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“Kolmen maan kansalainen”
Ranskalais-mannermainen filosofia menetti
viime vuoden lopulla kaksi eturivin filosofia,
ensin Gilles Deleuzen marraskuussa ja
kohta perään, joulupäivänä Emmanuel
Levinasin. Levinas ei ehtinyt kauan paistatella maineensa kukkuloilla, sillä tämä 1906
Liettuassa syntynyt juutalaisintellektuelli tuli
laajemmalti tunnetuksi vasta eläkeiässään
1980-luvulla. Niinpä hän filosofiansa mukaisesti jätti vain jälkensä kulkemalla ohi,
olemalla mennyt.
Emmanuel Levinasin elämänvaiheet
1900-luvun Euroopassa ovat erottamaton
osa hänen filosofiaansa. Oikeastaan vaikuttimet hänen ajattelulleen löytyvät kokonaan
akateemisten kysymysten tuolta puolen. Tässä keskeisenä tekijänä oli tietenkin toisen
maailmansodan todellisuus ja eurooppalainen antisemistismi. Levinasin perheen kohtalo sinetöityi natsien keskitysleirillä ja itse
hän pelastui vain sotavankiasemansa vuoksi. Näissä vuosisatamme kohtalokkaissa tapahtumissa Levinas näki koko eurooppalaisen totalitaarisen ajattelutavan kiteytymän,
joka hahmottui poliittisen ohella eettisiksi ja
uskonnollisiksi kysymyksiksi, jotka Levinasilla
osuvat yhteen.
Levinasin itsensä asema eurooppalaisessa filosofian perinteessä on varsin mielenkiintoinen. Hän on tavallaan kolmen maailman
kansalainen: Ensinnäkin hänen taustansa on
ortodoksijuutalaisessa perheessä, jossa hän
oppi jo nuoruudessaan lukemaan Raamattua
hebreaksi, ja myöhemmin Ranskassa hän
opiskeli ahkerasti Talmudia ja toimi juutalaisen opettajankoulutuslaitoksen johtajana.
Toiseksi hän nuoruudessaan kiinnostui
Dostojevskistä, Tolstoista ja Pushkinista ja on
näin venäjän-liettualaisena toisella jalallaan
kiinni venäläisen ajattelun perinteessä, joka
tunnetusti asettautuu kompleksiseen suhteeseen eurooppalaiseen ajatteluun. Kolmanneksi Levinas on länsimaalainen filosofi,
fenomenologi, joka kuunteli Edmund
Husserlin luentoja ja luki Martin Heideggerin
Sein und Zeitia yhtenä “filosofian historian
hienoimmista teoksista”, kuten hän haas62 •
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tatteluissaan sanoo. Näin Levinas asettautuu
helleenis-kristillis-eurooppalaisen perinteen
tuolle puolen, mutta länsimaisen perinteen
tuntien. Ranskassa hänen läheiseen
ystäväpiiriinsä kuului mm. kirjailija Maurice
Blanchot.
Gaudeamuksen “Eurooppalaisia ajattelijoita”-kirjasarjassa julkaistu Etiikka ja
äärettömyys on erinomainen lähtökohta tutustua Levinasin ajatteluun. Aikaisemmin
Levinasiin on voinut suomeksi tutustua ainakin Nuoren voiman sivuilla. Vuoden 1994
ensimmäinen numero sisältää Levinasin
artikkelin “Palvelijatar ja hänen isäntänsä”
(1961) myöskin Antti Pönnin kääntämänä.
Etiikka ja äärettömyys koostuu Philippe
Nemon kanssa vuonna 1981 Ranskan radiossa käydyistä keskusteluista. Keskustelut
seuraavat Levinasin ajattelun kehitystä
kronologisessa järjestyksessä ikään kuin
“ajattelun alusta” hänen vuonna 1982
julkaistuihin artikkeleihinsa asti. Itse teos
Ethique et infini ilmestyi kirjamuodossa 1982.
Suomennoksen loppuun on liitetty ensimmäisen kerran 1963 julkaistu artikkeli “Toisen
jälki” (La trace de l’autre), jossa lukija saa
tuntuman Levinasin ajattelu- ja kirjoitustyyliin,
joka on vierasta ja elliptistä, eikä avaudu kovin helposti, vaan työntyy pikemminkin itsekin ikään kuin “tuolle puolen”, ulos selvistä ja
haltuunotettavista merkityksistä. Levinas
pyrkikin kirjoitustyylissään irroittautumaan perinteisestä filosofisesta kielenkäytöstä etsien
“eettistä” kieltä. Etiikan ja äärettömyyden
alussa on myös kääntäjä Antti Pönnin johdatus Levinasin elämään ja ajatteluun.
Filosofia
Mistä sitten Levinasin filosofiassa on kysymys? Jo hänen pääteostensa nimet kertovat
erään lähtökohdan: Totalité et infini
(“Totaliteetti ja äärettömyys”, 1961),
Autrement qu’être ou au-delà de l’essence
(“Toisin kuin oleminen tai olemuksen tuolle
puolen”, 1974). Totaliteetti, oleminen ja olemus ovat länsimaisen filosofian perinteisiä
termejä, joilla ilmaistaan jotakin kokonaisuutta, kaikkeutta tai todellisuutta. Perinteessä
näille ei ole oppositiota, koska ne sisältävät
kaiken. Levinasin teokset asettuvat tähän
perinteeseen nähden paradoksaaliseen ja
arvoitukselliseen suhteeseen: miten totaliteetti ja äärettömyys liittyvät yhteen? Nehän
sulkevat toisensa pois. Miten voidaan puhua
toisin kuin olemisesta tai ylittää olemus?
Länsimaisen filosofian harrastama totalisointi perustuu pyrkimykseen kattaa maailma
tietoisuudella ja pyrkiä absoluuttiseen ajatteluun ja järjestelmään sallimatta minkään jäädä tämän ulkopuolelle. Maailma pyritään
palauttamaan kokonaisuudessaan kartesiolaiseen cogitoon. Kuten Levinas keskusteluissa toteaa, kritiikki tätä pyrkimystä kohtaan on
ollut harvaa, joskin on sanottava, että 1900luvun mannermainen filosofia on monelta
osin lähtenyt tämän kritiikin suuntaan.

Levinas itse sanoo saaneensa radikaalin kritiikin kipinän totaliteettia vastaan saksanjuutalaiselta filosofilta Franz Rosenzweigilta
(1886-1929). Juutalaisessa filosofiassa
korostuukin voimakkaasti transsendessin
merkitys jonakin, jota ei voida ajatella yhdessä olemisen ja olemusten kanssa, vaan joka
todellakin jää tuolle puolen, ajattelun saavuttamattomiin. Näin on mm. Jumalan laita, joka
juutalaisessa perinteessä kirjoitetaankin
esim. ‘J-a’. Jumala on ääretön ja jää tuntemattomaksi ja lausumattomaksi.
Juutalaisuuden ja helleenis-kristillisen
ajattelutavan ero näkyy Levinasin mukaan
myös Odysseuksen ja Abrahamin välisessä
erossa (s. 101-104). Odysseus edustaa
hänelle totaalisen filosofian sankarillista
egoa, joka harhailujensa jälkeen löytää aina
itsensä ja palaa kotiinsa, kun taas Abraham
edustaa liikettä vailla paluuta jättäessään
kotinsa lähteäkseen tuntemattomaan.
Levinas itse jätti kotinsa muutama vuosi Venäjän vallankumouksen jälkeen koskaan
palaamatta.
Levinas on todennut myös, että juutalainen filosofia pyrkii cogiton yksinpuhelun sijaan pikemminkin dialogiin. Tämä on nähtävissä myös mm. Martin Buberilla, jonka teos
Minä ja Sinä (Ich und Du, 1923) on luettavissa suomeksi WSOY:n julkaisemana vuodelta 1993. Tällaisessa dialogissa, tai ehkä paremminkin diakoniassa, kuten Levinas esittää, minä altistuu ehdoitta toiselle, on toiselle äärettömässä vastuussa epäsymmetrisessä suhteessa. Toinen on aina ensimmäinen, ennen minää, cogitoa. Suhteessa
toiseen korostuu Levinasin mukaan moraalinen ulottuvuutemme ennen totaliteettia.
Tämä eettinen suhde toiseen ei anna mitään
normatiivista ohjetta hyvästä ja pahasta, vaan
on pikemminkin olemista ei-alistavassa suhteessa toiseen. Levinasin filosofia on totuttukin yhdistämään teesin “etiikka on ensimmäistä filosofiaa” ympärille. Teesi lausutaan
myös Etiikassa ja äärettömyydessä. Tämä
etiikan keskeinen teema saattaa toisaalta
hämärtää Levinasin teemojen rikkautta: hän
käsittelee mm. ruumiillisuutta ja aistimellisuutta, feminiinisyyttä, rakkautta, isyyttä, kuolemaa, Jumalaa, kieltä, aikaa, olemista ja tietenkin toiseutta. Levinas-kääntäjä ja -tutkija
Simon Critchley onkin esittänyt, että
Levinasin filosofiassa keskeistä on pyrkimys
kaivaa esiin maailmasuhteemme esiteoreettiset kerrostumat, ja tässä työssä hän seuraa
sellaisten fenomenologian kärkihahmojen
kuin Martin Heideggerin ja Maurice MerleauPontyn jalanjälkiä, tosin varsinkin suhteessaan Heideggeriin erittäin kriittisesti.
Yksi ehkä konkreettisimpia ja hätkähdyttävimpiä teemoja Levinasilta aukeaa toisen
kasvoissa. Hän puhuu kasvoista merkityksinä
vailla kontekstia. Kasvojen paljaudessa, alastomuudessa ja herkkyydessä sinä olet sinä,
et Sorbonnen professori, valtioneuvoston jäsen, sen ja sen poika, mitä passiin on kirjoitettu, tapa pukeutua, esittää itsensä. (S. 74)

Kasvoja ei voida asettaa objektiksi, totalisoida tai ymmärtää suhteessa johon muuhun,
kuten heideggerilaisia välineitä työpajassa,
vaan ne ovat merkitykselliset itse itsessään
aukeamana totaliteetissa vaatien minua
vastuullisuuteeni ja määrätessä: älä tapa.
Tällaisena Levinasin etiikka liukuu perinteisen Järjen tuomioistuimen yli ruumiilliselle ja
aistimelliselle tasolle, jossa konkreettinen alttius haavoittumiselle ja kivulle perustaa sosiaaliset suhteemme. Keskusteluissa tämä
konkreettisuus on varsin kirkkaana läsnä ja
suomennos tukee sitä oivalla tavalla.
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SAATANOITA ONKO NOITA?

Reijo Liimatainen, Pimeys, varjo,
Saatana. Pahuus Jumalassa ja
ihmisessä. Yliopistopaino, Helsinki
1995. 133 s.

H

elsingissä pappina toimiva Reijo Liimatainen kirjoitti pappiskoulutuksensa
yhteydessä tavallista perusteellisemman tutkielman, jonka aihepiirin voi ajatella
kiinnostavan myös suurta yleisöä. Tutkielmasta tuli Yliopistopainon julkaisema kirja,
joka oli ilmestyttyään jonkin verran esillä julkisuudessa. Julkaisun takana on myös
Helsingin hiippakunnan apupappien yhdistys,
joka on halunnut virittää avointa ja kriittistä
keskustelua kristillisen uskon ja elämän
keskeisistä kysymyksistä.
Liimataisen kirja ei ole tutkimus, vaan
tutkimukseen perustuva yleistajuinen mielipidekirja. Kirjan arvo on sen rohkeassa
poikkitieteellisessä kysymyksenasettelussa
ja mielenkiintoisessa suggestiivisessa lähestymistavassa. Liimatainen yhdistää historiallisen raamatuntutkimuksen standardituloksia
ja Melanie Kleinin psykoanalyyttista tulkintaa
tavalla, joka avaa uusia uria uskonnollisessa
ja elämänkatsomuksellisessa keskustelussa.
Liimatainen ei kirjoita provosoivasti, eikä hänen tekstistään ole nähtävästi liiemmin provosoiduttu. Nyt, toista vuotta kirjan julkaisemisen jälkeen voi ajatella, että kirja sivuutettiin kirkollisissa piireissä vaikenemisella. Kirjan takakannessa on kuitenkin edelleen varoitus: “Tämä kirja voi vaikuttaa jumalakuvaasi!”
Mikä Liimataisen kirjassa on vaarallista?

Satanologia
Katsaus juutalaisen “satanologian” kehitykseen ennen Jeesuksen aikaa lähtee
varhaisisraelilaisesta maailmankuvasta, jossa saatanaa ja helvettiä ei tunnettu. Ihmisen
ja Jumalan suhde oli maanpäällisen elämän
asia ja kuolema nähtiin “varjomaiseksi
olemiseksi tuonelassa”, lainataksemme jo kuluneeksi käynyttä sanontaa. Israelin sivistyneistön pakkosiirtolaisuus Babyloniassa 500luvulla eKr. toi juutalaiseen uskoon vähitellen
mukaan uusia vaikutteita, jotka sulautuivat eri
tavoin osaksi erilaisten ryhmien Jahve-uskoa.
Hellenistisenä aikana 300-luvun lopulta alkaen vieraiden kulttuurivaikutteiden tulva edisti valikoivaa sulattamisprosessia. Sellaiset
vaikutteet, jotka edesauttoivat isien uskon
omaleimaisuuden vahvistamista, omaksuttiin
varsinkin kriisiaikoina muuta ainesta helpommin. Käsillä olevan teoksen kannalta olennaisia vastaanotettuja vaikutteita olivat zoroasterilaisen maailmankuvan jyrkkä dualismi,
hyvän ja pahan lopunajallinen taistelu, Saatana Jumalan vastapelurina sekä ajatus taivaasta valon lasten lopullisena kotipaikkana
ja helvetistä pimeyden lasten ikuisena
rangaistuksena.
Varsin myöhäisessä Jobin kirjassa Saatana toimii eräänlaisena yleisenä syyttäjänä
Jumalan hovissa, mutta aikojen kuluessa hän
itsenäistyy Jumalan lopunajalliseksi vastustajaksi. Apokalyptiikan, ilmestyksiin ja välittömään lopun aikojen odotukseen perustuvan
uskonnollisen ideologian läpimurto juutalaisuudessa voidaan tuntemamme kirjallisuuden valossa ajoittaa 160-luvulle eKr. Tuolloin
Syyrian hellenistikuningas Antiokos IV
Epifanes yritti pakottaa juutalaiset luopumaan
uskonnostaan, mitä vastaan syntyi voimakkaasti juutalaista identiteettiä puolustavia liikkeitä. Näissä ajankohtainen kriisi nähtiin
merkiksi viimeisistä ajoista, jolloin hyvä ja
paha sotivat viimeisen kerran toisiaan
vastaan. Jumala pelastaa hurskaansa taivaaseen ja heittää näiden vastustajat helvettiin.
Vaikka Danielin kirja, joka on syntynyt näiden
visioiden dokumenttina, ei mainitsekaan
Saatanaa, tämä esiintyy joissakin Raamatun
nuorimmissa kirjoissa (esimerkiksi 1. Aikakirja 21:1) yleistyäkseen ajanlaskumme taitteen apokalyptisessa kirjallisuudessa.
Jotkut tutkijat ovat hieman liioitellen väittäneet, että apokalyptiikka on kristinuskon
äiti. Dualismin roolia voi tietyssä mielessä
pitää vieläkin perustavampana. Liimatainen
esittääkin “maltillisen dualismin” varhaisen
kristinuskon maailmankuvaksi. Hänen
kaaviossaan (s. 56) vastakohtapareina ovat
Jeesus ja Saatana, enkelit ja demonit sekä
valkeuden ihmiset ja pimeyden ihmiset. Liimatainen väittää rohkeasti, että varhaisessa
kristinuskossa ”maailma oli pääasiallisesti
Saatanan ja demonien temmellyskenttänä”
(s. 57). On totta, että nämä kuuluivat “luonnollisesti” useimpien varhaiskristillisten
liikeiden (myös Jeesuksen) maailmanku-

vaan, mutta voidaan kysyä, millainen rooli
niillä oli näiden arkikokemuksessa. Samaa
voi kysyä tulkittaessa varhaisjuutalaisia
apokalyptisia tekstejä ja — muutettavat muuttaen — myöhempien aikojen apokalyptiikkaa.
Liimatainen luo suppean katsauksen pahuuden ymmärtämiseen kristillisessä teologiassa. Hän toteaa maailmankuvan muutoksen
uuden ajan alussa, luonnontieteiden läpimurron 1800-luvulla ja psykoanalyysin voittokulun omalla vuosisadallamme murtaneen
dualistisen käsityksen pahuudesta.Teologian
piirissä pastoraalipsykologiassa on omaksuttu psykoanalyyttisen tutkimuksen tuloksia ja
sovellettu niitä. Liimatainen omistaakin kirjansa jälkipuoliskon hyvän ja Jumalan sekä
pahan ja Saatanan psykoanalyyttiselle tulkinnalle.
Splittausteoria
Lapsen kehityspsykologia on jumalakuvan
alku. Liimatainen liittyy Melanie Kleinin
splittausteoriaan, jossa lapsen vierottaminen
äidistä (rintaruokinta) luo kaksijakoisen tilanteen. Yhtäältä lapsi tuntee rakkautta ja kiitollisuutta äitiään kohtaan, toisaalta taas luopuminen herättää vihaa ja kateutta. Lapsen
kehitykseen kuuluu olennaisesti, että hän
tottuu hyvän ja pahan luonnolliseen kokemukseen samassa kohteessa. Jos tällainen
prosessi jää kesken, syntyy ”idealisoitu,
äärimmäisen hyvä objekti ja demonisoitu, äärimmäisen paha objekti” (s. 83). Maailma
jakautuu kahteen ehdottoman vastakkaiseen
blokkiin.
Liimatainen näkee varhaisjuutalaisessa ja
varhaiskristillisessä
apokalyptiikassa
splittauksen piirteitä. Kaikki paha projisoidaan
tyystin Jumalasta erillään olevaan Saatanaan, kaikki hyvä taas oman ryhmän ehdottomaan, idealisoituun Jumalaan. Tällainen
splittaus on Liimataisen mukaan havaittavissa myös oman aikamme kristillisessä
apokalyptiikassa sekä saatananpalvonnassa,
johon edellinen on vaikuttanut.
Psykoanalyyttinen tulkinta tulee Liimataisella apokalyptisesti splittautuneen perinteisen kristillisen teologian avuksi. Koska hyvä
ja paha kuuluvat ihmisessä yhteen, on kysyttävä, miten pahuus on suhteutettava Jumalaan, josta ihminen puhuu. Perinteisen kristillisen käsityksen mukaan Jumala on kaikkivaltias ja hyvä, ja pahan olemassaolo on
selitetty Jumalan sallimalla Saatanan
valtapiirillä, joka lopulta kuitenkin vallataan.
Liimatainen siirtyy teodikean ongelmaa koskevien erittelyjensä (s. 102-106) jälkeen omakohtaiseen pohdintaan (s. 107-116), johon
kirjan sanoma huipentuu. Johtopäätökset,
joihin Carl Gustav Jung on omalta osaltaan
vaikuttanut, voidaan tiivistää muutamiin
perusväitteisiin. Jumala on poissaoleva
hyvyys, jonka luomassa maailmassa olentoja ei kohdella yksilönä (“antiloopin joutuminen
leijonan ruuaksi ei ole leijonan pahuutta”).
Jumala on ihmisen kokemusmaailmasta kä-
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