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1. JOHDANTO 

 

  

”For the peace of the world and the benefit and freedom of the Iraqi people, ” 
Bush said, “I hereby give the order to execute Operation Iraqi Freedom. May 
God bless the troops.1 

 

Tähänhän me olemme tottuneet. Nykyinen Yhdysvaltain presidentti George W. Bush on 

oikeuttanut Irakin sodan vetoamalla rauhan ja vapauden viemisen jumalalliseen 

luonteeseen. Jumala ikään kuin antaa amerikkalaisten toimille siunauksensa. Ei ihme, että 

monissa piireissä on bushilaista uskonnollissävytteistä retoriikkaa kummasteltu ja 

kritisoitu. Muun muassa syyskuun 11. terroristihyökkäyksen dualistinen maailman 

jakaminen hyvään ja pahaan on tyrmistyttänyt.2  

 

Mielestäni huolelle siitä, mikä tämä uskonnollista retoriikkaa käyttävä Amerikka oikein on 

ja mitä se oikein aikoo, on perustelunsa. Yhdysvaltain presidentin määrittelyt vaikuttavat 

kaikkialle maailmaan. Ei ole aivan sama, kuinka Yhdysvalloissa valtio, uskonto ja 

politiikka liittyvät tänä päivänä yhteen huolimatta siitä, että virallisesti maan perustuslaki 

kieltää valtion ja uskonnon yhteyden keskenään. Kylmän sodan päättymisen jälkeen 

Yhdysvaltoja on pidetty ainoana supervaltana, jolla on imperialistisia otteita ja joka on 

unohtanut ylimielisyydessään globaalin vastuunsa ja vuorovaikuttamisen taidot.3 

 

Monet ovat vastanneet huoleen tuomitsemalla Yhdysvaltain politiikan ymmärtämättä, 

mistä amerikkalaisten rohkeasti jumalaa ja muita uskonnollisia käsitteitä apunaan käyttämä 

retoriikka kumpuaa. Miksi heidän maailmankuvansa on täynnä uskontoa?  

                                                 
1 Ks. Woodward 2004. Yhdysvaltain presidentti George W. Bush  maaliskuun 19. 2003 keskusteluissaan 
Kansakunnan turvallisuusneuvostoa ja Irakin operaatiota johtavan kenraali Tommy R. Franksin kanssa. 
2 Monia Yhdysvaltain politiikkaa ja sen haitallisia vaikutuksia ruotivia kirjoja on julkaistu jo ennen 
bushilaista aikaa. Ks. esimerkiksi William Blumin kirjoittama Roistovaltio (2000). Ranskalainen antropologi 
ja historioitsija Emmanuel Todd ruotii terroristi-iskujen jälkeistä ilmasto teoksessaan Imperiumin jälkeen ja 
provosoivassa teesissään väittää Yhdysvaltojen olevan tuhon partaalla ja peittelevänsä heikkouttansa, mistä 
militaristinen voimien näyttö on yksi esimerkki. 
3 Niemi 2004. 



Uskonnolla menee Yhdysvalloissa lujaa 
 

 

Huolimatta siitä, että nykyistä presidenttiä voidaan pitää tavallista uskonnollisempana, 

useat presidentit ovat viljelleet puheissaan uskonnollisesti värittynyttä kieltä maansa yli 

200-vuotisen historian aikana. On jo pikemmin sääntö kuin poikkeus, että virkaansa astuva 

presidentti toivottaa virkaanastujaispuheensa päätteeksi kansalleen ja maalleen siunausta ja 

viittaa poliittisissa linjanvedoissaan useilla uskonnollisilla käsitteillä.4 Ei ole aivan vailla 

perustetta puhua Yhdysvaltain presidenteistä Valkoisen talon kappalaisina.5 

 

Yksi syy, miksi presidenttien uskonnollinen retoriikka on niin luontevan oloista, johtuu 

yhdysvaltalaisesta kulttuurista. Eurooppalaisia ja erityisesti suomalaisia saattaa hämmentää 

amerikkalaisten innokas osallistuminen uskonnollisiin palveluksiin ja uusoikeistolaisen 

uskonnollisuuden voimakas nousu 1970-luvulla.6 Olemme niin tottuneet valtiokirkkoon ja 

tasaiseen uskonnollisuuteen.7 Maan syntyminen uskonnollisten käsitysten pohjalle ja 

ihmisten uskonnollisuus on eurooppalaisen mittapuun mukaan runsasta. Amerikkalaiset 

ovat uskonnollista kansaa, ja uskonnolla on aina ollut oma erityisroolinsa Yhdysvalloissa.8 

 

Maa on valtavankokoinen ja se näkyy pluralismina; jos on paljon ihmisiä, riittää myös 

mielipiteitä. Maa ei todellakaan ole mikään yhdestä puusta veistetty, vaan muun muassa 

maahanmuuttojen seurauksena hyvinkin monia etnisiä ajatuksia, käsityksiä ja erilaisia 

uskontoja on jo kauan sitten rantautunut Yhdysvaltoihin.9  

 

On siis jollakin tavalla luonnollista, että Bushin käsitykset esimerkiksi uskonnollisperäisen 

vapaaehtoistoiminnan lisäämisestä (faith based voluntarism) menevät lävitse. Bushin 

hallinto on lisännyt uskonnollisten yhteisöjen ja valtion rahoitusta vapaaehtoistyön 

organisoimisessa.10 On siis jollakin tavalla luonnollista, että syyskuun 11. 

tapahtumapaikan, World Trade Centerin raunioista on tehty kansalaisuskonnollinen 

                                                 
4 Hutcheson 1988, 232. 
5 Linder & Pierard 1988, 285. Nimitys presidenteistä kappalaisina on peräsin Thomas E. Cronilta, joka 
vuonna 1970 totesi puheessaan: ”The White House is the pulpit of the nation and the president is its 
chaplain.”.  
6 Haynes 1998, 21.  
7 Bellah 2002, 255. 
8 Korhonen 2001, 224–227. 
9 Haynes 1998, 20. 
10 Allen 2004. 



pyhättö, ja että toukokuussa 2004 Yhdysvaltain Korkein oikeus päätti, että Jumala 

mainitaan tärkeässä kansallisessa rituaalissa Pledge of Allegiance.11  

 
 
Amerikkalaisuutta tutkitaan  
 

 

Terroristi-iskut ja sen jälkeinen aika on lisännyt kiinnostusta Yhdysvaltoja kohtaan. 

Esimerkiksi kokenut Yhdysvaltain tuntija nykyisin Arizonan yliopistossa professorina 

toimiva Keijo Korhonen otti osaa tähän keskusteluun Haavoitettu jättiläinen - Yhdysvallat 

syyskuun 2001 jälkeen.12 Hän avasi terroristi-iskujen jälkeen nopeasti sitä moninaisuutta, 

mistä Yhdysvaltain poliittiset toimet nousevat.  Toisesta esimerkistä käynee entisen 

pääministerimme Esko Ahon toukokuussa 2004 julkaisema pienimuotoinen raportti Tuttu 

mutta tuntematon - avaimia Yhdysvaltain ymmärtämiseen.13 

 

Suomalaista näkökulmaa Yhdysvaltain maailmankuvatutkimukselle on populaarilla tavalla 

jo aloitettu. Mutta systemaattinen ja syväluotaava uskontotieteellinen analyysi, miten 

amerikkalaiset maailmankuvansa määrittelevät, uupuu suomalaisesta tietovarannosta. Yksi 

tapa ymmärtää amerikkalaista nykyisyyttä olisi tarkastella juuri presidenttejä ja heidän 

uskonnollista maailmankuvaansa retorisen tutkimuksen keinoin. Voidaan olettaa, että 

uskonnolliset tekijät ovat syvimpiä maailmankuvan määrittelijöitä. 

 

  

Mitä mieltä on tarkastella presidentti-instituutiota? 
 

 
”Presidential speech is like no other speech. What a president says today can 
become law tomorrow.”14 
 

Yhdysvaltalainen retoriikan tutkija Roderick P. Hart15 määrittelee Yhdysvaltain 

tärkeimmän presidentti-instituutiota tutkivan julkaisun Presidential Studies Quarterlyn 

Mitä meidän tulisi tietää presidenttiydestä –numerossa aivan uusia suuntaviivoja 

presidenttidiskurssin tutkimukselle. Hartin mielestä emme lainkaan tiedä kaikkea, miksi 

presidentti puhuu kuin puhuu. Neliosaisessa ohjelmassaan hän toivoo presidenttien 
                                                 
11 Pew Forumin tiedote 14.6.2004. Ks. http:/www.pewforum.com. 
12 Korhonen 2002. 
13 Aho 2004. 
14 Hart 2002, 707. 
15 Teksasin Austinin yliopiston tutkijana toimiva Hart on kirjoittanut The Political Pulpit –teoksen. Ks. Hart 
1977. 



kielenkäyttöä tutkivilta ensinnäkin parempaa suhtautumista historiaan, toiseksi laajempien 

ontologisia selitysmallien hyödyntämistä, kolmanneksi perinteisten oppiainerajojen 

ylittämistä ja neljänneksi yrittää löytää uusia tutkimusalueita.16 

 

Oma tutkielmani ottaa osaa hartilaiseen kutsuun eurooppalaisesta perspektiivistä. Tutkin 

Yhdysvaltain presidentti-instituution uskonnollista retoriikkaa. Tärkeimpänä 

tutkimuskysymyksenä ja -ongelmana minulla on: Miten presidentti-instituutio hyödyntää 

uskonnollista retoriikkaa virallisissa poliittisissa linjanvedoissaan, kuten virkaanastujais- ja 

liittovaltion tila -puheissaan? Millaisilla kansalaisuskonnollisilla käsityksillä 

argumentoidaan? Tarkoituksena on yrittää hahmottaa, miten yksi tärkeimmistä 

amerikkalaisista instituutioista määrittelee amerikkalaisen itseymmärryksen ja paikan 

maailmassa hyödyntämällä kansalaisuskontoa. 

 

On varsin perusteltua tehdä aiheesta uskontotieteellinen pro gradu–tutkielma. Muun 

muassa Yhdysvaltoja koskevassa tutkimuksessa ja etenkin kansalaisuskonnon 

tutkimuksessa ei ole tarpeeksi hyvin selvitetty, millaisia uskonnollisia oletuksia, niin 

sanottuja uskonnollis-maailmankatsomuksellisia seikkoja, presidentti-instituution 

poliittiset linjanvedot pitävät sisällään tänä päivänä. Väitän, että edellä mainittuja 

retoriikan uskonnollisia puolia tutkimalla saamme uusinta ja kattavinta tietoa viime aikojen 

Yhdysvaltain presidenttien politiikan taustaoletuksista. Nythän on lähinnä tyystin 

keskitytty ruotimaan George W. Bushin uuskonservatiivisen politiikan uskonnollisia 

merkityksiä.17 

 

Clintonin ja Bushin uskontoretoriikka seulon tutkimuksessani retorisen metodin avulla. 

Suomessa Helsingin yliopiston tutkijat Tuula Sakaranaho ja Heikki Pesonen ovat 

kehittäneet uuden retoriikan soveltumista uskontotieteellisen tutkimukseen. Aion 

hyödyntää heidän perustutkimuksen löytöjä keskittyen tutkimuksessani lähinnä 

merkityksiä antavaan analysointiin ja sen kattavuuteen. 

 

                                                 
16 Hart 2002, 693, 707. 
17 Yhdysvaltalainen retoriikan tutkija David Zarefsky pitää presidentti-instituutiota ja sen johtajuutta 
keskeisesti retorisena. Tutkielmani kannalta tällä on monenlaisia vaikutuksia: jos presidentti-instituutiota voi 
ajatella retorisena, silloin esimerkiksi presidenttien puheet ovat harkittuja kokonaisuuksia, joilla yritetään 
ajaa politiikkaa. Uskonnolliset käsitykset esimerkiksi Jumala on niin laaja ja abstrakti, että hänellä voidaan 
perustella mitä tahansa.  Myös manipuloinnin mahdollisuus on olemassa, sillä presidenttiin luotetaan ja se on 
maalle keskeinen symboli. Ks. Hutcheson 1988, 237; Barber 1972, 4. 



Hyödynnän analyysissä ensi kertaa laitoksemme historiassa tietokoneavusteista analyysiä. 

Tutkimukseni on siis mitä suurimmassa määrin kvalitatiivinen ja ammentaa vaikutteita 

sosiaalisesta konstruktivismista ja kriittisestä tutkimuksesta.  

 

 

2. AIKAISEMPI TUTKIMUS JA OMA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

 

2.1 Aikaisempi tutkimus  
 
  
2.1.1 Ulkomainen tutkimus 
 
    
Yhdysvaltain presidentti-instituutiota seurataan ja tutkitaan laajalti.18 Tutkielmani aiheesta 

on tehty tutkimusta vaihtelevalla laajuudella. On vaikea löytää suoraan Yhdysvaltain 

presidentti-instituution uskonnollista retoriikkaa selvittävää tutkimusta. Paneudun tässä 

luvussa muun muassa tärkeimpiin ja tuoreimpiin tutkimuksiin. Erittelen aihettani niin 

kansalaisuskonnon, presidentti-instituution retoriikan ja sen uskonnollisten puolten kuin 

amerikkalaisen uskonnollisen kulttuurin näkökulmista. Tutkimusalue on niin laaja, että 

minun pitäydyn vain olennaisimmissa sekä kansainvälisissä että kotimaisissa 

tutkimuksissa. 

  

Modernin uskontososiologian tuntema kansalaisuskonto-teoria (civil religion) on 

synnyltään amerikkalainen. Koko kansalaisuskontoteoriaan pohjautuva tutkimus alkanut 

Robert N. Bellahin Civil religion in America -artikkelista vuonna 1967.19 Bellah otti kantaa 

Yhdysvaltojen erikoiseen jo valtion perustamisesta olleeseen ilmiöön kirkon ja valtion 

eroon väittämällä, että yhdysvaltalaisen poliittisen järjestelmän kautta on havaittavissa 

omanlaisensa uskonnon muoto, joka on erillään uskontokunnista ja kirkoista, mutta 

ilmenee yhteisissä uskomuksissa, rituaaleissa ja symboleissa. Bellah hahmotteli 

uudenlaista näkökulmaa jälkikolonialistisen Yhdysvaltojen ymmärtämiseksi ja 

bellahilainen koulukunta on tarkastellut uskonnon ja yhteiskunnan suhdetta niin sanotusta 

                                                 
18 Tutkielmassa käyttämäni Michael Nelsonin toimittama Guide to the Presidency –teos kuvaa hyvin  
presidentti-instituution tutkimuksen laajuutta Yhdysvalloissa. Kongressin oman julkaisukanavan tuottama 
kaksiosainen perusteellinen teosjärkäle kattaa vakuuttavanoloisesti kaiken presidenttiyteen liittyvän: 
alkuperän, kehittymisen, ja presidentti-instituution nykytilan selvitykset. Teokseen on kirjoittanut joukko 
yhdysvaltalaisia presidenttiyden tutkijoita. Ks. Nelson 1996. 
19 Daedalus (1967) vol. 96: 1-21. 



kulttuurisesta sosiologiasta käsin vielä nykyään.20 Tästä syystä teorian käyttö ja 

sovellutukset ovat pääasiassa synnyinmantereelleen sijoittuvia. Sekä sosiologit ja 

uskontotieteilijät että retoorikot ja valtio-oppineet ovat käsitelleet kansalaisuskontoteoriaa 

muokaten sitä.21  

 

Itse Bellahia on kritisoitu ja kansalaisuskontoteorian validiteetti on asetettu 

kyseenalaiseksi. Siitä huolimatta Bellahin löytöjä, muun muussa uskonnollisen 

ulottuvuuden jakoa, ei tarvitse ohittaa tutkittaessa Yhdysvaltain presidentti-instituutiota; 

itse ilmiöitähän ei ole pätevästi pystytty kyseenalaistamaan.22  

  

Kansalaisuskontobuumin kehittelystä on jäänyt muutamia keskeisiä opuksia. Yksi 

tutkielmani tärkeimmistä kansalaisuskontoa käsittelevistä teoksista yhdysvaltalaisen 

uskontososiologin Catherine L. Albanesen kirjoittama teos America: Religious and 

Religion (1992) jatkaa bellahilaista aatehistoriallista otetta.23 Albanese erittelee kirjassaan 

kansalaisuskonnon syntyyn vaikuttaneita tekijöitä luoden aatehistoriallisesti mutta myös 

sosiologisesti ja antropologisesti monipuolisen ja kattavan näkökulman. Kansalaisuskonto 

on Albaneselle ilmiö, joka sisältää protestanttis-puritinistisia ja kreikkalais-roomalaisia 

käsityksiä uskonnon ja valtion suhteessa yhdysvaltalaisessa kontekstissa.  Albanese selittää 

kansalaisuskonnon olevan kolmesta eri uskonnollisesta ulottuvuudesta koostuva 

uskonnollinen systeemi. Minulle kirja on yksi tärkeimmistä lähteistäni selvitellessäni 

presidenttien uskonnollista retoriikkaa, sillä amerikkalaisena Albanese pääsee lähelle maan 

uskonnollista perintöä. Tutkielmani kannalta tämä on tärkeää, sillä Albanesen mukaan 

aatehistorialliset ajatusmalleilla on edelleen keskeinen vaikutuksensa hallituksen, koulujen, 

median, kirkkojen ja perheiden kautta. 

 

Toinen tutkielmalleni keskeinen teos on vuonna 2001 kanadalaisen uskontososiologin 

Marcela Cristin julkaisema From Civil to Political Religion – The Intersection of Culture, 

Religion and Politics.24 Cristin käsitys kansalaisuskonnollisuuden rousseaulaisesta 

                                                 
20 Bellah on yhdessä muiden tutkijoiden kanssa julkaissut Heart of Habits (1985) ja The Good Society 
(1991). Edellinen on kulttuurinen selvitystyö amerikkalaisesta yksityisen ja julkisen puolen arvomaailmasta 
ja luonteesta: individualismista ja moraalisesta rappiosta. Jälkimmäinen ja vuonna 2002 ilmestynyt Meaning 
and modernity: religion, polity and self  (2002) jatkaa kirjoittajien työtä kulttuurisen sosiologian parissa.  
21 Mathisen 1989, 131. 
22 Useat tutkijat pitävät kansalaisuskonteoriaa pätevänä yhteiskunnan ja uskonnon suhteen selittäjänä ja tässä 
mielessä se tarjoaa hyvät analyyttiset työvälineet. Michael Angrosinon artikkeli Civil Religion Redux puoltaa 
kansalaisuskontoteoriaa. Ks. Angrosino 2002. Meredith Mcguire ottaa myös myönteisen suhtautumisen 
kansalaisuskontoon. 
23 Albanese 1992. 
24 Cristi 2001. 



luonteesta muodostaa tutkimukseni varsinaisen kansalaisuskontoteoreettisen perustan. 

Cristin teos on tällä hetkellä kattavin teoreettinen pohdinta kansalaisuskontoteoriasta, 

koska se ratkaisee myös kansalaisuskonnon klassisia teoreettisia ongelmia nostaen 

Bellahin teesille perustellun vasta-argumentin – kansalaisuskonnollisuutta voidaan 

tarkastella durkheimilaisen sosiologisen teesin sijasta tekstituottajan tietoisena tapana 

hyödyntää kansalaisuskonnollisia teemoja sosiaalisen integraation ja legimitaation 

luomisessa. Cristin näkemys kansalaisuskonnosta uskonnollisena nationalismina, 

poliittisena uskontona soveltuu myös hyvin Sakaranahon kriittisen retorisen metodin 

kanssa, sillä tukeutuneena sosiaaliseen konstruktivismin ajatukseen, kielellä on sosiaalista 

todellisuutta rakentava tehtävä. Cristin teesi luo aivan uudenlaisen aspektin yhdysvaltojen 

ymmärtämiseen, mitä suomalaisessa uskontotieteessä ei ole nähty.25  

 

Yhdysvaltalainen antropologi Michael Angrosino esittää artikkelissaan Civil Religion 

Redux teesin, kuinka kansalaisuskontoteorialla voisi selittää Yhdysvaltain tilannetta 

terroristi-iskujen jälkeisessä ilmapiirissä.26  Hän väittää se on tärkeä analyyttisesti 

työväline, sillä se antaa muun muassa monimutkaiselle ilmiölle selkeitä historiallisia 

selityksiä. Angrosinon selvitys kansalaisuskonnosta on harvinaislaatuinen ja tässä mielessä 

mielenkiintoinen, koska tärkeimmissä uskontososiologiaa ja politiikkaa käsittelevissä 

aikakauslehdissä ei käsitellä oman tutkimuskysymykseni ja kansalaisuskonnon suhdetta 

laisinkaan.27 

 

Kansalaisuskonnollisuuden ja presidentti-instituution suhdetta on muutamissa kirjoissa 

tutkittu. Retoriikan tutkija Roderick P. Hartin The Political Pulpit (1977) teos on yksi 

tutkimustani hyödyttävimmistä tutkimuksista. Ensinnäkin Hart pitää presidentti-

instituutiota retorisessa mielessä tärkeänä tutkimuskohteena. Toiseksi hänen 

neljännesvuosisadanikäiset presidentti-instituution retoriikan jaottelut ovat edelleen 

kelvollisia. Hänen viisijakoinen käsitys jumaluuden merkityksestä ja 

kansalaisuskonnollisuuden toiminnan neljä näkökulmaa toimivat vertailevana materiaalina 

tutkimuksessani. Yhdysvaltalaisten historioitsijoiden Robert D. Linderin ja Richard V. 

Pierardin teos Civil Religion and the Presidency (1988) on Hartia vieläkin kattavampi 

                                                 
25 Cristin huomio kansalaisuskonnon manipuloivasta käytöstä ei ole uusi. Vuonna 1985 yhdysvaltalaiset 
sosiologit N.J Demerath III. & Rhys W. Williams ehdottivat, että kansalaisuskonnollisilla käsityksillä 
voidaan legimitoida ja tutkijoiden olisi syytä tutkia, kuinka niillä perustellaan poliittisia ja moraalisia 
näkemyksiä. Ks. Demerath & Williams 1985. 
26 Angrosino 2002. Angrosinon artikkeli on hyvä johdatus kansalaisuskontoteorian nykysuuntauksiin.  
27 Seuraan tässä Jamea A. Mathisenin jaottelua, mitkä ovat tärkeimpiä aihepiiriäni käsittelevät julkaisut. 
Mathisen pitää julkaisuja - The Journal for the Scientific Study of Religion, the Review of Religious 
Research, Sociological Analysis – kolmena merkittävänä  uskontososiologiaa käsittelevänä julkaisuna. 



kansalaisuskollisesta näkökulmasta presidentti-instituutiota tarkasteleva tutkimus.28 He 

tuovat instituution uskonnollisen ulottuvuuden tarkasteluun muun muassa roolijaottelun: 

presidentti pontifex maximuksena voi ottaa pastoraalisen, profeetallisen ja papillisen roolin 

johtaessaan kansakuntaa.29 

 

Retoriikan ja kansalaisuskonnollisuuden näkökulmasta on tutkinut Yhdysvaltalaisen tutkija 

Cynthia Toolin palasi presidenttien 49:ään virkaanastujaispuheiseen ja pohti niiden 

retorisia funktioita artikkelissaan ”American civil religion from 1789–1981: A content 

analysis of presidential inaugural address.30  Tämä tutkimus on lähellä 

tutkimusasetelmaani, mutta Toolin ei käy lävitse sisällönrakennetta etsivässä ja 

kansalaisuskonnollisia teemoja paikallistavassa analyysissään retorisia syvärakenteita.  

Aivan tuore artikkeli (2003) virkaanstujaispuheiden retoriikasta on Michael Baileyn ja 

Kristin Lindholmin Tocqueville and the Rhetoric of Civil Religion in the Presidential 

Inaugural Addresses, jossa he kiinnittivät huomiota viimeisimmissä 

virkaanastujaispuheissa ilmenneeseen jumalallisuuden korostamiseen.31  

 

Presidentti-instituution luonteen selvittelyn perusteos on James David Barberin vuonna 

1972 ilmestynyt The Presidential Chacter: Predicting Performance in the White House.32 

Barberin kirjassa tutkitaan sitä, miksi presidentit käyttäytyvät kuin käyttäytyvät: mikä 

heidän motiiviensa ajatus todellisuudessa on ja millaisen merkityksen instituutio saa 

yleisössään. Näkökulma on psykologinen ja historiallinen. Barberin mukaan presidenttiys 

on enemmän kuin instituutio. Hän on myös symbolinen johtaja, johon kansalaiset 

yhdistävät pelkonsa ja toivonsa. 

 

Omaa tutkielmaani lähellä olevassa kirjassa Richard G. Jr. Hutcheson God in the White 

House: how religion has changed the modern presidency jatkaa Barberin tutkimusaihetta 

ja pohtii, miksi uskonto on tullut lähelle presidenttiyttä 1970-luvulta lähtien.33 Hutchesonin 

mielestä tämä ei ole yllättävää, sillä 1960-luvulta ja 1970-luvun tapahtumien jälkeen maa 

                                                 
28 Linder & Pierard 1988. Heidän teostaan yhdessä Hartin The Political Pulpit –teoksen kanssa ei ollut 
Suomesta saatavilla. Tutkielmaa kirjat saatiin pohjoismaisen yliopistokirjastojen kaukopalvelun kautta. 
29 Linder selvitti artikkelissaan President Bill Clinton´s civil religion (1996) pääpiirteittäin, millainen on 42. 
Yhdysvaltain presidentin kansalaisuskonnollisuus ja miten Clintonin kansalaisuskonnollisuus liittyy 
presidenttiyden kokonaistaustaan. Linderin huomiot pohjautuvat artikkelissa pitkälti vuoden 1993 
virkaanastujaisiin.  Linderin mukaan Clinton edustaa kansalaisuskontoretoriikassaan sydämen pastoria, joka 
haluaa olla hyvä paimen sekä amerikkalaisille että myös muulle maailmalle.  
30 Toolin 1983. 
31 Bailey & Lindholm 2003. 
32 Barber 1972. 
33 Hutcheson 1988. 



on kärsinyt moraalisesta kriisistä pluralistisessa ja sekulaarissa yhteisössä. Hutcheson 

väittää, että presidentin rooli kansakunnan symbolina on yhdistää kansakuntaa 

määrittelemällä kansalaisuskontoa.  

 

Merlin Gustafsonin artikkelissa The Religious Role of the President (1970) käydään lävitse 

presidentin uskonnollisia rooleja.34  

 

Amerikkalaista uskonnollista kontekstia selvittelevää tutkimusta on runsaasti julkaistu 

terroristihyökkäyksien jälkeen. Yksi tutkielmani kannalta keskeisin on yhdysvaltalaisen 

sosiologin Richard T. Hughesin tuore kirja amerikkalaisuutta rakentavista myyteistä 

teoksessa Myths America lives by (2003).35 Hughes hahmottelee syväluotaavassa 

aatehistoriallisessa kirjassaan niitä viittä keskeistä uskonnollista alkuperää olevaa myyttiä, 

joiden avulla amerikkalaiset hahmottavat itseään. Hänen mukaansa nämä valittu-, 

luonnollinen-, kristillinen-, millenniaalinen- ja viaton kansakunta myytit vaikuttavat 

edelleen. Mielenkiintoista hänen kirjassaan on se, että siinä luodaan kriittistä arviota 

amerikkalaisten myyttien sisällöstä ja niiden historiallisesta taustasta. Yksi keskeinen ääni 

on sorrettujen mustien ääni, joka on historian aikana kaikunut erilaisena. Toinen 

käyttökelpoinen tutkielmani kannalta on sivilisaatioiden yhteentörmäys käsitteen 1990-

luvulla käyttöönottaman Samuel Huntingtonin tutkimusryhmineen kirjoittama kirja Who 

are We (2004). Siinä pohditaan amerikkalaisuuden sisältöä tuoden ohjelma, jolla 

perinteinen amerikkalaisuus tulisi säilyttää. 

 

  

2.1.2 Kotimainen tutkimus 

 

    

On yllättävää, että Suomessa pro graduni aihepiiriä on erittäin vähän tutkittu, sillä 

Yhdysvallat on niin keskeinen vaikuttaja ja sen vaikutus näkyy myös Suomessa.36 

Esimerkiksi yhtään aihettani vastaavaa pro gradu -tutkielmaa Yhdysvaltain presidentti-

instituution uskonnollisesta retoriikasta ei ole maassa tehty, vaikka Suomessa on 

kansalaisuskonnollisuuden tutkimuksessa vahvat perinteet.37 Tällä hetkellä ainoa 

                                                 
34 Gustafson 1970. 
35 Hughes 2003. 
36 Yhdysvaltojen presidenttien retoriikkaa tutkii pro gradussaan myös Hanna Klinge, jonka työ valmistuu 
lähiaikoina. 
37 Tämä tutkimustraditio henkilöityy lähinnä Helsingin yliopiston käytännöllisen tieteen laitoksen tutkijaan 
Tapio Lampiseen. Hän on lukuisten suomalaista kansanuskoa käsittelevien selvitysten ohella sivunnut 



Yhdysvaltojen tilannetta uskonnolliselta kannalta selvittänyt pro gradu -tutkimus on Leena 

Riittaliisa Kylliäisen Arvojen rooli poliittisessa päätöksenteossa: Persianlahden sodan 

legitimaatio Yhdysvaltain senaatissa.38 Kansalaisuskontoteoriaa uskontotieteen laitoksen 

pro gradu-tutkielmissa on hyödyntänyt Petteri Hietanen, joka tutki pro-gradussaan 

Suojeluskuntalaisen talvisota: suomalainen kansalaisuskonto ja sen jumalakuva Erkki 

Palolammen "Kollaa kestää"-kirjassa.39 Kansalaisuskontoteoriaa ei ole kuitenkaan 

sivutettu täysin. Esimerkiksi Piia Kaukonen hyödynsi vuonna 2003 pro gradu–

tutkielmassaan Koti, uskonto ja isänmaa. Vuoden 2000 presidentinvaalien 

uskontokeskustelu suomalaisen uskonnollisuuden kuvaajana teoreettisena viitekehyksenä 

bellahilaista kansalaisuskontoa.   

 

Uskontotieteen laitoksen tutkijat Kimmo Ketola, Heikki Pesonen ja Tom Sjöblom 

julkaisivat laajan luvun kansalaisuskonnosta vuonna 1997 teoksessa Näköaloja uskontoon 

– Uskontotieteen ajankohtaisia suuntauksia.40 Luku käsitteli monipuolisesti Robert N. 

Bellahista lähtenyttä ilmiötä jopa suomalaisena tutkimusperinteenä ja selvitteli käsitteli 

uskontososiologista relevanssia. Artikkeli antaa hyvät peruslähtökohdat ilmiön 

ymmärtämiseen, mutta on otteeltaan kuitenkin referoiva. Kattavasti kansalaisuskonnon 

paikkaa modernissa yhteiskunnassa selvittävästä artikkelista ei kuitenkaan käy ilmi, mitä 

kansalaisuskonnolle kuuluu vuonna 2004. Yhdysvaltoja ja sen uskonnollisuutta on 

käsitelty laitoksemme tutkimuksessa vähänlaisesti ja samaa voi sanoa uskonnon ja 

politiikan yhteneväisyyksistä. Heikki Palvan ja Juha Pentikäisen toimittama tekemä kirja 

Uskonnot maailmanpolitiikassa41 on niitä harvoja julkaisuita, jossa uskonnon poliittisuus 

tuodaan esille rohkeammin, mutta tästä teoksestakin uupuu Yhdysvaltojen uskonnon ja 

politiikan pohdinnat. Uskontotieteellä olisi paljon annettavaa poliittisille tieteille.  

 

Teologian tohtori ja missiologian dosentti Risto A. Ahonen lähestyy aihettani lyhyessä 

artikkelissa pohtien, mistä taustasta uskonnollinen retoriikka Yhdysvalloissa kumpuaa.42  

 

                                                                                                                                                    
teoksessaan Uskonto ja politiikka neljän maan, mukaan lukien Yhdysvaltojen kansalaisuskontoa, mutta 
hänen tutkimuksensa keskittyi lähinnä aihepiirien vertailuun ja ilmiön yleisempään pohdintaan. Ks. 
Lampinen 1995. 
38 Kylliäinen 1995. 
39 Hietanen 1996. Suomalaisissa pro gradu –töistä ehkä kattavin kansalaisuskonto-teoriaa käsitellyt työ on 
Bro Träskbackan selvitykset Robert N. Bellahin kansalaisuskonto-teoriasta. Ks. Träskbacka 1987. 
40 Ketola, Pesonen & Sjöblom 1997. 
41 Palva & Pentikäinen 1999. 
42 Ahonen 2004. 



Populaareista kirjoituksista Keijo Korhonen sivusi kirjassaan Haavoitettu jättiläinen – 

Yhdysvallat 9/11 jälkeen hieman aihepiiriäni, mutta hänen kirjaansa voidaan pitää 

aihepiirin ongelmia käsittelevänä, eikä varsinaisena akateemisena tutkimuksena.43 

Korhonen ottaa kirjassaan laajalti kantaa moninaiseen ja isoon Amerikkaan, jättiläiseen. 

Suomalaisen journalisti Peter Lodeniuksen vuonna 2003 ruotsiksi ilmestynyt teos Bushin 

uusi maailma – syntyykö imperiumi? tarkastellaan nykyisen Yhdysvaltain presidentin 

ideologista taustaa populaarisesta ja journalistisesta näkökulmasta.44  

 

Retorinen tutkimusperinne on uskontotieteen laitoksella vahvaa. Helsingin yliopiston 

uskontotieteen laitoksen lehtorin Tuula Sakaranahon väitöskirja The Complex Other.A 

Rhetorical Approach to Women, Islam, and Ideologies in Turkey aloitti retorisen 

tutkimisen buumin, jonka pohjalta on innostuttu hyödyntämään retorista tarkasteluissa 

useissa pro  gradu -tutkielmissa ja lisensiaattitöissä.45 Väitöskirjan lähestymistapa on 

uusretorinen (Kenneth Burke, Michael Billig ja Jonathan Potter) ja heuristisessa 

analyysissä se on todettu monipuoliseksi tavaksi tarkastella aineistoa. 

 
 
2.2. Monipuolinen tutkimustehtävä 
 
 
2.2.1 Määrittely 
 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella väitän, että suomalaiselle uskontotieteelliselle 

tutkimukselle Yhdysvaltain presidentti-instituution uskonnollisesta retoriikasta on tilausta. 

Aivan tuoretta tutkimusta presidentti-instituution uskonnollisesta retoriikasta ei ole, edes 

Yhdysvalloista. Aineistolähtöinen pro gradu -tutkielmani ottaa siis osaa keskusteluun siitä, 

mikä Yhdysvallat on. Voisiko maata yrittää ymmärtää kansalaisuskonnon näkökulmasta 

tutkimalla maan keskeistä ydintä, presidentti-instituutiota ja sen uskonnollisia käsityksiä 

systemaattisesti? 

 

Tukeutuen kansalaisuskonnon ja uusretoriikan kysymyksenasetteluihin esitän tutkielmani 

keskeiseksi ongelmaksi: miten presidentti-instituutio hyödyntää uskonnollista retoriikkaa 

legimitaationa virallisissa poliittisissa linjanvetopuheissaan, kuten virkaanastujais- ja 

liittovaltion tila -puheissaan. Tämä ongelma jakaantuu alakysymyksiin, ja ne nousevat 

pääosin teoreettisesta ja metodisesta viitekehyksestä. Millaisilla uskonnollisilla käsityksillä 
                                                 
43 Korhonen 2002. 
44 Lodenius 2004. 
45 Sakaranaho 2001, 21. Ks. Sakaranaho 1998. 



ja keinoilla legimitaatiota yritetään tuottaa?  Seuraan tässä uusretorikko Kenneth Burken 

ajatusta, että retorisessa analyysissä olisi tärkeää löytää kielimaailmaa rajoittavia 

käsitteellisiä linssejä. Kysyn, ovatko kansalaisuskonnon keinot viimeaikaisten 

presidenttien keskeisintä työvälineistöä identifioinnissa ja erottautumisissa? Ovatko 

kansalaisuskonnolliset teemat naturalisoituneet, luonnollistuneet? Edellinen kysymys 

nousee suoraan kanadalaisen sosiologin Marcela Cristin poliittinen uskonto -teoriasta, 

missä muistutetaan kansalaisuskontoa mahdollisesti käytettävän uskonnollisena 

nationalismina myös manipuloinnin välineenä. Jälkimmäinen viittaa retorisen 

merkityksenannon analyysiin.46 

 

Tutkielmani sisällöllisenä tavoitteena on yrittää ymmärtää amerikkalaista yhteiskuntaa ja 

politiikkaa ja tuoda keskusteluun eurooppalaista tieteellistä näkökulmaa Tieteellisessä 

tutkielmassani pohdin kansalaisuskonto-käsitteen soveltuvuutta amerikkalaisuuden 

tutkimisessa – voitaisiinko nykyistä yhdysvaltalaista politiikkaa ymmärtää 

kansalaisuskonnon ulottuvuuksien pohjalta. Tutkimukseni tieteellinen pohja on aivan 

uudessa ja suomalaisessa uskontotieteessä vielä tuntemattoman Cristin poliittinen uskonto 

teoriassa. Toinen tärkeä tieteellinen avaus on analyysin tietokoneavusteisuus. Tutkielma 

tekeekin laitoksellamme pioneerityötä hyödyntämällä tietokoneavusteista analyysi 

ATLAS/ti-ohjelmaa.47  

 

Tiivistetysti tarkoitus on antaa yhtä näkökulmaa viimeaikaisten presidenttien virallisista 

puheiden kautta, kuinka uskonto ja valtio liittyvät toisiinsa? Perusolettamukseni on, että 

presidentit hyödyntävät keskeisesti kansalaisuskonnollista retoriikkaa vakuuttaakseen 

yleisönsä ja politiikkansa.  

 
 
2.2.2 Rajaus 

 
 

Tutkielman tarkoitus on verrata kahden eri puolueen sekä demokraatti- että 

republikaanipresidentin uskonnollista retoriikkaa. Nykyinen republikaanipuolueen 

presidentti George W. Bush on osoittanut hyödyntävänsä paljon uskonnollista kieltä ja 

ajatelmia, mutta onko aikaisemmin maltillisempana pidetty demokraattipresidentti Bill 

Clinton retoriikassaan Bushia kummempi?  

                                                 
46 Ks. kansalaisuskonto- ja metodiluvut. 
47 Uskontotieteen laitoksella on lähinnä hyödynnetty WP-Index –ohjelmaa muun muassa Marja Tiilikaisen ja 
Harri Markkulan tutkimuksissa. ATLAS/ti-ohjelmaa on jo kauan käytetty Helsingin yliopistossa lähinnä 
valtiotieteellisessä tiedekunnassa. 



  

Päätarkoituksellisesti en pureudu heidän persoonaansa, vaan suuntaan katseeni presidentti-

instituutioon. Yhdysvaltaisessa poliittisessa järjestelmässä presidentti on keskeisin 

vaikuttaja, vaikka valtaa on tasapainotettu niin sanotun kolmikannan mukaisesti. 

Presidentti ei toimi yksin, vaan hänen apunaan toimivat muun muassa puheenkirjoittajat, 

avustajat ja ministerit.  Presidentin kautta kuuluu siis laajempi poliittisen koalition ääni. 

Määrittelemällä yhdysvaltalainen presidenttiys presidentti-instituutioksi auttaa tutkielman 

rajaamisessa, sillä voin keskittyä arvioimaan presidentin uskonnollista retoriikkaa 

peruslaillisuuden, puoluejärjestelmän, legimiteetti- ja symboliaseman ja puheiden yleisten 

konventioiden ja niiden ritualismin ja seremoniallisuuden pohjalta. Tällä tavoin toimimalla 

saan kelvollisia tietoa uskonnollisesta retoriikasta paneutumatta lähes mahdottomaan tai 

ainakin pitkälliseen prosessiin eli selvittämään uskontotieteellisesti, mikä on kunkin 

presidentin kansalaisuskonnollisuus. 

 

 

2.2.3 Aineisto 
 

 

Aineistoni koostuu kahden Yhdysvaltain presidentin William J. Clintonin (1993–2001) ja 

George W. Bushin (2001-) presidenttien virallisista puheista, jotka on pidetty vuosina 

1997–2004. Yhdysvaltain perustuslaki määrää, että jokaisen presidentin pitää pitää virkaan 

astuessaan virkaanastujaispuhe (Inaugural Speech) ja kertoa joka vuosi senaatissa 

käsityksiään liittovaltion tilasta (State of the Nation).48 Eli jokainen Yhdysvaltain 

presidentti pitää kaikkiaan neljä virallista puhetta neljän vuoden presidenttikautenaan. 

Koska minä analysoin presidentti-instituutiota kahden presidentin lävitse, aineistoni 

koostuu kymmenestä pitkästä puheesta. Yhdysvaltain presidenttien puheet on koostettu 

presidenteittäin ns. puhekirjoihin teksteiksi, joihin on koottu kaikki presidenttien julkiset 

puheet. Monien presidenttien kohdalla puheita löytyy suoraan internetistä. Puheiden pituus 

on keskimäärin viisi sivua. 

 

Valitsin aineistoksi nimenomaan virkaanastujais- ja liittovaltion tila -puheet, koska niissä 

presidentit selvittävät laajalti erilaisia poliittisia käsityksiään sekä kotimaan että 

ulkopolitiikan kannalta, ja koska niiden kiinnostus kattaa koko maailman. Näitä puheita 

pidetään instituutiolle tärkeimpinä. Muita presidentin virallisia puheita olisivat olleet muun 

                                                 
48 Ks. lisää presidentti-instituutioluvusta. 



muassa YK:n avauspuheet syksyllä ja presidentin joka sunnuntaiset radiopuheet.49 Näin 

ollen uskon aineistoni selvittävän vastauksia tästä syystä tutkimusongelmiini eli pystyn 

kuvaamaan ilmiötä ja ymmärtämään sen toimintaa ja antamaan ilmiölle mielekkäitä 

teoreettisia kuvauksia.50  

 

Onko aineistoni tarpeeksi kattava? Eskola & Suoraranta pitää laadullisen tutkimuksen 

aineiston kriittisessä tarkastelussa neljää eri osa-aluetta tärkeänä: kokoa, kyllääntyminen, 

rajaus ja yleistäminen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa, mitä pro gradu-työni edustaa, ei ole 

tärkeää niinkään aineiston määrä ja koko, vaan sen käsittelemisen laatu.51 Eskola & 

Suoranta pitää tärkeänä erityisesti sitä, että tutkija lähestyy aineistoa käsitteellisellä tasolla 

mahdollisimman kattavasti pyrkien ymmärtämään ilmiötä ja rakentamaan siitä teoriaa. 

Aineisto onkin tutkijan harkinnanvarainen näyte.52 Rakennan teoriaa useisiin eri lähteisiin 

perustuen ja samalla huomioiden, että kyseessä on pro gradu-tutkielma. 

 

Aineistoni täyttää kyllääntymisen kriteerin. Niistä on nähtävissä samanlaisia elementtejä ja 

uudenlaisia havaintoja ei tullut esiin.53 

 

Tutkielmani luonne on mitä suurimmassa määrin tapaustutkimusta ja tällöin tässä eivät 

päde kvantitatiivisen tutkimuksen kriteerit. Yleispätevien sääntöjen löytäminen on 

äärimmäisen hankalaa, mutta tutkielmani kokonaisuus voi antaa teoreettisesti 

käsitteellistettyjä, syvällisiä pohdintoja tutkittavasta ilmiöstä.54 

 

 

2.2.4 Tutkijan asemasta 
 

 

Eskola & Suoranta muistuttaa, että kvalitatiivinen tutkimuksen luonne on pääosin 

mielikuvitusta ja luovuuttaa käyttävä. Tutkijan tulee kuitenkin huomioida, että tutkimus on 

                                                 
49 Kumar 2001, 615. Nämä kaikki mainitut puheet ovat niin sanottuja presidentin syklittäisiä puheita. 
50 Eskola & Suoranta 1998, 61. 
51 Eskola & Suoranta muistuttaa, että aineistoa voi olla helposti liikaa. 
52 Ibid., 18, 60–61. Eskola & Suoranta muistuttavat aineiston olevan kattavan kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
silloin, kun aineiston koko, laajuus, tulkinnan onnistuminen ja kirjoitustyö ovat sopusoinnussa.  
53 Ibid., 62–63. Kysymys kyllääntymisestä eli saturaatiosta on hankala, sillä ongelma on pitkälti 
tutkimuskohtainen. ”...vastauksia tarvitaan juuri sen verran kuin on välttämätöntä.” 
54 Ibid., 65–68. 



toisten arvioitavissa. Se tarkoittaa, että tutkijan on kerrottava ratkaisuistaan, ennakko-

oletuksistaan ja intuitiivisista käytännöistä.55  

 

Pelkästään Yhdysvalloista keskusteltaessa maa herättää monissa intohimoja. Oma 

persoonani vaikuttaa helposti vääristävästi tulkintaan, jos omaa tulkintaa ei tiedosta. 

Ensinnäkin Yhdysvallat edustaa minulle valtavaa globaalia voimaa, jolla on myös uhkaava 

elementti; toisin sanoen minulla on kriittiset ennakkoluuloni Yhdysvaltojen politiikkaa 

kohtaan. Yritän häivyttää tätä pelkoani ymmärtämällä heidän toimiaan mahdollisimman 

laajasti. Toiseksi eurooppalaisena minulla on tietenkin rajoittava näkökulma, sillä minulla 

ei ole välitöntä kokemusta yhdysvaltalaisesta kontekstista muuta kuin kahden viikon 

vierailusta keväällä 2004 Washington D.C.:ssä ja New York Cityssä. Kolmanneksi 

konsturuoiva näkökulmani tarkoittaa myös sitä, että myös itse luon todellisuutta tekstilläni. 

En pysty tekemään täysin objektiivista tutkimusta. 

 

 

 

3. MONINAINEN PRESIDENTTI-INSTITUUTIO 

 

 

3.1 Presidentti-instituution määrittelystä 
 

”But the presidency is more than the persons who have served as president. It 
is also institution, an enduring and evolving office”56 

 

Yhdysvalloissa presidenttiyden asema ja merkitys on aivan toinen kuin vaikkapa 

Suomessa; se on poliittisesti tärkeämpi. Käyn seuraavassa luvussa lävitse analyysiin 

tarvittavaa taustaa keskittyen muun muassa siihen, kuinka aineistoni puheet tuotetaan.57 

Tämä tausta jakaantuu kahteen: presidentti-instituutioon ja aineistona oleviin puheisiin.  

 

On totta, että muun muassa median välityksellä presidenttiys henkilöityy. Usein 

Yhdysvaltojen toimia seuraavalta unohtuu se, että presidentti ei toimi yksin.58 Presidentin 

politiikkaa tekee kabinetti, joka koostuu muun muassa 14 eri ministeriöstä ja tiedustelu- ja 

ympäristönsuojeluelimistä. Usein presidentin tueksi perustetaan komiteoita, komissioita ja 

                                                 
55 Eskola & Suoranta 1998, 20. 
56 Nelson 1996, xv. 
57 Ks. retorinen metodiluku, jossa selvitän tarkastelevani puheita sosiaalisen konstruktivismin näkökulmasta. 
58 Nelson 1996, xv. 



muita tarpeellisiksi katsomiaan toimistoja. Päätöksiä tehdessään presidentti on yksin, mutta 

hän saa neuvoja, kuinka toimia.59 

 

Tutkielmani kannalta presidenttiyden määrittelemisellä instituutioksi on etunsa. Vaikka 

kiinnitän analyyseissäni huomion kahden yksittäisen presidentin puheaineistoon, 

tarkastelen niitä instituution toimina. Tutkielmassani en keskity siihen, miksi 

henkilökohtaisella tasolla presidentit käyttävät uskonnollista retoriikkaa; kiinnostavaa on 

mitä instituutio puhuu. Tämän vuoksi kahden viimeaikaisen eri puoluetta edustavan 

presidentin vertaileminen on tärkeää. Amerikan kaksipuoluejärjestelmä on olennainen osa 

amerikkalaista poliittista järjestelmää, joten sekä demokraatti- että 

republikaanipresidenttien käsityksiä sisältävä aineistoni on mielestäni hyvä keino 

hahmottaa, millaisia tuoreimmat mahdolliset maailmankatsomukselliset määrittelyt 

Yhdysvaltojen korkeimmalla poliittisella tasolla ovat.60 

 

 

3.2 Perustuslaillinen presidentti-instituutio 
 

 

Yhdysvaltalainen presidentti-instituutio on osa monitahoista poliittista järjestelmää. 1700-

luvun lopulla uutta tasavaltaa muodostaneet perustuslain laatija halusivat tyrannian sijasta 

järjestelmän, jossa valtaa on tasapainotettu, jaettu, hajotettu ja rajoitettu. Käytännössä tämä 

eriytyminen näkyy siinä, että kaikilla kolmella vallan haaralla on omat palvelusaikansa, 

valitsijansa, vaalinsa ja toimintalakinsa. Lakisäätävää, toimeenpanevaa ja laillisuutta 

tarkkailevia osapuolia kutsutaan ”check and balances” –systeemiksi, joka kuvaa hyvin 

vallanrakentumisen ideaa. Esimerkiksi presidentti voi veto-oikeudellaan hylätä kongressin 

suunnitteleman lain tietyillä ehdoilla ja Korkein oikeus voi kumota presidentin 

allekirjoittaman lain perustuslain vastaisena.61 Presidentti-instituution tehtäväksi on siis 

muodostunut huolehtia toimeenpanevasta roolistaan. Lisäksi instituution toimien tulee olla 

kahden muun vallan haaran hyväksymiä.62 Presidentti ei toimi yksin, eivätkä puheet 

yksinvaltiudesta ole päteviä. 

 

                                                 
59 OAG 2001, 38–40; Kaiser 2001, 4. 
60 Bibby 2004, 1-4. Vaikka Yhdysvalloissa on myös muitakin puolueita kuin demokraattinen tai 
republikaaninen, maa on käytännössä kahden puolueen dominoima. Presidentinvaaleissa vuodesta 1852 
valituksi on tullut jompikumpi ja toisen maailmansodan jälkeisissä vaaleissa molemmat puolueet ovat 
saaneet 94,8 prosenttia äänistä.  
61 Nelson 1996, xv; Zarefsky 2002, 20–21; Kaiser 2001, 1-3, 5. 
62 Kaiser 2001, 5. 



Vaikka valtaa on Yhdysvalloissa jaettu, presidentin rooli on hyvin työteliäs. Yhdysvaltain 

perustuslaki (1787) ja sen lisäykset määrittelevät presidentin tehtäviksi seuraavia: 

sisäpoliittisesti mahdollisuus tehdä budjetteja ja nimittää Korkeimpaan oikeuden 

tuomareita. Presidentti on keskeinen ulkopoliittinen toimija, jolla on valtaa tehdä 

sopimuksia ja mahdollisuus kutsua huippukokouksia eri maiden välillä. Hän myös nimittää 

maan diplomaatit. Armeijan ylipäällikkönä presidentti päättää armeijasta, laivastosta, 

ilmavoimista ja kansalliskaartin toiminnasta. Presidentillä on siis hallinnointi-, tapaamis-, 

budjetti, toimeksianto- ja kriisitilan hoitamisen valtaa. Lait takaavat sen, että presidentti on 

näissä kabinettinsa kanssa itsenäinen. Häntä ei voi erottaa kuin virkavirheestä.63  

Yhdysvaltain presidentti-instituutiolla on siis runsaasti poliittista valtaa, vaikka hänen pitää 

esimerkiksi hyväksyttää kongressissa neuvottelemansa sopimukset tai pyytää lupa sodan 

julistukseen.64 

 

Kaikkien roolien ohella presidentti on myös valtion päämies (chief of state).  Tässä roolissa 

hän esimerkiksi ilmestyy niin kansalaisten kuin ylinten päättäjien eteen selostamaan 

kantaansa esimerkiksi television ja muun median välityksellä, ottamaan osaa kansallisessa 

surussa tai ylistää jostain maata koskettavasta huippusaavutuksesta.65 Tämä instituution on 

tutkielmani kannalta kiinnostavin rooli, sillä tähän kätkeytyy helposti voimakastakin 

legimitaatiota ja auktorisointia.66 Kuten Daniel Diller sanoo, Yhdysvalloissa monarkkien 

velvollisuus olla kansakunnan yhtenäisyyden ruumiillistuma on tullut presidentti-

instituution osaksi.67 Miten presidentin symbolinen asema rakentuu ja miksi valtion 

päämiehestä on tullut amerikkalaisen kulttuurin näkyvä hahmo, joka käyttää retoriikkaa?  

 

 

                                                 
63 OAG 2001, 41. 
64 Kaiser 2001, 5. 
65 Diller 1996, 675 
66 Ibid., 684. 
67 Ibid., 675. 



3.3 Symbolinen presidentti-instituutio 
 

”Skillful presidents can use their symbolic assets to build the nations morale 
and confidence and call on patriotic sentiments in a crisis.”68 

 

Diller muistuttaa, että instituution asema kansakunnan symbolisena ruumiillistumana on 

keskeinen osa presidenttiyttä. Se on hänen mukaansa jopa niin tärkeä, että kenenkään 

presidentin ei kannata unohtaa valtionpäämiehen roolin mahdollisuuksia. Osallistumalla 

kaikenlaisiin tilaisuuksiin paitsi edustamaan maataan, mutta hän myös tulee palvelleeksi 

myös omia poliittisia tarkoitusperiään. Diller jaottelee instituution symbolisen johtajuuden 

kolmeen. Instituutio toimii kansakunnan yhtenäisyyden, jatkuvuuden ja liittovaltion 

symbolina.69 

 

On ilmiselvää, miksi presidentti edustaa yhtenäistä kansakuntaa: se ainut asia johon 

kolmikanta voi henkilöityä. Usein presidentti näyttäytyy erimielisyyksien lieventäjänä. 

Erityisen vahva yhtenäisen maan symboli presidentti on Dillerin mukaan silloin, kun maata 

kohtaa uhka. Useat mielipidetiedustelut vahvistavat tämän.70 Toiseksi jokainen virkaan 

valittu presidentti liittyy Dillerin mukaan presidenttien kuolemattomaan ketjuun ja periin 

näin sen jatkuvuuden, mitä he ovat tehneet. Usein tämä tarkoittaa sitä, että instituutio voi 

käyttää jatkuvuutta symbolisesti hyväksi puhumalla tiettyjen muistopäivien yhteydessä. 

Kolmanneksi presidentti edustaa monille amerikkalaisille liittovaltion hallituksen tekemää 

politiikkaa.71 

 

Presidentin valtiomiehen rooliin luottaen yleisö on tottunut odottamaan puheita, joilla 

poliittisia tilanteita korjaillaan. Tämä selittää sen, miksi presidentti-instituutio hyödyntää 

retoriikkaa. David Zarefskyn mukaan presidentti-instituution ”valtionpääretoriikka” 

selittyy nimenomaan sillä, että presidentin moninaiset tehtävät pakottavat presidenttiä 

etsimään ulospääsyä, laajentamaan valtaansa, retoristen keinojen avulla. Zarefsky väittää, 

että presidentin rooli on muuntunut keskeisesti vasta 1900-luvun aikana retoriseen 

suuntaan.72  

 

                                                 
68 Ibid., 685. 
69 Ibid., 685. 
70 Ibid., 685. 
71 Ibid., 685–688. Vrt. Korhonen 2002, 136. Hän muistuttaa, kuinka useat kansalaiset heti vaalien jälkeen 
kääntyvät valitun presidentin puoleen, vaikka olisivat äänestäneet toisen puolueen ehdokasta. 
72 Zarefsky 2002, 23–24, 37, 39. Zarefsky muistuttaa, että instituution retorisuus ei ole aina mitenkään 
itsestäänselvyys. Presidentin toiminta on usein taiteilua monenkin ristiriitaisen asian välillä. 



Tämä väite ilmiön historiallisesta tuoreudesta selittyy muun muassa 1900-luvun alusta 

alkaneella medioitumisella. Presidentit ovat yhä enenevässä määrin radion yleistymisen 

jälkeen ottaneet kontaktia kongressin sijasta myös kansalaisten suuntaan.73 

 

Tutkielman kannalta retorinen valtionpäämiesrooli muistuttaa siitä, että presidentin valta 

muodostuu kahdesta tekijästä: eksplisiittisestä ja implisiittisestä vallasta. Perustuslait 

ohjaavat lähestulkoon tarkasti, kuinka presidentti-instituutio hoitaa toimeenpanevia 

tehtäviä. Samalla on muistettava, kuinka presidenttien roolissa on myös suostutteleva 

puolensa, joka taistelee lain kirjaimella ja ehkä sitä vastaankin; useimmista asioista 

perustuslaki ja itsenäisyysjulistus eivät sano mitään. Tätä retorista toimintaa helpottaa 

instituution monarkkinen valtionpäämiehen rooli, jota kansalaiset pitävät Yhdysvaltojen 

symbolisoitumana.74  

 

 

3.4 Uskonnollinen presidentti-instituutio 
 

 

Koska presidentti-instituution valtionpäämiehen rooli on monessa suhteessa 

avainasemassa, on hyvä kysyä, miten uskonnollisuus näkyy siinä? Ensinnäkin 

uskonnollisuus on roolissa itsessään. Yhdysvaltalainen tutkija Merlin Gustafson sanoo 

presidentti-instituutiolla olevan useita uskonnollisia tehtäviä. Dwight D. Eisenhowerin 

presidenttikautta (1952–1960) ja presidentin uskonnollisia rooleja tutkinut Gustafson 

kertoo presidentti Eisenhowerin vastanneen aktiivisesti kansalaisilta tulleeseen uskonnon ja 

valtion välisiin ongelmatilanteisiin. Eisenhower itse osallistui uskonnollisten yhteisöjen 

toimintaan esimerkiksi vierailemalla uskonnollisissa tilaisuuksissa. Eisenhowerille oli 

myös tyypillistä hyödyntää uskonnollisia käsityksiä poliittisissa puheissaan.75 Toiseksi 

uskonnollisten tehtävien toteuttaminen edellyttänee presidentiltä herkkyyttä uskonnollisiin 

asioihin. Tai ainakin presidentti-instituution tulee olla uskonnosta poliittisessa mielessä 

kiinnostunut.  Itse asiassa jo presidenttiä valittaessa uskonto nousee määritteleväksi 

tekijäksi, joten uskontoa ja politiikkaa ei voi olla ohittamatta. Maan länsimaisittain 

poikkeuksellinen uskonnollisuus on otettava vakavasti. 

 
”Uskonnon liittyminen amerikkalaiseen poliittiseen keskusteluun muistuttaa 
kirkkojen ja kristillisten liikkeiden vahvasta asemasta yhteiskunnassa. 

                                                 
73 Euchner 1996, 749. Vuosien 1945–1994 aikana presidenttien julkiset puheet ovat viisinkertaistuneet.  
74 OAG 2001, 40. 
75 Gustafson 1970, 708. 



Kenelläkään poliitikolla ei ole varaa vähätellä uskonnollisia kysymyksiä. Pitkä 
amerikkalainen traditio osoittaa myös sen, että amerikkalaisessa kontekstissa 
uskosta on luontevaa puhua jopa poliittisissa yhteyksissä.” 76 

 

Tämä tarkoittaa sitä, että amerikkalaiset kannattavat sellaista presidenttiyttä, joka on 

uskonnollinen mutta joka ei mene uskonnollisuudessaan liian hurskaaksi, äärimmäiseksi. 

Jumalasta saa puhua, mutta Jeesusta vierastetaan.77 Neljänkymmenen vuoden takaiset 

roolimallit eivät ole unohtuneet. Bill Clintonilla oli tilaisuutensa, jossa hän tapasi 

säännöllisesti uskonnollisia johtajia ja vaikuttajia. George W. Bush on puolestaan tullut 

tunnetuksi aktiivisena uskontoa hyödyntävänä presidenttinä. 

 

 

3.5 Kansalaisuskonnollinen presidentti-instituutio 
 

Kansalaisuskonnollisuuden ja presidenttiyden yhteyksiä selvittäneet historioitsijat Robert 

D. Linder ja  Richard V. Pierard muistuttavat, että kansalaisuskontoakaan presidentit eivät 

voi unohtaa Yhdysvalloissa. Presidentti-instituution kansalaisuskonnollisuus näyttäytyy 

heidän mukaansa kolmella erilaisella tavalla: pastoraalisena, profeetallisena ja papillisena 

presidenttiytenä. Pastoraalisesti kansalaisuskontoa hyödyntävä yrittää hengellisen 

inspiroinnin avulla saada kansalaisia toteuttamaan kansallisesti tärkeitä arvoja elämässä. 

Profeetallinen presidentti muistuttaa kansaa etenkin kriisitilanteissa, kuinka kansakunnan 

ideaalien ylläpitäminen edellyttää katumista ja uhrautumista. Profeetallisuus nousee 

pintaan varsinkin, jos on harhauduttu väärälle tielle. Papillinen presidentti kehuu ja ylistää 

kansalaisia heidän kyvystään toteuttaa kansakunnan yhteistä tehtävää.78 

 

 

3.6 Puheita tuottava presidentti-instituutio 
 

 

Symbolinen presidenttiys, retoriikan mahdollisuus ja uskonnollisuuden luontevuus 

yhdysvaltalaisittain kontekstissa tuskin jää puheiden tuottajilta huomioimatta nykypäivänä. 

Väitteeseeni löytyy perustelut puheiden tuottamisen tarkasti säännellystä prosessista. 

 

                                                 
76 Ahonen 2004, 260. 
77 Linder 1996; Gustafson 1970, 709. 
78 Linder & Pierard 1988, 24–25. 



Presidentti-instituution puheita tuottava Valkoisen talon viestintätoimisto (The Office of 

Communications) on talon toimia tutkivan valtio-opin professori Martha Joynt Kumarin 

mukaan miettinyt tarkkaan puheita ja niiden sisältöjä.79 Etenkin niin sanotut syklittäisinä 

ilmaantuvat puheet ovat tärkeitä presidentti-instituutiolle.80 Kumar väittää, että toisen 

maailmansodan jälkeisessä presidenttiydessä toimisto on ollut korvaamaton; suorastaan 

menestymisen edellytys.81 

 

Presidentti-instituution kannalta viestintätoimiston toiminta tarkoittaa muun muassa sitä, 

että presidentti ei kirjoita puheita.82 Kirjoittamistuotantoa valvoo viestintäjohtaja, joka 

sanoo, mitä presidentin tulisi puheeseensa sisällyttää. Tämän tavoitteena on saada 

hallinnon yleinen viesti kussakin ajassa mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin.83 

 

”The White House does not leave to chance the images people receive about 
what the president is doing and the interpretation of these events.”84 

 

 

3.6.1 Virkaanastujaispuheiden luonteesta ja uskonnollisuudesta 
 

”I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of the 
President of the United tates, and will, to best of my ability,preserve, protect 
and defend the Constitution of the United States”85 

 

Vuodesta 1937 lähtien Yhdysvaltojen presidentti on vannonut valansa liki säännöllisesti 

neljän vuoden välein tammikuun 20. Yleisen tavan mukaan Korkeimman oikeuden 

presidentti ottaa valan vastaan yleisen käytännön mukaisesti maan pääkaupungin 

Washington D.C.:n Capitol-kukkulalla. Tässä tutkielmassa niin virkaanastujais- kuin 

liittovaltion tila -puheiden ympärillä olevat seremonialliset yksityiskohdat eivät ole niin 

merkityksellinen kuin se, mitä merkityksiä puheet kantavat.86 

 

                                                 
79 Kumar 2001, 609, 620. Vuonna 1969 perustettu The Office of Communications toimii tätä nykyä toimijana 
kolmella tavalla suuntaan: lehdistöä palvelevana, viestintästrategikkona ja suunnittelijana ja tapahtumien 
suunnittelijana. 
80 Ibid., 615. 
81 Ibid., 634. Tämä on Kumarin mukaan yhteistä siis molemmille puolueille. Esimerkiksi Ronald Reaganilla 
oli vuosina 1981–89 käytössään strateginen viestintäsuunnitelma. 
82 Ibid., 627. Puheiden kirjoittamista osallistui syksyllä 2000 14 eri henkilöä, joista osa teki tutkimusta. 
83 Ibid, 611. Viestintäjohtajan ohella presidentin puheiden ja viestinnän päättämiseen osallistuu henkilöstön 
johtaja (chief of staff). 
84 Ibid, 620. 
85 U.S. Constitution, Article II, Section I. 
86 Diller 1996, 675.  



 ”With a simple oath, we affirm old traditions, and make new beginnings”87 
 

George W. Bushin virkaanastujaispuheen aloitus tiivistää hyvin virkaanastujaispuheiden 

keskeisen idean. Virkaanastujaisseremoniassa valta ikään kuin tulee presidentin harteille 

kannettavaksi aivan yksinkertaisen valan jälkeen. Niinpä puheet ovat täynnä halua yhdistää 

poliittisesti jakautunut maa, niissä luodaan uutta strategista poliittista ohjelmaa ja istutetaan 

oma presidenttiys tiettyyn historialliseen kontekstiin ja presidenttiyden traditioihin. Tämän 

vuoksi niin virkaanastujais- kuin liittovaltion tila –puheet ovat merkityksellisiä ja 

kiinnostavia.88 

 

Uskonnolliselta kieleltään virkaanastujaispuheet ovat monipuolisia. 

Virkaanastujaispuheiden sisältöanalyysiä ensimmäistä presidentistä George 

Washingtonista aina Ronald Reaganin vuoden 1980 puheeseen saakka tehnyt Cynthia 

Toolin sanoo keskeisten kansalaisuskonnollisten teemojen olevan edustettuina. Jumalasta 

vain reilussa kymmenesosassa ei ole laisinkaan minkäänlaista mainintaa, ja jos on, 

tasavallan historian aikana deistisestä jumalakuvasta on siirrytty jumalan personointiin.89 

Toinen vahva teema on usko kohtaloon ja kansainvälisenä esimerkkinä olemiseen. Vain 

neljästä puheesta uupuu Toolinin mukaan maininta, kuinka Yhdysvallat on hyvä maa ja 

sen tulee olla esimerkkinä muille maille. Kolmas vakiintunut teema on viittaaminen 

perustuslakiin; reilut kaksi kolmesta puheista sanoo jotain kansakunnan pyhästä kirjasta. 

Yllättävän vähän presidentit käsittelevät uhrautumis-teemaa, vain kolmannessa puheista 

tästä on viitteitä.  

 
 

3.6.2 Liittovaltion tila -puheiden luonteesta ja uskonnollisuudesta 
 

”He shall from time to time give the Congress Information of The State of The 
Union, and recommend to their Consideration such Measures as he shall judge 
necessary and expedient.”90 
 

Virkaanastujaispuheiden ohella liittovaltion tila -puhe kuuluu presidentin perustuslailliseen 

velvollisuuteen, rituaaleihin. Lain toisessa artiklassa presidentin tulee vuosittain antaa 

                                                 
87 Bush 2001a. Virkaanastujaispuhe tammikuun 20.päivä vuonna 2001. 
88 Diller 1996, 675; Zarefsky 2002, 24–25. Maan yhdistämisteema on perua jo Thomas Jeffersonilta, maan 
kolmannelta presidentiltä 1801–1808. Siitä on muodostunut niin keskeinen, että sitä ei jätetä puheista pois. 
89 Toolin 1983, 41. Esimerkiksi George Washington käytti 1700-luvun lopulla Almighty Being ja Franklin D. 
Roosevelt vuonna 1933 God Almighty.  
90 U.S. Constitution, Article II, Section III. 



kongressille tiedonantoja, mikä 52 osavaltiosta koostuva unionin tila on ja millaisia toimia 

tilan ylläpitämiseen tarvitaan jatkossa.91 

 

Puheina liittovaltion tila -puheet poikkeavat virkaanastujaispuheista. Jos 

virkaanastujaispuheet ovat juhlallisempia ja seremoniallisempia poliittisia linjanvetoja, 

liittovaltion tila -puheissa tehdään enemmän aika- ja tilannesidonnaista politiikkaa yleisellä 

kuin yksittäisellä tasolla.92 Tähän vaikuttanee se, että presidenttikaudella liittovaltion tila 

puheita pidetään ainakin neljä. Kuitenkin molempien puheiden yleisenä huolena on se, 

kuinka unioni pysyy koossa. Presidentti yleensä tuo puheessa menneisyyden näkyville ja 

esittää tulevaisuuden ajatuksiaan niin kongressille, kansalle kuin koko maailmalle. Puhetta 

pidetään presidentin vuoden syklittäisistä puheista tärkeimpänä. Kumar tuo esille, että 

puheessa ei välttämättä tärkeydestä huolimatta tuoda esille kaikkia vuoden tärkeitä asioita, 

vaan niitä saatetaan ohjata myös muihin tilanteisiin.93 

 

Retoriselta kannalta liittovaltion tila -puheiden pidossa on tapahtunut 1900-luvun aikana 

muutoksia. Presidentti Woodrow Wilsonin kaudella 1913–21 puhe annettiin 113 vuoteen 

suullisesti aikaisemman Thomas Jeffersonin kirjalliseen tapaan, joka lähettiin kongressin 

molempiin kamareihin ja sanomalehtiin julkisesti luettaviksi.94 Tämä on tarkoittanut, että 

liittovaltion tila -puheiden luonne on lähestynyt virkaanastujaispuheen seremoniallisuutta. 

Kun presidentti pitää puheensa Kongressissa, paikalla on paitsi Kongressin edustajat myös 

Korkein oikeus. Astuessaan puhujakorokkeelle presidenttiä kunnioitetaan taputuksin ja 

seisoen: kuin kaksi muuta vallan käyttäjää odottavat kuningastaan. Radion ja television 

kehittymisen jälkeen liittovaltion tila -puheella presidentti on pystynyt kohtaamaan 

kansalaiset suoraan medioiden välityksellä.95   

 
 

                                                 
91 Diller 1996, 677. 
92 Teten 2003, 336. 
93 Diller 1996, 675; Kumar 2001, 619, 625. ”It brings together policy, politics, and publicity to focus on the 
president´s policy agenda and how it is going to get through.” 
94 Diller 1996, 677; Teten 2003, 337. Vaikka George Washington piti suullisesti puheita liittovaltion tilasta, 
maan kolmas presidentti Thomas Jefferson koki tavan uudelle kansakunnalle liian kuninkaallisena. 
95 Diller 1996, 677–678; Teten 2003, 337–338. Calvin Coolidge oli vuonna 1923 ensimmäinen radiota 
hyödyntävä, Harry S. Truman piti vuonna 1947 ensimmäisen televisiossa ja vuonna 1965 Lyndon B. 
Johnsonin kaudella puhe siirrettiin iltaan paremman näkyvyyden saamiseksi. 



3.7 E pluribus unum – Yhdessä olemisen ongelma 
 

 

Yhdysvaltalaisella presidentti-instituutiolla on kesto-ongelma kansakunnan yhteistämisessä 

joka tiivistyy latinankieliseen fraasiin e pluribus unum, joka vapaasti suomennettuna 

tarkoittaa – moninaisuudessa olemme yksi. Kestohuolena sitä voidaan pitää, sillä kuinka 

yhdeksi tuleminen on mahdollista, kun maassa on virallisesti 285 miljoonaan ihmistä, ja 

suurin osa heistä on todella erilaisista kulttuureista lähteneitä. Mielenkiintoistakin 

mielenkiintoisempaa on siis seurata niitä tapoja, joilla tätä yhteenkuuluvaisuutta luodaan.  

 

Tutkielmani keskeinen argumentti on se, että presidentti-instituution symbolinen asema 

tarjoaa valtavan välineen, jolla synnytetään sosiaalista integraatiota. Juuri tästä syystä 

instituution retoriikan ruotiminen on enemmän kuin paikallaan; varsinkin kun retoriikalla 

on myös kansainvälistä merkitystä. Eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna tuntuu 

suorastaan hurjalta, kuinka uskontoa, vaikkapa kansalaisuskonnollisin sävyin, 

hyödynnetään. Marcela Cristin teesi kansalaisuskonnon manipuloivasta käytöstä on 

aiheellinen, sillä yhdistettynä presidentti-instituution symbolisoitumaan instituutio voi olla 

helposti jumalallisessa asemassa.96 

 

Virkaanastujais- ja liittovaltion tila -puheiden luonne kansaa kokoavina ja poliittisia 

agendoja nostavina on oivallinen aineisto selvittää, kuinka Yhdysvaltain presidentti-

instituutio hyödyntää uskonnollista retoriikkaa. Voidaan väittää, että tutkimalla edellä 

mainittuja puheita ollaan jollakin tavalla amerikkalaisuuden ytimessä, vaikka Yhdysvallat 

ei missään tapauksessa ole yhtä kuin presidentti-instituutio. Presidenttien puheiden 

kirjoittajien ottavat huomioon yleisön, ja saadakseen mahdollisimman laajan tuen poliitikot 

ohjaavat retoriikkaansa keskitien suuntaan. Joissain määrin puheista voi nähdä, millainen 

amerikkalainen yhteiskunta oikein on. 

 

 

 

                                                 
96 Cristi 2001, 1-13. 



4. KANSALAISUSKONTO TEOREETTISENA VIITEKEHYKSENÄ 

 

 

4.1 Sekularismi kansalaisuskontoteorian taustalla 
 

 

Tutkielman ulkoisen teoreettisen viitekehyksen muodostaa yhdysvaltalaisessa 

uskontososiologiassa 1960-luvun lopulla syntynyt kansalaisuskontoteoria. Oletuksiltaan 

käyttämäni kansalaisuskontoteoria on kiisteltyjen uskonnon sekularisaatio- ja 

modernisaatioteorioiden vastakohta. Tämän suuntauksen kannattajat väittävät edellä 

mainittujen teesien selittävän puutteellisesti ja jopa virheellisesti modernissa 

yhteiskunnassa vallitsevaa tilaa.97 

 

Sekularisaatioteoriaa kritisoivat98 ovat erityisesti toisen maailmansodan jälkeen esittäneet 

kriittiset huomionsa määrittelyn ongelmia, teorian totuusarvoa, uususkonnollisuuden 

ilmaantumisista ja uskonnon poliittista vaikutusvaltaa kohtaan.99  

 

Tutkielmassa liitytään antisekulaariseen koulukuntaan hahmottamalla modernin 

yhteiskunnan ja uskonnollisuuden yhteyksiä yhdysvaltalaisen sosiologin Robert N. 

Bellahin aloittaman kansalaisuskontoteorian avulla. Teesissä väitetään, että 

yhdysvaltalaisessa poliittisen järjestelmän kautta on havaittavissa omanlaisensa uskonnon 

muoto, joka on erillään uskontokunnista ja kirkoista, mutta ilmenee yhteisissä 

uskomuksissa, rituaaleissa ja symboleissa.100 Bellahin tärkeästä teoreettisesta vaikutuksesta 

                                                 
97 Yksi sekularisaatioteorian alkuunpanijoita oleva saksalainen Max Weber väitti muun muassa, että 
rationaalisuus ja modernius ovat murentaneet perinteisen jumallisen auktoriteetin arvovaltaa ja vaikutusta. 
Weber väittää, että 1500-luvulta alkanut ihmisen oman rationaalisten kykyjen kausi on vaihe vaiheelta 
häivyttänyt käsityksen ratkaisemattomista ongelmista. Jumalallista ihmettä ei ole enää tarvittu, kun ihminen 
on itse osannut selvittää ongelmansa. Hyvä johdatus sekuralisaatioteorian ongelmiin on Ketola, Pesonen & 
Sjöblom 1997, 97–106.  
98 Christiano & Swatos 2002, 67; Ketola, Pesonen & Sjöblom 1997, 104. Keskeisimmät 
sekulaarisaatiokriitikot ovat Peter Berger, Thomas Luckmann, Bryan Wilson ja Karel Dobbelaere. 
Esimerkiksi Luckmann (1967) on sekulaarisaatio-teesiä vastaan, sillä uskonto ei ole kadonnut, vaikka 
sosiaalinen rakenne on muuttunut. Uskonnon luonne on muuttunut Luckmannin mukaan näkymättömäksi 
(the invisible religion). 
99 Haynes 1998, 12. Sekularisaatio-teorian heikkouksia on ruotinut kattavasti muun muassa uskontososiologi 
Jeffrey K. Hadden, jonka mukaan teoriasta on tullut oma sakraalinen ja ideologinen muotonsa, teoriassa 
kärsii sisäisestä logiikasta ja empiirisen todistuksen puutteesta. Haddenin mukaan juuri uudet uskonnolliset 
liikkeet ja uskonnon poliittisen roolin kasvaminen maailmalla ovat selviä todisteita siitä, että sekularisaatio-
teoriassa on vakavia ongelmia. Ks. Christiano & Swatos 2002, 67–69 
100 Bellah 1970. Tutkija Michael Angrosino näkee bellahilaiselle kansalaisuskontoteorialle selityspohjaa 
myös 2000-luvulla, sillä syyskuun 11. terroristihyökkäykset ovat näyttäneet amerikkalaisessa kulttuurissa 
patrioottisen ilmiön, jota on vaikea selittää pelkkänä lipunheiluttelemisena. Angrosinon mukaan 
kansalaisuskontoteorialla on mahdollisuutensa analyyttisesti tavoittaa sitä monimutkaisuutta. Ks. Angrosino 
2002. 



huolimatta tukeudun kanadalaisen sosiologin Marcela Cristin ajatukseen, että 

kansalaisuskonnollisia käsityksiä voidaan käyttää myös poliittisesti hyväksi.101 Selvitän 

tässä luvussa Bellahin alkuperäisen idean ja sen käyttökelpoisuuden esittämällä, millainen 

Cristin poliittinen uskonto –teesi on. 

 

 

4.2 Robert N. Bellahin kansalaisuskontoteoria 
 

 

Lukuisissa tutkimuksissa viitataan Bellahin keksineen aivan tyhjästä kansalaisuskonto-

käsitteen102 vuonna 1967 julkaistussa Daedalus -aikakauslehden Civil Religion in America 

-artikkeliin.103 Totuus on, että useat eri tutkijat olivat hahmotelleet vastaavanlaisia 

ajatelmia häntä aikaisemmin.104 Artikkelissa hyödynnetyt ideat ovat peräisin kaukaa.105 

Artikkelin valtaavaa vaikutusta on selitetty ajankohdalla. Yhdysvalloissa käytiin kovaa 

etsintää kansallisesta tietoisuudesta muun muassa Vietnamin sodan aiheuttamassa 

tilanteessa, ja Bellahin nähtiin tulkitsevan sitä pätevästi.106 Käsite nousi vuosiksi 

keskeiseksi paradigmaksi uskontososiologiassa. 

 

Bellah väittää, että Yhdysvaltojen julkisia poliittisia rituaaleja voidaan pitää omanlaisena 

uskonnon tai uskonnollisen ulottuvuuden muotona, joka ei ole sidoksissa mihinkään 

tiettyyn uskontoon.107 Hänen mukaansa tämä on eräänlaista koko kansakuntaa koskevaa 

universaalia transsendentaalia uskonnollista itseymmärrystä.108 Tämä näkyy 

                                                 
101 Angrosino 2002, 239–240. Angrosinon artikkeli Civil Religion Redux on hyvä tiivistys siitä, missä 
kansalaisuskontoteoria 2000-luvulla menee. 
102 Ketola, Pesonen & Sjöblom 1997, 106. Civil religion-käsite voidaan suomentaa kansalaisuskonto- tai 
yhteiskuntauskonnoksi. Ks lisää Lampinen 1995, 22.  
103 Christiano & Swatos 2002, 70; Ketola, Pesonen & Sjöblom 1997, 102. Samana vuonna (1967) Thomas 
Luckmann julkaisi The Invisible Religion- teoksen.  
104 Wimberly & Swatos 1998, 94, Castrén 1993, 258. Muun muassa vuonna 1953 W.Lloyd Warner on 
kuvannut sosiaalis-antropologisesta näkökulmasta Memorial Dayn uskonnollisia ominaisuuksia. Vuonna 
1959 Martin Marty kehitteli religion-in-general-käsitteen ja Vuonna 1960 Will Herberg kirjoitti teoksen 
Protestant, Catholic, Jew. Sidney Mead religion of the republic-käsite tunnettiin vuonna 1974. Kuuluisa 
amerikkalaisen yhteiskunnantutkija Alexis de Tocqueville kiinnitti jo 1830-luvulla huomiota amerikkalaisen 
uskonnollisuuden demokraattiseen ja republikaaniseen luonteeseen klassikkoteoksessaan Democracy in 
America. 
105 Tieteenfilosofisesti ja –historiallisesti Robert N. Bellahin huomio ei ollut uusi, ja hänen teoriaansa voidaan 
pitää klassikkotutkijoiden ideoiden jalostumana; Jean-Jacques Rousseuan ja Emíle Durkheimin. Rousseau oli 
hahmotellut valituksen aikana 1700-luvun loppupuolella valtion ja uskonnon suhteeksi religion civile 
ajatuksen.    
106 Wimberly & Swatos 1998, 94. 
107 Bellah 1970, 175.  Tämä puolestaan selittyy sillä, että maassa on perustuslain perusteella tiukka uskonnon 
ja valtion ero, eikä se tarkoita sitä, että uskonnollisuus olisi  
108 Castrén 1993, 258; Christiano & Swatos 2002, 70–71. Bellah perusti väitteensä artikkelissa valikoituihin 
Yhdysvaltain presidenttien puheisiin. Muun muassa John F. Kennedyn virkaanastujaispuheessa vuodelta 



amerikkalaisessa elämässä ensinnäkin uskomuksissa, toiseksi symboleissa ja kolmanneksi 

rituaaleissa/seremonioissa, jotka suurin osa amerikkalaisista jakaa.109  

 

Kansalaisuskonnon kehittyminen on Bellahin mukaan alkanut jo valtion ensiaskeleista 

lähtien. Sittemmin historiasta on haettu inspiraatiota kansalaisuskonnon uskomuksiin niin, 

että nämä periaatteet ikään kuin muodostavat kollektiivisen, koko yhteisöä koskevan 

vertailukohdan, millä kansakunnan ja sen kansalaisten toimintaa arvioidaan. Erityisen 

olennaisena kansalaisuskonnollisena kriteerinä käytetään korkeampaa lakia, 

transsendenttia tuomiota, mikä tarkoittaa alisteisuutta ”tämän maailman ja todellisuuden 

ylittäville transsendenteille eettisille ja moraalisille periaatteille”. Kansalaisuskonto on 

ikään kuin väline, jolla muun muassa liberalistinen yksilönvapautta kannattava yhteisö 

ohjataan yhteisten tuonpuoleisuudesta hakevan arvonormiston piiriin.110  

 

Bellahin mukaan amerikkalaiset näkevät historiansa juuri edellä mainitussa 

transsendenttisessa näkökulmassa. Jumalan koetaan suojaavan ja opastavan Yhdysvaltoja, 

kunhan hänen antamista laeista ja tahdosta pidetään huolta. Amerikka on luvattu maa, Uusi 

Jerusalem, ja se on tehnyt liiton Jumalan kanssa ja saanut erityistehtävän orjuudesta 

vapauduttuaan eli Eurooppa on nähty Egyptinä.111 Oleellista bellahilaisessa teesissä on se, 

että amerikkalainen yhteiskunta on hakenut ja hakee oikeutuksen olemassaololleen 

raamatullisesta traditiosta ja jumalalta, mutta kuitenkin erotuksella, että Jumala ei 

personoidu. Kyse ei siis ole kristinuskosta tai juutalaisuudesta.112 Kansalaisuskonto ei siis 

asetu kenenkään vakaumuksen tielle eikä korvaa mitään. Vaikka kansalaisuskonnon jumala 

on raamatullisen esikuvansa oloinen, se on huomattavan paljon kiinnostuneempi 

järjestyksestä, laista ja oikeudesta kuin pelastuksesta tai rakkaudesta.113  

 

                                                                                                                                                    
1961 jumalan-käsitteen ympärille kehystämällä Kennedy antaa ymmärtää hänellä olevan velvoitteita sekä 
kansaa että jumalaa kohtaan.  
109 Bellah 1970, 171; Wimberly & Swatos 1998, 94; Albanese 1992, 446; Ketola, Pesonen & Sjöblom 1997, 
107. Catherine L. Albanese mukaillee Bellahia ja jakaa kansalaisuskonnon teologiaan (creed), eettiseen 
dimensioon (code) ja rituaaliseen ulottuvuuteen (cultus).  
110 Bellah 1970, 172. Wimberly & Swatos 1998, 94; Haynes 1996, 22; Castrén 1993, 258. Lainaus Castrénin 
artikkelista Bellahin kansalaisuskonto ja klassikon uudet vaatteet – Emile Durkheim, teologi. Sosiologi 30:4. 
Sosiologia-lehdessä. 
111 Bellah 1970, 176;Castrén 1993, 259. Tähän on vaikuttanut Euroopasta 1600-luvulla tulleet siirtolaiset, 
jotka ovat tulkinneet elämäänsä Raamatun arkkityyppien ja kristillisten myyttien näkökulmasta. Samoin 
valistuksen ideoilla on merkittävä osansa. 
112 Ketola, Pesonen & Sjöblom 1997, 107–108. Perustuslain ensimmäisessä lisäyksessä todetaan selkeästi: 
”Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 
thereof”. 
113 Bellah 1970, 175. 



Bellahin mukaan Jumalan lakien pysymisen velvollisuutta sekä kollektiivisesti että 

yksilöllisesti painotetaan.114 Esimerkiksi amerikkalaisten tulee valittuna kansana olla 

esimerkkinä muille kansoille. Maanpuolustus koetaan tärkeäksi ja uhrautuminen maan 

puolesta tehdään kunnialliseksi.115 

 

Bellahin mukaan amerikkalainen kansalaisuskonto realisoituu myös symboleissa. 

Kansakunnan lipulla, dokumenteilla ja kansakunnan tärkeillä henkilöillä on sakraalinen 

luonteensa.116 Pyhät tekstit, kuten itsenäisyysjulistus ja perustuslaki todistavat exoduksen 

jälkeisestä elämästä.117 Samoin ritualistinen kalenteri esimerkiksi itsenäisyys- kaatuneiden 

muisto-, kiitos- ja Washingtonin ja Lincolnin syntymä- ja sotaveteraanien päivineen 

muistuttavat ja kunnioittavat kansalaisuskontoa.118 

 

Institutionalisoituneet pyhät transsendenttiset uskomukset jaetaan puolestaan erilaisissa 

yhteiskunnan rituaalisissa seremonioissa. Yksi tällainen on presidenttien virkaanastujaiset, 

jossa yksi keskeinen poliittinen auktoriteetti hakee uskonnollista legimiteettiä sekä 

kansalaisten että Jumalan edessä. Presidentin velvollisuudet ikään kuin transsendenttisesti 

varmistettu.119 

 

Tiivistetysti kansalaisuskonnon tehtävänä rituaalisessa, uskomuksellisella ja symbolisessa 

tasolla Bellahin mukaan järjestää ja selittää yhteiskunnan olemassaoloa. Yhteisö tulee 

ikään kuin tietoiseksi itsestään symbolijärjestelmän avulla.120 Bellah väittää, että 

kansalaisuskonto amerikkalaisessa kontekstissaan ohjaa ja hallitsee yhteiskuntaa, ja on 

tehnyt niin jo kauan.121 Kansakunta on voinut tulkita kansalaisuskonnon avulla omaa 

olemassaoloaan ja sen merkitystä.122 Bellahin mukaan poliittinen järjestelmä ylläpitää tätä 

kansalaisuskontoa, joten sillä halutaan legimitoida sosiaalista järjestystä ja muodostaa 

arvo- ja normiperusta, jonka varassa toimitaan.123 Robert Bellahin uudelleenmuotoiltu ja 

esiin nostama kansalaisuskonto-teoria otettiin innostuneesti vastaan, mutta käsite on 1990-

                                                 
114 Ketola, Pesonen & Sjöblom 1997, 107. 
115 Ibid., 108. 
116 Wimberly & Swatos 1998, 94. 
117 Castrén 1993, 259. 
118 Ketola, Pesonen & Sjöblom 1997, 108. 
119 Castrén 1993, 260. 
120 Ketola, Pesonen & Sjöblom 1997, 93. 
121 Ibid., 95, 106-107. 
122 Ibid., 109. 
123 Ibid., 107, 109. 



ja 2000-luvuille tultaessa kärsinyt inflaatiota ja kansalaisuskonnosta on tullut myös 

kiistelty aihe.124 

 

 

4.3 Teorian pätevyys modernissa uskontososiologiassa 
 

 

Vaikka teesiä vastaan on esitetty kritiikkiä, kansalaisuskontoteoria saa useiden 

uskontososiologien tuen; huolimattakin siitä, että Bellah itse on luopunut käsitteen 

käytöstä.125 Bellahia itseään ja ilmiötä vastaan esitetyt huomiot muun muassa 

durkheimilaiseen ja parsonsilaiseen funktionaalisen sosiologiaan tukeutumisesta, 

profeetallisesta moralistisesta sosiologiasta, sekä teesin liiallisesta selkeydestä ovat saaneet 

uskontososiologit kiinnittämään huomion muun muassa uskonnolliseen nationalismiin. 

Kansakunnan arvojen ja päämäärien pyhittäminen on tietoista kansakunnan 

rakentamista.126  

    

Kansalaisuskonnon näkeminen uskonnollisena nationalismina tutkielmani 

yhdysvaltalaisessa kontekstissa perustuu ensinnäkin siihen, että amerikkalaisuudessa on 

uskonnollisuuden komponentti.127 Kansalaisuskonnollisista elementeistä kertoo maan lipun 

aktiivinen käyttäminen ja patrioottisen lojaaliuden osoittaminen sille. Samoin 

kansallishymnin ja kansallisten pyhien tekstien juhlallinen säilyttäminen paljastaminen 

paljon siitä, että kansalaisuskontoteesillä on paljon selitysvoimaa.128 Michael Angrosino 

muistuttaa, että huolimatta teorian kulttuurisesta ja historiallisesta selitysvoimasta 

ymmärtää monimutkaisia asenteita, uskomuksia ja arvoja, ei teoria kuitenkaan selitä 

kaikkea amerikkalaisesta sosiaalisesta kulttuurista.129 

 

                                                 
124 Yhdysvaltainen sosiologi James A. Mathisen on selvittänyt kattavasti vuodesta 1967 alkaneen 
kansalaisuskontotutkimuksen bibliografisen kulun ja tutkimukselliset painotukset vuoteen 1989 saakka. Hyvä 
kokoava artikkeli sisältää myös arvion, miksi kansalaisuskontokeskustelu on vähentynyt viime vuosina.   
125 Ketola, Pesonen & Sjöblom 1997, 114. 
126 Albanese 1992, 433; Angrosino 2002, 246; Castrén 1993, 257; Demerath & Williams 1985, 159; Hughey 
1996, XV;Ketola, Pesonen & Sjöblom 1997, 103, 109–114; McGuire 1997, 193; Wimberly & Swatos 1998, 
96. Angrosino muistuttaa, että kansalaisuskonnon pitämisenä uskonnollisena nationalismina ei ole ainut 
tehdä em. teoriaan tukeutuvaa tutkimusta. Kansalaisuskontoa voisi pitää kulttuurisena tai transsendenttina 
uskontona. Ks. Angrosino 2002. 246–248. 
127 Wimberly & Swatos 1998, 96. 
128 Albanese 1992, 432–433; Korhonen 2001, 59, 62. Yhdysvaltaisissa kouluissa oppilaat opettelevat ns. 
Pledge of Allegiance –rituaalin, jossa vannotaan kuuliaisuutta Yhdysvalloille ja sen lipulle. Suomalaisesta 
kontekstista poikkeavaa on se, että maan lippua näkee käytettävän jos minkälaisessa tarkoituksessa päivittäin. 
9/11 jälkeen liput ovat olleet ahkerasti esillä. 
129 Angrosino 2002, 240, 244. 



 

4.4 Marcela Cristin poliittinen uskonto–teoria teoreettisena viitekehyksenä 
 

”Simply put, American students of civil religion have hardly ever directed their 
attention to the ideological, manipulative intent (or potential) of civil religion... 
In other words, the idea that the state may use civil religion politically is 
absent from the traditional theories and models of civil religion.”130 
 

 

Marcela Cristi haastaa vuonna 2001 ilmestyneessä From Civil to Political Religion – the 

Intersection of Culture, Religion and Politics –teoksessa bellahilaisperäinen 

kansalaisuskontotutkimuksen, josta pelkkään Durkheimiin nojautumisen vuoksi siitä on 

tullut helposti kiistettävä. Cristi suosittelee huomion suuntaamista kansalaisuskontoteorian 

alkulähteille eli Jean-Jacques Rousseau´n religion civile teoriaan.131 

 

Cristin mukaan durkheimilainen ajatus siitä, että yhteisöstä itsestään nousee luonnollinen 

kollektiivisuuden tarve sosiaaliseen koheesioon – mikä näkyy muun muassa yhteisissä 

uskomuksissa ja symboleissa – on vain puoliksi totta. Tämä tarkoittaa Cristin mukaan 

olennaisen osan, eli mahdollisuuden poliittisen ohjailun arviointiin, menettämistä 

kansalaisuskonto-teesin pohdinnoissa. Cristi muistuttaa, että Bellahin Rousseuau´lta 

lainaama religion civile tarkoittaa ensisijaisesti uskonnon hyödyntämistä poliittiseen 

tarkoitukseen.132 Rousseau muotoili 1700-luvulla Social Contract -teoksessa idean 

kristinuskon syrjäyttävästä kansalaisuskonnosta, joka yksinkertaisilla dogmeillaan luo 

sosiaalista koheesiota ja yhteisestä moraalisuutta yhteisölle. Näiden oppien perusteella 

kansalaiset ohjataan ylemmältä taholta rakastamaan valtiotansa, ottamaan osaa sosiaaliseen 

sosimukseen.133 

 

Cristin teesissä tätä durkheimilaisperäistä epäsuhtaa yritetään ohittaa yhdistämällä 

durkheimilainen ja rousseaulainen kansalaisuskonto-teesi yhdeksi.134 Cristin mukaan 

kansalaisuskonto manifestoituu kahdella tavalla: sekä durkheimilaisena kulttuurisena 

kansalaismuotona (civil) ja rousseualaisena ideologiana (political). Nämä eivät hänen 

mukaansa ole toisilleen vastakohtia, vaan yhden jatkumon osia. Cristin 

                                                 
130 Cristi 2001, 8. 
131 Cristi 2001, 12–13.  
132 Cristi 2001, 12. 
133 Cristi 2001, 16–30; Lampinen 1995, 23. Nämä dogmit sisältävät ajatuksen, että Jumalan on olemassa ja 
hän pitää huolta, maanpäällisen elämän jälkeen elämä jatkuu, yhteiskuntasopimus ja sen lait on pyhiä, 
oikeudenmukaisuus ja moraalisuus on onnen tae, suvaitsemattomuutta ei hyväksytä eli pahantekijöitä 
rangaistaan. 
134 Eli vaikka Cristi on kriittinen Bellahia kohtaan, hän ei hylkää häntä eikä durkheimilaista sosiologiaa. 



kansalaisuskontoteoriassa siis huomioidaan se, että kansalaisuskonnolla sekä 

sakralisoidaan kansalaisten elämää yleisten rituaalien ja kollektiivisten seremonioiden 

avulla (implisiittinen kulttuuri) että sillä voidaan pakottaa yhteiseen ryhmäidentiteettiin ja 

legimitoida poliittista järjestystä antamalla tälle transsendenttinen ulottuvuus. Tätä 

jälkimmäistä Cristi kutsuu poliittiseksi uskonnoksi (political religion).135 Cristin 

myönteinen suhtautumien Durkheimiin tarkoittaa, että pystyn hyödyntämään 

bellahilaisperäisiä kansalaisuskonnollisia teemoja omassa analyysissäni. 

 

Oma tutkielmani teoreettinen viitekehys nojautuu olennaisesti Marcela Cristin teoriaan. 

Aion tarkastella Yhdysvaltain kahta viimeistä presidentti-instituutiota cristiläisessa 

poliittisen uskonnon valossa, tosin sitä ei voi pitää ensimmäisenä kriittisenä huomiona 

kansalaisuskonnon manipuloitavuudesta.136  Tämä uskonnollinen nationalismin näkökulma 

soveltuu hyvin tutkielmaan, sillä tarkastelun alla on nimenomaan instituution toimet, sen 

uskonnollinen retoriikka.137 Kuten tulemme huomaamaan Kenneth Burken uusretorista 

metodia tarkastellessa, Cristin kansalaisuskonnon ja burkelaisen salakavalan retoriikan 

paljastavalla metodilla on läheiset yhteytensä ja voidaan väittää, että molemmat sopivat 

toistensa kanssa hyvin yhteen myös tutkielmassani. 

 

 

4.5 Tutkimuksen kansalaisuskonnolliset käsitteet 
 

 

Cristin kansalaisuskontoteoreettisesta näkökulmasta johtuen määrittelen aineistoni 

kansalaisuskonnon suuntaa antaviksi ulottuvuuksiksi (kaavio 1). Kansalaisuskonnollisia 

elementtejä ja manifestoitumista voi yrittää tavoittaa jakamalla uskonnollisuus erilaisiin 

ulottuvuuksiin. Uskontofenenomenogi Ninian Smart hahmottaa ulottuvuudet seitsemäksi 

erilaiseksi.138  

 

Tutkielmassani käytän Catharine L. Albanesen jaottelua kansalaisuskonnollisuudesta 

yhdistäen Robert N. Bellahin ja Smartin käsityksiä uskonnollisista ulottuvuuksista. 

                                                 
135 Cristi 2001, 3-4. 
136 Ks. Demerath & Williams 1985. 
137 Linder & Pierard 1988, 23. Kansalaisuskonnon ja presidenttiyden yhteyksiä tutkineet Linder & Pierard 
kutsuvat kansalaisuskonnollisuutta yhteisön operatiiviseksi uskonnoksi (operative religion of a society), joka 
on uskomusten, arvojen, riittien, seremonioiden ja symbolinen kokoelma. Se toimii pyhyyden ja 
yhtenäisyyden osoittajana poliittisessa yhteisössä. Taitavat poliitikot pystyvät hyödyntämään tätä omiin 
tarkoituksiinsa. 
138 Ks. Smart 1996, 10–14.Uskonnollisten ilmiöiden jakamisesta ulottuvuuksiin.  



Albanese jakaa kansalaisuskonnollisuuden rakenteen kolmeen elementtiin, jotka 

muodostavat löyhänlaisen systeemin. Nämä kolme ulottuvuutta ovat: opillis-myyttinen 

(creed), eettis-legaalinen (code) ja materiaalis-rituaalinen (cultus).139 Nämä ulottuvuudet 

olen liittänyt taulukossani yhdysvaltalaiseen kansalaisuskonnolliseen kontekstiin 

hyödyntäen useita eri lähteitä. 

 

Kaavio 1. Kansalaisuskonnollisuuden ulottuvuudet140 

Opillis-myyttinen Eettis-legaalinen Materiaalis-
rituaalinen 

PURITANISTINEN 
 
valittu kansa 
 
millenniaalinen käsitys 
 
premillennialistinen käsitys 
 
postmillennialistinen käsitys 
 
VALISTUKSELLINEN 
 
demokratiausko 
 
korkeampi laki / deistinen jumalakäsitys
 
itsenäisyysjulistus 

aktiivisuus 
 
menestyminen 
 
yhteinen hyvän tekeminen 
 
moralismi 
 
lojaalisuus 
 
patriotismi 
 
 

 pyhät paikat 
 
 pyhät henkilöt 
/pyhimykset 
pyhät esineet 
 
 

 

 

 

5. RETORINEN METODI 

 
 
5.1 Nojautuminen sosiaalisen konstruktivismin perinteeseen 
 
 
Tutkielmani lähestymistapa on kvalitatiivinen ja sen teoreettis-metodologinen perusta on 

sosiaalisessa konstruktionismissa.141 Kvalitatiivisena tutkimuksena se kuuluu 

ihmistieteiden filosofisessa kentässä niin sanottuun maltilliseen relativismin suuntaukseen 

eli se muun muassa korjaa positivistisen tieteen ongelmallista objektiivisen totuuden 

tavoittamisen käsitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että fenomenologisessa lähestymistavassani ei 
                                                 
139 Albanese 1992, 446. 
140 Ibid., 446, 448. Ks. myös Hughes 2003. 
141 Hyvä teos sosiaalisen konstruktivismin ymmärtämiseen on vuonna 1994 suomeksi julkaistu Peter 
Bergerin ja Thomas Luckmanin Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen (The Social Construction of 
Reality, 1966).  



totuutta sinällään tavoiteta, vaan tiedon oletetaan esimerkiksi välittyvän sosiaalisissa 

prosesseissa.142 Tutkielmani konstruktiivinen ote tarkoittaa käytännössä sitä, että se liittyy 

ymmärtävään tieteen perinteeseen. Tässä monia näkökulmia sisältävässä perinteessä 

lähtökohtaisesti ajatellaan tärkeäksi tutkittavan näkökulma; yritetään ymmärtää 

merkityksellistä todellisuutta.143 

 

Kulttuuritutkija Mikko Lehtonen määrittelee sosiaalisessa konstruktionismissa syntyvät 

merkitykset maailmallisina. Lehtosen Merkityksen maailma – kulttuurisen 

tekstintutkimuksen lähtökohtia –teoksessa tämä tarkoittaa merkityksen syntymisessä kahta 

oletusta. Merkitykset ovat: 144 

 

1)historiallisia eli aikaan ja paikkaan sidottuja 

2)sosiaalisia eli ihmisten välisiä 

 

Nämä oletukset tarkoittavat sitä, että merkityksen maailmassa (toisin sanoin erilaisissa 

teksteissä ilmenevä) oleva kieli on ensinnäkin ihmisen itsensä tuottamaa. Toiseksi se on 

toimintaa, jota Lehtonen nimittää ”materiaaliseksi”. Tästä seuraa, että merkityksen 

maailma jäsentyy ihmisten itsensä konkreettiseksi tuottaman kielen avulla.145  Ihminen on 

ikään kuin sen maailman tuote, jossa elää. Mutta samalla yksilö kuitenkin rakentaa 

sosiaalisesti todellisuutta. Tätä Tapio Aittola ja Vesa Raiskila kutsuvat bergeriläis-

luckmannilaiseksi yksilön ja maailman dialektiseksi suhteeksi.146 Tietoisuus on siis 

kielessä.147 

 

Merkityksen maailman dialektinen suhde kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että 

merkitykset ovat kontekstiriippuvaisia. 

 

                                                 
142 Raatikainen 2004, 15, 42, 60–61; Aittola & Raiskila 1994, 226. Kaksi muuta suuntausta on positivistinen 
ja realistinen. Edellinen muun muassa kieltää metafysiikan ja perustaa tietonsa ainoastaan havaittaviin 
tosiasioihin. Jälkimmäinen antaa myös ihmisaisteille havaitsemattomille asioille tietyillä perusteella 
filosofista arvoa. Ks. Raatikainen 2004, 15–17, 42, 70, 71. Raatikaisen kirja Ihmistieteet ja filosofia on hyvä 
ihmistieteiden filosofiaan ja metodologiaan johdatteleva systemaattinen teos. 
143 Raatikainen 2004, 86–87; Kunelius 1997, 135–136. ”..jotta ymmärtäisimme paremmin sitä, millaisia 
olemme.” 
144 Lehtonen 1996, 33. Mikko Lehtosen teos on suomalaisen kulttuuritutkimuksen ja sosiaalisen 
konstruktionismin teorian kehittelyn klassikkoteos. Ks. Lehtonen 1996. 
145 Ibid., 33–34. 
146 Aittola & Raiskila 1994, 216, 221–222. Ks. Eskola & Suoranta 1996, 44–46. Eskolan ja Suorannan teos 
Johdatus laadulliseen tutkimukseen (1996) on hyvä perusteos kvalitatiivisen tutkimukseen. ”Sosiaalinen 
todellisuus on tae sille, että kohtaamamme asiat eivät näyttäydy kokonaan uusina, vaan meillä on olemassa 
tietty opittu tapa tai skeema niiden ymmärtämiseen 
147 Lehtonen 1996, 54. 



”Emme käytä kieltä eristyksissä, vaan aina suhteessa johonkin skenaarioon tai 
ihmisten, toimien ja tapahtumien muodostamaan kontekstiin, josta sanotut 
seikat saavat merkityksensä.”148 

 

Tutkimukseni kannalta tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että presidentti-instituution 

retoriikka suuntautuu tiettyyn sosiaaliseen yhteisöön yrittäen legimitoida mahdollisimman 

laajaa joukkoa. Tutkiessani presidentti-instituutiota paljastuu hieman myös sitä millainen 

amerikkalainen yhteiskunta on, tai ainakin sen, millaiseksi se haluttaisiin nähdä.  Toiseksi 

tietoisuuden ollessa kielessä rakentuneena en tutkijana voi tavoittaa mitenkään lopullista 

totuutta, etenkään siinä valossa, että myös omalla tekstillä tuotan todellisuutta. Sosiaalisen 

konstruktionismin taakse jää kuitenkin vielä ei-kielellinen todellisuus, joten kaikki 

todellisuus ei, kuten Lehtonen muistuttaa, päädy kieleen.149 

 

Sosiaalisen konstruktionismin teoreettinen oivallus antaa mahdollisuuden tieteellisessä 

mielessä rakentaa teoriaa siitä, millä tavalla valtaa käyttävät yhteiskunnan instituutiot, 

niiden rakenteet ja antamat merkitykset, pyrkivät tekemään itsestään oikeutetun kielen 

avulla.150 Tutkielmassani ymmärrän presidentti-instituution rakentavan sosiaalista 

todellisuutta omista lähtökohdistaan käsin hyödyntämällä historiassa rakentuneita 

käsityksiä, perinteitä, instituutiota. Analyysissä saavutettava tieto ei ole totuus, vaan sitä 

voidaan pitää ymmärrystä edistävänä teorian kehittelynä.151 

 
 
5.2 Uusretoriikkaa eli retorisen tutkimusperusidea 

 
 

Tutkielmassani käytettävän tekstintutkimuksen metodin, uusretoriikan, käsitys pohjautuu 

keskeisesti tulkinnalliseen ja merkityksiä tuottavaan näkökulmaan kielestä. Väljästi 

määriteltävissä olevasta uusretorisessa analysoimistavassa on tiivistetysti kyse 

selvitystyöstä, kuinka tekstintuottaja toimii erilaisilla retorisilla keinoilla tutkittavassa 

aineistossa: miten ja millaisilla keinoilla aineiston tuottaja haluaa vakuuttaa kohteensa, 

lukijan.152 Kuten Tuula Sakaranaho muistuttaa tulkinnallisissa teorioissa etsitään 

                                                 
148 Ibid., 53. 
149 Ibid., 30–32, 53–54. 
150 Aittola & Raiskila 1994, 224–225. Berger ja Luckmann jakavat legimaatiot eri tasoihin. Ylintä tasoa 
edustavat yksilön elämän perustavaa laatua oleviin kysymyksiin vastaavat selitysjärjestelmät, 
symboliuniversumit, jotka ovat muun muassa poliittiset ideologita, uskonnot ja tieteelliset selitysmallit. 
151 Ibid., 229. ”…myös tieteellinen tieto on sosiaalisesti rakentunutta.”. 
152 Pesonen 1999, 322; Sakaranaho 1998, 41–42; Sakaranaho 2001, 9. Uusretorinen tutkiminen ei ole itse 
asiassa mitenkään tuore asia. Ns. retorisen käänteen jälkeisen metodin keskeiset ajatukset perustuvat 
Antiikkiin, tosin sovellettuina. Voidaan väittää, että kyseessä on antiikin retoriikan perinnön hyödyntäminen 
toisin päin; uusretoriikassa enää ei tavoitella kaunopuheisuuden, julkisen suostuttelun ylevää taitoa, vaan 



tapahtumille erilaisia merkityksiä. Sitä voidaan ajatella lukutavaksi, jolla haetaan erilaisia 

lukijaa ohjailevia ja taivuttelevia retorisia merkityksenantoprosesseja myös ns. 

eksplisiittisen tekstin ulkopuolelta.153 

 
”…purkamalla eli de-konstruoimalla inhimillisiä käytäntöjä ja kielenkäytön 
rakenteita – siis osoittamalla, minkälaisiin aiemmin hyväksyttyihin ja itsestään 
selvinä pidettyihin esioletuksiin ja ennakkomääritelmiin ne kulloinkin 
perustuvat – voidaan osoittaa niiden käytäntöjen ja rakenteiden 
sopimuksenvaraisuus ja inhimillisesti tuotettu luonne.”154 
 

Ei ole siis yllättävää, että yleensä retorisen analysoijan mielenkiinto on aineistolähtöinen ja 

se on kiinnittynyt erilaisiin teksteihin, jotka ovat syntyneet tietyssä ajassa ja paikassa.155  

Uusretorinen analyysi kiinnittyy yhtenä keskeisenä tutkimusmuotona positivismin 

jälkeiseen kvalitatiiviseen uskontotutkimuksen ja kulttuuritutkimuksen perinteeseen ja sitä 

pidetään yhtenä argumenttianalyysin muotona. Positivismin jälkeisessä 

tutkimussuuntauksena uusretoriikka liittyy ymmärtävän, selittävän ja kriittisen tutkimuksen 

piiriin.156 

 
  

5.3 Retorisen merkitystenantoprosessimalli 
 
 
Uusretorikoista157 yhdysvaltalainen Kenneth Burke on uskontotieteilijä Tuula Sakaranahon 

merkityksenannonprosessin keskeinen teoreettinen innoittaja.  Tutkielmassani käyttämä 

analyysimalli burkelaisesta perusviritteestä huolimatta lainaa ideoita Michael Billigiltä ja 

Jonathan Potterilta retoriikasta.158 Tämä tarkoittaa sitä, että Burken inhimillistä toimintaa 

tarkasteleva retoriikanteoria idea laajenee ja saavuttaa kattavamman selitysmallin, kuten 

                                                                                                                                                    
tuodaan muun muassa Kreikan sofistien systematisoimat retoriikan ideat tieteelliseksi analyyttiseksi 
työkaluksi. Kreikan politiikan filosofisen luonteen taustalle syntyi niin sanottu sofistien koulukunta, joka 
ryhtyi antamaan retoristen taitojen perusopetusta.  
153 Sakaranaho 1998, 42; Sakaranaho 1999, 292–293. 
154 Aittola & Raiskila 1994, 227. Lainaus on dekonstruktiivisesta ohjelmasta, joka on tullut tunnetuksi muun 
muassa ranskalaisen filosofin Jacques Derridan töissä. Sakaranaholaisessa uusretoriikassa on tätä samaa. 
155 Sakaranaho muistuttaa, että tulkinnat esitetään usein alustavina ja suhteellisina. 
156 Uskontotieteen kentän kolmijako malli on Kimmo Ketolan, Heikki Pesosen, Tuula Sakaranahon ja Tom 
Sjöblomin muodostama ja se noudattelee saksalaisen sosiologin Jürgen Habermasin vuonna 1965 esittelemiä 
kolmea tiedonintressejä teknis-rationaalinen, hermeneuttinen ja kriittis-emansipatoorinen  Ks. Sulkunen 
1998, 37–38 ja Ketola, Pesonen, Sakaranaho ja Sjöblom 1999, 21-30. 
157 Ns. retorisen käänteen synnyttäjinä pidetään Burken ohella Stephen Toulminia ja Chaim Perelmania. 
Toulmin ja Perelman ovat uusretorikkoina keskittyneet enemmän argumentoinnin pätevyyden osoittamiseen; 
Burkea on pidetty leimallisimmin ilmiöiden laajemman merkitysten selvittäjänä osana inhimillistä toimintaa. 
Näiden kolmen tutkijan retorisen tutkimuksen ohjelma on siis erilainen, mutta yhteistä näille on kuitenkin se, 
että heistä jokainen on kiinnostunut ihmisten symbolisen ilmaisemisen muodoista. Ks. Summa 1996, 52. 
158 Ks. Billig ja Potter.  



huomaamme. Siinä otetaan huomioon sekä ilmitekstissä kuin piilotekstissä ilmenevät 

asiat.159 

  
Sakaranahon mallissa retoristen merkitystenannon analyysimalli nojaa Kenneth Burken 

keskeiseen huomioon, että lähes kaikella ihmisten kielenkäytöllä on oma retorinen 

luonteensa. Sillä yritetään saada yleisö vakuuttuneeksi tietyn argumentoinnin avulla ns. 

konfliktitilanteessa: näkemään toinen argumentti ikään kuin toista parempana.160 

 

Burken mielestä tästä seuraa, että kielenkäytöllä, joka on pääasiassa erilaisten symbolien 

käyttöä, voi olla salakavalia ja poliittisia piirteitä. Burken uusretoriikkaa voidaan hyvin 

perustein sanoa piilossa olevan salakavaluuden paljastajaksi, sillä Burken mielestä nämä 

retoriikan tiedostamattomat vaikutukset jäävät helposti huomaamatta.161 Tästä 

purkamisideasta, jota Burke kutsuu demystifioinniksi, Sakaranahon malli nousee. 

 

Tiedostamattomat retoriset merkitykset eivät synny tyhjästä. Burken mukaan olennaista on 

se, kuinka asioita näkyvässä tekstissä nimetään. Juuri tämä prosessi vaikuttaa siihen, miten 

tekstin tuottaja haluaa todellisuuden näyttäytyvän.162 Burke kutsuu tätä identifikaatioksi, 

joka on samaistamista. Sen vastapuoli, kuten kaaviosta näkyy, on erottaminen.163 

. 

Koko identifikaatio/erottaminen-prosessina tarkoittaa todellakin sitä, että se valikoi ja 

rakentaa todellisuutta tietynlaiseksi, retorisen toimijan haluamaksi sosiaalisen järjestyksen 

muodoksi. Tätä maailmaa, jossa todellisuus näyttäytyy (representoituu) omanlaisena ja 

haluttuna, Burken teoriassa kutsutaan käsitteelliseksi linssiksi. Tämä puolestaan rakentuu 

lopullisuutta, tyhjentäviä terministisiä ilmaisuja hyödyntämällä ja ne puolestaan 

hyödyntävät niin kutsuttuja jumala-termejä (god-term). Ne ovat termejä, joiden takaa itse 

asiassa ei tarvitse enää löytyä perusteluita, vaan ne luovat vakuuttavuutta sellaisinaan.  

Burken mukaan käsitteelliset linssit rajaavat täten tietyt vaihtoehtoiset kielimaailmat pois 

ja täten vaikuttavat tiedostamattomasti tekstin käyttäjän käsityksiin. Sakaranahon mukaan 

                                                 
159 Sakaranaho 1998, 42.  
Sakaranaho on ollut käynnistämässä uskontotieteen laitoksella retorisen tutkimusta. Hän sovelsi retorista 
analyysiä kehittäen oman analyysimallin vuonna 1998 julkaistussa väitöskirjassaan The Complex Other: A 
Rhetorical Approach to Women, Islam, and Ideologies in Turkey. Sakaranaho tutki turkkilaisten 
naissosiologien tulkintoja naisten ja naisliikkeen historiasta ja nykypäivästä. väitöskirjassaan ensikertaa 
uskontotieteilijänä Suomessa. Ks. Sakaranaho 1998. 
160 Sakaranaho 1998, 45. Burke muistuttaa, että retoriikkaa ei tarvita silloin, kun asoista ollaan samaa mieltä. 
161 Summa 1996, 55,59.  
162 Ibid., 57. 
163 Sakaranaho 1998, 46–47. 



Burken mainitsemat käsitteelliset linssit tarjoavat selitysmallin todellisuudesta (model of) 

ja mallin myös tulevaisuuden todellisuudelle (model for).164  

 

Yhdysvaltalaisessa kontekstissa vetoaminen vapauteen ja demokratiaan ovat esimerkkejä 

tästä. 

 
Kuvio 1. Retoristen merkityksenantoprosessien mallin analyysikaavio. 

 
5.3.1 Analyysimalli 

 
 

Burken mukaan retorisessa analyysissä olisi tärkeää löytää näitä käsitteellisiä linssejä, sillä 

nimeämiset identifioivat ja erottavat.165 Anna Maija Hyrkkään muotoilemasta 

analyysikaaviosta (kuvio 1) käy hyvin ilmi, mistä kehämäisessä retoristen 

merkitystenannon mallissa on kyse, ja keneltä teoreettiset huomiot ovat peräisin.166 

 

Koko merkityksenannon lähtee siitä, että tekstillä on kaksi tasoa: näkyvä (eksplisiittinen) ja 

piilossa oleva (implisiittinen). Nämä tasot rakentuvat vastapareille ja muodostavat usein 

toisiinsa nähden jännitteitä ja ristiriitaisuuksia.  

                                                 
164 Ibid., 46–47. Sakaranaho 2001, 15. 
165 Summa 1996, 62. 
166 Lainaan Anna Maija Hyrkkään pro gradu-tutkielmaan koostamaa kaaviota sen selkeyden vuoksi. Kuten 
kuvasta näkyy, malliin on eritelty Jonathan Potterin ja Michael Billigin ideat. 



 

Näkyvässä osassa tekstissä retorinen toimija siis eksplisiittisesti haluaa argumentoida: 

oikeuttaa ja toisaalta kritisoida tiettyä argumenttia. Tämä ilmitekstin toiminta perustuu 

ideaan, että oikeuttava argumentti on aina automaattisesti toista argumenttia vastakkainen. 

Se ikään kuin puolustaa omaa näkökulmaa toisen kustannuksella.  

Kehämäinen retorinen merkityksenantoprosessi ei Sakaranahon mukaan jää pelkästään 

ilmitekstin tasolle, vaan ”ilmitekstin tasolla tapahtuva oikeuttaminen ja kritiikki implikoi 

aina jotain, joka ei ole näkyvissä.”. Tämä tarkoittaa sitä, että piilossa olevista asioista 

tehdään naturalisointeja ja/tai kyseenalaistuksia vastapuolen kustannuksella. Tekstissä 

naturalisointi tarkoittaa luonnollistamista. Joku näkökulma pidetään itsestään selvänä ja 

sen vastakkainen vääristyneenä.  Hyvänä esimerkkinä luonnollistamisesta käy presidenttien 

vetoaminen perustajien tai Jumalaan. 

 
 
5.3.2 Analyysin käsityömalli Atlasta hyödyntäen 

 
 
Sakaranahon analyysimallin mukaan retoristen merkitysantojen systemaattinen 

analysoiminen tapahtuu kolmivaiheisesti huomioimalla analysoinnin yhteydessä 

yhteiskunnallis-historiallinen-konteksti, argumentin rakentuminen ja 

tulkinta/uudelleentulkinta.167  

 
Yhteiskunta-historiallinen-konteksti 

 
Analyysi tarvitsee keskeisesti yhteiskunnallis-historiallisen viitekehyksen, mihin suhteuttaa 

aineistonsa ja jotta analyysi merkitys olisi mielekäs.168 Omassa tutkielmassani huomioin 

presidentti-instituution uskonnollisen retoriikan tuottamisen taustakontekstin ja siihen 

vaikuttavat olennaiset tekijät. Olen purkanut presidentti-instituutio ja kansalaisuskonto-

luvuissa erikseen, mutta lomitan kontekstuaalisia tekijöitä sopivasti muissa luvuissa. 

Esimerkiksi nopeat historialliset muutokset ovat tekijöitä, jotka on välttämätöntä tuoda 

esille. Hyvänä esimerkkinä käy 9/11-terroristi-iskujen vaikutus George W. Bushin 

puheiden kontekstiin.   

 
Argumentti-analyysi 

 

                                                 
167 Hyrkäs 2001, 40. Sakaranaho soveltaa John B. Thompsonin hermeneuttista analyysimallia (depth-
hermeneutical approach). Ks. Thompson 1990. 
168 Sakaranaho 1998; Hyrkäs 2001, 41. 



Edellä mainitun kehystämisen jälkeen käytännössä kiinnitän oman retorisen tutkimisen 

mallin mukaisesti ensiksi huomion näkyviin, eksplisiittisiin, primaariteksteihin, jotka olen 

asettanut ATLAS/ti-ohjelmaan yhdeksi omaksi hermeneuttiseksi yksiköksi.169 

 

Niin sanotussa argumenttien lähiluvussa katson, miten ja millaisilla käsitteillä ja 

tekstirakenteilla tekstin tuottaja ilmaisee kantansa ja kritisoi vastapuolen argumentteja. 

Nämä merkitsen tekstiin koodeilla koodauskierroksilla.170 Kiinnitän huomion puheista 

nouseviin kansalaisuskonnollisiin teemoihin ja jumala-termeihin. Tässä vaiheessa pitäydyn 

huolellisesti tekstin tuottajan termistössä (emic-kategoria171) Atlaksen ohella hyödynnän 

myös tekstinkäsittelyohjelma Wordin taulukkotoimintoa teemoitellessani aineistoa.  

 

Sen jälkeen aukiluen aineiston argumentit eli nyt löydetyistä teemoista ja niissä olevista 

jumala-termeistä johdan käsitteellisiä linssejä. Tässä vaiheessa hyödynnän nyt omaa 

teoreettista ja metodologista käsitteistöä huomattavasti laajemmin (etic-kategoria). Tekstin 

näkyvän osan alta hahmottelen tekstin piilossa olevia retorisia merkityksenantoprosesseja. 

Tämä näkyy siinä, että kirjoittelen muistiinpanoja ATLAS/ti:n avulla. Nämä vaiheet eivät 

tosin näy tutkielman raporttiversiossa, mutta ovat keskeinen taustatekijä. 

 

Tulkinta/uudelleentulkinta 

  

Sakaranahon malli kolmas osiossa edellä mainittuja jaottelun, luokittelun ja analyysin 

löytöjä peilaan taustakontekstiini ja arvioin niiden yhteiskunnallisia ja historiallisia syitä. 

Se on parhaimmillaan monipuolista teorian ja välistä vuoropuhelua, jossa on riittävä määrä 

sisällytetty aineistositaatteja ja palattu alun ongelman asetteluihin.172 Tuloksena voisi 

Eskola & Suorannan mukaan olla analyysin tyypittelyä ja poikkeavien tapausten 

systemaattista löytämistä.173 Sakaranaho kutsuu tätä uuden teorian muodostamiseksi 

tapaustutkimuksellisesta aineistosta.  

 
 
5.4 Analyysin eteneminen 
 
 

                                                 
169 Moilanen 2001, 160–161. Hermeneuttinen yksikkö tarkoittaa yhtä projektia, jossa on erilaisia primaari- ja 
sekundaaritekstejä. Jälkimmäiset ovat teksteihin lisäämiä muistiinpanoja yms. lisäyksiä.  
170 Moilanen kutsuu koodausta tekstisegmentin merkitsemiseksi. Moilanen 2001, 161. 
171 Ketola 1997, 134. Emic- ja etic-kategoria ovat tapoja nähdä kulttuuriset käsitteet joko tutkittavan 
kulttuurinsisäisenä tai kontekstista riippumatta.  
172 Eskola & Suoranta 1998, 174, 180.  
173 Ibid., 181. 



Tiivistetysti tarkastelen aineistoani, eli presidentti-instituution virallisia puheita, 

Sakaranahon muodostaman retoristen merkitystenprosessinmallin mukaisesti käsittelen 

molempien presidenttien - Bill Clintonin ja George W. Bushin - jokaisen 

virkaanastujaispuheen kerrallaan omana lukunaan. Selvittelen, miten tekstissä itsessään 

nostetaan tietyt asiat esille eli mikä on puheen kokonaisargumentti ja kuinka 

yhteiskunnallis-historiallinen tilanne tässä vaikuttaa.  

 

Kuvailen siis puheiden sisältöä ja jaottelen niitä eksplisiittisiä keinoja, joilla presidentit 

puheissaan haluavat nimetä tärkeinä pitämiään asioita. Argumentin aukiluvun tuloksena 

syntyneiden teoreettisten huomioiden pohjalta tuon esille pohdittavaksi, kuinka 

virkaanastujaiset rakentavat kokonaisretorista merkitysantomallia; myös piilossa olevaa 

retoriikkaa. Eli keskustelen muodostamani kansalaisuskontoulottuvuusmallin ja 

lähdekirjallisuuden pohjalta, miten presidentti-instituutio naturalisoi ja kyseenalaistaa 

puheissaan rakentamassaan todellisuudessa. Jokaisen luvun lopuksi koostan, kuinka 

tekstissä rakentuvat niin käsitteelliset linssit kuin sen miten siinä identifioidutaan ja 

erottaudutaan.  

 

Tämän jälkeen rakennan molempien liittovaltion tila -puheista kokonaisretorista kuvaa 

omissa luvuissa yrittäen löytää aineistoni osapuolille tyypillisiä uskonnollisia retorisia 

keinoja. Analyysin eteneminen on samantyyppinen kuin virkaanastujaispuheessa, mutta 

nyt liittovaltion tila -puheita käsitellään yhdessä nipussa ikään kuin samana tekstinä 

(muuten analyysi menisi liian pitkälliseksi)ja niitä suhteutetaan virkaanastujaispuheiden 

perustaan. Tällä tavalla pystyn hahmottamaan myös sitä, miten virkaanastujaispuheet 

viitoittavat presidenttikauden. Lopuksi vertaan presidenttien vastaavuuksia keskenään ja 

pohdin, onko olemassa presidentti-instituutiolle samaa ja tyypillistä uskonnollista 

retoriikkaa.174 

 

 

6. WILLIAM J. CLINTONIN USKONNOLLINEN RETORIIKKA 

 
 
6.1 Virkaanastujaispuhe 
 

 

                                                 
174 Oletan, että tutkielmaani seuraava osaa englantia. Olen lihavoinut tekstilainauksiin analyysin kannalta 
mielenkiintoiset kohdat. Alkuperäisessä ei ole siis mitään lihavointeja. 



6.1.1 Puheen keskeinen idea ja sisältö 

 
"This is the heart of our task. With a new vision of government, 
a new sense of responsibility, a new spirit of community, we will sustain 
America's journey. The promise we sought in a new land we will find again in 
a land of new promise."175 

 
Virkaanastujaispuheessa Clintonin mielestä amerikkalaiset ovat vaiheessa, jossa on 

suunnattava tarkkaavaisuus kohti tulevaa. Clinton nimeää tämän tulevan vaiheen lupausten 

maaksi, jota hän pitää koko Amerikan historian perustana. Hän kertaa Yhdysvaltojen 

historiaa läpi päällisin puolin lähinnä menestyksellisyyden valossa aloittaen 1700-luvun 

tapahtumista, perustajien demokratian synnyttämisestä, tasa-arvoisuuden ajatuksesta ja 

huomioiden vielä 1800-luvun tapahtumat, Amerikan mantereelle laajentumisen. Puheen 

rungon muodostaa kuitenkin 1900-luvun pohtiminen. Teollistuminen, tyrannian 

vapauttaminen kolmessa maailman sodassa, keskiluokkaistuminen, teknologistuminen 

ydin-, avaruus-, tietotekniikan edistyksineen ovat tuottaneet amerikkalaisille Clintonin 

mukaan menestyksekkään vuosisadan. Näiden hyvien puolien pohtiminen herättää 

Clintonilla kysymyksen: miten Amerikalle nyt käy millenniumin, uuden vuosituhannen, 

kynnyksellä. Minkälaisen tien maa valitsee kolmannelle vuosisadalleen? Clinton 

luetteleekin joukon uhkia, jotka vaikeuttavat siunatun maan löytämistä. Hän kertoo 

jakaantumisen olleen Amerikan kirous, vaikka moninaisuus rodullisine, uskonnollisine ja 

poliittisine puolineen on ollut Jumalan lahja. 

 

Toisen ja viimeisen presidenttikauden avaavassa puheessaan Clinton esittää ratkaisun 

näihin haasteisiin: kaikkien kansalaisten yhteiset unelmat ja kova työ lunastavat lupaukset 

uutena millenniumina. Persoonallisen vastuun kantaminen ja menestyminen yhtenä 

kansakuntana antaa hänen mielestään tärkeimmän palkinnon. Clintonin mukaan 1900-

luvun saavutukset tulisi ylittää; jokainen lapsi saisi mahdollisuuden jo koulussa ja kodeissa 

olisi heille aikaa. Kadut olisivat rauhallisia ja ei tarvitsisi pelätä ydin- tai biologisia aseita. 

Työtä riittäisi ja lääkkeisiin olisi mahdollisuus. Rauha ja vapaus kukoistaisi ja maailman 

suurin demokratia johtaa kaikkia muita maailman demokratioita. Ponnekas ja runollisia 

kielikuvia käyttävä puhe päättyy presidentti-instituution perusrituaaliin, Jumalan 

siunauksellisuuden esiintuomiseen.  

 
 

6.1.2 Argumentaatio 

                                                 
175 Clinton 1997a. 



 
 
Jo tätä Clintonin puheen keskeistä sisältöä ja ideaa tarkastelemalla käy ilmi, kuinka hänen 

käyttämistään käsityksistä heijastuu monipuolisia kansalaisuskonnollisia teemoja. Erittelen 

seuraavassa muodostamani kansalaisuskonnollisuuden kolmijaon lävitse Clintonin 

nostamia ilmitekstin argumentteja oikeuttamisen ja kritiikin osalta ja pohdin tämän jälkeen, 

millaisiin jumalatermeihin ne tukeutuvat.176 Koostan näistä erillisessä luvussaan 

piilotekstissä toimivat käsitteelliset linssit, joihin puheen naturalisoinnit ja 

kyseenalaistamiset ovat yhteydessä. Tuloksena on selvitys, millaista identifiointia ja 

erottautumista virkaanastujaispuheen perusteella clintonilaisen presidentti-instituution 

uskonnollisesta retoriikasta voidaan alustavasti päätellä. Kiinnitän huomioni keskeisiin 

uskonnollista nationalismia rakentaviin teemoihin ja väitteisiin. Näiden avulla vertaan ja 

keskustelen lopun aineistoni eli liittovaltion tila -puheiden avulla, millaista uskonnollista 

retoriikkaa Clinton toisella kaudellaan muotoili. 

 
 
Opillis-myyttiset piirteet 

 

Clintonin ilmitekstissä olevalle argumentaatiolle uuden maan lupausteema luo kehyksen, 

joka rajaa koko puheen ideaa. Lupauksellisuudesta puhuminen on ikään kuin dynaamista 

eteenpäin vientiä ja suuntausta kansakunnan hengen toimiessa luovana moottorina. Koko 

puheessa on kyse siitä, miten tämä lupaus tavoitetaan eli kuinka 1900-luvun 

menestyksellisyys ylitetään. 

 

“Guided by the ancient vision of a promised land, let us set our sights upon a 
land of new promise.”177 

 

Katse uuden maan lupaukseen jäisi ilmaan, jos sille ei löytyisi kohdetta. Clinton 

määrittelee sen muodostuvan aivan puheen loppuvaiheessa esille nostaman Martin 

Lutherin Kingin ajatukselle amerikkalaisesta unelmasta. Tällä materiaalis-rituaalisen 

ulottuvuuden symbolilla Clinton painottaa ja suorastaan vaatii sen olevan ainut oikea tapa 

suhtautua amerikkalaiseen ideaan 2000-luvulla: ainoastaan työ ja unelmat lunastavat 

amerikkalaisen lupauksen, sen jota hän nimitti aikaisemmin alussa uuden maan 

                                                 
176 Ks. kansalaisuskonto teoreettisena viitekehyksenä - ja retorinen metodiluvut. 
177 Clinton 1997a. 



lupaukseksi.178 Huomionarvoista opillis-myyttisesti on se, että luvatun maan idea muuttuu 

imperfektistä preesensiksi. 

 
“Like a prophet of old, he told of his dream that one day America would rise 
up and treat all its citizens as equals before the law and in the heart. Martin 
Luther King's dream was the American Dream. His quest is our quest: the 
ceaseless striving to live out our true creed. Our history has been built on such 
dreams and labors. And by our dreams and labors we will redeem the 
promise of America in the 21st century.”179 

 

Amerikkalaiseen kansalaisuskonnon opillis-myyttiseen ulottuvuuteen keskeisesti kuuluva 

transsendenttinen olio, Jumala, saa eksplisiittisen mainintansa myös Clintonilla. 

Jumalallinen transsendenttisuhde mainitaan seuraavasti puheen viimeisessä virkkeessä. 

Tämä on puheen ainut viittaus Jumalaan. 

 
”May God strengthen our hands for the good work ahead, and always, always 
bless our America.”180 

 

Clinton siis argumentoi tekstissään sen puolesta, että uuden maan tavoittelu kansakunnan 

yhteisellä työllä ja individuaaleilla unelmilla tuo lunastuksen koko Amerikalle. Jumalan 

roolina on antaa tälle työlle siunauksensa. Clinton mainitsee, että tässä tavoitteessa olisi 

keskeistä vain jokaisen luottaa rohkeasti ja uskoa siunauksellisuuden toteutumiseen. 

Yhdistettynä demokratia- ja vapauskäsityksiin ne yhdessä muodostavat myös globaalin 

tavoitteen. Tämä viittaa siihen, että uuden maan (siunattu) lupaukset eivät jää vain 

Yhdysvaltojen maan rajojen sisälle, vaan Amerikan ideoiden siunauksellisuus etenee 

muuallekin, kuten menestyksellisesti kävi viimevuosisadalla. 

 

“And so, my fellow Americans, we must be strong, for there is much to dare. 
The demands of our time are great and they are different. Let us meet them 
with faith and courage, with patience and a grateful and happy heart. Let us 
shape the hope of this day into the noblest chapter in our history. Yes, let us 
build our bridge. A bridge wide enough and strong enough for every American 
to cross over to a blessed land of new promise.”181 
 
“Then, in turmoil and triumph, that promise exploded onto the world stage to 
make this the American Century...reached out across the globe to millions who, 
like us, longed for the blessings of liberty.”182 

                                                 
178 Hughes 2003, 39–40. Amerikkalaisen mustien oikeuksien puolesta taistellut Martin Luther King (1929–
1968) hyödynsi retoriikassaan Luvatun maan teesiä identifioiden itsensä Moosekseksi ja mustat myöhempien 
aikojen Israelin lapsiksi. 
179 Clinton 1997a. 
180 Clinton 1997a. 
181 Clinton 1997a. 
182 Clinton 1997a. 



 

“Growing connections of commerce and culture give us a chance to lift the 
fortunes and spirits of people the world over. And for the very first time in all 
of history, more people on this planet live under democracy than 
dictatorship.”183 
 

Opillis-myyttisen ulottuvuuden kannalta on mielenkiintoista, että Clintonin 

argumentaatiossa transsendenttinen ulottuvuus tuodaan palkintotematiikan muodossa esille 

puhuttaessa yhteisöllisyyteen muodostumisessa. Transsendenttisuus astuu amerikkalaisten 

immanenttiseen, näkyvissä olevaan, maailmaan monin tavoin. Huomioitavaa on, että 

Clintonille on tyypillistä käyttää puheessaan ”me”-johdattelua.  

 

“Our rich texture of racial, religious and political diversity will be a Godsend 
in the 21st century. Great rewards will come to those who can live together, 
learn together, work together, forge new ties that bind together.”184 

 

Lupauksellisuuden kehyksen määritellessä puheelle suuntaa Clintonin argumentaation 

muut kansalaisuskonnolliset piirteet laajentavat instituution muotoilemaa amerikkalaista 

uskonnollista nationalismia. Perusteluiden tueksi Clinton esittää lukuisia perustajaisien 

ajatuksia, joilla perustellaan, miten amerikkalaisten tulisi toimia. Lupauksellisuus kehystä, 

kuten jo saimme esimakua, täsmennetään vielä materiaalis-rituaaliseen ulottuvuuteen 

kuuluvilla ikonisilla ja kultillisilla tekijöillä, kuten uskonnollisilla henkilöillä. 

 

 

Eettis-legaaliset piirteet 

 

Lupauksien ja lunastuksen saavuttaminen edellyttää siis kansalaisilta toimealisuutta, 

aktiivisuutta. Clintonin ilmitekstin argumentaatiossa se tarkoittaa transsendenttisen tekijän 

lisäksi toista ajan ulkopuolella toimivan tekijän hyväksymistä. Clintonilla se on valtion 

perustajaisät (founding fathers) Heihin tukeutuen hän hakee legimitaatiota yhteisön 

pitäytymiselle yhdessä. Clinton tuo esille amerikkalaisuuteen keskeisesti vaikuttavien 

universaalien valistuksellisten symbolien, kuten demokratian ja vapauden (liberty).185  

 
“We,- the American people, we are the solution. Our founders understood 
that well and gave us a democracy strong enough to endure for centuries, 

                                                 
183 Clinton 1997a. 
184 Clinton 1997a. 
185 Albanese 1992, 434.; Angrosino 2002, 253. Valistuksellis-perustajalliset hyveet ovat vapaus (liberty), 
tasa-arvoisuus (equality) ja oikeus (justice). 



flexible enough to face our common challenges and advance our common 
dreams in each new day.”186 

 

“Our founders taught us that the preservation of our liberty and our union 
depends upon responsible citizenship. And we need a new sense of 
responsibility for a new century.”187 
 
“Each and every one of us, in our own way, must assume personal 
responsibility, not only for ourselves and our families, but for our neighbors 
and our nation. Our greatest responsibility is to embrace a new spirit of 
community for a new century. For any one of us to succeed, we must succeed 
as one America.”188 

 
Perustajien käsityksistä Clinton nimeää vastuunkantamisen (responsibility)189 keskeiseksi 

eettis-legaaliseksi toimeksi ja se pitää Clintonin mukaan ulottua kaikkialle lähipiirissä: 

myös kansakuntaa muotoilevaksi menestyksen hengeksi, joka pitää valtiollista liittoa. Mitä 

vastuu tarkoittaa käytännössä, sitä Clinton ei kerro. Ainakin se on jokaisen 

individuaalisessa sydämessä tapahtuva asia.  

 
“But let us never forget: The greatest progress we have made, and the greatest 
progress we have yet to make, is in the human heart. In the end, all the 
world's wealth and a thousand armies are no match for the strength and 
decency of the human spirit.”190 

 
Yhdeksi tuleminen näiden Amerikan ideoiden kautta on Clintonille niin tärkeä eettis-

legaalinen piirre, että hän päätyy kritisoimaan: aivan erilaisille ja toisille urille astuminen 

ei olisi hyvä asia. Retorinen kysymys auttaa kuulijaa tajuamaan, kuinka muunlainen 

toiminta toisi hajaantumisen ja kirouksen. Tässä yhteydessä Clinton nimeää maan 

tulevaisuuden olevan kohtaloon (destiny) sidottu. 

 
The challenge of our past remains the challenge of our future, will we be one 
nation, one people, with one common destiny, or not? Will we all come 
together, or come apart?”191 
 
“The divide of race has been America's constant curse. And each new wave 
of immigrants gives new targets to old prejudices. Prejudice and contempt, 
cloaked in the pretense of religious or political conviction are no different. 
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These forces have nearly destroyed our nation in the past. They plague us 
still.”192 
 
”Our land of new promise will be a nation that meets its obligations, a nation 
that balances its budget, but never loses the balance of its values.”193 

 

Materiaalis-rituaaliset piirteet 

 

Virkaanastujaispuheessaan Clinton nostaa esille Martin Luther Kingin ja kardinaali 

Bernandin. Amerikkalaisessa moninaisuudessa elävät yksilöt tuodaan menestyksekkäinä 

totuudentorvina esille. Huomioitavaa on, että molemmat ovat uskonnollisia henkilöitä; 

King on Clintonin tapaan baptisti ja Bernandin katolilainen. Kardinaali Bernandin lainaus 

tuo mielenkiintoisen säväyksen ajanlahjasta tukien lupauksellisuutta, joka näkyy 

yhteisöllisyydessä. 

 
”It is wrong to waste the precious gift of time, on acrimony and division."194 

 
 
6.1.3 Käsitteelliset linssit  

 
Jumala-termit 

 

Tarkasteltaessa piilotekstin näkökulmasta Clintonin opillis-myyttiset argumentit näyttävät 

suuntaavaan tekstin maailmassa seuraavasti. Ensinnäkin Clintonin lupausten maan 

kehysargumentaation jumala-termistö rakentuu kahdelle amerikkalaiseen kontekstiin 

erottamattomasti kuuluvalle työ- ja unelmakäsitteelle. Yrittäjyyden ihanne ja 

individualistinen tapa tehdä työtä omaa tulevaisuutta varten on erottamattomasti 

amerikkalaista ydintä. Nämä oikeuttavat ja luonnollistavat menestyksen, kolmannen 

jumalatermin.195 Tästä seuraa, että unelmat ja menestys ovat alussa mainitsemani 

kansakunnan henkeä luova moottori, joka suuntaa luvatun maan katseen jälkeen toimia. 

Ilman neljättä jumala-termiä se ei kuitenkaan onnistu. Clinton vetoaa kansakuntaa 

perustamassa olleisiin toimijoihin niin sanottuihin perustajaisiin. Se on yksi 

keskeisimmistä amerikkalaisen kulttuurin osatekijöistä, jota ei tarvitse selittää kansalaisille. 

Perustajien roolina on ollut muun muassa ollut kirjoittaa itsenäisyysajan dokumentit, joihin 
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195 Bellah 1985, 27; Hughes 2003, 7. Kovan työn tekeminen ja menestyminen kuuluu keskeisesti 
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Clinton ”a more perfect union”-viittauksella viittaa. He loivat demokratian, jolla 

kansakunta selviytyy haasteistaan matkallaan.196  

 

Lupauksellisuus 

 

Jumalatermistön ja jo selitettyjen virkaanastujaispuheiden lainausten perusteella 

clintonilaisen presidentti-instituution rakentama nationalistinen menestysmalli 2000-

luvulla implikoi yhdeksi käsitteelliseksi linssiksi lupauksellisuuden.197 Tämä 

kansalaisuskonnollisuuden opillis-myyttisestä ulottuvuudesta nouseva kohtaloon viittaava 

linssi antaa ensinnäkin rajaavan kuvan siitä, että Amerikka on jotenkin valittu. Clinton 

hyödyntää tässä raamittelussaan aatehistoriallisesti puritanistista alkuperää olevaa valitun 

kansan myyttiä.198 Puheen lopun eksplisiittinen maininta Jumalan pyytämisestä 

siunaamaan amerikkalaisten ponnisteluja on viite siitä, että Clinton käyttää luvatun maan 

myyttiin kuuluvaa liittokäsitystä retoriikassaan hyväksi. Kolmanneksi moninaisuuden 

nimeäminen Jumalan lahjaksi ja tämän liittäminen palkintotematiikan kautta kansakunnan 

yhdistäytymisajatukseen luo kuvaa siitä, että Clintonille Jumala osallistuu taustalta myös 

kansakunnan tekojen arviointiin. 

 

Aivan puhdasta puritaanista ajattelua lupauksellisuuden käyttäminen ei näytä olevan. 

Kiinnostavaa on, että kaksi kansakunnan nykyhetken ulkopuolella toimivaa tekijää, Jumala 

ja perustajaisät ”blessings of liberty”-käsityksineen, liittyvät yhteen Clintonin puheessa 

siunauksellisiksi nimettyinä. Clintonin viitatessa 1900-luvun menestyksekkäisiin 

tapahtumiin nämä ikään kuin näyttävät sakralisoivan molemmat aatehistoriallisesti erilaiset 

perinteet kansakunnan yhdistäytymisajatuksen kautta. On yhdistyttävä, oltava yksi tai 

muuten tulee jumalallinen kirous ja lupaukset eivät toteudu. Perustajallisoitunut 

lupauksellisuus etenee menestyksekkäästi sekä kotimaassa että globaalisesti. Martin Luther 

King, materiaalis-rituaalisen ulottuvuuden symboli, luo kuvaa tästä kotimaassa ja 

esimerkiksi perustajaisien synnyttämä demokratia on syrjäyttänyt diktatuurin. Monet 

kansat ovat saaneet nauttia vapauden siunauksellisuudesta. Lupauksellisuuden laajentuessa 

naturalisoituu demokratian viemisen idea. Amerikka on aina hyvän puolella, oikea, kunhan 

se vain on moninaisuudessa yksi. Sen kohtalo on tämä. Mielenkiintoista, että valoisaa 

                                                 
196 Hughes 2003, 50; Albanese 1992, 432. Albanese muistuttaa, kuinka kansalaisuskonnollisesti näillä 
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197 Wuthnow 1988, 266. 
198 Pohdin lupauksellisuus-teemaa yksityiskohtaisemmin seuraavassa luvussa säilyttääkseni analyysin 
tiiviyden; nyt analyysissä riittää maininta, millaista implisiittistä sisältöä käsitteelliset linssit ylläpitävät. 



tulevaisuutta esittelevän Clintonin ajatusten taustalla on amerikkalaiseen kontekstiin 

keskeinen millennialistinen teema, joka saa clintonilaisen presidentti-instituution 

retoriikassa postmilleniaalisen sävyn.199 

 

Perustajallisuus 

 

Clinton määrittelee kansalaisen tehtäväksi ottaa osaa perustajien tehtävään, joka 

naturalisoituu perustajien jumala-termisyyden vuoksi aivan luonnolliseksi asiaksi.200 

Clinton haluaa vakuuttaa virkaanastujaispuheessaan, että kaikkien kansalaisen on 

implisiittisesti hyväksyttävä amerikkalaisuuden keskeiset ideat, jotka ovat syntyneet ennen 

heitä. Esimerkiksi eettis-legaaliseen ulottuvuuteen kuuluvan vastuun ottaminen ajatellaan 

nyt ikään kuin moraalisena itsestäänselvyytenä, koska Clinton vetoaa tässä perustajiin ja 

materiaalis-rituaaliseen ulottuvuuteen kuuluvien uskonnollisten hahmojen kautta.201 

Puheen suunta on ehdottomasti henkilökohtaisuus – ikään kuin jokaisen amerikkalaisen on 

tehtävä henkilökohtainen parannus ottaen huomioon perustajaisien ajatus 

individualistisesta henkilökohtaisesta vastuusta. Tässäkin kohtaa Clintonilla näyttävät 

sekoittuvan kaksi erilaista perintöä: kristillinen ja valistuksellinen.202 Albanese muistuttaa, 

kuinka 1800-luvulla herätyskristillisyyden avulla joukkokokouksissa ”jeremiadien” avulla 

haluttiin herättää jokaisen henkilökohtainen synnintunto.203  

 

Alustavasti näyttää siltä, että identifioinnissaan Clinton ajaa siis hyvin uskonnollis-

nationalistista ajatusta, joka pääosin hyödyntää perustajaisien valistuksellisia muotoilemia 

valistuksellisia kansakunnalle tärkeitä oppeja mutta tukeutuu protestanttis-puritaaniseen 

lupauksellisuuteen. Clinton haluaa, että nämä luonnollistuisivat. Kuten näimme, heihin 

vedoten nostetaan käsitys vastuullisuudesta, ja se sidotaan niin henkilökohtaisen elinpiirin 

kautta koko kansakuntaa koskevaksi. Virkaanastujaispuheessa nationalistiset ideat 

avautuvat niin, että johtajuus käsitetään maailmanlaajuisesti demokratian viemiseksi. Tässä 

perustajien avulla naturalisointi on keskeisessä osassa: ei ole mitään pahaa tai väärin viedä 

nationalistisia ajatuksia muualle maailmaa, koska niillä on sakraalinen luonteensa. 

                                                 
199 Ks. edellinen viite käsitteellisten linssien analysoinnista. 
200 Perustajina (founding father) pidetään niitä 89:ää itsenäisyysjulistuksen ja perustuslain kirjoittanutta. 
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201 Ks. viitenro 199. 
202 Hughes 2003, 50. Perustajaisistä voidaan pitää deisteinä, jotka toivat valistuksellisia piirteitä kansakunnan 
syntymään. 
203 Albanese 1992, 437. 



Lupauksellisuus teeman käsitteellisen linssin luonne muistuttaa siitä, että clintonilainen 

presidentti-instituutio tukeutuu transsendentaaliseen siunauksellisuuteen.  

 

Erottamisessa Clinton näyttää siis hyödyntävän eksplisiittisesti kiroavaa transsendenttista 

ulottuvuutta. Täysin individuaalisesta toiminnasta ei seuraa hyvää: jakaantuminen ja 

hajaantuminen käsitetään täysin vääräksi toiminnaksi. Samoin käy demokratian 

vastaisuuden kanssa: se on diktatuuria. Kieltäytyminen perustajaisien esiintuoman 

henkilökohtaisen vastuun ajatuksesta on myös loukkaus amerikkalaista ydintä vastaan.  

 
 
6.2 Liittovaltion tila -puheet 
 

 

Alustavassa hahmotelmassa Clintonin toisen kauden virkaanastujaispuheen perusteella 

clintonilaisen presidentti-instituution uskonnollisessa retoriikassa korostui siis kaksi 

teemaa: lupauksellisuus ja perustajallisuus. Vertaan tässä luvussa osoittamieni kahden 

uskonnollista nationalismia rakentavan aatehistorialliselta taustaltaan erilaisen teeman 

kehittymistä ja yhteyksiä jälkimmäisessä aineistossani liittovaltion tila -puheissa. Esitän 

puheissa esiintyvät argumentatiiviset todisteet ja pohdin millaista implisiittistä retoriikkaa 

niillä rakennetaan. 

 

6.2.1 Lupauksellisuus 

 

 

Virkaanastujaispuheen lupauksellisuuden teemasta voidaan johtaa kolme tekijää. Nämä 

tekijät säilyvät ja osin muuntuvat liittovaltion tila -puheissa. Tämä on mielenkiintoista siinä 

valossa, että virkaanastujaispuheissa on enemmän tarvetta ohjata yhtenäisyyteen.204 

Lupauksellisuutta voidaan pitää tulevaisuuteen suuntaavana tendenssinä, kansalaisten 

toimeliaisuuden vaatimuksena ja kansakunnan transsendenttina kohtalona. Nämä 

määrittelemäni kategoriat eivät ole toisiaan poissulkevia. 

  

Tulevaisuuteen suuntaava lupauksellisuus 

 

Jo virkaanastujaisissa erottuu se, että tulevaisuuteen suuntaava lupauksellisuus jakaantuu 

sekä kotimaiselle että globaalille tasolle.  
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”Tomorrow there will be just over 1,000 days until the year 2000. One 
thousand days to prepare our people. One thousand days to work together. 
One thousand days to build a bridge to a land of new promise. My fellow 
Americans, we have work to do. Let us seize those days and the century.”205 

 

“My fellow Americans, the state of our union is strong. But now we must rise 
to the decisive moment, to make a nation and a world better than any we have 
ever known. The new promise of the global economy, the Information Age, 
unimagined new work, life-enhancing technology--all these are ours to seize. 
That is our honor and our challenge. We must be shapers of events, not 
observers. For if we do not act, the moment will pass--and we will lose the best 
possibilities of our future.”206 

 

Kuten Clintonin vuoden 1997 liittovaltion tila -puheen lainauksista näkyy, raja 

tulevaisuuteen suuntaavan kahden tason, sekä kotimaan että globaalin, välillä on hiuksen 

hieno mutta retoriselta kannalta paljastava. Yhdysvaltalainen tutkija Richard T. Hughes 

väittää amerikkalaisia myyttejä ruotivassa kirjassaan, kuinka puritaanisen lupauksellinen 

logiikka voidaan ymmärtää kahdella eri tavalla. Sitä voidaan pitää Yhdysvaltain 

kolonialistisena aikana käyttämänä yhteisön veljellisyyttä korostavana. Puritaanit yhdessä 

johtajansa William Tyndalen kanssa muotoilivat 1600-luvulla käsityksen, että Jumalan 

lupaama liitto heidän kanssaan vaatii yhteisöä arvostavia toimia niin, että liitto Jumalan 

kanssa ansaitaan hyvillä teoilla.207 Toisaalta Hughes muistuttaa puritaanien omaksuneen 

hyvin pian Uudessa maassa, että he edustavat menestyksellistä ja esimerkillistä Jumalan 

liittoa Vanhan maailman, lähinnä Englannin, syntisyyttä vastaan. Tätä puolsi hengellisten 

paremmuuksien lisäksi maantieteellinen eristyneisyys. Tästä jälkimmäisestä käsityksestä 

on syntynyt valittuna olemisen käsitys. Ajatuksella vakuutetaan, kuinka amerikkalaisilla on 

omanlainen hyvätekijän etuoikeus auttaa muita kansoja pois Jumalan vihan alta ja toimia 

esimerkillisenä kansakuntana kansakuntien joukossa.208 Jälkimmäinen globalisoitunut 

lupauksellisuus saa eksplisiittisen tukensa aineistossani. Vuosien 1998–1999 puheessa 

Clinton vaatii johtajuuden edellyttävän esimerkillisyyttä. 

 
“If we want America to lead, we've got to set a good example.”209 

 
“It's been two years since I signed the Comprehensive Test Ban Treaty. If we 
don't do the right thing, other nations won't either.”210 
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Tulevaisuuteen suuntautuvan lupauksellisuuden Clinton nimeää myös rajattomaksi. Alla 

olevasta vuoden 1999 puheen lainauksesta ei käy ilmi, tarkoittaako tulevaisuuteen 

viittaaminen sekä kansallista että globaalia tasoa. Clintonin puheiden perusteella 

tulevaisuutta voidaan kuitenkin pitää molempina. Virkaanastujaispuheesta selviää, kuinka 

lupauksellisuus asettuu oman maan tasolle, mutta toisaalta Clinton mainitsee yleisesti 

amerikkalaisesta lupauksellisuudesta. 

 

“My fellow Americans, I stand before you tonight to report that the state of our 
union is strong. America is working again. The promise of our future is 
limitless. But we cannot realize that promise if we allow the hum of our 
prosperity to lull us into complacency. How we fare as a nation far into the 
21st century depends upon what we do as a nation today.”211 

 

Käsitys tulevaisuuden suunnattujen lupauksellisuuden rajattomasta ja esimerkillisestä 

luonteesta liittää mitä ilmeisimmin clintonilaisen presidentti-instituution nimeämisen 

millennialismiin, oppiin tuhatvuotisesta valtakunnasta. Tämä on Uuden testamentin 

Ilmestyskirjan212 pohjalta muodostunut apokalyptinen maailmanloppua koskeva käsitys, 

joka on yhdysvaltalaisessa kontekstissa luonnollistunut tavaksi hahmottaa maan rooli. 

Albanese luonnehtii tätä voimakkaimmaksi teemaksi amerikkalaisessa 

kansalaisuskonnossa.  Clintonin argumentaation perusteella hänen retoriikkaa voidaan 

luonnehtia postmillenniaaliseksi eli käsityksessä Jeesus tulee hallitsemaan vasta 

millenniumin jälkeen. Toisin kuin premillenniaalisessa käsityksessä postmillennialismissa 

uskotaan yhteisön omaan kykyyn vaikuttaa tulevaisuuteen ja luoda sosiaalista 

parannusta.213 Clintonilla tämä näkyy ilona ja yhteisön ylistämisenä. Rajattomuus214 ja 

esimerkillisyys tuovat kuitenkin ilmeisesti tarkoituksellisen ristiriidan ja särön 

clintonilaisen presidentti-instituution millenniaaliseen retoriikkaan. Hänen edellisessä 

lausunnon yhteydessä ilmaistu käsitys itsetyytyväisyydestä (complacency) voidaan 

tarkastella Albanesen tähdentämän puritaanisen syntisyys-käsityksen valossa. Hän väittää, 

että millennialistisen ajattelun kääntöpuolella on syntisyys, mikä nousee Jumalan valittuna 
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olemisesta ja ihmisyyden välisestä ristiriidasta. Näkyvät pyhimykset, kuten protestanttis-

puritaanisessa kontekstissa on ajateltu, tekevät virheitä, ja tämä aiheuttaa 

rikkoontuneisuutta kansan ja Jumalan väliseen liittoon.215 Miksi Clinton mainitsee 

syntisyyden? Tätä voisi luonnehtia Linder & Pierardin tapaan profeetalliseksi 

presidenttiydeksi, jonka kritisoi esimerkkinä toimimiseen. 

 

Jälkimmäiset lupauksellisuuden piirteet - toimeliaisuus ja kohtalomaisuus – tukevat 

väitettäni, että Clinton haluaa nimetä kansakunnan arvot ja suunnan protestanttis-

puritaaniseen perinteeseen. Kuten virkaanastujaispuheen yhteydessä totesin, tätä voidaan 

pitää maata suuntaavana moottorimaisena tendenssinä, johon liittyy perustajiin 

vetoaminen. 

  

Toimeliainen lupauksellisuus 

 
”Because of the hard work and high purpose of the American people, these 
are good times for America.”216 
 

Jo edellisessä katkelmassa kävi ilmi, kuinka lupauksellisuus yhdistyi työn tekemiseen ja 

Clintonin haluun sitoa kansa postmillenniaaliseen työhön. Tämän virkaanastujaispuheen 

yhteydessä määrittelemäni jumala-termin paikka Clintonin liittovaltion tila -puheiden 

lupauksellisuusmäärittelyissä ei ole mitenkään yllättävää. Ensinnäkin molempiin 

millennialistisiin käsityksiin liittyy aktiivinen suhtautuminen. Toiseksi aktiivisuus työnteon 

kautta on Catherine L. Albanesen mukaan amerikkalaisuuden kulmakiviä jo ihan 

amerikkalaisten olosuhteiden luonteen vuoksi, jossa on jo kauan jouduttu kilpailemaan.217 

Aktiivisuus lupauksellisuutena on tuottanut hedelmiä, kuten vuonna 1998 puheessa Clinton 

mainitsee amerikkalaisesta menestyksestä. Clinton hyödyntää useaan otteeseen materiaalis-

rituaalisia ulottuvuuden ikoneita tukeakseen omaa sanomaansa. Esimerkiksi vuoden 1997 

koulutuspolitiikkaa esittelevässä puheessa Clinton nosti menestyksekkäät koululaiset 

todisteeksi korkeista lupauksellisista tavoitteista. Samoin amerikkalainen unelma on 

toteutunut maahan muuttaneen työssä. Virkaanastujaispuheen palkintotematiikkaa näyttää 

säilyneen.218 

 
“Two of them, Kristin Tanner and Chris Getsla, are here tonight, along with 
their teacher, Sue Winski; they're up there with the First Lady. And they prove 
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that when we aim high and challenge our students, they will be the best in 
the world. Let's give them a hand. Stand up, please.”219 

 
“He's the proud son of two of the millions of Asian-American immigrants who 
have strengthened America with their hard work, family values and good 
citizenship. He represents the future we can all achieve. Thank you, 
Governor, for being here. Please stand up.”220 

 

Niin syvässä aktiivisuuden ja itsensä toteuttamisen ajatus on, että viimeisessä puheessaan 

Clinton on täysin vakuuttunut lupausten toimeliaisuuden etevyydestä. Viittaaminen vuoren 

päällä olemiseen on selkeä viittaus opillis-myyttisen ulottuvuuteen kuuluvan puritaaniseen 

”a city upon a Hill”-käsitykseen ja virkaanastujaisten teemaan katsoa tulevaisuutta jo 

kauan olleina totuudellisina käsityksinä.221 Lainaus on myös todiste siitä, kuinka 

postmillenniaalinen lupauksellisuus on säilynyt clintonilaisen presidentti-instituution 

poliittisen agendan perusteluissa. 

 
“But tonight is very special, because we stand on the mountain top of a new 
millennium. Behind us we can look back and see the great expanse of American 
achievement; and before us we can see even greater, grander frontiers of 
possibility. We should, all of us, be filled with gratitude and humility for our 
present progress and prosperity. We should be filled with awe and joy at what 
lies over the horizon. And we should be filled with absolute determination to 
make the most of it.”222 

 

...so that we can remain the world's beacon not only 
of liberty, but of creativity, long after the fireworks have faded.”223 

 

Clintonilaisen presidentti-instituution käsitys lupauksellisuuden paremmuudesta näkyy 

eksplisiittisesti myös instituution kritisoidessa laiskoja ja epäonnistujia menestymisen 

jarruja, kuten huonoja opettajia. 

 
“And as we reward them, we should quickly and fairly remove those few who 
don't measure up, and we should challenge more of our finest young people to 
consider teaching as a career.”224 

 
Yleisesti ottaen lupauksien toimeliaisuus saa toisenlaisen painotuksensa, kun Clinton 

kritisoi epäaktiivisuutta amerikkalaiseen ajatuskuvastoon kuuluvan jumala-termin avulla. 

Toiminnan (action) laajentuminen kattamaan melkoista osaa poliittisesta ohjelmasta on 
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myös vahva argumentaatiollinen todiste, kuinka lupauksellisuutta siihen liitettyinä 

puolineen käytetään uskonnollisessa nationalismissa hyväksi. Rousseaulaisittain 

lupauksellisuus näyttää hyödyntävän lojaalisuutta ja moraalisuutta hyväksi.  

 
“We face no imminent threat, but we do have an enemy--the enemy (jumala-
termi) of our time is inaction. So,tonight, I issue a call to action--action by this 
Congress, action by our states, by our people, to prepare America for the 21st 
century. Action to keep our economy and our democracy strong and working 
for all our people; action to strengthen education and harness the forces of 
technology and science; action to build stronger families and stronger 
communities and a safer environment; action to keep America the world's 
strongest force for peace, freedom and prosperity. And above all, action to 
build a more perfect union here at home.”225 

 

Käsitys syntisyyden uhasta tuodaan esille myös toimeliaisuuden yhteydessä. Se saisi 

tyssähtyä itsetyytyväisyyteen ja liialliseen ylpeyteen. Viimeisessä liittovaltion tila -

puheessa Clinton perustelee tätä lapsille jätettynä perintönä. Huomionarvoista on, että hän 

ei määrittele, kuka tuomitseminen tekee. 

 
“But even more important, America again has the confidence to dream big 
dreams. But we must not let this confidence drift into complacency. For we, all 
of us, will be judged by the dreams and deeds we pass on to our children. And 
on that score, we will be held to a high standard, indeed, because our chance 
to do good is so great.”226 

 

Kohtalomainen lupauksellisuus 

 

Kuten Clintonin nimeämisestä voidaan päätellä, lupauksellisuus rakentuu kansalaisten 

omaan kykyyn rakentaa tulevaisuutta itse. Kuitenkin transsendenttinen yhteys 

virkaanastujaispuheen tapaan löytyy vuoden 1999 puheessa, jossa Clinton mainitsee 

Jumalan avustavan lupausten toteutumisessa. Puritaanista perintöä yhdistävä lainaus on 

harvoja laajempia viittauksia Jumalaan liittovaltion tila -puheissa, joten selvää on, että 

Jumalan rooli ei edusta clintonilaisen presidentti-instituution retoriikassa ainakaan 

keskeistä osaa. Jumalan rooli on Clintonilla tyypillinen amerikkalainen käsitys poliittisesta 

Jumalasta, jossa on deistisiä piirteitä.227 Roderick P. Hartin luokitteluissa Clinton Jumala 

on kiintyvä Jumala (God the Object of Affection) eli Jumala, joka ei epäile jakaa 

rakkauttaan eikä vaadi kuuliaisuutta uskotuiltaan.228 Clintonin itsensä 
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kansalaisuskonnollisena roolina on olla pastori, joka enemmän kaitsee laumaansa kuin 

tuomitsee. Tässä Robert D. Linderin huomiossa on paljon yhteistä clintonilaisen 

presidentti-instituution luoman jumalakuvan kanssa.229 

 
“My fellow Americans, this is our moment. Let us lift our eyes as one nation, 
and from the mountaintop of this American Century, look ahead to the next 
one -- asking God's blessing on our endeavors and on our beloved 
country.”230 
 

Eksplisiittistä Jumala-nimeämistä tärkeämpää on Clintonin maininta amerikkalaisen 

lupauksen kohtalomaisuudesta.  

 

“Today, because each succeeding generation of Americans has kept the fire of 
freedom burning brightly, lighting those frontiers of possibility, we all still 
bask in the glow and the warmth of Mr. Franklin's rising sun. After 224 years, 
the American revolution continues. We remain a new nation. And as long as 
our dreams outweigh our memories, America will be forever young. That is 
our destiny. And this is our moment.”231 

 

 

Lupauksellisuudesta retorisena keinona 

 

 

Clintonin kokonaisretoriikan kannalta virkaanastujaisissa puhetta kehystänyt 

lupauksellisuus säilyy selvästi liittovaltio tila -puheiden argumentaatiossa. Mitä 

monitahoiseen lupauksellisuuteen vetoaminen tarkoittaa puheita tuottavan presidentti-

instituution kannalta? Miksi amerikkalaisessa kontekstissa presidentin kannattaa vedota 

puritaaniseen ideaan rakentaessaan poliittista agendaa? 

 

Ensinnäkin tulevaisuuteen suuntaava, toimeliaisuutta ja kohtaloa korostava lupauksellisuus 

on presidentti-instituution kannalta äärimmäisen turvallinen vaihtoehto durkheimilaisittain. 

Kuten Richard T. Hughes korostaa, puritaaninen tausta on amerikkalaisessa kontekstissa 

edelleen elinvoimainen jo ihan protestanttis-puritaanien suhteellisen määrän vuoksi.232 

Kansalaisuskonnollisuuden myyttis-opillisen ulottuvuuden keskeistä ajatusta voidaan pitää 

niin naturalisoituneena, että vaikkapa amerikkalaisesta unelmasta puhuminen ei ole 

mitenkään kummallista edes kongressitalon kateederilla. Toiseksi lupauksellisuudella 
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voidaan perustella niin maansisäistä kuin ulkoistakin käyttäytymistä ja roolia 

millennialistisessa sävyssä, mikä on myös naturalisoitunut. Lupauksellisuus tässä mielessä 

voidaan käsittää liittoajattelun realisoimisena omaa maata kohtaan mutta myös ulkomailla 

toimimisen legimitoijana. Jumalan valittuna kansana amerikkalaisilla on 

erikoisoikeudellinen velvollisuus tehdä hyvää.233 Rousseaulaisittain hyveiden tekeminen 

johtaa onneen, joten Clintonin retoriikkaan heijastuu Rousseaun kansalaisuskonnon yhden 

viiden keskeisen dogmin ajatus.234 Hartilaisittain lupauksellisuus on vetoamista 

nostalgisuuteen ja se luo helposti myös emotionaalisia tuntemuksia.235 

 

Uskonnollisen nationalismin näkökulmasta clintonilainen presidentti-instituutio haluaa 

identifioida tuttuun siis perusideaan. Tätä tukevat protestanttinen aktiivisuuden ihanne ja 

menestyminen ja tekemättömyydestä (syntisyys) kritisoiminen. Kansallisena ja seurattuna 

symbolina clintonilainen presidentti-instituutio erottaa itsensä ja maan tulevaisuuden 

tavallisista maista (lupausten rajattomuus) ja haluaa toimia esimerkillisenä tekijänä. Tässä 

suhteessa Clintonin lupauksellinen retoriikka ei eroa monista muista presidenteistä, sillä 

Michael Bailey ja Kristin Lindholm väittävät viimeaikaisten presidenttien 

virkaanastujaispuheiden analysoinnin perusteella presidenttien ylistäneen Rooseveltin 

jälkeen Amerikkaa ja sen universalistisia saavutuksia.236 Tämä näkyy siinä, että 

lupauksellisuus identifioituu luonteeltaan rajattomaksi ja universaaliseksi. Tarkasteltaessa 

clintonilaisen presidentti-instituution roolia Linder & Pierardin kansalaisuskonnollisen 

presidenttiyden roolin valossa Clinton identifioituu papilliseksi.237 

 

 

6.2.2 Perustajallisuus 

 
“We're becoming more and more and more diverse. Do you believe we can 
become one nation?”238 

 

Clintonin virkaanastujaisissa esiintyvä huoli maan säilymisestä yhtenäisenä perustajaisien 

”a more perfect”-tyyliin säilyy myös liittovaltion tila -puheissa saaden uusia piirteitä. 

Ensinnäkin yhteisö (community) perustuu vaatimuksista yhteisille arvoille. Toiseksi niitä 

arvoja tulee opettaa kansalaisille ja maahan muuttaville. Sosiaalistamisessa näkyy 
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moraalinen velvoite. Kolmanneksi Clinton määrittelee perustajien ja osan 1900-luvun 

edeltäjiensä käsityksiä kansakunnasta sakraaleiksi tavoitteiksi.  

 

Yhteisen identiteetin vaatimus 

 

Alla oleva tiivis lainaus toistuu kaikissa liittovaltion tila -puheissa lähes samoin 

sanajärjestyksin, ja tätä Clinton haluaa viestittää, millainen Amerikka olisi 2000-luvulla. 

Argumentatiivisesti viittaaminen mahdollisuuksiin (opportunity), vastuullisuuteen 

(responsibility) ja yhteisöön (community) on tukeutumista perustajien agendaan. 

 
“The spirit we bring to our work will make all the difference. We must be 
committed to the pursuit of opportunity for all Americans, responsibility from 
all Americans, in a community of all Americans. And we must be committed to 
a new kind of government--not to solve all our problems for us, but to give our 
people--all our people--the tools they need to make the most of their own 
lives.”239 

 

Nämä muodostavat yhtenäisyyskehyksen, jossa yhtenä jumalaterminä on jälleen lapsiin 

vetoaminen, kuten alla olevasta vuoden 1998 puheesta näkyy. Clinton jopa hakee tukea 

yhtenäisyysajatukselleen todistetta modernin tieteen saavutuksista. 

 
”Modern science has confirmed what ancient faiths has always taught: the 
most important fact of life is our common humanity. Therefore, we should do 
more than just tolerate our diversity -- we should honor it and celebrate it.”240 

 

Vaatimuksen painoarvoa Clinton nostaa esittämällä perustajiin perustuvat yhteiset arvot 

sakraaleina ja moraalisesti velvoittavina. Tämä on mielenkiintoista vaatimuksena kannalta, 

sillä Hughes tähdentää kansakunnan alussa syntyneiden käsitysten epäämätöntä luonnetta. 

Tämä johtuu muun muassa siitä, että käsitykset ovat luoneet ajattomuutta, sillä deistis-

vapaamuurarillliset käsitykset ovat heijastaneet syntyajankohdalle tyypillistä ajatusta 

luonnon Jumalasta ja luonnon laista (Nature´s God ja law of Nature). Amerikkalainen 

sivilisaatio on nähty tämän valossa itsestään selvänä (self-evident), joka heijastaa 

todellisuutta sellaisena kuin se on.241 Tämä käsitys juontaa perustajien ratkaisusta perustaa 

valtio deistiselle järjestelmälle valtionkirkko- ja täydellisen uskonnonvapausjärjestelmien 

sijasta, jotta uskonto ei aiheuttaisi konflikteja valtiossa. Yksi perustajista, Thomas 

Jefferson (1743–1826), hyödynsi muun muassa Herbert Cherburylaisen käsityksiä 
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Jumalasta Luonnon Jumalana ja itsestään selvästä moraalisesta järjestyksestä 

kirjoittaessaan itsenäisyysjulistusta.242 Kuten alle olevassa vuosien 1999–2000 puheissa 

ilmaistaa, protestanttis-puritaaniset ilmaisut saavat rinnalleen täysin kreikkalais-roomalais-

valituksellisia nimittämisiä.243 

 
“Tonigh... no one anywhere in the world can doubt the enduring resolve and 
boundless capacity of the American people to work toward that "more perfect 
union" of our founders' dream.”244 
 
And we will become at last what our founders pledged us to be so long ago -- 
one nation, under  God, indivisible, with liberty and justice for all.”245 

 
Maan ensimmäisen presidentin George Washingtonin käsitysten lainaaminen ja 

nimittäminen pyhiksi on kansalaisuskonnollisesti materiaalis-rituaalinen ulottuvuuteen 

kuuluva kannanotto, jolla on perustajien käsitysten transsendentaalisoiva vaikutuksensa. 

Amerikkalaisessa kontekstissa Washington on käsitetty myös pyhäksi henkilöksi, joka on 

Jeesuksen tavoin otettu taivaaseen.246 Samoin mahdollisuuksien (opportunity) 

nimittäminen siunaukselliseksi on viite siitä, kuinka clintonilaisen presidentti-instituution 

ajattelussa ihmiset halutaan kaikin keinoin yhteisen tavoitteen alle. 

“Because of you the Star-Spangled Banner will be preserved for the ages. In 
ways large and small, as we look to the millennium we are keeping alive what 
George Washington called "the sacred fire of liberty."247 
 
“Never before have we had such a blessed opportunity -- and, therefore, such 
a profound obligation -- to build the more perfect union of our founders' 
dreams.”248 

 

Tätä vaadetta yhteisen identiteetin puolesta clintonilainen presidentti-instituutio soveltaa 

kaikkeen mahdolliseen toimintaan. 

 

”We must work together, learn together, live together, serve together. On the 
forge of common enterprise Americans of all backgrounds can hammer out a 
common identity.”249 
 

Identiteetin rakentaminen 
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Yhteisen identiteetin puolesta argumentoiva clintonilainen presidentti-instituutio nimeää 

käytännön toimeksi kouluttamisen. Tämä näkyy ensinnäkin koululaisten, toiseksi 

maahanmuuttajien tasolla ja kolmanneksi erilaisten instituutioiden toimina, kuten 

AmeriCorpsin toimintaan osallistumisena. Vuoden 1999 yhtenäisyyskäsityksestä tulee kuin 

tuotemerkki, OneAmerica. 

 

“We must teach our children to be good citizens. And we must continue to 
promote order and discipline, supporting communities that introduce school 
uniforms, impose curfews enforce truancy laws, remove disruptive students 
from the classroom, and have zero tolerance for guns and drugs in school.”250 
 
“Our new immigrants must be part of our One America. After all, they're 
revitalizing our cities, they're energizing our culture, they're building up our 
economy. We have a responsibility to make them welcome here; and they 
have a responsibility to enter the mainstream of American life. That means 
learning English and learning about our democratic system of government... 
Whether our ancestors came here on the Mayflower, on slave ships, whether 
they came to Ellis Island or LAX in Los Angeles, whether they came yesterday 
or walked this land a thousand years ago our great challenge for the 21st 
century is to find a way to be One America.”251 
 

Kouluttautumisen arvopohja näyttää ohjautuva juuri siihen, mistä Samuel P. Huntington 

puhuu Who are We? – America´s Great Debate -kirjassaan, jossa käsitellään 

amerikkalaisen kansallisen identiteetin taustoja ja suuntaa. Clintonin lailla Huntington 

argumentoi anglo-protestanttisen kulttuurin, traditioiden ja arvojen puolesta, koska ne ovat 

olleet amerikkalaisten vapauden, yhtenäisyyden, voiman, hyvinvoinnin ja moraalisuuden 

johtajuuden pohjalla.252 Clintonilainen presidentti-instituutio ottaa osaa nyt Hutchesonin 

teesin mukaisesti tuoden käsityksen yhteisestä historiasta ja kielestä, ainoastaan veriside 

jää uupumaan. Clinton voisi ratkaista yhtenäisyysongelman, jota tuottaa muun muassa 

Aasiasta ja ei-juutalais-kristillisestä kulttuureista tulevat, monella tavalla. 253 

 

Käsitys vastuullisesta kansalaisuudesta on kaksinainen. Toisaalta siitä voidaan puhua 

ylemmältä taholta tulevan ohjeistuksen pohjalta moraalisena kannanottona, mutta siitä 

voidaan pitää myös vapaaehtoista hyväntekeväisyyttä, yhtä eettis-legaalisen ulottuvuuden 
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puolta korostavana toimena.254 Tämä näkyy muun muassa Clintonin puhuessa 

AmeriCorpsista, amerikkalaisesta vapaaehtoistoiminnasta ja uskonnollisten 

organisaatioiden tukemisesta ja hyväntekeväisyyden verotushelpotuksista. 

  
“No tie binds different people together like citizen service. There's a new 
spirit of service in America -- a movement we've tried to support with 
AmeriCorps, expanded Peace Corps, unprecedented new partnerships with 
businesses, foundations, community groups .. The American people are 
working together.”255 

 
“But we should do more to help Americans help each other. First, we should 
help faith-based organizations to do more to fight poverty and drug abuse, 
and help people get back on the right track, with initiatives like Second Chance 
Homes that do so much to help unwed teen mothers. Second, we should support 
Americans who tithe and contribute to charities, but don't earn enough to 
claim a tax deduction for it”256 

 
Mielenkiintoista on se, että Clinton mainitsee faith-based-toiminnan, vaikka tämä nosti 

kysymyksen vasta George W. Bushin kohdalla. 

 
 

Yhteisen identiteetin globaalinen tavoite 

 

Perustajallisuuteen liittyvät yhteisen identiteetin vaatimus, koulutus, vapaaehtoisuus ja 

hyväntekeväisyys korostavat vastuullisuutta niin kotimaassa mutta myös globaalilla 

tasolla. Jälkimmäinen tason argumentointi korostaa dualismia, historiallisista velvollisuutta 

ja materiaalis-rituaalisia symboleita, kuten 1900-luvun demokraattipresidentin Harry S. 

Trumanin ajatuksia (1884–1972). Vuoden 1998 puheessa vastuullisuutta tuetaan 

turvallisuus jumalatermillä ja Clinton erottaa maansa hyvän puolelle kritisoimalla, kuinka 

terroristit, rikolliset, huumetrokarit, saalistajat uhkaavat muun muassa joukkotuhoaseilla.257 

 
“We must exercise responsibility not just at home, but around the world. On 
the eve of a new century, we have the power and the duty to build a new era 
of peace and security...We must combat an unholy axis of new threats from 
terrorists, international criminals and drug traffickers. These 21st century 
predators feed on technology and the free flow of information and ideas and 
people. And they will be all the more lethal if weapons of mass destruction fall 
into their hands. To meet these challenges, we are helping to write 
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international rules of the road for the 21st century, protecting those who join 
the family of nations and isolating those who do not.”258 

 

Näitä valistuksellis-perustajallisargumenttia tuetaan historiallisena velvollisuutena. 

Michael Angrosino nostaa mielenkiintoinen yksityiskohdan Jugoslavian sodasta, jonne 

Yhdysvallat Naton muodossa hyökkäsivät keväällä 1999, että Clinton kiinnitti huomion 

humaaniseen katastrofiin NATO:n toimintakyvyn esittelyn sijasta.259 

 
“You know, no nation in history has had the opportunity and the 
responsibility we now have to shape a world that is more peaceful, more 
secure, more free. All Americans can be proud that our leadership helped to 
bring peace in Northern Ireland. All Americans can be proud that our 
leadership has put Bosnia on the path to peace.260 

 

“Almost exactly 50 years ago, in the first winter of the Cold War, President 
Truman stood before a Republican Congress and called upon our country to 
meet its responsibilities of leadership. This was his warning--he said, "If we 
falter, we may endanger the peace of the world, and weshall surely endanger 
the welfare of this nation." ...Let us do what it takes to remain the 
indispensable nation--to keep America strong, secure and prosperous for 
another 50 years.”261 
 

Vastuullisuuden lisäksi clintonilainen presidentti-instituutio perustelee perustajallisuuden 

viemistä jo aikaisemmin mainitun sakraalien käsitysten perusteella.  

 
“... action to keep America the world's strongest force for peace, freedom 
and prosperity. And above all, action to build a more perfect union here at 
home.”262 
 
“We are determined that Cuba, too, will know the blessings of liberty.”263 
 
 “But globalization is about more than economics. Our purpose must be to 
bring together the world around freedom and democracy and peace, and to 
oppose those who would tear it apart. Here are the fundamental challenges I 
believe America must meet to shape the 21st century world.”264 
  

 

Perustajallisuus retorisena keinona 

 

                                                 
258 Clinton 1998. 
259 Angrosino 2002, 257. 
260 Clinton 1999. 
261 Clinton 1997b. 
262 Clinton 1997b. 
263 Clinton 1999. 
264 Clinton 2000. 



Perustajallisuuden hyödyntäminen tarkoittaa retoriikan kannalta ensinnäkin sitä, että 

clintonilainen presidentti-instituutio vetoaa valistukseen deistisen jumalamallin puolesta ja 

samalla tukeutuu lupauksellisuuden transsendenssiin. Toiseksi vetoaminen perustajien 

ideoihin on luonnollistavaa.265 Perustajiin viittaaminen on kannanotto ei-kristillisyyden 

puolesta.266 

 

Luonnollistamisella on vaikutuksensa. Perustajalliset teemat ovat durkheimilaisittain 

luonteeltaan ajattomia; amerikkalaisessa kontekstissa niillä on kyky rikkoa ajan ja paikan 

taju.267 Eli perustajallisuutta voidaan pitää presidentti-instituution retoriikan kannalta 

turvallisena ja menestyksekkäänä ratkaisuna, aivan kuten lupauksellisuutta.  

Rousseaulaisittain lakien pyhittäminen on jälleen yksi kansalaisuskonnollisuuden dogmi. 

Mielenkiintoista on se, että Clinton sakraalistaa useita kansakunnan valistukselliseen 

taustaan liittyviä teemoja.  

 

 

6.3 Tavoitteena millennialisoitunut yhteisö 
 
“And tonight, before I close, I want to invite every town, every city, every 
community to become nationally recognized "millennium community," by 
launching projects that save our history, promote our arts and humanities, 
prepare our children for the 21st century.”268 

 

Lupauksellisuuden ja perustajallisuuden käsitteellisten linssejä tarkastellessa on huomattu, 

kuinka nämä näyttävät yhdistyvän yhdeksi. Mielenkiintoista on se, että nämä linssit 

muodostavat ulkoisesti ristiriitaisen suhteen mutta sisäisesti täysin perusteltavissa olevan 

merkitysten maailman. Tämä on näkynyt koko clintonilaisen presidentti-instituution 

ajan.269 Väitän, että Clintonin uskonnollinen retoriikka kaksine teemoineen yhdistyy 

yhdeksi käsitteelliseksi linssiksi nimeltä millenniaalinen yhteisö (millennium community), 

mistä kertoo yllä oleva lainaus. 

 
Nimittäessään vapautta siunaukselliseksi (a blessings of liberty) Clinton siis identifioi 

kansakunnan sekä puritaaniseen että kansakunnan valistukselliseen perintöön. Tämän 
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uskonnollisen nationalismin eetoksen maaliksi muodostuu clintonilainen 

postmillennialismi. 

 

Retorisen legimitaatiopyrkimysten kannalta tämä idea millenniaalisesta yhteisöstä on 

voimakas. Kahden keskeisen aatehistoriallisesti erilaisen symbolirakennelman avulla 

operoiva Clintonin retoriikka on hartilaisen non-eksistentiaalisen 

kansalaisuskonnollisuuden malliesimerkki, sillä se operoi lähinnä menneisyyden ja 

tulevaisuuden välimaastossa suostutellen sekä kirkollista että valtiollista puolta.270 

Nostalgisuuden käyttäminen on myös hyvä keino, sillä niitä on vaikea todentaan eli niiden 

auktoriteettiarvo on säilynyt. Samalla niillä on kykyä luoda emotionaalista aspektia.271  

 

7. GEORGE W. BUSHIN USKONNOLLINEN RETORIIKKA 

 
 
7.1 Virkaanastujaispuhe 
 
 
7.1.1 Puheen keskeinen sisältö ja idea 

 
 
“With a simple oath, we affirm old traditions, and make new beginnings.”272 

 
Virkaanastujaispuheensa aluksi Bush muistuttaa eksplisiittisesti, mistä virkaanastujaisissa 

on kyse. Se on riitti, jossa juhlallisesti vahvistetaan (affirm) vanhat traditiot ja tehdään 

koko kansakuntaa koskevat uudet suuntaviivat.273 Tämän jälkeen Bush käy puheessaan 

lävitse muassa Amerikan tarinan jatkumista, jonka loppumista he eivät voi nyt nähdä. 

Tässä tarinassa amerikkalaiset toimivat uuden maailman edustajina, joiden tehtävänä on 

vapauttaa vanhan maailma. Bushin mukaan Amerikasta on tullut vapauden palvelija 

(freedom), joka suojelee ja puolustaa maailmassa; valloittamatta ja hallitsematta. Tämä 

palvelijuus rakentuu muun muassa kansakuntaa yhdistäville ideaaleille, joista Amerikan 

lupaus on suurin. Kuten alla olevasta lainauksesta näkyy, Bushin puheessa neljä abstraktia 

luonteenpiirrettä luovat kuvaa siitä, millaista Amerikan tarinaa vapauteen ja demokratiaan 

tukeutuvan yhteisön tulisi olla hänen mielestään. 
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"Today we affirm a new commitment to live out our nation's promise through 
civility, courage, compassion and character."274  

 
Aivan puheensa keskivaiheessa Bush määrittelee yksityiskohtaisesti näiden piirteiden, 

abstraktien käsitteiden, eksplisiittisen sisällön. Amerikkalaisten tulee toimia vapauden 

puolesta ja kohdattava ongelmat ennen kuin niistä tulee isompia. 

 
Jumalan ohjaavan roolin Bush esittää siinä yhteydessä, kun hän maan johtajana itse haluaa 

sitoutua tekemään oikeuksien ja mahdollisuuksien eteen työtä. Tähän hankkeeseen hänen 

mielestä olisi jokaisen persoonakohtaisesti otettava osaa, jotta Jumalan tarkoitus toteutuisi. 

Bushin virkaanastujaispuhe päättyy Yhdysvaltain presidenteiltä tuttuun siunauksien 

toivotukseen. 

 
 
7.1.2 Argumentaatio 

 
 
Jo tätä Bushin puheen keskeistä sisältöä ja ideaa tarkastelemalla käy ilmi, kuinka hänen 

käyttämistään käsityksistä heijastuu monipuolisia kansalaisuskonnollisia teemoja.  

Erittelen seuraavassa muodostamani kansalaisuskonnollisuuden kolmijaon lävitse Bushin 

nostamia ilmitekstin argumentteja oikeuttamisen ja kritiikin osalta ja pohdin tämän jälkeen, 

millaisiin jumalatermeihin ne tukeutuvat.275 Koostan näistä erillisessä luvussaan 

piilotekstissä toimivat käsitteelliset linssit, joihin puheen naturalisoinnit ja 

kyseenalaistamiset ovat yhteydessä. Tuloksena on selvitys, millaista identifiointia ja 

erottautumista virkaanastujaispuheen perusteella bushilaisen presidentti-instituution 

uskonnollisesta retoriikasta voidaan alustavasti päätellä. Kiinnitän huomioni keskeisiin 

uskonnollista nationalismia rakentaviin teemoihin ja väitteisiin. Näiden avulla vertaan ja 

keskustelen lopun aineistoni eli liittovaltion tila -puheiden avulla, millaista uskonnollista 

retoriikkaa Bush muotoilee. 

 
Opillis-myyttiset piirteet 

 
“We are not this story's Author, Who fills time and eternity with His purpose. 
Yet His purpose is achieved in our duty; and duty is fulfilled in service to one 
another.”276 
 
“Americans are generous and strong and decent, not because we believe in 
ourselves, but because we hold beliefs beyond ourselves.”277 
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Bushin oman eksplisiittisen nimeämisen perusteella argumenttien merkityksen maailma 

voidaan nähdä jakaantuvan kahteen erilaiseen todellisuuteen. Ensimmäistä voidaan kutsua 

transsendenttiseksi todellisuudeksi ja toista kansalaisten väliseksi kansakunnan 

todellisuudeksi. Edellinen on omalakinen, riippumaton ja suvereeni. Jälkimmäinen on 

käyttäytymiseen ja toimimiseen liittyvä, jossa tietyt uskomukset rakentavat sisältöä 

amerikkalaisuudessa. Kuten tulemme huomaamaan, nämä maailmat eivät ole erillisiä, vaan 

muodostavat kokonaisuuden. Kaksi todellisuutta yhdistyy yhdeksi. Jakolinjana voidaan 

pitää huomiota, jossa Bush todentaa jumalallisen todellisuuden yhtyvän, kun kansalaiset 

ottavat tähän osaa omalla työllään, velvollisuudellaan (duty).  

 
Transsendenttiulottuvuus on Bushin puheessa keskeinen ja hänen argumentaatiossaan koko 

puhetta rajaavin teema on hänen oma henkilökohtainen transsendenttinen jumalasuhteensa. 

Bush kuvaa tätä suhdetta monin tavoin. Hän on vakuuttunut, että Amerikkaa ohjaa voima, 

joka on maatakin mahtavampi. Voima on luonut amerikkalaiset tasa-arvoisiksi, Jumalan 

kuvaksi.  

 
“And this is my solemn pledge: I will work to build a single nation of justice 
and opportunity. I know this is within our reach, because we are guided by a 
power larger than ourselves, Who creates us equal in His image.”278 

 
Transsendenttien lataus on havaittavissa myös Bushin määrittelyssä Amerikasta, jossa 

hänen kokee maansa olevan uusi maailma, jonka tehtävänä on muuttaa vanhaa ja toimia 

vapauden palvelijana. Ajatuksena vanha maailma on puritaaninen.279 

 
“It is the story o"f a new world that became a friend and liberator of the old. 
The story of a slave-holding society that became a servant of freedom. The 
story of a power that went into the world to protect but not possess, to defend 
but not to conquer. It is the American story; a story of flawed and fallible 
people, united across the generations by grand and enduring ideals.”280 

 
Edellinen lainaus paljastaa sen, että kahta Bushin eksplisiittisestä argumentaatiosta 

määrittelemääni todellisuutta, transsendenttista ja kansalaisten välistä, yhdistää Amerikka 

tarinana –metafora. Kansalaisten ja ihmisten välinen todellisuus saa vakuuttelunsa siinä, 

että Bush painottaa tarinaa ylläpitävät ideaalien olleen yhteisöä koossapitävä uskon side, ja 

tätä tarinaa rakentaa ja ohjaa amerikkalaisia voimakkaampi voima, Jumala. 
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“Through much of the last century, America's faith in freedom and 
democracy was a rock in a raging sea. Now it is a seed upon the wind, taking 
root in many nations.“281 
 
“Our democratic faith is more than the creed of our country, it is the inborn 
hope of our humanity; an ideal we carry but do not own, a trust we bear and 
pass along. And even after nearly 225 years, we have a long way yet to 
travel.”282 

 
Bush vakuuttaa näiden molempien uskontodellisuuksien olevan tekijöitä, jotka ovat aina 

olleet olemassa ja opettavat millaisia ne ovat jatkossa. Bush nimittää näitä ideaaleiksi, 

suositeltaviksi oleviksi malleiksi. 

 
“America has never been united by blood or birth or soil. We are bound by 
ideals that move us beyond our backgrounds, lift us above our interests, and 
teach us what it means to be citizens. Every child must be taught these 
principles. Every citizen must uphold them. And every immigrant, by 
embracing these ideals, makes our country more, not less, American.”283 

 
Nämä kaksi ulottuvuutta Bush sanoo yhdistyvän tässä puheessa ja hetkessä lupauksena, 

jolloin hän ottaa kansakunnan symbolina ohjat käsiinsä.  

 
“Today we affirm a new commitment to live out our nation's promise through 
civility, courage, compassion and character.”284 

 
 
Eettis-legaaliset piirteet 

 
 
Edellinen lainaus tiivistää hyvin, mitä eksplisiittisesti Bushin mainitsemat ideaalit 

tarkoittavat kansalaisen näkökulmasta. Kansalaiset kutsutaan hyväksymään tämä abstrakti 

lupaus, jolle koko Amerikan tarina rakentuu. Bushin mukaan mikään muu vaihtoehto ei 

käy kuin ottaa osaa näihin ideaaleihin. Eettis-legaalien piirteiden suhteen Bush on samoilla 

linjoilla kuin transsendenttisen ja kansalaisten välisensä todellisuuden esittelyn yhteydessä 

kävi ilmi: hän on hyvin eksplisiittisesti kriittinen toisella tavalla toimimiseen. 

 
“And we are confident in principles that unite and lead us onward.”285 
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“ Americans are called to enact this promise in our lives and in our laws. And 
though our nation has sometimes halted, and sometimes delayed, we must 
follow no other course.”286 

 
Alussa jo mainitsin neljästä luonteenpiirteestä. Bush tarkentaa näitä kansakuntaa yhdistäviä 

käsityksiä ja eksplikoi seuraavasti. Ensinnäkin civility-käsite määrittyy Bushilla hyvää 

tahtoa ja toista kunnioittavaksi ja anteeksi antavaksi toimeksi. Tämä käsite yhdistyy 

puheessa vapaus-käsitteeseen (freedom).  

 
“If our country does not lead the cause of freedom, it will not be led.”287 

 
Toiseksi courage-käsite liittää itseensä siunauksen, koko aika on siunattu. Tämä liittyy 

aktiiviseen rooliin, millä on vaikutuksensa niin sisä- kuin ulkopoliittisesti. Tämä rohkeana 

oleminen näkyy myös siinä, että vapautta ja amerikkalaisia ideaaleja tulee puolustaa jo 

historian kautta.  

 
”Our national courage has been clear in times of depression and war, when 
defeating common dangers defined our common good. Now we must choose if 
the example of our fathers and mothers will inspire us or condemn us. We must 
show courage in a time of blessing, by confronting problems instead of 
passing them on to future generations.”288 
 
“America remains engaged in the world, by history and by choice, shaping a 
balance of power that favors freedom. We will defend our allies and our 
interests. We will show purpose without arrogance. We will meet aggression 
and bad faith with resolve and strength. And to all nations, we will speak for 
the values that gave our nation birth.”289 

 
Bushille kolmas teema compassionate, myötätunto, tarkoittaa sitä, että kärsivää on 

autettava. 

“And I can pledge our nation to a goal: When we see that wounded traveler 
on the road to Jericho, we will not pass to the other side.”290 

 
Neljäs  piirre character, luonteenpiirre, koskettaa sekä individuaalisesta että kollektiivista 

tasoa. 

“Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building 
communities of service and a nation of character.”291 
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“Our public interest depends on private character; on civic duty and family 
bonds and basic fairness; on uncounted, unhonored acts of decency which give 
direction to our freedom.”292 
 

Nämä neljä perusperiaatetta ohjaavat aikaisemmin esittämääni kahden ulottuvuuden 

jakolinjalle määritellen eettis-legaalisen ulottuvuuteen liittyvän käyttäytymisen koodin. 

Bush eksplikoi selkeästi nämä arvot historiallisuuden kautta ja nostaa myös oman 

esimerkin ja antaa valan, että näitä omantunnon ääntä seuraamalla saavutetaan suuri 

täyttymys. Esille nousevat persoonallisen vastuu, uhritematiikka ja kasvattava rooli. 

 
“Encouraging responsibility is not a search for scapegoats, it is a call to 
conscience. And though it requires sacrifice, it brings a deeper fulfillment. 
We find the fullness of life, not only in options, but in commitments. And we 
find that children and community are the commitments that set us free.”293 

 
“America has never been united by blood or birth or soil. We are bound by 
ideals that move us beyond our backgrounds, lift us above our interests, and 
teach us what it means to be citizens. Every child must be taught these 
principles. Every citizen must uphold them. And every immigrant, by 
embracing these ideals, makes our country more, not less, American.”294 

 
“I will live and lead by these principles: to advance my convictions with 
civility; to pursue the public interest with courage; to speak for greater justice 
and compassion; to call for responsibility, and try to live it as well. In all these 
ways, I will bring the values of our history to the care of our times.”295 

 
 
Rituaalis-kultilliset piirteet 

 
 
Yllättävän vähän Bush tuo materiaalis-ritualistisia puolia esille alun uuden alku toivotusta 

lukuun ottamatta. Mielenkiintoista on se, että Bush tuo eksplisiittisesti idean rituaalista, 

jossa sitoudutaan kansakunnan keskeiseen ideaan. Harvassa ovat maininnat perustajaisiin 

ja heidän tuotoksiinsa. Ainoastaan Thomas Jeffersonin ja John Pagen Bush mainitsee 

lopussa. 

 
“With a simple oath, we affirm old traditions, and make new beginnings.”296 
 
“After the Declaration of Independence was signed, Virginia statesman John 
Page wrote to Thomas Jefferson: "We know the Race is not to the swift nor the 
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Battle to the Strong. Do you not think an Angel rides in the Whirlwind and 
directs this Storm?"297 

 
7.1.3 Käsitteelliset linssit 

 
Jumala-termit 
 
Käyn lävitse argumenttitason jaottelun mukaisesti ja esitän käsitykseni, kuinka teksti luo 

retorista merkityksen maailmaa ja mitä se tarkoittaa legitimoinnin kannalta. Implisiittisen 

retoriikan näkökulmasta Bushin todellisuuskäsityksen jakaantuminen kahteen 

ulottuvuuteen näkyy myös jumalatermistössä. Transsendenttinen ulottuvuus nojaa 

keskeisesti jumalaan. Tämä heijastuu toiseen olennaiseen teemaan lupauksellisuuteen, joka 

bushilaisen presidentti-instituution nimeämisessä yhdistetään käsitykseen Yhdysvalloista 

uutena maailmana.298  Lupauksellisuus jumala-termiä voidaan tarkastella myös materiaalis-

ritualistiseen ulottuvuuteen kuuluvan symbolin Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen kautta 

(The Declaration of Indepence); onnen tavoittelu on itsestään selvä asia.299 Tähän 

jumalatermeihin Bush tukeutuu, kun hän esittää virkaanastujaispuheen pitohetkellä 

sitouduttavan. Kansalaiset kutsutaan vastaanottamaan tämä transsendenttinen lupaus. 

 

Kansalaisten väliseen todellisuuteen liittyvät jumala-termit ovat demokratia ja vapaus 

(freedom). Koko yhdysvaltainen järjestelmä voidaan katsoa olevan valistuksellisia arvoja, 

demokratiaa ja vapautta korostava.300 Etenkin vapaus-käsite ohjautuu eksplisiittisesti 

bushilaisessa kielenkäytössä Amerikan määrittelyyn uudeksi maaksi. 

 
Aktiivinen Jumala 
 
Virkaanastujaispuheen perusteella Jumala jumala-termistä rakentuu bushilaisessa 

retoriikassa keskeinen käsitteellinen linssi, tekijä (Author), joka ohjaa Amerikan tarinan 

rakentumista. Bushilaisen presidentti-instituution henkilökohtainen vakuuttaminen tämän 

transsendenttinen tekijän olemassa olosta on mielenkiintoista, sillä seremoniallisesti 

virkaanastujaisia voidaan pitää tapahtumana, jossa presidentti yhdistää vaaleissa 

jakaantunutta kansaa. Presidentti ikään kuin ottaa papillisen roolin kansalaistensa 

edessä.301  

 

                                                 
297 Bush 2001a. 
298 Hughes 2003, 41. 
299 ”We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed byt their 
Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” 
300 Albanese 1992, 434. 
301 Linder & Pierard 1998, 24. 



Bush ottaa hyvin selkeästi kantaa kristillisen jumalakuvan näkökulmasta, vaikka ei 

suoranaisesti viittaakaan kristilliseen jumalaan. Tätä huomiota tukee viite kärsivään 

Jerikon tien kulkijaan; se ei ole muulta kuin Uudesta testamentista, joka on taasen 

kristittyjen pyhä kirja. Jumala-kuvaksi teema sopii kyllä juutalaisellekin ajattelulle. 

 
Siunauksellisuudessa eläminen 
 
Aktiivinen jumala –käsitteellinen linssi väittää eksplisiittisellä tasollaan aikaa siunatuksi. 

Bushilainen presidentti-instituutio ohjaa neljän abstraktin piirteen kautta palvelemaan 

toinen toisiaan. Tällä velvollisuudella on jumalallinen tarkoituksellisuutensa ja se ohjaa 

kansalaiset myös uhraamaan itsensä tarvittaessa. Tämä patriotismista nouseva 

velvollisuuskäsitys on keskeisimpiä eettis-legaalisia kansalaisuskonnollisia piirteitä.302 

Amerikka rakentaa tarinaa siis myös omilla toimillaan, vaikka Jumalan rooli on aktiivinen.  

Kaikki heidän piirteensä, jotka jakautuvat koviin ja rohkeisiin (courage ja character); 

pehmeisiin ja helliin (civility ja compassion), ovat siunauksellisia. 

 
Identifikaation ja erottamisen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että bushilainen retoriikka 

virkaanastujaispuheen perusteella painottaa identifioitumisen amerikkalaisuuteen olevan 

moniulotteinen sakraalinen tapahtuma, joka tukeutuu ensisijaisesti aktiiviseen 

transsendentiaaliseen ulottuvuuteen ja joka muodostaa sateenvarjomaisen legimitaation 

koko bushilaisen presidentti-instituution retoriikalle. Bushin nimeämiset ohjaavat 

kansalaiset lojaaliseen ja patrioottiseen käytökseen.  Bushin maailma on pyyteetön ja 

rohkean aktiivinen hyväntekijä ja erottautuu näin pahantekijöiden vastaiseksi. 

Virkaanastujaispuheen perusteella bushilainen maailma on siis jakaantunut kahteen. 

 

Bushin määrittelystä kumpuaa siis millennialistinen perusvire: maailmaan sitoutunut 

Amerikka vie sanomaansa kaikkialle ajan ollessa siunattu. Bushilaisen millennialismin 

juonnetta voisi kuvailla kärsivän auttamisen retoriikan perusteella enemmän pre- kuin 

postmillennialistiseksi.303  

 
Bushilainen todellisuuksien yhdistyminen näyttää siis tuovan palkinnon kahdelle: sekä 

Jumalalle että maalle. Hyväntekeväisyyteen ja myönteiseen tapaan suhtautua toiseen on 

amerikkalaisessa kulttuurissa keskeistä.304 Tämä yhdistyminen kahteen todellisuuteen 

naturalisoi uhraamisen, sillä se laajentaa uhraamisen käsitystä. Vapautus on kuitenkin 

                                                 
302 Albanese 1992, 446. 
303 Ibid., 425–426. Avaan enemmän käsitteellisten linssien sisältöä seuraavassa luvussa säilyttääkseni 
tutkielman tiiviyden. 
304 ibid., 446. 



saavutettava kasvatuksella. Bushin oma esimerkki tuo tälle oman latauksensa ja 

naturalisointinsa: presidentti-instituution symboliudella on helposti yhdistävä 

vaikutuksensa.305 

 
 

                                                 
305 Barber 1972, 4. 



7.2 Bushin liittovaltion tila -puheet 
  

 

7.2.1 Aktiivisen Jumalan monet roolit 

 

 

Virkaanastujaispuheessaan bushilainen presidentti-instituutio korosti siis hyvin selkeästi 

transsendenttista jumalasuhdetta ja jota tuki presidentin henkilökohtainen vakuuttelu: 

Jumala ohjaa ja siunaa Amerikkaa ja Hän on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Bushin 

mukaan kansalaisen velvollisuutena (duty) on palvella toinen toistaan siunauksellisuuden 

ajassa ja täyttää näin jumalallinen tarkoitus. Liittovaltion tila -puheissa tämä aktiivinen 

transsendenttinen opillis-myyttinen ulottuvuus säilyy ja osin monipuolistuu. Esimerkiksi 

Jumalan rooleja on kolmenlaista: kolme erilaista: ohjaava, tarkkaileva ja lahjoittaja. 

  

Ohjaava Jumala  

 

Koko aineistoa tarkasteltaessa virkaanastujaisten olennaisin legimitoija, jumalallinen 

ohjaavuus, säilyy täysin, kuten vuosien 2003–2004 puheissa. Tosin tähän liittyy nyt 

Jumalan tarkoituksien oikeellisuus ja oikeudenmukaisuus. Kaitselmuksen Jumala on 

luonteeltaan huolehtiva. Bushin väittää siis ohjaavan Jumalan avulla, että amerikkalaisten 

ei tarvitse välittää tekemisistään, sillä rakastava Jumala pitää huolen. Mielenkiintoista Bush 

käsityksessä on se, että yleensä kansalaisuskonnossa jumala ei välitä rakastavia tunteita, 

vaan luo järjestystä, lakia ja oikeellisuutta, joka näkyykin vuonna 2004.306 

 

“We Americans have faith in ourselves, but not in ourselves alone. We do not 
know -- we do not claim to know all the ways of Providence, yet we can trust 
in them, placing ou confidence in the loving God behind all of life, and all of 
history. May He guide us now.”307 
 
“My fellow citizens, we now move forward, with confidence and faith. Our 
Nation is strong and steadfast. The cause we serve is right, because it is the 
cause of all mankind. The momentum of freedom in our world is unmistakable - 
and it is not carried forward by our power alone. We can trust in that greater 
power Who guides the unfolding of the years. And in all that is to come, we 
can know that His purposes are just and true. May God bless the United States 
of America. Thank you.”308 
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307 Bush 2003. 
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Lahjoittava Luoja-Jumala 

 
 

Bushilaisen presidentti-instituution eksplisiittisessä retoriikassa jumala on myös luoja 

(creator), joka on rakentanut jokaisen ihmisen sieluun käsityksen vapaudesta. Tällä 

jumalaroolilla on siis myös globaalin tason vaikutuksensa. Tämä jumalakäsitys on peräisin 

itsenäisyysjulistuksesta, jossa Luoja-Jumala lahjoittaa tietyt oikeudet, kuten vapauden 

(liberty). Vuoden 2003 puheen argumentointi sekoittaa kahden eri vapauskäsitteen ja 

niiden ajatusmaailman yhteen. Toisaalta Bush väittää kristillisen vapaus-käsitteen avulla 

(freedom), joka voidaan ajatella vapautta omasta edusta, olevan kaikille kansoille. 

Toisaalta Bush yhdistää valituksen ajan vapaus-käsitteen (liberty) Jumalan lahjaksi. 

Voidaan väittää, että valistuksellinen käsitys vapaudesta auttaa naturalisoimaan vapauden 

viemisen globaalisti, sillä se tukeutuu Luontoon ja Luonnon Jumalaan.309 

 
“We also hear doubts that democracy is a realistic goal for the greater Middle 
East, where freedom is rare. Yet it is mistaken, and condescending, to assume 
that whole cultures and great religions are incompatible with liberty and self-
government. I believe that God has planted in every heart the desire to live in 
freedom.”310 

  

“Americans are a free  people, who know that freedom is the right of every 
person and the future of every nation. The liberty we prize is not America's 
gift to the world, it is God's gift to humanity. (Applause.)”311 

 

Tarkkaileva ja tuomitseva Jumala 

 
“The outcome of this debate is important - and so is the way we conduct it. The 
same moral tradition that defines marriage also teaches that each individual 
has dignity and value in God's sight.”312 
 
“And this spirit of respect and cooperation is vital, because, in the end, we will 
be judged not only by what we say or how we say it, we will be judged by what 
we're able to accomplish.”313 

 

Jumalan tarkkaileva rooli tuo ajatuksen välittävästä jumalasta. Vuoden 2004 puheessa tällä 

jumala-argumentilla perustellaan perinteisen perhemallin säilyttämistä.  

 

                                                 
309 Hughes 2003, 78; Wuthnow 1988, 259–260. 
310 Bush 2004. 
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Yleisemmin tarkasteltuna jumala-argumentteja, bushilaisen presidentti-instituution 

keskeistä tekijää, retoriikan tutkijan Roderick P. Hartin viisiportaisen jumalaluokittelun 

(The Amerikan Pantheon) perusteella bushilaisen presidentti-instituution monipuoliset 

jumaluuskäsitykset ovat retorisessa mielessä tyypillistä amerikkalaisten presidenttien 

viljelemää retoriikkaa. Bellahin jumala-käsitystä käsitystä laajentaen Gerald Fordin vuoden 

1974 virkaanastujaisiin päättyvän aineistosta koostetun luokittelun mukaisesti presidentit 

yhdistävät useita erilaisia taivaallisen jumalan puolia, joskus hyvin sisäisesti 

ristiriitaisestikin.314 Nimittämäni bushilainen jumaluuskäsitys lainaa Hartin 

määrittelemästä selittämättömästä mahtimiehestä, joka usein ottaa osaa amerikkalaisten 

toimiin kansakuntaa suojelevassa sävyssä (God the Inscrutable Potentate). Toisaalta 

Bushin käsitys hyödyntää hartilaisen teorian viisasta ja oikeellista jumalaa (God the Wise 

and the Just), joka on yksi suosituimmista jumalista. Bush myös oikeuttaa humaanisuutta 

ja sydämellisyyttä korostavalla ihmisenystävästä jumalalla (God the Genial 

Philanthropist), joka jakelee sekä materiaalista että emotionaalisia lahjoja, viisautta, 

voimaa, rauhaa, armoa ja vapautta, häneen uskoville. Ohjaavan jumalan rooli näyttää 

bushilaisessa retoriikassa hyödyntävän lähinnä ensimmäistä, lahjoittava jumala puolestaan 

tukeutuu sydämelliseen ihmisen ystävään. Tarkkaileva ja tuomitseva Jumala nojautuu 

jumalan viisaudellisuuteen ja oikeudellisuuteen. 315 

 

Mielenkiintoista bushilaisen jumalaretoriikan kannalta on Hartin huomio, että yleinen 

amerikkalaisten presidenttien jumala-käsitykset ovat pääosin passiivisia ja presidentit 

poliitikkoina eivät yritä käyttää jumalan tahtoa tulevaisuuden selittämisenä. Hän väittää 

kvantitatiiviseen aineistoon perustuen apokalyptisen Jumalan roolin vähentyneen viime 

vuosina ja lähestyneen enemmän immanenttista, havaittavissa olevaa, roolia kuin 

transsendentaalista.316 

  
”..a shift of heavenly emphasis reflects a growing confidence in America´s 
ability to solve her own problems, a confidence which precludes the necessity 
of a transcendent God.”317 
 

                                                 
314 Hart 1970, 70; Parmet Hart tähdentää, että Bellah ei ole systemaattisesti erotellut amerikkalaisen 
presidentti-instituution jumalakäsityksiä. Gerald Fordin 1974–1977 presidenttikauden aloitusta tosin 
kutsutaan termillä ”Swearing in”, sillä hän otti vastaan virkansa elokuu 9. päivä eroamaan jouneelta Richard 
M. Nixonilta. 
315 Hart 1970, 70–75. 
316 Hart 1977, 70–74. Hartin käsitykset eivät ulotu carterilaiseen ja reaganilaiseen presidentti-instituution 
tarkasteluun, jolloin uskonnollisuus otti aikaisempaa rohkeamman roolin presidentti-instituution retoriikassa. 
Ks. Hutcheson 1988. 
317 Hart 1970, 75. 



Bushilainen jumaluuden piirre, joka sanoo vapauden olevan lahja Jumalalta myös muille 

kansoille, näyttää rikkovan Hartin käsityksen mutta on linjassa reilun kymmenen vuotta 

myöhemmin julkaistun Richard G. Jr. Hutchesonin huomion kanssa, että uskonnon ja 

jumalan rooli on tullut lähemmäksi erityisesti 1980-luvulta lähtien.318 Tätä puolta Hartin 

analyysi ei ota huomioon. 

 

Bushin identifiointi rohkeilla jumala-kuvalla ei ole yllättävää. Hutcheson muistuttaa, 

kuinka 1970-luvun lopulla vaikuttanut Jimmy Carter (1977–1981) yhdisti uskonnon ja 

politiikan teon kertomalla hyvin avoimesti omasta herännäisyydestään (born-again) ja 

määrittelemällä kansakunnan tavoitteita uskonsa lävitse. Carter muun muassa nimitti 

pastorin Yhdysvaltain YK:n suurlähettilääksi ja nosti moraalisuuden ja ihmisoikeudet 

ulkopoliittiseksi teemaksi. Tällaisen kristillisen vakaumuksen esiintuominen oli uutta 

Yhdysvalloissa. Ronald Reagan (1981–1989) puolestaan sulki yksityisen uskonnon avaten 

uskonnolliselle oikeistolle näkyviä rooleja. Reaganin politiikassa tämä näkyi muun muassa 

abortinvastustamisessa ja perhearvojen korostamisena.319 

 

Hart muistuttaa, että amerikkalaisen pantheonin rooli on retorisessa mielessä tehokas; sillä 

voidaan houkutella retorisesti tukea ”lukuisiin pyhiin ja paholaisteemoihin”.320 Näin ollen 

bushilaisen presidentti-instituution monijumalaisuus näyttää turvaavan retorisesti 

kyvykkään arsenaalin. 

 

Siunauksellisuuden kaksi puolta 

 

 

Transsendenttisia jumalaroolien johdannaisena bushilaisessa retoriikassa on ajan 

määritteleminen siunatuksi. Tällä nimittämisellä on kaksinainen esiintyminen puheiden 

kokonaisretoriikassa: ensinnäkin virkaanastujaisten perusteella aika on siunattu (time of 

blessing), toiseksi amerikkalaiset elävät bushilaisessa nimittämisessä koettelemusten aikaa 

(time of testing)321, kuten Bush painotti vuoden 2002 jälkeisissä puheissa. Edellisenä 

syksynähän oli niin sanottu syyskuun 11. päivän terroristihyökkäys.322 

                                                 
318 Hutcheson 1988, 232. 
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320 Hart 1970, 75.  
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valmis kuuntelemaan itselleen mieluisia mustavalkoisia argumentteja pahuudesta. Saddam on…demonisoitu 



 

Siunauksellisuutta käytetään retorisen merkitystenannon mallin mukaisesti kritisoinnissa, 

kuten alla olevasta vuoden 2001 puheesta käy ilmi. Kuten näkyy se oikeuttaa 

amerikkalaisen mahdin ja tiivistää bushilaisen maailmankuvan. Siunauksellisuus yhdistyy 

eksplisiittisesti Amerikan tarkoitukseen, joka on kaikille yhteinen. Se sitoo yhteisön ikään 

kuin saman transsendentaalisen siunauksen varjon alle. 

 
“Another picture would be full of blessings: a balanced budget, big surpluses, 
a military that is second to none, a country at peace with its neighbors, 
technology that is revolutionizing the world, and our greatest strength -
concerned citizens who care for our country and care for each other.”323 
 
“Yet America's purpose is never found only in statues or history. America's 
purpose always stands before us. Our generation must show courage in a 
time of blessing, as our nation has always shown in times of crisis. And our 
courage, issue by issue, can gather to greatness and serve our country. This is 
the privilege and responsibility we share. And if we work together, we can 
prove that public service is noble. We all came here for a reason. We all have 
things we want to accomplish and promises to keep. Juntos podemos -- 
together we can.”324 
 
 

Bushilainen presidentti-instituutio käyttää mielenkiintoisesti rooliaan kehottaessaan 

rukoilemaan kongressiedustajan puolesta. Linder & Pierard kuvaavat tätä instituution rooli 

pontifex maximuksena, joka voidaan suomentaa muun muassa pääprofeetaksi ja ylimmäksi 

papiksi.325 

 
“Our prayers tonight are with one of your own who is engaged in his own 
fight against cancer -- a fine representative, and a good man, Congressman 
Joe Moakley. I can think of no more appropriate tribute to Joe than to have 
the Congress finish the job of doubling the budget for the National Institutes of 
Health.”326 
 

Vuonna 2002 eli 9/11-terroristihyökkäyksen jälkeen siunattu aika ottaa vastaamaan pahaa; 

siirrytään koettelemusten aikaan, jota voidaan pitää toisena siunauksellisuuden kritisoinnin 

elementtinä. Virkaanastujaisissa maailma jakaantui kahteen, sen jälkeen vieläkin 

kategorisemmin bushilainen presidentti-instituutio jakaa maailman hyvään ja pahaan. 

                                                                                                                                                    
Amerikan mediassa niin hyvin, että amerikkalaiset uskovat hänen pikaisen kaatamisensa olevan 
vedenpitävästi perusteltu.” 
323 Bush 2001b. 
324 Bush 2001b. 
325 Linder & Pierard 1988, 25. 
326 Bush 2001b. 



Tämä näkyy aina vuoteen 2004 saakka.327 Retorisesti vihollis-kieli ohjaa käsittämään, että 

Amerikka on vahva ja hengellinen, pelkäämätön ja epäitsekäs. 

 
“During these last few months, I have been humbled and privileged to see the 
true character of this country in a time of testing. Our enemies believed 
America was weak and materialistic, that we would splinter in fear and 
selfishness. They were as wrong as they are evil.”328 

 

Amerikkalaisessa kontekstissa maailman jakamista kahteen presidentti-instituution 

retoriikassa voidaan tarkastella tukeutumisena vanhaan protestanttis-puritaaniseen 

melodramaattiseen kuvaan maailmasta. Koloniaalisella aikakaudella puritaanit näkivät 

oman roolinsa Jumalan ja hänen pyhimystensä puolella paholaista ja hänen kumppaneita 

vastaan. Kuten Hughes muistuttaa, tämä amerikkalaisen identiteetin perusta nousee pelosta 

ja vihasta Englantia kohtaan, jonka puritaanit paetessaan vainottuina Uuteen Englantiin 

näkivät Jumalan vihan alaisena ja oman roolinsa vapautettuina. Tämä jako korostaa 

dikotomista maailmankuvaa, jossa vastaparit hyvä/paha, taivas/helvetti, totuus/valhe on 

ollut keskeisin seuraus. Tämä kristillinen maailmakuva on noussut amerikkalaisesta 

näkökulmasta selvitä uudessa maailmassa barbarialta ja kaaokselta.329 Vastaavansuuntaisen 

selviytymisstrategian näyttää bushilainen presidentti-instituutio valinneen terroristi-iskujen 

jälkeen, jossa pahuus nostettiin aina poliittiseksi agendaksi kuuluisan vuoden 2002 pahan 

akseli -lausuntona, jossa vihollisvaltioiksi laskettiin Irakin lisäksi myös Pohjois-Korea ja 

Iran. 

 
“We've come to know truths that we will never question: Evil is real, and it 
must be opposed. Beyond all differences of race or creed, we are one country, 
mourning together and facing danger together. Deep in the American 
character, there is honor, and it is stronger than cynicism. And many have 
discovered again that even in tragedy - especially in tragedy - God is near.”330 
 
“States like these, and their terrorist allies, constitute an axis of evil, arming 
to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction, 
these regimes pose a grave and growing danger. They could provide these 
arms to terrorists, giving them the means to match their hatred. They could 
attack our allies or attempt to blackmail the United States. In any of these 
cases, the price of indifference would be catastrophic.”331 

 

Kulttuuriselta kannalta katsottuna bushilainen reduktionismi saa tukea yksinkertaistamisen 

harjoittamisen perinteestä. Yhdysvaltain uskonnolliset olosuhteet ovat kilpailutilanteensa 
                                                 
327 Albanese 1992, 438. 
328 Bush 2002. 
329 Albanese 1992, 405, 438; Hughes 2003, 28. 
330 Bush 2002. 
331 Bush 2002. 



vuoksi määritelleet uskonnolliselle viestille yksinkertaisuuden vaatimuksen, koska 

Albanesen mukaan moninaisuuden tiivistäminen muutamiksi totuuksiksi on huomattavasti 

tehokkaampi keino selvitä ja saada kannattajia maksajiksi.332  

 

Viestinnälliseltä näkökulmasta katsottuna yksinkertaistaminen on kategorisointia, jolla on 

monenlaisia retorisia vaikutuksia. Hartin mukaan yhdysvaltalaiselle presidentti-retoriikalle 

on luonnollista, että nostalgisuus nostaa ajattomia teemoja, kuten yksinkertaistamisen 

perinteen.333 Kuten eksplisiittisesti bushilaista retoriikka on todennettu, siitä välittyy 

viattomuuden vaikutelma, joka jossain mielessä vuoden 2001 syksyn tapahtumien jälkeen 

on oikeutettuakin. Hughes kutsuu tätä viattomuuskäsitystä Viaton valtio –myytiksi (the 

Myth of the Innocent Nation), joka on hänen mukaansa vaikuttanut etenkin Yhdysvalloissa 

1900-luvulla voimakkaasti aina ensimmäisestä maailmansodasta 1960-luvulle saakka. 

 
”When one faces an enemy who is thoroughly evil, it is all too easy to imagine 
that one is thoroughly righteous and fundamentally innocent.”334 

 

Tätä viattomuutta heijastaa koko bushilaisen presidentti-instituution retoriikan 

kokonaisuus. Vuonna 2004 Bush ylisti amerikkalaisen kansakunnan eteenpäin suuntaavaa 

voimaa armoksi (grace) terroristihyökkäysten jälkeisenä aikana. 

“For all Americans, the last three years have brought tests we did not ask for, 
and achievements shared by all. By our actions, we have shown what kind of 
Nation we are. In grief, we found the grace to go on. In challenge, we 
rediscovered the courage and daring of a free people. In victory, we have 
shown the noble aims and good heart of America. And having come this far, we 
sense that we live in a time set apart.”335 

 

Jumalat ja siunauksellisuus retorisena keinona 

 

Bushin monipuolinen jumalakuva on melkoinen legimitoija. Kolmiulotteisen pantheonin 

käytöllä on kyky durkheimilaisittain identifioida amerikkalaiset salaisen jumalallinen 

viisauteen ja oikeellisuuteen. Vapauden vieminen on oikein, koska Jumala on istuttanut sen 

kaikille. Jumalan nimissä tekemät teot ovat oikeellisia. Rousseualaisittain jumala-

argumentointi on oleellinen tapa tuottaa sosiaalista koheesiota sen pahan rankaisemisen ja 

moraalisen transsendenttiuden ylläpitämisen vuoksi.336 Bushilainen presidentti-instituutio 

hyödyntää retoriikassaan henkilökohtaista vakuuttelua. Presidentti ottaa osin siunaavan, 
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334 Hughes 2003, 154. 
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pastoraalisen roolin, mutta terroristihyökkäysten tiivistää jälkeen hyvin kategorista 

suhtautumista, mitä voidaan pitää papillisena presidenttiytenä. Bushissa on jotain samaa 

kuin Ronald Reaganissa.337  

 

Symbolisen johtajan omakohtaiset transsendenttisuudella vakuuttamiset ovat kansalaisten 

kannalta merkittäviä, sillä se antaa vakuuttavan perustelun tulevaisuutta koskevissa 

peloissa. Presidentin psykologista roolia tutkinut James David Barber väittää kansalaisten 

tukeutuvan ja hakevan varmistusta (reassurance) presidentiltä levottomuutta ja ahdistusta 

tuottaneessa tilanteessa.338 Vuoden 2001 jälkeisiä bushilaisen presidentti-insitituution 

puheita nostagisia nimityksiä hakevana voidaan pitää tällaisessa mielessä tukevina, olihan 

yhdysvaltaiselle mantereelle hyökätty viimeksi pari sataa vuotta sitten.339 

 

Merkityksen maailman jakaminen hyvään ja pahaan on yksi tyypillisimmistä keinoista 

nähdä oikeutettuna oma paikka. Bushin kohdalla on puhuttu manikealaisesta 

maailmankuvasta, mutta amerikkalaisessa kontekstissa voidaan puhua millennialistisesta 

maailmankuvasta. Richard T. Hughes muistuttaa millennialismin olevan juutalais-

kristillisestä apokalyptisestä perinteestä hakevaa käsitystä, jossa odotetaan tuhatvuotisen 

maailman toteutumista.  Bushin kohdalla premillennialistinen käsitys (selosta 

premillennialismin käsitys) voidaan katsoa olevan pätevä myös kokonaisretoriikan 

kannalta. Premillennialismissa yritetään pelastaa sieluja Jumalan avulla, sillä maailman 

odotetaan koko ajan menevän pahempaan suuntaan antikristuksen sekoittaessa elämää.340 

 
 
7.2.2 Siunauksellisuudessa eläminen 

 
 
Virkaanastujaispuheessa näemme, kuinka Bush määrittelee siunauksellisessa ajassa 

elämisen kahdenlaiseksi tehtäväksi. Se on ensinnäkin kansakunnan sisäistä, huolehtimista 

toinen toisistaan. Toiseksi tämä kotimainen palveleminen on ulotettava maailmaan; 

kärsivää on autettava, rauhaa ja vapautta (freedom) on vietävä. Liittovaltion tila -puheiden 

perusteella tämä jako ei muutu, vaan täydentyy. Kansakunnan sisäiset ja ulkoiset arvot 

näyttävät nimeävän yhden kansalaisuskonnon eettis-legaalisen ulottuvuuden elementin 

puolesta, patriotismin. Väitän, että bushilaisen presidentti-instituution kokonaisretoriikassa 
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maaperälle hyökätyn viimeksi vuoden 1812 sodassa. 
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korostuvat sekä kotimainen että ulkomainen patrioottisuus, joiden muodot sekoittuvat 

toisiinsa, rakentavat yhteisöä ja ratkaisevat e pluribus unum –ongelman bushilaisittain. 

Erotteluni on jossain mielessä keinotekoinen, sillä patriotismi näkyy oikeastaan koko 

maailman kattavana. Jaan kuitenkin patriotismin yleiseksi velvollisuudeksi, 

hyväntekemiseksi ja globaaliseksi missioksi. 

 

Patrioottinen velvollisuus 
 
Se että Bushin uskonnollisessa retoriikassa näkyy patriotismi, ei ole presidentti-instituution 

toimissa yllättävää. Patriotismipuhe, jota Hart luonnehtii yhdysvaltalaisessa 

presidenttiyden kontekstissa patrioottiseksi oratorioksi, on yksi kansalaisten lojaalisuutta 

ohjaava toimi.341 Bushilaisessa nimittämissä patriotismi tehdään ylpeyden aiheeksi ja 

Bushin kielessä tämä liittyy duty-käsitteeseen. Sillä on aivan erilainen kaiku kuin Clintonin 

määrittelemällä responsibility-käsitteellä. Edellistä käsitystä voidaan pitää tiukempana 

moraalisena kannanottona kuin jälkimmäistä.342 

 

Tämä näkyy muun muassa, kun Bush valmistelee amerikkalaisia Irakin sotaan ja sen 

jälkeiseen miehittämiseen ja terrorisminvastaiseen sotaan; Bush yhdistää 

velvollisuuskäsitteensä patriotismin kanssa. Materiaalis-rituaalisen ulottuvuudesta 

bushilainen presidentti-instituution hakee tämän argumentin tueksi symboleita: 

sotilashenkilöt ja koulupoika Ashleyn, joka on lähettänyt presidentille kirjeen kysyäkseen, 

mitä hän voisi maansa puolesta tehdä. 

 
“For the brave Americans who bear the risk, no victory is free from sorrow. 
This nation fights reluctantly, because we know the cost and we dread the days 
of mourning that always come.”343 
 
“And the men and women of the American military - they have taken the 
hardest duty... And I want you and your families to know: America is proud of 
you. And my Administration, and this Congress, will give you the resources you 
need to fight and win the war on terror.”344 

                                                 
341 Hart 1977, 85. 
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(jstk) He has responsibility for 600 people Hänellä on vastuu 600 ihmisestä 2 vastuullisuus 3 edesvastuu The 
company has admitted responsibility for the accident Yhtiö on myöntänyt edesvastuunsa onnettomuudesta 4 
velvollisuus She has a responsibility to her friends Hänellä on velvollisuuksia ystäviään kohtaan s 5 oik 
syyntakeisuus, vastuunalaisuus responsibility for official actions vastuunalaisuus virkatoimista 
343 Bush 2003. 
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“Tonight, Ashley, your message to our troops has just been conveyed. And yes, 
you have some duties yourself. Study hard in school, listen to your mom and 
dad, help someone in need, and when you and your friends see a man or 
woman in uniform, say ``thank you.'' And while you do your part, all of us here 
in this great chamber will do our best to keep you and the rest of America safe 
and free.”345 

Jo virkaanastujaispuheessa Bush puhuu uhrauksista (sacrifice) täyttymyksen tuojana.  

Liittovaltion tila -puheissa tämä todella yhdistyy yhtenäisyyttä kokoavaksi toimeksi, 

uudeksi opilliseksi ja eettiseksi toimeksi sotilaiden uhraamisen muodossa. 

“For too long our culture has said, "If it feels good, do it." Now America is 
embracing a new ethic and a new creed: "Let's roll." In the sacrifice of 
soldiers, the fierce brotherhood of firefighters, and the bravery and 
generosity of ordinary citizens, we have glimpsed what a new culture of 
responsibility could look like. We want to be a Nation that serves goals larger 
than self. We have been offered a unique opportunity, and we must not let this 
moment pass.”346 
 
“We exercise power without conquest, and we sacrifice for the liberty of 
strangers.”347 
 

Patrioottinen hyväntekeminen 
 
Militaristisen patriotismin lisäksi Bush nimeää kansakunnan arvoiksi hyödyntämällä 

kansalaisuskonnollisuuden eettis-legaalisen ulottuvuuden aktiivisuuskäsitystä ja 

kollektiivisen hyvän tavoittelua. Albanese selittää tämän tarkoittavan, että kansalaisten 

tulee olla toimeliaita ja astua julkiseen elämiseen.348 Bushilaisessa retoriikassa tämä ajatus 

realisoituu muun muassa nostamalla esille kiistelty uskontoperäisten (faith-based) 

instituutioiden tukeminen. Tässä bushilaisessa doktriinissa kirkkojen ja muiden 

uskonnollisten tehtävänä on auttaa liittovaltion rahoittamana ihmisiä, ja tämä on lähellä 

sitä, rikkooko liitto kirkon ja valtion eroa Yhdysvalloissa. Huomionarvoista on se, että 

Bushin yhteisöllisyyttä tukeva myötätunto-politiikka oli esillä ennen terroristi-iskuja, joten 

tämänlaatuinen uskonnollisiin yhteisöihin tukeutuva ja teologisia hyveitä korostava 

yhteisöllistäminen on yksi hänen presidentti-instituution kulmakivistä.349 

 
“None of us would ever wish the evil that was done on Sept.11, yet after 
America was attacked, it was as if our entire country looked into a mirror, and 
saw our better selves. We were reminded that we are citizens, with obligations 
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to each other, to our country, and to history. We began to think less of the 
goods we can accumulate, and more about the good we can do.”350 

 
“We must encourage and support the work of charities and faith-based and 
community groups that offer help and love one person at a time... Government 
should welcome these groups to apply for funds, not discriminate against 
them.”351 
 
“It is also important to strengthen our communities by unleashing the 
compassion of America's religious institutions. Religious charities of every 
creed are doing some of the most vital work in our country ... Tonight I ask 
you to codify this into law, so people of faith can know that the law will never 
discriminate against them again.”352 

 

Uskontoperäisten instituutioiden lisäksi Bushin agendaan kuului Freedom Corpsin 

perustaminen. Tämä on jatkoa PeaceCorpsille ja myötäilee hänen poliittista viestiään 

vapauden (freedom) viemisestä.353 

 
My call tonight is for every American to commit at least two years -four 
thousand hours over the rest of your lifetime to the service of your neighbors 
and your Nation... The Freedom Corps will focus on three areas of need: 
responding in case of crisis at home, rebuilding our communities, and 
extending American compassion throughout the world.”354 

 
Patrioottisuus globaalina missiona  
 

“America is a Nation with a mission - and that mission comes from our most 
basic beliefs. We have no desire to dominate, no ambitions of empire. Our aim 
is a democratic peace - a peace founded upon the dignity and rights of every 
man and woman. America acts in this cause with friends and allies at our side, 
yet we understand our special calling: This great Republic will lead the cause 
of freedom.”355 

 
Vuoden 2004 puheen lausunto tiivistää hyvin bushilaisen presidentti-instituution käsitystä 

ulkomaille suuntautuvan patriotismista. Bush nimeää sen kansakunnan tehtäväksi (missio), 

joka rakentuu perusarvoille ja jonka tehtävänä on tuoda rauhaa (peace) ja vapautta 

(freedom). Bushin jumalaroolien yhteydessä problematisoin freedom-käsitteen yhteyksiä 

kristilliseen ajatukseen. Väitän, että bushilaisen retoriikan ulkomainen patrioottisuus 

kätkee sisälleen monenlaisia vakuutteluja, joiden perimmäisenä taustana on 

premillenniaalinen ajattelu.  
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Vuoden 2001 liittovaltion tila -puheessa Bush nimeää amerikkalaiseksi rooliksi toivon 

viemisen. Vapauden ja rauha siirtäminen on agendalla ennen terroristi-iskuja 

 
“And as we transform our military, we can discard Cold War relics, and 
reduce our own nuclear forces to reflect today's needs. A strong America is 
the world's best hope for peace and freedom.”356 
 

Ulkomaisen patriotismin käsityksissä näkyy millennialisuus, joka jälleen näkyy bushilaisen 

presidentti-instituution omissa vakuutteluissa. 

“And America needs citizens to extend the compassion of our country to 
every part of the world.”357 
 
“This time of adversity offers a unique moment of opportunity, a moment we 
must seize to change our culture. Through the gathering momentum of millions 
of acts of service and decency and kindness, I know: We can overcome evil 
with greater good.”358 
 
“As our nation moves troops and builds alliances to make our world safer, we 
must also remember our calling as a blessed country is to make this world 
better.”359 
 
“We seek peace. We strive for peace. And sometimes peace must be defended. 
A future lived at the mercy of terrible threats is no peace at all.”360 

 
“This nation can lead the world in sparing innocent people from a plague of 
nature. And this nation is leading the world in confronting and defeating the 
man-made evil of international terrorism. (Applause.)”361 
 
“And to meet a severe and urgent crisis abroad, tonight I propose the 
Emergency Plan for AIDS Relief – a work of mercy beyond all current 
international efforts to help the people of Africa.”362 

 

Heti hyökkäysten ja Afganistanin kostoiskun jälkeen Bush argumentoi vapauden taistelun 

puolesta historiallisuuden velvoittama. Tällä on kaikunsa muun muassa ensimmäisessä ja 

toisessa maailmansodassa, jossa Yhdysvallat näki itsensä hyvän puolella pahaa vastaan.363 

 
“History has called America and our allies to action, and it is both our 
responsibility and our privilege to fight freedom's fight.”364 
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“In two years, America has gone from a sense of invulnerability to an 
awareness of peril; from bitter division in small matters to calm unity in great 
causes. And we go forward with confidence, because this call of history has 
come to the right country.”365 
 

Tässä voidaan ajatella hyödynnettävän viattomuuden myyttiä, mistä vielä vuoden 2003 

lausunto kertoo.366 Tämä saa eksplisiittisen tukensa Bushin vedotessa oikeellisuuteen, mikä 

on viattomuuden myytin yksiperusrakenteista.  

 
“The work of building a new Iraq is hard, and it is right. And America has 
always been willing to do what it takes for what is right.”367 
 
 “America will lead by defending liberty and justice because they are right 
and true and unchanging for all people everywhere. No nation owns these 
aspirations, and no nation is exempt from them. We have no intention of 
imposing our culture - but America will always stand firm for the non-
negotiable demands of human dignity: the rule of law, limits on the power of 
the state, respect for women, private property, free speech, equal justice, and 
religious tolerance.”368 

 

Monessa yhteydessä bushilaisen presidentti-instituution toimet viittaavat kansalliseen 

turvallisuuteen, mikä on presidentti-instituution yksi tärkeä kohde suojelulle. 

“Our first priority must always be the security of our nation, and that will be 
reflected in the budget I send to Congress. My budget supports three great 
goals for America: We will win this war, we will protect our homeland, and we 
will revive our economy.”369 
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7.3 Siunauksellisuuden absolutisoiva luonne  
 
 
Bushilaisen uskonnollisen retoriikan kannalta voidaan siis väittää, kuinka Jumalaan ja 

siunauksellisuuteen vetoamisella Amerikan tarinan rakentamisessa on mahtava retorinen 

kapasiteetti. Kuten osoitettua, tällä on durkheimilaisittain vastaavuutensa eli retorisesti 

jumalasta puhuminen on vakuuttavaa. Jumala on eksplikoitu jo Yhdysvaltain valuutassa: In 

God we trust. 

 

Bushin aktiivinen jumalallisuus erottaa selkeästi itsensä perustajaisien deistisestä 

näkemyksestä, jossa korostuu suuren arkkitehtimäisen Jumalan rooli. Bushin retoriikka ei 

sinänsä näytä olevan tunnustuksellista, vaikka viitteitä kristilliseen perintöön 

myötätuntoisuuteen vetoamisen muodossa onkin eksplisiittisesti havaittavissa.370 

Laajuutensa puolesta siunauksellisuuteen vetoaminen on hyvä argumentti motivoimisen 

kannalta, miksi kansalaisen kannattaa tehdä töitä maansa eteen.371 Roussealaisesta 

näkökulmasta jumalaan vetoaminen on yksi tärkeimmistä tavoista yrittää saada ihmiset 

saman yhteisön alle. Rousseaun jumala-ajatus viittaa siihen, että Jumalalla on sekä 

hyveellisyyden palkitsemistehtävä että yleisen moraalin transsendenttisenä lähteenä 

toimiminen.372 Tässä mielessä bushilainen retoriikka on absolutisoivaa, sillä hän vetoaa 

Jumalan tarkoituksen antoon ja kansalaisten velvollisuuteen ottaa osaa tähän 

tarkoituksellisuuteen. 

 

Bushilaisen uskonnollisen retoriikan siunauksellisuuden sateenvarjoon sijoittamisessa on 

hieman samaa kuin kalvinistien transformaatio-ajatuksessa. Kalvinismin perustaja Jean 

Calvin muotoili opin, jossa tietty hallinto halutaan muuttaa, transformoida, kristillisen 

ajattelun hallinnoimaksi. Bushilaisen siunauksellisen retoriikan laajuus herättää 

kysymyksen, onko hänen presidentti-instituutiolla samansuuntainen tarkoitus tuoda 

kristillissävyinen merkitysten maailma yleiseksi järjestykseksi.373 Se on ainakin selvää, että 

bushilainen siunauksellisuuden retoriikka rajaa asioiden näkemistä toisten kannalta; oma 

itse välittyy hyvänä.374 

 

Identifikaation kannalta bushilainen retoriikan siunauksellinen sateenvarjo siis oikeellistaa 

amerikkalaisten toimet niin kotimaassa kuin ulkomailla. Bushilainen presidentti-instituutio 
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naturalisoi valittuna olemisen niin, että tästä tulee etuoikeutettu tapa auttaa.375 Bushilainen 

presidentti-instituutio valitsee oikeassa olemisen.376 Erottamisen kannalta suuntaus on 

kaksinainen. Yhdysvallat ei ole mikä tahansa maa, vaan sillä on tietty hyväksytty 

superioriteetti asema, ja samoin epäpatrioottinen toiminta ei ole hyväksyttyä. 

 

Jos bushilaista retoriikkaa ajattelee 1800-luvun puolessa välissä muotoilun manifest 

destiny -käsityksen kautta, siinä on jotain analogista. Tämän doktriinin kautta 

Yhdysvaltojen roolina ajateltiin olevan niin valittu, luonnollinen kuin millenniaalinen 

kansa. Tällä oikeutettiin muun muassa 1800-luvun alusta käynnistynyt länsilaajentuminen 

Amerikan mantereella. Tällöin yhdysvaltalaisten tehtäväksi ajateltiin kantaa moraalinen 

vastuu maailmankohtalosta, kohtalosta joka on luonteeltaan manifestinen, ilmeinen. Tätä 

tuki ajatus kansakunnasta kristillisenä, joka on uskonnollinen Jumalalleen ja Luonnolle, 

joka heijastaa luonnollista järjestystä. Hughes sanoo tämän manifest destiny -käsityksen 

olevan millenniaalisen kansan absoluutio.377 Bushin retoriikan transsendenttinen 

sateenvarjo implikoi käsitystä 2000-luvun Yhdysvalloista Jumalan valitsemana kansana, 

jolla on erityinen tehtävä maailmassa. Tähän heitä kutsuu velvollisuus ja jumalallinen 

oikeellisuus.378 

 

                                                 
375 Hughes 2003, 193. 
376 Hughes 2003, 3. 
377 Hughes 2003, 106-107. Hughes muistuttaa ajatusta käytettäneen ensin Pohjois-Amerikassa ja myöhemmin 
globaalisesti ympäri maailman. 
378 Hughes 2003, 110. 



8. YHTEENVETO JA JATKOTUTKIMUS 

 

 

8.1. Johtopäätökset 
 

“We must exercise responsibility not just at home, but around the world. On 
the eve of a new century, we have the power and the duty to build a new era of 
peace and security... To meet these challenges, we are helping to write 
international rules of the road for the 21st century, protecting those who join 
the family of nations and isolating those who do not.”379 

  

“America is a Nation with a mission - and that mission comes from our most 
basic beliefs. We have no desire to dominate, no ambitions of empire. Our aim 
is a democratic peace - a peace founded upon the dignity and rights of every 
man and woman. America acts in this cause with friends and allies at our side, 
yet we understand our special calling: This great Republic will lead the cause 
of freedom.”380 

 

Kahdeni aivan erilaisista lähtökohdista lähtevän presidentti-instituution virallisista puheista 

irrotetut näytteet tiivistävät tutkielmani yhden keskeisimmistä tuloksista. Kuten olemme 

nähneet, molemmat presidentit – William J. Clinton ja George W. Bush – motivoivat 

kansaansa erilaisin identifioinnein ja erottamisin, mutta maailmalla rauhanviemisen 

uskonnolliset perustelut ovat aivan samansuuntaiset. Kumpikin olettaa aivan luonnolliseksi 

maan rooliksi edistää rauhaa ja perustelevat tätä millennialisoitunutta tehtävää kansalaisten 

yhteisellä lojaalisuudella ja moraalisin sanakääntein: joko nimittämällä tätä tointa 

velvollisuudeksi tai vastuunotoksi. Heterogeenistä kansaa symbolisesti yhdistävä 

presidentti-instituutio näkee rauhantekijän roolin erottavana: Yhdysvallat on hyvä, sen 

vihollinen paha tai ainakin ei-suotava kumppani maailmassa. Tälle toiminnalle on toisaalta 

perustelunsa: Yhdysvallat on sotilaallisesti ja taloudellisesti johtavassa asemassa.381 

Puheissa ei kuitenkaan tukeuduta Yhdistyneisiin kansakuntiin ensisijaisena rauhaa ja 

maailmanjärjestystä tuottavana järjestelmänä. 
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Kaavio 2. Yhteiset kansalaisuskonnolliset piirteet 

 William J. Clinton George W. Bush 

opillis-myyttinen transsendenssi (siunaava/kiintyvä) 
millennialismi (post) 
 

transsendentti (viisas 
tarkoituksen antaja) 
millennialismi (pre) 

eettis-legaalinen moraalisuus (vastuullisuus) moraalisuus (velvollisuus) 
materiaalis-
rituaalinen 

ikonit (menestyksellinen) ikonit (kärsivät/kuuliaiset) 

 

Viimeaikaisen presidentti-instituution retoriikan yhteisiä piirteitä tarkasteltaessa (kaavio 2.) 

huomaamme, kuinka molemmat eri puolueisiin kuuluvat presidentit hyödyntävät 

retoriikassaan opillis-myyttiseen ulottuvuuteen kuuluvaa transsendentaalista 

ulottuvuutta.382 Se ei jää pelkäksi Jumalan siunauksellisuuden toivottamiseksi lopussa, 

vaan transsendenttinen olio ottaa aktiivisen roolin presidenttien puheissa; Bushilla 

monipuolisemmin ja tiiviimmin. Tämän on mielenkiintoista myös roussealaisesta 

näkökulmasta, jossa Jumala on korotettu koko kansalaisuskonnon oleelliseksi osaksi 

luomaan sosiaalista koheesiota. Virallisten puheiden perusteella sekä clintonilainen että 

bushilainen presidentti-instituutio näyttää hyödyntävän integroinnissa myös 

hyväntekeväisyyttä millenniaalisine painotuksineen ja lojaalisuutta, jolla on myös 

yhdysvaltalaiselle kansalaisuskonnolle tyypillistä durkheimilaista spontaania vastaavuutta. 

Cristin poliittinen uskonto teesin valossa presidentti-instituutio hyötyy tästä Rousseaun 

kansalaisuskonnon yhdestä toisesta keskeisestä dogmista: yhdessä transsendenttisen 

Jumalan kanssa hyveiden painottaminen luo sosiaaliselle koheesiolle tärkeää uskonnollista 

perustaa ja moraalista käsitystä. Moraalin rikkominen näyttäytyy tässä valossa rikkomisena 

transsendenttia vastaan. Lyhyesti todeten molemmilla on siis transsendenttinen fokus ja 

tietyt uskonnolliset elementit tukemassa sitä. Robert D. Linder & Richard V. Pierardin 

vuonna 1988 muotoilema ennustus uskonnon säilymisestä presidentti-instituution 

toiminnassa näyttää pitävän selkeästi paikkansa.383 

 

Molempien retoriikka durkheimilaisessa kulttuurisessa mielessä on järkeenkäypää 

amerikkalaisessa kontekstissa. Kansakuntaa voidaan motivoida yhteisen arvojen ja 

tavoitteiden alle joko tukeutumalla kansakunnan perustaa korostamalla tai viittaamalla 

transsendenttiseen ulottuvuuteen. Yhdysvaltalaisen kansalaisuskonnon perinne 

mahdollistaa molemmat. Rousseulaisia kansalaisuskonnollisia piirteitä näyttää olevan 
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taustalla, mutta on hankalaa arvioida, miten ja milloin jompikumpi cristiläisen teorian 

kansalaisuskonnollisista jatkumoista on vallitsevana todellisesti. Tätä Cristin teesi ei pysty 

vakuuttavasti vielä selittämään.384 Suuntaa antavana voidaan kuitenkin pitää huomiota, että 

uskonnollisella retoriikalla on silloin kaikista suurimmat mahdollisuudet olla 

manipuloivana poliittisena uskontona, kun retoriikan käsitteinä käytetään vahvasti 

naturalisoituneita käsitteitä. Tutkielman yhdysvaltalaisessa kontekstissa näitä vahvasti 

naturalisoituneita voidaan osoittaa olevan monia: lupauksellisuus, perustajallisuus ja 

Jumala ovat käsitteitä, joilla voidaan tuottaa sosiaalista integraatiota. Täydellisien 

naturalisoitavuuksien osoittaminen yhdysvaltalaisesta kontekstista ei kuitenkaan ole näin 

yksinkertaista, sillä koko maan kattavaa kansalaisuskontotutkimusta (survey) ei ole 

olemassa. Tässä mielessä vastaukset ovat epätyydyttäviä, kuten Robert Wuthnow 

muistuttaa kirjassaan The Restructuring of American Religion.385 Tulevaisuuden 

tutkimuksen olisikin selvitettävä millainen reaalinen legitimiointikyky kansalaisuskonnolla 

on 2000-luvulla.  

 

Tiivistäen voidaan todeta, että molempien presidentti-instituutioiden uskonnollisessa 

nationalismissa hyödynnetään kansalaisuskonnollisuuden sekä protestanttis-puritaanista 

että valistuksellista taustaa. Kyse on oikeastaan siitä, kuinka nämä puolet saavat 

painotuksensa.386 Richard G. Hutcheson, Jr arvioi vuonna 1988, että tulevaisuuden 

presidentti kamppailee kirkon ja valtion eron suhteen joko separatiotionistien tai 

akkommodationistien välillä. Eli presidentti joko erottaa itsensä uskonnosta tai mukauttaa 

itsensä symbolisena johtajana tuoden oman moraalisen esimerkkinsä tai ainoastaan valitsee 

perinteellisimmän kansalaisuskonnollisen johtajuuden.387 Analyysini perusteella 

kumpikaan presidenteistä ei erottaudu kansalaisuskonnollisuudesta, vaan hyödyntää 

aktiivisesti sen mahdollisuuksia. 

 

                                                 
384 Cristi 2001, 4.  
385 Wuthnow 1988, 259. Harvoja survey-tutkimukset ovat paikallisia ja vuodelta 1975 ja 1981. 
386 Albanese 1992, 434. 
387 Hutcheson 1988, 236–240. 



Kaavio 3. Eroavat kansalaisuskonnolliset piirteet 

 William J. Clinton George W. Bush 

opillis-myyttinen lupauksellisuus (protestanttis-
puritaaninen) 
perustajallisuus (valistuksellinen) 

siunauksellisuus 
(transformoiva, 
henk.koht.vakuuttaminen) 

eettis-legaalinen vastuullisuus (kuuliaisuus 
perustajille) 

velvollisuus (kuuliaisuus 
Jumalalle) 
patrioottinen uhraaminen 
(kotimaa/ulkomaa) 

materiaalis-
rituaalinen 

menestyvät ikonit kärsivät, lohdutusta kaipaavat 
ikonit 

 

Tarkasteltaessa Clintonin retoriikkaa lupauksellisuuteen ja perustajiin vetoaminen on 

leimallisista ja ne värittävät koko hänen toista kauttaan (kaavio 3). Lupauksellisuus 

rakentuu clintonilaisen presidentti-instituution retoriikassa individuaalisen yrittäjyyden 

jumala-termistön luomalle pohjalle. Durkheimilaisittain tämä teema on vetoava sekä 

nostalgisesti että emotionaalisesti, koska protestanttis-puritaaneja on suhteellisesti paljon 

Yhdysvalloissa. Rousseaulaisittain clintonilainen lupauksellisuus on hyveellisyyteen 

tähtäävää, mikä tukee Rousseaun kansalaisuskonnon hyveellisen kansalaisen ihannetta.388 

Perustajallisuus näkyy Clintonilla monipuolisena nimeämisenä, jossa pääpaino on 

individuaalisessa vastuunotossa. Näitä luonteeltaan ajattomia ja Yhdysvallan kontekstissa 

naturalisoituneita käsityksiä Clinton painottaa ja sakraalistaa vetoamalla muun muassa 

perustajaisiin. 

 

Lupauksellisuus ja perustajallisuus näyttävät yhdistyvän Clintonilla yhdeksi. Tämä näkyy 

clintonilaisen presidentti-instituution uskonnollisen retoriikan tavoitteesta muodostaa 

millenniaalinen yhteisö (millennium community). Ulkoisesti nämä näyttävät olevan 

ristiriidassa keskenään mutta sisäisesti niillä on kykyä toimia menestyksekkäästi 

clintonilaisen postmillenniaalisen merkitysten maailman puolesta. Retorisesti tämä 

Clintonin yhdistelmä on voimakas sen kaksinaisen luonnollistumisensa (lupauksellisuus ja 

perustajallisuus) vuoksi. 

 

Bushilainen retoriikka on aivan oma lukunsa (kaavio 3). Monitahoinen amerikkalaista 

pantheonia yhdistävä transsendenttinen ulottuvuus toimii kaiken kattavana legimitoijana, 

joka näkyy ajan nimittämisenä siunaukselliseksi ja presidentti-instituution 

henkilökohtaisena vakuuttuneisuutena. Edellisessä Bushin retoriikka identifioi Yhdysvallat 

Uudeksi maaksi vanhan protestanttis-puritaanisen ajatuksen mukaisesti. Bushin 
                                                 
388 Ketola, Pesonen & Sjöblom 1997, 106. 



rakentamaa maailman kahteen dikotomisesti (hyvä/paha) jakavaa kuvaa voidaan 

luonnehtia premillenniaaliseksi ja hieman kristillissävytteiseksi, vaikka hän ei 

mainitsekaan suoraan Kristusta tai Jeesusta puheissaan. Jälkimmäisessä Bush tuo hyvin 

selkeästi eksplisiittisesti selväksi transsendenttiseen jumalaan tukeutumisensa yhdistellen 

pastoraalista ja papillista roolia. Tällä on oma vaikutuksensa, koska Bush toimii 

presidenttinä kansakunnan yhtenä keskeisimmistä symboleista, jonka yhtenä tehtävänä on 

tarjota kansalaisille luottamusta ja turvaa.389 

 

Kansalaisen näkökulmasta bushilaisen presidentti-instituution retoriikka suostuttelee 

uhraamaan kansakunnan eteen. Tämä patrioottinen piirre näkyy monipuolisena 

hyveellisenä toimintana sekä kotimaassa että ulkomailla. Muun muassa vapauden vieminen 

identifioituu kristilliseksi toimeksi (freedom) eikä valistuksellisen vapauden (liberty).  

Globaalinen patriotismi heijastaa moraalista vastuunottamista, jossa on nähtävissä 1800-

luvun luonnollistuvan manifestoituneen kohtalomyytin (manifest destiny) käyttämistä. 

 

Kuten presidentti-instituution virallisista puheista koostuva aineistoni ja sen uusretorinen 

tarkastelu muodostamani kansalaisuskonnollisten ulottuvuuksien lävitse osoittaa, 

angrosinolainen idea hyödyntää kansalaisuskonnollista teoriaa (redux) on hedelmällistä. 

Analyysini perusteella yhdyn täysin Michael Angrosinon väitteeseen, kuinka 

kansalaisuskonto-käsite teoreettisesta sekavuudestaankin huolimatta on erittäin validi tapa 

tulkita yhdysvaltalaista uskonnon ja politiikan taitekohtaa historiallisten, arvojen ja 

käyttäytymisen muotojen valossa.390 Tästä kertoo muun muassa millennialismin ja 

perustajien hyödyntäminen retorisissa perusteluissa. Uusretorisen metodin hyödyntäminen 

on tuloksellista ja syventävää, sillä analyysin huomio kiinnittyy olennaisiin 

aatehistoriallisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat puheiden taustalla. 

 

Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole esitelty, miten ja millaisiin poliittisiin asioihin 

uskonnollisen retoriikan käyttäminen tarkemmin sijoittuu. Se on myöhempien 

tutkimuksien tehtävä.  

 
 
 

                                                 
389 Barber 1972, 4. 
390 Angrosino 2002, 240. 



8.2. Jatkotutkimus 
 

 

Yksi tutkielmani tavoitteista oli kehittää uskontotieteeseen tietokoneavusteista analyysiä 

ATLAS/ti-ohjelman avulla. Tavoite jäi sikäli puolitiehen, että pystyin hyödyntämään 

ohjelmaa puolinaisesti aina koodittamiseen saakka. Semanttisia verkostoja en ehtinyt ajan 

puuttumisen ja kouluttamattomuuden vuoksi rakentaa, vaan tyydyin perinteisiin kynään ja 

paperiin. Visuaalista hahmottamisesta vakuuttuneena näytöllä tapahtuvaan 

käsitteellistämiseen kannattaisi tulevaisuudessa paneutua. Jo puolinaisella käytöllä 

ATLAS/ti-ohjelmasta oli verraton apu muistiinpanojen teossa, ja se helpotti tutkimuksen 

tekemistä. 

 

Yhdysvaltain presidentti-instituution ja sen uskonnollisuuden tutkimus on aivan liian 

puutteellista Suomessa Yhdysvaltojen merkitykseen nähden. Muun muassa osa 

tärkeimmistä lähdekirjoista jouduttiin lainaamaan muista Pohjoismaista (Oslo) tai ostaa 

paikan päältä New Yorkista. Kriittistä ilmapiiriä Yhdysvaltoja kohtaan on, mutta onko 

kriittistä kulttuurin tutkimuksellista otetta? 

 

Mielenkiintoista on se, mikä on uskonnon paikka tulevaisuuden Yhdysvaltain presidenttejä 

arvioitaessa. On nähtävissä jo selkeitä viitteitä siihen, että ainakaan uskonto ja 

uskonnollinen retoriikka ei poistu presidentti-instituution arjesta ja käytännöistä. 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista selvittää, millaisissa poliittisissa 

tapahtumissa kansalaisuskonnollisuus ja politiikka yhdistyvät 

 

Rauhan- ja maailman turvallisuuden tutkimuksen professori Michael Klare Hampshiren 

yliopistosta arvioi republikaanisen George W. Bushin demokraattisen puolueen 

presidenttiehdokasta John Kerryä valistuneeksi haukaksi vuonna 2004 ilmestyneessä Le 

Monde Diplomatiquen englanninkielisessä version heinäkuun numerossa. Tällä hän viittaa 

demokraattisen puolueelle tyypillisten sosiaalipoliittisten teemojen saaneen rinnalleen 

aikaisempaa aggressiivisemman ulkopoliittisen suhtautumisen. 391 Näkyykö tämä uskonnon 

saralla? Edellinen demokraattipresidentti Clinton mainitsi toisella kaudellaan virallisissa 

puheissaan faith-sanan ainoastaan seitsemän kertaa, nyt Kerry toistaa saman määrän samaa 

käsitettä ehdokaspuheessaan. Alla oleva lainaus näyttää todentavan, että 

                                                 
391 Klare 2004. 



kansalaisuskonnolliset teemat vain säilyvät yhdysvaltalaisen presidentti-instituution 

ympärillä. 

 
“I don't want to claim that God is on our side. As Abraham Lincoln told us, I 
want to pray humbly that we are on God's side. And whatever our faith - 
whatever our faith, one belief should bind us all: The measure of our character 
is our willingness to give of ourselves for others and for our country.  
These aren't Democratic values. These aren't Republican values. They're 
American values. We believe in them. They're who we are. And if we honor 
them, if we believe in ourselves, we can build an America that is stronger at 
home and respected in the world. So much promise stretches before us. 
Americans have always reached for the impossible, looked to the next horizon 
and asked, "What if?"392  

 

 

Lainaten Roderick P. Hartia: Yhdysvaltain presidentin puhe ei ole ihan mikä tahansa puhe. 

Mitä presidentti sanoo tänään, siitä voi tulla laki huomenna.393 
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