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1. JOHDANTO

1.1. Maailmaneetoksen julistus Chicagossa

Chicagossa järjestettiin syyskuussa 1993 teologisesti mielenkiintoinen konferenssi. Siellä oli

koolla uskontojen maailmanparlamentti. Sen historia on merkittävä. Parlamentin

avauskonferenssin vuonna 1983 samassa paikassa ”voidaan todellakin katsoa aloittaneen

modernin uskontojen välisen dialogin.”1

Satavuotisjuhlan kunniaksi eri uskontokuntien edustajista muodostunut uskontojen

maailmanparlamentti julkisti kokouksessa Maailmaneetoksen julistus -nimisen asiakirjan.

Siinä lähdetään oletuksesta, että maapallomme käy läpi perustavanlaatuista kriisiä lukuisine

negatiivisine lieveilmiöineen. Tämä kriisi johtaa tuhoon, ellei ihmiskunnan eettistä

peruskonsensusta tuoda selvästi julki ja pyritä realisoimaan. Yhteisen etiikan tarkoitus on

ennen kaikkea tarjota välttämätön pohja uudelle ajanmukaiselle maailmanjärjestykselle ja

maailmanrauhalle. Uskontojen välillä on jo olemassa tarvittava eettinen peruskonsensus. Tämä

käy ilmi jo maailmaneetos-julistuksen ilmaiseman yleisen moraaliperiaatteen kohdalla:

jokaista ihmistä on kohdeltava inhimillisesti, kuten kultainen sääntö ja vastaavat muiden

uskontojen periaatteet opettavat. Niinpä juuri uskonnot ovat keskeisessä asemassa

maailmanjärjestyksen eettisessä vakauttamisessa.2 Asiakirja ja sen laatijat vetoavat ennen

kaikkea yksityisten ihmisten asennemuutokseen.3

1   Saarinen 1993, 538; Gebhardt 2002, 197, 198.
2 Erklärung zum Weltethos, 15–24, 35, 36. Yhteinen maailmaneetos tuntuu kunnianhimoiselta tavoitteelta ottaen

huomioon parlamentin tällä kertaa teologisesti ohuen kokoonpanon. Saarisen mukaan koolla oli uskonnollisesti
sekava joukko eri uskontojen edustajia, ja varteenotettavien kirkkokuntien edustajat puuttuivat; kokous ei yllä
läheskään samalle tasolle kuin historiallinen esikuvansa. (Saarinen 1993, 545, 546. Vrt. mm. O’Connor 1994,
162.) Toisaalta esim. Kuschel näkee asian positiivisemmin. Hänen mukaansa uskontoparlamentti ei
alunperinkään ollut tarkoitettu viralliseksi edustajistoksi, vaan ruohonjuuritason liikehdinnäksi. Juuri tässä sen
vahvuus on aina ollutkin. Tässä valossa edustajisto myös v. 1993 oli tosiasiassa hyvin monipuolinen. Kuschel
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Kokoavasti voidaan todeta, että maailmaneetos-julistuksen peräänkuuluttamalla yhteisellä

etiikalla näyttäisi olevan funktionaalinen luonne: maailman uskontojen yhteinen etiikka on

ennen kaikkea keino maailmanrauhan saavuttamiseen.

Uskontojen yhteinen eettinen peruskonsensus ilmaistaan asiakirjassa tarkemmin neljän käskyn

muodossa. Ensimmäinen käsky koskee sitoutumista väkivallattomuuden ja kaiken elämän

kunnioittamisen kulttuuriin. Tämä liitetään yleisuskonnolliseen käskyyn ”Älä tapa!”.

Maailmanrauhan lisäksi sen tulkitaan eliminoivan kaikkia elämän vastaisia käytäntöjä

diktatuurista huumekauppaan ja myös luonnontuhoamiseen. Toinen asiakirjan ilmaisema

käsky koskee sitoutumista solidaarisuuden ja oikeudenmukaisen taloudellisen järjestyksen

kulttuuriin: ”Älä varasta!”. Tämä käsky on niin ikään ymmärrettävä laajasti koskien

kaikenlaista riistoa, kuten yltiökapitalismia ja häikäilemätöntä valtapolitiikkaa. Näiden sijaan

on asiakirjan mukaan keskityttävä globaalin taloudellisen tasa-arvoisuuden lisäämiseen,

kohtuullisuuteen sekä ihmisten yksilölliseen arvostukseen. Kolmanneksi, on sitouduttava

suvaitsevaisuuden ja tottelevaisuuden kulttuuriin: ”Älä valehtele!”. Vastuun nähdään olevan

erityisesti median, politiikan ja uskontojen edustajilla. Maailmaneetos-julistuksen viimeinen

käsky koskee tasa-arvoa yleensä ja erityisesti sukupuolten välillä: ”Älä harjoita

epäsiveellisyyttä!” Lähtökohtana asiakirja pitää sitä, että tasa-arvo perheen sisällä on ehto sen

laajemmalle toteutumiselle. Kaiken kaikkiaan maailmaneetos-asiakirja ei siis tyydy ainoastaan

1993b, 93–95; 1994, 221. Saarinenkin pitää asiakirjaa joka tapauksessa suunnan näyttäjänä tulevaisuuteen.
(Saarinen 1993, 545, 546. Vrt. Janowski 1993.) Uskontojen maailmanparlamentista ks. tarkemmin Erklärung
zum Weltethos, 43–45; Küng & Kuschel 1993a, 127–138; Kuschel 1993b; Abe 1993b; Kuschel 1999b, 159;
Casanova 1999, 30–33; Gebhardt 2002, 198–201 sekä muista maailmaneetos-julistukseen liittyvistä
instituutioista ja projekteista Küng & Kuschel 1993a, 139; WR, 25, 26; Hummel 1993;  Probst 1994, 87, 89;
von der Groeben 1995; Moawad 1996, 178, 191–193;  1996; UNESCO and a culture of peace: promoting a
global movement, Frühbauer 1997; GEE; GEWP, 15–18; Casanova 1999, 24, 27, 28; Falk 1999, 72–75;
Krysmanski 1999; GOV, 64, 65; The Need for a Global Ethic; Robra 2000; Hasselmann 2001; Ruether 2001;
Gebhardt 2000; 2002, 201–224; Schlensog 2002. Maailmanetiikka-projektin historiasta ks. Janowski 1993.

3 Erklärung zum Weltethos, 42. Ks. myös esim. GSM, 67; VD, 14, 239–250.
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yleisiin toteamuksiin, vaan omaa myös sisällöllisesti normatiivista painoarvoa yksinkertaisten

ja selkeiden käskyjen muodossa.4

1.2. Hans Küng

Maailmaneetos-asiakirjan takana on roomalaiskatolinen ekumeenikko Hans Küng.5 Hänen

ekumeeninen radikalisminsa on ollut ongelma katoliselle kirkolle alusta lähtien. Vatikaanin

uskonopillinen kongregaatio asetti Küngin opetuskieltoon vuonna 1979 hänen erityisesti

kirkko-oppia koskevien mielipiteidensä johdosta.6 Tämä prosessi oli kuitenkin jatkunut jo

parikymmentä vuotta aikaisemmin ilmestyneestä Küngin vanhurskauttamisoppia koskevasta

väitöskirjasta alkaen.7 60-luvulta asti hän on kehitellyt innovatiivisia ajatuksia, joiden

tarkoituksena on ollut yhdistää jakautunutta kristikuntaa. Aluksi hän siis keskittyi kristikunnan

sisäiseen ekumeniaan. Jo vuodelta 1967 Hans Küngiltä on kuitenkin olemassa

mielenkiintoinen päänavaus uskontoteologiseen keskusteluun. Küngin uskonteologian

kannalta monin tavoin suuntaa antava kannanotto tapahtui Intiassa konferenssissa, joka oli

nimeltään Christian revelation and non-christian religions. Puheenvuorossaan hän Karl

Rahnerin ja H. R. Schletten uskontoteologiaa hyödyntäen nimesi kaksi pelastuksen tietä

tavalla, joka poikkesi aiemmin totutusta. Uskonnot yleensä ovat Küngin sanoin tavallisia teitä

pelastukseen, koska ne liittyvät Jumalan universaalin pelastushistoriaan. Kristinusko liittyy

puolestaan erityiseen pelastushistoriaan. Siksi se edustaa epätavallista tietä pelastukseen, tietä,

4 Erklärung zum Weltethos, 35–45. Vrt. Swidler 1994.
5   Saarinen 1993, 543.
6  Collins 2001 & PN. Küngin elämästä ja persoonasta sekä teologisesta kehityksestä, ks. Häring & Kuschel

1978; Jeanrond 1993; Kuschel 1996; Jens 1996; A, 103–123; Häring 1998 & EF. Küngin eklesiologian
metodologiasta ks. mm. LaCugna 1979.

7   EF, 188–195. Ks. myös mm. WW, 168, 169.
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joka ei ole universaali ja yleinen. Jumalan armo toimii tämän ajatuksen mukaan myös

tavallisten pelastusteiden piirissä.8

Varsinaisesti Hans Küng alkoi keskittyä uskontoteologiaan 80-luvulla. Vuonna 1987 ilmestyi

Küngin teos Theologie im Aufbruch (ThA)9. Erityisesti kirjan kolmannessa luvussa Küng

laajensi perinteisen ekumenian kohdealuetta. Hän siirtyi nyt pohtimaan maailmanuskontoja

näköpiirissään uusi ekumeeninen paradigma. Küng sanoo tosin tehneensä mittavaa kirjallista

uskontoteologista pohjustusta murrokselleen jo pitkän aikaa tätä ennen.10

1.3. Lähteet, tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä

Maailmaneetos tai maailmanetiikka on luonnollisesti huomattavan laaja teema

tämänhetkisessä kansainvälisessä keskustelussa. Küngin projekti liittyy tietyllä tavalla

yleiseen poikkitieteelliseen asenneilmastoon, jossa YK:n merkitys on keskeisessä asemassa.

Tällaisessa ilmapiirissä tuotetaan lukuisia raportteja, julistuksia sekä laajaa

tutkimuskirjallisuutta eri tahoilta. Küngin panos keskusteluun on uraauurtava.11 Hänen

lisäkseen tunnettuja yksittäisten henkilöiden puheenvuoroja ovat esimerkiksi Sissela Bokin

teos Common Values, Michael Walzerin Thick and Thin: Moral Arguments at home and

abroad sekä Frankfurtin klassikkofilosofin Karl-Otto Apelin kommentaariartikkeli näitä

8  WRG; EF, 126–129, 533–535. Dupuis 1997, 153, 154. Küngin suhteesta Rahneriin ks. EF, 331–341.
Ekumenia-käsitteen laajenemisesta kaikkia uskontoja kattavaksi, ks. mm. Ökumenismus auf dem Weg zur
Identifikation.

9 Theologie im Aufbruch. Eine ökumenische Grundlegung. München: Piper. 1987.
10  PWE, 13. Esim. ekumeniakäsitteen laajennus on ilmaistu jo teoksessa Christentum und Weltreligionen 1984,

621. Maailmaneetos-projektin fundamentaaliteologiset juuret juontavat Küngin mukaan jo vuoteen 1960, EF,
286. Prosessista, jonka kautta Küng siirtyi uskontoteologiaan ks. myös WW, 17–19.

11  Casanova 1999, 25: ”All its shortcomings notwithstanding, Küng’s pioneering effort at a theological-
civilizational dialogue between the world religions represents a historical first and indispensable point of
departure for any further progress.”
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kolmea näkökulmaa koskien.12 Apel ja Hans Jonas ovat kehittäneet myös Küngin ajattelussa

paljon hyväksikäytetyn globaalin vastuun käsitteen.13 Edelleen samaan jatkumoon voidaan

liittää utilitaristifilosofina tunnetun Peter Singerin uusin kirja.14

Tämän tutkielman tarkoituksena on keskittyä Küngin maailmaneetos-projektin eettisiin

perusteisiin. Lähteet voidaan jakaa neljään osaan. Valmistelevaan osaan kuuluvat kirjat, joissa

Küng piirtää suuntaviivat sittemmin maailmaneetos-projektiksi nimeämälleen paradigmalle.

Näistä merkittävin on jo mainittu Theologie im Aufbruch (ThA). Fundamentaalisen osan

aloittaa vuonna 1990 ilmestynyt Projekt Weltethos (PWE).15 Siinä maailmaneetos-projekti saa

eksplikoidun muodon. Myöhemmissä teoksissa visiota työstetään yhä moniulotteisemmin.

Näitä ovat mm. Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft (WWW)16, Wozu Weltethos?

(WW).17 Kontribuoivan osan muodostaa kirjallisuus, jonka avulla Küng soveltaa

maailmaneetos-projektia yksittäisiin uskontoihin. Kontribuoivaan kirjallisuuteen osaan

kuuluvat selkeimmin Christentum und Weltreligionen (CW)18, Christentum und Chinesische

Religion (CC)19, Das Judentum (J)20 sekä Das Christentum (C)21, joskin kaksi ensimmäistä

teosta voidaan ilmestymisajankohtansa puolesta luokitella kuuluvaksi myös valmistelevaan

kirjallisuuteen. Küngin tuotanto on laajaa ja maailmaneetos-projektin luonteeseen kuuluu, että

hän pyrkii tuomaan aktiivisen panoksensa keskusteluun mahdollisimman monella eri

foorumilla. Küngin muut kirjat sekä artikkelit edustavat lähdeaineistossa täydentävää osaa.

12  Ks. kaikista neljästä näkökulmasta tarkemmin Apel 2000.
13  Strydom 2000.
14  Singer 2002.
15 Projekt Weltethos. SP 1659. München. 19906.
16 Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft. München: Piper. 1997.
17 Wozu Weltethos? Religion und Ethik in Zeiten der Globalisierung. Im Gespräch mit Jürgen Hoeren. HS

5227. Freiburg. 2002.
18  Hans Küng et al: Christentum und Weltreligionen. Hinführung zum Dialog mit Islam, Hinduismus und

Buddhismus. München: Piper. 1984.
19  Hans Küng & Julia Ching: Christentum und Chinesische Religion. München: Piper. 1988.
20 Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit. München: Piper. 19912.
21 Das Christentum. Wesen und Geschichte. Die religiöse Situation der Zeit. München: Piper. 19942.
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Tutkimustehtävän rajaus tapahtuu kolmella tavalla. (1) Esityksen tarkoitus on selvittää

nimenomaan maailmaneetos-projektin eettisiä perusteita. On mahdotonta analysoida Küngin

muuta huomattavan laajaa tuotantoa. Näin siitä huolimatta, että monilla maailmaneetos-

projektin elementeillä on yhtymäkohtia Küngin varhaisempaan ei-uskontoteologiseen

materiaaliin. Esimerkiksi varhaisempi Küng-tutkimus otetaan esille vain silloin, kun sen

katsotaan valaisevan olennaisella tavalla käsiteltävää teemaa.

(2) Maailmaneetos-projektia koskeva yleinen keskustelu liittyy usein juuri etiikkaan. Näin on

myös tämän esityksen kohdalla. Etiikka on keskeinen, ellei jopa olennaisin osa Küngin

projektia. Se sisältää kuitenkin paljon muutakin merkittävää. Nämä ei-eettiset ulottuvuudet

eivät kuitenkaan mahdu tutkimustehtävän piiriin. Maailmaneetos-projektin luonteesta johtuen

tutkielma kuuluu kuitenkin uskontoteologian piiriin kahdessa perustavassa mielessä.

Ensinnäkin, tutkimuksen kohteena on moraalin ja uskonnon välinen suhde paitsi filosofisessa

myös teologisessa mielessä. Toiseksi, tutkimustehtävä ei ole rajattu koskemaan mitä tahansa

etiikkaa, vaan nimenomaan uskontojen välistä etiikkaa. Toisaalta esityksen edetessä on

tarpeellista tuoda esille myös eksakteja moraalifilosofisia teemoja.

(3) Tarkoitus on analysoida perusteita. Edellä esitetty maailmanetiikka-asiakirja on tässä

mielessä oiva ponnahduslauta ja johdatus. Julistusluonteensa pelkistävyydestä johtuen siinä on

jouduttu kirjoittamaan auki Projekt Weltethoksen keskeisimmät käsitteet ja lähtökohdat

mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Kuten asiakirjasta voidaan päätellä, Küngin

maailmaneetos-projekti sisältää etiikan näkökolmasta kolme keskeistä peruskäsitettä:

uskonnon, maailmanrauhan ja moraalin.22

22  PWE, 13: ”Kein Überleben ohne Weltethos. Kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Kein   Religionsfriede
ohne Religionsdialog. Davon wird in diesem Buch die Rede sein.”
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Tutkimusmenetelmänä on argumentaatioanalyysi, tarkemmin ilmaistuna argumentatiivis-

kriittinen systemaattinen analyysi. Argumentatiivisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että

tavoitteena on ilmaista arvioida analyyttisessa muodossa maailmaneetos-projektin keskeiset

perustelut. Argumentatiivisuuden korostuminen on perusteltua maailmaneetos-projektin

luonteesta johtuen. Se on ikään kuin massiivinen keskustelupuheenvuoro

globalisaatiokeskusteluun.23 Viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan Küngin jatkuvana

pyrkimyksenä on ollut perustella projektinsa tarpeellisuus eri yhteiskunnallisille tahoille.

Maailmaneetos-projekti on tässä tutkielmassa jaettu edellä mainittuihin kolmeen

peruskäsitteeseen tai argumenttiin, uskontoon, maailmanrauhaan ja moraaliin. Tutkimalla

näitä ensin erikseen, edetään huomioihin niiden välisestä keskinäisestä suhteesta

maailmaneetos-projektissa.

Tutkimusongelma on siis maailmaneetos-projektin keskeiset argumentit ja niiden välinen

suhde. Tutkimusongelma tarkentuu kolmen tutkimuskysymyksen avulla. (1) Onko jokin

kolmesta argumentista sellainen, että siitä voidaan johtaa muut kaksi. Tässä tapauksessa

voitaisiin sanoa, että kyseinen argumentti on pääargumentti. Pääargumentti on päämäärä

sinänsä eli sitä ei voi eikä tarvitse perustella tai oikeuttaa muilla argumenteilla. Sen

pääargumentti itse perustelee toisten argumenttien oikeutuksen tai välttämättömyyden. (2)

Ovatko kaikki kolme argumenttia loogisesti itsenäisiä? Tällöin yhdestäkään niistä ei olisi

mahdollista johtaa muita eikä mikään kolmesta argumentista olisi muiden yläpuolella. (3)

Järjestäytyvätkö argumentit kenties hierarkkisesti. Tällöin yksi niistä olisi ylin argumentti,

joka perustelee toisen, joka puolestaan perustelee kolmannen.

23 Vidich 1999, 3; Casanova 1999, 38.
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Projekt Weltethos alkaa seuraavasti. ”Ei selviytymistä ilman maailmaneetosta. Ei

maailmanrauhaa ilman uskontojen rauhaa. Ei uskontojen rauhaa ilman uskontodialogia. Siitä

tässä kirjassa on puhe.”24 Päällisin puolin voidaan siten esittää seuraavanlainen tulkinta

maailmanrauhan, uskonnon ja moraalin argumentatiivisesta suhteesta. Maailmaan on saatava

rauha, järjestys ja tasapaino. Tämä tapahtuu ainoastaan siten, että uskontojen välille saadaan

rauha. Tämä puolestaan tapahtuu yhteisen perusmoraalin avulla, jonka sisältö määräytyy

uskonnoissa jo olevasta peruseetoksesta käsin. Toisin sanoen uskonto, maailmanrauha ja

moraali näyttäisivät järjestäytyvän argumentatiivisesti hierarkiaan siten, että maailmanrauha

on ylin argumentti. Maailmanrauhasta johdetaan uskontojen välinen rauha. Uskonnolla on siis

argumentatiivisesti katsoen toiseksi tärkein asema. Uskontorauha puolestaan näyttää

implikoivan yhteisen perusmoraalin. Hierarkiassa kolmannen kertaluvun argumentti on tällöin

moraali, joka määräytyy uskontoargumentista. Tämän perusteella voidaan muodostaa

tutkimushypoteesi: Maailmaneetos-projektin etiikan peruskäsitteiden argumentatiivinen

järjestys on hierarkkinen seuraavaan tapaan: 1. maailmanrauha 2. uskonto 3. moraali.

Argumentatiivisen lähestymistavan tarkoituksenmukaisuus on ennen kaikkea siinä, että sen

avulla voidaan tutkia kysymystä maailmaneetos-projektin prinsiipeistä a priori. Mitkä ovat

projektin luovuttamattomia itseisarvoja, mitkä puolestaan vain näiden loogisia implikaatioita?

Argumentatiivinen menetelmä auttaa hahmottamaan sinänsä hyvin käytännöllisesti

argumentoidun maailmaneetos-projektin teoreettisia lähtökohtia. Kutakin argumenttia

käsitellään erikseen omassa luvussaan, ensin uskontoa, sitten maailmanrauhaa ja lopuksi

moraalia.

24  PWE, 13: ”Kein Überleben ohne Weltethos. Kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Kein Religionsfriede
ohne Religionsdialog. Davon wird in diesem Buch die Rede sein.” Ks. myös esim. ThA, 192–194, 209.
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Argumentatiivisuuteen liitetään kriittinen tarkastelutapa. Tutkielmassa hyödynnetään

suhteellisen laajasti maailmaneetos-projektin tematiikkaa koskevaa keskustelua ja kriittistä

kirjallisuutta. Argumentatiivisuus ja kriittisyys tukevat toisiaan. Kun tiedetään maailmaneetos-

projektin pääargumentit ja niiden keskinäinen suhde, ymmärretään paremmin myös, missä

ovat sen vahvuudet ja heikkoudet kokonaismallina. Tällöin huomataan, että maailmaneetos-

projektia koskeva suhteellisen voimakas kritiikki ei ole summittaista. Itse kritiikkiä voidaan

siten systematisoida juuri argumenttien jaottelusta käsin. Asia on samalla kuitenkin myös

toisinpäin: maailmaneetos-projektia koskeva kritiikki auttaa hahmottamaan, minkä perusteiden

eli argumenttien varaan projekti varsinaisesti rakentuu. Kritiikkiä käsitellään niin ikään

erikseen kunkin argumentin yhteydessä.

Tutkielman metodiikka muistuttaa sekä argumentatiivisuutensa ja kriittisyytensä että

filosofisen ja abstraktin käsittelytapansa puolesta Küngin fundamentaaliteologiseen kauteen

liittyvää Hans Albertin Küng-analyysiä25 sekä Gerd Neuhausin tuoretta maailmaneetos-

projektin kritiikkiä.26 Ei ole sattumaa, että tämänkaltaista tutkimusotetta on hyödynnetty

Küngin kohdalla jo aikaisemmin. Ensinnäkin, paikoittainen systemaattiselle metodille

tyypillisestä laajojen lähdeaineiston sitaattien tukemasta tekstianalyysistä poikkeaminen

selittyy Küngin esitystyylillä: hänen teoksensa sisältävät suurelta osaltaan tosin

mielenkiintoista pohdintaa kulloinkin käsiteltävästä aiheesta, mutta joka kuitenkin vie

huomion epäolennaisiin asioihin.27

25  Albert 1979
26     Neuhaus 1999.
27    Vrt. Albert 1979, 13: ”Das ein relativ geringer Aufwand an Worten hinreicht, um die in den beiden   Büchern

enthaltene Argumentation in ihren Grundzügen zu resümieren und zu kommentieren, hängt damit
zusammen, dass der Autor zahlreiche an sich uninteressante Exkurse historischen und biographischen
Charakters macht, die für seine Beweisführung allerdings kaum zu Buche schlagen, und dass er darüber
hinaus einen ungewöhnlich repetiven Stil bevorzugt.”, 20, 21.
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Toiseksi, kuten jo aikaisemmassa tuotannossa, Küngin tendenssinä on keskustelevuus

lukuisten eri teorioiden kanssa.28 Lisäksi hän etsii jatkuvasti synteesiä teoreettisten ääripäiden

väliltä, mutta samalla hänen oman kantansa jää usein monitulkintaiseksi.29 Küngin teoreettinen

suurpiirteisyys, praktiset päämäärät sekä julistava retoriikka tekevät vaikeaksi lähestyä hänen

tuotantoaan käsitteellisen analyysin keinoin, mutta tämä on silti tarpeellista. Käsitteellisesti

painottuneella argumentaatioanalyysillä on tässä tutkimuksessa kaksinainen rooli. Toisaalta

sillä pyritään yksinkertaisesti tekemään oikeutta niille teorioille ja käsitteille, joihin Küng

suhteuttaa oman kantansa.30 Toisaalta Küngin keskustelevuus ja teoreettinen monimuotoisuus

tekevät mahdolliseksi systematisoida käsitteellisesti tämän päivän yleistä uskontoteologista

keskustelua.

Küngin tasapainoilu kahden position välissä muodostaa pohjan tutkielman

argumentaatioanalyysin toiselle ulottuvuudelle. Vastakkaiset lähestymistavat, joiden välillä

Küng maailmaneetos-projektin etiikan yhteydessä etsii ratkaisua, on tässä tutkielmassa

nimetty pragmatistiseksi ja filosofis-teologiseksi metodiksi. Ne ovat sisällöllisesti tyypilliset

vastapoolit uskontoteologisessa keskustelussa ylipäänsä, vaikkei niistä käytettäisikään näitä

nimityksiä. Niitäkin voidaan nimittää maailmaneetos-projektin argumenteiksi, mutta eri

tavalla kuin maailmanrauhaa, uskontoa ja moraalia. Kyse on ennen kaikkea vastakkaisista

lähestymistavoista tai menetelmistä, joista käsin ja joiden avulla Küng pyrkii perustelemaan

28  Huovinen 1978a, 12. Huovisen harjoittama metodiikka muistuttaa voimakkaammin systemaattisen analyysin
tekstimäärään painottuvaa tutkimusotetta, joskin se myös perustuu suurelta osin varhaisempaan tuotantoon
kuin Albertin ja tämän tutkielman käyttämä materiaali. (Vrt. Albert 1979,   9.)

29   Huovinen 1978b, 21. Vrt. esim. EF, 85; Albert 1979, 81, 82; Bechmann 1992, 301. Mainittakoon, että sekä
Küngin radikaaliekumeeninen pohjavire, jossa teologia nähdään ajan ja tilanteen mukaan muuttuvana
suureena (Collins 2001, 191. Vrt. D, 95–123; KWR, 39–42; H; Jens 1996, 43–53.), että hänen tuotannossaan
esille tuleva väsymätön pyrkimyksensä synteesiin vastapoolien välillä viittaavat ilmiselvästi hänen
kiinnostukseensa Hegeliä kohtaan, ks. EF, 203–205.

30  Küng itsekin myöntää teoreettisen käsite-erottelun merkityksen maailmaneetos-projektin kohdalla: ”Es muss
alles von Empirie her durchdacht sein, es muss klar sein, welche Begriffe wir gebrauchen, warum wir andere
nicht gebrauchen. Das ist harte Arbeit, und die kann man sich nicht sparen, indem man sie durch Parolen,
Slogans und Plakate ersetzt.” (WW, 17.)
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maailmaneetos-projektin oikeutuksen. Jos maailmanrauha, uskonto ja moraali ovat

ensimmäisen asteen argumentteja, pragmatistinen ja filosofis-teologinen metodi ovat toisen

asteen argumentteja. Sekaannuksen välttämiseksi jälkimmäisistä käytetään kuitenkin nimitystä

metodi.

Pragmatismi filosofisena teoriana on monisyinen. Jonkinlaiseksi kokoavaksi pragmatismin

määritykseksi voitaisiin antaa seuraava: ”[…] kaikki ajattelu palvelee toiminnan elämää […]

arvostelma on tosi, jos ja vain jos se ’työskentelee hyvin’ [...]”31 Küngin kohdalla

pragmatismin käsitettä voidaan käyttää hyvin yleisluontoisessa mielessä. Sitä voitaisiin

tietyssä mielessä nimittää myös praktisuudeksi. Tätä kuvaa jo se, ettei maailmanetiikka-

asiakirjan tarkoitus ole Küngin mukaan luoda intellektuaalisesti painottunutta teoriaa.32 Koska

maailmaneetos-projektissa on kuitenkin lähinnä Jamesin ja Deweyn pragmatismia eksaktisti

muistuttavia piirteitä, on pragmatismi katsottu informatiivisemmaksi tutkimukselliseksi

apukäsitteeksi kuin praktisuus.

Pragmatistisessa metodissa on ennen kaikkea kyse fenomenaalisen todellisuuden

painottamisesta. Tehdään johtopäätöksiä ja teoriaa käytännön elämästä ja ilmiöistä

31   Aspelin 1958, 509. Pragmatisteiksi perinteisessä mielessä kutsutaan sellaisia nimiä kuin Peirce, James,
Dewey, Mead ja Lewis. (Rorty 1998 & Tiles 1998.) Viimeaikaisissa tieteenfilosofisissa keskusteluissa
pragmatisteiksi ovat profiloituneet mm. Hacking, Rescher, Laudan ja tietyssä mielessä myös Kuhn.
(Niiniluoto 1983, 48, 221, 222.) Kielifilosofian piirissä pragmatistista ajattelua ovat edustaneet mm. Austin
ja  Searle (Niiniluoto 1983, 264–271.) sekä Wittgenstein ja Quine. (Rorty 1998, 635.) Etiikassa ja
yhteiskuntafilosofiassa postmodernia pragmatismia edustaa Rorty. (Bernstein 1983.), uskonnonfilosofiassa
puolestaan Knitter. (Heim 1995.)
Pragmatismi on saanut vaikutteita brittiläisestä common sense-filosofiasta. (Gouinlock 1998, 44.) Thomas
Reid puolusti 1700-luvulla realistista tietoteoriaa Descartesin ja Humen skeptisismiä vastaan seuraavalla
tavalla: ”Reid myöntää, että kognitiiviset kykymme ovat erehtyväiset, mutta siitä huolimatta meidän on
luotettava niihin. Meillä ei ole vaihtoehtoa. Luontomme ensimmäinen periaate on, että luotamme
kykyihimme, ja tämä on myös kaiken filosofian lähtökohta.” (Lammenranta 1993, 48.) Puolitoista vuosisataa
myöhemmin G. E. Moore sai vaikutteita häntä edeltäneeltä skottifilosofilta: ”Mooren mukaan asian ydin on
se, että hän ei ole mistään sen varmempi kuin siitä, että hänen edessään on kaksi kättä. Siten ei ole olemassa
mitään muita premissejä, jotka olisivat varmempia ja joita voitaisiin käyttää asian todistamiseen, kuten ei ole
premissejä, joita voitaisiin käyttää sen kumoamiseen.” (Lammenranta 1993, 44.) Tietoteoreettinen
skeptisismi kumotaan terveen järjen argumenteilla.

32 GSM, 65.
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maailmassa. Johtoajatuksena on realismi, jolla tarkoitetaan, että tehdään oikeutta ympäröivälle

todellisuudelle. Vastapuolta syytetään usein epärealismista. Sosiologia ja historia ovat

tyypillisiä tämän lähestymistavan suosima tieteenaloja. Uskontotieteilijöistä Rudolf Otto on

tämän tyyppisen tutkimussuuntauksen edustajia.33

Filosofis-teologinen metodi on sekin tämän tutkielman tarkoitusperiä palveleva terminus

technicus. Se tarkastelee päinvastoin näkymätöntä todellisuutta, joko teoreettista tai

transsendenttia todellisuutta. Johtoajatuksena rationaalinen uskottavuus, kategorisuus tai

uskollisuus totuudelle. Vastapuolta syytetään usein ristiriitaisuudesta tai relativismista.

Tyypillinen esimerkki filosofis-teologisesta metodista tämän tutkielman yhteydessä on

Immanuel Kantin moraalifilosofia, jossa etiikalle etsitään universaaleja ja persoonattomia

transendentaalisia ehtoja. Filosofis-teologinen menetelmä on luonteeltaan deduktiivinen, kun

taas pragmatistinen menetelmä on induktiivinen.

Küngin ajattelun kaksijakoisuus pragmatistisen ja filosofis-teologisen metodin välisessä

jännitekentässä on yksi punainen lanka tässä tutkielmassa. Kolmea maailmaneetos-projektin

perusargumenttia – uskontoa, maailmanrauhaa ja moraalia – käsitellään kutakin omassa

luvussaan siten, että jokaista argumenttia lähestytään sekä pragmatistiselta että teologis-

filosofiselta kannalta. Kokonaiskatsannossa Küngin metodiset ratkaisut vaikuttavat oleellisesti

siihen, miten maailmaneetos-projektin kolme argumenttia järjestäytyvät. Siten tutkielman

argumentatiivinen ja metodologinen intentio yhdistyvät, mikä näkyy ennen kaikkea

johtopäätöksissä. Tutkimustehtävän formaali eksplikaatio on siten seuraava:

Tutkimushypoteesin (argumentatiivinen hierarkkinen järjestys muotoa: 1. maailmanrauha 2.

33     Ks. McGrath 1993, 419.
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uskonto 3. moraali) testaaminen metodologisen analyysin kautta eli analysoimalla, miten

Küng ratkaisee jännitteen pragmatistisen ja filosofis-teologisen metodin välillä.

On syytä huomauttaa, että otsikon nimi on tarkoituksellisesti maailmaneetos-projektin

”perusteet”. Sen valossa, mitä yllä on puhuttu tutkimusmenetelmän argumentatiivisuudesta,

voitaisiin ajatella, että otsikkoon sopisi pikemminkin sana ”perustelut”. Termin valintaan

liittyy kuitenkin eräs olennainen tutkimuksen metodiikkaa koskeva huomio. Maailmaneetos-

projektin alalyysi ei tarkoita ainoastaan argumentaatioanalyysia eli projektin perusteluiden

analyysiä yleisen keskustelun valossa. Se tarkoittaa vähintään samassa määrin myös

aineistolähtöistä Küngin uskontoteologian strukturaalisten perusteiden analyysiä. Tämä johtuu

siitä, että maailmaneetos-projektin kolme pääargumenttia uskonto, maailmanrauha ja moraali

liittyvät Küngin teologian rakenteeseen. Tutkielman tarkoituksena on paitsi osoittaa tämä

myös esittää eksaktimpia huomioita hänen teologisesta struktuuristaan. Siten

argumentatiivinen metodi yhdistyy tässä esityksessä systeemi-immanenttiin menetelmään ja

päinvastoin.

Tämän tutkielman tutkimushypoteesin näkökulmasta ei maailmaneetos-projektia ole

aikaisemmin tutkittu. Yleisesti ottaen löytyy runsaasti materiaalia, joka käsittelee projektia

joko suoraan tai epäsuorasti. Esimerkkinä suorasta kriittisestä konfrontaatiosta mainittakoon

Gerd Neuhausin kirja Kein Weltfrieden ohne christlichen Absolutheitsanspruch.34. Tämä teos

on lähdeteosten jälkeen tutkielman tärkeintä kirjallisuutta. Sitä käytetään oleellisena osana

jokaisessa luvussa. John B. Cobb Jr. on kirjoittanut maailmaneetos-projektista artikkelin Hans

34 Kein Weltfrieden ohne christlichen Absolutheitsanspruch. Eine religionstheologische Auseinandersetzung
mit Hans Küngs ”Projekt Weltethos”. QD 175. Freiburg: Herder. 1999.
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Küngs Contribution to Interreligious Dialogue35. Jósef Niewiadomskin artikkelissa36 on

osittain samoja aineksia, vaikka hän ei mainitsekaan Küngiä nimeltä.

Epäsuorasti maailmaneetos-projektin etiikkaa koskevaa kirjallisuutta on mm. Paul F. Knitterin

uudempaa teologiaa koskeva keskustelu. Knitterin soteriosentrismi muistuttaa läheisesti

maailmaneetos-projektin peruslähtökohtia ja siksi sitä koskeva kritiikki on relevanttia myös

tämän tutkielman puitteissa. Neljännessä luvussa esitetään tästä esimerkkinä S. Mark Heimin

kirjan Salvations37 Knitter-kriittinen osuus. Yllä mainitun kirjallisuuden ohella esityksessä on

otettu huomioon laajaa maailmaneetos-projektista virinnyttä keskustelua.

Tutkielman yläotsikko vie ajatukset ihmiseen. Küngin teologia haastaa pohtimaan, mikä

ihminen on suhteessa hänen ulkopuoliseen todellisuuteensa. Toisen luvun teemat käsittelevät

ihmisen vertikaalista asemaa eli hänen suhdettaan transsendenssiin. Kolmannessa luvussa

siirrytään horisontaaliseen todellisuuteen, ihmisen asemaan suhteessa toisiin ihmisiin,

yhteiskuntaan, muihin kulttuureihin ja uskontoihin, luontoon jne. Neljäs luku yhdistää

näkökulmat. Küngin teologia rakentuu merkillisellä tavalla ihmisyyteen kohdistuvassa

horistontaalisen ja vertikaalisen luomissa jännitteissä.

35 Hans Küng’s Contribution to Interreligious Dialogue. – Transforming Christianity and the World. A Way
beyond Absolutism and Relativism. Ed. by P. F. Knitter. FMFS. Maryknoll, N. Y: Orbis Books. 1999.

36 Begegnung von Religionen im weltzivilisatorischen Kontext. – Christus Allein. Der Streit um die
Pluralistische Religionstheologie. Hrsg. R. Schwager. QD 160. Freiburg: Herder. 1996.

37 Salvations. Truth and Difference in Religion. FMFS. Maryknoll, N. Y: Orbis Books. 1995.
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2. USKONTO MORAALIN LÄHTÖKOHTANA

Maailmaneetos-projektin motiivi on historiaorientoitunut,38 ja kriisilähtöinen. Küng viittaa

1900-luvun alkuun, jolloin vielä vallitsi laajamittaisesti usko moderniin yhteiskuntaan

valistuksen hedelmänä. Ensimmäisen maailmansodan myötä tilanne kuitenkin muuttui.

Tuolloin moderni maailmanjärjestys sai antaa tilaa globalisoituvalle postmodernille. Myös

suuret ideologiat romahtivat vähitellen: Saksan fasismi, Japanin militarismi ja Venäjän

kommunismi.39 Valistuksen edistysusko ja usko autonomisen järjen moraalisiin kykyihin

joutuivat niin ikään kriittiseen valoon, kun huomattiin, että tieteellä on myös epähumaaneja

seurauksia. Tällaisten historiallisten prosessien kautta on Küngin mukaan tultu tilanteeseen,

jossa neokapitalistinen länsimainen yhteiskunta on kriisissä.40

Monet ihmiset eivät enää tiedä, minkä perusmahdollisuuksien puitteissa heidän tulisi kohdata elämänsä
päivittäiset pienet tai suuret ratkaisunsa, mitä asioita he laittaisivat etusijalle, miten he laittaisivat asiat
tärkeysjärjestykseen, mitä esikuvia heidän tulisi valita. Aikaisemmat suuntautumisinstanssit ja
suuntautumisperinteet eivät enää ole voimassa.41

Küngin mielestä on siis kyse nimenomaan ”moraalisesta kriisistä”42, joka on

suuruusluokaltaan ”itsetuhoava”43 voima. Samalla kun Küng puhuu moraalisesta kriisistä, hän

tarkoittaa myös uskontojen kriisiä.44

38   Vrt. esim. Hick 1987, 23, 24, 29, 30 & Smith 1987, 62–64 & Panikkar 1987, 95–97.
39     Vrt. J, 735–738; C, 845–849, 852–855; KGK, 189–193.
40    PWE, 21–34. CW, 348, 349; KGK, 198; WW, 153; Häring 1998, 286–288. Ks. myös Huntington 1996;

Kuschel 1998; Woit 1999a; Kiss 1999a; Jokisalo & Oittinen 1999; Bialas 1999d, 194–197; Pörsti 2003.
41   PWE 1990, 28: ”Viele Menschen wissen sich nicht mehr, nach welchen Grundoptionen sie die täglichen

kleinen oder grossen Entscheidungen ihres Lebens treffen sollen, welchen Präferenzen sie folgen, welche
Prioritäten sie setzen, welche Leitbilder sie wählen sollen. Denn die früheren Orientierungsinstanzen und
Orientierungstraditionen – sie gelten nicht mehr.”; SGW, 154, 155; W, 165, 166; WE, 255–257; A, 140; C,
868, 869; GEWP, 13–15. Vrt. Schwab 1993; Welker 1993a & 1993b; Ng; Höhn 1993; Huber 1994, 30–34;
Bauman 1996; Heinonen 1998.

42    PWE, 28: ”Die Krise der führenden Grossmacht des Westens ist indessen eine moralische Krise des
Westens überhaupt […]”; C, 871.

43     PWE, 33: ”Es droht die Selbstzerstörung der gegenwärtigen Fortschrittsgesellschaft.”
44    CW, 96, 97; J, 639; C, 17, 18; W, 166. Vrt. mm. Bürkle 1975, Raiser 1996, 13, 14, 21–24; Meeks 1996, 205;

Davie 2000.
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Küngin kuvaama moraalin kriisi itsessään ei itse vielä pidä sisällään positiivista mallia siitä,

millä perustalla moraalin tulisi olla. Näyttää kuitenkin siltä, että hän ajattelee kriisin

luonnostaan implikoivan vaatimuksen mahdollisimman nopeasta ratkaisusta. Tarvitaan

”kriisipohdintaa”, ”prognooseja” ja ylipäänsä ”ennaltaehkäisevää etiikkaa”.45 Kielikuvat, joita

maailmaneetos-projektissa käytetään, muistuttavat retoriikkaa, jota käytetään esimerkiksi

katastrofiskenaarioiden yhteydessä.46 Perustelu etenee siten, että ensin paljastetaan kriisi,

osoitetaan sen mittasuhteet, todetaan ne hälyttävän suuriksi, ja viimein päädytään etsimään

pitävää ratkaisua kriisin ehkäisemiseksi tai jarruttamiseksi.47

Kuten jatkossa tullaan huomaamaan, Küngin käsitys on, että vain uskonnot voivat pelastaa

maailman yllä kuvatusta kriisistä.48 Siksi juuri uskonnon tulee olla globaalin etiikan

lähtökohtana. Tätä väitettä voidaan nimittää käsittelyjärjestyksen puolesta maailmaneetos-

projektin ensimmäiseksi argumentiksi. Argumentissa uskonnon välttämättömyydestä Küng

käyttää hyväksi sekä pragmatistista että filosofis-teologista metodia. Metodit ovat siinä

mielessä päällekkäisiä, että ne esitetään maailmaneetos-projektissa yhtenä erittelemättömänä

kokonaisuutena. Sen vuoksi niiden rakenne on toisilleen analoginen: ensin osoitetaan

autonomisen järjen kykenemättömyys perustella moraalia, sitten esitetään negaation kautta

perustelu teonomiselle moraalille ja viimein annetaan positiivisia perusteluja teonomisen

välttämättömyydelle.

45   PWE, 35: ”Bisher kam auch die Ethik, insofern die Reflektion über das sittliche Verhalten des Menschen ist,
meist zu spät: Zu oft fragte man, was erst nachdem wir es konnten. [...] Ethik, wiewohl immer zeit- und
gesellschaftsbedingt Krisenreflektion sein. [...] Ethik sollte-mittels Krisenprognose, die mit der
schlimmeren möglichkeit rechnet […] – die Krisenprophylaxe dienen. [...] Wir brauchen eine
Präventivethik.”

46    Tässä valossa ei olekaan yllättävää, että Küng viittaa historiallisessa analyysissään Rooman klubin
raportteihin. (PWE, 66.) Vrt. Woit 1999d.

47   Ks. myös D, 291–296; WWd; Rehm 1994, 7, 8; Kopelew 1995; Our Global Neighbourhood; H. Schmidt
1997b; Pietikäinen 1998; Woit 1999a; 1999b; Bialas 1999b.

48   Vertailun vuoksi mainittakoon suomalaisesta keskustelusta von Wrightin klassinen kriisilähtöinen
aikalaisanalyysi, jossa pelastuksen toivo perustetaan vastaaavasti järjen varaan, von Wright 1987.
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2.1. Pragmatistinen metodi: uskonto moraalin motivaattorina

Maailmaneetos-projekti koskee siis ensisijaisesti uskontojen välistä etiikkaa. Voidaankin

kysyä, miksi sekulaarit moraali-instituutiot ovat toissijaisessa asemassa. Vastatakseen tähän

Küng pyrkii perustemaan teonomisen moraalin tarpeellisuuden.49 Hänen väitteensä on, että

nimenomaan usko järkeen moraalin oikeuttajana on kriisissä.50 Ihmisen autonomiseen kykyyn

päättää, mikä on oikein ja väärin, on vaikea luottaa, kun on nähty kolmannen valtakunnan,

atomivoiman tai geeniteknologian tuottamat vaikutukset ihmiselle ja luonnolle.51 Kun Küng

asennoituu pessimistisesti autonomisen, uskonnosta riippumattoman järjen moraaliseen

kapasiteettiin, hän tarkoittaa tällä sekularisoitunutta länsimaista moraalia.52 Argumentaatio on

seuraava.

Puhuessaan järjen moraalisen autonomian ihanteesta Küng käyttää käsitettä ”valistuksen

dialektiikka”.53 Uskonnolla hän puolestaan tarkoittaa kaikkia niitä elämänkatsomuksia, joissa

uskotaan johonkin korkeampaan voimaan.54 Ensinnäkin, historia on Küngin mukaan faktisesti

osoittanut, että valistuksen paradigma on johtanut yhteiskunnallisiin ongelmiin.55 Toiseksi, jos

49   PWE, 58: ”[…] durch alle Jahrtausende hindurch waren die Religionen jene Orientierungssysteme, welche
die Grundlage für eine bestimmte Moral bildeten, sie legitimierten, motivierten und oft auch mit Strafen
sanktionierten.  Aber – muss das auch heute noch, in unserer weitgehend säkularisierten Gesellschaft, so
sein?” Jumalalähtöisen ja sekulaarin moraalin problematiikasta ks. mm. Hofmeister 1978; Ricoeur 1996. Vrt.
Hauerwas 1983.

50  PWE, 33: ”Die Krise des Fortschrittsdenkens aber ist im Kern die Krise des modernen
Vernunftsverständnisses.”

51   PWE, 76. On syytä kysyä kuinka paljon Küngin historiallinen pessimismi liittyy postauswitzin aikaiseen
laajempaan kansalliseen itsetutkiskeluun – siitä huolimatta, että hän on sveitsiläinen, ei saksalainen. (ks.
esim. ThA, 158, 229; PWE, 76.)

52  Ks. esim. PWE, 58: ”[…] durch alle Jahrtausende hindurch waren die Religionen jene Orientierungssysteme,
welche die Grundlage für eine bestimmte Moral bildeten […] Aber – muss das auch heute noch, in unserer
weitgehend säkularisierten Gesellschaft, so sein?” Ks. myös PWE, 63–66. On huomautettava, että järki
sinänsä ei Küngin teologiassa sulje pois uskoa tai päinvastoin. (ThA, 244, 245.)

53     Ks. PWE, 63: ”Dialektik der Aufklärung”
54     PWE, 77.
55   PWE, 66: ”Die grossen ökonomisch-technologischen Probleme unserer Zeit sind immer mehr zu politisch-

moralischen Probleme geworden […] und diese übersteigen und überfordern auch jegliche Psychologie,
Soziologie […]” Ks. myös C, 824–828, 844, 845, 868, 869.
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järjen autonominen auktoriteetti ei ole kyennyt arvojen kannalta tyydyttäviin tuloksiin,

uskonto on yksinkertaisesti ainoa vaihtoehto.56 Tämän näkyy myös ihmisten käyttäytymisessä:

he etsivät itsekin uskonnollista vaihtoehtoa.57 Kolmanneksi, uskonto on Küngille kuitenkin

enemmän kuin vain jäljelle jäänyt vaihtoehto. Se on itse sosiologisesti osoittautunut moraalia

ylläpitäväksi voimaksi.58 Tällä hän tarkoittaa, että uskonto ”vaikuttaa epäsuorasti” motivoiden

normittaen yksittäisen ihmisen moraalista elämää; uskonnossa on kyse toimintaa ohjaavasta

voimasta.59 Uskonto on historian kuluessa kyennyt ”ihmisen vapauttamiseen [...] psyykkis-

psykoterapeuttisesti, mutta myös poliittis-sosiaalisesti”.60

Toisin sanoen, Küng päättelee ikään kuin objektiivisena historian tarkkailijana, että jos ja kun

uskonnot ovat kyenneet osoittamaan historiallisesti ja sosiologisesti katsottuna reaalisesti

huomattavasti positiivisempia eettisiä tuloksia kuin mikään järjen autonomiseen auktoriteettiin

56   PWE, 66: ”Wer kann uns heute, wo wie mehr können, als wir dürfen, was wir tun sollen? Vielleicht die
Religionen […]”; WWW, 183: ”Die Ausschliessliche Diesseitigkeit, die den Menschen von seinen
metaphysischen Quellen abschneidet, der totale Positivismus, der sich nur mit der Oberfläche der Dinge
befasst und die Tiefdimension vergessen lässt – sie können eine dauerhafte Sinngebung für den Menschen
nicht darstellen und führen darum zur Frustration […] die integrierende Funktion der Religion, die keine
Philosophie und auch keine Ethik letzlich ersetzen können […]” Vrt. Höhn 1994 ja toisaalta Albert 1979.

57   WWW, 183: ”Wer die Religion verbannt oder ignoriert, schafft ein Vakuum; er muss jedenfalls sagen,
welche Angebote er statt dessen in dieser Zeit wachsender Desorientiertheit und Pseudoreligiosität bereit hält
gerade für die vielen Jugendlichen , die auf der Suche nach Sinn und Wertorientierung sind.” Ks. myös CW,
381; CC, 276; J, 541; W, 167; C, 836–840. Vrt. mm. Höhn 1994; Kuschel 1999b, 157.

58     Ks. esim. C, 71; WW, 14, 128–130. Vrt. Welker 1993a & 1993b; Ng.
59   WWW, 365, 366: ”Führungskraft aus ethisch-religiöser Grundhaltung […] Religion wirkt indirekt,

gleichsam vom Grund her über die einzelnen Menschen, freilich auch in die aktuelle Tagesfragen und
technischen Detailfragen hinein: indem sie nämlich Grundüberzeugungen, Grundhaltungen, Grundwerte ins
Spiel bringt, indem sie für konkretes Verhalten und Entscheiden letzte Begründungen, Motivationen,
Normen liefert.” Ks. myös esim. WWW, 196: ”Am ehesten kann eine Religion überzeugen, die Menschen
auf ein humanes Ethos verpflichtet, und ein Ethos, das offen ist für die Dimension der Transzendenz, des
Religiösen, ja, das von der Religion her letztlich getragen, motiviert und konkretisiert ist.” (Kursivointi
minun.); D, 303: ”Und doch können sie [Religionen], wo sie wollen, überzeugende sittliche Motivationen
bieten [...] überzeugende Motive des Handelns bieten [...]”; ZWR, 15; WR, 23, 24.

60   PWE, 69: ”In den vergangener Jahrzehnten hat sich deutlicher als früher gezeigt, dass sich eine Religion
nicht nur für die Unterdrückung, sondern auch für die Befreiung des Menschen einsetzen kann: psychisch-
psychotherapeutisch, aber auch politisch-sozial.”; PWE, 85: ”[...] doch können sie [die Religionen], wo sie
wollen, überzeugende sittliche Motivationen bieten. Denn gegenüber so viel Frustration, Lethargie und
Apathie [...] können sie aus uralter Tradition in zeitgemässer Form überzeugende Motive des Handelns
bieten: nicht nur wie die Philosophie ewige Ideen, abstrakte Prinzipien und allgemeine Normen, sondern
auch die lebendige Verkörperung einer neuen Lebeneinstellung und eines neuen Lebenstils.”; CW, 248, 294,
295, 378, 379, 385; RFV, 76; J, 798; D, 297–309; WW, 14, 76, 79. Vrt. CC, 74, 75; MS, 74: Häring 1998,
340, 341. Ks. myös mm. Hausmanninger 1994, 308, 309; H. Schmidt 1995; C. H. von Weizsäcker 1995, 95–
101; Loye 1999, 232, 233 ja toisaalta Bechmann 1992, 301.
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nojaava periaate, on realistista etsiä tilanteeseen apua juuri uskonnoista. Uskonnot tarjoavat

niin ikään parhaat psyykkiset, sosiologiset ja kulttuuriset puitteet moraalin toteutumiselle.61

Kokemus kun on opettanut, että ihmisessä itsessään autonomisena yksilönä ei ole perustaa

moraalille. Metodologiaa, jota Küng tässä käyttää argumentoidessaan uskonnon

välttämättömyyden puolesta, voidaan nimittää pragmatistiseksi William Jamesin

uskontopragmatistisessa mielessä.62 Toisaalta sillä on yhteyksiä myös mannermaisiin

suuntauksiin, kuten Friedrich Schleiermacherin ja Peter Winchin hermeneuttiseen

koulukuntaan.63

Tässä kohtaa on otettava huomioon Küngin rigoristinen ajattelutapa. Näyttää siltä, että Küng

pitää mahdollisena lähtökohdiltaan vain joko autonomisesta järjestä tai uskonnosta nousevan

moraalin olemassaolon. Tämä käy ilmi niistä kohdista, joissa hän antaa ymmärtää, että toisen

näistä osoittautuessa huonoksi moraalin lähtökohdaksi ei jää kuin yksi vaihtoehto.64 Küngin

mukaan on väistämätön historiallinen fakta, että valistuksen projektin autonominen järki on

hävinnyt uskonnoille kaksinkamppailun asemasta moraalin oikeuttajana. Valistusajan ihanteen

tilalle on nostettava uusi postmoderni paradigma, jonka Küng uskoo tarjoavan aidomman

mahdollisuuden uskonnollisen ulottuvuuden huomioimiselle.65

61     Vrt. Miri 1996, 169; Declaration on the Role of Religion in the Promotion of a Culture of Peace; Kuschel
1998, 483, 484; Neuhaus 1999, 80; Lähnemann 2001.

62   Tiles kuvaa Jamesin teoksen The Moral Philosopher and the Moral Life ydinajatuksia seuraavasti: ”Even
unbelievers have to recognize how belief  in God inclines a person to adopt a ’strenious mood’ towards the
realization of ideals; ’in a merely human world without a God, the appeal to our moral energy falls short of
its maximal stimulating power’ (212).” (Tiles 1998, 640.) (Kursivointi minun.) Vrt. myös mm. SGW, 156–
158

63     Ks. esim. Puolimatka 2002, 175, 176.
64    Ks. esim. WWW, 323–325: ”Die reine Vernunft vermag die Forderung der Nachhaltigkeit einer

Entwicklung nicht zu beweisen [...] Die reine Vernunft vermag auch die Forderung der
Zunkunftsvorsorge nicht zu beweisen. […] Deshalb muss nun auch bezüglich der Religion bedacht werden
[…]” (Kursivointi minun.) Ks. myös PWE, 66; WWW, 183. Vrt. Albert 1979, 59–94; Porter 2001, 120.

65   PWE, 79: ”Wir sollten sie in dieser neuen Weltkonstellation auch nicht durch einen neuen Götzen, etwa den
’Weltmarkt’, dem alle Werten unterzuordnen wären, ersetzen, sondern durch den erneuerten Glauben an den
einen wahren Gott. Echte Religion, die sich so auf das eine und einzige Absolute bezieht, hat in der
Postmoderne wieder eine neue Chance – nicht mehr und nicht weniger.” (Kursivointi minun.); CW, 99; CC,
305; Ng, 14; KWR, 43–45; J, 749; W, 161–163; WR 20, 21; MS, 63; TPE, 134–136; Häring 1998, 288–291.
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On kuitenkin huomattava eräs merkittävä yksityiskohta. Küngin mukaan uskonto ei

varsinaisessa mielessä ole osoittautunut ainoaksi, joka kykee moraalin motivoimiseen. Myös

autonominen järki on toisinaan tuottanut yhtä hyviä, usein jopa parempia moraalisia

tuloksia.66 Tämä toteamus näyttäisi olevan jännitteessä edellä esitetyn uskontoargumentin

kanssa. Pragmatistinen metodin sisältää siis toisaalta myös kommentinomaisen, mutta selkeän

ei-uskonnollisen moraalin oikeutuksen. Jossain mielessä Küng ei vaikuta suhtautuvan

kovinkaan pessimistisesti autonomisen järjen kykyihin moraalin toteuttamisessa. Filosofis-

teologisen metodin käsittelyn yhteydessä tähän huomioon tulee lisävaloa.

2.2. Filosofis-teologinen metodi: uskonto moraalin perustana

Küng ei kuitenkaan tyydy ainoastaan historiaan ja kokemukseen perustuvaan pragmatistiseen

argumentointiin uskonnon puolesta. Vielä korostetummin hän itse asiassa tukeutuu filosofis-

teologiseen metodiin, vaikkei hän itse teekään tällaista erottelua. Seuraavassa on tarkoitus

eksplikoida maailmaneetos-projektin uskontoargumentin filosofis-teologinen ulottuvuus.

Edellisessä kappaleessa kuvattua historiallista kehitystä ei Küngin mukaan voida pitää

sattumana: ”Itse rationaalisen valistuksen luonteeseen liittyy kohtalokas ilmiö: järki kääntyy

helposti järjettömyydeksi.”67 Kantin, valistuksen ja modernin sekularismin historia osoittaa,

että autonominen järki ei kykene luomaan perustaa etiikalle edes teoreettisessa mielessä. Syy

Vrt. mm. Brauer 1984; Greinacher 1984; Mertes 1993, 53; Probst 1994, 89–92; Höhn 1994; Kuschel 1999b,
157. Modernin ja postmodernin paradigmaattisista eroista tämän tematiikan yhteydessä, ks. lisää mm. Marty
1984.

66   PWE, 59: ”Auch gläubige Menschen müssten zugeben, dass ohne Religion ein moralisches Leben möglich
ist. […] Es lässt sich empirisch nicht bestreiten, dass nichtreligiöse Menschen faktisch auch ohne Religion
über eine ethische Grundorientierung verfügen und ein moralisches Leben führen,  ja,  dass  es  in  der
Geschichte nicht selten Religiös Nichtgläubige waren, die einen neuen Sinn für Menschenwürde vorgelebt
[…] sich oft mehr als religiös Gebundene für Mündigkeit […] und die übrigen Menschenrechte eingesetzt
haben.” (Kursivointi minun.). Ks. myös esim. SGW, 157.

67   PWE, 63: ”Es liegt in der Natur der rationalen Aufklärung selbst, dass ihre Vernunft leicht in Unvernunft
umschlägt.” (Kursivointi minun)
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on siinä, ettei ole olemassa puhtaasti rationaalisesti perusteltua ehdotonta prinsiippia, joka

antaisi tietyt ehdottomat rajat moraaliselle toiminnalle. Siksi rationalismi johtaa moraalin

kohdalla väistämättä subjektivismiin ja sitä kautta mielivaltaan.68 Autonominen järki

suuntautuu aina itsekkäiden ja itsekeskeisten motiivien mukaan. Küng tunnustaa tässä

yhteydessä kannattavansa Frankfurtin koulukunnan väitettä ”Järki on alistettu intressien

alle.”69 Se itsekkyys, josta hän tässä puhuu,  ei kuitenkaan johdu ensisijaisesti ihmisen

pahuudesta, kuten esimerkiksi perisynnistä. Kyseessä ovat teoreettisemmat syyt. Siten

ongelma on enemmän filosofinen kuin teologinen.

Filosofia on järkeen vedotessaan nopeasti tiensä päässä silloin, kun eettinen velvoite tekee
eksistentiaalisessa mielessä ”pahaa”: Miten sitä voidaan vaatia minulta?  Niin,  on  olemassa  kysymys,
johon itse Sigmund Freud, joka oli vannoutunut järjen etiikkansa kannattaja, ei tiennyt vastausta: ”Kun
kysyn itseltäni, miksi olen aina pyrkinyt olemaan rehellinen, sääliväinen ja mikäli mahdollista
hyväntahtoinen, ja miksi en ole lakannut näitä olemasta, kun olen huomannut, että sitä kautta joutuu
vahingoitetuksi, pulaan, koska toiset ovat raakoja ja epäluotettavia, silloin en kaikesta huolimatta tiedä
mitä vastata.”70

Moraalin ongelmaa voidaan lähestyä ihmisen luonteen kautta: vaikka henkilö tietää, miksi

olisi syytä toimia moraalisesti oikein, hän kuitenkaan puhtaasti omaa ilkeyttään ja pahuuttaan

toimi niin. Küngin lähtökohta vaikuttaa toisentyyppiseltä. Se muistuttaa pikemminkin

68    PWE, 76: ”Ja, warum soll – vorausgesetzt man geht selber kein Risiko ein – ein Verbrecher seine Geiseln
nicht töten, ein Diktator sein Volk nicht vergewaltigen, eine Wirtschaftsgruppe ihr Land nicht ausbeuten,
eine Nation einen nicht anfangen, ein Machtblock nicht notfalls gegen die andere hälfte der Menschheit die
Raketen steigen lassen, wenn das eben im ureigensten Intresse liegt und es keine transzendente Autorität
gibt, die unbedingt für alle gilt? Warum sollen sie alle unbedingt anders Handeln? Reicht da ein ’Appell an
die Vernunft’, mit deren Hilfe man so oft das eine wie dessen Gegenteil begründen kann?”

69    WWW, 324, 325: ”Es hängt ganz und gar von unserer ethischen Motivation ab [...] Hier mit der reinen, der
theoretischen Vernunft allein zu argumentieren, wäre kurzschlüssig. Denn diese Erkenntnis hat sich – das ist
ein Verdienst von Jürgen Habermas – auch in der Philosophie durchgesetzt: Die Vernunft ist Interessen
unterworfen.” (Kursivointi minun.)  Ks. myös esim. SGW, 158, 159; Sama problematiikka tulee esille myös
demokratian ja itsekkään järkevyyden välisessä jännitteessä. Ks. esim. Puolimatka 1995, 255–258, 263.

70   PWE, 66: ”Philosophie ist mit dem ’Appell an die Vernunft’ rasch am Ende, wo ethische Selbstverpflichtung
existentiell ’weh’ tut: Wie kann man das ausgerechnet von mir verlangen? Ja, es gibt eine Frage, auf die
selbst Sigmund Freud, für seine Ethik auf Vernunft schwörend, keine Antwort wusste: ’Wenn ich mich
frage, warum ich immer gestrebt habe, ehrlich, für den Anderen schonungsbereit und womöglich gütig zu
sein, und warum ich es nicht aufgegeben, als ich merkte, dass man dadurch zu Schaden kommt, zum Amboss
wird, weil die Anderen brutal und unverlässlich sind, dann weiss ich allerdings keine Antwort.’ ” Vrt.
Brunner 1961, 399: ”Unerbittlich spannt die Vernunft den Ring der Immanenz um mich herum […] Alle von
mir aus gedachte Tranzendenz ist nur Tranzendenz-innerhalb-der-Immanenz; alles, was ich innerhalb dieser
meiner Immanenzwelt mit Du bezeichne, ist nur Du-innerhalb-der-Ichwelt. […] Es findet keine wahrhafte
Mitteilung statt. Gott teilt sich nicht mit […] der Mitmensch teilt sich nicht mit, weil er mir ja bloss das sagen
und geben kann, was ich als sein Mitmensch, als träger derselben Vernunft, ’im Grunde’ ja schon selbst
habe.” (Kursivointi minun.)
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filosofisen egoismin ongelmaa: ei yksinkertaisesti ole olemassa mitään rationaalista

perustetta altruistiselle toiminnalle. Moraalinen toiminta vaatii määritelmän mukaan jonkin

asteista uhrautumista. Siten ei ole olemassa mitään rationaalista perustetta sille, että juuri

minun tulisi toimia moraalisesti. Riippumatta siitä olenko paha vai hyvä, tuntuu siltä, että

minulta ei voida vaatia moraalista toimintaa. Filosofinen egoisti pitää egoismiaan

rationaalisesti oikeutettuna.71 Küng näyttää pitävän tätä etiikan kipeänä kysymyksenä eikä

niinkään ihmisten luonteen pahuutta. Seuraavaksi käsiteltävän filosofis-teologisen metodin

kohdalla onkin tärkeää huomata, että vaikka Küng etsii ratkaisua etiikan ongelmaan

uskonnoista, hänen määrittelemänsä ongelma on varsinaisessa mielessä kuitenkin filosofinen.

Tästä johtuen hän etsii myös ongelman ratkaisua filosofiapainotteisesti.72 Siten käy

ymmärrettäväksi myös se sinänsä yllättävä seikka, että maailmaneetos-projektissa ei

käytännössä lainkaan käsitellä synnin teologista ongelmaa.

2.2.1. Vain ehdoton voi velvoittaa ehdottomasti

(Uskonnon alustava rooli moraalin lähtökohtana)

Küngin filosofis-teologinen metodi uskontoargumentissa etenee pragmatistisen metodin

tavoin: rigoristisesti ja ex negativa, jonka jälkeen hän esittää oman positiivisen vaihtoehtonsa.

Ajatuksen kulku on seuraava. Küng kritisoi Kantia siitä, että hän olettaa ihmisillä olevan

synnynnäisesti välineet absoluuttisesti oikean moraalisen toiminnan arvioimiselle. Tällä Küng

71   Tietyssä  mielessä jopa ainoana oikeutettuna, koska ei ole mitään varmoja perusteita kunnioittaa toisia, mutta
on – ainakin intuition perusteella – hyvät perusteet kunnioittaa itseään. On huomattava, että filosofinen
egoismi ei ole mikään sadismin kaltainen marginaaliryhmien moraalimalli. (Filosofisesta sadismista ks.
tarkemmin Airaksinen 1995. Oikeastaan sadismikaan ei ole mitenkään poikkeuksellinen positio filosofisessa
mielessä. Se liittyy tarkemmassa katsannossa suoraan yllä puhuttuun egoismin ongelmaan modernissa
yhteiskunnassa, ks. Hartwig 1996, 808.) Se toimii pohjana koko länsimaiselle liberalismille, varsinkin
amerikkalaiselle libertanismille. Jos Küngin modernin rationaalisuuden tulkinta viittaa epäsuorasti
filosofiseen egoismiin, kuten on syytä olettaa, hän ei suinkaan taistele näkymätöntä vihollista vastaan.
Egoismin filosofisesta ongelmasta ja sen lajeista, ks. Airaksinen 1987, 118–128. Toinen tärkeä huomio on,
että moderni länsimainen etiikka ylipäänsä on keskittynyt lähes kauttaaltaan moraalin rationaalisiin
perusteisiin eikä esim. persoonan luonteen ominaisuuksiin, kuten perinteinen aristotelis-kristillinen etiikka.
(McDowell 1997; Foot 1997; Slote 1997.)

72     Vrt. J, 494.
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viittaa autonomiseen järkeen. Autonomisen järjen etiikka on ihmislähtöistä. Ihminen on

kuitenkin rajallinen olento ja siten ”ehdollinen”. Ehdollisella voi perustella ehdotonta. Tästä

seuraa, että autonominen järki osoittautuu paitsi käytännössä kykenemättömäksi motivoimaan

moraalia, myös teoriassa kykenemättömäksi perustelemaan yleispätevää moraalia. Uskonto

jää ainoaksi mahdollisuudeksi.73 Küngin sanoin, auktoriteetin, joka viime kädessä perustelee

moraalisen toiminnan täytyy olla ihmisen vastapuoli, ei hän itse. Tämän vastassa olevan

auktoriteetin on oltava niin ikään olemukseltaan absoluuttinen, jotta se voisi perustella mitään

absoluuttista moraalia. Küngin perusmotto on ”Vain ehdoton voi velvoittaa ehdottomasti.”74

Küng sitoo moraalin jumalauskoon velvollisuuseettisessä eli deontologisessa mielessä. Järki ei

kykene perustelemaan moraalia nimenomaan velvollisuutena. Küngin mielestä

velvollisuudessa on oltava kyse jonkinlaisesta ylirationaalisesta luottamuksesta, kokemuksesta

ja ratkaisusta suhteessa subjektin vastapuoliseen velvollisuuden lähteeseen.75 Ihmisen on

henkilökohtaisesti uskottava ehdottoman moraalisen auktoriteetin olemassaoloon. Tämä

Küngin käsitys heijastaa hänen saamiaan vaikutteita dialektisesta teologiasta, jossa järki ja

73   Vrt. Brunner 1961, 399, 400: ”Ja, wenn Gott statt von mir gedacht zu werden,  sich selbst  mitteilte…! Das
ware wohl nicht mehr bloss relative, sondern absolute Selbstmittelung, darum etwas, das mein Leben
wahrhaftig veränderte. Dann würde der Ring meiner Ich-Einsamkeit den die Vernunft um mich legt,
gesprengt.” (Kursivointi minun.)

74   PWE, 77: ”Nur Unbedingtes kann unbedingt verpflichten [...] Mit einem allen Menschen quasi-eingeborenen
’kategorischen Imperativ’ sich das Wohl aller Menschen  zum Massstab des eigenen Handelns zu machen,
kann man heute [...] nicht mehr rechnen. Nein, das Kategorische des ethischen Anspruchs, die Unbedingtheit
des Sollens, lässt sich nicht vom Menschen, vom vielfach bedingten Menschen her, sondern nur von einem
Unbedingten her begründen: von einem Absoluten her, das einem übergreifenden Sinn zu vermitteln
vermag und das den einzelnen Menschen, auch die Menschennatur, ja, die gesamte menschliche
Gemeinschaft umfasst und durchdringt.” On huomattava, että sana unbedingt tarkoittaa sekä ehdotonta että
riippumatonta. Sana viittaa siis paitsi moraalin universalisoitavuuteen myös sen lähteen itsenäisyyteen
suhteessa inhimilliseen, tässä tapauksessa epäilemättä ennen kaikkea järkeen. Tämä johtaa paitsi relativismin
myös kaikenlaisen ylipäänsä relationaalisen moraaliteorian vastustamiseen. Ks. myös CW, 349; CC, 75, 83,
85; RFV, 77; J, 62, 63; WW, 62. Vrt. Albert 1979, 64, 91, 92, 181–189; von Bredow 1992; Welker 1993a;
1993b; Ng; Frühbauer 1997, 587, 588; Kuschel 1998, 468–470; Porter 2001, 117.

75   WWW, 332: ”Die ’unbedingte Pflicht der Menschheit zum Dasein’ und so ’die Pflicht…zur Fortpflazung
überhaupt’ könne rein philosophisch nicht auf ein fremdes Recht zurückgeführt werden, da es dafür kein
Rechtssubjekt gäbe [...]” (Kursivointi minun.); C, 73: ”Ja, es geht im Christentum durchaus um die
Wahrheit. Doch nicht rein theoretischen Vernunftwahrheiten, sondern praktische Glaubenswahrheiten sind
hier gemeint, die in Erfahrung, Entscheidung und Tun gründen.” Vrt. CW, 540, 559; J, 79, 118, 405, 414,
495, 497, 719, 728, 729; CA, 45.
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usko, luonto ja armo nähdään keskenään enemmän tai vähemmän yhteismitattomina ja

vastakohtaisina käsitteinä.76 Ihmisen vastapuolena olevaa absoluuttia kutsutaan monissa

uskonnoissa nimellä Jumala.77 Luottamus Jumalaan ei tosin tarkoita järjen nihiloimista. Küng

jopa painottaa järjen ja uskon välistä yhteyttä, mikä yhdistää hänet nimenomaan Brunnerin

dialektiseen teologiaan.78 Küngin teologian keskeinen käsite on rationaalinen luottamus. Tällä

hän kuitenkin tarkoittaa jotain muuta kuin loogista rationaalisuutta:

Eettisen vaatimuksen kategorisuus [...] voidaan [...] perustaa vain ehdottoman kautta [...] Tämä voi olla
vain tuo viimeinen, korkein todellisuus itse, jota tosin ei ole rationaalisesti todistettu, mutta joka
voidaan omaksua järkevässä luottamuksessa.79

76   Vrt. ThA, 230: ”[…] Vaticanum I Gott und Mensch gleichordnend, ein Zusammenspiel von Mensch und
Gott, Natur und Gnade, Vernunft und Glaube, Philosophie und Theologie etabliert hatte. Insofern nahm die
’dialektische Theologie’ die grossen Intentionen der Reformatoren wieder auf und sah den Menschen nicht
mehr im harmonischen Natur-Übernatur-Schema, sondern in scharfer Frontstellung als den ’Menschen im
Widerspruch’ (E. Brunner) […]” Vrt. Brunner 1961, 57: ”Was auf dem Weg der philosophischen
Spekulation erkannt wird, ist, eben darum, etwas anderes, als was auf dem Weg des Glaubens erkannt wird.”
(Kursivointi minun.) Küngin varhaiskauden positiosta suhteessa katolisen kirkon analogia entis oppiin ks.
Huovinen 1978b, 33–39. Küngin ajattelun yhteyttä erityisesti Brunnerin dialektiseen teologiaan pyritään
jatkossa havainnollistamaan Brunner-sitaattien avulla viitteissä.

77     PWE, 77; CW, 19, 141. Vrt. SR, CC, 124–126, 199–201, 218; WW, 80, 81; Abe 1993a. Ks. toisaalta Cobb Jr
1990, 81–84; Milbank 1990, 176–181.

78    C, 73: ”Christlicher Glaube ist nicht stummer Glaube. Er erkennt, was er glaubt, und bekennt, was er
erkennt. Kein Glaubensakt (fides qua creditur) ohne einen wie immer bestimmten Glaubensinhalt (fides quae
creditur). Und insofern nun dieser erkennende und bekennende Glaube sich ausspricht, ist er auf Worte und
Sätze des Glaubens angewiesen. […] ist er für die Kommunikation innerhalb der Glaubensgemeinschaft auf
Sprache angewiesen, die in Worten und Sätzen geschieht, auf Sätze des Glaubens also im weitesten Sinne
des Wortes.” (Kursivointi minun.), 88. Vrt. Brunner 1961, 456: ”Theologie steht wohl in der allernächsten
Beziehungsnähe zum Worte Gottes, aber sie ist es nicht selbst. Die rechte Lehre kommt aus dem Gotteswort
und aus dem Glauben, aber begrifflich verstehen, theologisch reproduzieren und zum intellektuellen
Eigentum machen lässt sie sich auch ohne den Glauben. Der Glaube muss wohl durch ein Verstehen
theologischer Begriffe […] hindurch; aber er selbst ist nicht das theologische Verstehen. Theologisches
Verstehen gehört doch auf die Seite der Vernunft, auf die Seite des Menschen.” (Lihavointi minun.)  On
kuitenkin ilmeistä, että Küng antaa ihmisen rationaliteetille itse asiassa merkittävämmän aseman kuin
Brunner. Ks. esim. ThA, 244, 245: ”– dass dieses Grundvertrauen im Vollzug selbst eine ursprüngliche
Vernünftigkeit, eine innere Rationalität offenbart [...] der Glaube ist nicht einfach über der Vernunft! […]
Der Glaube ist nicht gegen die Vernunft! […] Die Vernunft ist nicht gegen den Glauben! – Denn schon das
vernünftige Funktionieren der Vernunft setzt ein Vertrauen in die Vernunft voraus, das nicht rein rational
begründet werden kann. – Auch der Glaube an Gott ist nicht ein unvernünftiges, blindes Wagnis, sondern
ein vor der Vernunft verantwortbares, in der Wirklichkeit selbst begründetes Vertrauen.” (Lihavointi
minun.) Vrt. Brunner 1961, 467: ”Die Busse vollzieht sich in einem Akt der Vernunft, aber in einem solchen,
in dem die Vernunft auf ihre Autonomie verzichtet. Die Vernunft ist dazu nur imstande, weil sie vom Wort
Gottes überwältigt ist […]” (Kursivointi minun.) Ks. myös ThA, 223, 224, 229, 230, 239; C, 486–488, 492,
493, 616–618, 718, 719, 773–776; CC, 80, 130; J, 501, 515; EF, 284–286; Häring 1998, 170–206. Vrt.
Werner 1993 ja toisaalta Albert 1979, 173–186.

79  PWE, 77: ”Das Kategorische des ethischen Anspruchs [...] lässt sich [...] nur von einem Unbedingten her
begründen [...] Das kann nur die letzte, höchste Wirklichkeit selbst sein, die zwar nicht rational bewiesen
aber in einem vernünftigen Vertrauen angenommen werden kann.” (Kursivointi minun.); CW, 346; CA,
20–23; CC, 218; J, 418, 419, 497, 720; Spiritualität und ethische Erziehung, 28, 29; EF, 129–134. Vrt.
Brunner 1961, 57: ”Das gilt im unbedingten Sinne nur von göttlichen Personsein, von der unbedingten,
absoluten Person. Von der menschlichen, der bedingten Person, gilt es nur im bedingten Sinne. Nur der
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Küngin kanta liittyy siihen, että hän katsoo Jumalan rationaalisen tavoittamisen esimerkiksi

jumalatodistusten avulla mahdottomaksi.80 Jumala on viime kädessä jotain muuta kuin järki.

Siten objektiivinen moraali voidaan hänen mukaansa perustaa vain jonkin muun kuin järjen

varaan. Vaihtoehdoksi jää loogisuuden rajat rikkova Jumala ja uskonto.81

2.2.2. Ekskurssi: Küngin eksistentialismi

Edellä esitetty ajattelutapa on yhteydessä paitsi dialektiseen teologiaan, myös kenties vielä

selkeämmin eksistentiaaliteologiaan. Seuraavat sivut käsittelevät Küngin teologian

eksistentialistista ulottuvuutta. Tämä on tarpeellista, jotta voitaisiin ymmärtää

mahdollisimman hyvin edellä käsiteltyä Küngin positiota suhteessa järkeen ja uskontoon.

Ekskurssin pohjalta voidaan tarkentaa kuvaa Küngin käsityksestä uskonnosta moraalin

lähtökohtana.

Huovinen on osoittanut Küngin eksistentialismin nousevan hänen varhaisemmasta

kristomonistisesta ajattelustaan.82  Huovisen tutkimus rajoittuu Christ Sein-teokseen ja sitä

edeltäneeseen aikaan. Myöhemmissä teoksissa Küng ei ota kantaa ei-subjektiivisen ontologian

ja monismin väliseen jännitteeseen, ja jos ottaakin, niin näistä kohdista on vaikea tehdä

pitkälle meneviä johtopäätöksiä Küngin nykyisestä kannasta.83 Toisaalta tämä ongelma on jo

hänen varhaisemmassa tuotannossaan, minkä Huovinen itse asiassa katsoo puoltavan oletusta

Herr-Gott ist unbedingte Person […] Der Gott der Philosophen ist ein Gedankengott, nicht der Herr-Gott.
Der Gott der Philosophen ist ein Abstraktion, er ist nicht ’der lebendige Gott’ ”.  (Kursivointi minun.)

80     Huovinen 1978a, 127,128. Vrt. Brunner 1961, 58: ”Kein Gottesbeweis führt auf den Herr-Gott […]”, 370:
”Der ’Gott’ der Gottesbeweise ist nicht der lebendige Gott des Glaubens, sondern ein intellektuelles,
ideenhaftes Ersatzgebilde […]” Vtr. J, 496; GW, 35, 36.

81   Ks. myös esim. J, 545. Vrt. Brunner 1961, 60: ”[…] dieser Gottesbegriff sprengt ja die Grundkategorien alles
Denkens: die unbedingte Gegensätzlichkeit der logischen Grundprinzipien des Widerspruchs und der
Identität.”

82     Huovinen 1978a, 142–146.
83     Ks. esim. C, 803.
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monistisesta idealismista Küngin ajattelussa.84 Sitä paitsi on todettava, että Küng suorastaan

tukeutuu maailmaneetos-projektin fundamentaaliteologian osalta aikaisempiin teoksiinsa.85

On huomion arvoista, että vaikka Küngin voidaan sanoa nyttemmin puhuvan yhä

positiivisempaan sävyyn muista uskonnoista, tämän ei tarvitse välttämättä kumota edes hänen

alkuperäistä monistista tulkintaansa Kristuksen merkityksestä. Positiivinen uskontokäsitys

sopii sinänsä Küngin pre-eksistenssikristologiaan ja idealismiin, jossa Kristus irrotetaan

historiallisesta Jeesuksesta.86 Kristomonistinen kristologia on mahdollista tulkita vaikkapa

symbolisesta näkökulmasta Raimon Panikkarin tapaan.87 Tämän tutkimuksen kannalta

kristomonismia olennaisempi aihe on kuitenkin eksistentialismi. Maailmaneetos-projektin

systemaattinen yhteys eksistentialismiin tulee esille seuraavissa Huovisen Küng-tulkinnan ja

Küngin nykyisen tuotannon välisissä rinnastuksissa.

Huovisen mukaan Küngin eksistentialistisen teologian kantava ajatus on, että historiallinen

Jeesus on funktionaalinen apuväline, joka viittaa ideaaliseen prinsiippiin, ”Jumalan asiaan”,

jossa on viimekädessä kysymys elämän mielekkyyden löytymisestä.88 Ratkaiseva käsite

84   Huovinen 1978, 143: ”Arvokokemuksen ja ontologian väliseen problematiikkaan on vaikea  antaa
yksiselitteistä vastausta, koska Küng ei varsinaisesti käsittele siihen liittyviä ongelmia. Tästä vaikenemisesta
ei tosin voida vielä päätellä mitään ehdottoman sitovaa arvokokemuksen ulkopuolella mahdollisesti olevasta
ontologiasta. Silti argumentum ex silentio on konvergoivana perusteluna myös tukemassa edellä esitettyä
tulkintaa Küngin ajattelun taipumuksesta subjektiiviseen idealismiin. Tällainen vaikeneminen kokemuksen
ulkopuolisesta ontologiasta on myös sikäli symptomaattista, että subjektiivisen idealismin perusongelma on
juuri ontologisesta problematiikasta vaikeneminen.”

85   WW, 18: ”Die drei Bücher ’Christ sein’, ’Existiert Gott?’ und ’Ewiges Leben?’ bilden für mich bis heute die
Basis meiner theologischen Arbeit. Ich habe bis heute keine dieser Positionen revidieren müssen. Im
Gegenteil. Schon das erste Kapitel von ’Christ sein’ umschreibt ja einerseits den Horizont der modernen
Säkularität und des modernen Atheismus, und andererseits den der Weltreligionen.”;  C, 59, 78. Kasper
puolestaan väittää, että Christ sein -teoksen teologinen perustruktuuri löytyy jo Küngin väitöskirjasta.
(Huovinen 1978b, 27, 28)

86  Huovinen 1978b, 88–90, 153–158.
87   Ks. Komulainen 2000c, 129–126. Panikkarin uskontoteologiasta ks. Komulainen 2003.
88    Huovinen 1978b, 167. Vrt. C, 17: ”Dieses Buch kann und muss kirchenkritisch sein, weil es aus

unerschütterlichen Glauben an Person und Sache Jesu Christi herausgeschrieben ist [...]” (Kursivointi
minun.), 59: ”Was ich im Buch ’Christ sein’ breit ausgeführt und aus dem Neuen Testament belegt habe,
kann ich hier knapp zusammenfassen: Jesus hat sich die Sache des Gottes Israels zu eigen gemacht.”, 63:
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Küngin eksistentialistisessa ajattelussa on perusluottamus. Tämän ympäröivään todellisuuteen

kohdistuvan luottamuksen voidaan sanoa redusoituvan arvokokemukseksi Küngin teologiassa.

Perusluottamus kohdistuu Küngin mukaan viime kädessä Jumalaan.89 Uskonto vain tekee

tämän eksistentiaalisen luottamuksen tietoiseksi ja eksplikoi ihmiselle sen kohteen, Jumalan.

Tästä käsin käy ymmärrettäväksi, että uskonto palautuu Küngillä viime kädessä

eksistentiaaliseksi ei-rationaaliseksi ja ei-propositionaaliseksi arvokokemukseksi.90

Arvokokemusta puolestaan edeltää eksistentiaalinen valinta Jumalan puoleen; näin usko,

arvokokemus ja henkilökohtainen ratkaisu sulautuvat yhteen.91 Tällaisella dialektisesta

teologiasta irrottautuneella eksistentialismilla on kuitenkin tendenssi nähdä uskonto pelkkänä

etiikkana.92 On kuvaavaa, että esitellessään nykyisen näkemyksensä kristinuskon

ydinsanomasta, Küng ei käytännössä lainkaan ota esille teemaa syntien sovituksesta, ei edes

”Das Kreuz Jesu […] Gemeint ist damit vielmehr das tapfere Leben im Alltag ohne Angst, auch angesichts
tödlicher Risiken: durch den nun einmal unvermeidbaren Kampf, auch alles Leid, ja selbst den Tod
hindurch.”, 65: ”Das Wort vom Kreuz wurde zum grossen christlichen Antwort auf die uralte Frage nach der
Unbegreiflichkeit des Leidens und vor allem des unschuldigen Leidens.” Vrt. J, 405, 417, 447; CA, 158;
Kuschel 1994, 304–306; Häring 1998, 139–145, 151.

89    WWW, 332: ”[...] ’es sei denn ein(es) Recht(es) des Schöpfergottes gegen seine Geschöpfe, denen mit der
Verleihung des Daseins diese Fortsetzung seines Werkes anvertraut würde.’ Ich kann Hans Jonas nur
zustimmen, wenn er sagt ’dass religiöse Glaube hier schon Antworten hat, die die Philosophie erst suchen
muss, und zwar mit unsicherer Aussicht auf Erfolg’.” (Kursivointi minun.) Vrt. Brunner 1961, 58: ”Auch der
Bibel bezeugte Erkenntnis des Schöpfers aus seinen Schöpfungswerken ist etwas ganz anderes als eine
metaphysische Schlussfolgerung. Sie ist staunend-erfürchtigen Anbetung der sich offenbaren Majestät.”
(Kursivointi minun.) Vrt. J, 495; WW, 164, 165; EF, 132–134, 200; Albert 1979, 28–30; Häring 1993.
Perusluottamuksen käsitteen oleellisuus Küngin ajattelussa viittaa Rahnerin vaikutukseen. Rahnerin
antropologiasta ks. Speck 1967, 47–178; Mannermaa 1971, 52–67.

90    Huovinen 1978b, 136–142. Vrt. C, 77: ”Nirgendwo hat Jesus gesagt: ’Spreche mir nach!’, vielmehr sagte
er: ’Folge mir nach!’ “

91   Huovinen 1978b, 132; CA, 40–41, 160–162; GW, 26–29; Albert 1979, 30–34. Vrt. Brunner 1961, 449, 452:
”Das Wort bietet sich selbst den Menschen zur Aneignung dar; es ruft ihm auf zu einem Akt der Hinnahme
und Hingabe, zum persönlichsten Akt, in dem die Totalität der Person, das Herz zur Stelle sein muss. Diese
Doppelakt heisst im Neuen Testament Busse und Glaube. […] also der Glaube ein Akt der Person ist […] es
[Das Wort] ’ruft’ Entscheidung ’hervor’.” (Kursivointi minun.) Eksistentiaalisen valinnan ulottuvuus on
seikka, joka erottaa Küngin perusluottamuksen käsitteen Rahnerin antropologiasta. (Ks. esim. Mannermaa
1971, 66, 67.)

92     Huovinen 1978b, 142. Vrt. C, ”Jesus hat die Sache des Gottes Israels zu eigen gemacht, bestimmt von der
typisch apokalyptischen Erwartung, in einer Endzeit zu leben, wo Gott selbst sehr bald auf den Plan treten
und seinen Willen durchsetzen, seine Herrschaft aufrichten, sein Reich verwirklichen wird. Dieses Reich,
diese Herrschaft, diesen Willen Gottes wollte Jesus vorweg ankündigen, und zwar mit Blick auf das Heil
des Menschen. Dieses allein macht er zum Massstab. Nicht einfach das erneute Einhalten von Gottes
Geboten fordert er deshalb, sondern eine Liebe, die im Einzelfall bis zum selbstlosen Dienst ohne
Rangordnung geht, bis zum Verzicht auch ohne Gegenleistung, bis zum Vergeben ohne Grenzen. Eine Liebe
die selbst den Gegner, den Feind einschliesst: Gottesliebe und Nächstenliebe nach dem Mass der Eigenliebe
(’wie dich selbst’).” (Kursivointi minun.)
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puhuessaan ”ristin skandaalista”; päinvastoin hän otsikoi Kristusta käsittelevän jakson nimellä

”Kristuksen seuraaminen”.93 Vaikka Küng käsitteleekin myöhemmin esimerkiksi Lutherin

vanhurskauttamisoppia ei-eettisenä kysymyksenä, hän tällöinkin perustaa näkemyksensä

väitöskirjaansa Rechtfertigung.94 Küng ei siis näytä tuovan tässäkään suhteessa mitään uutta

Huovisen esille nostamiin idealistis-eksistentialistisiin teemoihin. Küngin maininnat Lutherista

näyttäisivät toimivan pikemminkin esimerkkinä siitä, miten eksistentialistinen ansatsi voi

kätkeytyä ei-eksistentialistiseen terminologiaan.95

Havainnollinen yhdysside Küngin varhaisemman barthilaisuuden ja myöhäisemmän

bultmannilaisuuden välillä on Friedrich Schleiermacherin teologia. Küng kritisoi

Schleiermacherin subjektiin painottuvaa antropologista teologiaa juuri barthilaisen

vastapuoliajattelun pohjalta. Küngin mukaan on luonnollista kysyä, opettaako Schleiermacher

perustavanlaatuisia kristinuskon fundamentteja, kuten teologiaa filosofian hallitsijana sekä

Jumalaa ihmisen vastapuolena, ei-psykologisena todellisuutena ja keskenään tasavertaisena

kolmiyhteisyytenä.96  Tällaiset kysymykset perustuivat aikanaan juuri Barthin Schleiermacher-

kritiikkiin, samoin kuin Küngin esittämä kysymys Jeesuksen historiallisesta merkityksestä.97

Tältä pohjalta tarkasteltuna Küng näyttäisi olevan lähellä alkuperäistä barthilaisuuttaan.

Tarkemmassa katsannossa Küng kuitenkin näkee Schleiermacherin selviytyvän mainiosti

barthilaisuuden asettamista vaatimuksista. Huomionarvoinen seikka Küngin eksistentialismia

käsiteltäessä on nimenomaan tapa, jolla hän päätyy tähän käänteiseen johtopäätökseen.

93    C, 58–67: ”2. Die Nachfolge Christi […]” Ks. myös C, 72, 73: ”Was also macht einen Menschen zum
Christen? […] dass er seine Menschlichkeit, Gesellschaftlichkeit und Religiosität nach dem Massstab und
Geist dieses Christus zu Leben versucht […]”   77–85. Vrt. PWE, 110; Häring 1998, 79–82, 134, 147,
165, 167. Ks. tosin EF, 200.

94     C, 612–614. Vrt. D, 32–36.
95     Eksistentialistisessa Luther-tulkinnassa ei sinänsä ole mitään uutta, ks. esim. Pirinen 1984, 64.
96    Vrt. CC, 201.
97     C, 802.
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Loppujen lopuksi Küng tulkitsee kristinuskon perusdogmeja, kuten Jeesuksen jumaluuden,

ilmeisen eksistentialistisesti.98 Jeesuksen jumaluuden klassisen tulkinnan modifioiminen on

Küngin teologisen kehityksen selkeimpiä yksittäisiä eksistentiaaliteologiaan viittaavia

merkkejä.99 Schleiermacher-tulkinnan kohdalla tulee myös esille Küngille tyypillinen

ambivalenttisuus ja paradoksaalisuus suhteessa idealismiin.100 Toisaalta hän painottaa

Jeesuksen historiallisuutta ja sitä, ettei hänelle anneta ainoastaan idealismille tyypillistä

funktionaalista tulkintaa – itse historiallinen persoona ja ontologia on ratkaisevaa.101 Toisaalta,

kuten edellä on käynyt ilmi, Küng samoissa kohdissa lähestyy itsensä kanssa jossain määrin

ristiriitaisesti eksistentialistis-idealistista Jeesus-kuvaa, jossa Jeesuksen ”asia” tai asema

”työkaluna”, ”muotokuvana” tai ”perusmallina” on keskeisempää kuin ontologiset

kysymykset.102 Uskonnon faktuaalisuuden ja objektiivisuuden sekä  subjektiivisen

uskonnollisen merkityksen erottaminen toisistaan viittaavat selkeästi eksistentialismiin.103

Schleiermacherin teologiset intentiot muistuttivat pitkälti Küngin päämäärää tehdä

kaksituhatta vuotta vanhasta uskonnosta uskottavaa modernille maallistuneelle

sivistyneistölle.104 Siten on luonnollista, että juuri Küngin Schleiermacher-tulkinta

98    Ks. esim. C, 814: ”[…] vielmehr beherrscht er [der ewige Unendliche] es und gestaltet Jesu gesamtes Leben
zu einem Werkzeug, Abbild und Urbild. […] So ist denn die christologische Frage bei Schleiermacher
beantwortet: Vere Deus? Wahrhaft Gott? Ja, wie kein anderer ist Jesus geformt durch den göttlichen
Urgrund. Gewiss, Gott ist im endlichen überall als der schlechthin Tätige present, aber in Christus ist das
Gottesbewusstsein [vs. Gott] gerade zu das die Persönlichkeit [vs. Person] bildende Prinzip. Sein
Gottesbewusstsein muss als eine reine und echte Offenbarung, ja, als die wahrhaftige und eigentliche
Einwohnung des Seins Gottes im Endlichen verstanden werden.” (Kursivointi minun.); CA, 57, 66, 136–148,
192–205, 207–250; D, 127–190.

99   Ks. esim. ThA, 236: ”Es lässt sich nicht übersehen: ein ungeschichtlich-kompromisslerischer Biblizismus
und Dogmatismus beherrschen in der evangelischen Theologie – etwa bezüglich Erbsünde, Hölle und Teufel,
aber auch Christologie und Trinität – noch mehr das Feld als man dort in selbstbewusster Fortschrittlichkeit
gerne zugibt. Bultmann wird gelobt, aber faktisch ebenso ignoriert wie Harnack; man rühmt seine
existenzbezogene Interpretation und unterschlägt seine Entmythologisierung.” Ks. lisäksi mm. PWE, 110; C,
70, 77, 86, 87, 207; C, 815, 816; CW, 176–200; CC, 217, 218; J, 447–449, 457–473, 724, 725, 729, 732; CA,
81–87, 117–121; WW, 62, 63. Ks. myös Häring 1998, 146–151, 162–164.

100    Vrt. Huovinen 1978b, 158, 162, 166.
101   Ks. esim. C, 811, 813, 817. Vrt. mm. CW, 293; CC, 129, 149, 150; CA, 88–107, 129–135; C, 72, 86; J, 77–

84, 109, 110, 427; KGK, 27–40; EF, 304; Jens 1996, 25–32; Häring 1998 134–139, 148, 150, 151, 157–162.
102   Vtr. C, 78, 86, 87. Vrt. myös esim. J, 730.
103  Ks. mm. CW, 389, 609; CC, 151, 217, 218, 292, 307; CA, 56–69, 149–152, 165–172.
104    Vrt. C, 793–797, 815 & Salo 1988, 145.
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havainnollistaa hyvin Küngin teologista kehitystä Barthista eksistentialismiin.105 Samaan

problematiikkaan liittyy myös myyteistä riisumisen tendenssi ja teologian ajanmukaistaminen

bultmannilaiseen tapaan.106

2.2.3. Vain uskonto voi perustella moraalin

(Uskonnon tarkennettu rooli moraalin lähtökohtana)

Tässä kohtaa voidaan jälleen palata siihen, mihin jäätiin kappale aiemmin. Küngille uskonto

on perustavanlaatuinen ehto moraalin olemassaololle. Samalla uskonto on luonnollisesti myös

tae moraaliselle toiminnalle. On edelleen otettava huomioon Küngin filosofinen

lähestymistapa. Küngin ajattelussa se, että ihminen saa filosofiset, tarkemmin sanottuna

eksistentialistiset perusteet moraalin ehdottomalle velvoittavuudelle, on keskeistä sen

kannalta, että hän myös toteuttaa tämän velvollisuuden. Küng ei maailmaneetos-projektin

yhteydessä juurikaan ota lukuun tilannetta, jossa ihminen nämä perusteet saatuaan voisi silti

olla toimimatta moraalisesti oikein. Küngin ihmiskuva on suhteellisen positiivinen. Niinpä hän

vastustaa ihmiskuvaltaan pessimistisiä moraalimalleja.

Todella realistisesti arvioituna maailma on eripurainen todellisuus, ja myös ihmisessä on molemmat
sekoittuneena, sekä hyvä että paha. Ihmiset eivät ole enkeleitä eivätkä paholaisia. […] Mutta ihminen
on monimutkainen, kaksijakoinen olento järjen ja järjettömyyden, hyvän pahan väliltä, sekoitus
egoismia ja hyvettä […]107

Sitaatista voidaan päätellä, että Küngin ihmiskuva on jopa vielä positiivisempi kuin edellä on

tullut esille. Hän uskoo ihmisen voivan toimia moraalisesti kiitettävällä tavalla jopa

riippumatta siitä onko hänellä uskonnosta tulevia filosofisia perusteita vai ei. Ihmisessä on

105  C, 791–817. Schleiermacherista, dialektisesta teologiasta ja eksistentialismista ks. tarkemmin Ruokanen
1987, 85–156. Küngin tässä kappaleessa todettu teologinen kehitys tulee analogisesti esille myös hänen
raamattukäsityksensä kehityksessä, ks. Huovinen 1978a. Küngin edustaman katolisuuden, Barthin
dialektisen teologian sekä Bultmannin eksistentiaaliteologian välisistä suhteista ks. tarkemmin Hempel 1976
sekä Kuschel 1993a.

106   Ks. esim. CW, 388–406, 445–455; Albert 1979, 83. Vrt. EF, 291–302.
107   WWW, 79: ”Wahrhaft realistisch betrachtet ist die Welt eine zwiespältige Wirklichkeit, und auch im

Menschen ist beides vermischt, Gutes und Böses. Menschen sind weder Engel noch Teufel. [...] Aber der
Mensch ist ein komplexes, ambivalentes Wesen zwischen der Vernunft und Unvernunft, Gut und Böse,
eine Mischung aus Egoismus und Tugend […]”
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luonnostaan selvä kyky moraaliseen hyvään. Küng suhtautuu jopa perisynnin käsitteeseen

varauksellisesti antaen ymmärtää pitävänsä sitä eksistentiaaliteologisesti ilmaistuna

poisriisuttavana myyttinä.108 Uskonnon keskeisyys ei siis tarkoita sitä, ettei ei-uskonnollinen

ihminen kykenisi ja tahtoisi toimia hyveellisesti. Tämä tuli ilmi jo pragmatistisen metodin

yhteydessä. Filosofis-teologisen metodin kohdalla tämä myönnytys saa systemaattisemman

muodon.

Küng erottaa toisistaan toisaalta moraalisen velvollisuuden toteuttamisen ja toisaalta

prinsiipin, johon moraalinen velvoite perustuu eli moraalin filosofiset perusteet. Edellinen on

mahdollista riippumatta siitä, onko ihmisellä uskonnollista vakaumusta vai ei. ”Myös ihminen,

joka on ilman uskontoa, kykenee elämään aitoa inhimillistä ja tässä mielessä moraalista

elämää; juuri tämä on ilmaus ihmisen sisäisestä autonomiasta.”109

108  ThA, 236: ”Es lässt sich nicht übersehen: ein ungeschichtlich-kompromisslerischer Biblizismus und
Dogmatismus beherrschen in der evangelischen Theologie – etwa bezüglich Erbsünde, Hölle und Teufel,
aber auch Christologie und Trinität – noch mehr das Feld als man dort in selbstbewusster Fortschrittlichkeit
gerne zugibt. Bultmann wird gelobt, aber faktisch ebenso ignoriert wie Harnack; man rühmt seine
existenzbezogene Interpretation und unterschlägt seine Entmythologisierung.”; CW, 145: ”Muslime schicken
Nichtmuslime noch immer gerne allesamt in die Hölle.  Und der Korrektur bedarf in diesem Zusammenhang
schliesslich nicht nur unkoranische, sondern auch unbiblische Idee einer durch den Geschlechtsakt
übertragenen ’Erb-Sünde’, die in dieser Form auf Augustin und nicht auf das Alte oder Neue Testament
zurückgeht.[…]” CC, 144: ”Mit Recht haben Chinesen, von allem der konfuzianischen Tradition, an der
christlichen Anthropologie die traditionelle Lehre von einer Erbsünde kritisiert. Denn die katholischer wie
protestantischer Erbsündelehre zugrundeliegende Vorstellung von einer Ur-sünde, die durch den
Geschlächtsakt als Erbsünde auf alle Menschen übertragen wird und eine Schwächung, wenn nicht
Verderbnis der menschlichen Natur, Vernunft und Freiheit zur Folge hat, geht in dieser sexuellen Zuspitzung
nicht auf das Alte oder Neue Testament, sondern auf Augustin zurück der seine eigenen Probleme mit
Sexualität hatte. Heutige christliche Sündentheologie legt denn auch nicht mehr auf solche, im licht der
Evolutionslehre belächelten Ableitungen Wert, sondern begreift Ursünde als Interpretament der zutiefst
ambivalenten Grundbefindlichkeit des Menschen zwischen Gut und Böse im individuellen wie im sozialen
Bereich. Nicht auf der Erbsünde, sondern auf der Gottesebenbildlichkeit liegt heute der Akzent einer
christlich-theologischen Anthropologie.”, 292. Ks. myös PWE, 110; J, 445; CA, 36; C, 347, 348. Vrt. mm.
Liu 1986, 51, 52; Duran 1987.

109   PWE, 75: ”Auch der Mensch ohne Religion kann ein echt menschliches also humanes und in diesem Sinn
moralisches Leben führen; eben dies ist Ausdruck der innerweltlichen Autonomie des Menschen.”
(Kursivointi minun.) Ks. myös PWE, 59: ”Auch gläubige Menschen müssten zugeben, dass ohne Religion
ein moralisches Leben möglich ist. […] Es lässt sich philosophisch nicht wegdiskutieren, dass dem
Menschen als Vernunftwesen eine wirkliche menschliche Autonomie zukommt,  die  ihn  auch ohne
Gottesglauben ein Grundvertrauen in die Wirklichkeit realisieren und seine Verantwortung in der Welt
wahrnehmen lässt: eine Selbstverantwortung und Weltverantwortung.” (Kursivointi minun.); A, 136–140;
WW, 166–168.
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Küngin varhaisemman kauden kristomonismi tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset, myös ateistit,

ovat osallisia todellisuudesta, jota ei perimmältään voi ontologisesti erottaa Kristuksesta.110

Kristomonismilla on, kuten Huovinen on osoittanut, systemaattinen yhteys Küngin teologian

eksistentialistiseen ulottuvuuteen.111 Vaikka kristomonismia ei olekaan helppo paikantaa

Küngin maailmaneetos-projektiin liittyvästä materiaalista, tämän tutkimuksen kannalta

olennaisempi ansatsi, eksistentialismi, tulee selvästi esille. Küngin uutta tuotantoa jäsentää

Huovisen osoittama antropologinen lähtökohta, jossa jokaisella ihmisellä on perusluottamus

todellisuuteen. Tämä luottamus ilmenee pitkälti arvokokemuksena. Tällöin jokainen ihminen

kokee aidosti elämän perusarvon. Tämän johdosta ei-uskonnollisellakin ihmisellä on

arvofilosofisessa mielessä vain kvantitatiivinen, ei kvalitatiivinen ero uskonnolliseen.112 Tässä

valossa on ymmärrettävää, että Küng maailmaneetos-projektin yhteydessä tunnustaa

tietynasteisen moraalisen autonomian olemassaolon moraalivelvoitteen kokemisessa ja sen

toteuttamisessa. Samalla voidaan nähdä, kuinka juuri perusluottamuksen universaalisuus luo

fundamentaaliteologisen pohjan maailmaneetos-projektin universaalille roolille.113 Kaiken

kaikkiaan voidaan sanoa, että alunperin eksklusivistisena tunnettuun dialektiseen teologiaan

viitannut Küngin ansatsi kallistuu viime kädessä universalistisempaan, luonnollista teologiaa

110    Huovinen 1978b, 44–51.
111   Huovinen 1978b.
112  Huovinen 1978b, 141. Vrt. ThA, 243, 245: ”[…] es waltet in all unserem Zweifeln und Denken in unseren

Intuitionen und Deduktionen ein Apriori, ein Voraus des Vertrauens, das wir freilich meist selbstverständlich
praktizieren und das jeder Mensch – Christi oder Nichtchrist, Theist oder Atheist – in durchaus vernünftiger
weise wagen, aber doch verweigern kann. […] -das Mensch aber auch in einem Grundlegenden Vertrauen
[…] zur Wirklichkeit überhaupt ein grundsätzliches […] Ja zur fraglichen Wirklichkeit sagen kann […] Was
sich auf der Ebene der Vernunft abspielt […] ist für den Glauben nicht einfach irrelevant oder ihm von
vornherein entgegengesetzt, sondern ist bestimmt durch die Dialektik von […] Grundvertrauen und
Grundmisstrauen […] in der jeder Mensch – Christ und Nichtchrist – steht. Auch der Glaube an Gott ist nicht
ausschliesslich aufgrund des biblischen Offenbarungszeugnisses möglich, wie die Barthsche Theologie
behauptet, sondern – wie im Fall der nichtchristlichen Gottgläubigen – auch aufgrund eines (in der
Wirklichkeit selbst begründeten) Vertrauens, das so zum Gottvertrauen, zum Gottesglauben (aus Gottes
Offenbarung und Gnade) wird […] – Auch der Glaube an Gott ist nicht ein unvernünftiges, blindes Wagnis,
sondern ein vor der Vernunft verantwortbares, in der Wirklichkeit selbst begründetes Vertrauen.” On
mielenkiintoista huomata kuinka jo edellä mainittu sisäisen rationaliteetin korkeampi asema Küngillä
suhteessa Brunneriin liittyy tässä dialektiselle teologialle ominaisen eksklusivismin kieltämisen eettisellä – ja
epäilemättä myös muulla – tasolla. Vrt. esim. Brunner 1961, 468: ”So überwindet Christus die Vernunft und
macht sie dadurch frei – zum Dienst.” Ks. myös J, 499; MS, 37, 38, WW, 20, 21.

113 GW, 31–33.
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korostavaan eksistentialismiin päin. Tämä saattaa tuntua paradoksaaliselta. Ilmeisesti Küng ei

kuitenkaan itse näe tässä mitään outoa, vaan päinvastoin jopa moniulotteisen geneettisen

johdonmukaisuuden.114

Kvantitatiivista eroa uskonnollisen ja ilman uskontoa olevan ihmisen välillä kuvaa

maailmaneetos-projektin yhteydessä oletus moraalin perustelemisen mahdottomuudesta

uskonnottoman ihmisen tapauksessa. Küngin varhaisemman eksistentialismin mukaan

ihminen saa siis uskonnon puitteissa eksplisiittisemmän määritelmän sille arvokokemukselle,

joka hänellä olemuksensa puolesta on jo uskonnottomana.115 Maailmaneetos-projektissa tätä

näyttää vastaavan moraalin perustelemisen mahdollisuus:

Erääseen asiaan ihminen ilman uskontoa ei kuitenkaan kykene, kun hänen itse täytyisi tosiasiallisesti
ottaa huomioon itselleen ehdottomat normit: hän ei kykene perustelemaan eettisen velvollisuuden
ehdottomuutta ja universaalisuutta.116

Sitaatti havainnollistaa lisäksi erästä piirrettä maailmaneetos-projektissa, joka ei vielä ole

tullut eksplikoitua.  Argumentti uskonnon välttämättömyydestä moraalin lähtökohtana liittyy

114   Ks. ThA, 232, 233: ”Doch wehrte sich Barth auch noch in der Schöpfungslehre gegen diese Einsicht, um erst
in der Versöhnungslehre im letzten, noch vollständig veröffentlichten Band seiner Dogmatik – mit vielen
Kautelen – endlich zuzugeben, dass es neben ’dem einen Licht Jesus Christus’ auch ’andere Lichter’, neben
dem ’einen Wort’ auch noch ’andere wahre Worte’ gebe. Eine neu Bewertung der ’natürlichen Theologie’,
der Philosophie und der menschlichen Erfahrung überhaupt zeichnete sich hier ab, indirekt (und
verschwiegen) aber auch der Weltreligionen, die von Karl Barth früher einfachhin als Formen des
Unglaubens, des Götzendienstes und der Werkgerechtigkeit abqualifiziert worden waren. […] Barth wäre
heute, wäre er wieder jung geworden, gewiss kein Barthianer, der sich selbst repetierte. Er, der sich gegen
Ende seines Lebens – jetzt mehr im Zeichen der Menschlichkeit Gottes als nur seiner Göttlichkeit – mit
seinem alten Kampfgefährten Emil Brunner versöhnt hatte, der früher mit seiner Theorie eines
’Anknüpfungspunktes’ im Menschen für Gottes Gnade Barths scharfes ’Nein’ und den Bruch provozierte: er
hätte sich wohl heute auch mit seinem grossen Gegenspieler Rudolf Bultmann versöhnt, der bei aller
Bejahung von Barths theologischen Grundintentionen […] doch die wichtigen Anliegen der liberalen
Theologie […] festhalten wollte […] Es hatte mich von Anfang an tief beeindruckt, wie Bultmann in
unbestechlicher Wahrhaftigkeit und aus einem umfassenden exegetisch-historisch-philosophischen Wissen
heraus – inhaltlich an die Reformatoren, metodisch an Heideggers Existenzanalyse anknüpfend – das Wort
der Bibel für den modernen Menschen so verständlich zu machen versuchte, dass dieser es wieder als Anrede
Gottes vernehmen konnte.” Vrt. Kuschel 1993a.

115   Huovinen 1978b, 136–142.
116  PWE, 75: ”Doch eines kann der Mensch ohne Religion nicht, selbst wenn er faktisch für sich Unbedingte

Sittliche Normen annehmen sollte: die Unbedingtheit und Universalität ethischer Verpflichtung
begründen.” (Kursivointi minun.) Vrt. Brunner 1961, 458: ”Hier, hier allein liegt der Graben, der diesseits
und jenseits, Vernunft und Offenbarung scheidet. Darum kann auch ein Mensch, der völlig mit dem Glauben
zerfallen ist, noch lange korrekte Theologie lehren. Er hat sie jederseit zu Verfügung. Aber eines kann er
nicht mehr: er kann nicht mehr von Herzen beten.” (Kursivointi minun.) Vrt. Albert 1979, 31, 127–147, 189–
193. Tässä Küngin periaatteellinen ero Brunneriin tulee yhä kirkkaammaksi.
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Küngin deontologisesti määräytyneeseen moraalikäsitykseen. Maailmaneetos-projektin

moraalifilosofinen viitekehys on peruskantilainen velvollisuusetiikka: moraalissa on kyse

velvollisuuksien täyttämisestä tai niiden laiminlyömisestä. Toisin kuin Kant, Küng lisäksi

uskoo, että ilman uskontoa ei ole löydettävissä filosofista perustetta velvollisuuksien

täyttämiselle. Tämä johtuu siitä, että ”vain ehdoton voi velvoittaa ehdottomasti.” Tarvitaan siis

ihmisestä riippumaton velvoittaja, jotta velvoite olisi pätevä. Küngille tämä tarkoittaa, että

tarvitaan uskonto, jotta etiikka olisi tuloksellista. Siten Küngin ajattelussa moraalin

deontologisuus ja teonomisuus nivoutuvat mielenkiintoisella tavalla yhteen.117

Küngin ambivalentti suhde Kantin moraalifilosofiaan näyttää siis seuraavanlaiselta. Toisaalta

Küng tunnustautuu implisiittisesti kantilaiseen velvollisuusetiikkaan. Toisaalta juuri

velvollisuusetiikasta nousevilla perusteilla hän opponoi kantilaista moraaliautonomiakäsitystä.

Seuraavassa kappaleessa tulee kuitenkin ilmi, että maailmaneetos-projektin ja Kantin

moraalifilosofian välinen suhde ei tarkasti ottaen ole näinkään yksinkertainen.

2.3. Filosofis-teologisen metodin filosofis-teologinen kritiikki

Küngin filosofis-teologisen metodin kritiikkiä voidaan tarkastella seuraavasta ongelmasta

käsin. Onko todella niin, että Kantin rationaalinen moraaliautonomia implikoi moraalin

mielivaltaisuuden, kuten Küng väittää? Onko mahdollista, että viime vuosisadan Euroopassa

tapahtuneet moraalittomuudet ovat myös teoreettiselta kannalta katsoen osoitus nimenomaan

Kantin moraaliteorian heikkoudesta? Vastauksen saamiseksi on perehdyttävä siihen, mitä Kant

117  Küng ei ole ainoa, joka näkee loogisesti välttämättömänä sitoa deontologinen etiikka teistiseen etiikkaan.
(Ks. Schneewind 1984.) G.E.M. Anscombe ajattelee myös näin, mutta päätyy vastakkaiseen
johtopäätökseen; hänen mukaansa ateistisen etiikan sijasta on hylättävä deontologinen moraalikäsitys.
(Anscombe 1997) Anscombe itse edustaa hyve-etiikan viimeaikaista renesanssia moraalifilosofiassa. (Crisp
& Slote 1997.) Ks. myös MacIntyre 1983.
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moraalin autonomisuudella todella tarkoitti. Seuraava jakso perustuu Neuhausin esittämään

Küng-kritiikkiin, jossa Kant nousee tulkinnan keskipisteeseen.

2.3.1. Käsitteet moraaliautonomia ja valistus

Neuhausin mukaan Kant lähtee siitä, että järki voi kullakin yksilöllä olla moraaliselta kannalta

joko autonominen tai heteronominen. Edellisellä hän tarkoittaa järjen täydellistä

riippumattomuutta mistään sen ulkopuolisista instansseista moraalin lopullisena lähteenä.

Jälkimmäinen puolestaan tarkoittaa, että järki ei ole enää riippumaton muista vaikutuksista,

nimenomaan empiirisen ympäristön emotionaalisista vaikutuksista. Kant pitää heteronomian

tilaa moraalisesti pahana ja kutsuu sen puitteissa tapahtuvaa järjen käyttöä ”patologisesti

sairaaksi” (pathologisch affiziert). Tila ilmenee pyrkimyksenä tavoitella omia intressejä ja

mieltymyksiä sen sijaan, että toimisi aina sen mukaan, mikä on universaalisti moraalisesti

järkevää, eli puolueettomasti. Autonominen järki puolestaan toimii objektiivisen moraalilain

mukaan.118

Küng olettaa Kantin kannattavan moraalilain synnynnäisyyttä. Neuhaus osoittaa oletuksen

kuitenkin vääräksi juuri Kantin objektiivisuusperiaatteen perusteella. Jos moraalilaki liittyisi

jollain tavalla ihmisen perimään, se todellakin olisi ihmislähtöistä. Ihminen on Kantin mukaan

aina riippuvainen ulkoisesta ympäristöstä. Toisin sanoen moraalilain synnynnäisyys avaisi

ovet juuri Küngin subjektivismikritiikille: moraalilta puuttuisi silloin ihmisestä riippumaton

objektiivinen moraalikriteeri. Se, että moraalilain olemassaolo on universaalia, ei kuitenkaan

Kantilla missään mielessä tarkoita, että se olisi synnynnäisiä ja siten altis subjektivismille.119

118   Neuhaus 1999, 31–34.
119   Neuhaus 1999, 38.
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Neuhaus esittää myös toisen merkittävän huomion. Se liittyy valistuksen filosofiseen

käsitteeseen. Toisin kuin Küng asian ymmärtää, valistuksen ajalla Kant ei tarkoita niinkään

rationaalista tilaa tai tilannetta, joka on vapaa tai jossa ollaan vapaita kaikista ulkopuolisista

vaikutteista, kuten uskonnosta, vaan järjelle annettua tehtävää paljastaa kaikenlainen

heteronomia moraalisessa käyttäytymisessä. Se on ikään kuin moraalilain ihmiseen asettama

sisäinen kontrollijärjestelmä, joka ennalta ehkäisee ”patologista sairautta”. Sen tehtävä on siis

Kantin mukaan pitää moraali objektiivisena – heteronominen moraali kun ei enää ole

objektiivista. Mielivaltainen moraali on siis järjen heteronomista käyttöä, kun taas autonomia

on järjen oikeaa käyttöä. Neuhaus toisin sanoen haluaa sanoa Kantin tarkoittavan (a)

autonomisella järjellä tilaa, joka on objektiivisuudessaan vapaa itsekkäistä pyyteistä ja (b)

valistuksella tehtävää pitää moraali tällä absoluuttisella perustalla.120

Kun Kantin moraalin rationaalisuus ymmärretään edellä esitetyllä tavalla, Küngin tulkinta

Kantista ja valistuksesta tulee Neuhausin mukaan kyseenalaiseksi. Lisäksi tällä

väärintulkinnalla on olennaisia seurauksia maailmaneetos-projektin kannalta. Neuhaus näkee,

että nimenomaan Küngin historiallisesti argumentoitu väite valistuksen ajan ja sen

autonomisen moraali-ihanteen ”haaksirikkoutumisesta” asettuu uuteen valoon: Kant itse ei

tarkoita valistuksen ajalla historiallista tilannetta, jolloin uskotaan autonomiseen järkeen –

kuten Küng asian käsittää121 –  vaan tehtävää, joka on ajaton, aina yhtä ajankohtainen. Mikään

aika ei liioin voi päästä tässä tehtävässä valmiiksi. Ihminen on nimittäin jatkuvasti vaarassa

joutua heteronomisuuden tilaan. Tämä ei riipu lainkaan siitä, onko ihminen uskonnollinen vai

ei. Siten modernin yhteiskunnan kauheudet eivät kumoa moraalin autonomisuuden vaatimusta,

vaan vahvistavat sen. Ne ovat nimittäin osoitus siitä, että ihminen voi ajautua milloin tahansa

120  Neuhaus 1999, 31–34. Vrt. Kant 1784.
121   Vrt. C, 780–783.
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heteronomiseen moraalitoimintaan, perustellaan tämä toiminta sitten ateistisesti tai

uskonnollisesti. Holocaustin kaltaiset mielivaltaisuudet eivät siis ole paraatiesimerkkejä

valistuksen ajasta, kuten Küng olettaa. Neuhausin mukaan ne ovat päinvastoin osoitus

valistuksen ajan – eli autonomisen järjen itsekontrolloivan moraalisen tehtävän –

unohtamisesta.122

Huomautettakoon, että edellä mainittu Frankfurtin koulukuntakaan, johon Küng vetoaa

valistuskritiikkinsä tueksi, ei ole itse asiassa lainkaan kriittinen valistuksen rationaalisuuden

ihanteille. Sen edustaman kriittisen teorian pohjalta voidaan esittää, että postmodernin

ongelma on nimenomaan valistuksen ihanteiden puuttuminen; ne ovat kääntyneet pitkälti

vastakohdikseen. Esimerkiksi ihmisen erillisyys muusta luonnosta on massatuotannossa

kääntynyt ihmisen ja koneen samastamiseen, ympäristön kontrolloimisen tarve on

teknokratiassa ja neokapitalismissa kääntynyt siihen, ettei ihminenkään voi enää kontrolloida

itseään, humanismi on kääntynyt antihumanismiksi ja niin edelleen.123 Nimenomaan

Neuhausin Küng-kritiikki on siten linjassa Frankfurtin koulukunnan perusajatusten kanssa,

joita maailmaneetos-projekti näyttäisi käsittelevän kyseenalaisella tavalla. Samalla on

sanottava, että Küngin itsensä peräänkuuluttama postmoderni vaihtoehto on itse asiassa

hyvinkin analoginen valistuksen tavoitteelle frankfurtilaisessa mielessä.124 Tällöin voidaan

kuitenkin kysyä, tarvitaanko uskontoa varsinaisessa mielessä lainkaan maailmaneetoksen

lähtökohdaksi.125

122  Neuhaus 1999, 33, 34. On tietenkin problemaattista puhua valistuksesta ylipäänsä puhtaasti filosofisena
kysymyksenä. Ihmisiltä, jotka sanovat ”valistuksen suuren projektin” loppuneen viime vuosisadan alkuun
mennessä, voidaan kysyä: ”Jätätkö lapsesi rokottamatta?”. Valistuksen ongelmallisesta käsitteestä ks. myös
esim. Heiskala 1994, 19–21.

123  Ks. esim. Suoranta & Tomperi 2001, von Wright 1981, 179–191; 1987, 16–18. Frankfurtin koulukunnasta ja
kriittisestä teoriasta ks. tarkemmin Noro 1994 & R. Kangas 1994.

124   Ks. esim. CC, 150.
125  Fahrenbach 1998.
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Tässä kohtaa on hyvä huomata, missä suhteessa Küng siis tulkitsee Kantia väärin, missä

oikein. Küng on oikeassa siinä, että Kant todellakin perustelee moraalin nojautuen

autonomiseen järkeen. Vaikka tässä luvussa on tarkoitus osoittaa Küngin Kant-tulkinnan

virheellisyys koskien moraalista autonomiaa, tällä ei kielletä sitä, että Kant todella – kuten

Küng asian ymmärtää – perustelee moraalin autonomisesti suhteessa kaikkiin ihmisen

ulkopuolella oleviin tekijöihin tai olioihin, myös suhteessa uskontoon tai Jumalaan.126 Samalla

voidaan kuitenkin kysyä, miten Küngin eksistentialistinen perusluottamuksen käsite eroaa näin

muotoillusta moraaliautonomiasta.127 Küngin erehdys Kantin suhteen näyttää puolestaan

liittyvän siihen, että tällainen autonomia ei suinkaan johda sellaisiin mielivaltaisiin

seurauksiin, joihin Küng väittää sen johtavan.

2.3.2. Rationaalisuuden käsite

Yllä esitetty Neuhausin kritiikki tulee yhä ymmärrettävämmäksi, kun huomataan, miten Küng

ja toisaalta Kant käsittävät järjen moraalista puhuttaessa. Voiko moraali olla järkevää,

järjenmukaista, rationaalista? Jos voi, niin missä mielessä? Yleispätevän moraalin sisältö on

Kantin mukaan ilmaistu kategorisessa imperatiivissa. ”Toimi aina sen maksiimin mukaan, että

voisit toivoa toimintasi periaatteen tulevan yleiseksi laiksi.”128 Kantin mukaan on nimenomaan

järkevää toimia kategorisen imperatiivin mukaan. Toisin sanoen juuri järki perustelee

126 Schneewind 1998, 483, 508–530. Eri asia on, että hän postuloi käytännöllisistä syistä sinänsä absoluuttisen
Jumalan ja jopa iankaikkisen elämän olemassaolon. Tämä ei kuitenkaan ole moraalin edellytys eikä sen
peruste, vaan sen implikaatio; kyse on yksinkertaisesti moraalin motivoimisesta, siitä, että ilman näitä
käytännöllisen järjen postulaatteja, ihmisellä ei olisi tarpeeksi varteenotettavaa syytä totella objektiivista
moraalivelvoitetta.

127  Huovinen 1978b, 141: ”Sama ongelma, jonka Küng ilmaisee Kantin filosofiaa arvioidessaan, koskee myös
hänen omaa systeemiänsä. Eikö Jumala Küngin ajattelussa redusoidu [...] mielekkyyden ja arvon
eksistentiaalisen kokemisen postulaatiksi, subjektiiviseksi ideaksi? Tuleeko Jumalasta ihmisen
arvonkaipauksen ja arvonkokemuksen perustelemisen kannalta välttämätön postulaatti, joka ’täytyy
edellyttää’. [sic.]”

128  Neuhaus 1999, 38.
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moraalin, toisin kuin Küng väittää.129 Myöskään se tosiasia, että ihmiset toimivat

epämoraalisesti, ei kumoa tätä. Neuhaus käyttää esimerkkinä valehtelemista. Jos henkilö

valehtelee, hän toiminnallaan implisiittisesti vahvistaa sen, että on ymmärtänyt ja hyväksynyt

järkevänä ja oikeana kategorisen imperatiivin mukaisen moraalilain – hän ei vain tahdo yhtyä

siihen.130 Hän tuskin yhtyisi väitteeseen, että valehteleminen pitäisi kaikkien kohdalla sallia.

Ihmisen moraalinen sekä epämoraalinen toiminta vahvistaa välttämättä itsessään moraalilain

järkevyyden. Moraalin järkevyys tarkoittaa siis Kantille filofisen määritelmän mukaan etiikan

sisäistä realismia: ihmisen on mahdotonta ”heittäytyä” moraalin ulkopuolelle.131 Tästä voidaan

johtaa väite, että vaikka Küng ei tunnu uskovan kantilaisen autonomisen objektiivisen järjen

olemassaoloon ylipäänsä, itse maailmaneetos-projektikin on juuri moraalisen järjen vaatimus

kantilaisessa mielessä.

Järjen käsitteen osalta Küng liittyy Kantiin myös kieltäessään jumalatodistusten

mahdollisuuden. Kantinkaan mukaan Jumalan olemassaoloa ei voida todistaa rationaalisesti,

se on uskon asia.132 Kant ei halunnut kieltää Jumalan olemassaoloa, hän vain halusi osoittaa,

että transsendentista todellisuudesta ei saada tietoa järjen ja kokemuksen avulla.133  Hän

ajattelee siis järjen metafyysisistä kyvyistä loppujen lopuksi yhtä pessimistisesti kuin Küng.

Järjellä Kant tarkoittaa tässä kuitenkin teoreettista järkeä. Se järkevyys, josta Kant puhuu

moraalin kohdalla – järki, jota Küng virheellisesti opponoi – on puolestaan käytännöllinen

järki.134

129  Ks. toisaalta esim. MacIntyre 1981, 46.
130  Neuhaus 1999, 38–39. Vrt. WW, 27.
131  Ks. esim. 1793, 50, 51 sekä Aspelin 1958, 407. Etiikan sisäisestä realismista ks. tarkemmin Airaksinen 1987,

21–23.
132  Aspelin 1958, 402, 403; Greene 1960, xxxvii–xliii. Vrt. Schneewind 1998, 493–501. Juuri rationaliteetin

erottaminen transsendenteista asioista erotti Kantin vallitsevasta rationalistisesta filosofiasta ja teologiasta.
(Greene 1960, xii–xxvii; Aspelin 1958, 387, 393, 394, 402; Oittinen 1997.)  Ks. myös C, 767–769; MS, 29.

133  Siitonen 2001; ks. myös mm. Greene 1960, liii–lxv. Vrt. KGK, 194.
134  Aspelin 1958, 404.
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Kantin juuri moraalin yhteydessä käyttämä käsite ”(käytännöllinen) järki” tulee kuitenkin

hyvin lähelle Küngin edellisessä luvussa mainittua ”järkevän luottamuksen” käsitettä.135 On

huomattava, että Kantinkaan mukaan moraalin käytännöllistä järkevyyttä ei voi mitata

inhimillisin mittarein. Se, että se on järkevää johtuu ainoastaan sen on objektiivisuudesta ja

universaalisuudesta. Syy ei siis niinkään ole siinä, että se olisi todettu joillakin ulkopuolisilla

kriteereillä täyttäneen rationaalisuuden ehdot. Päinvastoin Kantille moraalin ehdottomuus

perustuu juuri siihen, että se on itse itsensä mitta universaalisti ja yksilöllisesti; juuri tässä

mielessä ”ihmisen oma omatunto on korkein moraalinen tuomioistuin.”136 Kant ignoroi jopa

yllättävän ehdoitta moraalin seikkaperäisemmän spekuloinnin. Moraali ja sen järkevyys

kuuluu pohjimmiltaan tutkimattomaan transsendenssiin. Tämä tarkoittaa sitä, että moraalilakia

itseään ei voi lainkaan tutkia, arvioida tai perustella. Se vain on ja velvoittaa universaalisti

kaikkia. Siten Kantille moraali ei ole spekulaation tulos, vaan ihmisenä olemisen ehto;

moraalinen velvoite ei puolestaan ole ihmislähtöisen ajattelun tai havainnoinnin avulla

todistettavissa, vaan jonkinlainen ihmisyyden eksistentiaalinen ehto a priori. Moraalia ei siis

voida rationaalisesti tutkia tarkemmin, kuten ei Jumalaakaan.137

Kantin ajattelu tulee vieläkin lähemmäksi Küngin eksistentialistisesti värittynyttä

perusluottamuksen ajatusta. Myös Kantilla Jumala, joka kuuluu transsendenssiin, koetaan

arvokokemuksena. Jumala palautuu tällöin fenomenaalisessa maailmassa arvokokemukseksi ja

uskonto moraaliksi.138 Voidaan siis perustellusti sanoa, että Küngin eksistentialistinen ajattelu

135  Vrt. CW, 248: ”Eine absolute Wirklichkeit anzunehmen (oder zu verwerfen) ist Sache der ’praktischen
Vernunft’ oder besser: eines vernünftigen Vertrauens.”; MS, 29, 32.

136  Greene 1960, liii: ”Man’s own consciense is the highest moral tribunal.”
137  Aspelin 1958, 408; Silber 1960, ci–cxi; Airaksinen 1987, 168, 169; Albert, 1979, 190.
138  Kant 1793a, 225–232; ks myös Greene 1960, li: ”In view of his virtual reduction of religion to morality […]

it will be necessary to note the salient features of his ethical theory. The basis of this theory is man’s moral
experience. Kant describes this experience as an immediate intuition of  the value and importance of moral
goodness […]” (Kursivointi minun.) Ks. myös C, 768, 769.
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on juuri Kantin filosofian vaikutusta.139 Loppujen lopuksi Kant ja Küng puhuvat samasta

asiasta eri nimillä. Kant puhuu ihmisen ulkopuolelle tutkimattomaan transsendenssiin

kätketystä moraalilaista ja sen, ei ihmisen itsensä, määrittelemästä järkevyydestä. Küng puhuu

puolestaan ”järkevästä luottamuksesta” vastassa olevaan todellisuuteen, jota ei kuitenkaan

voida ”rationaalisesti todistaa”.140 Tässä suhteessa Küngin teologian ainoa ero Kantin

filosofiaan on eksplikoidumpi eksistentialistinen korostus: Küngin  tarkoitus on laajentaa

Kantin käytännöllisen järjen käsite moraalin alueelta koko olemassaoloa koskevaksi

perustaksi: Küngin rationaalisessa luottamuksessa on kyse elämän mielekkyyden

löytymisestä.141 Tämä laajennus todistaa kuitenkin pikemminkin substantiaalisesta yhteydestä

Küngin ja Kantin välillä kuin heidän eroistaan.

Tässä valossa tuntuu yllättävältä, että Kantin moraalifilosofiaa kritisoidessaan Küng ottaa

Kantin termein ilmaistuna huomioon vain heteronomisen järjen. Küng siis näyttäisi puhuvan

autonomisesta järjestäkin jonkinlaisena yksilö- ja itsekeskeisenä loogisena operaattorina

omien intressien kalkyloimiseen.142 Kalkulatiivinen Zweckrationalität (Weber)  -käsitys  on

ollut länsimaissa vallalla viime vuosisatoina; se on kuitenkin liian yksipuolinen ja lisäksi

huonosti toteutettavissa oleva näkemys.143 Küng näyttää käsittävän kantilaisen järjen liian

yksilökeskeisessä mielessä. Tästä johtuen hän tavallaan erottaa teologian voimakkaammin

filosofiasta kuin Kant itse asiassa tekee. Kysymys itsekkyydestä ja epäitsekkyydestä,

139  Ks. lisäksi Huovinen 1978b, 127.  Kantin, dialektisen teologian ja eksistentialismin välisestä suhteesta ks.
tarkemmin esim. Bailey 1998.

140  PWE, 77; ThA, 244: ”dass dieses Grundvertrauen im Vollzug selbst eine ursprüngliche Vernünftigkeit, eine
innere rationalität offenbart […] ein rational verantwortbares, also nicht unvernünftiges, sondern durchaus
vernünftiges Wagnis, das aber so immer ein letztlich überrationales Wagnis bleibt.” (Kursivointi minun.);
CA, 21.

141  CA, 41, 42; Albert 1979, 26–29, 107, 137, 138.
142  Ks. myös C, 871–873. Toisenlaisesta, anti-individualistisesta ja antikalkulatiivisesta rationaalisuuden

ymmärtämisestä ks. esim. Bernstein 1983. Erilaisiin maailmankuviin liittyvistä rationaalisuusparadigmoista
ks. Gloy 2001.

143  Ks. tarkemmin Weber 1904, 55; Antikainen et al. 2000, 164, 165, 353, 364, 353, 364, 378; Plantinga 1995,
207, 208. Tunnetuimpia kalkulatiiviseen rationaalisuuteen perustuvia uudempia sosiologisia teorioita ovat
rationaalisen valinnan teoriat, ks. O. Kangas 1994.
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pahuudesta ja hyvyydestä liittyy Kantilla erottamattomasti juuri moraalin järkevyyteen.

Moraalisesti tavoiteltava järjen autonomia liittyy objektiiviseen järkevyyteen, kun taas

heteronominen itsekeskeisyys liittyy jonkinlaiseen subjektiiviseen, itsekeskeiseen

järkevyyteen. Kyse on siis erottelusta itsekkyys–epäitsekkyys eikä rationaalisuus–ei-

rationaalisuus. Küng ei näytä riittävästi huomioivan tätä eroa toisaalta autonomisen ja toisaalta

heteronomisen järjen eli itsekkyyden välillä. Tämän seurauksena, kun Küng puhuu

(kritisoiden) autonomisesta järjestä, Kant puhuisi epäilemättä heteronomisesta järjestä. Tätä

Küng ei tunnu huomaavan. Lopulta voidaan kysyä, missä on Kantin ja Küngin erimielisyys

itse asiasta?

2.3.3. Moraalin perustelemisen ja moraalin motivoimisen käsitteet

Kantin hienosyisempi erottelu rationaalisuuden eri muotojen välillä johtaa siihen, että järjellä

ja ainoastaan järjellä voidaan perustella moraali – tällöin on luonnollisesti kyse autonomisesta

järjestä. Toinen asia sen sijaan on, että tämä erottelu osoittaa myös toisaalta sen kuinka vaikea

järjen on motivoida moraalia. Vaikka tajuaisin järjellä, että kategorinen imperatiivi on totta ja

oikein, tämä ei välttämättä saa minua faktuaalisesti toimimaan sen mukaisesti. Moraalin

motivoimisen ongelma johtaa kuitenkin takaisin Küngin pragmatistiseen metodiin. Moraalin

motivaatiota koskevan pragmatistisen Kant-kritiikin puitteissa Küng saattaa hyvinkin olla

oikeassa.144 Küng kuitenkin sekoittaa kaksi seikkaa toisiinsa: toisaalta moraalin filosofis-

teologisen perustelemisen, toisaalta sen motivoimisen ja käytännön toteuttamisen.145 Niinpä

144  Ks. esim. Airaksinen 1987, 177; Stocker 1997. On tosin huomattava, että Kantin mukaan moraalisen
toiminnan motivaatio liittyy moraalin deontologisuuteen. Tällöin juuri se, että moraalilaki on aina
velvollisuus, on  itsessään toiminnan yllyke. Moraali pitää siis automaattisesti sisällään myös ”sisäisen
motivaattorin”, joka on itse velvollisuus. (Kant 1797a, 17–19.) Tästä huolimatta heteronominen
käyttäytyminen on aina reaalisesti mahdollista – ja siksi motivaatio-ongelma pysyy.

145   Neuhaus 1999, 80. Teoreettisen perustelemisen ja käytännön toiminnan välisen eron klassisena esimerkkinä
ovat ns. aporiat, joissa yksilö joutuu valitsemaan kahden vastakkaisen väitteen välillä, kumman mukaan hän
toimii, vaikka kumpaakin väitettä voidaan yhtä hyvin puolustaa teoreettisella tasolla. (Kakkuri-Knuuttila
1998, 178, 179.)
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se, että ainoastaan uskonto kykenee motivoimaan moraalin toteuttamisen, on Küngille merkki

siitä, että se kykenee ainoana myös perustelemaan, miksi jokin on tai ei ole moraalista. Mutta

kuten juuri huomattiin, Kant tekee selvän eron näiden kahden välillä. Siitä, että tietää, mikä on

oikein, ei loogisesti seuraa motivaatio ja halu tämän toteuttamiseen. Edellä esitetty Freudin

kysymys ei siten myöskään koske sitä, miten perustella moraalisesti oikea käyttäytyminen.

Kuten todettiin, Küngin käsityksen mukaan esimerkki osoittaa, kuinka mahdotonta moraalia

on perustella järjen avulla. Tosiasiassa esimerkki osoittaa vain sen, kuinka vaikeaa sitä on

motivoida järjen avulla. Vain siten on tulkittava se, että Freudin kysymys ei ole miksi

rehellisyys, altruismi ym. on oikein; varsinainen kysymys kuuluu: miksi minun pitäisi toimia

oikein. Huomataan jälleen, että Kant ja Küng ovat yhtä mieltä siitä, mikä on varsinainen

ongelma, mutta tulkitsevat ongelmaa eri tavalla. Jos moraalin perustelemisen ja motivoinnin

käsitteet asettuisivat Küngin argumentaatiossa Kantille oikeutta tekevään järjestykseen,

erimielisyyttä ei olisi.146

Siitä, että on universaalit perusteet sille, mikä on oikein ja moraalista, ei siis vielä Kantin

mallissa seuraa itse moraalinen toiminta. Küngin edellisissä kappaleissa esitetty päättely

kulkee juuri toisin päin. Vaikka ihminen kykeneekin suhteellisen universaalisti toimimaan

moraalisesti, hänellä ei välttämättä ole perusteita tälle moraaliselle toiminnalleen. Tästä

voidaan edelleen tehdä eräs merkittävä lisähuomio. Kant näyttää ottavan vakavammin ihmisen

pahuuden ongelman kuin Küng. Kant menee heteronomian analyysissään jopa vielä

146  Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole mahdollista eikä tarpeellistakaan syventyä siihen, kuinka paljon Küngin
väärinkäsitys Kantin suhteen johtuu hänen roomalaiskatolisesta taustastaan. Aristotelis-tomistisessa
traditiossa moraalin perusteleminen ja motivoiminen kytkeytyvät eri tavalla yhteen kuin modernissa
länsimaisessa moraalifilosofiassa. (Stocker 1997.) Tomistisesta etiikasta ks. tarkemmin esim. MacIntyre
1981, 146–180; 1988, 182–208. Vrt. MacIntyre 1967, 190–198. Alustavasti voidaan sanoa, että Küngin
katolisuus ei ainakaan kattavasti selitä väärinkäsitystä. Näin on kahdestakin syystä. Ensinnäkin Küngin
moraaliajattelussa on jo aiemmin todettu olevan enemmän modernin etiikan kuin aristotelisen etiikan
piirteitä. Toiseksi myös roomalaiskatoliseen oppiin kuuluu tietyssä mielessä hyvinkin selvä erottelu moraalin
perustelemisen ja motivoimisen välillä. (Catechism of the Catholic Church, 426–431.)
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pidemmälle kuin edellä on tullut ilmi. Hänen mukaansa ihminen on luontaisesti taipuvainen

heteronomiseen moraalikäyttäytymiseen.147 Tämä ajatus Kantilla lähenee perisynnin

ajatusta.148 Ihmisen radikaali pahuus on Kantin mallissa todellinen ja samalla vapaa valinta eli

indeterminoitu taipumus pahaan.149 Erona perisyntiin on vain se, että radikaali pahuus, vaikka

se onkin synnynnäistä, ei ole yksilön alkuperäinen periytyvä ominaisuus.150 Siten ihmisellä on

myös kyky omasta tahdostaan siirtyä pois heteronomisuudesta autonomisen moraalin

alueelle.151 Joka tapauksessa Küng vaikuttaa puoltavan ihmisen sisäsyntyisiä moraalisia

kykyjä vielä voimakkaammin kuin protestanttisessa perinteessä kasvanut Kant.152

Neuhaus jopa näkee, että koko maailmaneetos-projektin eettinen vaatimus yhteisestä

moraalista perustuu autonomiseen moraalivaatimukseen; uskontojen roolihan on vasta tämän

moraalin motivoinnissa.153  Toisaalta jopa motivointi tuntuu varsinaisesti olevan uskontojen

ulkopuolisen tahon tehtävänä – muutenhan erityistä maailmaneetos-projektia ei edes

tarvittaisi.154 Asia voidaan ilmaista myös siten, että maailmaneetos-projektin universalistinen

pyrkimys yhdistää uskontojen moraali edellyttää kaikista uskonnoista riippumatonta

autonomista eettistä kriteeriä.155

147  Quinn 1986, 448: ”[...] there is in each of us, according to Kant a morally evil propensity to moral  evil […]”
148  Ks. esim. Quinn 1986, 448: ”Such an evil supreme maxim is,  according  to  Kant  ’inextirpable by human

powers […] and [extirpation] cannot take place, when the ultimate subjective ground of all maxims is
postulated as corrupt […]’ ” (Kursivointi minun.)

149   Ricoeur 1992, 217.
150  Silber 1960, cxi–cxiv.
151  Quinn 1986, 449: ”But this is our satisfaction we make out of our own resources by freely acquiring a good

disposition.”
152  Kantin protestanttisuudesta ks. tarkemmin esim. Greene 1960, xii–xxxi.
153  Neuhaus 1999, 36.
154  Bechmann 1992, 301. Casanova huomauttaa, että maailmaneetos-projektissa ei ylipäänsä ole ratkaistu

yhteisen etiikan motivoimisen ongelmaa riittävällä tavalla. (Casanova 1999, 29, 30, 38.) Ks. myös Falk 1999,
79.

155  Komulainen 2000a, 452.
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Asetelma on nyt tietyssä mielessä kääntynyt päinvastaiseksi. Yllä esitetyn valossa voidaan

kyseenalaistaa väite maailmaneetos-projektin välttämättömyydestä, mikäli väite perustuu sille

oletukselle, että valistuksen autonomisen moraalin projekti on haaksirikossa. Maailmaneetos-

projekti heijastelee nimittäin vähintään yhtä paljon uskoa ihmisen autonomiseen moraaliseen

kapasiteettiin kuin valistus. Küng jopa tulee puoltaneeksi pragmatistisen metodinsa kanssa

jännitteessä olevaa ajatusta siitä, että uskonto ei ole edes välttämätön moraalisen toiminnan

motivoimiseksi. Küngin positiivista suhtautumista autonomisen järjen mahdollisuuksiin

kantilaisessa mielessä kuvastaa kenties parhaiten hänen eksistentialistinen perusluottamuksen

käsitteensä.156 Sen pohjalta hän menee moraaliautonomian korostamisessa loppujen lopuksi

vähintään yhtä pitkälle kuin Kant.

2.4. Kokoavia huomioita

Tässä luvussa esitetty analyysi voidaan koota neljään huomioon Küngin Kant-tulkinnasta sekä

niistä nousevaan johtopäätökseen Küngin suhteesta Kantiin ja uskonnon argumentatiivisesta

asemasta maailmaneetos-projektissa.

Ensinnäkin, Kant puhuu objektiivisesta moraalilaista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että moraali

on universaalia. Tältä kannalta katsottuna on outoa, että Küng väittää valistuksen autonomisen

moraalin edistävän subjektivismia. Sen tehtävä on Kantin mukaan päinvastoin pitää moraali

objektiivisena. Tähän väärinkäsitykseen on myötävaikuttamassa toinen väärinkäsitys. Küng

antaa ymmärtää, että Kant ajattelee moraalilain olevan laadultaan synnynnäistä. Näin hän tulee

virheellisesti relativoineeksi Kantin objektiivisen moraalilain ihmislähtöiseksi ja

subjektiiviseksi, mitä se ei todellisuudessa ole.

156  Huovinen 1978b, 141.
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Toiseksi, Küng katsoo Kantin autonomisen moraalin edustavan intressikeskeisyyttä, vaikka

todellisuudessa se on juuri tarkoitettu estämään omien intressien asettamista muiden edelle.

Tämä väärinkäsitys johtuu pitkälti siitä, että Küng käsittää kantilaisen järjen ja järkevyyden

moraalin alueella pelkästään loogis-rationaaliseksi itsekeskeiseksi laskelmoinniksi.

Todellisuudessa se on päinvastoin rationaalisesti tutkimaton omantunnon ääni, joka perustelee

itse itsensä. Kun Projekt Weltethos puhuu autonomisesta järjestä synnynnäisenä

ominaisuutena, ”jonka avulla voidaan niin usein perustella sen vastakohta”157, se tarkoittaa

epäilemättä sitä, mitä Kant tarkoittaa puhuessaan pikemminkin patologisesti sairastuneesta

heteronomiasta. Küng tulee siis ratkaisevasti sekoittaneeksi heteronomisen ja autonomisen

järjen toisiinsa tulkitessaan Kantia.158 Viime kädessä Kantin noumenaalisen autonomisen

moraalilain järkevyys ja Küngin eksistentialistisesti virittynyt perusluottamuksen ja

arvokokemuksen käsite tulevat lähelle toisiaan.

Kolmanneksi voidaan todeta, että Kant ja Küng ajattelisivat kummatkin Küngin mainitsemista

murheellisista historian tapahtumista samalla tavalla. Voidaan kysyä, mikä on heidän

tosiasiallinen eronsa koskien moraalin autonomista lähtökohtaa. Ongelmanasettelu kärjistyy

siihen, että Küng tulee itse esittäneeksi Kantin tarkoittamassa mielessä puhtaasti autonomisen

moraalivaatimuksen väittäessään, että maailma tarvitsee selviytyäkseen maailmaneetosta.

Tämä väite on autonominen ennen kaikkea siksi, että uskonnon rooli on vasta tämän

autonomisen moraalivaatimuksen motivoinnissa ja toteuttamisessa. Maailmaneetoksen

vaatimus on autonomisen järjen vaatimus siinäkin Kantin tarkoittamassa mielessä, että

uskotaan olevan olemassa universaalisti kaikkia ehdottomasti velvoittava moraali, jota ei

157  PWE, 76.
158  Neuhaus 1999, 34–38.
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kuitenkaan haluta perustella millään yksittäisellä uskonnolla. Küng nimittäin perustelee

maailmaneetos-projektin moraalista arvoa yhtä lailla myös ateisteille.159

Neljänneksi, jopa moraalin motivoimisen ja käytännön toteuttamisen tasolla Küng näyttäisi

puoltavan vähintään yhtä suurta ihmislähtöisyyttä, ellei suurempaakin kuin Kant. Kant puhuu

ihmisen luontaisesta taipumuksesta heteronomiseen eli itsekeskeiseen käyttäytymiseen.

Küngille ihminen on puolestaan sekoitus hyvää ja pahaa, ja perisynnin käsite on

ongelmallinen. Ihminen toisin sanoen kykenee tekemään hyvää myös maailmanrauhan

edistämiseksi, jos hän vain saa teoreettisen perustan eli moraalin perusteet selvitetyksi

tyydyttävällä tavalla. Tämä näyttäisi kuitenkin vievän pohjan maailmaneetos-projektin

pragmatistiselta uskontoargumentilta. Kantille teoreettiset perusteet eivät takaa vielä mitään

käyttäytymisen tasolla. Viime kädessä Küng menee vieläkin pidemmälle ja joutuu

jännitteeseen filosofis-teologisen uskontoargumenttinsa kanssa. Uskonto ei ole välttämätön

edes moraalisen toiminnan perustelemiseksi.

Päällisin puolin katsottuna näyttäisi tosin siltä, että maailmaneetos-projektin sekä

pragmatistinen että filosofis-teologinen metodologia puoltaisivat uskonnon horjumatonta

asemaa moraalin lähtökohtana. Tarkemmassa katsannossa huomataan kuitenkin, että Küng

tulee todellisuudessa hyväksyneeksi uskonnon korvautumisen autonomisella järjellä, ja vielä

enemmän: jopa maailmaneetos-projekti itse heijastelee autonomisen järjen eettistä vaatimusta.

Küng on sittenkin Kantin linjoilla: moraalin lähtökohta (a) on deontologinen ja (b) perustuu

autonomiseen järkeen kantilaisessa mielessä.

159  PWE, 58–62; WW, 82–85.
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Tästä seuraa tutkielman tähän mennessä tärkein johtopäätös. Küngin metodologia, erityisesti

sen filosofis-teologinen osuus, joka on linjassa Kantin ja valistuksen autonomisen järjen

periaatteen kanssa, siirtää uskonnon argumentatiivisesti katsottuna periferiaan maailmaneetos-

projektissa. Uskonnon rooliksi jää viime kädessä vain toimia moraalisen toiminnan

käytännöllisenä motivaattorina – eikä se tässäkään roolissa ole korvaamaton. Huomataan, että

Küngin teologinen ajattelu on moraalin alueella suhteellisen ihmiskeskeistä. Tämä väite on

oikeutettu, vaikka se ei vastaa Küngin itsensä ilmaisemaa teististä intentiota.
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3. MAAILMANRAUHA MAAILMANEETOS-PROJEKTIN PÄÄMÄÄRÄNÄ

Uskonnon rooli on osoittautunut periferiseksi kriteeriksi maailmaneetos-projektin etiikassa.

Tämä herättää kysymyksen, mihin etiikkaa ylipäänsä tarvitaan? Küng tiedostaa vastaväitteen,

joka nousee nietzscheläisittäin käsitetystä elämänkuvasta: moraali kätkee taakseen vallanhalun

ja on siksi teeskentelyä.160 Miksi on niin tärkeää sitoutua mihinkään moraaliin, oli kyseessä

sitten uskonnon tai järjen autonomian pohjalta nouseva moraali? Ja vielä: mihin tarvitaan

universaalia, kaikkia velvoittavaa etiikkaa?

3.1. Pragmatistinen metodi: reaalipolitiikka

Tätä kysymystä käsiteltiin alustavasti jo maailmanetiikka-asiakirjan yhteydessä. Küngin

projektin motiivina ovat yhteiskunnalliset intressit. Yhteisen etiikan merkitys on ennen

kaikkea siinä, että se asettaa edellytykset yhteiskunnan sisäiselle rauhalle, talous- ja

oikeusjärjestykselle sekä instituutioille, jotka pitävät edellisiä koossa.161 Globalisoitumisen

myötä tosiasiallinen nyky-yhteiskunta on yhä enemmän koko maailma. Maailmaneetos-

projektin visio liittyy siten tietynlaiseen maailmankyläajatteluun. Elämme globaalissa kylässä,

jossa perimmäinen yhteinen intressi on globaali tasapaino.162  Maailmanetiikka-asiakirjaan

liittyvässä kommentaarissa Karl-Josef Kuschel selittää, että uusi globaali tilanne velvoittaa

kaikkia uskontoja silloittamaan erimielisyydet ja antagonismit yhteisen konfliktivapaan

160  PWE, 46, 47.
161  PWE, 50. Vrt. mm. Brücken in die Zukunft, 236; Lähnemann 1994; Probst 1994, 87, 88; Ahtisaari 1995;

Symonides & Singh 1996, 20–29; Suter 1996; Kiss 1999b; Kiepas 1999; John Paul II, 2001; Fiorenza 2001
Lähnemann 2001; Mieth 2001.

162  PWE, 38. Vrt. esim. Kuschel 1993b, 101–109; Erklärung zum Weltethos, 30; Höffe 1993; Mieth 1993;
Moninaisuus luovuutemme lähteenä, 33–35; Our Global Neighbourhood; Symonides & Singh 1996, 9–12;
Declaration on the Role of Religion in the Promotion of a Culture of Peace, 269, 270; Scheler 1999c; Bauer
1999b; GBE, 94–99; Calame 2000. Uskontoteologeista vrt. esim. & Schreiter 1997.
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maailmanyhteisön hyväksi; poliittinen ulottuvuus on osa maailmaneetos-projektia.163  Eettinen

peruskonsensus on siten ehto maailmanjärjestykselle ja maailmanrauhalle.164 Tätä taustaa

vasten käy myös ymmärrettäväksi edellisessä luvussa esitetty Küngin historiallinen

pessimismi ja kriisinhallinnan tarve. Kriiseillä on ratkaiseva rooli nimenomaan

maailmanjärjestyksen kannalta. Maailmaneetos-projektia voidaan siis sanoa yhteiskunnallis-

eettiseksi ohjelmaksi globaalissa kontekstissa.165

Sitä että Küng pitää reaalista globaalia yhteiskunnallista tilaa maailmaneetos-projektin

varsinaisena päämääränä, voidaan kutsua pragmatistiseksi metodiksi. ”Küngin perinpohjainen

analyysi ja vastaukset ovat tarkoitetut aikaansaamaan reaalisen vaikutuksen reaalisessa

maailmassa.”166 Tarkoitus ei tosin ole luoda poliittista filosofiaa tai varsinkaan harjoittaa

politiikan tutkimusta.167 Silti on selvää, että näitä aiheita sivutaan enemmän tai vähemmän.

Küng ilmaisee myös suhtautuvansa varauksellisesti reaalipolitiikkaan toiminnan ohjaajana.168

Seuraavassa käy kuitenkin ilmi, että maailmaneetos-projektissa voidaan silti nähdä piirteitä

kansallisen reaalipolitiikan kansainvälisestä soveltamisesta.169

163  Kuschel 1993b, 119, 120. Vrt. esim. Vw, vii; WWW, 289: ”zentrale Aufgaben einer globalen Politik
[…]”; Kuschel 1994, 287–297; Our Global Neighbourhood; WR, 27; George 1996; Frühbauer 1997, 589,
590; Hengsbach 2001, 115, 116.

164  PWE, 56: ”[...] auch Markwirtschaft, soll sie sozial funktionieren und ökologisch geregelt werden, bedarf der
Menschen, die von sehr bestimmten Überzeugungen und Haltungen getragen sind. Ja, generell kann man
sagen: e. Keine Weltordnung ohne Weltethos [...]”; D, 292–296; W, 155–158; KGK, 261, 262. Vrt. mm.
Menchu 1995, 84–86; Bialas 1999d, 199–200; Raiser 2001. Ks. toisaalta GBE, 87, 88. Termin
”maailmanjärjestys” eri käyttötavoista globaalin etiikan yhteydessä ks. Gerle 1995, 133–141.

165  Vrt. GSM, 69; WR, 28; GGE, Swing 1999a.
166  Cobb 1999, 178: ”Küngs profound analysis and responses are ordered to making a real difference in the real

world.” Tätä havainnollistaa myös mm. Uskontojen maailmanparlamentin toinen merkittävä asiakirja, Ein
Aufruf an unsere führenden Institutionen. Vrt. Kuschel 1990, 152, 153; Somavia R. F. von Weizsäcker 1994,
56, 60; Vogel 1994; Probst 1994, 80–86; 1995; Scheler 1999b; Kuschel 1999b, 159; GBE, 104, 105.

167 GSM, 61–66; MRMV, 141.
168  Ks. mm. WWW, 50: ”Das von der Realpolitik bestimmte Politik-Paradigma der Moderne ist in eine

fundamentale Krise geraten […]”
169  Vrt. esim. WWW, 289: ”zentrale Aufgaben eines globalen Politik”
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Reaalipolitiikka liittyy Küngin tarkoittamassa mielessä ajattelumalliin, jossa otetaan

ensisijaisesti huomioon yhteiskunnallinen tasapaino ja pyritään turvaamaan se; tämä tavoite

syrjäyttää moraalin ja oikeudenmukaisuuden.170 Küngin mukaan nykyisessä maailmassa ei

enää ole turvattavana ainoastaan kansalliset edut. Elämme globaalissa maailmankylässä, ja

nykyisen politiikan tehtävänä on turvata, ei vain yhteiskunnallinen järjestys ja rauha, vaan

kokonainen maailmanjärjestys.171 Tämän on oltava päätöksenteon ensisijaisena tavoitteena.

Küng havainnollistaa asiaa vertailukohdan avulla. Reaalipoliittisesta positiosta käsin voidaan

kritisoida vastakkaista kantaa eli ideaalipolitiikkaa. Se asettaa aina ja kaikkialla moraaliarvot

tärkeämmäksi kriteeriksi kuin käytännön tulokset. Se osoittautuu Küngin mukaan kuitenkin

liian moralistiseksi ja dogmaattiseksi malliksi.172 Haittoina ovat mm. ”illusionäärisuus ja

”tehottomuus”.173 Erityisesti uskonnoilla on vaara etsiä ”jäykkiä moraalisia ratkaisuja

taivaasta”. Tällöin on vaarana, että ei saavuteta mitään käytännön tuloksia, koska

konkreettinen maailma on prosessuaalisempi ja dynaamisempi kuin ideaali.

20. vuosisadan lopulla voimme vähemmän kuin koskaan hakea jäykkiä moraalisia ratkaisuja taivaasta
tai Taolta, johtaa niitä Raamatusta tai jostain muusta pyhästä kirjasta. […] Historiallisesti katsottuna
suurten uskontojen konkreettiset eettiset normit, arvot, käsitykset ja avainkäsitteet ovat kaiken
historiallisen tutkimuksen mukaan muodostuneet mahdollisimman monimutkaisessa sosiaalis-
dynaamisessa prosessissa.174

170  ”Nicht Frieden und Gerechtigkeit können Hauptziel der Aussenpolitik sein. Nur Stabilität und Sicherheit
durch Mächtegleichgewicht sollen Staatsmänner mit Hilfe der Diplomatie anstreben wollen, damit die
ohnehin durch Tragik gezeichnete Welt durch die Errichtung eines stabilen Kräftegleichgewichts etwas
stabiler und sicherer und so indirekt dem Frieden näher geführt werde: unter Begrenzung der Krisen und
möglichst unter Vermeidung von Kriegen langsam, Schritt um Schritt, den Frieden ’stückweise’  ”
(Kursivointi minun.)

171  PWE, 38: ”Gerade das Jahr der Grossen europäischen Revolution 1989 […] Erstmals seit dem Zweiten
Weltkrieg zeichnen sich konkrete Möglichkeiten einer nicht nur krieglosen, sondern befriedeten und
kooperierenden Welt ab […] die Möglichkeit globaler Zusammenarbeit im Interesse des Fortschritts aller
erscheint nicht mehr als unrealistische Vision […]”; 131, 132. Vrt. Bauer 1999.

172  WWW, 52–61.
173  WWW, 60, 61: ”Eine Idealpolitik kann illusionär sein. [...] Eine Idealpolitik kann wirkungslos sein.” Vrt.

Kaplan 2002.
174  PWE, 71: ”Am Ende des 20. Jahrhunderts können wir weniger denn je fixe moralische Lösungen aus dem

Himmel oder dem Tao holen, aus der Bibel oder irgendeinem anderen heiligen Buch ableiten. [...] Historisch
gesehen haben sich die konkreten ethischen Normen, Werte, Einsichten und Schlüsselbegriffe der grossen
Religionen nach allen geschichtlichen Forschungen in einem höchst komplizierten sozial-dynamischen
Prozess herausgebildet.” (Kursivointi minun.) Ks. myös SGW, 159, 160; ZWR; RFV, 77; J, 15, 566–588; C,
54–57, 76–88; CW, 108; Vw, xi; CC, 294–296, 304; MS, 57; WW, 163; Kuschel 1994, 278–280.
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Tässä huomataan selvästi, että Küng pitää ensinnäkin tärkeänä ottaa yhteiskunnallisissa

pohdinnoissa huomioon sen, mitä historiassa reaalisesti tapahtuu. Ideaalipolitiikan heikkous

tulee ilmi myös ”ideaaliekonomiassa”.175 Küngin mukaan realismi osoittautuu toisenlaiseksi

kuin moraalinen ideaali. Niinpä moraalisen ideaalin ja realismin välillä vallitsee väistämättä

jännite.  ”Reaalipolitiikassa ei ole hylättävää se, että se tekee eron unelmien ja realiteettien

välillä, suuntautuu kohti annettuja poliittisia mahdollisuuksia ja keskittyy – ottamalla vieraat

intressit viisaasti huomioon – oman valtion intressitilanteeseen.”176

Moraalin motiivi ja päämäärä on siis jonkinlainen globaali tasapainotila. Miksi juuri se on

tavoiteltavaa? Kysymyksen anarkistisuus saattaa kuulostaa naiivilta. Maailmaneetos-projektin

kohdalla se kuitenkin paljastaa jotain olennaista. Kysymys maailmanrauhan ja -järjestyksen

motivoinnista voidaan nähdä osittain kysymyksenä jonkinlaisesta sisäisestä vakaumuksesta,

muutoksesta asennetasolla.177 Yhteinen etiikka tulee tarpeelliseksi vain jos avataan silmät sille,

että maailma kaipaa selviytyäkseen yhteistä etiikkaa.178 Juuri selviytyminen on motiivi, joka

perustelee maailmaneetoksen oikeuttamisen: ”Ei selviytymistä ilman maailmaneetosta. Ei

maailmanrauhaa ilman uskontojen rauhaa […] siitä tässä kirjassa on puhe.”179 Küng siis

samastaa selviytymisen ja maailmanrauhan. Hänen tavoitteenaan onkin laajentaa etiikan

175  WWW, 312–313: ”[…] bedarf es eines neuen Paradigmas der Wirtschaftsethik […] Wer überall nur
moralische Konstanten sieht, gelangt nur einem weltfremden, starren moralischen Dogmatismus oder
Fundamentalismus.”  (Kursivointi minun.)

176  WWW, 50: ”Nicht verwerflich an der Realpolitik ist, das sie zwischen Träumen und Realitäten
unterscheidet, sich an den gegebenen politischen Möglichkeiten orientiert und sich an der Interessenlage des
eigenen Staates – unter kluger Berücksichtigung fremder Interessen – ausrichtet.” (Kursivointi minun.)

177  Vrt. Erklärung zum Weltethos, 42: ”Zum Schluss apellieren wir an alle Bewohner dieses Planeten: Unsere
Erde kann nicht zum besseren verändert werden, ohne dass das Bewusstsein des Einzelnen geändert wird.
Wir plädieren für einen individuellen und kollektiven Bewusstseinswandel, für ein Erwecken unserer
spirituellen Kräfte durch Reflexion, Meditation, Gebet und positives Denken, für eine Umkehr der Herzen.
Gemeinsam können wir Berge versetzen!” Mielenkiintoinen kysymys on, kuinka paljon Küngin
eksistentiaaliteologinen ansatsi universaalina perusluottamuksena ja arvokokemuksena  näkyy tällaisessa
ilmaisutavassa. Vrt. mm. W, 169–171; Huber 1994, 34–38; TPE, 138–140; Moninaisuus luovuutemme
lähteenä, 46–48; Decaux 1996, 62–74; Declaration on the Role of Religion in the Promotion of a Culture of
Peace; Raiser 2001, 20–25.

178  WWW, 329. Vrt. mm. Bialas 1999a, 120; Woit 1999e.
179  PWE, 13: ”Kein Überleben ohne Weltethos. Kein Weltfriede ohne Religionsfriede. […] Darüber wird in

diesem Buch die Rede sein.”
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käyttöaluetta klassisesta käsityksestä ja päivittää se nykypäivän tietoa vastaavaksi.

Maailmanjärjestys ei ole tässä mallissa ilmaistu perinteisen antroposentrisesti.180

Küng nojaa tässä Hans Jonasin selviytymisen etiikkaan.181 Etiikka, joka perustuisi

inhimillisyydelle kaikilla tasoilla kykenisi estämään 1900-luvulla tapahtuneiden hirmutekojen

uusiutumisen. On kehitettävä ”tietoisuus omasta ajallisesta paikasta sukupolvien ketjussa.”182

Jonasin tapaan Küng peräänkuuluttaa, että vain uskonnot ovat tähän kykeneviä. Vain uskonnot

kykenevät motivoimaan ehdottomia velvollisuuksia, jotka edistävät selviytymistä.183 Toisin

sanoen Küng perustelee uskontojen pohjalta nousevan yhteisen etiikan selviytymisen – ja siksi

ennen kaikkea maailmanrauhan – tarpeella.184

Küngille juuri maailmanrauha näyttäisi siis olevan yhteisen etiikan pääargumentti. Tämä

viittaa konsekventalistiseen etiikkaan: teon arvo määräytyy sen saavuttamista tuloksista käsin.

Tähän näyttäisi liittyvän myös ajatus, että tavoiteltavuutta itsessään ei tarvitse perustella; se on

itsestäänselvyys eli itseisarvo. Tämä käsitys on linjassa edellä esitetyn reaalipoliittisen

lähtökohdan kanssa. Selvitettäväksi jää ainoastaan, millä tavalla tuo päämäärä eli

maailmanrauha saavutetaan. Toisin sanoen on selvitettävä keino. Se on Selvitettävä

nimenomaan sen vuoksi, että tämä kysymys ei enää ole itsestäänselvyys.

Maailmanjärjestyshän voitaisiin edellä kuvatussa mallissa saavuttaa vaikkapa puhtain

180  WWW, 328: ”dagegen sollte freilich auch keine ’anthropozentrische’ Konzeption im traditionell-
eksklusiven  Sinn vertreten werden […]” Vrt. CC, 135, 136 ja mm. Reader 1979; Moltmann 1984, 29, 30;
Boff 1995; Panikkar 1987b; Fu 1987; Yadav 1987; Skolimowsky 1994; Kessler 1996; Raiser 1996, 14–16;
Gierer 1998; E. U. von Weitzäcker 1998.

181  WWW, 331.
182  WWW, 329–332: ”[…] Es kommt darauf an, ’ein Bewusstsein der eigenen zeitlichen Position in der Kette

der Generationen.  […]’  ”  Vrt.  esim.  WW,  162; Moninaisuus luovuutemme lähteenä, 48, 246–248; Haker
2001.

183  Vrt. luku 2.
184  Ks. myös WWW, 329–332.
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voimakeinoin eli vallankäytöllä. Tämä olisi itseasiassa puhtaaksiviljelty reaalipoliittinen

kanta.185

Onko siis Küngin mallissa moraalilla mitään itseisarvoa? Kieltävä vastaus tuntuisi olevan

jännitteessä aiemmin esille tulleen absoluuttisen moraalin tavoitteen kanssa. Toisaalta se olisi

linjassa maailmaneetos-projektin reaalipoliittisen vivahteen kanssa. Küng kuitenkin vastustaa

epäeettisiä keinoja, kuten vallankäyttöä maailmanjärjestyksen saavuttamiseksi.

Pitääkö valtapolitiikka 21. vuosisadalla siis asettaa eettisten mittapuiden alle [...] ? […] ”niin ei
myöskään kansainvälinen järjestys voi perustua yksin valtaan, siitä yksinkertaisesta syystä, että
ihmiskunta kapinoi pitkällä tähtäimellä aina paljasta valtaa vastaan. Jokainen kansainvälinen järjestys
antaa olennaisen painon  yleiselle konsensukselle.”186

Küng ei hyväksy mitä keinoa hyvänsä, esimerkiksi reaalipoliittista vallankäyttöä

Macchiavellin tapaan.187 Jos kuitenkin katsotaan sitaattia tarkasti huomataan, että teon

eettisellä ulottuvuudella ei varsinaisesti väitetä olevan mitään itseisarvoa. Teon eettinen arvo

näyttäisi sittenkin määräytyvän konsekventalistisesti eli tulosten kautta,188 sen perusteella,

kuinka hyvin teko edistää maailmanjärjestystä. Moraali, esimerkiksi oikeudenmukaisuus, ei

ole päämäärä sinänsä. Tämä ajatus on reaalipoliittisen kannan mukainen. Vallankäyttöön

perustuvaa maailmanrauhan tavoittelua ei tuomita siksi, että vallankäyttö sinänsä olisi väärin,

sellainen käytäntö vain ei ”toimi”. ”[...] ihmiskunta kapinoi pitkällä tähtäimellä”. Yhteinen

moraali, maailmaneetos, sen sijaan toimii. Moraalilla näyttäisi siis olevan vain välineluonne.

Sama vaikutelma syntyi jo maailmanetiikka-asiakirjasta. Ethos on varsinaisesti keino, ei

185  Tässä yhteydessä kyse ei ole ainoastaan historiaan, kehitysmaihin tai kommunismiin liittyvistä
antidemokraattisista yhteiskuntajärjestelmistä, vaan ajatusta kannattavat myös mm. demokraattiset pluralistit.
(Ks. tarkemmin Puolimatka 1995, 234–240.), Ks. myös esim. Mills 1956. Ks. myös Woit 1999b; Scheler
1999a, 33–41.

186  WWW, 76, 77: ”Muss also die Machtpolitik im 21. Jahrhundert nicht neu unter humane ethische Massstäbe
gestellt werden [...] ? [...]’so kann eine internationale Ordnung nicht auf Macht allein gegründet sein, aus
dem einfachen Grund, weil die Menschheit auf lange Sicht immer gegen nackte Macht revoltieren wird. Jede
internationale Ordnung setzt ein substantielles Mass an allgemeinem Konsens voraus.’ ” (Kursivointi
minun.)

187  Ks. WWW, 36–39. Vrt. esim. Kuschel 1999a, 14.
188  Ks.  myös  esim.  WWW,  123:  ”Eine Menschenrechtspolitik […] muss aber andererseits die realen

Bedingungen kühl kalkulieren, unter denen sie überhaupt erfolgreich sein kann.” (Kursivointi minun.)
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päämäärä. Seuraavassa luvussa palataan siihen, toimiiko tämä yhteinen moraali. Joka

tapauksessa, toisaalta Küng ei usko, että reaalipoliittinen vallankäyttö olisi oikea keino

maailmanjärjestyksen saavuttamiseksi. Toisaalta hän kuitenkin myöntää epäsuorasti

reaalipolitiikan metodisen pätevyyden: päämäärä sinänsä on kansainvälinen järjestys ja

maailmanrauha, ei etiikka.

Siten voidaan todeta, että maailmaneetos-projektissa on pragmatistisia piirteitä. Kuvaavaa

onkin, että Küng painottaa heti Projekt Weltethoksen johdannossa sanaa Projekt.189

Muistutettakoon vielä kirjan iskulauseesta: ”Ei selviytymistä ilman maailmaneetosta. Ei

maailmanrauhaa ilman uskontojen rauhaa. Ei uskontojen rauhaa ilman uskontodialogia. Siitä

on  tässä  kirjassa  [Projekt Weltethos] puhe.”190 Absoluuttiset arvot eivät maailmaneetos-

projektissa menetä merkitystään, mutta ne kätkeytyvät käytännöllisiin prosesseihin: se, mikä

on oikein ja totta, avautuu askel askeleelta projektien, kuten uskontodialogin myötä.191 Sekä

teoreettiselle että käytännölliselle yhteistoiminnalle yhteiskunnan ja kulttuurin kaikilla osa-

alueilla annetaankin maailmaneetos-projektissa paljon painoa; maailmaneetoksen

käytännöllinen merkitys on Küngille tärkeä.192 Küng näyttää käsittävän koko

189  PWE, 16. Vrt. Häring 1998, 318–323.
190  PWE, 13: ”Kein Überleben ohne Weltethos. Kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Kein Religionsfriede

ohne Religionsdialog. Darüber wird in diesem Buch [Projekt Weltethos] die Rede sein.”
191  CW, 22: ”Kurz, wir brauchen einen Dialog in gegenseitiger Verantwortung und im Bewusstsein, das wie alle

die Wahrheit nicht fertig besitzen, sondern auf dem Wege sind zur ’je grösseren’ Wahrheit.”, 578; ZÖT,  80:
”Wir sollten schliesslich auch nicht das von anderen Wegen Gelernte einfach mit dem alten Glauben nur
äusserlich additiv zusammensetzen. Wir sollten uns statt dessen aus einem echt christlichen Engagement
heraus in ständiger Lernbereitschaft auf dem eigenen Weg immer wieder neu transformieren, umformen
lassen durch das neu Gelernte,  so das der alte Glaube nicht  zerstört,  sondern bereichert  wird.  Dies ist  ’der
Weg der schöpferischen Umwandlung’ (Cobb), der Weg des immer wieder im ökumenischen Engagement
zu wagenden christlichen Glaubens.”; CC, 18; ”Darum geht es auch hier: nicht um ein oberflächich-selektive
wahrnehmung der fremden Religion [...] sondern um seriöse gegenseitige Information, wechselseitige
Herausforderung und beidseitige Transformation [...] zu einem Prozess, der gewiss nicht von irgendwelchen
religiösen oder politischen Instanzen beschlossen werden kann, sondern der langsam ”von unten” wachsen
muss und wachsen wird.”; PWE, 123–135, 162–171; EF, 203. Vrt. Moltmann 1990b; Otte 1998, 179–181
Casanova 1999, 25–27.

192  PWE, 167–171; KWR, 45–49; WWW, 115–129, 159–213, 333–367; Häring 1998, 341–347. Vrt. mm.
Swidler 1991; Ahtisaari 1995; UNESCO and a culture of peace: promoting a global movement; Bialas
1999a.
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maailmaneetoksen praktisista seikoista koostuvaksi projektiksi.193 Tässä valossa totuus

uskontojen maailmassa näyttää karkeasti ilmaistuna samastuvan siihen, mikä toimii eli mitkä

ovat uskontoteologian vaikutukset. Tällainen konsekventalistinen ajattelu on ominaista sekä

reaalipolitiikalle että pragmatismille. Uskontoteologian päämääränä ja suoranaisena

totuuskriteerinä, joka mittaa, mikä on oikeaa uskontoteologiaa, ovat sen käytännölliset

vaikutukset, tässä tapauksessa maailmanrauhan toteutuminen. Nämä käytännölliset

vaikutukset voidaan nähdä ja niitä voidaan arvioida ainoastaan kokemukselle ilmenevän

todellisuuden piirissä, ei teorian ja ajattelun maailmassa. Historiallinen ja sosiologinen

lähestymistapa sulautuvat realismilähtöiseen ja pragmatistiseen lähestymistapaan.194 Yllä

esitetyssä mielessä Küngin maailmaneetos-projektissa on erityisesti John Deweyn William

Jamesin pragmatismiin viittaavia piirteitä samalla tavalla kuin esimerkiksi Langdon Gilkeyn

uskontoteologisessa mallissa.195 Küng itse määrittelee pragmatismin Jamesin pelkistetympää

uskonnollista pragmatismia muistuttavasti.

193  Ks. esim. J, 758–761; Küng & Kuschel 1993b, 10, 11; Robinson 1995; VD, 11–13. Ks. myös esim. Bialas
1999e; GBE, 100–102. Vrt. Spaemann 1996 ja toisaalta WWW, 380, 381.

194  Vrt. J, 666. Ks. myös esim. Küngin Morgentaun reaalipolitiikan pohjustus WWW, 61: ”Bei solchen
frustrierenden Erfahrungen setzte sich die Kritik jeglicher Idealpolitik ein, die nach dem Zweiten Weltkrieg
in der Politik-Theorie [...] in erster Linie von Hans J. Morgentau geleistet wurde, der [...] vor allem auf
Machtpolitik und Interessen setzte.  Und wer die Frage nach Macht und Moral behandeln will, muss von der
historischen Praxis auch in die tiefe wissenschaftlicher Theoriebildung vordringen, die ihrerseits – direkt
oder indirekt – die Wahrnehmung und Gestaltung politischer Praxis beeinflusst.” (Kursivointi minun.)

195  Gilkey 1987, 46–49: ”We have seen the theoretical dilemma that plurality has forced upon us. On the one
hand, the inescapable drive toward ecumenical community, toward respect for and recognition of the other as
other, and of the religious validity and power he or she embodies, has pushed us toward a relativity that
seems defy intellectual resolution. There seems no consistent theological way to relativize and yet to assert
our own symbols – and yet we must do both in dialogue. On the other hand, the shadow side of religious
plurality frequently forces us to resist, to stand somewhere, and also to hold some alternative religious
position with absolute fidelity, courage and perseverance. How are we to understand and resolve this
contradiction or puzzle dealt us by plurality? Faced with this reflective impasse, I suggest we refer to the
venerable, practical American tradition. The puzzle that to reflection may represent a hopeless contradiction,
said John Dewey, can through intelligent practice be fruitfully entered into and successfully resolved. As
James reminds us, moreover, praxis brings with it a forced option, one that cannot be avoided. When praxis
is called for, puzzled immobility before a contradiction or indifferent acceptance of a plurality of options
must both cease – for to exist humanly we must wager, and must enact our wager. So is it with the dilemma
forced on us by an oppressive ideology: faced with that menace, we must act – that is, we will act whether we
wish to or not. More specifically, we will either conform or we will resist; and both are actions, choices that
transform much about ourselves that went before, not least our relationship to our social environment. Praxis
and its demands do not leave us alone. […] The dialectic works both ways: relativizing the manifestation on
the one hand, and so all incarnations of the absolute, and yet manifesting as well through the relative an
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Sen [pragmatismin] mukaan kysytään tosi uskontoa etsittäessä yksinkertaisesti, kuinka uskonto
kokonaisuudessaan ”toimii”, mitä käytännöllisiä seurauksia sillä on, mikä on sen tosiasiallinen arvo
henkilökohtaiselle elämänmuodolle ja sosiaaliselle yhteiselämälle – historiassa, tässä ja nyt.196

Kriteeri, joka maailmaneetos-projektissa testaa toimivuuden, on maailmanrauha ja

selviytyminen.  Näin  muodostuu  ”Ekumeeninen teologia rauhaa varten [...]”,  jossa  ”[...]  ei

tarvita niinkään paljon peiliä, joka peilaa kaiken, vaan enemmänkin polttolasia, jonka avulla

nähdään keskittyneesti.”197 Toisin sanoen uskontojen tulee tavoitella kaikkea sitä, mikä

edistää elämää maapallolla sekä maailmanrauhaa. Tämän pohjalta maailmaneetos-projektin

kaikki muut päätelmät näyttävät nousevan ja tämän ympärille kaikki keskittyy.

Maailmaneetos-projekti näyttää olevan mutatis mutandis analogisessa suhteessa

reaalipolitiikkaan, joka menee eettisten arvojen sivuuttamisessa  Deweyn pragmatismia vielä

paljon pidemmälle. Seuraavassa Küngin oma kuvaus Henry Kissingerin klassisesta

reaalipoliittisesta mallista.

Eivät rauha ja oikeudenmukaisuus voi olla ulkopolitiikan lopullinen päämäärä. Valtiomiesten tulee
diplomatian avulla pyrkiä vain vakauteen ja turvallisuuteen vallan tasapainon kautta, jotta joka
tapauksessa tragiikan värittämä maailma voisi stabiilin voimatasapainon aikaansaamisen kautta tulla
johdetuksi hieman stabiilimmaksi ja turvallisemmaksi ja siten epäsuorasti myös lähemmäksi rauhaa:
kriisejä rajoittaen ja, mikäli mahdollista, sotia välttäen, hitaasti askel askeleelta ”asteittain” kohti
rauhaa.198

Edellä käsitellyt maailmaneetos-projektille ominaiset piirteet viittaavat selvästi tällaiseen

malliin. Rauha, yhteiskuntajärjestyksen ensisijaisuus suhteessa moraaliin ja

absoluteness transcends it – otherwise neither liberating praxis nor creative reflection would be possible.”
Vrt. DiNoia 1990, 121, 122; Newbigin 1990, 143–146. Deweyn metodista ks. tarkemmin Campbell 1995,
193–200.

196  ThA, 276: ”Danach wird im Blick auf die wahre Religion einfachhin gefragt, wie eine Religion im Ganzen
’wirkt’, welche praktische Folgen sie hat, welches ihr tatsächlicher Wert für die persönliche
Lebensgestaltung  und das soziale Zusammenleben ist – in der Geschichte, hier und heute.” (Kursivointi
minun.)

197  PWE, 162: ”Eine ökumenische Theologie für den Frieden […] Oft ist dabei weniger ein Spiegel vonnöten,
der alles spiegelt, als vielmehr das Brennglas, das konzentriert sehen lässt.”

198  WWW, 21: ”Nicht Frieden und Gerechtigkeit können Hauptziel der Aussenpolitik sein. Nur Stabilität und
Sicherheit durch Mächtegleichgewicht sollen Staatsmänner mit Hilfe der Diplomatie anstreben wollen,
damit die ohnehin durch Tragik gezeichnete Welt durch die Errichtung eines stabilen Kräftegleichgewichts
etwas stabiler und sicherer und so indirekt dem Frieden näher geführt werde: unter Begrenzung der Krisen
und möglichst unter Vermeidung von Kriegen langsam, Schritt um Schritt, den Frieden ’stückweise’ ”
(Kursivointi minun.) Vrt. Campbell 1995, 45–53.
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oikeudenmukaisuuteen, kriisinhallinta ja -ehkäisy, prosessuaalisuus, dialoginen ja sovitteleva

metodi, maailmanrauha lopullisena tavoitteena ovat kaikki tällaisia piirteitä. Niinpä

maailmaneetos-projektin pragmatistinen metodi vaikuttaisi maailmanrauha-argumentin kautta

kärjistyvän reaalipolitiikaksi globaalissa mittakaavassa.

3.2. Pragmatistisen metodin pragmatistinen kritiikki

Pragmatistinen metodologia edellä esitetyssä mielessä ei ole historiallisesti mitenkään uusi

ilmiö uskontoteologiassa. Ramon Llullin peräänkuulutti samassa tarkoituksessa islamin ja

kristinuskon teologisten erimielisyyksien korvaamista keskinäisellä yksimielisyydellä. Nicolas

Cusalainen motivoi vielä pidemmälle viedyn uskontopluralisminsa una religio in rituum

varietate niin ikään juuri keskinäisten sotien ja vihan poistamisen tärkeydellä – tätä hän

käsittelee teoksessa Pace fidei (Uskontojen rauha). Viimeksi mainittua näyn muodossa

kirjoitettua teosta on nykypäivänäkin arvosteltu epärealistiseksi, mutta se on kuitenkin

herättänyt mielenkiintoa ainakin omana aikanaan. Myös Fransiscus Assisilaisella oli

uskontojen rauhaan pyrkiviä ponnisteluja erityisesti islamin ja kristinuskon välillä. Jo

keskiajan suurilla teologeilla esiintyi siis ajatusta, että nimenomaan maailmanrauhan tähden

on pyrittävä uskontojen väliseen rauhaan.199

Toisenlainen tilanne oli uuden ajan Euroopassa. Silloin oli vielä puhtaammin kyse

reaalipolitiikasta. Uskonpuhdistuksen jälkeisinä aikoina teologisen kontroverssin pelättiin

johtavan sotiin. Tämä  haluttiin estää luomalla yhteinen yhteiskunnallinen moraalipohja

valistuksen periaatteiden mukaan. Valistuksen tavoite muistuttaa vielä enemmän

maailmaneetos-projektiin liittyvää problematiikkaa, jossa tärkeää ei ole niinkään yhteinen

199  Dupuis 1997, 104–108.
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uskonto, vaan moraali yhteiskunnallisen toiminnan tasolla. Neuhaus pitääkin valistuksen ajan

Eurooppaa maailmaneetos-projektin esikuvana.200 Küngin visiota voidaan verrata esimerkiksi

Kantin kontribuutiolle oman aikansa rauhanpyrkimyksiin.201

Mitä omaan aikaamme tulee, maailmanrauha uskontoteologian ja uskontodialogin motiivina

on poliittis-globaalissa kontekstissa mitä ajankohtaisin.202 Ei olekaan yllättävää, että teemaa

ovat tutkineet useat nykyteologit. Pragmatistisesti värittynyttä keskustelua on aina käyty myös

spesifimmin uskontoteologian saralla. Epäilemättä keskustelun kaikki osapuolet ovat samaa

mieltä siitä, että maailmanrauha on tavoiteltava asia, ja että uskonnoilla on keskeinen tehtävä

sen aikaansaamiseksi. Eri mieltä ollaan siitä, millä tavalla rauha saavutetaan. Kun puhutaan

pragmatismista, puhutaan aina myös realismista. Tällöin voidaan esimerkiksi kysyä, onko

maailmanrauha ylipäänsä minkään keinojen puitteissa realistinen tavoite. Samuel P.

Huntingtonin ennustaa pikemminkin uskontojen välisten antagonismien väistämätöntä

kasvua.203 Küng itse suhtautuu globaalin rauhan mahdollisuuteen ylipäänsä sekä uskontoihin

niiden toteuttajana optimistisemmin kuin Huntington.204 On pidettävä mielessä Küngin

aikaisemmin esille tullut positiivinen ihmiskäsitys.205 Onko ihminen tosiaan sillä tavalla hyvän

ja pahan sekoitus, että kun hänellä vain on olemassa ”eksistentiaaliset puitteet”, hän myös

toimii moraalisesti kiitettävällä tavalla. Edellä viitattiin jo siihen, että Kant on tässä suhteessa

pessimistisempi. Kristillisestä näkökulmasta katsoen voidaan niin ikään asennoitua enemmän

tai vähemmän pessimistisesti maailmanrauhan toteutumiseen – maailmanrauhan toteutumisen

200  Neuhaus 1999, 12–14. Vrt. KGK, 200, 201. Modernin länsimaisen historian rauhanpyrkimyksistä ks. esim.
Tuomikoski 2000; Huber 1986; Mieth 1986; Garstecki 1993. Uusimmista tieteellis-poliittisista
rauhanprojekteista ks. esim. Bialas 1999e.

201  Falk 1999, 65. Ks. Kant 1795.
202  Vrt. mm. WW, 71, 83, 84, 88–93; VD, 12; Brücken in die Zukunft, 239.
203  Huntington 1996. Vrt. Boulding 1996. Rittberger & Hasenclever 1998; Bialas 1999d, 191–194.
204  Ks. mm. Vw; CC, 302; J, 745; GEWP, 8–11; WW, 14–76; WE, 263–264; A, 134–141; Häring 1998, 338–

341. Ks. toisaalta KWR, 21–27; GEE, 62, 63; WW, 76, 85, 93, 166; Kuschel 1998, 484. Vrt. mm. Félix
1996; Kuschel 1999a, 14, 15; 1999b, 158. Ks. myös esim. Garstecki 1993.

205  Vrt. esim. CC, 146.
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esteenä voidaan nähdä olevan enemmänkin ihmisen pahuus kuin moraalin eksistentiaalisten

yhteiskunnallisten edellytysten puuttuminen.206 Seuraavassa maailmaneetos-projektin

maailmanrauha-argumenttia tutkitaan Girardin, Neuhausin, Cobbin sekä Niewiadomskin

näkökulmien avulla.

René Girard käsittelee ihmisen pahuutta agressiivisuutena. Hänen teologiansa on siten

uskontoteologisesti ajankohtainen puhuttaessa rauhasta. Saarinen esittelee Girardin mallia

seuraavasti. Girard näkee uskonnot agressioiden kanavina. Erityisesti uhrin ja syntipukin

asema on keskeinen tapa hallita ihmisessä piilevää käsittämätöntä ja käsittelemätöntä

väkivaltaa. Ratkaisevaa on ymmärtää, että tällainen sisäinen pahuus on ihmiseen

sisäänrakennettuna. Saarisen mukaan ongelma nousee esiin erityisesti modernissa

länsimaisessa ajattelussa, koska se on taipuvainen positiiviseen ihmiskäsitykseen.

Yhteiskunnassamme ovat suosiossa humanistiset arvot, kuten tasa-arvo ja globaali yhteisyys

esimerkiksi etiikan kohdalla. Väkivaltaisuuden ja vihamielisyyden ongelma niin

yhteiskunnallisissa kuin globaaleissakin asioissa lakaistaan siten kuitenkin vain maton alle.

Saarinen näkeekin Girardin ajattelun pohjalta, että länsimainen moderni perustuu pitkälti

näiden ihmisen pimeiden puolien kieltämiseen tai ainakin peittelemiseen ja eliminoimiseen

eikä niiden kanavoimiseen. Tähän liittyy myös se, että yhteiskunnastamme ovat hävinneet

tabuna tai pyhänä pidetyt asiat. Juuri ne tarjoavat perinteisissä uskonnoissa tavan käsitellä

aggressiivisuutta peittelemättömällä, mutta vaarattomalla tavalla. Saarisen mukaan

länsimainen kiltteyden ja suvaitsevaisuuden leima kyseenalaistaa myös yhteisen

maailmaneetoksen tarkoituksenmukaisuutta uskonto- ja maailmanrauhaan pyrittäessä.207

206  Ks. esim. Moltmann 1986. V
207  Saarinen 1999, 49–53. Vrt. Miri 1996, 163–171. Girardista enemmän, ks. Saarinen 2003.
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Neuhaus perustaa maailmaneetos-projektin kritiikkinsä paljolti juuri Girardiin.208 Edellä

sanottua havainnollistaa Neuhausin arkielämästä otettu esimerkki. Opettajan vilpitön halu

luoda yhteyttä kahden koululaissiskoksen välillä saa hänet helposti puhuttelemaan heitä tyyliin

”Etkös sinä ole sen ja sen sisar?”. Tämä herättää kuitenkin vain ärtymystä puhuteltavassa

sisaressa. Hän ei suutu ainoastaan opettajaan, vaan ennen kaikkea sisareensa ja tuntee entistä

voimakkaampaa tarvetta erottautua hänestä. Tämä johtuu siitä, että ihmisellä on tarve nähdä

itsensä ainutlaatuisena yksilönä. Neuhaus käyttää tästä ilmiöstä Girardin tapaan nimitystä

Aneignungsmimesis.

Erityisesti uskonnot määrittelevät itsensä ainutlaatuisuuden kautta. Pyrkimys ulkoa käsin

löytää uskonnoille yhteisiä nimittäjiä, kuten yhteistä etiikkaa, saattaa, samoin kuin

koululaissisarusten kohdalla, jopa synnyttää uusia antagonismeja, koska juuri tuo yhteisyys

muodostuu uhaksi oman uskonnon ainutlaatuisuudelle.209 Küngin mielestä uskonnollinen

fanatismi ja eksklusiivisuus ovat olennainen uhka maailmanrauhalle.210 Neuhaus lähestyy

asiaa toiselta kannalta: ratkaisu maailmanrauhaan löytyy hänen mukaansa ihmisten ja

uskontojen sisäisten ja niiden välisten aggressiomekanismien säätelystä, ei maailmaneetos-

projektin kaltaisesta eettisestä idealismista.211

208  Komulainen 2000a, 452. Vrt. Neuhaus 1999, 59.
209  Neuhaus 1999, 25–27. Tätä voidaan soveltaa myös suoraan Küngin planetaariseen vastuun tavoitteeseen.

Kondylis 1991, 18 ja erityisesti 1992, 18 tuo tähän problematiikkaan samansuuntaisen poliittisen
ulottuvuuden. Ks. myös Frühbauer 1997, 588, 589.

        Yhteisiä nimittäjiä voi olla myös muita kuin etiikka, kuten esimerkiksi uskonnolliset riitit. Niinpä tämän
teorian valossa sekä uskonnollinen pluralismi että myös esim. inklusivismi, vähintään sen
täyttymysteologinen versio, voidaan käsittää haitallisena mallina.

210  AWW, 12, 13; WW, 71.
211  Neuhaus 1999, 45–81. Ks. myös Fenn 1999, 49. Vrt. WW, 69.



64

Neuhaus ei siis yhdy olettamukseen, että yhteinen etiikka ja uskontojen välisten yhteisten

eettisten nimittäjien etsiminen olisi oikea keino maailmanrauhan saavuttamiseen.212 Hänen

kritiikkinsä maailmaneetos-projektia kohtaan on sekä pragmatistinen että reaalipoliittinen.213

Juuri se, että Küng pyrkii reaalipoliittisesti takaamaan maailmanjärjestyksen ensisijaisena

tavoitteena ja toisaalta hänen menetelmänsä tehdä se metodisesti reaalipolitiikan vastaisesti

yhteisen moraalin avulla ovat jännitteessä keskenään.

Neuhausia vapaasti tulkiten voidaan päätyä seuraaviin johtopäätöksiin maailmaneetos-

projektin suhteen. Küngin tulisi tavallaan olla puhtaammin reaalipoliitikko, jos hän aikoo pitää

kiinni maailmanrauhan argumentatiivisesta apriorisuudesta. Hänen pitää kiinni myös

menetelmästä, joka ei viime kädessä liity etiikkaan, vaan jonkinlaiseen vallantasaukseen. Kyse

on ihmisten ja uskontojen näkemisestä antagonistisina voimavaroina. Ne vaativat

reaalipoliittista tasapainottamista, säätelyä ja kontrollia, jotteivät antagonismit purkautuisi.

Kun kaikilla uskonnoilla olisi täysin oma ”valta-alueensa”, myös etiikan osalta, olisi myös

yhteiskunnallinen tasapaino taattu. Juuri tässä mielessä girardilainen ja reaalipoliittinen ihmis-

ja yhteiskuntakäsitys näyttäisivät olevan analogisia ja siten myös pessimistisempiä malleja

kuin maailmaneetos-projektin pohjalla oleva ihmiskäsitys.214 Küngin pyrkimys tuntuisi sen

sijaan viittaavan ideaalipolitiikkaan. Ideaalipolitiikassahan etiikka ajaa reaalipoliittisten

tavoitteiden ohi myös silloin kun tavoitellaan rauhaa.215 Neuhausin esittämien näkökohtien

valossa ei ole realistista olettaa, että tämä vastaisi tarkoitustaan, koska juuri

212  Neuhaus 1999, 169. Ks. myös esim. Huber 1993a, 565; 1993b.
213  Neuhaus ilmaisee näkevänsä uskonnon, erityisesti kristinuskon, pragmatistisena kokonaisuutena. (Neuhaus

1999, 91.) Reaalipolitiikan käsitettä hän ei mainitse.
214  Vrt. AWW, 19, 20; WE, 262–263; WWW, 62–88; Boulding 1996; _Galtung 1993; Galtung 1996; Genovés

1996; Groff & Smoker 1996; Kuschel 1998, 459; Hengsbach 2001, 111–114. Neuhausin girardilaisuudessa
voidaan nähdä sosiologisesti mielenkiintoisia yhtymäkohtia klassisten konfliktiteorioiden perinteeseen,
joiden arkkityyppinä voidaan pitää Max Weberiä, ks. esim. Antikainen et al. 2000, 159–161, 192, 365–368.
Oman aikamme pragmatisteiksi luokitelluista sosiologeista on syytä mainita C. Wright Mills, johon
Neuhausin ajatuksilla on niin ikään selviä yhtymäkohtia, ks. Sulkunen 1994, Mills 1956; 1959.

215  WWW, 52–61.
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yhdenmukaistaminen synnyttää konflikteja.216 Tosiasiassa nimenomaan uskontojen

absoluuttisuusvaatimusten korostaminen takaa maailmanrauhan. Hän käsittelee erityisesti

kristinuskoa ja päätyy siihen, että juuri kristinuskon absoluuttisuusvaatimuksessa on

maailmanrauhan edellytys.217

Neuhausin kritiikin voi siis ilmaista myös siten, että Küngin ideaalipolitiikkaan viittaava

ohjelma on reaalipolitiikan valossa epärealistinen. Neuhaus siis kritisoi Küngin pragmatistista

metodia, jossa maailmanrauha ylimpänä argumenttina toteutuu yhteisen moraalin

välineellisellä avustuksella, sen omasta lähtökohdasta käsin. Juuri maailmanrauhan

saavuttamisen kannalta yhteinen etiikka on väärä keino. Kyse on siten maailmaneetos-

projektin pragmatistisen metodin  pragmatistisesta kritiikistä.

Samaa voidaan sanoa John B. Cobbin esittämistä varauksista suhteessa maailmaneetos-

projektiin. Tavallaan Cobb lähestyy maailmaneetos-projektia myös reaalipoliittisesti, mutta

enemmän taloudelliselta kuin uskonnolliselta kannalta. Hänen mukaansa maailmaneetos-

projekti ei ota realistisesti huomioon kolmannen maailman taloudellista asemaa. Globaaliin

maailmankylään asennoidutaan liian tasapäistävästi siten, että kolmatta ja neljättä maailmaa

käsitellään länsimaisin standardein. Cobbin mukaan olisi selkeämmin tiedostettava, että

kolmas maailma ei voi mitenkään kasvattaa tuotantoaan samassa tahdissa kuin länsimaat.

Siten, ”jollei tuo uusi eetos ilmaise itseään uuden taloudellisen teorian ja toiminnan puitteissa,

se tuskin auttaa puolta maapallon ihmisistä.”218 Tämä Cobbin kritiikki maailmaneetos-

projektia kohtaan on pragmatistista. Küngin esittämä yhteinen eetos ei vaikuta käytännön

216  Neuhaus 1999, 22–30. Vrt. Rittberger & Hasenclever 1998; Lütterfelds 1998.
217  Neuhaus 1999, 169.
218  Cobb 1999, 178: ”[...] unless that new ethos expresses itself in new economic theory and practice, it will do

half of the world’s people little good.” Vrt. Leuenberger 1993; Kulessa 1993; Moninaisuus luovuutemme
lähteenä, 49.
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kannalta tarkoituksenmukaiselta toiminnan ohjaajalta. Se on keinona tehoton ja epärealistinen

ellei peräti haitallinen ylimmän argumentin, maailmanrauhan, kannalta.

3.3. Pragmatistisen metodin filosofis-teologinen kritiikki

Jos maailmaneetos-projektia voidaan kritisoida pragmatistiselta kannalta epärealistisena, sitä

voidaan toisaalta kritisoida myös filosofis-teologiselta kannalta liian vähän idealistisena. Tässä

vaiheessa näyttäisi siltä, että maailmanrauha on Küngin projektin pääargumentti. Toisin

sanoen maailmanrauha-argumentilla perustellaan se, mitä muuta tulee tavoitella. Se, mikä

edistää maailmanrauhaa, on tavoiteltavaa toimintaa. Juuri pääargumenttina maailmanrauhan

merkitys voidaan kuitenkin myös kyseenalaistaa. Miksi nimenomaan maailmanrauha on

preferenssi, joka on asetettava muiden perustavanlaatuisten preferenssien edelle?

Oletetaan esimerkiksi tilanne, jossa yhden uskonnon pitäessä kiinni kaikista

totuusvaatimuksistaan on väistämättömänä tuloksena sota toisen uskonnon toimesta. Näin on

esimerkiksi silloin, kun naapurivaltio uhkaa uskonnollisin perustein hyökätä ”vääräuskoiseen”

toiseen valtioon. Oletetaan lisäksi, että uhattu osapuoli pitää paitsi oikeutenaan myös

velvollisuutenaan puolustautua aseellisesti – esimerkiksi suojatakseen kansalaistensa

yhteiskunnallisen ja/tai uskonnollisen vapauden. Onko uhatun valtion luovuttava suoranaisesta

velvollisuudestaan puolustautua aseellisesti silläkin uhalla, että valtion oman uskonnon

harjoittaminen tulisi uhatuksi? Ei liene epäilystä siitä, että Küngin mielestä hyökkäävä valtio

toimisi epäoikeudenmukaisesti nimenomaan rikkomalla maailmanrauhan vaatimusta.

Varsinainen ongelma ei kuitenkaan liity hyökkäävän, vaan puolustavan osapuolen toimintaan.
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Voidaan tietysti vastata, että edellä esitetty esimerkki on tyypillisesti dilemma, joka juuri

osoittaa maailmaneetos-projektin tarpeellisuuden. Jos projekti vietäisiin loppuun, ei olisi

konfliktiuhkaa ylipäänsä. Tämäkään vastaus ei kuitenkaan poista varsinaista ongelmaa.

Küngille sana Projekt on erottamaton osa maailmaneetokseen liittyvää visiota.219

Maailmaneetoksen on tarkoitus olla enemmän suunnannäyttäjä käytännön elämässä kuin

teoreettinen klausuuli.220 Tarkoitus on, että sitä lähdetään askel askeleelta toteuttamaan

nykyisessä maailmassa. Mutta juuri edellä kuvattu tilanne on reaalimaailmaamme liittyvä

tilanne. Tämä on luonnollisesti myös maailmaneetos-projektin motivaattori. ”Ei

maailmanrauhaa ilman uskontojen rauhaa.”221 Toisin sanoen, maailmaneetosta tarvitaan juuri

siksi, koska maailmassa ei ole uskontorauhaa, mikä estää rauhan toteutumista ylipäänsä.

Edellisen kaltaiset dilemmat on de facto kyettävä ratkaisemaan, lähdettäessä toteuttamaan

maailmaneetos-projektia. Muuten maailmaneetos jää pelkäksi teoreettiseksi rakennelmaksi

eikä se ole enää projekti.

On siis palattava alkuperäiseen kysymykseen. Miten yllä kuvatussa ongelmatilanteessa on

toimittava? Neuhaus muotoilee asian seuraavasti: ”Onko uskonnollisella tietoisuudella omista

lähtökohdistaan käsin varaa relativoida totuusvaatimustaan julkisen rauhan tähden?”222

Kysymys voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Joko despriktiivisesti, eli onko tämä

odotettavissa, tai normatiivisesti, eli tuleeko näin ylipäänsä olla. Neuhaus vastaa tietyssä

mielessä kumpaankin kysymykseen. Hänen voidaan ajatella kritisoivan Küngiä tehottomasta

reaalipolitiikasta ja pragmatismista. Toisin sanoen maailmanrauha Küngin perimmäisenä

219  PWE, 16.
220  PWE, 13, 14. Tätä kuvastavat mm. Küngin laatima TV-sarja maailmaneetos-projektin pohjalta sekä vastaava

värikuvateos maailmanuskonnoista, ”Spurensuche. Die Weltreligionen aud dem Weg.”, ks mm. kirjan
johdantoluku.

221  PWE, 13: ”Kein Weltfriede ohne Religionsfriede.”
222  Neuhaus 1999, 16: ”Ist das religiöse Bewusstsein von sich aus in der Lage, um des öffentlichen Friedens

willen seinen Wahrheitsanspruch zu relativieren?”
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tavoitteena on oikea lähtökohta, mutta keino sen saavuttamiseksi on väärä. Tällöin Küngin

pragmatistinen metodi ja maailmanrauha käytännöllisen tehokkuuden mittarina nähdään

sinänsä oikeutetuksi. Tätä on käsitelty edellisessä kappaleessa. Voidaan kuitenkin ajatella

Neuhausin pyrkivän vielä syvemmälle, itse pragmatismin normatiiviseen kritiikkiin:

ylimmäksi preferenssiksi on asetettava maailmanrauhan sijasta kristinuskon absoluuttiset

totuusvaatimukset – näin saavutetaan epäsuorasti parhaiten myös maailmanrauha.

Onko siis niin, että maailmanrauha itsessään on käymätön pääargumentiksi? Millä perusteella

juuri maailmanrauhan toteutuminen on kriteeri, joka määrittää sen, mikä on totta ja

tavoiteltavaa uskontojen kentässä? Tämä on relevantti kysymys Küngin pragmatismin

filosofis-teologisesta kritiikin puitteissa. Küng itse kritisoi pragmatismia samaan tapaan:

”Millä kriteereillä voitaisiin arvostella niin monimutkaisia ilmiöitä kuin suuret uskonnot?”223

Epäilemättä jonkin tietyn kriteerin käyttöönotto on vaikeasti perusteltavissa.

Kysymystä voidaan tässä yhteydessä modifioida seuraavasti. Millä kriteereillä voitaisiin

arvioida niin monimutkaista asiaa kuin olemassaoloa? Millä perusteella juuri maailmanrauha

on tämä kriteeri? Edellä esitettyä esimerkkiä valtioiden välisestä uskonnollis-poliittisesta

konfliktitilanteesta voidaan vielä tarkentaa. Oletetaan, että uhattuna osapuolena olisi kristitty

valtio. Raamattu viittaa konkreettiseen kuolemanjälkeiseen elämään ja julistaa, että ihminen

voi välttää kadotuksen ainoastaan uskomalla evankeliumin Jumalan Pojasta; on perusteltua

olettaa, että tällainen ontologia on myös kristillisen yhteisön itseymmärrys.224 Oletetaan

edelleen, että uhatun valtion johto tunnustaa tätä uskoa. Tällaisessa tilanteessa voidaan

kyseenalaistaa maailmanrauhan preferoitavuus suhteessa uskonnolliseen totuuteen. Kyseisessä

223  ThA, 277: ”Nach welchen Kriterien wären so Komplexe Phänomene wie die Grossen Religionen zu
beurteilen?” (Kursivointi minun.)

224  Ks. esim. Eskola 1996, 138, 139.
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tilanteessa tämä tarkoittaisi sitä, että uhatun maan johto asettaisi toisen preferenssin

maailmanrauhan yläpuolelle: kuoleman jälkeisen elämän. Sodankin uhalla se kieltäytyisi

muuttamasta maansa uskontolakeja – ja lähettäisi joukkonsa sotimaan miehittäjiä vastaan.

Päällisin puolin tämänkaltainen esimerkki ei tuottane Küngille ongelmaa. Hän nimittäin pitää

puolustussotaa lähtökohtaisesti oikeutettuna.225 Edellä esitetyn kaltaisiin tilanteisiin hän

epäilemättä soveltaa sääntöä: ”Hyökkäyksen kohteeksi joutuneet puolustautuvat ja hyökkääjät

riisuvat itsensä aseista.”226 Kuitenkin juuri tällaisen myönnytyksen tekeminen vaikuttaa

Küngin teorian kannalta sisäisesti ristiriitaiselta. Se nimittäin kyseenalaistaa maailmanrauhan

kategorisen apriorisuuden.

Ongelma tarkentuu vielä hieman, jos otamme esimerkiksi kristillisen lähetystyön.227

Ekspansiivinen tavoittava työ, jossa tavalla tai toisella pyritään viemään evankeliumia eri

kulttuureihin ja erityisesti uskonnollisesti suljettuihin yhteiskuntiin, sisältää lähes aina

konfliktipotentiaalia. Ei siksi, että olisi kysymys miekkalähetyksestä, vaan koska väkivallan

harjoittajina ovat vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen koossa pitävät voimat, lähetystyöntekijän

suhtautuessa väkivaltaan mahdollisesti täysin passiivisesti.228 Lähetystyöntekijä saattaa tässä

tilanteessa jopa tiedostaa suorastaan provosoivansa väkivaltaa ja samanaikaisesti suhtautua

täysin passiivisesti ja kielteisesti itse väkivallan harjoittamiseen.229 Hänellä vain on ylimpänä

periaatteena jokin muu kuin väkivallan eliminoiminen vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen

225  WWW, 177: ”[…] Legitimes Selbstverteidigungsrecht […] wird auch von der Bergpredigt nicht
aufgehoben […]”

226  WWW, 177: ”die Angegriffenen verteidigen und die Angreifer entwaffnen.” Vrt. esim. Ruether 1986;
Hauerwas 1986; McDonagh 1986.

227  Toinen vastaava esimerkki voisi olla vaikkapa uskonnolliset marttyyrikuolemat.
228  Samankaltaisia esimerkkejä löytyy Apostolien teoista: 7: 54–60; 8: 1–3; 12: 1–5; 14: 1–3; 19: 23–40; 21: 27–

36; 23: 12–22.
229  Tässä yhteydessä ovat kuvaavia Jeesuksen sanat Matt.10: 34: ”Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan

maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.” Vrt. Saarinen 1999, 44, 45.
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sopeutumalla, esimerkiksi ihmisten pelastuminen.230 Ei olekaan yllättävää, että Küngin

mukaan lähetystyö perinteisessä muodossaan on hylättävä.231 Tämäkään ei kuitenkaan poista

varsinaista ongelmaa eli kysymystä maailmanrauhan apriorisuudesta muihin argumentteihin

nähden.

Edellä esitetyt esimerkit osoittavat ennen kaikkea tarpeen tiedostaa, että (uskonnollinen)

totuus synnyttää väistämättä myös ristiriitoja ja konflikteja. Girardiin tukeutuen Saarinen

ilmaisee asian näin:

[...] mielestäni asianmukaisinta on sanoa, että uskonnoissa on sekä rauhan että riidan panoksia, joita
kumpiakaan ei voida purkaa ilman, että uskonnon itseymmärrys vesittyy. Ja sitten on tietysti vielä niin,
että aggression panokset eivät ole vain uskonnon ”huono” taikka varjopuoli niin kuin valistunut ja kiltti
moderni ihminen mielellään ajattelee. Vaan ne ovat uskonnon olennainen osa. Kristinuskossa ensinnäkin
itse uskonnon totuusvaatimus (Apt. 5: 29) ja tietynlainen eksklusiivisuus (Joh. 14: 6) ja universaalisuus
(Matt. 28: 19) tuottavat konflikteja.232

Samaan viittaa myös Niewiadomski. ”Se, joka pysyy uskollisena raamatulliselle

todellisuuskäsitykselle, [...] saa aikaan konflikteja ja vastakkainasetteluja.”233 Niewiadomskin

kritiikin voidaan nähdä kohdistuvan kaikenlaisiin niin sanotun maailmankyläajattelun

uskontoteologisiin versioihin. Hän pitää globaaleja uskontoteologisia kattorakennelmia

pinnallistavan ja tasapäistävän markkinayhteiskunnan suoranaisina kätyreinä. Ne pyrkivät

230  Tällainen tilanne ilmenee esim. Apt. 5: 29:ssä, kun Pietari vastaa: ”Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin
ihmisiä.” Vrt. Otte 1998, 190; Saarinen, 1999, 44, 45.

231  WWW, 212: ”Ist aber unter diesen Umständen Mission noch möglich? […] Statt Mission (’mission work’)
als geistliche Eroberung wird man sie besser als Zeugnisgeben (’witness work’) verstehen, was natürlich
auch anderen Religionen erlaubt sein muss.”; CW, 201, 406–408, 441; ZÖT, 79; CC, 252–280, 307; J, 612,
618, 750–757; KWR, 39–42; Mall 1994; WW, 131, 132.

232  Saarinen 1999, 54.
233  Niewiadomski 1996, 94: ”Der biblischen Wirklichkeitswahrnehmung treu bleibend, wird er [...] Konflikte

und Auseinandersetzungen provozieren.” Bonhoeffer on ilmaissut kuvaavasti, että Kristuksen näkyvän
kirkon olemukseen sisältyy ns. elintilan vaatimus maailmassa, (Bonhoeffer, 193, 193–216.) mikä sisältää
väistämättä konfliktipotentiaalin. (Bonhoeffer, 1937, 51–66. Vrt. kuitenkin Bonhoeffer 1951, 234.) Tästä
hänen oma elämänkohtalonsa kertoo parhaiten. (Ks. Robertson 1987.) Küngin positiota ajatellen on
mielenkiintoista, että Bonhoefferin ja dialektisen teologian sosiaalietiikkaan liittyy tässä suhteessa samoja
piirteitä. (Lovin 1984.)
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eroja silottelemalla peittämään alleen kaikki totuus- ja uskontoristiriidat maailmanrauhan

nimissä.234

Samalla ne kuitenkin relativoivat kaikki uskonnolliset totuusväittämät.235 Tämä on linjassa

juuri ”uuspakanallisen” markkinayhteiskunnan kanssa. Uskonnon korvikkeeksi ovat nimittäin

astuneet markkinavoimat, joille on annettu samoja omnipotentteja ja kaiken inhimillisen

kaipuun tyydyttäviä attribuutteja kuin perinteisesti Jumalalle. Tätä muutosta perustellaan mm.

sillä, että maailman nähdään modernisoituneen ”suureksi kyläksi”, jonka tasapaino ja järjestys

on siten universaali vaatimus. Siten mainostettu maailmanjärjestys tarkoittaa markkinavoimien

tyranniaa:

[...] markkinat itse ovat jo kauan sitten saaneet päällysuskonnon tehtävän. Omissa puitteissaan markkinat
suvaitsevat paljon; ainoastaan vaihtoehdot markkinalogiikalle itselleen ovat sille sietämättömiä.
Tunnustus: ”Extra ecclesiam nulla salus” on siten laajentanut radikaliteettinsä uuteen tunnustukseen, ja
tämä kuuluu: ”Extra mercatum nulla salus”. On vain yksi ”dogma”, johon ei uskota ja jota ei eletä
ainoastaan keskieurooppalaisessa ja amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja joka vaatii meiltä jokaiselta
uskonuhria: markkinoiden dogma. [...] Siinä, että modernin maailmansivilisaation ja sen totalitaarisen
vaatimuksen megakoneen tulisi olla se ainoa ihmisen elämän- ja kuolemannäkymä, piilee tosiasiallinen
teologisesti relevantti vaara, joka tähtää muiden uskonnollisten vaatimusten syrjäyttämiseen. 236

Päinvastoin kuin ”maailmankyläajattelun päällysuskonto” antaa ymmärtää, on Niewiadomskin

mukaan totuuden nimessä turvattava pohjimmiltaan eksklusivististen maailmanuskontojen

”dramaattisten kohtaamisten” aitous. Jos näin tapahtuisi, nämä kohtaamiset edistäisivät

234  Niewiadomski 1996, 86: ”Der Monotheismus der Grossreligionen und deren exklusiver Heilsanspruch ist
gerade der vermeintlich areligiösen Öffentlichkeit unseres ’grossen Dorfes’ zum Ärgernis geworden, er gilt
ihr automatisch als eine der Hauptursachen des Unfriedens […]” Vrt. Surin 1990; Pannenberg 1990; Knitter
1994, 151; O’Connor 1994, 160; Miri 1996, 171–176; Frühbauer 1997, 588, 589. Uskonnon
mahdollisuuksista globaalissa markkinayhteiskunnassa ks. Meeks 1996, 205–222.

235  Vrt. C, 868, 869.
236  Niewiadomski 1996, 87, 88: ”[...] der Markt selber längst die Funktion einer Oberreligion bekommen hat. In

seinem Rahmen duldet der Markt vieles; nur die Alternativen zur Marktlogik selbst sind ihm unerträglich.
Das Bekenntnis: ’Extra ecclesiam nulla salus’ hat somit seine Radikalität auf ein neues Bekenntnis hin
verlangert, und dieses lautet: ’Extra mercatum nulla salus’. Es gibt nur ein ’Dogma’, welches nicht nur in der
mitteleuropäischen und amerikanischen Gesellschaft geglaubt und gelebt wird und von uns allen
Glaubensopfer fordert: das Dogma der Markwirtschaft. […] In der Megamaschine der modernen
Weltzivilisation und ihrem totalitären Anspruch, der alleinige Lebens- und Sterbehorizont der Menschen zu
sein, ist die eigentliche theologisch relevante Gefahr, die auf die Verdrängung anderer religiösen Ansprüche
zielt, zu orten.” Küng itse pohtii samansuuntaisesti tiukan reaalipolitiikan kohdalla WWW, 92: ”Ist
möglicherweise allein die Erhaltung der Nation (und die Erhaltung ihrer Kultur) das Ziel, alles übrige
jedoch, selbst territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit, nur Mittel?” Vrt. mm. Alliez 1991;
Kindhäuser 1992; Beck 1997; Fenn 1999; Falk 1999, 75, 76; Krysmanski 1999.
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epäsuorasti myös rauhaa paremmin kuin ”markkinauskonnot”. On siis kyseenalaista, onko

maailmanrauhan argumentatiivinen preferoiminen esimerkiksi suhteessa uskonnolliseen

totuuteen, uskontoteologiassa missään mielessä – edes maailmanrauhan itsensä kannalta –

hyvä ratkaisu.237

Cobbin edellisessä kappaleessa mainittu maailmaneetos-projektin kritiikki saa myös

moraalifilosofisemman ulottuvuuden. Tällöin sen huomataan muistuttavan Niewiadomskin

maailmankylä-ajattelun kritiikkiä.

Eräs syy huoleeni suhteessa eetoksen luonteeseen, jota uskonnot tukisivat on, että taloudellinen teoria ja
käytäntö, joka tuhoaa kolmatta ja neljättä maailmaa, juontaa juurensa individualistisesta ja dualistisesta
antropologiasta. Tuloksena, lisääntyvän valtioiden välisen tuotannon tähden, se on järjestelmällisesti
hyökännyt perinteisten yhteisöjen kimppuun ja käyttänyt hyväkseen muita olentoja, eläviä sekä
elottomia. Nykyiset menettelytavat ja lausunnot eivät eroa mitenkään tässä suhteessa. Näen vähän toivoa
kolmannen ja neljännen maailman kansoille, jos tämä ei muutu. Mikään, mitä on sanottu humanumista
Küngin kirjassa, ei osoita, että se antaisi merkittävää tukea tarvittavalle muutokselle.238

Niewiadomskin, kuten myös Cobbin kritiikin kohteena voidaan ajatella olevan juuri

maailmanrauhan asema pääargumenttina. Tässä kuvastuu myös aikaisemmin mainitun

pragmatistisen ajattelun ongelma. Tämän Küng itsekin toisaalla implisiittisesti myöntää. Hän

nimittäin kritisoi juuri pragmatismia uskontoteologisena metodina seuraavaan tapaan. Jos se,

mikä on totta ja tavoiteltavaa, määritellään pragmatistisin kriteerein, kuten ”Se on totta, mikä

toimii tai edistää hyvää elämää”, ongelmaksi nousee kysymys, millä kriteereillä itse toimivuus

testataan.239 Milloin ja millä perusteella jonkun ilmiön vaikutukset ovat hyviä niin, että

237  Niewiadomski 1996, 94: ”[…] so wird gerade diese ’dramatische’ Begegnung selber schon ein Beitrag zum
Frieden sein.” Vrt. Griffiths 1990; Werbick 1993, 11–13; Lütterfelds 1998.

238  Cobb 1999, 178: ”One reason for my great concern about the nature of the ethos that the religions will
support is that the economic theory and practice that is destroying the Third and Fourth worlds stems from
individualistic and dualistic anthropology. As a result for the sake of increasing Cross National Product, it
has systematically assaulted traditional community and exploited the other creatures, animate and inanimate.
Current policies and proposals are no different in these respects. I see little hope for Third and Fourth world
peoples unless this changes. Nothing said about the humanum in Küng’s book indicates that it would give
significant support for the needed change.”  Ks. myös esim. Bechmann 1992, 301; Krysmanski 1999.

239  Th.A, 277: ”[…] Allerdings wäre hier zu überlegen, ob es nicht ein tieferes Verständnis des Pragmatismus
gibt, als dessen utilitarische Variante erkennen lässt: Wo es nicht um die blosse Reduktion von Religion auf
praktische Wirklichkeit, wohl aber um ihre Rückbindung an die Praxis eines wahrhaft guten Lebens geht.
Doch in jedem Fall stellt sich die Frage: Nach welchen Kriterien wären so komplexe Phänomene wie die
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voidaan sanoa, että se toimii käytännössä? Küng tiedostaa, että pragmatismi on erityisen

ongelmallinen juuri uskontoteologiassa.240 Pragmatismin tarkastelutapa on taipuvainen

olemaan lähinnä immanenttinen. Pragmatismin heikkous tulee kuitenkin ilmi myös

oletettaessa pelkästään immanentti todellisuus. On yhtä perusteltua asettaa kuoleman jälkeisen

elämän paikalle jokin ”maallinenkin” preferenssi, joka ristiriitatilanteessa asetettaisiin

maailmanrauhan tavoiteltavuuden yläpuolelle. Joka tapauksessa Küng kritisoi pragmatistista

metodia, jonka kuitenkin aikaisemmassa analyysissä osoitettiin muistuttavan maailmaneetos-

projektin itsensä reaalipoliittista ulottuvuutta. Küngin pragmatismikritiikki on kuitenkin

oikeutettua. Se on, ironista kyllä, linjassa tässä kappaleessa esitetyn maailmaneetos-projektin

kritiikin kanssa.

3.4. Filosofis-teologinen metodi: maailmanrauha alisteisena etiikalle

Küng siis eksplisiittisesti oikeuttaa pragmatismin kritiikin. Hän oikeuttaa sen nimenomaan

samassa mielessä kuin sitä on yllä sovellettu maailmaneetos-projektin itsensä asettaman

maailmanrauhan apriorisuuden kritiikkiin. Tämä herättää tietysti kysymyksen, allekirjoittaako

Küng toisaalta itsekään pragmatistista lähestymistapaa, jossa maailmanrauha on

maailmaneetos-projektin pääargumentti. Maailmanrauhan asettaminen ylimmäksi tavoitteeksi

muistuttaa kieltämättä reaalipoliittista metodia globaalissa mittakaavassa ja siten myös eettistä

pragmatismia. Onko tämä vaikutelma kuitenkaan todenmukainen maailmaneetos-projektin

kokonaisnäkökulmasta katsottuna? Onko niin, että maailmaneetos-projektin ylimpänä

argumenttina ei olekaan maailmanrauha?

grossen Religionen zu beurteilen? […] Was aber bedeutet dann in diesem Zusammenhang ’Philosophisch
erweisbahre Vernunftgemässheit’ [W. James]?” (Kursivointi minun.); WWR, 536–538.

240  Th.A, 277.
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Kuten edellä mainittiin, Küng pitää puolustussotaa oikeutettuna.241 Mainittiin myös, että tämä

tuntuisi tuovan tietyn epäjohdonmukaisuuden ajatukseen maailmanrauhasta maailmaneetos-

projektin argumenttina a priori. Itse asiassa Küng tiedostaa tämän. Maailmaneetos-projektia

kehittäessään hän nimittäin tarkentaa: Maailmanrauhan tavoitteleminen ei tarkoita

absoluuttista pasifismia, koska tämä olisi vastoin planetaarisen vastuun ajatusta.242 ”Rauha

hinnalla millä hyvänsä ei ole vastuullista.”243 Ajatus sinänsä kuulosta tietysti järkevältä. Sen

sijaan on mielenkiintoista, miten Küng perustelee kantansa: ”Sillä ei ole vaadittava pelkkää

rauhaa, vaan rauhaa keinona oikeudenmukaisuuteen (Augustinus: ’Opus iustitiae’)”244 Tässä

ilmenee eräs ratkaiseva seikka. Maailmanetiikka-asiakirjasta kävi alustavasti ilmi, että

maailmanrauha näyttäisi olevan Küngi projektin varsinainen tavoite ja yhteinen etiikka keino

sen saavuttamiseen. Tähän viittaavia kohtia löydettiin tämän luvun alussa laajemmin Küngin

omista teksteistä. Nyt tuo vaikutelma joutuu kyseenalaiseen valoon. Varsinainen ylimmäinen

päämäärä ei olekaan maailmanrauha, vaan jonkinlainen oikeudenmukaisuus. Maailmanrauha

puolestaan on tavoiteltavaa siksi ja vain siksi, koska se edistää tätä perimmäistä

oikeudenmukaisuuden päämäärää. Maailmanrauha on sittenkin vain keino, ei päämäärä

sinänsä.

Luvun alussa annettiin ymmärtää, että maailmaneetos-projekti on reaalipolitiikan globaali

sovellus. Päämääränä on reaalinen hyvinvointi ja turvallisuus konkreettisessa historiassa ja

elämässä. Samalla kävi ilmi, ettei Küng kuitenkaan allekirjoita reaalipolitiikan käyttämää

keinoa eli vallankäyttöä tämän päämäärän saavuttamiseksi. Sen sijaan tuntui siltä, että hän

oikeuttaisi reaalipoliittisen pragmatistisen metodin periaatteellisesti. Nyt huomataan kuitenkin,

241  Samoin hän ajatteleeyksilöllisestä itsepuolustuksesta, GSM, 78.
242  WWW, 177.
243  WWW, 177: ”Frieden um jeden Preis nicht verantwortbar ist.”
244  WWW, 177: ”Denn nicht ein fauler Frieden, sondern Frieden als Werk der Gerechtigkeit (Augustinus: ’Opus

iustitiae pax’) ist gefordert.” (Kursivointi minun)
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että maailmaneetos-projektin ja pragmatistisen reaalipolitiikan välillä vallitsee myös

metodologinen jännite.

Reaalipolitiikan voidaan radikaalissa mielessä katsoa muistuttavan moraalista relativismia.

Tunnetuista nykyrelativisteista mainittakoon esimerkkinä John Mackie ja hänen subjektiivinen

relativisminsa.245 Siitä voidaan löytää ilmeisiä yhtymäkohtia sekä Küngin maailmaneetos-

projektin pragmatistiseen metodiin, jossa maailmanrauha on pääargumentti, että Kissingerin,

Richeleun, Macchiavellin ja Morgentaun reaalipolitiikkaan.246 Relativismi johtaa helposti

poliittisten päämäärien preferoitavuuteen suhteessa moraalisiin päämääriin. Tämä näkyy

erityisesti reaalipolitiikassa.247 Siten filosofisella relativismilla voidaan nähdä yhtäläisyyksiä

nimenomaan maailmaneetos-projektin reaalipoliittisiin ulottuvuuksiin.

Kuten edellä esitetystä on jo voitu päätellä, tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Küng

nimittäin sanoutuu viimekädessä irti reaalipolitiikasta sikäli kun on vaarana että ei-moraaliset

syyt, kuten valta, kääntävät sen normatiivista moraalia vastaan.248 Tällöin myös luvun alussa

245  Airaksinen kuvaa Mackien relativismia: ”Mackien mukaan moraali on sosiaalisen elämän erityinen muoto,
jonka ihminen ja hänen yhteisönsä luo ja valitsee. Moraalia tarvitaan ristiriitojen sääntelyyn ja hyvinvoinnin
kehittämiseen, eikä moraali mitenkään voi olla ylivertaista ihmisen muihin tarkoitusperiin verrattuna. Jos
moraali johtaa riitaan ja toraan, moraali kannattaa unohtaa. [...] Moraali on ihmisen oman tahtonsa mukaan
valitsemaa, koska moraali saattaa helpottaa hänen elämäänsä. Mutta ei ole olemassa etukäteen annettua
valinnan kohdetta. Moraali on rakennettava. Se on keksittävä, koska sitä ei alunperin ole. Keksintöjä on
monenlaisia. Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin moraali objektiivisessa ja ehdoitta sitovassa mielessä. On
olemassa vain joukko tärkeitä sosiaalista elämää ohjaavia periaatteita, joiden mukaan elämä järjestyy
enemmän tai vähemmän tyydyttäväksi. On parasta omaksua liberaali kanta moraaliin ja muunnella sitä aina
tarpeen vaatiessa. Kiihkoilu ja ajattelun jäykkyys on pahaa. Yhteisen hyvinvoinnin ja konfliktinratkaisun
ihanteiden tulisi hallita käytännön ajatteluamme.” (Airaksinen 1987, 110, 111)

246  Vrt. WWW, 26: ”Politik ohne ’moralische Gefühle’ [Kissinger]”; WWW, 33: ”Souveränes ignorieren der
politischen Moral: Richeleu”;  WWW,  37:  ”geltendes Recht oder herrschende Moral ignoriert.
[Macchiavelli]; […] Nicht die Betonung von Macht und Interesse ist das Bedenkliche an Morgentaus
’Politics among Nations’, sondern jene durchgängige Abwertung, Relativierung, […] der Moral [
Morgentau]”

247  WWW, 73: ”[...] und politische Unterordnung der Moral, welche allgemein verpflichtende ethische
Massstäbe gerne als ’abstrakt’ und politische Moral als unrealistisch abqualifiziert und kaum höchste Werte
und allgemeine sittliche Grundsätze anzuerkennen scheint.”

248  WWW, 50: ”Verwerflich ist nur, wenn sich solche Realpolitik zugleich gegen die Orientierung staatlichen
Handels an politischen Ideen und ethisch begründeten Wertvorstellungen wendet und so Gefahr läuft, in
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oletettu maailmanrauhan argumentatiivinen apriorisuus joutuu maailmaneetos-projektissa

uuteen valoon. Maailmanjärjestystä ei ole Küngin mukaan tavoiteltava korkeimpana

päämääränä, vain itsensä vuoksi, kuten ei kansallista etuakaan. Poliittiset tekijät, kuten

globaali yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tasapaino, eivät itsessään ole Küngille päämääriä,

vaan etiikka.

Ilahduttavan selviä ovat lausunnot eetoksen etusijaisuudesta politiikkaan nähden: ”Ethoksen pitää
olla ylin arvo politiikkaan ja lakiin nähden [...] ethoksen pitää siksi informoida sekä inspiroida poliittista
johtamistamme” [...] ”[...] antaaksensa eettisen johdatuksen eettisiin, kansallisiin, sosiaalisiin,
ekonomisiin ja uskonnollisiin jännitteisiimme.”249

Ei ole sittenkään niin, että moraalinen ulottuvuus, maailmaneetos, olisi tavoiteltavaa vain

pragmatistisista syistä ja pragmatistisilla keinoilla kuten edellä oletettiin. Maailmanetiikalla on

itseisarvo riippumatta siitä, saavutetaanko sen avulla maailmanrauha vai ei. Juuri tämä selittää

myös sen, miksi Küng ei näe hyväksi käyttää valtaa, vaan nimenomaan yhteistä moraalia

maailmanrauhan savuttamiseksi. Aiemmin kävi ilmi, ettei Küng pidä vallankäyttöä realistisena

keinona rauhan saavuttamiseksi, muttei kiellä sen periaatteellista sallittavuutta. Nyt paljastuu,

että Küng vastustaa vallankäyttöä ja reaalipolitiikkaa myös periaatteellisesti. Küngille ei ole

yhdentekevää, millä keinolla maailmanrauha saavutetaan. Etiikka ei siis ole ainakaan

pelkästään keino, vaan myös päämäärä sinänsä.

Edellä mainitun oikeudenmukaisuuden ohella maailmanrauhan yläpuolella on myös toinen

eettinen arvo. Tämä liittyy siihen, mitä luvun alussa puhuttiin planetaarisesta vastuusta.

reines Machtdenken zu verfallen.” Seuraavassa luvussa perehdytään tarkemmin Küngin
relativismikritiikkiin.

249  WWW, 153: ”Erfreulich deutlich sind die Aussagen über den Vorrang des Ethos vor der Politik: ’Ethos
soll vor der Politik und dem Gesetz Vorrang haben, weil das politische Handeln es mit Werten und
Wahlmöglichkeiten (’choises’) zu tun hat […] Ethos muss deshalb unsere politische Führung informieren
und  inspirieren.’ [...] ’[…] um der Lösung unserer ethischen, nationalen, sozialen, ökonomischen und
religiösen Spannungen eine ethische Anleitung zu geben.’ ” (Kursivointi minun.) Ks. myös RFV, 76; J, 745;
GEWP, 11–13; R. von Weizsäcker 1995; Wehowsky 1996. Vrt. toisaalta Strüning 1999a, 178, 179;
Casanova 1999, 33–38.
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Samassa yhteydessä, jossa Küng vastustaa antroposentrisyyttä,250 hän kuitenkin toisaalta

puhuu ihmisen tosiasiallisesta keskusasemasta luonnon keskellä.

b. Päämäärä ja kriteeri: ihminen elämisen arvoisessa ympäristössä [...] Kolmannen vuosituhannen
kynnyksellä nousee kiireellisemmin kuin koskaan esille eettinen kardinaalikysymys: Millaisissa
perusolosuhteissa voimme selviytyä ihmisinä asumiskelpoisella maapallolla sekä muodostaa
yksilöllisen ja sosiaalisen elämämme.251

Sitaatista kuvastuu hyvin Küngin ihmiskeskeinen maailmankuva lopulta hyvin klassisessa

mielessä. Vaikka Küng siis käyttääkin käsitettä ”planetaarinen vastuu”, hän joka tapauksessa

sisällyttää siihen ajatuksen ihmisen keskusasemasta suhteessa muuhun luontoon.252

Maailmanjärjestyksen saavuttaminen on siis keino hyvinvoinnin lisäämiseen ensisijaisesti

ihmisten kohdalla. Ympäristönsuojelukin tähtää viime kädessä nimenomaan ihmisen

elinolosuhteiden parantamiseen. Oikeudenmukaisuuden ohella toinen maailmanrauhaa

tärkeämpi argumentti on siten ihmisyys.253 Planetaarinen vastuu on ihmistä varten,

maailmanjärjestyksen tavoitteleminen on ihmistä varten, maailmanrauha on ihmistä varten.

Sama pätee myös poliittisessa päätöksenteossa. Tämä liittyy juuri edellä mainitun

reaalipolitiikan vastustamiseen. ”Ei realiteetin, joka  myös politiikassa voi tarkoittaa

petomaisuutta, vaan humaniteetin, jossa moraliteetti huipentuu, täytyy olla myös poliittisen

käytännön ylin mittari.”254 Oikeudenmukaisuus ja ihmisyys liittyvät maailmaneetos-

projektissa kiinteästi toisiinsa. Seuraavista sitaateista huomataan reaalipolitiikan vastustamisen

liittyvän samanaikaisesti sekä oikeudenmukaisuuden että ihmisyyden aseman korostamiseen.

250  WWW,  327, 328.
251  WWW, 327: ”Ziel und Kriterium: der Mensch in Lebenswerter Umwelt […] An der Schwelle zum dritten

Jahrtausend stellt sich dringlicher denn je die ethischer Kardinalfrage: Unter welcher Grundbedingungen
können wir überleben, als Menschen auf einer bewohnbaren Erde überleben und unser individuelles und
soziales Leben menschlich gestalten.”

252  PWE, 51–53: ”Parolle der Zukunft: Planetarische Verantwortung […] b. Verantwortung für Mitwelt,
Umwelt und Nachwelt […] c. Ziel und Kriterium: der Mensch” Vrt. esim. Irrgang 1996. Vrt. MS, 80.

253  Vrt. J, 590–609; CW, 108–112.
254  WWW, 88: ”Nicht der Realität, die auch in der Politik Bestialität  bedeuten kann, sondern die Humanität,

in der die Moralität gipfelt, muss obersten Massstab auch des politischen Handels sein.” Vrt. mm. CW, 539.
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”Markkinatalous ei ole päämäärä itsessään, sen pitää pysyä ihmisten tarpeiden

palveluksessa [...]”255

Eetoksen primaarisuus suhteessa talouteen ja politiikkaan [...] jokaista ihmistä ja jokaista
ihmisryhmää on kohdeltava inhimillisesti [...] on suuri merkitys kriittisellä perustilannearviolla, joka
ennen kaikkea kysyy taloudellisten positioiden normatiivisten premissien perään [...] Talous ja valtio
ovat olemassa ihmisten tähden, siten että niin valtiollisten kuin taloudellisten instituutioiden ei tule
leimautua ainoastaan valtaan, vaan niiden täytyvät aina tehdä oikeutta myös ihmisen arvolle.256

Sitaatista käy niin ikään ilmi, kuinka Küng yhdistää toisiinsa toisaalta reaalipolitiikan,

maailmanrauhan argumentatiivisen apriorisuuden ja vallankäytön tämän tavoitteen

toteuttamisen välineenä sekä toisaalta normatiivisen moraalin, oikeudenmukaisuuden ja

ihmisyyden apriorisena kriteerinä. Hän asettuu itse – tosin hieman sovittelevin sanankääntein

(”ei ainoastaan [...] vaan myös”) – kannattamaan jälkimmäistä peruslähtökohtaa.

Toisaalta on hyvä huomata, etteivät ihmisyys ja oikeudenmukaisuuskaan tunnu olevan

maailmaneetos-projektissa paralleeleja kriteereitä: ”Oikeus on ihmistä varten eikä ihminen

oikeutta varten.”257 Etiikka jonkinlaisena ihmisyydestä käsin määräytyvänä

oikeudenmukaisuutena on siis primaarissa asemassa suhteessa globaaliin

yhteiskuntajärjestykseen ja maailmanrauhaan. Siinä, että ihminen on etiikan keskipisteessä,

eikä esimerkiksi muu luonto ei tietenkään sinänsä ole mitään uutta, varsinkaan kristillisestä

näkökulmasta. Tällainen ilmaisu ei liioin ole kovin informatiivinen tutkielman päämäärän

kannalta. Tässä kappaleessa esille otetut näkökohdat tarjoavat kuitenkin olennaisen pohjan

seuraavan luvun analyysille. Jatkossa on tarkoitus tutkia tarkemmin esille nostettua

ihmisyyden käsitettä Küngin maailmaneetos-projektissa. Kun huomataan, ettei ihmisyyden

255  WWW, 283: ”Die Marktwirtschaft ist nicht Selbstzweck,  sie  muss im Dienst der Bedürfnisse der
Menschen stehen […]” (Kursivointi minun.)

256  WWW, 285: ”Primat des Ethos gegenüber Ökonomie und Politik [...] jeder Mensch und jeder
Menschengruppe menschlich behandelt werden soll [...] ist eine kritische Grundlagenreflexion von
grösster Bedeutung, die zunächst die normativen Prämissen der ökonomischen Positionen hinterfragt
[...] Wirtschaft und Staat existieren um der Menschen Willen, so dass staatliche wie wirtschaftliche
Institutionen nicht allein von der Macht geprägt sein dürfen, sondern immer auch der Würde des Menschen
gerecht zu werden haben.” (Kursivointi minun.)

257  WWW, 114: ”[…] das Recht für die Menschen da ist und nicht die Menschen für das Recht […]”
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ajatus maailmaneetos-projektissa jää yleisen tason huomioksi, paljastuu samalla myös se, mikä

tekee tästä käsitteestä tämän tutkielman kannalta niin merkittävän.
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4. MORAALI MAAILMANEETOS-PROJEKTIN KESKUKSENA

Küng siis tiedostaa ongelman, joka liittyy pragmatistisesti orientoituneisiin uskontoteologisiin

ratkaisuihin. Filosofinen ja teologinen kysymys totuudesta on Küngille myös teoreettisessa

mielessä tärkeä. Hän jopa kritisoi voimakkaasti synkretismiin viittaavia suurten kirkkojen

ponnisteluja uskontojen välisessä ekumeniassa.258 Samalla Küngin ekumeeninen viitekehys ei

kuitenkaan salli sitä, että kukin uskonto voisi pitäytyä yksisilmäisesti vain omassa

totuudessaan. Uskontoteologiassa onkin hänen mukaansa löydettävä keskitie

”totuusfanatismin” (Wahrheitsfanatismus) ja ”totuuden unohtamisen”

(Wahrheitsvergessenheit) välillä.259

Küng ei pidä tehtävää helppona. Hän nimittää tähän liittyvää ongelmaa ”arkaluontoiseksi

kysymykseksi totuuden kriteeristä”.260 Uskonnolliset yhteisöt ovat taipuvaisia sortumaan

fundamentalismiin. Historia sisältää lukuisia konflikteja, jotka ovat johtuneet juuri

uskonnollisesta fundamentalismista; fundamentalismille luonteenomainen polarisaatio on siis

estettävä.261 Edellä viitattu liberaali synkretismi on niin ikään Küngille ongelmallinen ennen

kaikkea sen vuoksi, että se ei sisällä mitään eettisesti eikä teologisesti substantiaalista; tämä

258  Erityisesti kritiikin kohteena on Assisissa järjestetty korkean tason tapaaminen, jossa oli edustettuna laaja
joukko eri uskontokuntien edustajia Paavista Dalai Lamaan. (PWE, 104.) Vrt. esim. Wessels 1994; Probst
1994, 90, 91.

259  PWE, 104, 105. Vrt. CW, 20, 21; CC, 18; ZWR; MS, 70; WW, 105.
260  ThA, 286: ”Die heikle Frage nach einem Kriterium für Wahrheit”
261  PWE, 105: ”Blinder Wahrheitsfanatismus hat noch zu allen Zeiten und in allen Kirchen und Religionen

hemmungslos verletzt und gemordet.”; WWW, 199–201: ”Was also tun angesichts des Fundamentalismus
in allen Religionen? Grundsätztlich sollten die Fundamentalisten erinnert werden an die Wurzeln von
Freiheit, Pluralismus, Offenheit für die anderen in ihrer je eigenen Tradition.”; WR, 17–20; A, 137, 138;
GOV, 65. Vrt. Küng & Moltmann 1992; Mertes 1993; Kuschel 1994, 222, 223; Mall 1994, 66; Bernhardt
1994; Schröter 1994; Jung & Heimbach 1994; Fritsch-Oppermann 1994, 218, 219; Klöcker 1994; Slomp
1994; Bartelheimer 1994; Otte 1998; Bialas 1999c, 162–165; Mieth 2001.
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johtaa länsimaissa väistämättä orientoitumiskriisiin, jonka eliminoiminen on koko

maailmaneetos-projektin yksi tärkeä motiivi.262

”Niinpä suuret uskonnot löytävät toivottavasti tässä aivan uusien eettisten ja uskonnollisten

antagonismien myrskyisässä ylimenokaudessa tien: tien, joka on vastakohtien modernismi

ilman fundamenttia ja fundamentalismi ilman moderniteettia välissä.”263 Küng näkee

kummassakin äärimmäisyyskannassa ongelmia. Tässä luvussa käsitellään ensin

”totuusfanatismiin” liittyvää pragmatistista ongelmaa ja sen jälkeen ”totuuden unohtamiseen”

liittyvää filosofis-teologista ongelmaa. Tämän kautta edetään positiiviseen filosofis-

teologiseen argumenttiin, joka on Küngin oma ratkaisu arkaluontoiseen totuuskysymykseen.

Huomautettakoon, että seuraavassa esitettävä problematiikka liittyy maailmaneetos-projektissa

myös epistemologisiin ja ontologisiin kysymyksiin. Tässä tutkielmassa keskitytään kuitenkin

etiikkaan.

4.1. Pragmatistinen metodi: uskontorealismi

Küng kritisoi kolmea uskontoteologista standardipositiota, eksklusivismia, inklusivismia sekä

pluralismia,264  kaikkia enemmän tai vähemmän pragmatistisin perustein. Toisin sanoen, hän

vetoaa siihen, miten asiat todellisuudessa näyttävät historiassa olevan eli realismiin. Tästä

262  PWE, 105: ”Umgekehrt freilich haben müde Wahrheitsvergessenheit Orientierungslosigkeit und
Normenslosigkeit zur Folge, dass viele an überhaupt nichts mehr glauben.”; WWW, 201: ”Umgekehrt
sollten die Liberalisten sich der Selbstkritik nicht verschliessen: angesichts so mancher fauler Anpassung
der Zeitgeist, die nicht Nein sagen kann; angesichts allen Mangels an religiöser Substanz, theologischem
Profil und ethischer Verbindlichkeit in einer modernen liberalen Religiosität, die kaum ethische Grenzen
kennt.”

263  WWW, 202: ”So Werden die Grossen Religionen in diesen turbulenten Übergangszeit voller neuer
Antagonismen ethischer wie religiöser Art hoffentlich den Weg finden: zwischen einem Modernismus ohne
Fundament und einem Fundamentalismus ohne Modernität.” Vrt. C, 866–869; WR, 22. Vrt. lisäksi J, 494;
Tibi 1992; Mertes 1993, 62–64; Bernhardt 1994.

264  Kolmijaosta tarkemmin, ks. mm. Schmidt-Leukel 1993; D’Costa 1993. Nyttemmin D’Costa on monien
muiden liittynyt kolmijaon kritisoijiin. (D’Costa 2000, 1–15) Hänen kritiikkinsä ei kuitenkaan perustu
pragmatismiin, toisin kuin esim. David J. Boschin, joka avoimesti tunnustaa liittyvänsä Küngin
pragmatistiseen kritiikkiin. (Bosch 1991, 483.)
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lähtökohdasta käsin hän vastustaa teorioita, joiden teoreettinen sisältö ei vastaa sitä maailmaa

jonka näemme ympärillämme. Küng hylkää neljä usein käytettyä uskontoteologista

totuusmallia. Niiden ongelmana on juuri se, että ne ovat joko totuusfanatismia tai ignoroivat

totuuskysymyksen. Küngin suhde kolmeen ensimmäiseen malliin muodostaa maailmaneetos-

projektin pragmatistisen metodin.

Uskonnollisista malleista ensinnäkin eksklusivistinen positio on Küngin mukaan väärä.

Eksklusivismilla hän tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan ”Vain oma  uskonto on tosi! Kaikki

muut uskonnot ovat epätosia!” ja ”Uskonnollinen ’rauha’ taataan vain tämän yhden toden

(valtion-) uskonnon kautta”.265 Muut uskonnot pois sulkevan eksklusivismin virhe on siinä,

että se on itsekeskeistä ja suvaitsematonta; se ei anna arvoa muille kuin omalle uskonnolle.266

Küngin eksklusivismikritiikki muistuttaa sekä inklusivistien että pluralistien vastaavaa

pragmatistista eksklusivismikritiikkiä. Tällaisessa kritiikissä voidaan tosin nähdä piirteitä

myös filosofis-teologisesta kritiikistä. Maailmaneetos-projektin yhteydessä käytetään

kuitenkin suhteellisen vähän filosofisia tai teologisia argumentteja eksklusivismin

kumoamiseksi. Küng käyttääkin periaatteessa kahdentyyppistä enemmän historiasta nousevaa

perustelua oman eksklusivismikritiikkinsä tueksi.

Ensinnäkin, roomalaskatolisen kirkon ”Ekstra Ecclesiam Nulla salus!” ei ole enää voimassa.

Eksklusivismin voidaan Küngin tulkinnan mukaan katsoa tulleen hylätyksi sekä Vatikaanin

toisessa konsiilissa että Kirkkojen maailmanneuvostossa.267 Küng tulkitsee Vaticanum II:n

265  PWE, 105: ” ’Nur die Eigene Religion ist die Wahre! Alle andere Religionen sind unwahr!  Religiöser
’Friede’ wird nur garantiert durch die eine wahre (Staats-) Religion!’ ”

266  PWE, 105: ”Als ob die Kirche schon das Reich Gottes wäre! Als ob Gottes Geist nicht auch in allen anderen
Religionen wirkte, die ja allesamt vorläufig sind.”

267  PWE, 106: ”Das Zweite Vatikanische Konzil hat schon in den 60er Jahren eine kühne Wende von der
Ignorierung […] zu ihrer Tolerierung, Hochsätzung und Heilsbedeutung vollzogen. Dem Weltrat der
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päätöstä suhteellisen radikaalisti: kaikkien uskontojen edustajat – jopa ateistit – voisivat

pelastua, jos heillä vain on hyvää tahtoa – niinpä hän ei pidä ainakaan katolisen kirkon

perinteistä kantaa enää sen virallisena kantana.268

Toiseksi, Küng vetoaa ainakin neljän tyyppisiin uskontososiologisiin tekijöihin. (1)

Eksklusivismi on historiallisesti ja sosiologisesti katsottuna osoittautunut enemmän tuhoavaksi

kuin rakentavaksi voimaksi.269 (2) Muut uskonnot ovat määrältään niin suuria, että niihin on

realismin nimissä ongelmallista suhtautua eksklusivistisella asenteella. (3) Kristinusko on

kohdannut myös muiden uskontojen kvalitatiivisen eli sisällöllisen haasteen. On historiallinen

fakta, että kristinuskon kohtalo on postmodernilla ajalla joutunut vaakalaudalle. (4) On lisäksi

fenomenologinen fakta, että uskonnot väittävät kaikki puhuvansa totuudesta. Tällöin olisi

epärealistista olettaa vain yhden niistä omistavan tätä totuutta. Uskontojen dogmaattinen

tuomitseminen ei ole realistinen vaihtoehto suhteessa ympäröivään fenomenaaliseen

todellisuuteen. Kaiken kaikkiaan, ainoa käytännössä toimiva vaihtoehto on hyväksyä aidosti

uskontojen moneus.270

Kirchen steht [...] diese entscheidende Wende zum Ökumenismus ad extra in den 90er Jahren noch bevor.”
Vrt. mm. Moltmann 1984, 12, 13.

268 CWR, 196. Küng jatkaa ironiseen sävyyn, joka ei ole hänelle harvinaista hänen puhuessaan katolisesta
kirkosta: ”We cannot change the words, because the conciliar statement was, indeed, infallible definition, but
we are allowed to say the contrary!”,  ja  perustelee tämän sillä,  että Vaticanum II:n mukaan ” ’this  is  valid
even for atheists of good will’ ”. Ks. myös Knitter 1986, 63. Vrt. kuitenkin Ruokanen 1992, 61, 115–120;
2003; Vasko 2003 ja toisaalta Dupuis 1997, 166–168. Küngin eksklusivismikritiikkiin ks. myös CW, 54, 55,
173, 174, 439–441; WWR, 541, 542; ZÖT, 76; WTR, 233–235; KWR, 27. EF, 534. Vrt. Kuschel 1990, 149;
ACR; Klöcker 1994.

269  PWE, 106: ”Überall derselbe Geist von Intoleranz, Wahrheitsabsolutismus und Selbstgerechtigkeit, der so
viel Elend über die Menschen gebracht hat. Verbunden mit diesem religiösen Imperialismus und
Triumphalismus ist eine rechthaberische und lernunfähige theologische Apologetik, die mehr Probleme
schafft als lost.”

270  ThA, 281,282: ”Nein, die Weltreligionen dürfen weder dogmatisch abgeurteilt noch ignoriert werden. […]
Die Weltreligionen waren seit der Entdeckung der riesenhaften Kontinente zunächst vor allem eine äussere,
quantitative Herausforderung für die Christenheit. Jetzt aber sind sie [die Weltreligionen] […] für die
christlichen Kirchen selbst zu einer inneren qualitativen Herausforderung geworden. […] Das Schicksal des
Christentums steht auf dem Spiegel in einem Epoche des Postkolonialismus und Postimperialismus. […]
Wenn alle Religionen Wahrheit enthalten, warum soll gerade das Christentum die Wahrheit sein?” Ks. myös
esim. C, 776–780; KGK, 200, 264. Vrt. mm. Dupuis 1995, 10, 11, 100, 101; Kuschel 1999b, 157.
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Yllä esitetty Küngin kritiikki eksklusivismia kohtaan on pragmatistista. Klassisen

pragmatismin edustajista sillä on yhteys Deweyn käyttämään metodologiaan. Siinä voidaan

nähdä voittopuolisesti klassista uskontopluralistista asennetta. Tämä tarkoittaa sitä, että

vedotaan fenomenaalisiin tosiasioihin ja halutaan pitää kiinni ns. uskontorealismista: ei ole

olemassa mitään historiallis-sosiologista perustetta sille, että joku uskonto olisi totuudellinen

ja muut eivät. Päinvastoin historian negatiivisten tapahtumien perusteella voidaan päätellä, että

ekslusivismi on ehdottomasti väärä kanta. Tällainen pragmatistinen argumentaatio on

uskontoteologian piirissä hyvin usein keskeinen osa klassista pluralistista perustelua.271

Toinen Küngin mielestä väärä uskontoteologinen malli on inklusivismi, jonka hän määrittelee

seuraavasti: ”Yksi ainoa uskonto on se oikea, mutta: kaikki historiallisesti kehittyneet

uskonnot omaavat osan tämän yhden uskonnon totuudesta! Uskonnollinen ’rauha’ saavutetaan

parhaiten näiden muiden integroimisella”.272 Küng vastustaa inklusivismia pitkälti samoin

perustein kuin eksklusivismia. Onkin oletettavaa, että hän näkee inklusivismin ja

ekslusivismin välillä on vain aste-eron. Uskontorealistinen kritiikki saa inklusivismin

yhteydessä entistä suuremman painoarvon. Hän pitää uskontojen hierarkisoimista vastoin

niiden omaa itseymmärrystä epärealistisena.273 Osittain Küngin voidaan nähdä samastavan

271  Ks. mm. Hick 1987. Vrt. Heim 1995, 15–23. Eksklusivismin vastaperusteluista ks. esim. Griffiths 1990;
Plantinga  1995.

272  PWE, 108: ”Eine einzige Religion ist die wahre, aber: alle historisch gewachsenen Religionen haben Teil an
der Wahrheit dieser einen Religion! Religiöser ’Friede’ wird am besten erreicht durch Integration der
anderen!” Küng määrittelee inklusivismin löyhästi erottelematta esim. täyttymysteologista ja Kristuksen
mystisen läsnäolon versiota toisistaan, kuten esim. Dupuis 1997, 130–157.

273  PWE, 108: ”Wir begegnen dieser Strategie – wenn wir von der spekulativ-unrealistischen christlichen
Theologen-Theorie von Nicht-christen (Juden, Muslimen…) als angeblich ’anomymen Christen’ absehen –
vor allem in Religionen indischen Ursprungs […]” (Kursivointi minun.); ThA, 184: ”Der Wille derer, die
nun einmal nicht Christen sind und nicht Christen sein wollen, wird nicht respektiert sondern nach eigenen
Interessen interpretiert. […] als ob all diese Menschen nicht wüssten was sie selbst sind.” (Kursivointi
minun.) Küngin inklusivismikritiikkiin ks. myös CW, 175, 270, 404, 438–441, 565, 566, 578; WWR, 542,
543; ZÖT, 76; WTR, 236, 237; KWR, 29, 30; WW, 23, 24; EF, 534. Vrt. CW, 577, 578; CC, 140; Knitter
1986.
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inklusivismin kritiikkinsä myös hänen kritiikkiinsä pluralismia kohtaan. Joka tapauksessa

inklusivisminkin pääongelma on sen epärealistisuus suhteessa uskontojen itseymmärrykseen.

Kolmannen kritisoimansa position Küng määrittelee seuraavasti: ”Eksistententiaalinen

ongelma nimeltä totuus ei ole todellisuudessa olemassa, joten: jokainen uskonto on omalla

tavallaan ja olemukseltaan samalla tavalla tosi. Uskonnollinen ’rauha’ toteutetaan parhaiten

ignoroimalla erot ja vastaväitteet”.274 Tämä Küngin määritelmä, jota hän nimittää

”harmittomaksi tekemisen strategiaksi” (Verharmlosungsstrategie)275 on itse asiassa

merkitykseltään ambivalentti. Siksi se on vaikeammin määriteltävissä kuin eksklusivismi ja

inklusivismi. Küngin voidaan ajatella tarkoittavan harmittomaksi tekemisen strategialla

uskontopluralismia. Küng ei kuitenkaan suoraan ilmaise tätä. Hän ei myöskään eksplikoi

määritelmäänsä juuri ollenkaan. Näyttää kuitenkin siltä, että määritelmä viittaa samalla kertaa

kahteen eri asiaan.

Maailmaneetos-projektin ei ole tarkoitus perustaa mitään yhtenäisuskontoa tai edes

yhtenäismoraalia.276 Küng ei myöskään halua asettaa mitä tahansa terveen järjen vastaista

uskonnollisuutta vakavasti otettavien uskontojen rinnalle.277 Tämä rajoitus ei kuitenkaan ole

vielä riittävä. Küngin mukaan ei ole syytä katsoa uskontojen olevan edes olemukseltaan

samoja, ”uskonnollisesti samaa ruokalajia”.278 Küngin voidaan siten sanoa vastustavan

274  PWE, 106: ”Das existentielle Problem ’Wahrheit’ existiert nicht wirklich, denn: jede Religion ist auf ihre
Weise, ist in ihrer Essenz auf die gleiche Weise wahr. Religiöser ’Friede’ wird am besten verwirklicht durch
Ignorieren der Unterschiede und Widersprüche.” Vrt. C, 868, 869.

275  PWE, 106.
276  PWE, 162; W, 158–160; TPE, 132–134; Vw, viii; WW, 30. Vrt. Huber 1993b; 1993c; Kuschel 1993c, 211–

215; 1993d; 1993e; 1998, 484.
277  ThA, 283; CW, 538. Ks. myös WWR, 541; ZÖT, 4; CC, 72–86, 151, 304. Vrt. Falk 1999, 76, 77.
278  PWE, 107: ”[…] Der religiöse Eintopf ist die Lösung nicht.” Vrt. SR, CC, 124–126, 199–201, 218; WW, 80,

81; Abe 1993a; Concalves 2000. Ks. toisaalta Cobb Jr. 1990, 81–84; Milbank 1990, 176–181
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uskontopluralismia. Tähän viittaa myös Küngin indifferentismikritiikki.279 Uskonnollinen

indifferentismi sai suosiota erityisesti valistuksen ajan vaikuttajien keskuudessa, vaikka kirkko

paavin johdolla kritisoi tätä voimakkaasti.280

Nykyisen uskontopluralismin yksittäisistä edustajista Küngin kritiikin kohteena tuntuisi olevan

ainakin Wilfred Cantwell Smithin pluralismi281. Vaikka Küng käyttääkin Smithin nimeä tässä

kohtaa jopa kritiikkinsä tueksi, samassa yhteydessä hän kuitenkin ilmaisee vastaväitteensä

ajatukselle, että olisi olemassa universaali ”subjektiivinen” tai ”mystinen” uskonnollinen

kokemus objektiivisen uskonnollisen moneuden rinnalla.282 Tämä ajatus on analoginen juuri

Smith-kritiikille.283

Küngin argumentti perustuu jälleen kerran realismiin. 284 Pluralistinen kanta ei tee oikeutta

uskonnoissa ilmenevälle reaaliselle erilaisuudelle totuus- eikä moraaliväittämien osalta.285

Küngin uskontopluralismin kritiikki perustuu samantyyppiseen uskontorealistiseen metodiin

kuin eksklusivismin ja inklusivismin kritiikki. Sisällöllisesti se muistuttaa erityisesti

279  PWE, 107: ”[…] ein theologischer Indifferentismus, für den alle religiösen Positionen und Negationen gleich
gültig und so gleichgültig sind […]”

280  Dupuis 1997, 123.
281  Smithin määrittelee pluralistiksi ainakin Heim 1995.
282  ThA, 282: ”Muss aber die objektive Religion […] nicht unterschieden werden von der subjektiven Religion,

der Religiosität der religiösen Grunderfahrung des All-einen und Absoluten, die doch auf dem Urgrund aller
Religionen anzutreffen sei? Aber auch der Rekurs auf eine angeblich überall gleiche religiöse (mystische)
Grunderfahrung löst die Wahrheitsfrage nicht.” Ks. myös PWE, 106; CW, 267–270, 442. Vrt. mm.
Hausmanninger 1994, 308, 309.

283  Ks. esim. Heim 1995, 44–51. Vrt. Smith 1987. Hickiin puolestaan viittaisi päinvastainen järjestys:
uskontojen yhteneväisyys on objektiivisessa päämäärässä, joka on riippumaton inhimillisestä kokemisesta,
ja johon kaikki uskonnot loppujen lopuksi pyrkivät ja eroavuus taas siinä, miten uskontojen harjoittajat
subjektiivisesti kokevat tämän lopullisen päämäärän, jota voi kutsua Jumalaksi (Ks. Heim 1995, 13–23;
Amnell 2003)

284  PWE, 107: ”Übersehen würde, dass selbst eine einzelne Religion im Lauf ihrer Gesichte nicht einfach
gleichgeblieben ist, sondern sich – in einem erstaunlichen Ausmass – entwickelt und verwickelt hat. Alles
gleich wahr? Diese harmlos-gedankenlose Strategie wird keiner Religion wirklich gerecht […]” (Kursivointi
minun.)

285  PWE, 106, 107: ”[…] wer die nun einmal miteinander konkurrierenden Religionen wirklich kennt, wird
kaum behaupten, alle seien gleich, und damit auch gleich wahr. Eine Unterscheidung der Geister (wahr–
unwahr, gut–böse) wird man sich von daher nicht schenken können. […] Angesichts der nur zu realen und
oft tödlichen Rivalität der Religionen ignoriert er [ein theologischer Indifferentismus] die Probleme, die er
gelöst zu haben vorgibt.” (Kursivointi minun.) Küngin pluralismikritiikkiin ks. myös CW, 458–460; WWR,
541, 542; ZÖT, 76; WTR, 235, 236; RFV, 77; KWR, 28, 29. Vrt. mm. Moltmann 1984, 12, 13.
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inklusivismikritiikkiä. Painotus on uskontojen fenomenologisessa todellisuudessa. Tältä

pohjalta hän pitää epärealistisena yrityksenä kaikkien uskontojen samastamista olemukseltaan

yhdeksi.

Eksklusivismin, inklusivismin ja pluralismin kritiikit muodostavat yhdessä Küngin

pragmatistisen metodologian uskontojen totuudellisuutta arvioitaessa. Kuten sanottu,

pluralismikritiikin yhteyteen liittyy retorisesti limittäin eräs toinenkin, kaiken kaikkiaan neljäs,

kritiikin tyyppi. Se ei ole metodisesti luonteeltaan pragmatistinen, vaan filosofis-teologinen.

4.2. Filosofis-teologinen metodi: humanum

Huomautettakoon, että Küngille ateistinen positio totuuden suhteen on poissuljettu

vaihtoehto.286 Ilman uskontoja on turha etsiä totuutta. Tämä liittyy  kappaleessa 2.1.

käsiteltyyn uskontoargumentin pragmatistiseen perusteluun moraalin lähtökohtana. Historia on

osoittanut, että ainoastaan uskonto kykenee perustelemaan moraalin. Perustelu on siinä, että

uskonnot ovat osoittautuneet ainoiksi hyviksi moraalisen elämän motivaattoreiksi. Uskonto ei

Küngin argumentaatiossa kuitenkaan ole vain käytännöllisen moraalisen elämän ehto.

Kappaleessa 2.2. on tarkasteltu maailmaneetos-projektissa esitettävää väitettä, että Jumala on

teoreettisesti moraalin välttämätön postulaatti ja uskonnolla on ratkaiseva rooli ajateltaessa

koko elämän mielekkyyttä. Rehellinen totuuden etsijä päätyy siten Küngin mukaan

väistämättä uskontoteologian piiriin.

Kappaleessa 2.3. on kuitenkin osoitettu, että maailmaneetos-projektin argumentti uskonnon

puolesta on harhaanjohtava. Tosiasiassa Küngin eksistentialismipainotteinen teologia

286  ThA, 278, 279; WWR, 538, 539; ZÖT, 76; WTR, 233.
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tunnustaa ateistien kykenevän kantilaisessa mielessä sekä autonomiseen moraaliseen

käyttäytymiseen että moraalin autonomiseen perustelemiseen filosofisesti. Koska

uskontoargumentti on todellisuudessa osoittautunut periferiseksi, ateistisen totuusmallin

poissulkeminen vaikuttaa epäkoherentilta ratkaisulta. Sen sijaan seuraavanlainen Küngin

harjoittama kritiikki tuntuu loogisemmalta. Siinä vastustetaan niin ikään ehdottoman moraalin

puuttumista, muttei syytetä siitä uskonnosta vapaata järkeä.

4.2.1. Relativismikritiikki

Mitä ilmeisimmin Küng vastustaa ”harmittomaksi tekemisen strategian” kritiikissään myös

relativismia. Eräässä mielessä Küng käyttää pluralismia ja relativismia synonyymisina

käsitteinä.287 Toisaalta hänen kritiikkinsä kohde on relativismin kohdalla jokin muu kuin

pluralistinen uskontojen olemuksellinen yhdistäminen. Eksaktisti relativismiin viittaavat

Küngin käyttämät ilmaisut ”Anything goes” ja ”Kaikki on mahdollista”,288 kuten myös

”eksistentiaalinen ongelma nimeltä totuus”.289 Tämän kaltainen retoriikka viittaa spesifimmin

postmoderniin metafysiikkaan ja antiuniversalistiseen filosofiaan. Edellä on jo mainittu

Mackie esimerkkinä nykyaikaisesta moraalirelativismista. Postmodernin relativismin esikuva

on Jean-Francois Lyotard.

Kirjassaan La condition postmoderne: rapport sur le savoir (Postmoderni tila: selvitys

tiedosta) Lyotardin sanotaan ensimmäisenä käyttäneen termiä ”postmoderni” filosofisen ja

287  Ks. PWE, 107: ”Zusammen mit dem exklusivistischen mittelalterlich-römischen oder dem protestantisch-
fundamentalistischen Absolutismus ist also auch jener verharmlosende aufgeklärt-moderne Relativismus zu
vermeiden, der alle Wahrheiten, Werte und Massstäbe vergleichgültigt und gerade so an der Lebensrealität
des Menschen vorbeigeht.” Sama käytäntö on teologeista mm. Ratzingerilla (1996, 360–366). Amnell
yhdistää niin ikään relativismin ja Hickin klassisen uskontoteologisen pluralismin toisiinsa. (Amnell 2003,
86–90.)

288  PWE, 107: ”Das ’Anything goes’, das ’Alles ist möglich’, kann am aller wenigsten die grundlegenden
Fragen des Menschenlebens nach Wahrheit und Sinn, nach Werten und Massstäben, nach letzter
Verbindlichkeit und Verlässlichkeit zum Verstummen bringen.”

289  PWE, 106: ”Die existentielle Problem Wahrheit existiert nicht [...]” (Kursivointi minun.)
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sosiaalisen keskustelun näkökulmasta.290 Ajatuksen ydin on seuraava: ”Voimakkaasti

yksinkertaistaen, määrittelen postmodernin epäuskoksi metakertomuksia kohtaan.”291

Lyotardin keskeinen lähtökohta on pragmatistinen ajattelu: on olemassa vain yhteismitattomia

kielipelejä. Tällöin spekulatiivinen filosofia ja uskonto jäävät puhtaasti instrumentaaliseen

asemaan: niiden rooli on auttavat orientoitumaan suhteellisessa maailmassa.292 Postmodernissa

konstruktiossa metafyysinen totuus ja eettinen normatiivisuus ovat siis tarpeettomia käsitteitä.

Küng vaikuttaa tosin pitävän sekä edellä käsiteltyä uskontopluralismia että postmodernia

antimetafyysistä relativismia mielivaltaisen moraalin pönkittäjänä. Hän puhuu myöhemmin

”postmodernista mielivaltaisuuspluralismista”, jolla hän tarkoittaa sekä pluralismia että

relativismia.293 Toisaalta Küng näyttää kuitenkin liittävän mielivaltaisen ja suoranaisen

amoraalisen asenteen erityisesti postmoderniin relativismiin ja relationaalisuuteen –

relativismi on moraalifilosofisesti epäilyttävä kanta.294

290  Sterba 1999, 19.
291  Lyotard 1984, 308: ”Simplifying to the extreme, I define postmodern as incredulity toward
 metanarratives.”
292  Lyotard 1984, 309.
293  PWE, 107: ”Ein moderner, heute intellektuell gängiger Beliebigkeitspluralismus, der undifferenziert die

eigene und die anderen Religionen billigt, ein theologischer Indifferentismus, für den alle religiösen
Positionen und Negationen gleich gültig und so gleichgültig sind und der sich die Mühe der ’Unterscheidung
der Geister’ spart, ist keine wirkliche Lösung.”; WWW, 187: ”Die postmoderne Beliebigkeitspluralismus:
Angesichts dieser religiösen Spaltpilze ist es nun freilich kein Rezept, die fade Suppe der Gleichgültigkeit
den Menschen als ’postmodernen’ Gesellschaftskonsens servieren zu wollen. Nicht wenige Menschen gerade
im Westen, vor allen diejenigen, die es sich leisten können, pflegen bekanntermassen einen Lebensstil des
Indifferentismus, Konsumismus und Hedonismus und manche propagieren ihn auch schammlos in den
Medien.”; WW, 28, 29.

294  PWE, 107: ”Oder sollte etwa gerade in der religiösen Sphäre alles schon deshalb legitim sein, weil es nun
einmal geschieht (’die Macht des Faktischen’) und es möglicherweise pittoresk gewandet daherkommt
(Religion im Gewand der Folklore)?” Ks. myös esim. PWE, 64, 65. Myös relativismin ja relationalismin
kohdalla Küngin kielenkäyttö on löyhää. Mielestäni Küng pitää relativismia ja relationalismia liian
analogisina ilmiöinä.

  Relativisteista arvostelua saavat Lyotardin lisäksi nimeltä mm. postmodernin uskontorelativismin edustaja
Richard Rorty, yksilökeskeisyyttä korostava sosiologi Michel Foucault ja Jürgen Habermas (ks. PWE, 65.).
Viimeksi mainittua Frankfurtin koulukunnan edustajaa kritisoidaan sekä instrumentaalisen järjen kriitikon
klassisessa (ks. PWE, 70) että diskurssietiikan isähahmon uudemmassa ominaisuudessa (ks. PWE, 65;
WWW, 136.). Habermasin kohdalla kritiikki kohdistuu Lyotardin kritiikin tapaan antimetafyysiseen
asenteeseen. Käsitteen ’postmoderni’ merkityksestä Küngin teologian yhteydessä vrt. mm. Marty 1984.

       Edellä mainittuja relativisteja voidaan nimittää myös relationalisteiksi, mutta Küngin mainitsemista
relationalisteista esim. MacIntyrea on ongelmallista nimittää relativistiksi. Hän nimittäin vastustaa
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Küng kritisoi kolmea edellistä mallia, ekslusivismia, inklusivismia ja pluralismia

pragmatistiselta kannalta. Relativismin kohdalla kritiikki on enemmän filosofis-teologista.

Tähtäyspisteenä ei nyt ole niinkään käytännöllinen ja reaalinen todellisuus, vaan ennen

kaikkea teoreettinen käsite totuudesta sekä eettiset ideaalit. Toisin sanoen edellisen kolmen

uskontoteologisen mallin kritiikissä vastustetaan ”totuusfanatismia” kaikissa sen muodoissaan,

koska se ei vastaa käytännön realismia. Neljännessä kohdassa kritisoidaan puolestaan

”totuuden unohtamista”, sen relativistisessa muodossa, koska se ei vastaa teoreettisesti

järkevää filosofiaa. Jo tästä voidaan päätellä Küngin teoreettisesti puoltavan moraalin

absoluuttisuutta ja yleispätevyyttä. Relativismin kritiikki liittyy kuitenkin Küngin vielä

eksplikoidumpaan positiiviseen filosofis-teologiseen argumentaatioon moraalin

absoluuttisuuden puolesta. Seuraavaksi siirrytään tämän tutkielman keskipisteeseen.

Tavoitteena on selvittää, miten maailmaneetos-projektin moraaliargumentti liittyy Küngin

filosofis-teologiseen metodiin.

4.2.2. Humanum

Küngiltä itseltään voidaan osoittaa positiivinen filosofinen malli, jossa totuus ja valhe, oikeus

ja vääryys ovat teoreettisessa mielessä keskeisessä asemassa. Tämä kaikki sisältyy kolmeen

totuuskriteeriin: yleinen eettinen kriteeri, yleinen uskonnollinen kriteeri sekä erityinen

kristillinen kriteeri. Näistä ensimmäinen on tietyllä tavalla näkyvimmässä asemassa. Se

nimittäin keskittyy juuri maailmanetiikan tarkasteluun, kun taas kaksi muuta painottuvat

uskonnollisuuden tarkasteluun yleensä.295 Koska tämän esityksen aihepiiri lisäksi rajoittuu

maailmaneetos-projektin etiikkaan, tässä yhteydessä keskitytään yleiseen eettiseen kriteeriin.

yksilökeskeistä moraalia. Vaikka hän puoltaakin moraalin riippuvuutta yhteisöstä, tällä hän pikemminkin
vastustaa relativismia, ks. esim. MacIntyre 1981.

        Maailmaneetoksen ja relativismin välisestä filosofisesta problematiikasta ks. Schockenhoff 1995, 225–235.
295  PWE, 114, 115, 127–129; WWR; ZÖT, 77; Häring 1998, 280–286.
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Kuten toisessa luvussa tuli ilmi, Küngin eksistentialistinen ansatsi johtaa mm. siihen, että

uskonnon rooli jää korkeintaan motivaattoriksi moraalin alueella. Uskonto sinänsä ei tuo

moraaliin mitään periaatteellisesti tai olemuksellisesti uutta. Tästä lähtökohdasta käsin on

ymmärrettävää, että yksittäisillä uskonnoilla tai edes ateistisilla kulttuureilla ei Küngin

mukaan ole periaatteellista tai olemuksellista eroa etiikan tai viime kädessä edes

maailmankatsomuksellisten kysymysten suhteen; kyse on korkeintaan aste-eroista, jotka

määräytyvät siitä käsin, kuka tai mikä motivoi moraalin.296 Küng näyttää vastustavan edellä

mainittua Hickin tai Smithin kaltaista pluralismia, jossa eri uskonnoista etsitään

kokonaisvaltaisesti yhteistä olemusta. Maailmaneetos-projektilla on kuitenkin liittymäkohtia

ainakin Knitterin pluralismiin, jossa uskontojen yhteinen olemus rajoitetaan moraalin

alueelle.297 Mitä tämä kaikkiin uskontoihin nähden universalisoitavissa oleva moraaliperiaate,

jota Küng kutsuu yleiseksi eettiseksi kriteeriksi, pitää sisällään?

Yleinen eettinen kriteeri on sinänsä hyvin yksinkertaisesti määriteltävissä: kaikki mikä edistää

ihmisyyttä on totta ja oikein. Vaikka kriteeri on eettinen, se siis määrittelee myös metafyysistä

totuutta – moraalin avulla. Siksi yleistä eettistä kriteeriä voidaan siis tavallaan kutsua

pragmatistiseksi Küngin itsensä määrittelemässä mielessä.298 Seuraavan analyysin tarkoitus on

kuitenkin osoittaa, että tämä on liian yksioikoinen tulkinta.  Kriteerin tarkoitus on ilmaista

296   Ks. esim. C, 66: ”Spezifisch christlich ist also gerade nicht, dass diese oder jene bestimmte ethische
Forderung erwogen wird, die als einzelne unvergleichlich sein soll. Die von Paulus aus jüdischer oder
hellenistischer Tradition übernommen ethischen Forderungen liessen sich auch anders begründen.
Spezifisch christliches also ist, dass alle ethischen Forderungen vom gekreuzigten und aufweckten Jesus
Christus her verstanden werden [...] Dies alles heisst: Wie dass Unterscheidende für das jüdische Ethos der
Jahweglaube ist, so ist das Unterscheidende für das christliche Ethos der Christusglaube.” (Kursivointi
minun.), 55–57, 71, 77–87; PWE, 160.

297  Voidaan tosin kysyä, missä määrin tämä Küngin kohdalla käytännössä tarkoittaa  pluralismia myös Hickin ja
Smithin mielessä, jos kerran kaikkien uskontojen olemus redusoituu joka tapauksessa universaaliksi
arvokokemukseksi. (Ks. luku 2.)

298  ThA, 277: ”William James hatte schon am Anfang seines Klassikers über die ’Verschiedenheit religiöser
Erfahrung’ (1902) als brauchbares Kriterium der Beurteilung echter Religion […] die ’ethische Bewahrung’
genannt […].” (Kursivointi minun.)
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”[…] kaikkien ihmisten yhteinen ihmisyys […]”299 Juuri tässä mielessä se on yleinen ja

radikaalisti ekumeeninen kriteeri: se koskee erotuksetta kaikkia uskontoja.300 Küngin

päämääränä on esittää vaihtoehto kritisoimalleen relativistiselle ”totuuden unohtamisen”

mallille – hän siis olettaa teoreettisesti itsenäisen absoluuttisen ja universaalin totuuskriteerin

olemassaolon.301

Tarkemmassa analyysissa tämä yleisluontoinen määritelmä tarkentuu kahdella tavalla.

Ensinnäkin Küng tarkentaa yleisen eettisen kriteerin moraalifilosofista sisältöä, mikä

puolestaan valaisee sen aatehistoriallista taustaa. Toiseksi, hän myös soveltaa ja konkretisoi

kriteeriä määrittelemällä selkeitä prinsiippejä, jotka voidaan samastaa kaikkien suurten

uskontojen sisältämiin selkeisiin toimintaohjeisiin elämän tärkeimmissä kysymyksissä.

Jälkimmäiseen tarkennukseen palataan myöhemmin. Ennen sitä analysoidaan kriteerin

moraalifilosofista substanssia eli ihmisyyttä sekä sen formaalista sitovuutta eli yleisyyttä.

Tämän yhteydessä nousevat esiin myös maailmaneetos-projektin etiikan filosofiset taustat.

4.2.2.1. Ihmisyys

Ensinnäkin on syytä tarkentaa, mitä Küng tarkoittaa ihmisyyden edistämisellä. Kuten

edellisissä luvuissa on tullut ilmi, maailmaneetos-projektin eettinen lähtökohta on monessa

suhteessa sama kuin Kantilla. Moraalin luonne on velvollisuus ja sen sisältö on ihmisyys:

jokaisen ihmisen velvollisuus on toimia niin, että hän edistää ihmisyyttä. Siten ei ole yllättävää,

että Küng vetoaa suoraan Kantin kategoriseen imperatiiviin, erityisesti sen toiseen

299  PWE, 119: ”[…] die gemeinsame Menschlichkeit aller Menschen […]”
300  PWE, 119: ”[...] ein wahrhaft ökumenisches Grundkriterium zu formulieren […] Sollte es nicht möglich

sein, dass alle Religionen zumindest bezüglich dieser kriteriologischen Grundfrage übereinstimmen könnten
[…]”

301  PWE, 114. Vrt. ThA, 287; WWR, 545–549; J, 150, 151; CC, 86, 87.
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muotoiluun.302 Kategorinen imperatiivi tarkoittaa juuri (a) ehdotonta (b) velvollisuutta

erotuksena ehdollisista imperatiiveista303 Kategorisen imperatiivin ensimmäinen sisällöllinen

muoto kuuluu: ”toimi ainoastaan sen maksiimin mukaisesti, jonka tahtoisit korottaa yleiseksi

laiksi”.304 Kantilla on kuitenkin olemassa myös imperatiivin toinen versio, jonka on tarkoitus

tarkentaa ja selittää alkuperäistä ajatusta. Kantin modifioitu kategorinen imperatiivi kuuluu:

”Kohtele ihmisyyttä sekä omassa persoonassasi että jokaisessa toisessa persoonassa

itsetarkoituksena eikä vain toisten välineenä”.305

Toisin sanoen, luotaessa yhteistä maailmanetiikkaa lähtökohtana tulee olla, että ihminen ei

koskaan ole pelkkä väline, vaan aina päämäärä sinänsä. Niinpä ihminen itse on eettisen

toiminnan ensimmäinen ja viimeinen kriteeri.306 Tämä osoittaa eksplisiittisesti, että Küngin

varsinaisena pääargumenttina, itseisarvona, päämääränä sinänsä ei ole maailmanrauha, kuten

aikaisemmissa luvuissa on ollut oletuksena, vaan ihmisyys. Tästä kantilaisesta ihmisyyden

periaatteesta Küng käyttää termiä humanum.307

Kuten edellisen luvun lopussa osoitettiin, ihmisyys liittyy kiinteästi moraaliseen

oikeudenmukaisuuteen. Kantin kategorisesta imperatiivista käsin käy ymmärrettäväksi myös

se, että Küng puhuu oikeudenmukaisuudesta viime kädessä ihmisyydelle alisteisena

302  PWE, 54: ”[...] ethisches Grundprinzip muss sein: Der Mensch – das ist seit Kant eine Formulierung des
kategorischen Imperativs – darf nie zum blossen Mittel gemacht werden. Er muss letzter Zweck, muss
immer Ziel und Kriterium bleiben.” (Kursivointi minun.)

303 Kant 1797a, 21: ”[…] and, moreover are categorical (unconditional) imperatives. In being unconditional,
they are distinguished from technical imperatives (rules of art), which always give only conditional
commands. According to categorical imperatives, certain actions are permitted or not permitted […] Hence
for morally necessary actions there arises the concept of duty.” (Kursivointi minun.)

304  Aspelin 1958, 405.
305  Aspelin 1958, 407. (Kursivointi minun.)
306  PWE, 54: ”Aber welche Projekte man auch plant für eine bessere Zukunft der Menschheit, ethisches

Grundprinzip muss sein: Der Mensch – das ist seit Kant eine Formulierung des kategorischen Imperativs –
darf nie zum blossen Mittel gemacht  werden.  Er  muss letzter Zweck, muss immer Ziel und Kriterium
bleiben.” (Kursivointi minun.)

307  PWE, 119:  ”[…] das auf dem Humanum, dem wahrhaft Menschlichen […]”; SGW, 163, 164; KWR, 34–
39.
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käsitteenä. Oikeudenmukaisuuskin palvelee korkeinta arvoa, humanumia.308 Itse asiassa

oikeudenmukaisuuden rinnalle kuuluvat kaikki kantilaista humanumia palvelevat valistuksen

muotoilemat perusarvot, kuten vapaus ja tasa-arvo.309 Ylin arvo ja kriteeri on ihmisarvo. Siitä

suoraan johdetut perusarvot ovat jonkinlaisia humanumin attribuutteja.310 Ne ovat

mahdollisimman kiinteässä yhteydessä humanumiin, koska ne palvelevat sitä aina suoraan, ei

minkään toisten asioiden kautta. Näin ei ole muiden ihanteiden, kuten maailmanrauhan

kohdalla. Ne eivät ole kuitenkaan siinä mielessä humanumin attribuutteja, ettei niitä voitaisi

käyttää myös epähumaaneihin päämääriin.

Küng tosin lisää näiden perusarvojen rinnalle eräitä nykypäivän ajankohtaisia länsimaisia

ihanteita. Näitä ovat mm. pluraliteetti, naisemansipaatio, solidaarisuus luonnon kanssa.311

Tällaiset perusarvot ovat tyypillisiä postmodernin länsimaisen yhteiskunnan ihanteita. Ne

voidaan kuitenkin nähdä vain valistuksen ihanteiden laajennuksina – oman aikamme

liberaaleilla länsimaisilla arvoilla, joita maailmaneetos-projekti peräänkuuluttaa, on juurensa

nimenomaan Kantissa.312

Küngin ambivalentista esitystavasta huolimatta voidaan siten päätyä seuraavaan

johtopäätökseen. Maailmaneetos-projektin argumentum a priori on Kantiin ja valistukseen

308  WWW, 114: ”[…] das Recht für die Menschen da ist und nicht die Menschen für das Recht […]”
309  PWE, 93–95; C, 833, 835.
310  PWE, 119: ”[...] auf der Menschenwürde und ihm zugeordneten Grundwerten […]”
311  PWE, 93–95; C, 834, 835, 855–865.
312  Ks. mm. Kymlicka 1990, 207; MacIntyre 1981; Sandel 1999, 224–237. Erityisesti yksilöön keskittyminen ja

yksilöllisen autonomian ihanne ovat ominaisia sekä postmodernismille että valistukselle, vaikka postmoderni
suhtautuukin skeptisemmin tämän ihanteen saavuttamiseen. Ks. esim. Puolimatka 2002, 142, 146: MacIntyre
1981, 23–50.
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perustuva humanistinen etiikka.313 Küngin maailmaneetos-projektissa, kuten Kantin

moraalikäsityksessä, itseisarvona on viimekädessä ihmisarvo.

Ihmisarvoon liittyy puolestaan niin ikään valistuksen aikana länsimaiseen kulttuuriin juurtunut

ihmisoikeuden käsite edellisen poliittisena ulottuvuutena.314 Kun otetaan huomioon se, että

maailmanetiikan julistus Chicagossa oli jonkinlainen Projekt Weltethoksen yhteiskunnallis-

poliittinen ulottuvuus, käy ymmärrettäväksi se, että asiakirjan retoriikassa koko

maailmaneetos samastetaan suoraan ihmisoikeuksiin.315 Küngiä onkin luonnehdittu

uskontoteologisessa keskustelussa ihmisoikeusteologiksi.316 Maailmaneetos-projektin

humanum on tässä katsannossa koko jatkumo filosofisesti muotoillusta kategorisesta

imperatiivista ihmisoikeuksien poliittiseen toteuttamiseen.317 Kun otetaan huomioon, että

Küng tarkoittaa tätä jatkumoa puhuessaan humanumista, voidaan ymmärtää, mitä hän

tarkoittaa sillä, että humanum on yhtä kuin yleinen eettinen kriteeri.318 Myös Kantin poliittisen

313  Vrt. Cobb 1999, 176: ”Indeed, much of the discussion of the humanum […] accends its close relation with
the Enlightenment.”; Fuchs 1993a.

314  ThA, 291: ”So wird die Frage nach der Menschenrechte etwa im Islam intensiv diskutiert, besonders
nachdem sich zunehmend deutlicher zeigt, dass die Scharia, das muslimische Gesetz, vielfach in eklatantem
zur allgemeinen Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen (1948) steht: besonders bezüglich der
Rechtsgleichheit für Frauen (Ehe-, Scheidungs-, Erb- und Arbeitsrecht) und für Nicht-Muslime
(bezüglich Berufsverbote usw.)  […]” (Lihavointi minun.) Vrt. CW, 83, 84, 173; PWE, 114, 115; C, 820–
823, 832; WW, 102–105, 153–155; Walf 1990; Küng & Moltmann 1990; Moltmann 1990a; Kuschel 1993c;
Huber 1993a; 1993b; Pfürtner 1993; Höffe 1993; 1994, 38–42; Jens 1995, 122–126; Sommagura 1995, 79;
Schockenhoff 1995, 240–242; Decaux 1996, 59–61; Thee 1996; George 1996; Hoerster 1996; Czempiel
1996; Vorster 2000; Raiser 2001, 19–20; Porter 2001. Küng korostaa oikeuksien lisäksi myös
velvollisuuksia, ks. esim. A, 140; KAE; GEE, 23; GOV, 65, 66; MRMV. Vrt. Maxwell 1998; Strüning
1999a, 178, 179. Vrt. myös H. Schmidt 1997b, 8–17; Moninaisuus luovuutemme lähteenä, 42–44;
Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten; Hoppe 1998; Taking Duties Seriously; Klenner 1999.
Ihmisoikeuden käsitteen filosofisesta perustasta ks. Kant 1797b, 131–175, sen historiasta, ks. Swidler 1990,
ja sen problematiikasta nykypäivän keskustelussa ks. esim. Heintel 1978. MacIntyre osoittaa ihmisoikeuden
käsitteen juontavan historialliset juurensa valistuksesta. Hän pitää oikeuksien moraalifilosofista käsitettä
illuusiona ja keksintönä, jolla ei ole pohjaa todellisuudessa. MacIntyre 1981, 66–70.

315 GSM, 53, 54, 84.
316  Schreiter 1997, 19, 20.
317  PWE, 115. Vrt. J, 683–702.
318  ThA, 288.
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filosofian pääperiaatteet, kuten vapaus, tasa-arvo ja itsenäisyys, liittyvät kategorisen

imperatiivin muotoilemaan eettiseen peruslähtökohtaan, ihmisarvoon.319

Küng liittyy siis vahvasti Kantin ja valistuksen tulkintaperinteeseen paitsi moraalin

deontologisen luonteen myös sen sisällön, ihmisyyden, osalta. Uutta näyttää ensi näkemältä

olevan vain kaksi seikkaa. (1) Küng tahtoo laajentaa humanumin kohdealuetta pois

ihmiskeskeisyydestä. Kuten edellä on huomautettu, kyse ei kuitenkaan ole rakenteellisesta

muutoksesta aikaisempaan, sillä ihminen ei menetä asemaansa moraalin keskipisteenä. Ennen

kaikkea järjen autonomia ja kategorinen imperatiivi liittyvät nimenomaan antroposentriseen

maailmankuvaan.320 (2)  Hän  pyrkii  olemaan  johtamatta  moraalin  perustetta  ihmisestä

itsestään, kuten tehtiin valistuksen autonomisen ihanteen aikakaudella. Tämä ulottuvuus on

puolestaan osoittautunut pitkälti väärinkäsitykseksi sen suhteen, mitä Kant autonomisella

järjellä tarkoitti. Viime kädessä Küng puoltaa sittenkin vähintään epäsuorasti kantilaista

moraaliautonomiaa. Siten kumpikin tarkennus suhteessa Kantin moraalikäsitykseen on

enemmänkin kosmeettinen.

319  Kant 1793b, 74: ”The civil state […] is based on the following a priori principles: 1. The freedom of every
member  of  society  as  a human being. 2. The equality of each with all the others as a subject.  3.  The
independence of each member of a commonwealth as a citizen.”

320  PWE, 53–55. Vrt. Cobb 1999, 176: ”Küng is himself quite sensitive to environmental issues and many of his
statements indicates that he has transcended the anthropocentrism of the Enlightenment. Yet the choice of
the humanum as the basis of the needed ethos does not transcend anthropocentrism even when the relation of
human beings to the other creatures is emphasized.” Tässäkin yhteydessä on hyvä muistaa humanumin
kytkeytyminen Kantiin, erityisesti järjen autonomiaan. Kant sanookin pääteoksensa Kritik der reinen
Vernunft toisen painoksen esipuheessaan kuvaavasti: ”Die Vernunft muss mit ihren Principien, nach denen
allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetzte gelten können, in einer Hand, und mit dem Experiment,
das sie nach jenen ausdachte, in der anderen, an die Natur gehen, zwar um von ihr belehrt zu werden, aber
nicht in der Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen lässt, was der Lehrer will, sondern eines
bestallten Richters, der die Zeugen nöthigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt.” (Kant 1781,
26. Kursivointi minun.) Tällä kokeellisen tieteen eräänä peruslauseena pidetyllä ajatuksella (Niiniluoto 1983,
177.) on juurensa nimenomaan siinä, että ”siveyslaki, Kant jatkaa, eroaa olennaisesti kaikista muista
säännöistä [...] Koko luomakunnassa voidaan kaikkea, mitä halutaan, ja mitä käyttäen saadaan jotakin
aikaan, käyttää myos pelkkänä välineenä; vain ihminen ja hänen ohella jokainen luotu järkiolento on
tarkoitus itsessään”. (Aspelin 1958, 407.)
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Küng näkeekin valistuksen ajan humanismissa sinänsä vain moraalisesti hyviä asioita:

humanismin ja maailmanuskontojen moraali on periaatteellisesti ja substantiaalisesti sama –

kyse on korkeintaan aste-erosta eli kuinka tehokkaasti moraalia motivoidaan.321 Se,  että

omalla ajallamme on mahdollistunut kristinuskon ja humanismin jälleenyhdistymisen, on

hänen mukaansa puhdas voitto kristilliselle kirkolle; siinä, missä humanismi sai moraalille

varman perustuksen, sai kristinusko jälleen takaisin humanumin.322 Küngille  tämä  on  siis

onnellinen historiallinen synteesi.

4.2.2.2. Yleisyys

Toiseksi tarkennus ihmisyyden periaatteen yleisyydestä. Kuten sanottu yleisyys viittaa

universaalisuuteen. Tässä yhteydessä tulee helposti mieleen näkymä globaalista

moraalinormien järjestelmästä ja kattavasta yhteisestä moraalista. Tämä ei kuitenkaan ole

maailmaneetos-projektin tarkoitus. Yleisyys ei siis tarkoita, että Küng ajattelisi

maailmanuskontojen moraalijärjestelmien olevan identtisiä. Jo maailmaneetos-asiakirjasta

kävi ilmi, että tavoitteena on uskontojen välinen eettinen peruskonsensus. Kyse ei siis ole

uskontojen välisestä yhtenäismoraalista, vaan niiden riittävästä globaalista eettisestä

yhteneväisyydestä. ”Ilman vähintä mahdollista (minimalen) peruskonsensusta koskien

tiettyjä arvoja, normeja ja vakaumuksia ei ihmisarvoinen yhteiselämä ole pienemmässä eikä

321  PWE, 115; C, 67: ”Christen sind nicht weniger Humanisten als jene Humanisten, die ihre Humanität
unchristlich, gegenchristlich, ja, antireligiös oder auch gar nicht begründen. Kein Christ braucht
Berührungsängste vor dem Wort Humanismus zu haben. […] Doch vertreten Christen einen radikalen
Humanismus. Sie bejahen [...] nicht nur, wie ein idealistischer Neohumanismus sagte, alles Wahre, Gute,
Schöne und Menschliche, sondern konfrontieren sich auch mit dem nicht weniger realen Unwahren,
Unguten, Unschönen und Unmenschlichen.”; J, 447, 546, 547; CA, 248, 249; WW, 132, 164; Ching 1988,
91–99; GW, 33, 34. Vrt. Thomas 1990.

322  PWE, 115. Vrt. Brunner 1961: ”Gottes Wort, vom Glauben aufgenommen, schiebt das Humanum, das heisst
alles, was den Menschen als Menschen auszeichnet, nicht beseite, sondern reinigt es vom Unmenschlichen,
das aus dem Vernunftwahn und dem sündigen Begehren kommt. Das Wort Gottes wird uns nicht zu
Barbaren machen, sondern unsere ganze Kultur und Humanität dadurch wahrhaft menschlich machen, dass
es sie an Gott bindet.” Vrt. myös Casanova 1999, 21–24; Humanismin historiasta ei-teologisesta
perspektiivistä ks. esim. von Wright 1987, 151–175.
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suuremmassa yhteiskunnassa mahdollista.”323 Tämän maailmaneetos-projektin kantavan

ajatuksen, peruskonsensuksen324, avainselityksenä on sana ”riittävä”. Se ilmaisee kaksi

seikkaa.

Ensinnäkin sen, missä suhteessa konsensuksen on oltava riittävä. Vastaus löytyy

yhteiskunnallisesta tasapainosta. Moraalikonsensus on tarpeellinen siinä määrin kuin se turvaa

ihmisarvoisen sosiaalisen elämän. Pelkillä laeilla ei nimittäin muodosteta tasapainoista

yhteiskuntaa. ”Lakien eettinen hyväksyminen [...] on jokaisen poliittisen kulttuurin

edellytys.”325 Tämä liittyy edellisen luvun lopussa mainittuun etiikan primaarisuuteen

suhteessa politiikkaan. Pelkkä reaalipoliittinen vallankäyttö ei takaa yhteiskunnallista

tasapainoa.

Toiseksi sana herättää kysymyksen, kuinka paljon tämä riittävä konsensus sitten on. Vähin

mahdollinen peruskonsensus ei Küngin mukaan tarkoita samaa kuin eettinen minimalismi.

[...] se, mitä tarkoitetaan ”ohuella” ja ”paksulla” moraalilla, on luonnollisesti ymmärrettävää ja
sellaisenaan hyvin sanottu. Ja samalla, mitä tässä yhteydessä tulee ”tiettyyn universalistiseen
luonteeseen”, voin ilahduttavalla tavalla tuntea saaneeni vahvistuksen ponnisteluihin yhteisen
ihmisyyseetoksen puolesta. Itse en tässä yhteydessä mielelläni puhuisi ”mini-moraalista” tai ”minimaali-
moraalista” enkä varsinkaan ”moraalisesta minimalismista”: ”ismillä” on sitä paitsi saksalaiselle
enemmän kuin englantilaiselle uuden ideologian devalvoitunut merkitys; myös Walzer painottaa, että
”minimalismi” merkitsee ”ei moraalia, joka on jälkeenpäin järjestelty tai emotionaalisesti pinnallinen”,
päinvastoin kyseessä on ”Moral pur”. Tässä ei siis joka tapauksessa tarvitse olla kyse ”minimoiduista”,
minimaaliin lasketuista, lievennetyistä eettisistä standardeista, eikä varsinkaan ”minimalisoiduista”,
redusoiduista, tuskin noudatetuistakaan standardeista. Tarkasti ottaen kysymyksessämme on vähemmän
kyse minimaalisista standardeista kuin konsensuksen minimistä, välttämättömistä

323  PWE, 49: ”Ohne einen minimalen Grundkonsens bezüglich bestimmter Werte, Normen und Haltungen ist
weder in einer kleineren noch in einer grösseren Gemeinschaft ein menschenwürdiges zusammenleben
möglich.”; SGW, 156; W, 163, 164; A, 139; TPE, 136, 137; MRMV, 140; Küng & Kuschel 1993b, 10;
Kuschel 1993c, 211–215; H. Schmidt 1997b, 11. Vrt. Schockenhoff 1995, 236–240; Falk 1999 77; Robra
2000; Porter 2001, 111, 118.

324  Ks. esim. PWE, 48, 49.
325  PWE, 56: ”Die ethische Akzeptanz der Gesetze […] ist Voraussetzung jeglicher politischer Kultur.”

(Kursivointi minun.) Vrt. mm. C. F. von Weizsäcker 1994, 53. Tämä yksityiskohta viittaa kantilaiseen
sopimusyhteiskuntateoriaan. Vrt. esim. Kant 1793b, 78, 79: ”This is an original contract by means of which
and thus completely lawful constitution and commonwealth can alone be established. [...] This is the test of
the rightfulness of every public law. For if the law is such that a hole people could not possibly agree to it
[…] it is unjust […]” Vaikka lakien laajamittainen eettinen hyväksyminen ei ole Kantin mukaan realistinen
vaatimus, se on hänelle kaikesta huolimatta periaatteellinen edellytys. (Ks. Kant 1793b, 78, 79.)
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yhteiskuntakonsensuksen perusteista. Eettinen konsensus tarkoittaa tämänpäiväiselle yhteiskunnalle
välttämätöntä yhteisymmärrystä fundamentaaleista, eettisistä standardeista, jotka kaikista poliittis-,
sosiaalis-, tai uskonnollisluonteisista eroavuuksista huolimatta voivat palvella pienimpinä mahdollisina
perustoina inhimilliselle yhteiselämälle ja yhteiselle kanssakäymiselle.326

Ensisijainen tavoite ei siis ole jonkinlainen uskontojen moraalin ”tislaaminen” ulkopuolisiin ja

ennalta tahdottuihin perusperiaatteisiin. Toisaalta maailmaneetos-projektin yleisen eettisen

kriteerin on tarkoitus ilmaista tietty yleispätevä ”ydinmoraali”, ei kattavaa yhtenäismoraalia.327

Vaikka siis yhteiskunnallisesti ja yksilöllisesti olisi muutenkin toivottavaa, että noudatettaisiin

yleistä eettistä kriteeriä, tarkoitus on kuitenkin määrittää vain pienin yhteinen nimittäjä

uskontojen moraalin välillä.328 Voi tietysti tuntua oudolta lähteä etsimään pienintä yhdistävää

tekijää eikä suurinta. Mitä tällä olisi hävitty? Ensinnäkin on syytä huomata, että eettisen

peruskonsensuksen painotus liittyy Küngin teologian aikaisemmin esille tulleeseen

perusluottamuksen käsitteeseen: perusluottamuksen universaalisuus mahdollistaa

maailmaneetos-projektin kaltaisen yrityksen yhteisen etiikan luomiseen, mutta vain

perustavalla tasolla.329 Toiseksi peruskonsensukseen tyytyminen havainnollistaa käsittääkseni

sitä, mitä yllä olevassa sitaatissa pyritään ilmaisemaan: päähuomio maailmaneetoksessa ei

326  WWW, 137, 138: ”[…] was mit [...]  ’dünner’ und ’dichter Moral’ gemeint ist, ist verständlich und sofort
einsichtig. Und was dabei die ’gewisse Art von Universalismus’ betrifft, so kann ich mich […] in den
Bemühungen um ein gemeinsames Menschheitsethos in erfreulicher Weise bestätigt fühlen. Selber würde ich
in diesem Zusammenhang lieber nicht von ’Mini-Moral’ oder ’Minimal-Moral’ und erst recht nicht von
’moralischem Minimalismus’ sprechen: ’Ismus’ hat im Deutschen ohnehin mehr als im Englischen den
abwertenden Sinn einer neuen Ideologie; auch Walzer betont, ’Minimalismus’ bezeichne ’nicht eine Moral
die inhaltlich nachgeordnet oder emotional seicht ist’, sonder im Gegenteil eine ’Moral pur’. Es darf uns also
jedenfalls nicht um ’minimierte’, aufs Minimum gesenkte, verminderte ethische Standards, erst recht nicht
um ’minimalisierte’, reduzierte, kaum beachtete Standards gehen. Genau gesehen geht es in unserer Frage
weniger um minimale Standard als um ein Minimum an Konsens, um den notwendigen elementaren
Gesellschaftskonsens. Ethischer Konsens meint die für die heutige plurale Gesellschaft notwendige
Übereinstimmung in fundamentalen, ethischer Standards, die trotz aller Unterschiede der politischen,
sozialen oder religiösen Richtung als kleinstmögliche Grundlage für menschliches Zusammenleben und
gemeinsames Handeln dienen kann.”; WW, 24, 144, 145. Vrt. Sandel 1996, 9–11.

327  WWW, 135: ”Was bedeutet dies für die Frage allgemeingültiger Normen? […] Gegen alle regionalistisch-
relativistischen Bestreiter von allgemeingültigen Wertvorstellungen und moralischen Ansprüchen, macht
Michael Waltzer differenziert deutlich, dass es so etwas wie eine ’Kernmoral’ gibt: ein ganzes Bündel
elementarer ethischer Standards, zu denen das grundsätzliche Recht auf Leben, auf gerechte Behandlung
[…] auf leibliche und psychische Unversehrtheit zählen. […] Und was dabei die ’gewisse Art von
Universalismus’ betrifft, so kann ich mich von Walzers Ausführungen in den Bemühungen um ein
gemeinsames Menschheitsethos in erfreulicher weise bestätigt fühlen.”; WW, 26; Kuschel 1993d; 1993e;
Huber 1993b; 1993c.

328 GSM, 85.
329 GW, 31–33.
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sittenkään kiinnity uskontojen moraalin yhteneväisyyteen, vaan yhteiskunnan rauhanomaiseen

toimivuuteen. Jos tämä saavutetaan helpommin tyytymällä pienimpään mahdolliseen

yhteneväisyyteen, enempään ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä. Küng jopa ajattelee, että se,

milloin globaalin yhteiskunnan moraali riittävän on yhteistä, riippuu nimenomaan

yhteiskunnallisesta ”historiallisesta tilanteesta” ja kehittyy ”dynaamisessa prosessissa” eikä

siis ole vakio.330 Tällainen ”myönnytys” tuntuu ristiriitaiselta siihen nähden, että kantilainen

moraalikäsitys ihmisyytenä on kaikessa laajuudessaan yleispätevä riippumatta historiallisista

tekijöistä.

Ristiriita on kuitenkin näennäinen. Küng kylläkin puoltaa yleispätevää kantilaista moraalia

koko laajuudessaan. Hänen tarkoituksensa ei vain ole tehdä yhteiskunnallisen tason

toiminnasta ensisijaista moraalikasvatuksen lähdettä. Jos maailmaneetos-asiakirja esittelee

minimaalisen eetoksen, niin maksimaalisen eetoksen vaaliminen pysyy edelleen yksittäisillä

uskonnoilla.331 Samalla maailmaneetos-projektin eetos valistuksen humanumina pysyy

kuitenkin yleispätevänä ja absoluuttisena. Küng mainitsee tässä yhteydessä kuvaavasti John

Rawlsin käsitteen ”Overlapping Consensus”332. Tämä viittaa mitä ilmeisimmin juuri siihen,

että Küng pitää kantilaista moraalia kategorisesti universaalina, mutta pitää globaalin

yhteiskunnallisen tason – johon maailmaneetos-projekti ensisijaisesti kohdistuu – osuutena

vain maailmanrauhan ja -järjestyksen kannalta riittävän moraalikonsensuksen ylläpitämistä.

330  PWE, 49: ”Wie weit dieser ’überlappende’ ethische Grundkonsens im Konkreten gehen muss, hängt von der
historischen Situation ab. […] Der Konsens muss also in einem dynamischen Prozess stets neu gefunden
werden.”

331 GEWP, 5: ”Let me avoid from the very beginnings all possible misunderstandings concerning the term
’global ethic’: it is not a new ideology or superstructure; it will not make the specific ethics of different
religions and philosophies superfluous; it is therefore no substitute for the Torah, the Sermon of the Mount,
the Qur’an, the Bhagavadgita, the Discourses of the Buddha, or the Sayings of Confucius. A global ethic is
nothing but the necessary minimum of common values, standards and attitudes, which can be affirmed by all
religions despite their ’dogmatic’ differences and should also be supported by nonbelievers.” GSM, 85. Vrt.
Lähnemann 1994; WE, 258–270; Suter 1996; Lähnemann 1998; 2001.

332  PWE, 49. Ks. käsitteen uusi ja tarkennettu selitys, joka muistuttaa monessa suhteessa maailmaneetos-
projektin minimaalista etiikkaa, Rawls 1971, 137–149.
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Loppuosa universaalista ja absoluuttisesta moraalista jää uskontojen itsensä yksityisesti

vaalittavaksi asiaksi.

Minimaalisen etiikan määritelmässä näkyy uudelleen jännite kahden kolmannessa luvussa

käsitellyn vastapoolin, reaalipolitiikan ja ideaalipolitiikan välillä. Laajemmin ottaen kyse on

kahden Küngin uskontoteologian perusstruktuurin, pragmatistisen ja filosofis-teologisen

metodin välisestä jännitteestä. Minimaalisen etiikan yhteydessä tulee myös selkeimmin esille

Küngille tyypillinen selektiivinen esitystyyli. Toisaalta Küng tekee myönnytyksen

ideaalipolitiikalle: perusarvot ovat itseisarvoja eli itsessään tavoiteltavia. Toisaalta hän puoltaa

reaalipolitiikkaa: arvot ovat kuitenkin vain perusarvoja eli ne muodostuvat kulloisestakin

yhteiskunnallisen konsensuksen tarpeesta, eikä itsestään käsin. Mutta silloin ne eivät enää ole

itseisarvoja. On epäselvää kestääkö tämä jännite kokonaisteorian kannalta. Jos muu

tekstimateriaali jätettäisiin huomioimatta, olisi minimaalisen etiikan käsitteen avulla vaikeaa,

miltei mahdotonta päätellä, kumpi näistä käsitteistä on Küngin teologiaa varsinaisesti ohjaava

periaate ja maailmaneetos-projektin pääargumentti, maailmanrauha vai moraali. Edellä on

kuitenkin osoitettu epäsuorasti toisessa luvussa, yleisesti tässä ja edellisessä luvussa sekä

eksplisiittisesti kategorisen imperatiivin kohdalla, että maailmaneetos-projektin

fundamentaaliteologinen ja argumentatiivinen pääprinsiippi on humanum.  Tähän viittaa myös

Küngin maininta ”tietystä universalistisesta luonteesta” edellisessä laajassa sitaatissa.

4.3. Kokoavia huomioita

Edellä on pyritty antamaan tarkennettu vastaus edellisen luvun lopussa nousseeseen

kysymykseen, mikä on se maailmaneetos-projektin argumentti, joka näyttää olevan

maailmanrauha-argumentin yläpuolella ja joka ilmenee ihmisyyden ihanteesta käsin
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määräytyvänä oikeudenmukaisuutena. Nyt voidaan sanoa, että kyseinen argumentti  pelkistyy

maailmaneetos-projektin määrittelemään humanum-periaatteeseen. Kokoavasti ilmaistuna on

päädytty seuraavaan tulokseen maailmaneetos-projektin argumentatiivisesta struktuurista

Maailmanrauha-argumentti on luonteeltaan pragmatistinen. Se viittaa yhteiskunnalliseen

toimivuuteen. Yleinen eettinen kriteeri on argumenttina toisenlainen. Se on kuitenkin

kaksinkertaisesti ja kaksisuuntaisesti liitoksissa edelliseen. Ensinnäkin, humanum on

ensimmäisen kertaluvun argumentti. Sellaisena se ilmaisee, mikä on kaiken eettisen toiminnan

sisällöllinen lähtökohta. Suoraan sen alapuolella olevia toisen kertaluvun argumentteja ovat

toisilleen paralleelit käsitteet, kuten oikeudenmukaisuus, vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus,

suvaitsevaisuus, ekumenia ja ylipäänsä länsimaisen humanismin perusarvot. Nämä ovat

kaikki ainoina suoraan ihmisyyden, humanumin palveluksessa. Toisen kertaluvun

argumentteina ne kertovat, miksi juuri elämän edistäminen ja maailmanrauha ovat tärkeitä

kriteerejä eivätkä jotkin muut. Niiden kautta viime kädessä siis humanum vastaa

kysymykseen, millä perusteella maailmanrauha ja elämän edistäminen ovat kaikista

tavoiteltavimpia asioita maailmassa. Ihmisen keskusasema kaiken moraalisen päätöksenteon ja

toiminnan kohteena implikoi maailmanrauhan uskonnollisia ihanteita korkeampana

preferenssinä. Maailmaneetos-projektissa säilyy loppuun asti tietty jännite humanumin ja

maailmanrauhan välillä. Tämä käy ilmi kolmannen ja neljännen luvun välisessä vertailussa.

Küng on taipuvainen näkemään kummatkin argumentit ensimmäisen kertaluvun

argumentteina ja päämäärinä sinänsä. Jännite kuvastuu havainnollisimmin tässä kappaleessa

käsitellyn minimaalisen etiikan määritelmässä. On kuitenkin ilmeistä, että humanum filosofis-

teologisena moraaliteoriana dominoi tätä jännitettä, sillä lopulta Küng tunnustautuu paljon

voimakkaammin ja eksplikoidummin Kantin moraaliteoriaan kuin reaalipoliittiseen

pragmatistiseen argumenttiin maailmanrauhan apriorisuuden puolesta. Tämä on tullut esille
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alustavasti edellisen luvun lopussa sekä tarkemmin yleisen eettisen kriteerin sisällöllisen

määrittelyn kohdalla tässä luvussa.

Ensin on siis Kantin teorian mukaisesti humanum ja sen humanistiset ”attribuutit”.

Maailmanrauha on strukturaalisesti ja argumentatiivisesti niiden alapuolella. Vasta

humanumin muodostaman moraaliargumentin ja maailmanrauha-argumentin valossa

arvioidaan uskontoja. Jos humanum on ensimmäisen ja muut humanistiset perusarvot toisen,

niin maailmanrauha on puolestaan kolmannen kertaluvun argumentti. Maailmanrauha

vaikuttaakin olevan välttämätön ehto, ja siten myös ensimmäinen konkreettinen keino, jolla

humanistisia arvoja voidaan ylipäänsä toteuttaa.

Toiseksi, yleinen eettinen kriteeri on pääargumentin asemansa lisäksi myös alemmassa

asemassa kuin kolmannen kertaluvun argumentti eli maailmanrauha. Humanum voidaan siten

nähdä myös neljännen kertaluvun argumenttina. Tällöin humanum kertoo tavan, jolla ylempi

argumentti eli maailmanrauha saavutetaan. Maailmanrauha on siis samalla myös humanumia

ylempi argumentti. Nyt humanum siis vastaisi kysymykseen, mikä on se keino, jolla päästään

ylempään päämäärään, maailmanrauhaan ja elämän varjelemiseen. Toisin sanoen, tarvitaan

keinoa, jolla maailmanrauha saavutetaan, ja tämä keino on humanum.

Täytyy kuitenkin muistaa, että maailmanrauha ei tässäkään tapauksessa määritä tai edellytä

keinona juuri humanumia. Vallankäyttö voisi myös johtaa maailmanrauhaan. Maailmanrauhan

saavuttamiseen käytetään humanumia eikä mitään muuta keinoa juuri ja vain sen vuoksi, että

samainen humanum on myös ensimmäisen kertaluvun argumenttina maailmanrauhan

yläpuolella. Keinon maailmanrauhan saavuttamiseksi on oltava itse humanum yksinkertaisesti

siitä syystä, että jokin muu keino, kuten vallankäyttö, nousisi humanumin apriorisuutta vastaan
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ylimpänä argumenttina ja päämääränä sinänsä. Humanum-periaate nimittäin tuomitsee kaiken

sellaisen yhteiskunnallisen toiminnan vääräksi, joka ei ole humanumin itsensä palveluksessa.

On muistettava, että humanumissa on kyse kategorisesta ja normatiivisesta moraalista. Toisin

sanoen, ei ainoastaan maailmanrauha, vaan myös keino maailmanrauhan saavuttamiseksi

määräytyy suoraan humanumista.

On oletettavaa, että humanumin argumentatiivisella apriorisuudella on – suoraan tai

epäsuorasti, tietoisesti tai tiedostamatta – maailmaneetos-projektin tulkintaa ohjaava vaikutus

siten, ettei Küng näe humanumin heikkouksia silloin, kun sitä käytetään neljännessä

kertaluvussa, keinona maailmanrauhan saavuttamiseen. Koska humanum pääargumenttina ei

salli keinoksi muita kuin itsensä, maailmaneetos-projektissa on luonnollisesti tendenssi pyrkiä

osoittamaan myös humanumin käytännöllinen soveltuvuus parhaana mahdollisena keinona

maailmanrauhan saavuttamiseen. Maailmanrauhaan päästäisiin siis tässä mallissa parhaiten

nimenomaan ihmisyyden kunnioittamisen avulla. Vaikka humanum olisikin pääargumentti, ja

vaikka maailmanrauha olisikin tavoiteltavaa juuri tämän vuoksi, edellisessä luvussa on

kuitenkin tullut esille, ettei paras keino maailmanrauhan saavuttamiseksi silti välttämättä ole

humanum.

On siis tärkeää huomata humanum-argumentin kaksoisrooli maailmaneetos-projektin etiikassa.

Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että kaikki kriteerit palautuvat jatkuvasti humanumiin ylimpänä

kriteerinä. Humanumin realisoiminen globaalissa kontekstissa on maailmaneetos-projektissa

keino saavuttaa uskontojen yhteys ja riittävä yhteneväisyys, uskontojen eettinen

peruskonsensus puolestaan on keino saavuttaa maailmanrauha. Samanaikaisesti

maailmanrauha on kuitenkin tärkeää ainoastaan humanum-periaatteen vuoksi. Kaiken

kaikkiaan voidaan sanoa, että yleisen eettisen kriteerin suhde maailmanrauhaan
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pragmatistisena argumenttina riippuu katsontakannasta. Humanumia käytetään kaksitasoisena

argumenttina. Ylätasolla se määrittää sen, mitä on tavoiteltava ja alatasolla se puolestaan

toimii välineenä tuon tavoitteen saavuttamiseksi. Nämä ovat kuitenkin kaksi eri asiaa;

funktionaalisesti katsottuna ei ole kyse samasta periaatteesta.

Tässä vaiheessa on syytä huomauttaa ongelmasta, joka nousi esille maailmanrauhan

immanenttisuuden kohdalla. Miksi Küng asettaa maailmaneetos-projektissa maailmanrauhan

korkeammaksi päämääräksi kuin esimerkiksi ikuisen ”sielunrauhan”? Sen analyysin

perusteella, joka on kohdistunut maailmaneetos-projektin yleiseen eettiseen kriteeriin, voidaan

vastata tähän seuraavalla tavalla. Humanumin ja maailmanrauhan välillä vallitsee yhteys siten,

että edellinen määrittää jälkimmäistä. Humanum yleisenä eettisenä kriteerinä on puolestaan

otettu Kantin moraalifilosofiasta. Kantin kategorisen imperatiivin humanum on nimenomaan

immanentti käsite. Moraalilaki – joka itsessään kuuluu noumenaaliin eli transsendenssiin –

kohdistuu fenomenaaliin eli immanenttiin todellisuuteen.333 Vaikka Kant pitää Jumalaa ja

tuonpuoleisuutta käytännöllisen järjen postulaatteina, moraalin käyttöalue on kuitenkin tämän

puoleinen maailma. Täten on luonnollista, että ihmisyyden edistäminen tarkoittaa myös

Küngillä tämän puoleisuutta. Maailmanrauha puolestaan liittyy ihmisyyden edistämiseen,

joten sen paikalle on mahdotonta olettaa jotain transsendenttia kriteeriä. Toisaalta sen paikalle

ei voida olettaa mitään toista immanenttiakaan kriteeriä, koska Küngin omien sanojen mukaan

humanum ja oikeudenmukaisuus sen palveluksessa vaatii juuri maailmanrauhaa.334 Siten

Kantin filosofialla selittyy se, miksi maailmanrauha ohittaa maailmaneetos-projektissa muut

päämäärät, olivatpa ne sitten transsendentteja tai immanentteja.

333  Silber 1960, xcvii–xcviii. Noumenaalin ja fenomenaalin välisestä suhteesta Kantin moraalifilosofiassa ks.
tarkemmin xcvii–ciii.

334  WWW, 177: ”Denn nicht ein fauler Frieden, sondern Frieden als Werk der Gerechtigkeit (Augustinus: ’Opus
iustitiae pax’) ist gefordert.” (Kursivointi minun)
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Lopuksi on sanottava, että uskonto jää argumentatiivisessa tarkastelussa periferiaan,

viimeiseksi eli viidenneksi argumentiksi. Tämä johtuu siitä, että oletus uskonnon ratkaisevasta

roolista yleispätevän moraalin perustelemisessa maailmaneetos-projektissa on tämän esityksen

alussa paljastunut harhaanjohtavaksi. Uskonnon argumentatiivisena tehtävänä on ainoastaan

sitä ylempien argumenttien määrittämän maailmaneetoksen motivoiminen ja toteuttaminen.

Edes tässä se ei kuitenkaan ole ainutlaatuisessa asemassa. Kuitenkin ateistista positiota

voidaan pitää Küngin mallissa huonompana lähtökohtana kuin uskontoa. Uskonnon voidaan

siten katsoa säilyttävän argumentatiivisen asemansa ateistisen position yläpuolella, joskaan ei

kvalitatiivisesti. Kvantitatiivinenkin ero on kuitenkin pieni, kun otetaan huomioon Küngin

optimistinen ihmiskäsitys: ateistikin kykenee moraalisesti hyvään käyttäytymiseen eli Küng

myöntää tietyn asteisen moraaliautonomian olemassaolon.

4.4. Filosofis-teologisen metodin pragmatistinen kritiikki

Nyt on siis päädytty siihen, että yleisen eettisen kriteerin eli humanumin, ja selviytymisen tai

maailmanrauhan välinen suhde on tämänsuuntainen: humanum perustelee maailmanrauhan

tavoiteltavuuden, eikä päinvastoin. On myös saatu vastaus toiseen aivan vastaavaan

kysymykseen. Mikä on humanumin ja uskonnon suhde? Kumpi on ensin, uskonto vai

humanum? Maailmaneetos-projektin filosofis-teologisen moraaliargumentin mukaan

humanum määrittelee sen, mikä on tosi uskonto. Küng asettaa siis universaalin eettisen

kriteerin kaikkia uskontoja määrääväksi totuusperiaatteeksi. Samalla hän kuitenkin tiedostaa

ongelman, joka liittyy universalisoitavan perusetiikan käyttämiseen uskontoteologiassa.

Eikö humanumilla tule rakennettua jonkinlainen ”ylästruktuuri” konkreettisten uskontojen yläpuolelle,
jonka mukaan uskontoja sitten pitäisi arvioida, jopa tuomita? Eikö ”humanum” – eurooppalaisen
kristillisen vaikutuksen alaisen humanismin tulos – ole tyypillinen länsimainen kriteeri, joka ei lainkaan
sovi itämaisille uskonnoille? Eikö humanum ekumeenisesti yhteisenä kriteerinä ole etukäteen määritelty,
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jotta se voisi olla uskonnoille sitova? Ja eikö tuollaisessa pohjastruktuurissa ole vallitsevana noidankehä,
circulus vitiosus?335

4.4.1. Partikularismi, imperialismi ja epärealismi

Itse asiassa Küngin voidaan katsoa altistuvan samalle kritiikille kuin Knitterin myöhäisemmän

kauden uskontoteologian. Seuraavassa esitellään Heimin tulkinta Knitterin uudesta mallista.

Knitter kutsuu malliaan uskontojen vapautuksen teologiaksi. Teologian varsinaisena tehtävänä

on hänen mukaansa poistaa epäoikeudenmukaisuuksia eri uskontojen väliltä ja niiden piiristä.

Tällainen lähtökohta on nimeltään soteriosentrinen erotuksena esimerkiksi kristosentrismistä

tai teosentrismistä. Knitterin mukaan ei tule kiinnittää huomiota uskontojen

totuusvaatimuksiin, vaan on arvioitava uskontojen totuudellisuutta sen mukaan, miten ne

edistävät oikeudenmukaisuutta ja ehkäisevät sortoa. Knitter perustelee tämän voimistuneen

pragmatistisuutensa sillä, että teosentrinen dialogi on liian teorialähtöistä ja abstraktia. Tämän

seurauksena dialogi on epärealistista ja ruokkii partikulaarisia uskonnollisia asenteita. Heim

painottaa Knitterin antipropositionalismia: ”Totuus ei ole propositio eikä korrespondenssi:

uskonnollinen totuus on dispositio johon päästään sisälle uskonnollisten lauselmien ja

toimintojen välityksellä”.336 Tällainen totuuskäsitys tarjoaa perusteen uskontojen

totuudellisuuden arvioimiselle niiden jonkinlaisen ”oikeudenmukaisuuskapasiteetin” mukaan.

335  PWE, 120, 121: ”Wird mit dem Humanum nicht über die konkreten Religionen eine Art ’Superstruktur’
gebaut, nach der die Religionen nun beurteilt, gar verurteilt werden sollten? Ist das ’Humanum’ – Ergebnis
des europäischen, christlich beeinflussten Humanismus – nicht ein typisches westliches Kriterium, das für
die östlichen Religionen gar nicht zutrifft? Ist das Humanum als ökumenisch gemeinsames Kriterium nicht
von vorneherein zu vage, um für die Religionen verbindlich zu sein? Und herrscht bei einer solchen
Begründungsstruktur nicht ein Teufelkreis vor, ein Circulus vitiosus?” Vrt. Küngin kommentti
maailmanetiikka-julistuksesta, GSM, 80: ”Von bestimmter Seite war der Einwand geäussert worden, die
ganze Erklärung sei ’zu westlich’ […]” Vrt. CW, 51, 213, 438, 576, 577; J, 15. Vrt. Moltmann 1984, 28, 29;
Kuschel 1990, 150; 1994, 217–221; Strüning 1999b, 186–189; Casanova 1999, 25.

336  Heim, 1995, 78: ”Truth is neither a proposition nor a correspondence: religious truth is a disposition that one
enters into by means of religious statements and practices.” Praktisesti orientoituneista teologioista ks.
tarkemmin mm. Schreiter 1985, 91–93; Schreiter 1997, 15–20.
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Niinpä uskontojen absolutisoivaksi totuuskriteeriksi tulee eettisistä syistä oikeudenmukaisuus

tai ihmisoikeudet transsendenttien totuuksien sijaan.337

Myös Küng kyseenalaistaa tukeutumisen tarskilaiseen totuuden korrespondenssiteoriaan ja

propositionaalisiin totuusteorioihin.338 Hänen mukaansa pragmatistinen ulottuvuus on tosin

yksipuolinen.339 Tästä huolimatta totuuden pragmatistinen luonne antaa Küngin mukaan

mahdollisuuden arvioida uskontojen totuudellisuutta humanum-periaatteen avulla. Juuri

yleinen eettinen kriteeri profiloituu maailmaneetos-projektin kolmesta totuuskriteeristä

pragmatistisena. Humanum-periaatteen universaali soveltuvuusalue sekä sen kantilaisena

oikeudenmukaisuutena ilmenevä sisältö muistuttavat kummatkin Knitterin vastaavaa versiota.

Knitterin ja Küngin tarjoamat eettisesti painottuneet uskontoteologiset vaihtoehdot vaikuttavat

houkuttelevilta. Saattaa todella olla mahdollista osoittaa kaikista uskonnoista tietyt

oikeudenmukaisuuden periaatteet, kuten maailmanetiikka-asiakirja on tehnyt ihmisyyden

perusteiden kohdalla.340 Tässä kappaleessa pyritään kuitenkin osoittamaan, että samalla

kohdataan vakavia ongelmia. Vaikeudet nousevat esiin juuri käytännön toteuttamisen tasolla.

Ongelmaksi muodostuu itse oikeudenmukaisuuden – tai vastaavasti humanumin – käsitteen

337  Heim 1995, 73–79. Vrt. Fritsch-Oppermann 1994, 223–225; Haker 2001, 59, 60.  Knitterin ja Hickin
soteriosentrismin problematiikasta ks. myös esim. Werbick 1993, 15–28.

338  ThA, 286, 287: ”Man könnte mit langen und komplizierten Erörterungen fortfahren über die Frage, was
Wahrheit ist, und den verschiedenen Wahrheitstheorien der Gegenwart (Korrespondenz- […]) Stellung
beziehen. [...] Die Frage nach der Wahrheit einer Religion zielt auf mehr als die reine Theorie. Was
Wahrheit ist erweist sich nie nur in einem System wahrer Aussagen über Gott, Mensch und Welt, nie nur in
einer Reihe von Satzwahrheiten, gegenüber denen alle anderen falsch wären. Es geht immer zugleich auch
um Praxis, einen Weg der Erfahrung, Aufklärung und Bewährung sowie der Erleuchtung, Erlösung und
Befreiung.” (Lihavointi minun.) Tarskin klassinen totuuden korrespondenssiteoria voidaan lyhyesti ilmaista
seuraavasti. ”Lause ’lumi on valkoista’ on tosi, jos ja vain jos lumi on valkoista.” (Tarski 1943, 106)
Korrespondenssiteorian kritiikin kritiikistä ks. esim. Puolimatka 2002, 59. Küngin maininta totuuden
propositionaalisuudesta viittaa mitä ilmeisimmin mm. nuoren Wittgensteinin (Wittgenstein 1921.) ja
loogisen empirismin (esim. Ayer 1936.) luomaan filosofiseen perinteeseen. Analyyttisestä filosofiasta
laajemmin, ks. esim. Raatikainen 1997.

339  ThA, 287. Ks. kpl. 3.3.
340 Maailmanetiikka-asiakirjalle on etsitty enemmän tai vähemmän menestyksellisesti tukea jopa

luonnontieteellisten teorioiden avulla, Maxwell 1998, 191–193; Loye 1999; Brücken in die Zukunft, 235.
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moniulotteisuus. Miten on mahdollista taata, että kaikki dialogin osapuolet tavoittelevat samaa

asiaa? Tämä ei ole lainkaan itsestään selvää, vaikka puhuttaisiin samoilla käsitteilläkin. On

vaarana, että sorrutaan juuri siihen, mistä on pyritty eroon: sovelletaan uskontoihin jotain

sellaista oikeudenmukaisuuden kriteeriä, joka on partikularistinen. Tällöin se ei teekään

oikeutta kaikkien osapuolten käsitykselle siitä, mikä on oikeudenmukaisuutta.341

Tämä huomautus on historiallisesti katsottuna Deweyn pragmatismin vastaväite ei-

pragmatistisia tai liian vähän pragmatistisia yhteiskunnallisia metodeja kohtaan.342 Samaa

periaatetta voidaan soveltaa myös maailmaneetos-projektiin. Esimerkiksi buddhalaisuuden

tutkijan Heinz Bechertin huolena on se, että Küng ei maailmanuskontoja analysoidessaan

paneudu riittävällä tavalla buddhalaisuuden sisäiseen rakenteeseen: vaarana on itseään

ruokkiva prosessi, jossa ennalta määrätyt ekumeeniset intressit johtavat pinnalliseen

käsitykseen uskonnon, tässä tapauksessa buddhalaisuuden, luonteesta vastoin sen varsinaista

itseymmärrystä.343 Küngin paikoittaisena tendenssinä näyttää esimerkiksi olevan selvitä

uskontojen ilmeisen erilaisuuden ongelmasta vetoamalla uskontojen ”alkuperäiseen”

olemukseen, joiden hän väittää vastaavan humanumia.344 Bechertin huolessa esille tuleva

341  Newbigin 1990, 143–147; Milbank 1990, 181–188.
342  Campbell 1995, 155: ”[…] As he [Dewey] writes, it is possible for words to become ’mere counters . . . to be

manipulated according to certain rules, or reacted by certain operations without consciousness of their
meaning’ […] When this happens, we have stopped thinking about these terms as intellectual tools for
opening up and analyzing situations. In such cases ’the words at our disposal are largely such as to prevent
the communication of ideas,’ he continues. ’The words are so loaded with association derived from a long
past, that instead of being tools for thought, our thoughts become subservient tools of words’ […] Such fixed
conceptions, like other sorts of general answers, ’do not assist inquiry. They close it.’ [...]”

343  Bechert 1984, 574–576. Vrt. CW, 577–579; CC, 59, 74; Borowitz 1990; Garaudy 1990; An-Na’im 1990;
Mukerji 1990; Sivaraksa 1990; DiNoia 1990; Küng & Kuschel 1993c, 51–164; Huber 1993a, 565; 1993b;
1993c; Kuschel 1993d; 1993e; Hummel 1993; Welker 1993a & 1993b; Ruh 1993; Pfürtner 1993; U. Schmidt
1993; Pohl 1993; Stietencron 1993; Ng; O’Connor 1994, 161–164; Küng 1995, 109–311; Morgan &
Braybrooke 1998; Jeyaraj 1998; Porter 2001.

344  Agitatiivisimpia esimerkkejä tällaisesta metodista ja sen imperialistisesta vaarasta on seuraava, CC, 149:
”Sind der Konfuzianismus und sein Humanismus damit am Ende? Gewiss dann nicht, wenn er, jetzt befreit
von all dem unnötigen vormodernen ideologisch-institutionellen Ballast, sich neu von seinem Unwesen auf
sein ursprüngliches Wesen besinnt. Was voraussetzt: Neuorientierung an den ursprünglichen und zentralen
Impulsen des Konfuzius selbst! Also nicht an dessen hierarchisch-statischem Weltbild, am Patriarchalismus
und Immobilismus, wohl aber an dessen grossem Ethos wahrer Menschlichkeit und des Masses zwischen



110

Deweyn huomion uskontoteologinen sovellus muodostaa itse asiassa varteenotettavimman

kritiikin maailmaneetos-projektin etiikkaa kohtaan. Seuraavassa tähän problematiikkaan

syvennytään tarkemmin.

Marjorie Hewitt Suchocki on pyrkinyt modifioimaan Knitterin mallia yllä esitetyn ongelman

voittamiseksi. Modifionti tulee entistä lähemmäksi maailmaneetos-projektia. Suchocki on

samoilla linjoilla Küngin kanssa siinä, ettei tule olla yhtä ehdoton kuin Knitter pragmatistisen

totuuskäsityksen vaatimuksessa. On myönnettävä, että oikeudenmukaisuus itsessään tarvitsee

edes jonkinlaisen teoreettisen ja dogmaattisen määritelmän, jotta sen puolueettomuutta

voitaisiin arvioida. Suchocki esittää, että määriteltäisiin minimaalinen yhteinen nimittäjä,

johon kaikki uskonnot voisivat yhtyä. Vasta tämän minimaalisen oikeudenmukaisuuden

valossa dialogi olisi ylipäänsä mahdollista.345

Heim kuitenkin esittää varteenotettavaa kritiikkiä Suchockin ratkaisua kohtaan. Ongelma on

Heimin mukaan juuri siinä, että tällaista yhteistä nimittäjää tuntuu olevan mahdotonta löytää.

Puhuttaessa oikeudenmukaisuudesta, kaikkein yksinkertaisinkin ulottuvuus, kuten fyysinen

hyvinvointi oikeudenmukaisuuden mittarina, tuottaa ylittämättömiä määrittelyvaikeuksia

universaalissa kontekstissa.346 Oikeudenmukaisuuden interkulturaalisten

den Extremen: ein Ethos der Mitte zwischen einer (buddhistisch-taoistischen) Emigration aus der Welt und
einem Hemmungslosen Aufgehen (im Geist Motzus und der Legalisten) in dieser Welt – alles gemessen an
der Goldenen Regel. Nein, nicht als menschenbeherrschende Ideologie, sondern als menschenfreundliche
Wahrheit, so hörten wir in der Exposition, hat der Konfuzismus Zukunft.” Vrt. Porter 2001.

345  Heim 83–87.
346  Määrittelyvaikeus ei luonnollisesti tule vastaan ainoastaan eri uskontojen välillä eikä edes

oikeudenmukaisuuden käsitteen sisäpuolella. Tyypillinen esimerkki tästä on feminiinisen etiikan edustajan
Carol Gilliganin kritiikki. Hänen mukaansa länsimainen oikeudenmukaisuuden käsite on peräisin Kantilta ja
on itsessään miesten määrittelemä ja siksi yksipuolinen. Rinnalle tarvitaan eettisiä konsepteja, jotka
huomioivat paremmin sosiaaliset sidonnaisuudet ja emotionaaliset käytännöt. Gilligan kohdistaa kritiikkinsä
koko etiikan perinteeseen, mutta erityisesti sen kantilais-rawlsilaiseen liberalismiin. Kritiikki kulminoituu
Lawrence Kohlbergin kehityspsykologian kritiikkiin. (Ks. tarkemmin Tong 80–107. Vrt. Baier 1997.)
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määrittelyvaikeuksien myötä Heim siis päätyy klassiseen teoreettiseen ongelmaan, joka

koskee moraalin universalisoitavuutta.347

Küngin analogia Suchockiin on paitsi siinä, että hän luopuu totaalisen pragmatistisesta

totuuskäsityksestä, myös siinä, että hän haluaa etsiä pienimpiä yhteisiä eettisiä nimittäjiä

uskontojen välillä. Vaikka Küng sanoutuukin irti eettisestä minimalismista kenties suoremmin

kuin Suchocki, on kyseenalaista, onko osapuolilla ratkaisevaa eroa. Näyttäisi siltä, että ero on

itse asiassa siinä, että Suchocki myöntää avoimemmin, mihin eettisesti painottunut

uskontoteologia johtaa: koska on myönnettävä etiikan dogmaattinen ulottuvuus, on myös

myönnettävä eettisen minimalismin tarpeellisuus. Se, että Küng painottaa yhteiskuntarauhan

ensisijaisuutta yhteisen etiikan varsinaisena päämääränä, saattaa siirtää huomion pois eettisestä

minimalismista, mutta itse asia jää: tarvitaan ”minimaalinen yhteisymmärrys”348

Jos tätä kriteeriä ei kyetä perustelemaan kaikkia osapuolia tyydyttävästi – kuten näyttää olevan

asian laita sekä Knitterin että Küngin teorioissa – on kyseessä ”uskonnollinen” väite eikä

universaali moraalikriteeri. Küngin projektin etuna voidaan pitää sitä, ettei se ole niin

haavoittuva perinteisen teosentrisen pluralismin pragmatismilähtöiselle kritiikille.349 Toisin

sanoen maailmaneetos-projektia ei voida ensinnäkään niin helposti syyttää asettumisesta

maailmanuskontojen opillisen itseymmärryksen yläpuolelle, koska se käsittelee lähinnä

etiikkaa ja sitäkin vain minimaaliselta osaltaan. Toiseksi, se ei myöskään jää pelkäksi

teoreettiseksi konstruktioksi, ideaksi, vaan tavoittelee konkreettisia tuloksia.  Samalla

maailmaneetos-projekti kuitenkin osoittautuu paradoksaalisesti juuri näiden ulottuvuuksien

347  Heim 1995, 83–87. Vrt. mm. Borowitz 1990, 109, 110; Bexell 1997.
348  Heim, 1995, 85: ”minimal agreement”. Vrt. Haker 2001, 58. Tämä Heimin käyttämä käsite Suchockin

versiosta kuvaa hyvin myös Küngin varsinaista tarkoitusta.
349  Hickin pluralistisen teorian kritiikistä ks. laajemmin esim. Heim 1995, 23–43.
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johdosta heikoksi kolmannen tyyppisen pragmatistisen kritiikin valossa. Eräs

merkittävimmistä maailmaneetos-projektin kritiikin tyypeistä hahmottuu esimerkiksi Peter

Singerin havainnossa. Maailmaneetos-projektin minimaalimoraali erotettuna uskonnollisista

väittämistä kohtaa filosofinkin näkökulmasta ongelmia viimeistään käytännön tasolla:

(Olisi tietysti helpompaa saavuttaa yhteisymmärrys yhteisistä eettisistä periaatteista, jos voitaisiin ensin
tulla yhteisymmärrykseen kysymyksistä, jotka eivät ole eettisiä, vaan faktuaalisia, kuten, onko jumalaa
tai jumalia olemassa, ja jos on, onko tai ovatko hän tai he ilmaissut tai ilmaisseet tahtoaan missään niistä
eri teksteistä, joiden eri uskontojen kannattajat väittävät olevan jumalallisesti inspiroituja. Valitettavasti
näissä kysymyksissä näytämme olevan vielä kauempana yhteisymmärryksestä kuin olemme eettisistä
perusperiaatteista.) Jos mielimme saavuttaa yhteisymmärryksen yhteisessä etiikassa, emme
todennäköisesti pääse muutamia löyhiä periaatteita pidemmälle. Siten, voidaan sanoa, että nämä
universaalisti hyväksytyt eettiset standardit, jos niitä ylipäänsä on olemassa, eivät ole se, johon poliittiset
johtajat voivat vedota osoittaakseen, että he ovat oikeutettuja puuttumaan toisen valtion asioihin.350

On kyseenalaista kestäisikö maailmaneetos-projektin humanum-periaate kritiikkiä paitsi

interkulturaalisesti, edes länsimaisen kulttuurin sisällä. Edellisessä kappaleessa on nimittäin

osoitettu, että Küngin humanum palautuu valistuksen moraali-ihanteeseen. Individualistisen ja

normatiivisen luonteensa puolesta se altistuu esimerkiksi feministiselle, diskurssieettiselle,

kommunitaristiselle ja jopa Knitterin vapautuksen teologiasta nousevalle kritiikille.351 Heim

toteaakin aiheellisesti:

350  Singer 2002, 142,143: ”(It would, of course, be easier to agree on common ethical principles if we could first
agree on questions that are not ethical but factual, such as whether there is a god, or gods, and if there is, or
are, whether he, she, or they has or have expressed his, her, or their will or wills in any of the various texts
claimed by the adherents of different religions to be divinely inspired. Unfortunately, on these matters we
seem to be even further from agreement than we are on basic ethical principles.) If we are to achieve
consensus on a common ethic, we are unlikely to be able to go beyond a few very broad principles. Hence, it
may be said, these very universally accepted ethical standards, if they exist at all, will not be the kind of
thing that political leaders can draw on to show that they are justified in intervening in the affairs of another
state.”  Ks. myös DiNoia 1990; Bechmann 1992, 301. Vrt. Hausmanninger 1994; Strüning 1999a.

351  Diskurssieettisestä maailmaneetos-projektin kritiikistä ks. esim. Casanova 1999: ”[…] common norms
cannot be presupposed as the premise and foundation of a modern social order but, rather, as the potential
and allways fragile outcome of a process of communicative interaction”. Diskurssietiikasta yleisemmin ks.
Habermas 1995; Larmore 1995; Benhabib 1994. Kommunitaristisesta kritiikistä ks. esim. Cobb 1999, 177:
”[…] the weaknesses in the focus on the humanum stems from its connections with Enlightenment
individualism and dualism, and that these have not had comparable effects in other traditions. […] Today
this communitarian character of personal life and its embeddedness in the natural context are gaining
recognition both in religious communities and in secular ones.” Kommunitaristinen kritiikki menee usein
vielä pidemmälle kuin esim. edellä mainittu Gilligan. Esimerkiksi MacIntyren mukaan oikeuden käsite on
moderni länsimainen ”fiktio”, jota voidaan verrata noituuden käsitteeseen luonnonkulttuureissa. Kumpikin
voidaan täyttää haluttaessa millä tahansa rationaalisesti perustelemattomilla merkityssisällöillä. MacIntyren
mukaan tämä ongelma koskee jopa ihmisoikeuksia ja YK:n ihmisoikeusjulistusta, jotka ovat Küngille
perustavanlaatuisia lähtökohtia. (Ks. tarkemmin MacIntyre 1985, 68–70.) Kommunitaristisesta kritiikistä
huolimatta Küngin projektiin liittyvissä vetoomuksissa on itsessään nähty myös kommunitaristisia piirteitä,
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[...] miksi emme pyrkisi ”riisumaan aseista” poliittista ja sosiaalista konfliktia yhtä dramaattisesti kuin
uskonnollista konfliktia. Mitä tahansa uskontojen välisen väkivallan tuhot sitten ovatkaan olleet, kukaan
ei voi kieltää tästä riippumattomia 1900-luvun kauhuja, jotka on toteutettu juuri poliittisten ja
sosiaalisten päämäärien nimessä, oikeudenmukaisuuden nimessä: kommunismi, fasismi, nationalismi.352

Tässä kohdataan sama ongelma, joka tuli esille edellisessä luvussa maailmanrauhan kohdalla.

Heimin mukaan Knitterin soteriosentrismin tyyppiset teoriat eivät juuri lainkaan perustele

vaatimuksiaan rauhasta ja vapautuksesta. Puhuessaan oikeudenmukaisuudesta ne

implisiittisesti ajavat länsimaisen sosiaalitieteen perinnettä objektiivisena ihanteena, vaikka

ne tosiasiassa ovat partikulaarisia näkökulmia. Usein on kyse esimerkiksi marksilaisesta,

weberiläisestä tai dürkheimilaisesta mallista tai näiden feministisistä/liberaaleista versioista.

Oli kyseessä sitten mikä tahansa näistä tai muista vastaavista sosiologisista lähtökohdista,

ongelmana on suoranainen kulttuuri-imperialismi.353

Heimin kritiikki länsimaiskeskeisestä oikeudenmukaisuuden käsittämisestä on

maailmaneetos-projektiin sovellettuna kaksiteräinen. Toisaalta se kohdistuu väitteeseen, että

(1) kaikkien uskontojen keskeinen totuuskriteeri on universalisoitava humanum-periaate,

minkä perusteella kaikkien uskontojen välille tulisi saada yhteinen humanumille perustuva

etiikka. Toisaalta kritiikki kohdistuu väitteeseen, että uskonnot (2) pitävät jo nyt de facto

ks. esim. Maxwell 1998, 188, 189. Kommunitarismista yleisemmin ks. esim. Kymlicka 1990, 199–237;
Aristoteles 1943. Kommunitarismista yleisemmin ks. esim. Kymlicka 1990, 199–237. Feministisestä
perspektiivistä käsiteltävään problematiikkaan ks. Ruether 1987; Suchocki 1987; Gerle 1995. Knitterin
esittämistä varauksista maailmaneetos-projektiin ks. Knitter 1993; 1994; O’Connor 1994, 162, 163.
Kommunitarismista yleisemmin ks. esim. Kymlicka 1990, 199–237.

352  Heim 1995, 94: ”[…] why should we not seek to ’disarm’ political and social conflict as dramatically
religious conflict. Whatever the ravages of interfaith violence have been, no one could dispute the
unparalleled horrors of the twentieth century which have been carried out precisely in the name of social and
political ends, in the name of justice: communism, fascism, nationalism.”

353  Heim 1995, 91–98. Ks. myös Surin 1990; Newbigin 1990, 143–147; Milbank 1990, 185–188; Huber 1993a,
565–574; Huber 1994, 42–46; Burrows 1998; Knitter 1998; D’Costa 1998; Otte 1998, 188; Swing 1999b;
Krysmanski 1999; D’Costa 2000, 30–40; Clarke 2000; Porter 2001. Singer pitää maailmaneetos-projektin
ongelmaa juuri imperialismin filosofisena ongelmana. (Singer 2002, 139–144.) Vrt. C, 828; CC, 266, 292.
Heimia mukaillen voidaan kysyä, mitä eroa tällöin itseasiassa on kolonnialismin ajalla ja pragmatistisella
uskontopluralismilla. Kummatkin tuovat uskonnosta faktisesti erotettuja valistuksen aikaisia kulttuurisesti
määräytyneitä käsityksiä vieraisiin kulttuureihin objektiivisen, täydellistyneen totuuden nimissä.



114

sisällään kyseisen humanumin ja että tämä eettinen konsensus on perusteena humanumin

toteuttamiselle.

Jälkimmäinen kritiikin kohde humanumin universalisoituneisuus tulee epäilemättä kaikkein

lähimmäksi maailmaneetos-projektin perusteita. Küng ei nimittäin katso itse postuloineensa

jotain uskonnoista riippumatonta ja niiden yläpuolella olevaa moraalinormia. Päinvastoin,

kuten jo maailmanetiikka-asiakirjasta kävi ilmi, uskontojen katsotaan itsessään jo pitävän

sisällään humanum-periaatteen moraalinsa lähtökohtana.354 Tämän lisäksi, mutta samalla

tämän perusteella yhteistä perusetiikkaa vaaditaan myös toteutettavaksi.355

Esitettyjen huomioiden perusteella maailmaneetos-projektin näkemystä uskontojen eettisestä

yhteneväisyydestä voidaan kritisoida epärealistisuudesta. Sama kritiikki soveltuu myös

maailmaneetos-projektin humanumista johdettuihin yksityiskohtaisempiin moraaliohjeisiin,

universaaleihin perusihmisyyden maksiimeihin. Küngillä ne ovat, kuten maailmanetiikka-

asiakirjassakin, ilmaistuna yksittäisten käskyjen ja yhden yleisen periaatteen muodossa.

354  Ks. tarkemmin mm. Ng; J, 42, 60, 71, 72, 423, 588, 685, 749; CA, 47, 74–76; D, 300, 302; C, 54–57. Vrt.
CC, 140–142, 144, 145; WR, 22–24; WW, 28, 64, 84, 130, 144, 147; Ching 1988, 91–117; Küng &
Moltmann 1990; Borowitz 1990; Baraudy 1990; An-Na’im 1990; Mukerji 1990; Sivaraksa 1990; Kuschel
1993c, 209–211; Mieth 1998. On mielenkiintoista havaita, että tämä on myös mm. YK:n virallinen kanta
(Brücken in die Zukunft, 226–234.).

355  Ks.  esim. CC, 140: ”Das Humanum (jen) ist zugleich gegeben und aufgegeben, macht zugleich Wesen und
Aufgabe des Menschen aus.”, 302; CA, 49; A, 139, 140; WWd; Kuschel 1990; H. Schmidt 1995; R. von
Weizsäcker 1995, 50–52; Sommagura 1995, 78; WW, 38. Vrt. esim. Schockenhoff 1995, 224; Rockefeller
1997.
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4.4.2. Moraaliperiaatteiden muodollisuus

4.4.2.1. Kultainen sääntö

Yleisestä periaatteesta puhuessaan Küng viittaa kultaiseen sääntöön.356 Kultainen sääntö

muunnelmineen on epäilemättä muodollisesti löydettävissä suurten uskontojen etiikasta. Tämä

ei kuitenkaan vielä sinänsä auta yhteisen maailmanetiikan tavoittelemisessa. Kultainen sääntö

sellaisena kuin se on tulkittu Kantin kategorisessa imperatiivissa on nimittäin liian formaali

periaate riittääkseen yksin moraalisen toiminnan ohjeeksi. Se ei kerro mitään moraalin

sisällöstä. Kantin tavoite kategorisen imperatiivin kohdalla ei ollut määritellä yksilöityä

normatiivista moraalia, vaan ilmaista yleisellä ja muodollisella tasolla, minkälaista toimintaa

ylipäänsä voidaan kutsua moraaliseksi. Hän etsi vastausta kysymykseen, mitä moraali ja

moraalinen toiminta ovat luonteeltaan.357 Kategorisen imperatiivin ja kultaisen säännön

varsinaisen sisällön määrittelevät puolestaan yksilölliset preferenssit. Jos esimerkiksi

parantumaton masokisti toimisi naapuriaan kohtaan niin kuin hän tahtoisi omalla kohdallaan

toimittavan, hänen tuskin voitaisiin sanoa toimivan moraalisesti ihailtavalla tavalla. Erityisesti

kategorinen imperatiivi on saanut kritiikkiä osakseen formaalisuutensa tähden.358

Ongelma voi kuitenkin olla paljon hienosyisempi. Tällöin se liittyy juuri globaaleihin eettisiin

projekteihin. On selvää, että se mitä kukin toivoo itselleen tehtävän, riippuu paitsi

yksilöllisesti, myös kulttuurisesti ja uskonnollisesti määräytyneistä preferensseistä. Oletetaan,

että kerrostalon yleisen saunakamarin seinälle on laitettu kyltti, jossa lukee ”Jätä huonekalut

niin, että se miellyttäisi itseäsi, jos olisit seuraava tulija.”. Yhteishenki taloyhtiössä tuskin

kuitenkaan nousisi, jos asukkaina olisi japanilaisia ja afrikkalaisia. Sama periaate pätee myös

356  PWE, 84; Ks. myös esim. Ng, 15; WR, 23; TPE, 137, 138. Vrt. mm. Rockefeller 1997, 116–118, 121.
357  Airaksinen 1987, 169: ”Kant ilmaisee moraalin perusajatuksen, ei moraalin sosiaalista todellisuutta.”
358  Ks. esim. MacIntyre 1981, 45–47; Apel 2000, 143.
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uskontojen kohdalla. Singer soveltaa kultaisen säännön ongelmaa maailmaneetos-projektin

tematiikkaan esimerkissään, joka on analoginen edellisessä kappaleessa esitetylle valtiolliselle

konfliktilanteelle. Hänen mukaansa kultaisen säännön perusteella on lähes mahdotonta

arvostella epädemokraattisia yhteiskuntamuotoja, jos nämä perustavat käytäntönsä esimerkiksi

uskonnollisiin lakeihin.359 Kategorisen imperatiivin mukainen kultainen sääntö toimii siis

moraalisen toiminnan yleisenä määrittäjänä, muttei formaalisuutensa vuoksi auta sisällöllisen

etiikan luomisessa – kaikkein vähiten globaalissa kontekstissa.360

On tosin muistettava, että edellä esitetty kategorisen imperatiivin formalisoiva tapa ei ole

ainoa mahdollisuus käyttää hyväksi kultaista sääntöä. Kultaisesta säännöstä on olemassa

tulkintatapoja, jotka eivät välttämättä lainkaan altistu kategorisen imperatiivin

periaatteelliselle kritiikille. Näille näkökulmille on ominaista ainakin se, että pyritään

ottamaan huomioon ja kunnioittamaan yksilöllisten tarpeiden erilaisuutta.361 Singerin esittämä

ongelma ei kuitenkaan tule tyhjentävällä tavalla ratkaistuksi näissäkään malleissa, mikäli

kontekstina ovat (a) eri kulttuurit ja varsinkin (b) absoluuttiset, kuten uskonnolliset

preferenssit. Kärjistäen ilmaistuna, maailmaneetos-projektin on vaikea kultaiseen sääntöön

vetoamalla vastata uskonnolliselle terroristille, miksi kansoja ei saa käännyttää väkivallan

avulla kuuliaisiksi hänen edustamalleen uskonnolle.

Vähintään yhtä huomionarvoista on, että Küng ei itse ilmaise tarkoittavansa kultaisen säännön

epämuodollisia tulkintatapoja. Edellisessä kappaleessa esitetyn analyysin perusteella voidaan

359  Singer 2002, 143. Vrt. Friedli 1998.
360  Vrt. Heim 1995, 96, 97. Kantin kategorista imperatiivia onkin kritisoitu partikularismista eli länsimaisista

sekularisoiduista ja toisaalta protestanttisista ennakko-oletuksista, minkä perusteella MacIntyre toteaa Kantin
yrityksestä: ”Thus the claim to universality foundered.” (MacIntyre 1985, 266.) Tätä taustaa vasten on
jälleen muistettava, että Kant itse kasvoi vahvassa pietistisessä perinteessä. (Aspelin 1958, 386; Greene
1960, xii–xxxi.)

361  Ks. Raunio 1994; Hare 1981, 44–64; Swindler 1994, 55–58, 29–36; Eboh 1994.
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päinvastoin olettaa hänen käyttävän formaalia kategorista imperatiivia kultaisen säännön

hermeneuttisena avaimena. Tätä oletusta vahvistavat ensinnäkin yleisellä tasolla hänen

kantilainen moraalikäsityksensä sekä toiseksi eksaktimmin hänen tukeutumisensa kategoriseen

imperatiiviin maailmaneetos-projektin yleisen eettisen kriteerin määritelmässä. Näiden lisäksi

hän itse yhdistää kategorisen imperatiivin kultaiseen sääntöön – käsittäen kuitenkin yllä

esitetyn kritiikin valossa virheellisesti, että näin muodostettu moraaliperiaate toimisi hyvin

myös käytännön tilanteissa.362 Havainnollista on myös huomata, kuinka Küng itse soveltaa

peräänkuuluttamaansa kultaista sääntöä. Hän esimerkiksi väittää, että jos katolinen kirkko olisi

toiminut maailmaneetos-projektin ilmaiseman kultaisen säännön mukaisesti, se ei olisi

suhtautunut niin tiukasti eräisiin radikaalisti ajatteleviin teologeihinsa.363 Tällä ilmauksella

Küng kuitenkin ignoroi katolisen kirkon opilliset preferenssit. Itse asiassa voidaan väittää, että

kirkko nimenomaan toimii kultaisen säännön pohjalta kontrolloidessaan pappiensa toimintaa;

jopa ekskommunikaatio voidaan nähdä toimimisena, ei  ainoastaan seurakunnan, vaan myös

väärin elävän/opettavan henkilön itsensä parhaaksi.364 Siten Küng tulee käyttäneeksi kultaisen

säännön muodollisuutta mielivaltaisesti hyväksi omien preferenssiensä puolustamiseen.

4.4.2.2. Yksittäiset käskyt

Kultaisen säännön kaltaisen yleisen periaatteen lisäksi maailmaneetos-projekti määrittelee

kuitenkin selviä käskyjä, jotka ovat yhteisiä kaikille uskonnoille.365 Päällisin puolin voisi

ajatella, että näiden paikkansa pitävyys on jo paljon voimakkaampi todistus yhteisen etiikan

362  PWE, 84: ”Religionen können Menschen eine oberste Gewissensnorm geben, jenen für die heutige
Gesellschaft immens wichtigen kategorischen Imperativ, der in ganz anderer Tiefe und Grundsätzlichkeit
verpflichtet. Denn alle grossen Religionen fordern ja so etwas wie eine ’Goldene Regel’ – eine nicht nur
hypotetische, bedingte, sondern eine kategorische, apodiktische, unbedingte Norm – durchaus praktikabel
angesichts der höchst komplexen Situation, in der Einzelne oder auch Gruppen oft handeln müssen.”; Ng,
14; D, 302. Vrt. J, 477, 482; MS, 57; Casanova 1999, 29.

363  WW, 24.
364  Vrt. 1. Kor. 5: 5; 1. Tim. 1: 20.
365  PWE, 82: ”Fünf grosse Gebote der Menschlichkeit […] gelten in allen grossen Weltreligionen: (1) nicht

töten; (2) nicht lügen; (3) nicht stehlen; (4) nicht Unzucht treiben; (5) die Eltern achten und die Kinder
lieben.” Vrt. Maailmanetiikka-asiakirja,  Ihmisvelvollisuuksien yleinen selitys -asiakirja (H. Schmidt 1997a,
19–45.); SGW, 162; Ng; WR, 22; WW, 26, 27, 133; Kuschel 1999b, 159. Vrt. myös mm. TPE, 140–143.
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olemassaolosta. Lisäksi, tuntuu intuitiivisesti hyväksyttävältä väittää, että eri uskontojen

kielteinen suhtautuminen esimerkiksi tappamiskieltoon kertoo jo paljon voimakkaammasta

moraalisesta yhteneväisyydestä. Tästä huolimatta maailmaneetos-projektin formaalisuuteen on

kiinnitettävä huomiota myös yksittäisten käskyjen kohdalla. Vasta käskyjen

konkretisoimisessa tiettyyn toimintaan tietyssä tilanteessa, avautuvat näkymät todellisesta

moraalisesta yhteneväisyydestä. Küng tiedostaa tämän ja pyrkii yhdistämään kategorisen

imperatiivin tilanne-etiikkaan.366 Seuraavassa maailmaneetos-projektin pragmatistisessa

kritiikissä tulee kuitenkin ilmi, että hän ei ole kyennyt tekemään tätä käytännössä koherentilla

tavalla.

Neuhausin mukaan kaikki maailmaneetos-projektin mainitsemien ihmisyyden periaatteiden

tulkintatavat osoittautuvat sekä kulttuuri- että yksilösidonnaisiksi. Havainnollinen esimerkki

on aviorikokseen liittyvä periaate. Lyhyessä ajassa yhteiskunnassamme on tapahtunut muutos,

jonka seurauksena sitä koskevat käskyt voidaan nykyään käsittää sisällöllisesti jopa täysin

päinvastaisesti aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna. Neuhaus ottaa esimerkiksi tavat ja

tottumukset. Vielä puoli vuosisataa sitten ehdottomana pidettyjä aviouskollisuuteen liittyviä

sukupuolisia käyttäytymissääntöjä pidetään nyt monin paikoin jopa moraalittomina, koska ne

rajoittavat seksuaalista vapautta.367

Neuhaus osoittaa, että maailmaneetos-projektin ilmaisemien käskyjen konkreettinen

soveltaminen paljastaa myös kulttuurien sisäisiä yksilöllisiä eroavuuksia. Se, että köyhä

366  Vrt. tosin PWE, 83: ”Nur in bestimmter Situation wird Verpflichtung konkret. Aber in einer bestimmten
Situation, die freilich nur der betroffene selber zu beurteilen vermag, kann die Verpflichtung durchaus
unbedingt werden. Das heisst: Unser Sollen ist immer situationsbezogen, aber in einer bestimmten Situation
kann das sollen kategorisch werden: ohne Wenn und Aber. In jeder konkreten sittlichen Entscheidung ist
also die allgemeine normative Konstante zu verbinden mit der besonderen situationsbedingten Variablen.”
Voidaan jälleen kysyä, vaikuttaako eksistentiaaliteologinen monismi siihen, ettei Küng näe ongelmaa
formaalin kategorisuuden ja tilanne-etiikan yhdistämisessä. Vrt. mm. Fuchs 1993b.

367  Neuhaus 1999, 52–55. Vrt. WW, 31, 32.
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varastaa leipurilta leipää lapsillensa, voidaan oikeuttaa jopa uskonnon varjolla. On kuitenkin

mahdollista, että varkauden kohteeksi joutunut leipuri perustelee hänkin juuri uskonnollisilla

seikoilla sitä, että häntä kohtaan on toimittu väärin.368 On tosin huomautettava, ettei Küngin,

kuten ei Kantinkaan moraaliajattelun velvollisuusluonne ole siinä mielessä dogmaattinen, että

se ei olisi joustavasti sovellettavissa käytännön elämän ristiriitoihin.369 Siten Küng epäilemättä

hyväksyisi köyhän harmittoman leipävarkauden henkensä pitimiksi. Tämä ei kuitenkaan poista

ongelmaa, joka nousee etiikan sisällöllisen yhteneväisyyden teemasta: juuri käytännön

toteutuksesta alkaa hajonta – ja juuri käytännön toteutuksesta maailmaneetos-projektissa on

kyse.370 Kaiken kaikkiaan, huomataan, että muodollisuuden ongelma ei maailmaneetos-

projektin kohdalla poistu silloinkaan, kun yleistä eettistä kriteeriä sovelletaan

yksityiskohtaisempiin moraaliperiaatteisiin. Neuhausin kritiikki kaikkien periaatteiden

kohdalla onkin analogista yllä esitetylle kultaisen säännön kritiikille.371

Toisin sanoen, periaatteelliset ilmaisut, kuten ”Älä varasta!” tai ”Kunnioita elämää!”, eivät ole

kovin informatiivisia, koska ne eivät kerro mitään informatiivista moraalin sisällöstä. Niiden

avulla on vain ilmaistu, minkälainen toiminta on ylipäänsä moraalista; vielä jyrkemmin

voitaisiin sanoa, että kyse on vain kielellisestä konsensuksesta.372 Küngin ihmisyyden

periaatteiden analyysi onkin luonteeltaan enemmän metaeettistä kuin normatiivista, toimintaa

ohjaavaa – kuten on Kantinkin kohdalla kategorisessa imperatiivissa. Abstrakti periaate ei

kerro vielä mitään konkretiasta. Küng joutuu itsekin myöntämään, että konkreettiset

ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä käsittelevät kohdat puuttuvat maailmanetiikka-asiakirjasta

368  Neuhaus 1999, 46–49. Huomautettakoon, että tämä sinänsä helppohintaiselta tuntuva esimerkki
havainnollistaa joiltain osin mainiosti nykyistä hyvinvointivaltionajattelun ja libertanismin eri muotojen
välistä jännitettä, ks. esim. Sandel 1996, 3–24. Painotus ei siis tässä ole uskonnollisessa ulottuvuudessa.

369  WWW, 106, 107; PWE, 83.
370  PWE, 16. Vrt. Spaemann 1996 ja toisaalta WWW, 380, 381.
371  Neuhaus 1999, 45–58. Ks. myös esim. Bechmann 1992, 301. Vrt. esim. Hausmanninger 1994, 307, 308.
372  Saarinen 1999, 41.
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juuri sen vuoksi, ettei niistä vallitse asiakirjan laatijoiden piirissä juuri minkäänlaista

konsensusta.373

Toisaalta ongelma on olemassa myös toisin päin. Saarinen viittaa Oliver O’Donovanin

huomioon, jonka mukaan on virheellistä olettaa, että jos kaksi eri uskontokunnan edustajaa

konkreettisesti pidättyvät esimerkiksi varastamisesta, niin tämä olisi merkki henkilöiden

keskinäisestä periaatteellisesta yhteneväisyydestä varastamisen normin suhteen. Ihmisillä voi

nimittäin olla täysin erilaiset moraaliperiaatteet, jotka joissain tapauksissa tai joidenkin

moraalinormien kohdalla johtavat samankaltaiseen toimintaan. Voidaanko tällöin sanoa

heidän toimivan moraalisesti samalla tavalla? O’Donovanin mukaan ei. Ottaen huomioon

Küngin deontologisen viitekehyksen, voidaan olettaa hänenkin vastaavan kysymykseen

yksiselitteisen kielteisesti.374 Saarisen mukaan maailmaneetos-projektin kaltaisessa

yrityksessä olisikin harjoitettava toisenlaista empiriaa kuin siinä on ollut tapana: ”Varkauden

eetos voidaan määritellä vain tarkastelemalla sitä, mitkä asiat käytännössä tulkitaan

varkauksiksi.”375 Näin Saarinen päätyy mielenkiintoisella tavalla O’Donovanin

periaatelähtöisen ajattelun pohjalta samaan lopputulokseen kuin Neuhaus konkretiasta

käsin.376

4.4.3. Loppuhuomio

Edellä on siis osoitettu, että on varteenotettavat perusteet kritisoida maailmaneetos-projektia

epärealistisuudesta suhteessa uskontojen moraaliin. Uskontojen etiikkaa ei tarkastella riittävän

objektiivisesti, vaan yhteneväisyyttä nähdään liian vähin perustein. Epärealistisuuden voidaan

373  WW, 31. Vrt. Porter 2001, 113–121; WW, 122; VBD, 129.
374  Küngillä on tosin paikoittaista pyrkimystä yhdistää seurauslähtöinen ja toisaalta persoonalähtöinen etiikka

toisiinsa, ks. esim. WWW, 102, 103.
375  Saarinen 1999, 43.
376  Saarinen 1999, 42, 43.
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puolestaan väittää olevan seurausta uskonnollis-moraalisesta imperialismista. Tässä kohtaa

tullaan takaisin Heimin kritiikkiin, sitä hieman soveltaen. Ne silmälasit, joiden läpi Küng

tarkastelee toisia uskontoja ovat partikularistiset länsimaiset silmälasit. Hän tulee tällöin

soveltaneeksi omaa moraalikäsitystään muihin uskontoihin ja päättelee kaikkien ajattelevan

moraalisesti samalla tavalla. Latenttina oleva humanum on tässä ajattelumallissa vain

aktivoitava, sitä ei tarvitse luoda tyhjästä minkään maailmanuskonnon kohdalla. Tämä

maailmaneetos-projektin partikularistinen piilo-oletus muodostuu kuitenkin kohtalokkaaksi.

Tuloksena on ilmeinen kehäpäätelmä: ensin nähdään uskonnot humanumin läpi, ja sitten

päätellään uskontojen näkevän etiikan humanumin läpi.

Kuten edellä on käynyt ilmi, Küng kuitenkin tunnistaa partikularismin ja kehäpäätelmän

ongelman ja pyrkii ratkaisemaan sen. Tässä vaiheessa palataan jälleen kappaleen alussa

nousseeseen kysymykseen uskonnon ja humanumin välisestä suhteesta. Küng pyrkii

osoittamaan, että maailmaneetos-projektissa uskonnon ja humanumin välillä ei vallitse

yksisuuntaista suhdetta. Suhde on yksisuuntainen silloin, kun esimerkiksi humanum määrittää

sen, mikä on oikea uskonto, muttei toisin päin. Maailmaneetos-projektissa humanumin ja

uskonnon välisestä suhteesta käytetään nimitystä ”dialektinen vaihtosuhde”377, jolla

tarkoitetaan: ”Tosi ihmisyys on tosi uskonnon edellytys! […]”, mutta myös ”Tosi uskonto

on tosi ihmisyyden täydellistymä!”.378 Küng ei analysoi ajatusta kovin laajasti. Hänen

yrityksensä väistää Knitterin tyyppisen soteriosentrismin kritiikki vaikuttaa kuitenkin

omaperäiseltä.

377  PWE, 121: ”[…] ein dialektisches Wechselverstständnis.” (Kursivointi minun.)
378  PWE, 121: ”Wahre Menschlichkeit ist  die Voraussetzung wahrer Religion! [...] Wahre Religion ist

Vollendung wahrer Menschlichkeit!”
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Kun puhutaan dialektisesta suhteesta tai vaihtosuhteesta, on huomattava, että tämä ei

välttämättä tarkoita symmetristä kaksisuuntaistaa suhdetta. Symmetriasta olisi kyse silloin, jos

sekä humanum että uskonto määrittäisivät toinen toisensa. Toisin sanoen sen lisäksi, että tosi

ihmisyys toimisi oikean uskonnon kriteerinä, myös oikea uskonto – joka nyt puolestaan

määriteltäisiin humanumista riippumattomasti – toimisi oikean ihmisyyden sisällöllisenä

kriteerinä. Tällaisen symmetrisen dialektisen suhteen perustelemisessa olisi luonnollisesti

vaara ajautua edellä mainittuun kehäpäätelmään. Sen vahvuutena voisi kuitenkin olla suoja

edellä esitettyä Heimin pragmatistista kritiikkiä vastaan.

Maailmaneetos-projektissa yllä esitetty uskonnon ja ihmisyyden välinen dialektisuus tarkoittaa

kuitenkin varsinaisesti jotain muuta. Kyseessä ei ole symmetrinen suhde. Ensinnäkin, voidaan

huomata, että Küngin mallissa tosi ihmisyys on kriteerinomaisesti edellytys tosi uskonnolle.

Tarkemmin ottaen tämä tarkoittaa, että ”[...] vähintään humaniteetin (joka on minimikriteeri)

pitää olla olemassa, jos halutaan toteuttaa aitoa uskonnollisuutta.”379 Toiseksi, tosi uskonto

puolestaan on tosi ihmisyyden täyttymys. Voidaan myös käyttää sanaa edellytys, mutta eri

merkityksessä kuin edellä: ”Uskonto [...] on optimaalinen edellytys humanumin

toteuttamiselle: juuri uskonnon (joka on maksimaalikriteeri) on oltava käsillä, jos halutaan

toteuttaa ja konkretisoida humaniteetti todellisen ehdottomana ja universaalina

velvollisuutena.”380

Küng puhuu tässä itse asiassa samasta asiasta kuin moraalin uskonnollisen lähtökohdan

kohdalla. Toisessa luvussa uskontoargumentin kohdalla todettiin, että Küngin peruslähtökohta

379  PWE, 121: ”[...] Wenigstens Humanität (das ist ein Minimalkriterium) muss gegeben sein, wo man echte
Religiosität realisieren will.” (Kursivointi minun.)

380  PWE, 121: ”Religion [...] ist eine Optimalvoraussetzung für die Realisierung des Humanum: Gerade
Religion (das ist ein Maximalkriterium) muss gegeben sein, wo man Humanität als wahrhaft unbedingte und
universale Verpflichtung realisieren und konkretisieren will.” (Kursivointi minun.)
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on ”Vain ehdoton voi velvoittaa ehdottomasti.”381. Kävi ilmi, että Küng etenee sitä kautta

väitteeseen, että uskonto on moraalisesti välttämätön, koska se on ainoa, joka kykenee

perustamaan ja perustelemaan moraalin. Tätä taustaa vasten voidaan uudelleen palata Heimin

Knitter-kritiikkiin ja Küngin siihen esittämään vastaukseen uskonnon ja ihmisyyden välisestä

dialektisesta suhteesta.

Voidaan uudesta näkökulmasta käsin kysyä, pelastaako dialektinen vaihtosuhde

maailmaneetos-projektin epärealismin ongelmalta. Vastaus on kielteinen. Tämä johtuu

ensinnäkin siitä, että kuten ensimmäisessä luvussa on osoitettu, uskonnon rooli ei ole Küngillä

millään muotoa moraalin eli ihmisyyden sisällöllisessä määrittelyssä. Uskonnon hyöty on

pelkästään siinä, että se perustelee, miksi moraalin sisältö on juuri sen kaltainen ihmisyys kuin

edellisessä kappaleessa on esitetty. Heimin Knitter-kritiikissä on kuitenkin nimenomaan

sisällöllinen tähtäyspiste. Kyse on siitä, onko realistista edellyttää, että uskontojen olisi

omaksuttava juuri tietyn tyyppinen oikeudenmukaisuuden tai ihmisyyden käsite. Dialektinen

vastaväite ”begs the question” eli vastaa väärään kysymykseen. Dialektinen suhde uskonnon ja

humanumin välillä ei kykene vastaamaan siihen, millä perusteella ja oikeutuksella juuri

kantilainen eli valistuksen länsimainen oikeudenmukaisuuden ja ihmisyyden käsite toimii

maailmaneetos-projektin yleisenä eettisenä kriteerinä.

Toiseksi, Küngin vasta-argumentaatio ei ole pitävää silläkään perusteella, että, kuten myös

ensimmäisessä luvussa osoitettiin, Küng ei todellisuudessa ajattele uskonnon edes

perustelevan moraalia. Viime kädessä uskonnon rooli on vasta autonomisesti valmiiksi

perustellun ja sisällöllisesti valmiiksi määritellyn moraalin toteuttamisessa. Uskonnon

vaikutussuhde ihmisyyteen liittyy lopulta humanumin motivointiin. Tähän viittaa mitä

381  PWE, 77: ”Nur Unbedingtes kann unbedingt verpflichten.”
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ilmeisimmin yllä olevassa sitaatissa ilmaus ”optimaalinen edellytys”. Uskonto siis tarjoaa

parhaat mahdolliset eli optimaaliset olosuhteet siitä kokonaan riippumattomasti perustellun ja

määritellyn humanumin toteuttamiselle.

Näin siis Küng itse tulee ilmaisseeksi seikan, joka liittää tämän tutkielman lopun ja alun

kiinteästi yhteen. Yleisen eettisen kriteerin eli humanumin ja uskonnon välinen suhde on

eräiltä keskeisiltä osin sittenkin yksisuuntainen. Oikea ihmisyys on maailmaneetos-projektin

uskonnosta riippumaton pääargumentti. Se määrittelee lopulta itse itsensä kantilaisessa

mielessä, ilman että uskonnolla olisi mitään itsenäistä roolia tässä määrittelyprosessissa. Mikä

merkittävintä, humanum määrittelee kriteerinomaisesti myös sen, mikä on oikeaa

uskonnollisuutta. Uskonnon rooli on ihmisyyden toteuttamisen motivoimisessa, ei sen

perustelemisessa tai määrittelemisessä. Uskonto ei missään mielessä määrittele, mikä on

oikeaa ihmisyyttä.

Humanum universaalina eettisenä kriteerinä ajaa periaatteellisesti yli uskontojen reaalisen

etiikan. Tämä heijastuu ennen kaikkea siinä, että vahvin maailmaneetos-projektin kritiikki on

luonteeltaan nimenomaan uskontojen realismista nousevaa. Küngin ilmaus dialektisesta

vaihtosuhteesta ei kykene eliminoimaan tätä tosiasiaa.

Maailmaneetos-projektin etiikan suurimmaksi heikkoudeksi jää siten sama tekijä kuin

Knitterin soteriosentrismissä: imperialismi. Küngin mukaan maailmaneetos-projektin yleinen

eettinen kriteeri tuomitsee imperialismin.382 Tosiasiassa tämä kriteeri on itse imperialistinen.

Erityisesti Heimin esittämän Knitter-kritiikin perusteella voidaan väittää, että maailmaneetos-

projekti sekä (1) on imperialismin vaikutuksen alainen että (2) aiheuttaa sitä. Edellinen näkyy

382  ThA, 289.
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uskontojen epärealistisessa tarkastelussa. Maailmaneetos-projektissa uskontojen moraali

nähdään länsimaisten silmälasien läpi. Jälkimmäisen ilmiön voidaan sanoa johtuvan

edellisestä. Se liittyy maailmaneetoksen toiminnalliseen painotukseen, sen

projektiluonteeseen. Sen seurauksena länsimaista etiikkaa ollaan viemässä kaikkeen

maailmaan.

Kummassakin edellisessä tapauksessa globaalia imperialismia edesauttaa sen kätkeytyvyys

maailmanrauhan motiivin taakse.383 Olennainen kysymys on siis, mikä on se teoreettinen

kriteeri, joka mittaa uskontojen toimivuuden näennäisesti pragmatistisessa mielessä. Küngin

maailmaneetos-projekti on Knitterin soteriosentrismin tapaan julkisessa keskustelussa

profiloitunut praktisena uskontoteologisena mallina.384 Küngin pragmatismissa on kuitenkin

sisäinen jännite. Maailmaneetos-projektissa on nimittäin määräävänä tekijänä teoreettinen ja

kategorinen periaate humanum.385 Juuri tämän vuoksi maailmaneetos-projekti on vastaavalla

tavalla imperialistinen kuin Knitterin uskontojen vapautuksen teologia.

Lopulta joudutaan siis vastaamaan myöntävästi Küngin itsensä esittämään kysymykseen

humanumin etukäteen määritellystä länsimaisuudesta. Küngin ehdotus uskonnon ja

ihmisyyden dialektisesta suhteesta ei kykene eliminoimaan tätä kritiikkiä. Maailmaneetos-

projektin eettiset perusteet ovat vahvalla tavalla kiinni Kantissa, valistuksessa ja länsimaisessa

humanismissa. Siksi sen esittämä tavoite on myös vahvasti epärealistinen.

383  Vrt. Niewiadomskin kritiikki edellisessä luvussa.
384  Schreiter 1998, 521; Komulainen 2000b, 588.
385  Itse asiassa samasta syystä voidaan kysyä, voiko eettinen pragmatismi ylipäänsä olla aidosti uskollinen

omille periaatteilleen. Tähän suuntaan Küng itsekin on viitannut. (ThA, 277.)
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä tutkielmassa on kartoitettu Küngin maailmaneetos-projektin eettisiä perusteita kolmelta

kannalta. On pyritty selvittämään, mikä on uskonnon, maailmanrauhan tai

maailmanjärjestyksen sekä moraalin argumentatiivinen asema maailmaneetos-projektin

etiikassa. Projekt Weltethoksen alkulauseen sekä maailmanetiikka-asiakirjan pohjalta nousee

vaikutelma, että ylimpänä argumenttina eli päämääränä sinänsä toimisi maailmanrauha. Kaksi

muuta peruskäsitettä olisivat olemassa pohjimmiltaan tämän käsitteen tähden ja sen

vaatimuksesta. Uskonnot olisivat tässä oletuksessa toiseksi ylimpänä argumenttina

maailmanrauhan toteuttajina. Moraali olisi kolmanneksi ylimpänä argumenttina keino

maailmanrauhan saavuttamiseen ja määräytyisi siten sen pohjalta. Kolmen eettisen

peruskäsitteen argumentatiivinen hierarkkinen järjestys olisi siten 1. maailmanrauha 2.

uskonto 3. moraali.

Esitys on edennyt kahden metodisen vastapoolin varassa. Toinen on pragmatistinen, toinen

filosofis-teologinen. Küngin tyylille ominainen vuoropuhelu vastapoolien välillä muodostaa

kontekstin, jossa maailmanrauha, moraali ja uskonto muotoutuvat argumentatiiviseen

järjestykseen. Uskontoargumentin kohdalla tämänkaltainen selektiivisyys ei tosin vielä ole

tietoista.

Uskontoargumentin kohdalla Küngin pragmatistinen metodi etenee seuraavasti. Uskonto on

faktisesti osoittautunut ainutlaatuiseksi, jopa ainoaksi mahdolliseksi moraalin toteuttamisen

kontekstiksi. Toinen vaihtoehto, jota on yritetty erityisesti valistuksen aikana, on autonominen

järki. Tämä yritys on kuitenkin historian kokemuksen perusteella osoittautunut

tuloksettomaksi. Küngin rigorismista johtuen ainoaksi vaihtoehdoksi jää uskonto.



127

Maailmaneetos-projektin pragmatistinen uskonnon roolin argumentointi perustuu siten ennen

kaikkea sille, ettei ole realistista olettaa muun kuin uskonnon kykenevän toteuttamaan

moraalista vaatimusta.

Küngin pragmatistisen argumentaation sisältä on kuitenkin löydettävissä paljon

varteenotettavampi peruste uskonnon ensisijaisuudelle. Tämä perustuu filosofis-teologiseen

metodiin. Autonomisen järjen epäonnistuminen moraalin vaalimisessa ei ole ollut ainoastaan

kontingentti historiallinen fakta, vaan looginen välttämättömyys. Küngin filosofis-teologinen

argumentaatio on jossain määrin ristiriidassa hänen pragmatistisen argumentaationsa kanssa.

Uskonnon tosiasiallinen merkitys maailmaneetos-projektissa ei nimittäin olekaan siinä, että se

kykenisi ainoana toteuttamaan ja motivoimaan moraalin – siihen kykenee ateismikin – vaan

siinä, että se kykenee ainoana perustelemaan moraalin.

Argumentaatio pohjautuu kuitenkin Kantin väärintulkinnalle sikäli, että Küng luulee Kantin

moraalin olevan kykenemätön perustelemaan moraalille välttämätöntä altruistista ulottuvuutta.

Tosiasiassa järki kantilaisessa mielessä kykenee perustelemaan yleispätevän moraalin, muttei

välttämättä motivoimaan sitä. Küngin oma moraalikäsitys osoittautuu tämän oikaisun jälkeen

perusteiltaan kantilaiseksi. Küng kannattaa autonomisesti järkevää moraalia samassa ei-

rationaalisessa, mutta uskonnosta riippumattomassa mielessä kuin Kant. Tämä tulee ilmi, kun

käsitetään, mitä Kant todellisuudessa tarkoittaa, kun hän puhuu autonomiasta ja järjestä

moraalin kohdalla. Konkreettisesti se tulee ilmi siinä, että maailmaneetos-projektin tavoite itse

on tulos kantilaisesti ymmärretyn autonomisen järjen vaatimuksesta.

Küngin pragmatistisessa metodissa ei varsinaisesti oteta kantaa Kantin moraaliin, vaan

osoitetaan sosiologisesti, missä puitteissa tätä moraalia voi parhaiten toteuttaa. Filosofis-
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teologisen argumentin kohdalla Küng tulee tosiasiallisesti allekirjoittaneeksi valistuksen

käsityksen moraalin lähtökohdasta ihmisen autonomisessa järjessä. Periaatteellisella tasolla

Küng siis tosiasiassa puoltaa autonomista järkeä moraalin lähtökohtana, mutta ei voi ignoroida

historiallista ja sosiologista evidenssiä siitä, että käytännössä moraalia toteutetaan parhaiten

uskontojen piirissä. Pragmatistisen ja filosofis-teologisen metodin tulokset uskonnon

argumentatiivisesta asemasta ovat siten jännitteessä keskenään, mutta tässä vaiheessa vielä

tiedostamattomasti. Pragmatistinen metodi korostaa uskonnon argumentatiivista roolia, mutta

filosofis-teologinen metodi tosiasiallisesti nihiloi sitä.

Uskonnon argumentatiivinen asema jää siten puhtaasti funktionaaliseksi. Moraalin

toteuttajanakaan Küng ei tosin näe uskonnon olevan kvalitatiivisesti ainutlaatuisessa asemassa,

kun otetaan huomioon hänen positiivinen ihmiskäsityksensä. Siten maailmaneetos-projektin

filosofis-teologinen metodologia dominoi pragmatistista metodologiaa uskonnon roolia

minimoivalla tavalla. Toisin sanoen, viime kädessä Küng suhtautuu positiivisesti ihmisen

autonomiseen kykyyn myös moraalin toteuttamisessa, toisin kuin hän pragmatistisen metodin

yhteydessä antaa ymmärtää. Kaiken kaikkiaan, uskonto ajautuu argumentatiivisesti

periferioidumpaan asemaan kuin ensivaikutelma antoi ymmärtää. Ulkonaisesti teistisestä

lähtökohdastaan huolimatta maailmaneetos-projektin moraaliteologinen ansatsi on lopulta

hyvin ihmiskeskeinen.

Maailmanrauha-argumentin kohdalla maailmaneetos-projekti sisältää yhä eksplikoidumman

jännitteen pragmatistisen ja filosofis-teologisen metodin välillä. Maailmanrauha

maailmaneetoksen argumentatiivisena keskuksena, päämääränä sinänsä, muistuttaa

reaalipoliittista lähtökohtaa. Pragmatistisen metodin yhteydessä saa siten vaikutelman, että
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moraali on maailmaneetos-projektissa vain keino tärkeämmän päämäärän eli maailmanrauhan

saavuttamiseen.

Küngin pragmatistista metodia voidaan kuitenkin kritisoida juuri sen omilla ehdoilla,

reaalipoliittisesta lähtökohdasta käsin. Neuhausin mukaan on epärealistista olettaa

maailmanjärjestyksen tulevan turvatuksi yhteisen moraalin keinoin. Toisin sanoen päämäärä

on oikea, mutta menetelmä sen saavuttamiseksi on väärä. Neuhaus perustelee asian pitkälti

uskontososiologisesti. Cobb argumentoi samaan suuntaan taloudellisesta näkökulmasta.

Pragmatistista lähtökohtaa itseäänkin voidaan kritisoida. Tällöin ei ole kyse niinkään siitä, että

keinot maailmanrauhan saavuttamiseksi olisivat epärealistisia, vaan siitä että maailmanrauha

itsessään pääargumenttina eli päämääränä sinänsä on epärealistinen. Se on filosofis-

teologisesti jopa epäoikeutettu. Kysymys tulee lähelle yleistä pragmatismin ongelmaa etiikassa

ja uskontoteologiassa.

Küng kuitenkin tunnustaa jälkimmäisen kritiikin oikeutuksen ja esittää pragmatistisen metodin

rinnalle ja sijaan filosofis-teologisen metodin. Sen avulla hän päätyy väitteeseen, että

maailmanrauha ei ole päämäärä sinänsä, vaan oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuuteen

liittyy kiinteästi ihmisyyden käsite. Kaikki yhteiskunnallinen ja moraalinen päättely ja

toiminta keskittyy ihmiseen. Tämä on teoreettinen ja ei-pragmatistinen argumentti.

Maailmanrauhan kohdalla tapahtuu siis metodisesti sama ilmiö kuin uskonnonkin kohdalla:

filosofis-teologinen metodi dominoi pragmatistista metodia. Samalla filosofis-teologinen

metodi saa lopullisesti hallitsevan aseman maailmaneetos-projektissa. Pragmatistiseen

metodiin liittyvällä maailmanrauhan päämäärällä on argumentatiivista arvoa vain moraalin

tähden ja sen ehdoilla.
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Moraaliargumentista muodostuu siten maailmaneetos-projektin eettinen keskus. Kun edetään

kohti maailmaneetos-projektin keskusta, jännite pragmatistisen ja filosofis-teologisen metodin

välillä eksplikoituu. Moraaliargumentin kohdalla Küng toteuttaa pragmatistista metodia

ekslusivismi-, inklusivismi- ja pluralismikritiikin puitteissa. Hän esittää tyypillisen

uskontorealistisen argumentin, että uskontojen totuutta on myös moraalisessa mielessä

arvosteltava niiden omasta fenomenaalisesta todellisuudestaan käsin. Tältä kannalta katsottuna

kaikki kolme uskontoteologista perusmallia ovat epärealistisia.

Maailmaneetos-projektin filosofis-teologinen moraaliargumentti voidaan tunnistaa alustavasti

Küngin postmodernin relativismin kritiikin puitteissa. Relativismikritiikki laajenee kuitenkin

varsinaiseen substantiaaliseen moraaliargumenttiin. Tällöin moraaliargumentti sulautuu

käsitteeseen nimeltä humanum yleisenä eettisenä totuuskriteerinä. Humanum palautuu

käytännössä Kantin kategoriseen imperatiiviin. Tässä kohtaa huomataan, että jännite

pragmatistisen ja filosofis-teologisen metodin välillä toisaalta maailmanrauha-argumentin ja

toisaalta moraaliargumentin sisällä identifioituu yhdeksi ja samaksi jännitteeksi humanumin ja

maailmanrauhan argumentatiivisen aseman välillä. Küngin esittämä ”minimaalisen” moraalin

määritelmä antaa aihetta olettaa, ettei tämä hänelle tyypillinen selektiivinen jännite ole

lopullisesti purettavissa. Ajoittain molemmat maailmaneetos-projektin perusargumenteista

vaikuttavat saavan pääargumentin aseman. Humanumin eksplikoituminen kantilaiseen

universalisoituvaan ja absoluuttiseen moraaliin, erityisesti kategorisen imperatiivin toiseen

muotoiluun, paljastaa kuitenkin moraalin eli humanumin ensisijaisuuden suhteessa

maailmanrauhaan. Siten myös kolmannessa luvussa filosofis-teologinen metodi dominoi

vastapooliaan pragmatistista metodia.
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Tämän perusteella voidaan lopullisesti nähdä, että yleinen eettinen kriteeri, humanum, on

maailmaneetos-projektin varsinainen päämäärä ja pääargumentti. Moraali määrittää siten itse

itsensä sekä kaksi muuta argumenttia, maailmanrauhan ja uskonnon. Tämä näkyy myös

eettisen kriteerin ”yleisyydessä”: humanum on universaali moraaliperiaate. Filosofis-

teologinen metodi moraaliargumenttina painaa pragmatistisen metodin maailmanrauha-

argumenttina alempaan asemaan. Kummankin näiden alle jää puolestaan uskonto yhteisen

moraalin yhtenä varteenotettavana toteuttajana.

Täten on saatu vastaus tutkimuskysymykseen. Toisin kuin ensivaikutelma antoi olettaa,

argumentatiivinen suhde maailmaneetos-projektin eettisten peruskäsitteiden välillä on

hierarkkinen ja muodostuu järjestyksessä 1. moraali 2. maailmanrauha 3. uskonto.

Nyt voidaan myös nähdä kokonaisuudessaan metodologinen rakenne, joka ilmeni uskonnon

kohdalla alustavasti, maailmanrauhan kohdalla eksaktimmin ja moraalin kohdalla

eksplikoidusti: Filosofis-teologinen metodi ja siihen liittyvä moraaliargumentti, humanum,

joka palautuu aatehistoriallisesti Kantiin, valistukseen ja humanismiin, muodostuu

maailmaneetos-projektin eettiseksi keskipisteeksi. Tähän liittyen filosofis-teologinen metodi

dominoi sen kanssa jännitteessä olevaa pragmatistista metodia myös uskonto- ja

maailmanrauha-argumentin kohdalla. Humanum on Küngin teologiassa niin voimakkaasti

strukturoiva periaate, että se selittää esimerkiksi maailmaneetos-projektin ihmiskeskeisen

ansatsin uskontoargumentin kohdalla. Küngin selektiivinen tyyli osoittautuu siis tämän

esityksen kokonaisuudessa puolueellisemmaksi synteesiksi kuin johdantoluvussa oletettiin.

Juuri tästä syystä tyypillinen maailmaneetos-projektin kritiikki yleisessä keskustelussa

esitetään pragmatistisesta peruskonseptiosta käsin: maailmaneetos-projekti joutuu alttiiksi
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ennen kaikkea uskontorealistiselle kritiikille. Uskontorealistinen kritiikki rakentuu Küngin

maailmaneetos-projektin kohdalla periaatteessa samoista aineksista kuin Knitterin

soteriosentrismin kohdalla. Kritiikin ydin on siinä, että on epärealistista olettaa, että Kantin ja

valistuksen moderni länsimainen moraali olisi yhteisen maailmaneetoksen sisältö ja pohja.

Vielä epärealistisempaa on olettaa, että tähän partikularistiseen ja länsimaisessa

keskustelussakin paljon kritisoituun moraalikäsitykseen perustuva eetos jo olisi olemassa

maailmanuskontojen välillä. Küngin globaalin etiikan tulkintaa ohjaavat länsimaiset silmälasit.

Tämän vuoksi hän ei myöskään kykene niin selkeästi huomaamaan, että vaikka tietyt

moraaliperiaatteet voitaisiin tiettyjen uskonnollisten edustajien toimesta – kuten

maailmanetiikka-asiakirjassa oli kyse – allekirjoittaa, konkreettisella tasolla eettistä

konsensusta ei vallitse. Näin on jopa Küngin esittämällä ”minimaalisen peruskonsensuksen”

tasolla. Küngin teorian suurin heikkous voidaan siis uskontorealistisen kritiikin pohjalta

muotoilla seuraavasti. Maailmaneetos-projektin valistusajatteluun pohjautuva tavoite globaalin

etiikan toteuttamiseksi on imperialistinen ja sellaisena epärealistinen. Tämän tutkielman

tarkoituksena ei ole ollut väittää, ettei uskontorealistiseen kritiikkiin olisi mahdollista vastata

koherentilla tavalla. Pikemminkin on pyritty osoittamaan, että kritiikkiin vastaaminen kaipaa

maailmaneetos-projektin puolestapuhujilta aikaisempaa konsistentimpaa käsitteellisen tason

analyysia.
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