
Mietteitä kahden eurooppalaisen
vaikuttajan varjossa

Tässä numerossa kerrotaan kahden suuren
eurooppalaisen vaikuttajan suhteesta kris-
tinuskoon. Filosofi Immanuel Kant vai-
kutti Saksassa 1700-luvun jälkipuoliskolla
ja kirjailija Émile Zola Ranskassa sata
vuotta myöhemmin. Molemmat olivat
henkeen ja vereen valistuksen miehiä, joi-
den suhde uskontoon on heidän muun toi-
mintansa rinnalla jättänyt jälkensä myö-
hempien polvien ajatteluun. Kant, joka
suhtautui uskontoon rationaalisesti ja eet-
tisesti, voidaan nähdä tyypillisenä saksa-
laisena metafyysikkona. Zola, joka halusi
edistää sekulaaria demokratiaa ja asettaa
tieteen maailmankuvan keskiöön, oli rans-
kalainen naturalisti. Sellaisina heidät voi-
daan panna vahvistamaan joitakin yleisiä
käsityksiä, joita näihin kulttuuripiireihin
on eurooppalaisen ajattelun kentässä lii-
tetty.

Sekä Kantin että Zolan edustamat ar-
vot ovat joka tapauksessa kaatuneet eteen-
päin ja elävät suomalaisessakin uskontoa
koskevassa keskustelussa. Saksalainen li-
beraaliteologia 1800-luvun lopulla oli lei-
mallisesti kantilaista, kun se teki uskon-
nosta ensi sijassa eettisen projektin. Libe-
raaliteologian ajatukset ovat nykyisin luon-
nollinen osa suomalaista – ja miksei yleis-
eurooppalaistakin – kansalaisuskoa. Zola,

joka tunsi aikansa liberaalin teologian pe-
rinnön, hylkäsi kristinuskosta kaiken
muun paitsi tietyt eettiset opetukset. Täl-
laisia ”evankelisia ateisteja”, uskonnotto-
mia liberaalikristillisen eetoksen edustajia
on nykyisin Euroopassa paljon. Oma yh-
teiskuntamme on hitaasti siirtymässä sa-
maan suuntaan kuin EU:n sekulaareimmat
valtiot. Tämä on eittämättä vakava haaste
luterilaiselle kansankirkolle.

Kun  puhumme  uskonnosta ja siihen
liittyvistä perimmäisistä kysymyksistä,
meillä ei ole varaa omaan reservaattiinsa
suojattuihin totuuksiin. Elämme pluralisti-
sessa yhteiskunnassa, jossa uskonto on
paitsi vahvasti yksityistynyt myös muut-
tunut kovin kirjavaksi. Kuitenkin kaikki,
jotka uskonnosta puhuvat, ovat monessa
suhteessa riippuvaisia menneen ajan ajat-
telijoista – eivätkä suinkaan vähiten ne,
jotka kuvittelevat  esittävänsä jotakin ai-
van uutta ja muista riippumatonta.

Tässä valossa totuus on vaikea projek-
ti. Uskontonsa ja totuutensa asiaa edistävä
ihminen on aatteineen sidoksissa kulttuu-
riin siinä missä ne kaikki muutkin, joita
vastaan hän on vakuuttunut totuuden hal-
linnastaan. Voi mielestäni perustellusti ky-
syä, mitä uskonnon, ideologian tai maail-
mankatsomuksen totuudesta jää jäljelle
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kun siitä riisutaan halu hallita – ainakin
mielen tasolla – muuta todellisuutta ja ko-
kea ainutkertaista turvallisuutta. Enkä
kysy tätä sen vastauksen toivossa, että mi-
tään ei jää jäljelle. Omasta totuudesta jää
kuin jääkin jäljelle se, että se on oma. Lä-
pikotaisin omaksi koettu ja elämässä koe-
teltu totuus on arvokkaampi kuin suurin-
kin valta, jonka totuudella voi saavuttaa.
Oma ei kumoa toista, joka on erilainen,
vaan voi pikemminkin iloita oivalluksista,
jotka erilaisuus tuo tullessaan aivan yhtä
hyvin kuin oma voi iloita siitä, että se
kohtaa toisessa ihmisessä saman. Niiden
toisten,  erilaisten,  ei tarvitse  nousta ke-
hään saadakseen minulta turpiinsa eikä

olla väärässä, jotta minä voisin olla oi-
keassa. Päinvastoin: mitä paljaammin ja
syvemmin he ovat oma itsensä, sen pa-
rempi myös minulle.

Se, joka haluaa oppia tanssimaan tai
vaikkapa jonkin vieraan kielen, hakeutuu
kurssille, jolla tuon taidon voi saavuttaa.
Sen sijaan lahkot jalkautuvat, totuuden ja
moraalin kaupustelijat hakeutuvat itse ih-
misten luo kauppaamaan totuuttaan, kos-
ka kukaan tuntematon ei tuosta vain tule
heidän luokseen ja kysy, mikä on oikea
usko ja mitkä ovat oikeat arvot.

Matti Myllykoski
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Matti Myllykoski

Émile Zolan naturalismi ja
kristinuskon kritiikki

Émile Zola syntyi vuonna 1840 italialai-
sen insinöörin poikana, joka vietti lapsuu-
tensa Provencessa, mutta asettui jo 18-
vuotiaana asumaan Pariisiin. Isän varhai-
nen kuolema vuonna 1847 teki pojasta it-
senäisen, ja hän aloitti uransa kirjakaup-
pa-apulaisena ja sanomalehtimiehenä.
Zola tuli tunnetuksi teoksellaan Thérèse
Raquin (1867), jonka jälkeen hän kykeni
varmistamaan toimeentulonsa kirjailijana.
Tästä alkaen Zola julkaisi lähes yhden ro-
maanin vuodessa aina kuolemaansa saak-
ka vuonna 1902. Lisäksi hänestä tuli
Ranskassa aktiivinen yhteiskunnallinen
keskustelija ja vaikuttaja, joka ei kuiten-
kaan saanut omassa maassaan kovinkaan
paljon seuraajia. Zola halusi tuotannollaan
läpivalaista aikansa yhteiskunnan ja esit-
tää kritiikkiä sen epäkohtia vastaan (ylä-
luokan ahneus ja tekopyhyys, porvariston
pyrkyryys, työläisten sosiaalinen ahdinko,
alkoholismi, prostituutio).

Émile Zolan tuotanto tunnetaan Suo-
messa vain osittain. Hänen teoksiaan suo-
mennettiin viime vuosisadan alussa koh-
tuullisen ahkerasti; erityisesti työväenkir-
jallisuuden kustantajat olivat tuolloin kiin-
nostuneita hänen yhteiskuntakritiikistään.
Sodan jälkeen Zolalta on kuitenkin suo-
mennettu ainoastaan teokset Ansa (1947;
alkuteos L’Assommoir, 1877), Germinal

(1958; alkuteos 1885), Naisten paratiisi
(1974; alkuteos Au Bonheur des Dames,
1883) sekä Nana (1982; alkuteos 1880).
Tavallisesti Zola esitellään meilläkin rans-
kalaisen naturalismin avainhahmona,
mutta hänen vaikutustaan länsimaiseen
kulttuuriin ei pohdita kovinkaan syvälli-
sesti. Zolassa on kiintoisaa se, että hän eli
koko elämänsä tieteen voittokulun, kasva-
van sekularisaation, teollisen vallanku-
mouksen  sekä  modernin kapitalismin ja
sosialismin varhaiskauden aikaan. Rans-
kassa häntä voidaan pitää yhtenä aktiivi-
simmista – ellei aktiivisimpana – rooma-
laiskatolisen kirkon kriitikkona ja sekula-
risaation edustajana, joka halusi yhteis-
kunnan kehittyvän valistuksen ja demo-
kratian arvojen sekä tieteellisen maail-
mankatsomuksen mukaiseksi. Sadan vuo-
den tähtäimellä voi monelta osin sanoa,
että Zolan asia kaatui eteenpäin sekä
Ranskassa että Euroopassa yleensä. Hä-
nen suhteensa kristinuskoon ja erityisesti
roomalaiskatoliseen kirkkoon on tässä yh-
teydessä monella tavalla kiinnostava. Zola
kiinnittää psykologisesti syvällisissä ro-
maaneissaan toistuvasti huomiota myös
julkisesti opetetun uskonnon ja yksityisten
ihmisten arkikokemuksen väliseen ristirii-
taan. Tämäkään teema ei ole lakannut ole-
masta ajankohtainen.
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Ranskalainen aatehistorioitsija Sophie
Guermès tarttuu teoksessaan La Religion
de Zola : Naturalisme et déchristianisa-
tion (Paris: Honoré Champion 2006) tut-
kimuksessa yllättävän vähäiselle huomiol-
le jääneeseen lähtökohtaan: Émile Zolan
naturalismi perustui ennen kaikkea kris-
tinuskon vastustamiseen. Guermès’n mu-
kaan Zola pyrkii Rougon-Macquart-sar-
jallaan selittämään sosiaalisen todellisuu-
den kattavasti sellaisena kuin se on, kun
taas sarjallaan kolmesta kaupungista hän
haluaa sanoa, millainen maailman tulisi
olla. Roomalaiskatolinen kirkko oli Zolal-
le hengetön valtainstituutio, joka teki jo
kuolemaansa. Eurooppalaista kulttuuria
hallitsevan juutalais-kristillisen arvope-
rustan sijaan Zola  tarjosi  arvoja,  joiden
hän katsoi perustuvan tieteeseen ja edis-
tykseen: hedelmällisyys (rakkaus ja su-
vunjatkaminen), työ, totuus ja oikeus.
Guermès’n rikas ja hyvin dokumentoitu
teos antaa lukijalleen paljon; se on erityi-
sestä aihepiiristään huolimatta stimuloiva
johdatus Zolan tuotantoon. Seuraava se-
lontekoni perustuu pääosin Guermèsn
teokseen.

Zolan kirjallinen ja ideologinen tausta
Émile Zola aloitti kirjallisen työnsä Vic-
tor   Hugon (1802–1885) aikakaudella.
Hugo julisti meilläkin ahkerasti luetuissa
teoksissaan liberaalin idealismin mukaisia
kristillisiä arvoja, jotka ovat muokanneet
eurooppalaisen  porvariston maailmanku-

vaa omaan aikaamme saakka. Myös Zo-
lan juuret olivat liberaalissa kristinuskos-
sa ja idealismissa. Hän aloitti runoilijana,
joka löysi kuitenkin omimman tyylinsä
proosasta jo 1860-luvun aikana. Myös hä-
nen   kristilliset lähtökohtansa kaatuivat
suhteellisen nopeasti. Jo nuorena romaa-
nikirjailijana Zola kääntyi kohti tulevai-
suutta, joka rakentuisi tieteen varaan. Us-
kon puhdistumisen ajatuksesta hän siirtyi
yhä torjuvampaan suuntaan: tieteellisessä
maailmankuvassa ei ole tilaa runouden ja
kristinuskon edustamille haavemaailmoil-
le eikä kirkkoinstituution vallalle. Kristin-
usko ja kirkko eivät Zolan silmissä teh-
neet mitään ihmisten sosiaalisen hyvin-
voinnin parantamiseksi. Tilalle olisi löy-
dettävä uusi tie, jota tulisi kulkea. Nuo-
reen Zolaan vaikuttivat yhä etäämmäksi
jäävän Victor Hugon lisäksi monet muut
kirjailijat, joista tärkeimpiin kuuluivat
1500-luvun  humanisti Michel de Mon-
taigne (1533–1592) sekä valistusfilosofi
Denis Diderot (1713–1784). Zola vierok-
sui protestantismia, joka roomalaiskatoli-
sen kirkon tapaan edusti vanhaa, tieteen
ohittamaa auktoriteettiuskoa. Hän sai kui-
tenkin selkeitä vaikutteita liberaalista pro-
testantismista, etenkin Ernest Renanilta
(1823–1892), jonka kriittinen teos Jeesuk-
sesta kohahdutti Ranskaa 1860-luvulla.
Zolan elämää ja tuotantoa hallitsivat alus-
ta loppuun yhteiskunnallisten voimien
vastakkainasettelu: yhtäällä menneisyy-
teen katsovat  traditionalistit, monarkistit
ja roomalaiskatolinen kirkko, toisaalla tie-
teen, suvaitsevuuden, demokratian ja
maallistumisen kannattajat. Ranskan val-
lankumouksen ajoilta vallinnut kahtiajako
tuli räikeällä tavalla esiin Dreyfus-jutussa
1890-luvulla.

Zola loi naturalisminsa perusteet jo

Uskon puhdistumisen ajatuksesta Zola siirtyi yhä
torjuvampaan suuntaan: tieteellisessä maailman-
kuvassa ei ole tilaa runouden ja kristinuskon
edustamille haavemaailmoille eikä kirkkoinstituu-
tion vallalle.
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ensimmäisissä romaaneissaan, joissa idea-
lismin tilalle hallitsevaan asemaan tulee
luonto, johon myös ihminen elimellisesti
kuuluu. Uskonnollisen pelastuksen ja
kaitselmuksen – sekä sattuman  –  tilalle
Zola halusi raivata tietä tieteelliseen tie-
toon (”totuuteen”). Naturalismi merkitsi
hänelle paluuta luontoon – reaktiona sekä
kristinuskon että romantiikan dualismia
vastaan. Kuvatessaan luontoa ja ihmisiä
”sellaisina kuin ne ovat” Zola korvasi me-
tafysiikan ja sielun fysiologialla ja ihmi-
sen viidellä aistilla. Varhaistuotannostaan
alkaen Zola pohti pahan ongelmaa ja otti
kantaa perinteisen kristinuskon perisynti-
käsitystä vastaan. Roolihahmojensa rikok-
sissa ja tragedioissa hän korvasi perisyn-
nin perinnöllisyyden kirouksella ja vie-
raantuneen ihmisen kyvyttömyydellä ar-
vioida tekojansa ja niiden seurauksia. Pa-
haa tekevä ihminen ei siten ole syntinen,
vaan perimänsä ja elinympäristönsä  oh-
jaama olento, joka voidaan pelastaa kuri-
muksestaan ainoastaan lisäämällä tietoa ja
parantamalla ihmisen elinympäristöä.
Zola näki proosansa metodiksi ihmisluon-
non tutkimisen ja päämääräksi totuuden
esittämisen ihmisestä yhteiskunnan suu-
ressa kokonaisuudessa. Naturalistisen vi-
sion tuli kasvaa ja laajentua koskemaan
koko inhimillistä todellisuutta, eikä to-
tuutta pitäisi sumentaa romantiikan suosi-
milla ihanteilla kuten ihmishengen jalou-
della ja armon vaikuttavuudella. Romaa-
neissaan Zola kuvaakin ihmiskohtaloita
usein vääjäämättömiksi; ainoastaan rak-
kaus ja työ ovat omiaan nostamaan ihmi-
sen perimän ja olosuhteiden määräämästä
elämänkulusta. Tähän kirjalliseen ten-
denssiin liittyy olennaisesti myös tekopy-
hyyden kritiikki: opittu uskonnollisuus ei
auta ihmisiä avaamaan elämänsä solmuja.

Tällaiset ihanteet poikkesivat monelta
osin selvästi Ranskan kirjallisuutta hallin-
neesta liberaalikristillisestä ja idealistises-
ta traditiosta. Jo vuoden 1870 vaiheilta al-
kaen Zola näki Victor Hugossa runoilijan,
joka asetti oman mielikuvituksensa tosi-
asioiden edelle. Tästä huolimatta Zolan
romaaneissa näkyy sekä kristillisen ku-
vaston että romantiikan ihanteiden suuri
vaikutus, ja Hugo itse antoi tunnustusta
osalle Zolan tuotannosta.

Roomalaiskatolinen kirkon kritiikki
Rougon-Macquart-romaaneissa
Rougon-Macquart-romaanisarjan teokset,
jotka Émile Zola kirjoitti vuosina 1871–
1893, sijoittuvat toisen tasavallan aikaan,
vuosiin 1852–1870. Romaanisarjan hen-
kilöt kuuluvat kahteen sukuun, joiden
henkilöt kohdataan erilaisissa yhteiskun-
nallisissa asemissa ja asetelmissa. Suku-
puiden laatiminen ja seuraaminen auttoi
Zolaa myös esittämään aikansa fysiologi-
seen tutkimukseen perustuvan teoriansa,
jonka mukaan mielen sairaudet ja rikolli-
set taipumukset ovat perinnöllisiä. Zolan
innoittajaksi voidaan mainita erityisesti
fysiologian isänä pidetyn Claude Ber-
nardin (1813–1878) tuotanto, joka nautti
suurta arvostusta Zolan aloittaessa romaa-
nisarjansa. Bernard edisti kokeellista,
kiistattomiin havaintoihin perustuvaa lää-
ketiedettä lukuisilla löydöksillä. Determi-
nismin puolustajana hän käsitti ihmisen
fysiologiseksi kokonaisuudeksi, jonka
kaikilla sairauksilla on syynsä. Zola tutki
jokaista romaaniaan varten tarkasti myös
kuvaamiaan erilaisia ammattiryhmiä sekä
yhteiskunnallisia olosuhteita; hän esimer-
kiksi tutustui pankkiirien maailmaan, kävi
hiilikaivoksissa, paneutui matkaoppaisiin,
tutki kuvaamiensa tapahtumien historialli-
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sia taustoja sekä luki laajasti tieteellistä
kirjallisuutta. Zolan työssä näkyy kriitti-
sen journalistin ja moniosaajan ote.

Romaanisarjan läheisenä esikuvana
oli Honoré Balzacin (1799–1850) La co-
médie humaine (Inhimillinen komedia),
joka kuvaa ihmiskohtaloita ja etenkin por-
variston nousu(kkuutt)a Napoleonin jäl-
keisen ajan Ranskassa. Balzac oli poliitti-
silta asenteiltaan konservatiivi, monarkisti
ja (muodollisesti) katolilainen kirjailija,
joka kuvasi satiirisesti erilaisten ihmisten
pyrkimyksiä parantaa yhteiskunnallista
asemaansa. Aivan eri tavalla kuin Balzac,
Zola näki työn välineeksi, joka muuttaa
yhteiskuntaa luutuneista rakenteista kohti
vapautta ja oikeudenmukaisuutta. Vaikka
Zola sijoittikin kirjojensa tapahtumat ai-
kaan, jota hallitsi vuoden 1848 vallanku-
mouksen turhentumisen jälkeen valtais-
tuimen ja alttarin liitto, hänen oma aikan-
sa oli edelleen monella tavalla päällekkäi-
nen lähimenneisyyden kanssa. Rooma-
laiskatolinen kirkko oli edelleenkin yh-
teiskunnallinen valtatekijä, vaikka tieteen
voittokulku, vasemmiston nousu, vapaan
lehdistön vahvistuminen ja roomalaiska-
tolisen kirkon poliittiset takaiskut olivat
muuttaneet maailmaa. Ranskan hävittyä
kipeästi Saksalle vuosien 1869–70 sodas-
sa roomalaiskatolinen kirkko julisti uudet
aatteet syyllisiksi tappioon sekä kehotti
kansaa katumukseen sekä palaamaan ta-
kaisin kirkon huomaan. Zola, kuten sanot-
tu, näki yhteiskunnallisen pahan aivan toi-
senlaisessa valossa sekä katsoi yhtenäi-
syyden ehdoksi aineellisen hyvän tasai-

semman jakautumisen, jota kirkko pyrki
julistuksellaan estämään.

Sarjan alkupään romaaneissa La For-
tune des Rougon (Rougonin omaisuus,
1871), La Conquête de Plassans (Plassan-
sin valtaus, 1874) sekä Son Excellence
Monsieur Rougon (Hänen ylhäisyytensä
herra Rougon, 1876) Zola kuvaa Rougo-
nin suvun jäsenten yhteiskunnallista nou-
sua 1850-luvulla. Uskonnolla ei näissä ro-
maaneissa ole itsenäistä roolia ideologise-
na vaikuttajana vaan pikemminkin nousun
välineenä yhteiskunnallisen arvostuksen
hankkimiseen. Toisaalta voi sanoa, että
Romaanissa La Conquête de Plassans
Zola kuvaa pappia – sattuvalta nimeltään
Faujas –, joka tulee rikkaan perheen vuok-
ralaiseksi. Vaikutusvaltaisena ja autoritää-
risenä hahmona hän saa perheen henkises-
ti tasapainottoman emännän Marthe Rou-
gonin – ja monet muut kaupungin naiset –
kääntymään hurskauteen, käyttää perheen
mainetta poliittisiin juonitteluihinsa ja
saattaa heidät perikatoon siirtämällä hei-
dän varojaan tyttöjen hoitokodin perusta-
miseen. Tapahtumasarja ajaa Marthen ja
hänen miehensä François’n mielisairau-
teen. Lopulta hulluna eristetty François
pakenee ja kostaa kaiken polttamalla me-
nettämänsä tilan päärakennuksen. Tulipa-
lossa tuhoutuvat niin pappi kuin hänen
uhrinsakin. Zola alleviivaa romaanissaan
joillekin naisille tyypillistä taipumusta
kompensoida lihallista  tyytymättömyyttä
uskonnollisella antautumisella ja maso-
kismilla. Teema toistuu hänen myöhem-
missäkin romaaneissaan.

Vuonna 1875  julkaistu seuraava ro-
maani La Faute de  l’Abbé Mouret (Isä
Mouret’n rikkomus) kertoo nuoresta Ser-
ge Mouret’sta, joka sairastuu vakavasti ja
on kuolla. Tässä tilassa edellisen romaa-

Roomalaiskatolinen kirkko sopi Zolan silmissä
mainiosti yhteiskuntaan, jossa rehottavat ahneus,
tekopyhyys ja henkinen köyhyys.
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nin isä Faujas onnistuu käännyttämään
rikkaan perheen pojan ja saa hänet tunte-
maan uskonnollisen kutsumuksen. Omien
sanojensa mukaan Zola haluaa kuvata,
kuinka viriilistä miehestä tulee neutri,
kuinka hän herää uudelleen mieheksi täy-
tettyään 25 vuotta ja kuinka hän lankeaa
uudelleen omaan voimattomuuteensa. Pa-
piksi vihitty Serge antautuu pyhän Neit-
syen palvonnalle ja lihansa kuolettamisel-
le, mikä sairastuttaa hänet uudestaan. Tu-
tustuttuaan  lääkärienoonsa Pascaliin toi-
puva Serge asettuu asumaan Pascalin ys-
tävän Jeanbernat’n ja tämän veljentyttären
Albinen Paradou-nimiselle tilalle, jossa
hän kokee maanpäällisen paratiisin Albi-
nen kanssa. Tilalle tunkeutuva veli Arch-
angias syyllistää Sergen palaamaan takai-
sin hoitamaan seurakuntaansa, ja tämä pa-
laa vailla innostusta. Albine etsii Sergen
uudelleen käsiinsä ja saa tämän palaa-
maan tilalle, mutta onni ei tule takaisin.
Albine ei kerro Sergelle odottavansa tälle
lasta, ja surmaa itsensä. Toimittaessaan
Albinen hautauksen Serge hautaa sekä
rikkomuksensa että sen hedelmän.  Taas
kerran Zolan romaanissa  uskonnollisuus
kiihdyttää perinnöllistä psykosomaattista
sairaalloisuutta ja kylvää tuhoa ympäril-
leen. Zolalle Serge on herkkä ja vilpitön
totuuden etsijä, joka kuuluu rakastavalle
naiselle ja elämälle (”maanpäälliseen pa-
ratiisiin”) eikä neitsyt Marialle ja kuole-
malle – kuolleelle uskonnolle, pappeudel-
le ja selibaatille. Zola julistaa paluuta
luontoon.

Émile Zola puuttui 1870-luvun jälki-
puoliskolta alkaen romaaneissaan aiem-
paa selvemmin työn, työväestön elämän ja
yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuden
ongelmiin. Teoksessaan L’Assommoir hän
kuvaa työläisperheen kurjia oloja, joissa

tietämättömistä ihmisistä tulee helposti al-
koholisteja. Zola tarjoaa moralismin tilal-
le tietoa ja työn kunnioitusta. Ehkä kuu-
luisimmassa romaanissaan Nana hän ku-
vaa L’Assommoir-teoksessa esittelemänsä
alkoholistiperheen tytärtä, joka yrittää
näyttelijäksi edettyään paeta kohtaloaan
rikkaiden miesten elätiksi. Kerronnassaan
Zola kuvaa välähdyksiä myös yläluokan
kristillisyydestä, joka on sekoitus tapa-
kulttuuria ja taikauskoa sekä kuoleman ja
helvetin pelkoa. Nana käyttää varakkai-
den suosijoidensa omistushalua häikäile-
mättä hyväkseen ja jättää heidät aina uu-
den tilaisuuden tarjoutuessa – jäädäkseen
lopulta yksin, vaille kenenkään apua, kuo-
lemaan sairauden murtamana.

Huolimatta Zolan yhteiskuntakritiikis-
tä hänen suhteensa sosialismiin oli kaksi-
jakoinen, koska hän näki sosialismissa
pohjimmiltaan uskonnollisen, taaksepäin
katsovan liikkeen. Ateistisesta ja kirkko-
kriittisestä perusolemuksestaan huolimat-
ta sosialismi ei tarjoa Zolan mielestä us-
kottavaa ratkaisua yhteiskunnallisiin on-
gelmiin. Zola käsittelee kolmessa romaa-
nissaan ulkopuolisena tarkkailijana työ-
hön liittyvän valtataistelun tuhoavia seu-
rauksia. Teoksessa Germinal (1885) hän
kuvaa kaivosmiesten lakkoa  ja kapinaa,
jonka työnantaja tukahduttaa armeijan
avulla, romaanissa La Terre (Maa, 1887)
hän kuvaa maanviljelijäsuvun katkeraa si-
säistä taistelua tilusten hallinnasta,  sekä
teoksessa L’Argent (Raha, 1891) hän
maalaa  lukijoidensa eteen ahneen pank-
kiirin nousun ja tuhon. Yhdessäkään näis-
tä romaaneista Zola ei tarjoa vastauksia,
vaan pyrkii ainoastaan kuvaamaan, miten
tragediat syntyvät, kehittyvät ja kulkevat
vääjäämättömään päätepisteeseensä.

Ratkaisun aineksia Zola sen sijaan
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esittää – miltei paatokselliseen tyyliin –
romaanissaan Au Bonheur des Dames
(1883; suom. Naisten paratiisi), jonka
sankaritar Denise Baudu tulee nuorena
tyttönä Pariisiin kahden itseään nuorem-
man veljensä kanssa. Ahkera ja vastuun-
tuntoinen Denise toimii aluksi pikkukaup-
piaana sinnittelevän enonsa palvelukses-
sa. Toimeentulo huononee koko ajan, kos-
ka vieressä kasvava ja menestyvä tavara-
talo Bonheur des Dames vie  pikkukau-
poilta asiakkaita ja ostaa niitä pois laajen-
taakseen omaa rakennustaan koko kortte-
lin kokoiseksi. Enon suureksi pettymyk-
seksi Denise hakeutuu tavarataloon töihin
ja menestyy myyjänä työtoveriensa pa-
hansuopuudesta huolimatta. Denise erote-
taan epäoikeudenmukaisin perustein, mut-
ta hänen kyvyistään vakuuttunut, naima-
kaupalla tavaratalon johtoon noussut ja
leskeksi jäänyt Octave Mouret ottaa hänet
takaisin palvelukseensa. Entisenä naisten-
miehenä elämänsä tyhjäksi kokeva Mou-
ret rakastuu Deniseen ja menee lopuksi
hänen kanssaan naimisiin. Zolan romaa-
nia voi lukea työn, ahkeruuden ja oikeu-
denmukaisuuden ylistyksenä. Darwinisti-
na Zola näki myös inhimillisen kulttuurin
perustuvan luonnonvalintaan, jossa vah-
vat syrjäyttävät heikot. Vanhurskauden
voittoa julistanut kristinusko ei ollut pit-
kästä valtakaudestaan huolimatta saavut-
tanut päämääräänsä,  vaan tuottanut  val-
heita, joiden varaan ihmiskunnan onnelli-
suutta ei voisi rakentaa. Zolan tuotannossa
voi  havaita  kasvavan  pyrkimyksen hah-

mottaa arvoja, joiden varaan yhteiskunnan
tulisi rakentua. Tästä pyrkimyksestä keh-
keytyy kuitenkin myös kasvava jännite
luonnon ja arvojen välille: ihmisen on
voitettava luonto arvoillaan, ja niin natu-
ralismin hylkäämä idealismi nousee uu-
delleen keskustelun ytimeen.

Guermès ei varsinaisesti käsittele
Émile  Zolan itsensä  esittämää  jaottelua,
jonka mukaan yhteiskunta jakautuu nel-
jään eri maailmaan: kansa (työläiset, soti-
laat), kauppiaat (keinottelijat, suuryrityk-
set, teollisuus), porvaristo (nousukkaiden
pojat), suuri maailma (korkeat virkamie-
het, politiikka). Zola hahmottaa näiden li-
säksi ”erillisen maailman” (un monde à
part), johon kuuluvat prostituoidut, mur-
haajat, papit ja taiteilijat. Myös tieteet
edustavat erillistä maailmaa, mutta niiden
tehtävänä on Zolan mukaan antaa hänen
teossarjalleen sen ”yleisääni” (voix
générale). Taide, uskonto ja tiede ovat
Zolalle yhteiskunnan sisäisen dynamiikan
kannalta ulkopuolisia voimia, jotka kui-
tenkin vaikuttavat tavalla tai toisella yh-
teiskuntaan. Zola katsoo, että taiteen on
palveltava totuutta sen sijaan että se olisi
yhteisöllisten ideologioiden tai subjektii-
visen idealismin palveluksessa. Taiteesta
ei pitäisi Zolan mukaan tulla itseisarvoa
eikä korvikeuskontoa. Romaanissa
L’Oeuvre (Taideteos,  1886)  Zola kuvaa
juuri tällaista taiteilijaa, joka työnsä vim-
massa ei kykene luomaan neroutensa mu-
kaista taideteosta ja päätyy surmaamaan
itsensä. Romaani oli yksi Zolan heikoim-
min vastaanotetuista; lisäksi se johti väli-
rikkoon hänen lapsuudentoverinsa ja pit-
käaikaisen ystävänsä Paul Cézannen
kanssa.

Romaanissa Le Rêve (Haave, 1888)
Zola uskaltautuu kuvaamaan uskonnolli-

Zola hahmottaa eräiden perinteisten yhteiskunta-
luokkien lisäksi ”erillisen maailman” (un monde
à part), johon kuuluvat prostituoidut, murhaajat,
papit ja taiteilijat.
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sen mystiikan siveää intohimoa. Äitinsä
hylkäämä  Angélique(!) kasvaa kohti ai-
kuisuutta Hubert’n perheessä, joka elättää
itsensä koruompelulla. Angelique’sta tu-
lee erityisen taidokas ompelija, joka täyt-
tää vapaahetkensä uskonnollisen kirjalli-
suuden lukemisella ja hartaudenharjoituk-
sella. Hän haaveilee menevänsä naimisiin
rikkaan komean prinssin kanssa ja näkee
sellaisen paikallisen piispan pojassa. Nuor-
ten suhde ei kuitenkaan pääse kehittymään,
koska pojan vanhemmat eivät anna sille siu-
naustaan. Angélique riutuu tuntemattomak-
si jääneeseen sairauteen ja kuolee. Riutu-
vanakin Angelique odottaa elämäänsä ih-
meellistä käännettä ja kokee armon koske-
tuksen. Zola käyttää kuvaustaan voidakseen
arvostella uskonnon tuottamaa passiivisuut-
ta ja illuusiota: ”Hän loi sen [haaveensa]
itse, tietämättömyyttään: se syntyi hänen sa-
tujen kiihdyttämässä mielikuvituksessaan,
murrosiän tiedostamattomista haluista; se
kasvoi kaikesta siitä, mistä hän oli tietämä-
tön, elvytti tuntemattoman, joka oli hänessä
ja asioissa. Kaikki oli lähtöisin hänestä pa-
latakseen jälleen häneen, ihminen loi Juma-
lan pelastaakseen ihmisen, muuta ei ollut
kuin haave.”

Sarjan Rougon-Macquart viimeinen
romaani Le Docteur Pascal (Tohtori Pas-
cal, 1893) kuvaa lääkäriä, joka on omista-
nut koko elämänsä perinnöllisyystutki-
mukselle ja etenkin omassa Rougonin su-
vussaan ilmenevien sairaalloisten taipu-
musten selvittämiselle. Pascal Rougonin
talossa asuu myös palvelijattarensa Marti-
ne, hänen vanha äitinsä Félicité sekä hä-
nen veljentyttärensä Clotilde, joka on ra-
kastunut enoonsa ja joka yrittää vanhan
äidin yllyttämänä saada tämän polttamaan
menneisyytensä (tutkimuksensa) ja aloit-
tamaan uuden elämän. Pascal pelkää, että

hänen uskonnollisuuden riivaama äitinsä
tuhoaa muistiinpanot. Hän päätyy lopulta
Clotilden rakastajaksi, vaikka yrittää saa-
da häntä kiinnostumaan muista miehistä.
Félicité painostaa rakastavaisia eroon kar-
kottamalla Clotilden Pariisiin. Eron kes-
kellä Clotilde huomaa olevansa raskaana
ja Pascal tuntee lähestyvänsä kuolemaa.
Pascal saa ennen kuolemaansa perheen
perinnöllisyyttä kuvaavan sukupuun val-
miiksi, mutta hänen äitinsä polttaa koko
työn. Pascal, Zolan alter ego, avaa lopus-
sa romaanin hermeneuttisen ydinajatuk-
sen: ”Minä uskon, että ihmiskunnan tule-
vaisuus on tieteen kautta tapahtuvassa jär-
jen edistyksessä. Minä uskon, että tieteen
edustama totuuden tavoittelu on jumalalli-
nen ihanne, jolle ihmisen tulee omistautua.
Minä uskon, että kaikki on harhaa ja tur-
huutta paitsi hitaasti hankittujen totuuksien
aarre, joka ei koskaan katoa. Minä uskon,
että näiden totuuksien summa kasvaa päi-
vä päivältä ja antaa lopulta ihmiselle en-
nalta arvaamattoman voiman ja levollisuu-
den, ellei jopa onnellisuuden... Minä uskon
elämän lopulliseen voittoon.”

Kolme kaupunkia ja neljä
evankeliumia
Émile Zolan ideologinen ohjelma oli kir-
kastunut, mutta hän oli jäänyt naturalis-
minsa kanssa yksin. Toiset naturalismiin
taipuvaiset kirjailijat – erityisesti ”viiden
manifestissa” vuonna 1887 – arvostelivat
hänen romaaniensa sensaatiomaisia piir-
teitä ja syyttivät Zolaa korkeiden myynti-
lukujen tavoittelemisesta ja ihanteidensa
kavaltamisesta. Romaanisarjassaan kol-
mesta kaupungista Zola halusi jatkaa vi-
sionsa auki kirjoittamista ja suuntautui en-
tistäkin    selvemmin roomalaiskatolisen
kirkon ja kristinuskon kritiikkiin sekä tie-
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teen avaaman paremman tulevaisuuden
julistamiseen. Hänen tyylinsä oli kuiten-
kin kehittynyt vähemmän poleemiseksi ja
hänen uskonnollisuuden analyysiinsa oli
tullut lisää tarkkuutta ja syvyyttä. Ajan il-
mapiiri ei ollut Zolalle suopea, koska
schopenhauerilaisen pessimismin suosio
ruokki Ranskassa epäluuloa tieteen mah-
dollisuuksia kohtaan.

Zola kuitenkin uskoi asiaansa. Hän
oleskeli sarjan ensimmäistä romaaniaan
varten tarkkailevana ulkopuolisena Lour-
desissa tutustuen perusteellisesti pyhiin-
vaeltajien, sairaiden, lääkärien, pappien ja
ennen kaikkea ihmeuskon maailmaan.
Vuonna 1894 ilmestyneessä romaanissaan
Lourdes symbolisiin nimiin mieltynyt
Zola kuvaa, kuinka kaunis, nuorena on-
nettomuudessa halvaantunut Marie de
Guersaint pyytää lapsuudenystäväänsä,
papiksi vihittyä ja uskossaan horjuvaa
Pierre Fromentia lähtemään kanssaan
Lourdesiin, jossa hän uskoo ihmeellisesti
parantuvansa. Pierre ottaa yhteyttä lääkä-
riystäväänsä, joka sanoo, että Marien vai-
va on enemmän psykologinen kuin ruu-
miillinen. Tämä ajatus herättää Pierressä
uskonnon ja tieteen välisen taistelun; hän
lähtee tarkkailijan roolissa Marien mat-
kaan. Zola kuvaa Lourdesiin saapuneiden
toivioretkeläisten masentavia sairauksia,
kiihkeää taikauskoa sekä näistä elävää
kirkon poliittista valtaa ja pöhöttynyttä lii-
ketoimintaa. Psykosomaattisia ”ihmeitä”
tapahtuu, ja myös Marie kokee lopulta
sellaisen viettäessään yön pyhän luolan
luona. Todistajan roolissa oleva Pierre ei
löydä uskoaan uudelleen, mutta jää papik-
si. Sophie Guermès korostaa, että kirjaili-
jana Zola tuntee vastenmielisyyttä kirkon
toimintaa, mutta sääliä kuvaamaansa kär-
sivää, heikkoa ja naiivia ihmisjoukkoa koh-

taan. Parantumisen tavoittelu ruokkii ih-
misissä kasvavaa itsekkyyttä, ja parantu-
matta jääminen johtaa helposti katkeriin
purkauksiin. Zola kuvaa tihentynyttä odo-
tusta, joka kohdistuu viime kädessä ikui-
suuteen, kunnian ruumiin saamiseen – il-
luusioon, josta tulisi päästä eroon. Kuol-
leen uskonnollisen instituution rinnalla
hän kuvaa – romantiikan runolliseen kie-
leen turvautuen – luontoa, joka kantaa elä-
mää.

Sarjan toisessa taas kerran huolelli-
sesti paikan päällä valmistellussa romaa-
nissa Rome (Rooma, 1896) Zola haluaa
kuvata ikuisen kaupungin ja roomalaiska-
tolisen kirkon keskuksen ”luonnollisen
historian”. Zolalle Rooma on mahtavasta
menneisyydestään elävä kaupunki – kuol-
leen, mutta teatteriksi, politiikaksi ja liike-
toiminnaksi kehittyneen uskonnon tyyssi-
ja. Paavit ovat antiikin Rooman keisarien
perillisiä; molemmat ovat yhtä itseriittoi-
sia ja yhtä kaukana luonnollisesta elämäs-
tä. Pietarinkirkon sisätila näytti Zolan
mielestä ”jättiläismäiseltä juhlasalilta” tai
”oopperasalilta”. Roomassa vietetyt viikot
vahvistivat  Zolalle hänen aiempaa  käsi-
tystään: roomalaiskatolinen kirkko pysyy
hengissä  keinotekoisesti, ja sen vallassa
olevana ikuinen kaupunki kantaa ja yllä-
pitää kuolemaa.

Romaanin päähenkilönä on edelleen
Pierre Froment, joka saapuu Roomaan
selvittämään, miksi hänen kirjoittamansa
kirja on joutunut kiellettyjen kirjojen luet-
teloon (indeksiin).1 Selvittäessään asiaa

1 Kiellettyjen kirjojen luettelon (Index Librorum
Prohibitorum) perusti paavi Paavali IV refor-
maation aiheuttamien kiistojen ja sotien tuok-
sinassa 1550-luvun lopulla. Vasta paavi Paa-
vali VI lakkautti luettelon Vatikaanin II kirkol-
liskokouksen jälkeen vuonna 1966.
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hän kääntyy vaikutusvaltaisten miesten
puoleen, jotka pysyvät läpitunkematto-
masti kannassaan, kykenemättä lainkaan
edes keskustelemaan Pierren kanssa. Zola
kuvaa kafkamaisen prosessin taustateki-
jäksi paavin pyrkimykseen pitää kirkon
ykseydestä kiinni hinnalla millä hyvänsä.
Pierre Fromentin tapauksen avulla Zola
valottaa kirkon politiikkaa, vallankäyttöä
ja kuollutta uskonnollisuutta. Kirkko on
Zolan silmissä kuin kone, joka haluaa
niellä kaiken sisäänsä, muita kirkkokuntia
ja uskontoja myöden. Absoluuttinen to-
tuus on – kaikesta uskontodialogista ja
diplomatiasta huolimatta – viime kädessä
identtinen roomalaiskatolisen kirkon, sen
dogmatiikan ja valtarakenteiden kanssa.
Figaro-lehdessä 1.12.1895 julkaistussa
artikkelissaan paavi Leo XIII:n opportu-
nismista2 Zola ennustaa, että roomalaiska-
tolinen kirkko ajautuu ennen pitkää skis-
maan, joka juontuu Amerikasta, uudelta
mantereelta, jota vanha kulttuuri ei ole
vielä kyllästänyt. Tulevaisuus näyttää,
kuinka paljon tai vähän oikeassa Zola oli;
aivan väärässä hän ei ole ollut.

Roomaa kuvaavassa teoksessa Pierre
Froment ei kuitenkaan enää esiinny Zolan
omien ajatusten tulkkina, vaan haaveilija-
na, joka uskoo, että kirkko voisi palata
vielä varhaisimpaan aikaansa. Zolan
omaksuma mielikuva varhaiskirkon nöy-
ryydestä, yksinkertaisuudesta ja puhtau-
desta palautuu paljossa Ernest Renanin
vaikutusvaltaiseen tulkintaan. Pierre Fro-
mentin haaveita kuvatessaan Zola ottaa
itse kuitenkin selvän etäisyyden niihin;
hänen mielestään varhaiskristillisyyden

parhaat arvot voivat toteutua ainoastaan
kirkkoinstituution ulkopuolella. Usko kir-
kon uudistumiseen on hänen mielestään
katteeton illuusio. Hengellisyys edellyttää
kirkon palvelijoilta nöyryyttä ja kuuliai-
suutta, ei kriittisyyttä eikä älyllistä rehelli-
syyttä, joita heidän edustamansa instituu-
tion uudistuminen vaatisi. Varhaiskristilli-
syyttä mittapuuna käyttäen Zola pitää
Roomaa pohjimmiltaan pakanallisena
kaupunkina.

Kaupunkitrilogian kolmannessa, Pa-
riisia koskevassa osassa (Paris, 1898) us-
konnollinen tematiikka on vähäisemmällä
sijalla. Pariisi-romaani ei käsittele uskon-
non haavemaailmaa ja kirkon valtaa, vaan
modernin, sekularisoituvan    kaupungin
elämää. Pariisin tuolloiselle yläluokalle
uskonto kuului sosiaalisiin tapoihin, kes-
kiluokka mielsi sen moraalipoliisiksi, kun
taas työväenluokka oli kauttaaltaan ateis-
tinen ja usein myös vihamielinen kirkkoa
kohtaan. Tähän kaupunkiin, josta Jumala
on poissa, Pierre Froment saapuu Roo-
massa hahmottavansa sosiaalisen evanke-
liumin kanssa: ”Rakasta lähimmäistäsi
niinkuin itseäsi.” Hän joutuu kamppaile-
maan nyt uudella rintamalla: miten usko
voi edistää rakkautta, kun Jeesuksen evan-
keliumi ei ole vuosisatojen kuluessa teh-
nyt maailmasta inhimillisempää ja oikeu-
denmukaisempaa? Zola kuvaa tarkoitus-
hakuisesti, kuinka hyvään pyrkivät papit
epäonnistuvat laupeudentyössään, kun
taas kirkkopoliittiset pyrkyrit saavuttavat
päämääränsä.

2 L’opportunisme de Léon XIII; Figaro-lehden
artikkeli löytyy Bibliotheque Nationalin verk-
kosivuilta www.bnf.fr.

Hengellisyys edellyttää kirkon palvelijoilta nöy-
ryyttä ja kuuliaisuutta, ei kriittisyyttä eikä älyllis-
tä rehellisyyttä, joita heidän edustamansa insti-
tuution uudistuminen vaatisi.
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Zola suuntaa kritiikkinsä viime kädes-
sä myös Jeesukseen, joka hänen mukaan-
sa kielsi työn, luonnon, naisen ja maan.
Sekä evankeliumit, kirkon uskontunnus-
tus että perisynti- ja lunastusoppi julista-
vat samaa luonnonvastaista sanomaa. Zo-
lan  mukaan  onnellisuus on tässä ja  nyt
eikä ajan tuolla puolen, ja ihmisen työ on
onnellisuuden ehtona. Siirtyessään entistä
enemmän kirjailijana tutkijasta julistajaksi
Zola  joutuu kohtaamaan  aina vain vah-
vemmin saman ongelman: miten poistaa
lähes 2000 vuotta jatkunut valhe ja saada
ihmiset luopumaan uskosta, jota he näyt-
tävät sinnikkäästi tarvitsevan? Zola ajau-
tuu naturalisminsa kanssa tämän lisäksi
samaan ongelmaan kristinuskon, idealis-
min ja utopismin kanssa: ihmisen luonnon
täytyy jotenkin muuttua, jotta maailmasta
tulisi parempi. Kuvatessaan Pierre Fro-
mentin luopumuksen kristinuskosta, anar-
kistien järjettömiä tekoja sekä yhteiskun-
nan vajoamista korruptioon ja itsekkyy-
teen Zola visioi uutta maailmaa, jossa pe-
lastus tulee naisen, lapsen ja tieteen kaut-
ta.

Kesken jääneessä ”neljän evankeliu-
min” hankkeessaan Émile Zola nosti oh-
jelmallisesti romaanien nimissä esiin tule-
vaisuuden onnellisen maailman perusteki-
jät: Fécondité (Hedelmällisyys, 1899),
Travail (Työ, 1901), Vérité (Totuus; il-
mestyi postuumisti 1903), Justice (Oikeu-
denmukaisuus; jäi luonnosten asteelle).
Romaanien voi katsoa edustavan ainakin
jossakin määrin ”evankelista ateismia”,
kristillisten arvojen käyttämistä ja uudel-
leen tulkintaa täysin uskonnottomassa yh-
teydessä. Zola on joka tapauksessa pannut
romaanien miespuoliset päähenkilöt kan-
tamaan evankelistojen etunimiä, kun taas
heidän sukunimensä viittaa sekin uuden

evankeliumin hapatukseen, joka muuttaa
yhteiskuntaa paremmaksi. Sophie Guer-
mès osoittaa, kuinka Zola siirtyy tässä teos-
sarjassa luonnollisen ja yliluonnollisen di-
kotomiasta toisenlaiseen   kaksijakoisuu-
teen, jossa vastakkain ovat mallina oleva,
annettu luonto ja ihmisluonto. Tieteis-
uskonsa varassa Zola kulkee kohti oman-
laistaan utopismia, joka oli jo tuolloin al-
tis kritiikille.

Sarjan ensimmäisessä romaanissa
Zola kuvaa taloudellisesti ahtaalla elävää
pariskuntaa, joka kestää vastoinkäymisiä,
koska puolisot rakastavat toisiaan. Aset-
taessaan Mathieun ja Mariannen vaati-
mattoman onnen vastakkain pikkuporva-
riston laskelmoitujen avioliittojen kanssa
Zola viestittää lukijalleen, että onnellinen
perhe-elämä voi perustua yksin puolisoi-
den keskinäiseen rakkauteen. Sarjan toi-
sessa romaanissa Zola kuvaa pelkkää
voittoa tavoittelevan työnantajan riistämiä
työläisiä, jotka kurjuuksissaan juovat vä-
hät rahansa. Heidän pelastajakseen saapuu
Luc Froment, joka perustaa työläisten yh-
teistyölle rakentuvan yrityksen. Porvaristo
nousee vastustamaan kilpailua, mutta uusi
yritys menestyy, pitää kiinni työnteki-
jöidensä keskinäisestä solidaarisuudesta
ja parantaa jatkuvasti heidän  työolojaan
muun muassa sähkövalon ja koneiden
avulla.

Kolmannessa, totuudesta kertovassa
romaanissa Zola on valinnut aiheensa
suoraan Dreyfus-jutusta, jossa hän itse –
yhtenä harvoista – puolusti hatarin perus-
tein maanpetoksesta syytettyä ja Pirunsaa-
relle tuomittua juutalaista upseeria. Oi-
keusjutusta tuli skandaali, kun korkea-ar-
voiset upseerit yrittivät – armeijan kun-
niaa suojellakseen – pitää kiinni Alfred
Dreyfusin syyllisyydestä vielä silloinkin,

132



kun oikea syyllinen oli jo selvillä. Vuonna
1894 syytetyksi joutunut Dreyfus vapau-
tettiin kaikista syytteistä useiden oikeu-
denkäyntien jälkeen vasta vuonna 1906.
Zolan romaanissa Marc Froment puolus-
taa perusteettomasti murhasta syytettyä
juutalaista opettajakollegaansa. Tietämät-
tömät, pelon ja vihan vallassa olevat kylän
asukkaat uskovat, että kyse on juutalaises-
ta rituaalimurhasta, ja hatarien todisteiden
perusteella juutalainen Simon vangitaan.
Marc Froment osoittaa kuitenkin monien
vaiheiden jälkeen todellisen syyllisen,
kulkuriksi ryhtyneen munkin, ja rauha pa-
laa kylään. Zola on sijoittanut Fromentin
hahmoon omaelämänkerrallisia piirteitä ja
kuvannut kirkon  edustajat – aivan kuin
Dreyfus-jutussa – äänekkäiksi ennakko-
luulojen  puolustajiksi ja syyttömän tuo-
mitsijoiksi. Tässä yhteydessä on kuitenkin
syytä mainita, että Zola, joka inhosi anti-
semitismiä, edusti itsekin lievässä  muo-
dossa juutalaisvastaisia ennakkoluuloja.
Hän  puolusti Dreyfusia, konservatiivista
bonapartistia ja Ranskan armeijan uskol-
lista upseeria, siksi että mies oli syytön
eikä siksi, että hän oli juutalainen.

Sarjan viimeisen, oikeudenmukaisuut-
ta koskeva romaanin luonnoksissa Zola
haluaa kuvata todellisen Ranskan – maan,
jolla on pitkä traditio oikeudenmukaisuu-
den ja vapauden puolustamisessa erilaisia
tyranneja vastaan, olivatpa nämä kunin-
kaita, pappeja tai sotilaita. Oikeudenmu-
kaisuus voi Zolan mukaan toteutua yhteis-
kunnan henkisessä ja taloudellisessa elä-
mässä, ja Ranskalla ei ole mitään pelättä-
vää naapureiltaan, jos se luottaa oppinei-
siinsa ja ajattelijoihinsa. Itse romaanista
Zola ei ehtinyt kirjoittaa riviäkään. Yksi
asia on kuitenkin varma: pääosaa olisi
esittänyt mies nimeltä Jéan Froment.

Émile Zolan maailmankuva:
kriittisiä kysymyksiä
Émile Zolan maailmankuva perustuu tie-
teelliseen  positivismiin. Zola uskoi, että
tieteellisen tutkimuksen avulla pystytään
osoittamaan lait, joiden alaisena niin luon-
to kuin ihminenkin toimivat. Hänen voi
katsoa toteuttaneen romaaneissaan arvos-
tamansa Hippolyte Tainen (1828–1893)
esittämää ajatusta, jonka mukaan myös
pahe ja hyve ovat luonnon tuottamia sa-
moin kuin sokeri ja sulfaatti. Tällaisen
lähtökohdan varassa lepää myös Zolan
kritiikki kristinuskoa ja roomalaiskatolista
kirkkoa vastaan. Luonto on yksi yhtenäi-
nen kokonaisuus eikä yliluonnollista ole.
Kirkko on reliikki menneeltä ajalta, kuol-
lut laitos, joka julistaa kadonneen maail-
mankuvansa mukaista dogmatiikkaa ja ih-
meuskoa. Kirkko taistelee pohjimmiltaan
yhteiskunnallisesta vallasta ja vauraudes-
ta, mutta saa opetuksillaan ihmiset haavei-
lemaan ihmeellisestä muutoksesta ja tuon-
puoleisista asioista, joita ei ole olemassa.
Kirkon moraaliopetus on yksioikoista ja
aikansa elänyttä eikä se pitkästä valtakau-
destaan huolimatta ole onnistunut teke-
mään ihmisiä paremmiksi tai onnellisem-
miksi.

Émile Zolan ohjelman keskeinen koh-
ta, paluu luontoon, tuo mukanaan kuiten-
kin saman kahden todellisuuden ongel-
man, jota hän kritisoi kristinuskossa ja
idealismissa. Toimimalla luonnonmukai-
sesti ihminen edistää vahvempien oikeutta
heikompia vastaan, eikä tällöin ole min-
käänlaisia takeita siitä, että vahvemmat

Zola uskoi, että tieteellisen tutkimuksen avulla
pystytään osoittamaan lait, joiden alaisena niin
luonto kuin ihminenkin toimivat.
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olisivat moraalisesti parempia kuin hei-
kot. Zolan ”neljässä evankeliumissa” vi-
sioimat arvot luovat osittain korkeampaa
eettistä todellisuutta ja asettuvat luontoa
vastaan. Zolan julistamien arvojen – to-
tuuden, oikeudenmukaisuuden – alkuperä
länsimaisessa kulttuurissa on osittain kris-
tillinen ja metafyysinen. Zolan mallissa
arvojen toteuttaminen vaatii vahvaa uskoa
siihen, että niitä voi ajaa parhaiten tieteen
avulla. Tieteisuskoon liittyy edelleen ih-
miskunnan onnelliseen tulevaisuuteen tä-
hyävä, utopistinen elementti: tieteen kehi-
tys avaa ihmiselle asteittain totuuden elä-
mästä ja edistää onnellisuutta, joka saavu-
tetaan rakkauden ja työn avulla. Työ
muuttaa luontoa, helpottaa ihmisen elä-
mää ja vähentää hänen tarvettaan toisten
ihmisten riistämiseen ja kaunaiseen ole-
massaolon taisteluun. On myös olennaista
huomata, että Zola oli hyväntahtoinen pat-
riootti, joka uskoi tieteelliseen osaami-
seensa nojaavan Ranskan positiiviseen
rooliin tulevan maailman rakentamisessa.

Émile Zolaa voi tämän luonnoksen
perusteella arvioida profeetaksi. Hänen
näkynsä tieteen voittokulusta ja sekulari-
saatiosta ovat toteutuneet. Demokratian
edistymisen myötä myös yhteiskunnalli-
nen oikeudenmukaisuus ja kriittinen kes-
kustelu – pyrkimys totuuteen – ovat edis-
tyneet. Sen sijaan Zolan visio tieteen
avaamasta paremmasta tulevaisuudesta on
kokenut kovia kolhuja. Uusi vuosisata toi
tullessaan kaksi tuhoisaa maailmansotaa,
jotka kasvoivat nationalismista ja tieteen
edistyksestä. Zola ei myöskään olisi voi-
nut aavistaa, että ihmisen fysiologian tut-
kimusta käytettäisiin edistämään rasismia
ja massiivista  kansanmurhaa.  Myöskään
oman aikamme globaalinen väestönkasvu
sekä geenitekniikan eettiset ongelmat ei-

vät olleet Zolan näköpiirissä. Usko tieteen
ja teknologian siunaukseen puolestaan on
joutunut kriisiin erilaisen ympäristöongel-
mien ja ilmastonmuutoksen myötä. Myös
työn merkitys on läpeensä koneistuneessa
ja voiton maksimointiin tähtäävässä elin-
keinoelämässä tyystin toisenlainen kuin
Zola saattoi nähdä.

Tällainen arvio on varsin ilmeinen, ja
myös Sophie Guermès päätyy samanta-
paisiin pohdintoihin. Tutkimuksensa lo-
pussa Guermès arvioi, että Émile Zolan
kristinuskon vastainen ohjelma on ongel-
mistaan huolimatta saavuttanut päämää-
ränsä. Hän toteaa, että Zolan projektissa
kirjallisuus on osoittanut tehokkuutensa
uskontoa vastaan. Guermès on mielestäni
pääosin oikeassa. Sata vuotta Zolan jäl-
keen kehitys on osin kulkenut samaan
suuntaan, mutta toisaalta tilanne on – uu-
sien medioiden ansiosta – monimutkaistu-
nut. Kristinusko, joka on saanut alkunsa
kertomuksesta ja muuttunut suureksi eu-
rooppalaiseksi kertomukseksi, ei pysty
vastustamaan lukuisten medioiden tuotta-
mia kertomuksia, joiden perimmäistä si-
sältöä on vaikea hahmottaa. Suuret kerto-
mukset, myös tieteen, nationalismin ja so-
sialismin luomat visiot, on monella suun-
nalla julistettu kuolleiksi. Samaan aikaan
maailma on tietoyhteyksien, siirtolaisuu-
den ja kulttuurien kohtaamisten myötä ku-
tistunut. Maailmankylässä vallitseva plu-
ralismi on ainoa suuri kertomus.

Yhtä  selvältä  kuitenkin näyttää, että
uskonnot eivät ole kuolleet. Kristinusko
kirkkoinstituutioineen on selvinnyt kulu-
neesta vuosisadasta paremmin kuin Zolan
kuvaukset ovat antaneet odottaa. Tämä
johtuu paitsi ihmisen ilmeisestä perusus-
konnollisuudesta, myös siitä, että viime
vuosisadan suuret aatteet ovat kylväneet
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enemmän tuhoa kuin saaneet hyvää ai-
kaan. Kristinuskon voimaa ei voi viime
kädessä palauttaa yksinomaan instituution
valtaan, sairaiden ihmisten haaveelliseen
kaipaukseen sekä kuoleman ja helvetin
pelkoon. Kaikesta tällaisesta riippumatta-
kin kristilliset arvot ovat saaneet edustaa
yleispätevyyttä ja pysyvyyttä, ja siksi
useimmat eurooppalaiset näyttävät suh-
tautuvan niihin passiivisen tai aktiivisen
myönteisesti. Vaikka kirkot näyttävät kul-
kevan loivaa alamäkeä, ne ovat kuitenkin
edelleen kristillisten arvojen pääasiallisia
kantajia ja edustajia.

Kuitenkin Émile Zolan kirkkokritiik-
ki tulee ottaa vakavasti. Zola läpivalaisee
ihmisen ja kiinnittää erityistä huomiota
uskonnon, moraalin ja arvojen välineelli-
seen puoleen. Zola ei mielestäni ole
omankaan aikamme osalta väärässä kuva-
tessaan monia roolihenkilöitään elastisik-
si; näiden oikeat arvot ja moraali venyvät
tarvittaessa – varsinkin kun on kysymys
vallasta, asemasta ja rahasta. Zolan ro-
maaneissa naturalismi ei ole pelkkää ideo-
logista uskontokritiikkiä, vaan hän analy-
soi myös terävästi sitä, miten helposti us-
konnollisuus sivuuttaa eettisesti olennai-
sia asioita. Kun ollaan oikealla asialla, ei
tarvitse ajatella eikä toimia totuudenmu-
kaisesti eikä kunnioittaa ihmisyyttä. Zolan
vastenmielisyys kristillistä armo-oppia
kohtaan ei liity ainoastaan sen passivoi-
vaan vaikutukseen, vaan myös armon vä-
lineellisyyteen. Zola osoittaa monin eri ta-
voin, miten uskonnollisuudessa leijuva
armo siunaa rutiininomaisesti hyvien ja
hurskaiden ihmisten valheellisuuden ja
omahyväisen tarpeen tuomita ”pahoja” ih-
misiä. Zolan omassa etiikassa eriarvoista
ihmisyyttä ei ole, ei edes sukupuolen suh-
teen.

Kristinuskon tulevaisuus näyttää – ai-
nakin kulutuksen perusteella – olevan kah-
della suunnalla: todellisuuspakoisissa ka-
rismaattisissa liikkeissä ja ihmisen perim-
mäisen yksinäisyyden kohtaavassa  mys-
tiikassa. Zolan romaaneja lukiessa ei ole
kovinkaan vaikea  hahmottaa, miten hän
olisi kohdannut nämä ilmiöt. Hän olisi
nähnyt   molemmissa paon   haavemaail-
maan. Modernin, etenkin Yhdysvalloissa
vaikuttavan fundamentalismin hän olisi
leimannut jo aikoja sitten kuopatuksi auk-
toriteettiuskoksi ja dogmaattisuudeksi.
Erilaisten fundamentalismien suosio on
kiinnostava ajan merkki: kiihkeästi muut-
tuvassa maailmassa ihmisen on vaikea
elää ilman sellaista käsitystä, että juuri hä-
nen elämänsä on tärkeä, juuri hänen käsi-
tyksenä maailmasta ovat totta ja juuri hä-
nen arvonsa ovat oikeita ja yleispäteviä.
Lopulta sinnikäs oikeassa oleminen palki-
taan, ja toisenlaisten ihmisten käy huonos-
ti. Jos Zola eläisi nyt ja kirjoittaisi kol-
mesta kaupungista, yksi niistä voisi hy-
vinkin sijaita Yhdysvaltojen raamattuvyö-
hykkeellä tai Lähi-idässä.

Kuitenkin Émile Zola mielestäni vä-
heksyy kristinuskon tai ylipäänsä uskon-
non myönteistä voimaa. Zolan romaaneis-
sa ihmiset eivät yleensä muutu, vaan kul-
kevat vääjäämätöntä  perinnöllisyyden  ja
ympäristön ohjaamaa rataansa kohti kuo-
lemaa ja unohdusta. Ainoastaan työtä te-
kevät ja rakastavat ihmiset voivat kasvaa
ihmisinä ja muuttua positiivisesti. Hengel-
liseen elämään tarttuvat ja armoa etsivät

Zola osoittaa monin eri tavoin, miten uskonnolli-
suudessa leijuva armo siunaa rutiininomaisesti
hyvien ja hurskaiden ihmisten valheellisuuden ja
omahyväisen tarpeen tuomita ”pahoja” ihmisiä.
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ihmiset Zola esittää mieleltään hauraiksi
olennoiksi, jotka eivät saa uskostaan to-
dellista, vaan korkeintaan psykosomaat-
tista apua. Vaikka tällaiset tarinat ovat hy-
vin tavallisia, ne eivät  ole koko totuus.
Vaikka Zola ymmärtää monipuolisesti ja
tarkkanäköisesti ihmisen kaipausta, hänen
käsityksensä on mielestäni yksipuolinen
siksi, että hän kuvaa hengellistä elämää
läpikotaisin uskonnollinen odotuksen va-
lossa. Hengellisen elämän ydin  voidaan
hahmottaa toisinkin, ihmisen yksinäisyy-
den ja (Jumalan) läsnäolon kautta. Usko-
va ihminen voi nimetä kokemansa läsnä-
olon Jumalan läsnäoloksi esittämättä tälle
minkäänlaisia tulevaisuuteen kohdistuvia
toiveita. Hengellisyyden tai mystiikan ei
tarvitse olla todellisuuspakoista, vaan se
voi olla aktiivisesti suuntautunut läsnä
olevaa todellisuutta kohti.

Émile Zolan romaanien maailmanku-
va on kiinnostava myös siksi, että se on
aikanaan tunkenut läpi ranskalaisen kult-
tuurin, mutta Suomessa Zolan vaikutus on
ollut – esimerkiksi Victor Hugoon ja hä-
nen edustamiinsa liberaalikristillisiin ar-
voihin verrattuna – suhteellisen vähäinen.
Zolaa on käytetty meillä lähinnä yhteis-
kunnallisen kritiikin tukemiseen, mutta
Zolan kokonaisajattelu ja hänen romaa-
niensa rikas psykologinen maailma ei ole
koskettanut suomalaisia. Zolaan tutustu-
minen auttaa ymmärtämään omalta osal-
taan suomalaisen ja ranskalaisen kulttuu-

rin ja mentaalihistorian välistä eroa. Zolan
romaanien kiehtovuus on siinä, että ne pe-
rustuvat tarkkaan yhteiskunnalliseen ana-
lyysiin ja monipuoliseen historialliseen ja
tieteelliseen taustatyöhön. Lisäksi niissä
hahmottuu kertojan kriittinen pyrkimys
totuudenmukaiseen elämän kuvaamiseen.
Tällaisina Èmile Zolan romaanit haastavat
lukijansa pohtimaan, millaisessa maail-
massa ranskalaiset tuolloin elivät ja mil-
laisessa maailmassa me eurooppalaiset
elämme tänään.

Èmile Zola internetissä
Èmile Zolan elämälle ja tuotannolle omistetut
hienot ranskankieliset nettisivut löytyvät
osoitteesta http://emilezola.free.fr

Ranskan kansalliskirjaston elektronisesta
kokoelmasta sivulta http://gallica.bnf.fr (Re-
cherche > Auteur: emile zola) löytyvät kaikki
Zolan teokset. Lisäksi kirjaston sivuilla on
erinomainen näyttely Zolan elämästä, hänen
aikansa Pariisista ja vielä erikseen suuresta ta-
varatalosta, jollaiseen romaani Au Bonheur
des Dames sijoittuu: http://expositions.bnf.fr
/Zola/index.htm

Èmile Zolan romaanien käännöksiä on va-
paasti saatavana elektronisessa muodossa myös
osoitteessa http://manybooks.net/authors/zola-
emil.html sekä Gutenberg-projektin sivulla
http://www.gutenberg.org/browse/authors/z

Luettelo Zolan romaaneista tehdyistä elo-
kuvista on osoitteessa http://perso.orange.fr/
alain.bondoux/filmographie.htm

136



Matti Taneli

Kantin näkemys uskonnosta ja sen
vaikutuksista myöhempään
uskonnolliseen ajatteluun

Immanuel Kantin (1724–1804) kotitaus-
ta oli hallelaispietistinen. Hän kunnioitti
syvästi vanhempiensa uskoa. Pietismi oli
Philipp Jakob Spenerin perustama lute-
rilainen herätysliike, joka vaikutti voi-
makkaasti Saksassa 1700-luvulla, jossa se
oli saanut merkittävän jalansijan jo 1600-
luvulla. Pietismin mukaan pelastusvar-
muus saavutetaan kääntymisen ja uudesti-
syntymisen kokemuksen välityksellä.
Myös henkilökohtaista edistymistä pyhi-
tyselämässä pidettiin erittäin tärkeänä.
Spenerin tärkein oppilas August Her-
mann Francke toimi professorina Halles-
sa ja perusti muuan muassa lastenkodin ja
koulun köyhille lapsille. Hallelainen pie-
tismi vaikutti laajalti Saksan ulkopuolella,
etenkin Skandinaviassa ja lopuksi myös
Pohjois-Amerikassa. Myös Suomen us-
konnollisuuteen pietismillä on ollut ja on
edelleen suuri vaikutus evankelisluterilai-
sen kirkkoon kuuluvien herätysliikkeiden
toiminnan välityksellä.

”Sydämen ja kokemuksen uskontona”
pietismi oli tietynlainen jatko mutta myös
reaktio rationalistiselle luterilaiselle orto-
doksialle eli puhdasoppisuudelle, joka oli
pyrkinyt puolustamaan rationaalisen kris-
tinuskon totuutta ja oikeaa oppia. Vaikka

radikaaleimmat pietistit erkaantuivat pe-
rinteisistä luterilaisista uskomuksista, val-
taosa pietisteistä omaksui kuitenkin, aina-
kin muodollisesti, ortodoksisen luterilai-
sen opinkäsityksen. Tällä on yhä konser-
vatiivinen vaikutuksensa kirkon elämään.
Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että pie-
tismissä oleva subjektin eli uskovaisen
yksilön ja hänen toimintansa korostami-
nen merkiksi suuntaa antavaa muutosta
luterilaisessa teologiassa. Teologia ei enää
edustanut opillista totuutta, vaan se perus-
tui uskon(nolliselle) kokemukselle sekä
sen seurauksille käytännössä että moraali-
sessa toiminnassa.

Kant ajatteli ennen muuta syvästi us-
kovaisella äidillään olleen myönteisen
vaikutuksen hänen moraalisiin näkemyk-
siinsä. Kantin   näkemys   pietismistä ja
yleensäkin uskonnosta on kuitenkin kai-
ken kaikkiaan ambivalenttinen. Toisaalta
hän arvostaa uskonnoissa ilmenevää mo-
raalista toimintaa, toisaalta hän suhtautuu
kielteisesti erilaisiin jumalanpalvelusme-
noihin ja muihinkin rituaaleihin. Hän pi-
tää niitä lähinnä epäjumalanpalveluksena
tai taikauskona.

Kuitenkaan Kantin  pietistiselle taus-
talle ei tule antaa liian suurta merkitystä
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hänen filosofisten eikä edes uskonnonfilo-
sofisten näkemystensä kehittymiselle.
Kant ei pitäytynyt vanhempiensa uskoon,
vaikka hän sitä syvästi kunnioittikin, vaan
irtaantui siitä kehittäen omaa näkemys-
tään moraalisesta uskonnosta.  Kiistämä-
töntä kuitenkin on se, että pietistisellä kas-
vatuksella on ollut tietty merkitys hänen
moraalifilosofisille ja uskonnollisille nä-
kemyksilleen. Nimittäin toisaalla Kant sa-
noo,   että   uskonto perustuu moraaliin,
mutta toisaalla, muun muassa Käytännöl-
lisen järjen kritiikissään, hän taasen väit-
tää, että moraali johtaa väistämättä uskon-
toon ja että ilman uskoa Jumalaan ei ole
mieltä korkeimman hyvän (summum bo-
num) toteutumiselle.

Kun tutustuu  lähemmin Kantin mo-
raaliteoriaan tuntematta kovinkaan paljon
hänen uskonnonfilosofiaansa saattaa häm-
mästyä siitä merkityksestä, jonka hän an-
taa uskolle Jumalaan. Kuitenkaan hänen
näkemyksensä Jumalasta ei muistuta pal-
jonkaan traditionaalista teismiä. Hänen
näkemyksensä on lähinnä moraalista teis-
miä, joka ei pane painoa kristinopin pe-
ruskysymyksille, armo- ja kolminaisuus-
opille sekä Kristuksen sovitustyölle – tai
ainakin antaa niille perinteisestä kristinus-
kosta eroavan merkityksen.

Kant sanoo vuonna 1781 julkaiseman-
sa filosofisen pääteoksensa Puhtaan jär-
jen kritiikin (Kritik der reinen Vernunft),
niin sanotun ensimmäisen suuren kritiik-
kinsä, toisen painoksen (1787) esipuhees-
saan, että ”olen pitänyt välttämättömänä
kieltää tiedon tehdäkseni tilaa uskolle”.

Me  emme voi tietää, onko Jumala ole-
massa.  Näin ollen hänen on johdonmu-
kaista myös väittää, että kolme klassista
jumala-argumenttia, so. ontologinen, kos-
mologinen ja fysiko-teologinen, eivät voi
olla päteviä Jumalan olemassaolon todis-
tamiseksi. Kantin mukaan Jumalan ole-
massaolo sekä sielun kuolemattomuus
että vapaa tahto eivät ole teoreettisen jär-
jen (a priori -tietoa), vaan käytännöllisen
järjen postulaatteja (a posteriori -tietoa).
Kantin mukaan todellinen olemassaolo on
aina aistimellisuuden kautta annettua. Tä-
män takia esimerkiksi Jumalan kaltaisen
puhtaan  ymmärrysolion olemassaoloa  ei
voida  todistaa, koska meillä on hänestä
vain puhdas, havainnointia, so. sisältöä
vailla oleva käsite, pelkkä ajatuksellinen
muoto.

Kant  puhuu kirjassaan  Jumalan  ole-
massaolosta, sielun kuolemattomuudesta
ja tahdonvapaudesta regulatiivisina eli
säätelevinä  ideoina tai periaatteina. Nii-
den totuutta ei voida osoittaa oikeaksi,
mutta ei vääräksikään. Tietyt käytännön
intressit, jotka liittyvät (puhtaan) teoreetti-
sen järjen pyrkimyksiin järjestää tietoa
teorian muotoon, johtavat siihen, että ole-
tamme Jumalan olevan olemassa. Tämä
oletus voidaan ymmärtää selkeästi vasta,
kun tiedämme millaiset kriteerit Kant
asettaa moraalille.

Kantin mukaan moraalinen periaate
on sitova, jos se on universaali, puoluee-
ton ja rationaalisen lain(säädännön) mu-
kainen. Tällöin se ilmaisee kategorisen
imperatiivin: ”Toimi vain sellaisen mak-
siimin, periaatteen, mukaisesti, jonka voit
samalla tahtoa tulevan yleiseksi laiksi.”
Voin noudattaa kategorista imperatiivia
omasta vapaasta tahdostani ainoastaan sil-
loin kuin valinta on minun. Näin vapaa

Kiistämätöntä on, että pietistisellä kasvatuksella
on ollut tietty merkitys Kantin moraalifilosofisille
ja uskonnollisille näkemyksille.
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tahto mahdollistaa kategorisen imperatii-
vin. Se, mitä minun moraalisesti pitää teh-
dä, on minun myös voitava tehdä, ”ought
entails can”. Vain vapaa ja rationaalinen
olento voi olla moraalinen. Myös onnelli-
suuden ja moraalin noudattamisen suhde
on ongelma, koska ei ole mitenkään vält-
tämätöntä, että moraalisesti hyveellisesti
toimiva ihminen saisi elämässään osak-
seen onnea. Jos hyveellisesti eläneen ih-
misen elämä olisi surkea, ilman toivoa pa-
remmasta elämästä, niin se olisi epäoikeu-
denmukaista ja ihmiselle sietämätöntä.
Näin ollen moraalinen  ihminen ei  voisi
olla onnellinen ilman oletusta oikeuden-
mukaisesta maailmanhallitsijasta, Juma-
lasta. Kant sanoo Käytännöllisen järjen
kritiikissään, että ”toivo onnesta alkaa ai-
noastaan uskonnosta”.

Kantin mielestä ateistit, ainakin dog-
maattiset ateistit, ovat intellektuaalisesti
väärässä kieltäessään Jumalan olemassa-
olon tai jopa sen mahdollisuuden. Lisäksi
ateismi saattaa johtaa kannattajansa mo-
raalisesti epätoivoon, koska hän ei usko,
että Jumala palkitsee, rankaisee ja on kor-
keimman hyvän toteuttamisen ehtona.
Ateistilta puuttuu myös usko sielun kuole-
mattomuuteen. Näin ollen hän voi toimin-
nassaan turvautua vain pelkkään moraali-
seen motiiviin.

Seuraavassa tarkastelen pääasiassa
Kantin näkemyksiä uskonnosta, jotka hän
tuo esiin kirjassaan ”Uskonto pelkän jär-
jen rajoissa” (Die religion innerhalb der
Grenzen der blossen Vernunft, myöhem-
min Uskonto). Teos ilmestyi vuonna 1793
ja sitä voidaan pitää hänen uskonnonfilo-
sofisista teoksistaan tärkeimpänä. Erityi-
sesti kirjassa esiintyvä radikaalin pahan
laaja tarkastelu, kaksi tutkielmaa, vaatisi
aivan erillisen huomionsa, oman artikke-

linsa. Tässä lyhyessä kirjoituksessa voin
tarkastella sitä ja myös muita kirjassa
esiintyviä teemoja vain pääpiirteissään.

Radikaali paha perisynnin filosofisena
vastineena
Kantin Uskonto koostuu neljästä tutkiel-
masta. Ensimmäisessä tutkielmassaan hän
tarkastelee kysymystä siitä, ovatko ihmi-
set luonnostaan moraalisesti hyviä vai pa-
hoja.  Kantin mielestä  tämä erottelu tar-
koittaa ainoastaan sitä, että ihmisessä täy-
tyy olla perusta (joka on meille kuitenkin
selittämätön) hyvän ja pahan periaatteiden
hyväksymiselle. Hän kutsuu tietoisesti
omaksuttua lainrikkomisen periaatetta
”ihmisluonnon taipumukseksi pahaan” tai
jopa ”radikaaliksi pahaksi” Hän ei tarkoi-
ta radikaalilla pahalla absoluuttista pa-
huutta, vaan ylipäätään pahan mahdolli-
suutta. Hän nimittäin puhuu pahan eri as-
teista. Radikaalilla pahalla hän ei myös-
kään tarkoita mitään olemassa olevia pa-
huuden muotoja. Radikaali paha ei ole siis
erityinen pahan laji tai tyyppi kuten Han-
na Arendt antaa ymmärtää kirjassaan The
Origins of Totalitarianism (1951).

Näin ollen radikaaliin pahaan liitetyt
assosiaatiot Auschwitzin kaltaisiin tapah-
tumiin ovat virheellisiä. Radikaali paha on
teoreettinen konstruktio, jonka avulla seli-
tetään se, miten paha on ylipäätään mah-
dollista. Kantille moraalinen paha on sitä,
että valitaan moraalilain, so. kategorisen
imperatiivin, vastaisia, maksiimeja eli toi-
mintaohjeita. Radikaali paha taasen on
”subjektiivinen perusta”, joka tekee tällai-
sen toimintaohjeiden valitsemisen mah-
dolliseksi.

Hän pitää radikaalia pahaa tietyin ta-
voin kristillisen, augustinolaisen, perisyn-
nin (peccatum originale) filosofisena vas-
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tineena. Moraalista konversiota eli kään-
tymystä (parannusta) hän taas vertaa kris-
tilliseen pelastusoppiin. Kant, toisin kuin
perinteinen kristinoppi, painottaa ihmisen
henkilökohtaista täydellistä vastuuta radi-
kaalista pahasta ja moraalisesta parannuk-
sesta. Hänen näkemyksensä moraalisen
kääntymyksen ”pelastavasta merkitykses-
tä” muistuttaa kristilliseksi heresiaksi eli
harhaopiksi kutsuttua    pelagiolaisuutta,
jonka mukaan ihmisellä on mahdollisuus
vaikuttaa omaan pelastumiseensa. Luteri-
laisuudessa on taasen ajateltu niin, että Ju-
mala vanhurskauttaa jumalattoman ilman
lain tekoja, yksin uskosta, yksin armosta,
Kristuksen tähden.

Kantin mielestä ihminen ei ole luon-
nostaan moraalisesti hyvä, eikä paha. Hän
siis hylkää kristillisen perisyntiopin ja sa-
noo, että syntilankeemus oikeastaan oli
ihmisen ensimmäinen vapaa teko. Kant
sanookin, että ”luonnon historia siten al-
kaa hyvästä, koska se on Jumalan aikaan-
saannosta, mutta vapauden historia alkaa
pahasta, joka on ihmisen tekoa” (vrt. Jean
Jacques Rousseaun tulkinta myöhemmin
tässä kirjoituksessa).

Jo  vuonna 1788 ilmestyneessä Käy-
tännöllisen järjen kritiikissä (Kritik der
praktischen Vernunft), niin sanotussa toi-
sessa suuressa kritiikissään, Kant erottaa
toisistaan tahdon (Wille) ja valintakyvyn
tai valitsemiskyvyn (Willkür). Toisin kuin
perisynti, jota kristinusko pitää perittynä,
radikaali paha on kantilaisittain ymmär-
rettynä jokaisen ihmisen itse aiheuttamaa,
so. vapaasti valitsemaa, ja näin ollen jo-

kainen on moraalisesti vastuussa siitä.
Kantin mukaan ihmisessä on taipumus pa-
haan, mutta jokainen on vastuussa myös
taipumuksestaan pahaan, koska radikaali
pahuus ei ole synnynnäistä siinä mielessä,
että se välttämättömästi ehdollistaisi ih-
misluontoa. Toisaalta kuitenkin Kantin
näkemys radikaalista pahasta on traditio-
naalisen kristillisen perisynnin mukainen
siinä, että siinä todetaan pahan poistama-
ton yleisyys, vaikkakin hän hylkää sen kä-
sityksen kvasiluonnollisesta periytyvyy-
destä, koska ihminen on perustavasti va-
paa.

Kun Kant puhuu ihmisen taipumuk-
sesta pahaan, hän tarkoittaa tällä taipu-
muksella (Hang, propensio) ”ihmisyyteen
ylipäätään satunnaisesti kuuluvan mieli-
halun (tavanomaiseksi vakiintunut himo,
concupiscentia) mahdollisuuden subjek-
tiivisista perustaa”. Taipumus on subjek-
tin vapaan tahdon ominaisuus, joka ”oi-
keastaan on vain ennakkovalmius himoita
sellaista nautintoa, jonka kokeminen he-
rättää subjektissa siihen kohdistuvan mie-
lihalun (Neigung). Mielenlaatu (Gesin-
nung) on Kantin mukaan toimintaohjeen
omaksumisen viimekätinen subjektiivinen
perusta ja ihmisen itsensä valitsemaa.
Tämä valinta ei ole tapahtunut ajassa,
fenomenaalisessa maailmassa,  vaikkakin
pahan alku on ajassa, vaan valinta on ole-
tettava ajattomaksi, transsendentaaliseksi.
Tämä tarkoittaa siis sitä, että ihminen on
ajattomassa, numenaalisessa maailmassa,
intelligiibelissä, vain järjellä käsitettäväs-
sä yliaistillisessa, teossaan valinnut taipu-
muksen pahaan moraaliseksi mielenlaa-
dukseen.

Tähän liittyen Kant sanoo ensimmäi-
sessä tutkielmassaan: ”Moraaliselle omi-
naisuudelle, josta meidän tulee olla vas-

Hän siis hylkää kristillisen perisyntiopin ja sanoo,
että syntilankeemus oikeastaan oli ihmisen en-
simmäinen vapaa teko.

140



tuussa, ei pidä kuitenkaan etsiä ajallista
alkua, vaikka tämä onkin väistämätöntä,
jos halutaan selittää sen kontingentti eli
satunnainen  olemassaolo  (ehkä juuri tä-
män heikkoutemme mukaisesti myös
Pyhä kirja on kuvannut alun ajalliseksi.)”.
Lisäksi hän perustelee moraalisen valitse-
miskyvyn ajattomuuden välttämättömyyt-
tä toisessa ensimmäisen tutkielmansa
kohdassa: ”Moraalinen paha on vaikutus,
jonka  syy-yhteydet perustuvat vapauden
lakiin. Kun valitsemiskyky aiheuttaa täl-
laista pahaa, sitä ei määritä mikään ajalli-
nen perusta vaan pelkkä järjen käsite.
Näin ollen sitä ei voi johtaa mistään edel-
tävästä asiantilasta; jos taas pahaa toimin-
taa tarkastellaan tapauksena maailmassa,
sen ajatellaan viittaavan luonnollisiin syi-
hin. On ristiriitaista etsiä ajallista alkupe-
rää vapaalle toiminnalle (ikään kuin se
syntyisi luonnollisesta syiden vaikutuksi-
na); on siis myös ristiriitaista etsiä ajallista
alkuperää ihmisen moraaliselle mielenlaa-
dulle sikäli kuin sitä pidetään satunnaise-
na, sillä se on vapauden käytön perusta,
jota pitää etsiä ainoastaan järjen käsitteistä
(kuten vapaan valitsemiskyvyn määritys-
perustaa ylipäätään).”

Kantin mukaan tämä mielenlaatu (Ge-
sinnung) on selittämätön. Se on yliaistilli-
nen (übersinnlich). Se on ominaispiirre,
joka ihmisellä on, ei yksilönä, vaan ihmis-
lajin edustajana. Se on kaikkien ihmisten
universaalinen  ominaispiirre, joka osoit-
taa, että toimintaohjeittensa välityksellä
hän ilmaisee sananaikaisesti lajinsa luon-
teen tai ajattelutavan. Näin ollen mielen-
laadussa ei ole kysymys mistään sartrelai-
sesta ”itsemme valitsemisesta”, vaan se
on ilmaus ”langenneisuudestamme”. Kant
sanoo, että Raamatun luomiskertomus se-
littää oikein sen, että ihminen on synty-

jään viaton. Kun ihminen joutui pois para-
tiisista, niin sen jälkeen ihmisessä on ollut
kyky hyvään ja taipumus pahaan. Sitä,
mistä   moraalinen paha   on tullut, me
emme voi kuitenkaan käsittää. Tämä ei
kuitenkaan vapauta meitä vastuusta, vaan
tästä huolimatta hyvä velvoittaa meitä.

Jokainen ihminen on vastuussa valin-
noistaan, mutta loppujen lopuksi me
emme kykene selittämään, miksi ihmiset
tekevät juuri niitä moraalisia valintoja,
joita he tekevät. Me emme voi selittää
moraalisten toimintaohjeiden lopullista
subjektiivista perustaa joko hyvään tai pa-
haan. Me emme siis tiedä, miksi ihmiset
valitsevat hyvän tai pahan. Tämä ei ole
ainoastaan selittämätöntä, vaan sen täytyy
olla selittämätöntä, koska tätä juuri Kant
tarkoittaa vapaalla ja vastuullisella ihmi-
sellä.

Me voimme valita hyvän ja voittaa
pahan, eikä kukaan ihminen ole paholai-
nen, eikä myöskään enkeli, vaikka jokai-
sella ihmisellä on voimakas taipumus tul-
la moraalisesti pahaksi. Mutta ainoastaan
jotkut ihmiset todella tulevat moraalisesti
pahoiksi. Tällainenkin ihminen voi ”uu-
destisyntyä”, parantua ja tulla hyväksi.
Kant sanoo, että ”sydämen muutoksen ...
täytyy olla mahdollista, koska velvolli-
suus vaatii sitä”.

Uskonnon toisessa tutkielmassaan
Kant  tarkastelee hyvän ja  pahan  välistä
taistelua, mutta hän ei kuitenkaan edellytä
manikealaista ontologista dualismia. Hän

Me emme siis tiedä, miksi ihmiset valitsevat hy-
vän tai pahan. Tämä ei ole ainoastaan selittämä-
töntä, vaan sen täytyy olla selittämätöntä, koska
tätä juuri Kant tarkoittaa vapaalla ja vastuullisel-
la ihmisellä.
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ei pidä maailmaa kahden vastakkaisen
voiman taistelukenttänä. Itse asiassa hä-
nen mielestään on täysin irrelevanttia
pohtia sitä, tuleeko se, joka houkuttelee
meitä pahaan itsemme sisäpuolelta tai ul-
kopuolelta, sillä kummassakin tapaukses-
sa me olemme yhtä kaikki syyllisiä. Näin
on mutatis mutandis hyvän suhteen. Ju-
malan Poika, joka edustaa täydellisen ih-
misen ideaa, saatetaan ajatella olevan
meidän ulkopuolellamme, mutta tärkeäm-
pää on kuitenkin pitää häntä ihanteellise-
na jäljiteltävänä. Jumalan Poika (samoin
paholainen) on siis tärkeämpi käsitteenä
kuin moraalista riippumattomana todelli-
suutena, joka voisi auttaa meitä ymmärtä-
mään moraalisen tilanteemme. Raamat-
tuakin Kant pitää ainoastaan moraalisesti
tärkeänä kirjana.

Ranskalaiset valistusajattelijat Rous-
seau ja Voltaire vastustivat perisyntiop-
pia ja myös näkemystä radikaalista pahas-
ta. Heidän mielestään perisyntioppi syn-
nyttää pessimististä asennoitumista ihmi-
sen kykyihin ja estää ihmisten sosiaalista
ja poliittista kehitystä ja aiheuttaa laissez
faire -asenteita. Rousseaun kuuluisimman
teoksen Émilen ensimmäinen lause kuu-
luu: ”Kaikki on hyvää lähtiessään Luojan
kädestä: kaikki huononee ihmisen käsis-
sä.” Myös ranskalainen kirjailija Émile
Zola kieltää perisyntiopin väittäen, että
pahaa tekevä ihminen ei ole syntinen. Ih-
misen moraalinen rappio voidaan selittää
perimä- ja ympäristötekijöiden summana.
Ihminen voidaan pelastaa kurjimukses-
taan lisäämällä tietoa ja parantamalla hä-
nen elinympäristöään (ks. Matti Mylly-
kosken artikkeli tässä lehdessä). Saksalai-
set valistusajattelijat sen sijaan kritisoivat
oppia pääasiassa siitä syystä, että se oli
peräisin Augustinuksen ajattelusta, eikä

se ollut enää pätevä ja relevantti argu-
mentti. Kantin näkemys radikaalista pa-
hasta on vaikuttanut voimakkaasti myös
Friedrich Wilhelm Joseph Schellingin,
Friedrich Nietzschen ja Sigmund Freu-
din ajatteluun ihmismielestä. Kantia voi-
makkaammin he korostavat ihmisessä
olevia psykologisia voimia, jotka houkut-
tavat pahoihin tekoihin.

Eettinen valtio maanpäällisenä
Jumalan valtakuntana
Kolmannessa tutkielmassaan Kant käsit-
telee toivoa. Tällä hän ei kuitenkaan tar-
koita yksilön  pelastumista tai  kuoleman
jälkeistä ikuista elämää, vaan maanpääl-
listä Jumalan valtakuntaa tai pikemminkin
eettisen kansallisvaltion järjestelmää, kan-
sainyhteisöä, jossa ihmiset noudattavat
vapaaehtoisesti lakeja, so. ainoastaan hy-
veen mukaisia lakeja. Kantin mukaan täl-
lainen yhteisö pitää ymmärtää Jumalan
alaisuudessa olevaksi yhteisöksi. Näin ol-
len moraalista valtiota täytyy pitää kirk-
kona. Historialliset kirkot ovat riippuvai-
sia historiallisesta, ilmoitetusta tai ”kir-
kollisesta” uskosta. Kant sen sijaan toi-
voo, että lopulta syntyisi moraalisen us-
konnon ”puhdas usko”. Itse asiassa hän
väittää, että kirkollisen uskon vähittäinen
muuttuminen puhtaaksi   uskonnolliseksi
uskoksi edustaa maanpäällisen Jumalan
valtakunnan tuloa Näin ollen kantilainen
rationaalinen ja praktinen järjen usko(nto)
tarvitsee kuitenkin siis uskonnollisen us-
kon ja uskonnollisten instituutioiden, so.
kirkkojen, ulkoisia ja historiallisia muoto-
ja päästäkseen päämääräänsä. Kiintoisaa
on se, että pietistit olivat yleensä millen-
nialisteja ja tuhatvuotisen valtakunnan toi-
vosta syntyi historiallisen kehityksen aja-
tus, jonka avulla voitiin suhteellistaa van-
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ha dogma, jopa Raamattu.
Kantin mukaan radikaalia pahaa ei

voida lopettaa yksilön moraalisella paran-
tumisella. Näin on sen tähden, että se on
syntynyt koko ihmislajin toiminnan seu-
rauksena ja sillä on sosiaalisia ja historial-
lisia seurauksia. Yksilöiden moraalisella
parantumisella ei voida voittaa kokonaan
radikaalia pahaa, vaan se on mahdollista
ainoastaan kollektiivisesti.

Uskonto ja papisto
Viimeisessä tutkielmassaan Kant käsitte-
lee erityisesti uskontoa ja papistoa. Hän
kritisoi voimakkaasti ulkonaisia uskon-
nollisia käytänteitä, so. erilaisia uskonnol-
lisia rituaaleja joita papit ja muut uskovai-
set suorittavat. Hän pitää niitä epäjuma-
lanpalveluksena. Kantille henkilökohtai-
sesti uskonto ei tunnu olevan muuta kuin
kaikkien velvollisuuksiemme tunnusta-
mista jumalallisiksi käskyiksi, joita tulee
ehdoitta noudattaa. Hän erottaa toisistaan
ilmoitususkonnon ja luonnollisen uskon-
non sen perusteella miten ne suhtautuvat
moraalisen velvollisuuden tai jumalallisen
käskyn ensisijaisuuteen. Ilmoitususkon-
nossa yksilön täytyy ensiksi ymmärtää jo-
kin käsky jumalalliseksi voidakseen ym-
märtää, että se on hänelle velvollisuus,
sen sijaan luonnollisessa uskonnossa vel-
vollisuus tulee ensin. Kantin mukaan kris-
tinuskoa voidaan pitää myös luonnollise-
na uskontona.

Jo ensimmäisessä tutkielmassaan
Kant toteaa seuraavasti: ”Sen sijaan mo-
raalisessa uskonnossa (ja kaikista tähänas-
tisista julkisista uskonnoista ainoastaan
kristinusko on moraalinen) on perusperi-
aatteena, että jokaisen on tehtävä kaikki
voitavansa tullakseen  paremmaksi ihmi-
seksi, ja ainoastaan silloin, kun ihminen ei

ole kätkenyt synnynnäistä lahjaansa
(Luuk. 19:12–16), kun hän on käyttänyt
alkuperäistä valmiuttaan hyvään tullak-
seen paremmaksi ihmiseksi, hän voi toi-
voa, että sen, mihin hänen kykynsä ei rii-
tä, täydentää korkeampi myötävaikutus”.
Kristinusko ei ole kuitenkaan ainoastaan
uskonto, vaan myös tietynlainen usko. Jos
kristinuskossa uskon asioita pidetään en-
sisijaisina ja uskonnon rationaalista ja
moraalista sisältöjä toissijaisina, niin us-
konnollisesta toiminnasta tulee epäjuma-
lanpalvelusta. Ainoastaan moraalinen pal-
velus on moraalisen Jumalan mieleen.
Rukoukset, liturgiat, pyhiinvaellukset ja
uskonnontunnustukset ovat arvottomia.
Kantin mukaan kristillisten kirkkojen
pappien ja varhaiskantaisten uskontojen
edustajien rukouksilla ei ole mitään olen-
naista eroa. Viime kädessä pappien ja sha-
maanien toiminta on periaatteessa saman-
laista nimenomaan siinä, että se johtaa te-
kopyhyyteen, eikä näin ollen motivoi ih-
mistä moraaliseen kasvuun.

Viimeisinä elinvuosinaan Kant työsti
käsikirjoitusta, joka jäi kesken. Siitä käy-
tetään nimeä Opus postumum. Tässä kir-
jassa on myös uskonnonfilosofisia kirjoi-
tuksia, joissa hän käsittelee jumalakäsitet-
tä ja ihmisen moraalista toimintaa, joka
noudattaa kategorista imperatiivia.

Opus postumum -teoksessa olevasta
jumalakäsityksestä on vaikea päätellä mi-
tään varmaa sen keskeneräisyyden ja frag-
mentaarisuuden takia. Mutta näyttää siltä,
että Kant pitää siinä Jumalan ideaa täysin

Kantille henkilökohtaisesti uskonto ei tunnu ole-
van muuta kuin kaikkien velvollisuuksiemme tun-
nustamista jumalallisiksi käskyiksi, joita tulee eh-
doitta noudattaa.
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immanenttina, pelkästään inhimilliseen
tietoisuuteen kuuluvana, entiteettinä. Jot-
kut tutkijat pitävät kirjan fragmentteja
kiinnostavina todistuksena enemmänkin
vanhenevan Kantin mielen rappeutumi-
sesta kuin vakavasti otettavasta filosofias-
ta.

Sodassa itsensä kanssa?
Kant esittää kirjoituksissaan keskenään
ristiriitaisia näkemyksiä uskonnosta. Hän
näyttää olevan sodassa itsensä kanssa.
Toisinaan hän puhuu ikään kuin olisi ole-
massa jokin ihmisen ulkopuolella oleva
Jumala, toisinaan taas saa sen vaikutel-
man, että mitään tällaista ei voi, eikä tar-
vitsekaan, olla olemassa. Toisinaan hän
puhuu hyvin kunnioittavasti kristityistä,
toisinaan taas hän arvostelee heitä varsin
kielteisesti. Myös radikaali paha muistut-
taa tietyllä tavoin kristinuskon perisynti-
oppia, vaikka hän sanookin hylkäävänsä
sen. Hän sanoo, että pahan alku on ajassa,
mutta ihminen on kuitenkin valinnut tai-
pumuksen pahaan moraaliseksi mielen-
laadukseen ajan ulkopuolella. Hän kuiten-
kin ehdottomasti kieltää, että ihminen oli-
si paholaismainen olento (einem teuf-
lichen Wesen). Tällaista ajan ulkopuolista
valintaa on vaikea ymmärtää ja Kantin
mukaan se jää selittämättömäksi ja sen
täytyy jäädä selittämättömäksi, vaikka
hän sitä paljon käsittelee kirjoituksissaan.

Näyttää siltä, että Kantin ajatuksia us-
konnosta ei voida ymmärtää, ellei oteta
huomioon sitä, millaisissa konteksteissa ja
kenelle tai keille, hän on kulloinkin näke-
myksensä esittänyt. Tietenkin myös hänen
pietistinen kotitaustansa  ja henkilöhisto-
riansa vaikuttavat myös osittain siihen,
miten hän uskonnon ymmärtää ja miten
hän siihen suhtautuu. Kuitenkin on syytä

korostaa, että kaiken uskonnosta kirjoitta-
mansa Kant on kirjoittanut filosofina.
Meidän on tärkeää myös muistaa se, että
Kant oli kaikesta huolimatta oman aikan-
sa lapsi. Hän oli monin tavoin sidoksissa
niihin historiallisiin, ennen muuta filoso-
fian ja uskonnon historiallisiin, kysymyk-
siin ja ajattelutapoihin, jotka olivat tuohon
aikaan vallitsevina. Viime kädessä on
myös niin, että ilman ”Puhtaan järjen kri-
tiikin” perinpohjaista tutkimista ei voi
ymmärtää sitä, mitä Kant kirjoittaa uskon-
nosta. Ylipäätään tämä ”ensimmäinen
suuri kritiikki” on avain koko Kantin filo-
sofiaan, vaikka hän kehitteli näkemyk-
siään aivan elämänsä loppuvuosiin asti.
Varmaa on kuitenkin se, että ilman uskon-
non moraalista funktiota emme voi puhua
Kantin uskonnosta. Toisaalla hän sanoo,
että moraali ei tarvitse laisinkaan uskon-
toa, toisaalla hän taas väittää, että moraali
johtaa väistämättömästi uskontoon. Vielä
hän toteaa, että uskonto on hyödyllinen
apu, joskaan ei välttämätön, moraaliseen
elämään.  Kantin moraalisessa järjen us-
konnossa Jumalaa tarvitaan, jos ei muuta,
niin ainakin moraalisen motivaation läh-
teeksi. Suurista uskonnoista ainoastaan
kristinuskoa hän piti moraalisena uskon-
tona, vaikkakin sen uskonnollisiin rituaa-
leihin hän suhtautui kielteisesti, toisinaan
jopa halventavasti.

Kantin vaikutus myöhempään
uskonnolliseen ajatteluun
Kant on valistuksen filosofeista merkittä-
vin ja hänen vaikutuksensa myöhempään
uskonnolliseen, erityisesti protestantti-
seen, ajatteluun on ollut valtava. Kun hän
erotti toisistaan teoreettisen ja käytännöl-
lisen järjen, niin hän erotti samalla uskon
ja tiedon. Kristillinen teologia ei ole Kan-
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tin jälkeen pyrkinyt samalla tavoin todis-
telemaan Jumalan olemassaoloa järkipe-
rustein kuin vielä oli tapana Tuomas
Akvinolaisen aikana. Teologiassa ei ole
pitkään aikaan, muutamia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta, yritetty sovittaa (uskon-
nollista) uskoa ja tiedettä keskenään. Us-
koa on pidetty tietyin tavoin tiedon vasta-
kohtana tai ainakin siitä erillisenä elämän-
muotona.

Kantista lähtevästä ns. uudessa protes-
tanttisessa ajattelussa voidaan nähdä yhtä-
läisyyttä kirkkoisä Tertullianuksen esit-
tämään käsitykseen  ”Credo  quia absur-
dum” (uskon, koska se on mieletöntä).
Tätä näkemystä ei tule tulkita niin, että
uskollinen usko olisi järjenvastaista.
Myös Kant korostaa, ettei Jumalan ole-
massaolosta voida saada tietoa teoreetti-
sen järjen avulla, mutta se on käytännölli-
sen järjen vaatimus. Toisin kuin ranska-
laisten valistusajattelijoiden deismi, joka
kääntyy materialismiin ja ateismiin päin,
saksalaiset valistusajattelijat  Kantin  joh-
dolla ovat pikemmin agnostikkoja ja ei-
materialisteja. Kantin vaikutus protestan-
tismiin onkin ollut paljon suurempi kuin
katolilaisuuteen. Protestanteilla ei ole ol-
lut vakiintunutta tomismin tai uustomis-
min kaltaista suhteellisen yhtenäistä teolo-
gista ajatustapaa. Vasta Kantin jälkeen
protestanttinen teologinen tutkimus on,
Martti Lutherin aikoja selvemmin, no-
jautunut filosofiaan. Protestantismi on
1800-luvulta lähtien perustunut erityisesti
Kantin ja Georg Wilhelm Friedrich He-
gelin ja heidän ”seuraajiensa” filosofiaan
sekä eksistentialisti Sören Kierkegaar-
din, ”mystisten” ja ”fideististen” näke-
mysten, välityksellä vaikuttanut 1900-lu-
vun eksistentialistisen filosofian suuntauk-
siin.

Modernin protestanttisen teologian
isäksi nimitetty Friedrich Schleier-
macher erotti Kantin innoittamana uskon
ja tiedon toisistaan, kun hän yritti vastata
oman aikansa luonnontieteen uskonnolli-
selle uskolle esittämiin vaatimuksiin. Hä-
nen mukaansa tiede ei kumoa uskoa, kos-
ka uskonnollisuuden lähde ei ole,  aina-
kaan täysin, ihmisen ulkopuolella.
Schleiermacherin mielestä ”hurskaiden
tietoisuus” on riippuvuuden tunnetta, joka
kristillisessä uskossa on oikeastaan ääre-
töntä riippuvuuden tunnetta äärettömästä.
Hänen ajattelunsa on subjektiivista, mutta
sitä ei tule välttämättä kuitenkaan tämän
perusteella määritellä pelkästään subjekti-
vismiksi. Nimittäin hänen mukaansa us-
konnollisten tunteiden taustalla  on aina,
ainakin implisiittisesti, ääretön ja ikuinen
todellisuus, johon nämä tunteet ovat vas-
tausta. On kuitenkin totta, että Schleier-
macherin teologian sisältönä ei ole juma-
lallinen todellisuus, vaan aina ihmisen us-
konnollinen tietoisuus Jumalan läsnäolos-
ta kaikessa olemassa olevassa.

Schleiermacherin ajattelussa  voidaan
nähdä  panteismin sävyjä, vaikka hän ei
samaistanutkaan maailmaa tai kosmosta
”äärettömään ja ikuiseen”. Hän myös kut-
sui teologiaansa mystiseksi, koska siinä
oli keskeistä uskovan henkilökohtainen
yhteys täysin jumalatietoisen ja tässä mie-
lessä jumalallisen Jeesuksen Kristuksen
kanssa. Hänen mukaansa Kristus ei kui-
tenkaan ole ajaton ja historiaton hahmo.
Schleiermacherista lähtien on alettu pitää
tärkeänä tutkia historiallista Jeesusta. Täs-
sä tehtävässä teologia tarvitsee tiedettä,

Kantin vaikutus protestantismiin onkin ollut pal-
jon suurempi kuin katolilaisuuteen.
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jonka avulla päästään tutkimaan ja tulkit-
semaan vanhoja dokumentteja eläytyen
niiden syntytilanteeseen, minkä avulla
saadaan selville niiden kirjoittajien inten-
tiot mikä taas auttaa ymmärtämään tekste-
jä  nykyaikana. Näin syntyi uudeksi tie-
teenalaksi hermeneutiikka, josta Schleier-
macher luennoi. Hänen teologiansa myötä
protestanttisessa teologiassa monien su-
kupolvien ajan pidettiin lähes itsestään
selvänä sitä, että tutkimuksessa keskity-
tään Jeesukseen ja hänen jumalatietoisuu-
teensa. Kaiken kaikkiaan Schleiermache-
rin panos teologian historiassa on erittäin
merkittävä. Uskonnon ja uskonnollisen
uskon tarkasteleminen ihmisen sisäisenä
ja tunteisiin liittyvänä ilmiönä sai aikaan
modernissa protestanttisessa ajattelussa
suuren muutoksen. Schleiermacherin li-
säksi myös Max Müller ja Rudolf Otto
hyväksyivät Kantin käsityksen teoreetti-
sen ja käytännöllisen järjen lähteistä ja ra-
joista mutta etsivät uskonnon apriorista,
kokemuksesta riippumatonta, perustaa ih-
misen tietoisuuden kolmannesta ulottu-
vuudesta, tunteesta ja kokemuksesta. Kun
teologiassa alettiin kiinnostua uskonnon
kokemuksellisesta ja psykologisesta ulot-
tuvuudesta, niin tällä taas on ollut myös
vaikutusta modernin uskontotieteen, eri-
tyisesti uskontopsykologisen tutkimuk-
sen, syntyyn ja kehittymiseen.

Kantin vaikutus näkyy myös 1900-lu-
vun teologisessa tutkimuksessa. Nimittäin
uuspuhdasoppisen teologian piirissä, en-
nen muuta Karl Barthin vaikutuksesta,
ajateltiin, että Schleiermacher johti libe-
raaliteologit keskittymään liiaksi ihmisen
mahdollisuuksiin ja uskonnollisuuteen Ju-
malan oman todellisuuden, herruuden ja
armon kustannuksella. Liberaaliprotestan-
tit päättelivät uskonnon olemuksen perus-

tuvan Kantin tavoin käytännölliseen ja
eettiseen tietoisuuteen. Sekä liberaalipro-
testantit että Kant perustelivat näkemyk-
sensä samankaltaisesti siten, että vain näin
ajatellen voitiin turvata uskonnon paikka
(luonnon)tieteen aikakaudella. Barthin
mielestä keskittyminen uskontoon johtaa
antropologiseen näkökulmaan, mikä ereh-
dys tulee ilmi jo Rudolf Bultmannin ”de-
mytologisaatio”-ohjelmasta ja tämän kiin-
nostuksesta kysymyksiin ihmisen epäau-
tenttisesta ja autenttisesta olemassaolosta.
Barth sen sijaan hylkäsi tyypilliset libe-
raalisen teologian perinteen tarjoamat
kosketuskohdat, jotka perustuvat ihmisen
moraalitajuun, tunteeseen, tajuntaan, ra-
tionaalisuuteen ja sivistykseen. Barth tote-
si: ”kompastumme, jos kuvittelemme voi-
vamme puhua Hänestä ilman pahennus-
ta”. Hän halusi Jumalan olevan Jumala.
Barth myös ajatteli, että teologian ei tar-
vitse etsiä oikeutusta  ulkopuolisista  kri-
teereistä, vaan sen rationaalisuus ja sisäi-
nen johdonmukaisuus johtuvat Kristus-ta-
pahtumasta annetusta todistuksesta. Näin
ollen hänen teologiassaan on myös nähtä-
vissä selvästi kantilaisia sävyjä siten, että
siinä korostuu uskonnon ja uskon ”auto-
nominen” luonne ja riippumattomuus teo-
reettisen järjen rationaalista argumenteis-
ta. Barth ajatteli, osittain toisin kuin Kant,
että moraali on käsitteellisesti ja loogisesti
uskonnosta riippuvaista niin, ettei moraa-
lisesti oikean tuntemista, eikä toimintaa
voi olla ilman uskontoa, Jumalaa.

Myös kaksi muuta vaikutusvaltaista
1900-luvun teologia, Paul Tillich ja Diet-
rich Bonhoeffer, ymmärsivät syvällisesti
kristillisessä teologiassa ilmenneen uskon
ja tiedon välisen ongelman. Toisin kuin
Barth Tillich pyrki yhdistämään teologi-
sen ajattelun ei-teologiseen tulkintaan ja
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näennäisesti ei-uskonnollisiin kulttuurin
alueisiin. Hänen kokonaisnäkemyksensä
teologiasta on apologeettinen, teologia on
vastausta kunkin aikakauden kysymyk-
siin. Kun usko ratkaisee järjen esittämät
ongelmat, niin uskosta tulee ”perimmäis-
ten tai äärimmäisten kysymysten” asia.
Tillich pyrki yleisesti tarkastellen teke-
mään kristinuskosta ymmärrettävän ja
puoleensavetävän ”sen sivistyneille hal-
veksijoille”. Bonhoeffer  sen sijaan puo-
lustaa kuuluimmassa kirjassaan Wider-
stand und Ergebung (suom. Kirjeitä van-
kilasta, 1951) ”uskonnotonta kristinus-
koa”. Kirkon on luovuttava perinteisistä
uskonnollisista ilmauksista, jotka sekula-
risaation eli maallistumisen myötä ovat
menettäneet merkityksensä. Kirkko on ol-
tava olemassa kaikkia ihmisiä varten, jos
se haluaa säilyttää merkityksensä ”täysi-
ikäisessä” maailmassa. Bonhoefferin ajat-
telu on vaikuttanut varsin voimakkaasti
myöhempään teologiaan.

William James, amerikkalainen prag-
matisti filosofi ja (uskonto)psykogi, oli
myös varsin kiinnostunut Kantin uskon-
nollisesta ajattelusta. Vaikka hänen asen-
teensa Kantia kohtaan oli paikoin selkeäs-
ti negatiivisen, niin häntä voidaan siitä
huolimatta pitää uskonnollisesti kantilai-
sena ajattelijana. Kun Kant ajatteli, että
Jumalan olemassaolo ja sielun kuolemat-
tomuus ovat käytännöllisen järjen vaati-
muksia, niin James argumentoi uskonnol-
lisen uskon tai maailmankäsityksen puo-
lesta ennen muuta pragmaattiseen totuus-
teoriaansa ja ”tahto uskoa” (Will to Belie-
ve) -oppiinsa perustuen. Hän teki selvän
eron ”tervehenkisen” ja ”patologisen” us-
konnon tai uskonnollisuuden välillä, jotka
ovat merkittävästi riippuvaisia ihmisen
luonteesta. Ihmisillä on ”oikeus uskoa”, ja

jos usko aikaansaa moraalista edistymistä
(näin myös Kantin mukaan näyttää tapah-
tuvan), se on syytä omaksua. Myös Lud-
wig Wittgenstein on saanut vaikutteita
uskonnonfilosofiaansa Kantilta. Wittgen-
stein esitti myöhäisfilosofiassaan, että us-
konto on itsenäinen, autonominen ”elä-
mänmuoto”, jota ei voida perustella, eikä
myös arvioida sen ulkopuolelta, ei edes
tieteellisesti. Tällaista näkemystä Anders
Jeffner nimittää uuskantilaiseksi sektori-
teoriaksi. Tähän elämämuotoon liittyvät
”kielipelit” sisältävät uskonnollisia il-
mauksia, jotka eivät viittaa todellisuuteen,
vaan ovat ainoastaan sen (elämänmuo-
don) sisällä tehtyjä kielipelin siirtoja.
Wittgenstein ei itse pitänyt uskontoa kie-
lipelinä, vaikka hänen  mielestään  se  on
elämänmuoto, johon kietoutuu tietynlai-
nen uskonnollinen kieli.

Monet muutkin merkittävät teologit ja
uskonnonfilosofit ovat ainakin epäsuoras-
ti saaneet vaikutteita Kantin uskonnolli-
sesta ajattelusta. Kantin filosofiasta ja us-
konnonfilosofiasta tiet vievät    useaan
suuntaan ja mitään kiistatonta ”oikeaa”
tulkintaa niistä ei voida esittää. Voidaan
kuitenkin uskottavasti sanoa nykyajan
maallistuneisuuden olevan tietyiltä osin
perua hänen ajattelustaan. Kant suhtautui
uskonnollisiin rituaaleihin sekä ihmeisiin
kielteisesti. Ihminen ei voi miellyttää Ju-
malaa rukouksin tai pyhiinvaelluksin, sel-
lainen toiminta on epäjumalanpalvelusta.
Kant on enemmän luterilainen ajattelija
kuin useinkaan tullaan ajatelleeksi. Nimit-
täin, kun hän puhuu eettisestä valtiosta
maanpäällisenä Jumalan valtiona, niin hä-
nen näkemyksessään on paljon yhtäläi-
syyttä Lutherin käsitykseen kahden regi-
mentin opista,  kristitystä samalla kertaa
kahden maailman kansalaisena. He puhu-
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vat erilaisin sanoin samankaltaisista
asioista. Molemmat kuvaavat ”puhdasta”
valtakuntaa, johon ihmiset voivat päästä
joko armon avulla (Luther) tai moraalisia
periaatteita noudattamalla ”Jumalan avul-
la” (Kant). Toisaalta he puhuvat nykyises-
tä epätäydellisestä yhteiskunnasta, jossa
ihmiset  elävät ja  toimivat pyyteellisesti.
Lutherin kuvaus  kristityn elämästä  kah-
dessa valtakunnassa heijastaa näkemystä
toisesta maailmasta, jossa uskonnollisen
usko toteutuu ideaalisesti ja toisesta maa-
ilmasta, jossa eletään epätäydellisten rea-
liteettien alaisuudessa. Kant esittää sa-
manlaisen näkemyksen eettisestä valta-
kunnasta, maailmasta, jossa moraalilaki
hallitsee ihmistä ja toisesta maailmasta,
ihmisten yhteiskunnallisesta yhteisöstä,
jossa maallisen lain pitää hallita.

Toisaalta  meidän  pitää muistaa, että
luterilaisuudessa osin pietismin myötävai-
kutuksella ihmisten maallinen elämä py-
hittyy tai ainakin tulee varsin tärkeäksi.
Tähän myös Kantin voidaan ajatella viit-
taavan, kun hän korostaa sitä, että moraa-
lilain noudattaminen on välttämätöntä us-
konnollisen uskon ilmentymänä. Pietis-
missä henkilökohtaisen kääntymyksen,
uskonratkaisun merkitys, on myös kes-
keistä. Myös suomalaisissa herätysliik-
keissä, jotka ovat saaneet vaikutteita pie-
tismistä, tulee esille henkilökohtaisen, si-
säisen jumalakokemuksen elementti, joka
voidaan tulkita tietyin tavoin mystiseksi
kokemukseksi. Vaikka Kantin uskontonä-
kemystä ei voitane pitää mystisenä, niin
siinä on tietty irrationaalinen elementti,
joka mahdollistaa myös tien kulkea siihen
suuntaan ajatelkaamme vaikkapa Kierke-
gaardin ja Wittgensteinin kantilaistyyppi-
siä fideistisiä uskonnonfilosofioita, joissa
mystisyys on selvästi läsnä. Tietenkin

Kant voidaan tulkita eri näkökulmista tar-
kastellen myös deistiksi tai agnostikoksi.
Tiukkana ateistina häntä ei kuitenkaan
voida pitää, koska niin kumoavia ovat hä-
nen lausuntonsa ateismista, ainakin dog-
maattisesta ateismista.

Kantin merkitys ei näytä ajan myötä
vähentyvän. Hänen uskontoa koskevista
näkemyksistään saa perusteita ajankohtai-
seen uskonnon ja tieteen väliseen vuoro-
puheluun (Dawkinsin ja McGrathin dia-
logi) ja myös maailman pahuutta pohti-
vaan keskusteluun.
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Heikki Tervonen

Rooman viimeinen jumala

Länsimaisen historian kiintoisimpiin mut-
ta virallisessa historiankirjoituksessa tor-
jutuimpiin henkilöhahmoihin kuuluu kau-
nis bitynialainen nuorukainen Antinous,
josta tuli keisari Hadrianuksen rakastettu
ja lopulta Rooman valtakunnan ”viimei-
nen jumala”. Kirkko tuomitsi hänen pal-
vontansa, mutta  hänestä on  tullut myös
nykyajan gaykansan jumala.

Antinous syntyi Bityniassa Luoteis-
Turkissa noin vuonna 111 jKr. Espanjalais-
syntyinen keisari Hadrianus, joka oli tuol-
loin 47-vuotias,  tapasi  silloin  kaksitoista-
vuotiaan Antinouksen joko Bityniassa tai
Nikomediassa. Muutaman kuukauden ku-
luttua Antinous lähetettiin Roomaan keisa-
rilliseen pedagogioon. Noin viiden vuoden
kuluessa Antinous saa merkittävän aseman
keisari Hadrianuksen elämässä.

Hadrianus oli tosin naimisissa Sabi-
nan kanssa. Mutta on arveltu, että hänen
avioliittonsa oli puhtaasti poliittinen. Sen
sijaan Hadrianus piti paljon anopistaan
Matidiasta. Tälle rakennettiin Roomaan
ensimmäinen naiselle pystytetty temppeli.

Sekä Sabina että Antinous seurasivat
keisaria hänen matkoillaan. He olivat
kumpikin Ateenassa. Hadrianus oli hullu-
na antiikin Kreikan sivistykseen. Antinous
oli myös mukana retkellä Egyptiin, juma-
lien maahan, josta Hadrianus innostui yhtä
paljon kuin Kreikasta. Täällä tapahtui jär-

kyttävä onnettomuus. Antinous ”putosi”
laivasta Hermopoliksen luona, kun keisari
seurueineen oli purjehtimassa Niilillä.
Kuollessaan hän oli ehkä 18–20-vuotias.

Historia Augusta -nimisen antiikin ai-
kaisen historiateoksen mukaan Antinous
joko uhrasi itsensä Hadrianuksen puolesta
tai Antinouksen kauneus ja Hadrianuksen
ylenmääräinen aistillisuus aiheuttivat on-
nettomuuden. Aivan ilmeisesti Antinous
joko uhrasi itsensä keisarin tai Rooman
puolesta – nuoren kuoleman uskottiin li-
säävän vanhemman elinvoimaa ja Niilin
uhrin uskottiin saavan aikaan Egyptin ja
välillisesti koko valtakunnan kukoistuk-
sen – tai kyseessä oli puhdas onnetto-
muus, hukkuminen.

Historia Augusta -kirja kertoo edel-
leen, että Hadrianus itki Antinousta ”kuin
naista”. Hadrianus ei tosin päättänyt Nii-
lin ”risteilyään” Antinouksen kuoleman
takia vaan jatkoi sitä Luxoriin saakka.

Ehkä Antinous uskoi tulevansa ikui-
seksi kuollessaan. Niin joka tapauksessa
tapahtui. Kohta Antinouksen kuoleman
jälkeen Hadrianus rakennutti Antinopo-
liksen kaupungin paikalle, jonka kohdalta
Antinouksen ruumis oli löydetty. Uuden
kaupungin ensimmäiset asukkaat valittiin
arvalla egyptiläisestä Ptolemaiksesta, joka
ylpeili puhtaasta kreikkalaisesta perinnös-
tään.
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Kirkko tuomitsi
Vuonna 131 jKr. aloitettiin Antinouksen
ruumiin muumioiminen. Maaliskuussa
hänen jumalallistamisensa saatettiin pää-
tökseen. Antinouksen täysin puettu ja voi-
deltu ruumis kuljetettiin ruumispaareja
muistuttavalla veneellä Antinopolikseen,
jossa järjestettiin Antinopeia-kisat ja julis-
tettiin Antinouksen yleismaailmallinen
uskonto. Vuonna 132 Antinouksen pal-
vonta oli korkeimmillaan. Tuhansia Anti-
nouksen patsaitten kopioita levisi pitkin
Rooman valtakuntaa. Antinous Rakastettu
oli viimeinen Rooman jumalista. Hänen
palvontansa ei ollut Rooman valtakunnan
vaikutusvaltaisimpia, rikkaimpia eikä pit-
käikäisimpiä, mutta laajimmalle levinnei-
tä uskontoja se oli. Sitä harjoitettiin noin
70 kaupungissa valtakunnan eri osissa, ja
se tunnettiin joka kodissa. Antinouksen
kultti oli suosittu Egyptin kaupungeissa
Aleksandriasta Hermopolikseen. Erityisen
suosittu hän oli Vähässä-Aasiassa. Häntä
palvottiin siellä 20 kaupungissa, mukaan
lukien hänen synnyinkaupunkinsa Bity-
nion. Italiassa häntä palvottiin kymmenes-
sä kaupungissa. Antinouksen patsas on
nähtävänä yhä Turkin Antalyan museossa.
Tosin sen kauniit kasvot on turmeltu.

Kirjailija Theodor Birt kertoi kirjas-
saan Rooman miehiä (WSOY 1917), että
Hadrianus oli luonut Antinous-uskonnon
kristinuskon kilpailijaksi. Olihan Hadria-
nus yrittänyt pyyhkiä pois kristinuskon
tärkeimmät paikat ja niissä tapahtuneen
palvonnan: Jeesuksen synnyinluolan Bet-
lehemissä ja Jeesuksen haudan Jerusale-
missa rakentamalla niiden sijaan pakanal-
liset temppelit.

Vuonna 132 Hadrianus pystytti Anti-
nouksen temppelin Tiberin rannalla ra-

kentamaansa Canopus-maatilalle Roo-
maan. Birtin mukaan se oli 70 hehtaarin
suuruinen loistelias maakartano. Siellä oli
sekä Platonin Akatemia että kuoleman
valtakunnan Elysionin mukaelmat. Edelli-
sessä olivat keisarin mukaan hänen ole-
muksensa juuret, Elysioniin kantoi hänen
toivonsa. Birt arveli, että varmaankin An-
toniuksen kuva kutsui Hadrianusta kuole-
manjälkeiseen elämään.

Kirkon voimakkaasti tuomitsevaa
kantaa Antinouksen kultista edusti 300-
luvulla elänyt Aleksandrian kuuluisa ark-
kipiispa Athanasios. Hän sanoi, että yksi
jumalista oli uusi jumala Antinous, joka
oli keisari Hadrianuksen suosikki ja ”hä-
nen laittomien mielihalujensa orja”. Kui-
tenkin Athanasios jatkoi virheellisesti,
että tämä ”häpeämätön ja skandaalimai-
nen poika” kuoli Egyptissä, kun hovi oli
siellä. Athanasios tuomitsi jyrkästi Anti-
nouksen julistamisen jumalaksi. Hänen
mielestään se paljasti kaiken epäjumalan-
palveluksen todellisen alkuperän. Athana-
sios huomautti, että Rooman valtakunnan
ensimmäisistä viidestoista keisarista vain
Claudiuksella oli ”täysin korrekti rakkau-
den maku”.

Antinous ei kuulu vain historiaan. Hä-
nestä on tullut gaykansan idoli. Esimer-
kiksi The Temple of Antinous -järjestö
pyrkii edistämään Antinouksen palvontaa
nykyajassa. Sen mukaan kuka tahansa,
joka valitsee Antinouksen seuraamisen ja
huutaa häntä avukseen, on vapaa mietis-
kelemään ja palvomaan häntä oman sydä-
mensä mukaan, yksin. Me kaikki olemme
yhden ja saman tulen kipinöitä ja juma-
luuksia, sanotaan tässä mystiikan värittä-
mässä uususkonnossa.
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Reunahuomautus ”Jumalaongelmaan”

Vartija-lehden vastaavan päätoimittajan
Matti Myllykosken sujuvasti kirjoitetussa
esittelyssä Ateistinen uskontokritiikki ja
kristillinen apologetiikka (Vartija 3/2007)
on lyhyt loppujakso Uskonto kulttuurina,
jossa Myllykoski toteaa: ”Jumala ja us-
konto eivät mielestäni ole ensi sijassa to-
tuutta tai valhetta, hyvää tai pahaa, vaan
kulttuuria.”

Riippumatta nyt siitä, mikä täsmälli-
nen sisältö kvalifikaatiolle ”ensi sijassa”
pitää antaa, kannanotto näyttää hyvin hei-
jastavan linjaa, jota Vartija on Räisäsen,
Mäkisalon ja Myllykosken kaudella nou-
dattanut. Päätoimittajilla on ollut huoli us-
kontoa koskevan keskustelun kulttuuri-
kelpoisuudesta. Huoli on sinänsä oikeutet-
tu. Mielenkiintoista on kysymys hinnasta,
esimerkiksi totuudesta. Postmodernistisiin
taustaoletuksiin totuuden saavutettavuu-
desta kuuluu, ettei uskonnollisista totuuk-
sista voi missään vakavasti otettavassa
realistisessa mielessä puhua. Totuus on
tarkastelu- tai puhetapa, diskurssi ja näkö-
kulma, jolla voi olla jokin suhteellisen
vaatimaton kasvimaa kuokittavanaan
kulttuurin siirtolapuutarhassa.

Myllykosken kannanottoon voisi us-
konnonfilosofi, joka edustaa aivan päin-
vastaista asennetta, nimittäin metafyysistä
realismia, esittää seuraavanlaisia näkö-
kohtia:

(1) Totuus on paikkansapitävyyttä ja
uskonnolliset totuudet ovat tosia tässä
merkityksessä. (2) Uskonnolliset totuudet
ovat siis paikkansapitäviä samassa merki-
tyksessä kuin ”luonnonlait” tai ”empiiri-
set tosiasiat”. (3) Luonnonlait ovat joko
yleiskäsitteiden (universaalien) välisiä yh-
teyksiä (4) tai kontingentteja totuuksia.
Esimerkiksi rauta laajenee kuumennet-
taessa on yleiskäsitteen rauta, kuumenta-
minen ja laajentuminen välinen välttämä-
tön yhteys (platonismi). Tai kontingentis-
sa tapauksessa raudan laajentumista kuu-
mennettaessa joko ilmiötä ei voi lainkaan
selittää tai sitten on oletettava jokin piile-
vä erillinen tekijä, joka saa raudan laajen-
tumaan. (5) Selittämättä jättäminen on
vastoin tieteen ja kriittisen ajattelun peri-
aatteita, joten on pyrittävä löytämään tyy-
dyttävä selitys. (6) On matemaattisesti yk-
sinkertaisempaa olettaa kaikille olemassa
oleville olioille (substansseille) jokin yh-
teinen piilevä tekijä selittäjäksi kuin jokai-
selle erikseen jokin erityinen fysikaalinen
voima tai ominaisuus. (7) Yhteinen tekijä
ei voi olla fysikaalinen, koska silloin se ei
voisi olla selittävä tekijä. (Selittävän teki-
jän ja selitettävän täytyy näet olla toisis-
taan loogisesti riippumattomia.)  (8)  To-
tuuden paikkansapitävyys, luonnonlakei-
hin nojaava selittäminen ja matemaattinen
eleganssi johtavat siis siihen, että koko to-
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dellisuuden täytyy olla yhden yksinkertai-
sen, jakamattoman, ikuisen ja ei-fysikaali-
sen tekijän varassa selittyvä. (9) Ainoa te-
kijä, joka täyttää nämä ehdot, on Jumala.

Riippumatta siitä, onko edellä esitet-
tyjen näkökohtien muodostama päättely
pätevä vai ei, se sisältää vakavan haasteen
Myllykosken kannalle, jonka mukaan us-
konnossa ei ole ensi sijassa kysymys to-
tuudesta. Tämän vuoksi olisi mielenkiin-
toista tietää, miten Myllykoski vastaisi
esitetyn argumentaation askeleisiin. Olisi
tietenkin toivottavaa, että se tapahtuisi ta-
valla, jonka filosofiyhteisö voisi laajasti

hyväksyä. Pelkkä mielipide ei silloin riitä.
Eikö Vartijan toivoma ”kulttuurikeskuste-
lu” hyötyisi argumentin kumoamisesta?

Mainittakoon selvyyden vuoksi, etten
itse ryhtyisi puolustamaan yllä esitettyä
argumenttia. Mutta vaikka en kannattaisi-
kaan argumenttia, luulisin voivani lyödä
vetoa kaksi vastaan yksi argumentin päte-
vyyden puolesta Myllykosken omia, artik-
kelissaan esittämiä näkökohtia vastaan.

Heikki Kirjavainen

Jumalauskosta ja ateismista

(Keskustelua käytiin sähköpostitse elo-
syyskuun vaihteessa 2007)

En malta olla kommentoimatta joitakin
Vartijan 3/07 juttuja, kun sattumalta sekä
Dawkinsin Jumalharha että Dennettin Lu-
mous murtuu ovat   jokseenkin tuttuja.
Kommentit ovat melko sattumanvaraisia
ja suunnilleen siinä järjestyksessä kuin
asiat lehdessä tulevat esille.

Pääkirjoituksessa sanotaan: ”Ateismi-
keskustelussa häiritsee hieman juuri se,
että siinä kumotaan yhä uudestaan se ju-
mala, joka on jo ajat sitten muutenkin ku-
moutunut ja jota useimmat kristitytkään
eivät puolusta.” Ateistina voisin tietenkin
kirjoittaa asian hiukan toisin: ”Uskonto-
keskustelussa häiritsee hieman juuri se,
että jokaisen kumotun jumalan tilalle luo-
daan yhä uusia jumalia, joilla ei välttämät-
tä ole mitään tekemistä toistensa, saati sit-
ten suurten monoteististen uskontojen yh-
den ainoan luojajumalan kanssa.”

Myllykoski kirjoittaa: ”Vastaavasti
Dawkinsin määritelmä uskosta sokeana
luottamuksena on kestämätön, koska usko
vaikuttaa koko ihmisessä. Jumala-uskoa
ei voi verrata satuolentoja koskeviin usko-
muksiin ...” Miten määritellään, että

”usko vaikuttaa koko ihmisessä”? Ja mi-
ten tällainen ”kokonaisvaltainen vaikutus”
kumoaa sen, että usko olisi sokeaa luotta-
musta? Toisaalta voidaan vallan hyvin us-
koa menninkäisiin, peikkoihin, keijuihin
ja jättiläisiin (niistähän puhutaan Raama-
tussakin), joiden olemassaoloa – mutta ei
myöskään olemattomuutta – ei voida tie-
teellisesti todistaa. Kenties nuo mennin-
käiset ja muut elävät jossakin rinnakkai-
sessa universumissa ja ovat joskus keksi-
neet keinon, jolla ne halutessaan pääsevät
tänne meidän ulottuvuuteemme.

Edelleen: ”Dawkins tekee tavallaan
turhaa työtä, koska tarpeettoman Jumalan
olemassaoloa ei tarvitse kumota erikseen
minkäänlaisella tieteellisellä teorialla.”
Mielestäni Dawkins ei pyrikään esittä-
mään mitään tieteellistä teoriaa vaan ai-
noastaan esittämään rationaalisia syitä sil-
le, ettei ole mitään syytä uskoa mihinkään
jumalaan eikä niin ollen myöskään mitään
syytä hyväksyä niitä hulluuksia, mitä us-
kontojen nimissä päivittäin tehdään; vai
mitä muuta kuin hulluutta ovat erilaiset
itsemurhaiskut (kristillisen kirkon piirissä
ei tarvitse mennä kovin kauas historiaan,
kun löytyvät Pohjois-Irlannin tapahtumat;
vähän kauempana – onneksi – ovat esim.
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noitavainot).
”Siten McGrathinkaan ajattelussa tie-

teellinen teoria ei todista yhtään mitään,
koska pohjimmiltaan on kysymys siitä,
että ihminen tarvitsee Jumalaa.” Niin kuin
alkoholisti viinaa, niinkö?

Ja vielä: ”Mielestäni ateisteilta, usko-
vilta  ja  agnostikoilta  on  aina kysyttävä,
millaisen Jumalan he kieltävät, uskovat tai
pitävät tietämättömyytensä kohteena.
Miksi ateisti ei tarvitse Jumalaa ja uskova
tarvitsee?” Uskovien jumalia taitaa olla li-
kimain yhtä monta eri lajia kuin uskovia-
kin (jos hiukan liioitellaan); ateisteille riit-
tää yhden ainoan yleiskäsitteen kieltämi-
nen. Se, miksi uskova tarvitsee Jumalaa,
on kenties ihan hyvä kysymys. Mutta löy-
tyisikö vastaus siitä, että Dawkinsin sa-
noin puhutaan uskontoviruksesta tai mee-
mistä tai Näreahon tavoin ”tietystä [periy-
tyneestä] neuraalisesta ohjelmasta”.

Ja vielä: ”... miksi muinaisajan ihmi-
set aina ja kaikkialla kehittivät uskonto-
jaan sekä investoivat niihin kohtuuttomas-
ti työtään ja omaisuuttaan, kun tosiasioi-
den olisi pitänyt puhua sen puolesta, että
sato ei parane eikä huonone rukoilemalla
ja että kultti ei estä sotia ja onnettomuuk-
sia?” On ehkä syytä muistaa, että vaikka
uskontojen harjoittaminen yleensä kai on-
kin aiheuttanut tavalliselle kansalle ras-
kaita kustannuksia, uskontoa hyväkseen
käyttäville, pappien kanssa yhteistyötä te-
keville vallanpitäjille se on merkinnyt
helppoa tapaa hankkia lisää vaurautta ja
valtaa.

Edelleen: ”Arkitodellisuuden valossa
uskonnon harjoittajat ovat aina kokeneet
saavansa uskonsa välityksellä ”siunausta”
ja ”hyvää”, mitä tahansa tämä kulloinkin
tarkoittaa.” Näinhän kirkko on kautta ai-
kojen opettanut: kaikki, mitä ihmiselle ta-
pahtuu, on Jumalan antamaa ja siis hyvää,
olipa kysymyksessä sitten sairaus, lähei-
sen kuolema, luonnonkatastrofi tai mikä
tahansa. Joissakin tapauksissa toki sano-
taan, että kysymyksessä on Jumalan ran-
gaistus ”uppiniskaisille” ihmisille, mutta

rangaistuksen tarkoituksenakin on kirkon
oppien mukaan ollut vain ja ainoastaan ih-
misten oma paras – ”jos ne nyt tämän tsu-
namin jälkeen oppisivat elämään ilman
syntiä, niin en enää seuraavaa lähettäisi”.

Kommenteista huolimatta pidän erin-
omaisena sitä, että Vartija keskustelee täl-
laisista asioista. Ainahan olisi helpompaa
vaieta epämieluisat väitteet kuoliaaksi.
Tiettyä rohkeutta osoittaa myös vanhoista
lehdistä poimittujen sitaattien julkaisemi-
nen, tällä kerralla erityisesti Antti J. Pieti-
län kirjoituksesta poimitut näkemykset
muhammedilaisuudesta ja alkuasukkaista.
Toivottavasti toimitukseen ei ryntää itse-
murhapommittajia, jotka katsovat tekstin
loukkaavan heidän uskontoaan.

Arvi Tamminen, Riihimäki
arvi.tamminen@kolumbus.fi

Kiitos kommenteistasi. Omalta osaltani
vastaan, että tuohon tapaan (luodaan aina
uusia jumalia) asia on, mutta siinä ei ole
mitään ihmeellistä. Näin tapahtui jo nii-
den n. 1000 vuoden aikana, jona Raamat-
tu syntyi. (Vrt. esim. Jonas Gardell, Juma-
la, 2006).

Ts. jo Raamatussa on monenlaisia ju-
malia, kirkon historiasta puhumattakaan.
Ihminen kuvailee kokemustaan jumalaksi
nimittämästään aina sillä käsitteistöllä ja
siitä maailmankuvasta käsin, jotka hänellä
on käytettävissään. Olipa jumalaksi nime-
tyllä jotain vastinetta tai ei, ihmisen ku-
vaukset hänestä/siitä lienevät joka tapauk-
sessa aina yhtä vääriä. Ns. standardi-oh-
jelmallisessa ateismissa torjutaan mieles-
täni usein vain varsin ”alkukantainen” ju-
malakäsitys, sitä tarkoitin. Minusta oleel-
linen raja jumalakeskustelussa on se, tor-
jutaanko periaatteessakin se mahdolli-
suus, että olemassaolossa perimmiltään
voisi olla kysymys muustakin kuin siitä
mistä biologian tai muun tieteen avulla
saamme tietoa.

Itse epäilen hieman, että mikään tiede
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voisi koskaan sanoa Jumalan olemassa-
olosta mitään, biologia ja teologia mukaan
luettuna. Teologian piirissä sitä ei ymmär-
tääkseni edes yritetä tehdä ainakaan yhtä
usein kuin eräiden luonnontieteiden, esi-
merkiksi juuri biologian ja kosmologian
piirissä.

Eikä kysymys ole ehkä ole siitä, että
emme tiedä vielä tarpeeksi, vaan saattaa
siitä, että meiltä puuttuu perusedellytyksiä
ylipäätään ymmärtää. Olemme ehkä kuin
pianon kannella ryömivä etana, joka tun-

tee Beethovenin kuutamosonaatin väräh-
telyt, mutta ei kuule eikä näe. Selittääk-
seen kokemuksensa  etanan pitäisi tehdä
analyysi pianosta, musiikista, maailmasta
jossa piano sijaitsee jne. Kenties me olem-
me todellisuuden joidenkin tasojen ratio-
naalisina selittäjinä vastaavassa asemassa
kuin etana kuutamosonaatin värähtelyjen
selittäjänä?

Martti Mäkisalo
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NÄKÖALOJA

Totuus vai tehtävä?

Kirkko ja kaupunki -lehden pääkirjoituk-
sessa ihasteltiin 12.9. uskontomme hie-
noutta. Kirjoituksen mukaan uskontomme
ytimessä ovat armo ja rakkaus, mistä
”voimme olla ylpeitä”, ”vaikkei kaikki
sen [ytimen] ympärille kertynyt sälä niin
kelpoa olisikaan.”

Niin, mikähän on sälää ja mikä ydin-
tä?

Luterilaisen  kirkon  tunnustuskirjojen
lopussa on asiahakemisto, jossa on luetel-
tu ne tunnustuskirjojen kohdat ja sivut,
joissa kutakin asiaa on käsitelty. Se minkä
verran siis jonkin asian /sanan alla on viit-
tauksia tunnustuskirjojen sivuille, lienee
jonkinlainen merkki siitä, kuinka keskei-
nen tai  tärkeä tuo asia  on  luterilaisessa
opissa ja elämässä.

Voittajaksi selviää sana Usko. Pelkäs-
tään siihen liittyvien tunnustuskirjan koh-
tien luettelemiseen kuluu 37 palstasenttiä.
Erittäin hyvin pärjäävät myös esimerkiksi
Laki (35 cm), Teot (26 cm), Pyhä Henki
(25 cm). Käskyt, Parannus ja Perisynti
sinnittelevät nekin jossakin 10–20 par-
haan liepeillä 15–17 palstasentillään.
Armo ja Rakkaus sen sijaan ovat lähellä
harmaaseen keskikastiin hautautumista 11
ja 10 palstasentin suorituksellaan.

Mutta Raamattu, varsinkin Uusi Tes-
tamentti ja erityisesti Jeesuksen julistus,
siihenhän terve moderni kristillisyys vii-
me kädessä nojaa!

”Tutkimus on jo kauan ja harvinaisen
yksimielisesti pitänyt Jumalan valtakunta
-teemaa Jeesuksen julistuksen aivan olen-
naisimpana elementtinä”, kirjoittaa do-
sentti Tom Holmén tämän syksyn uu-
tuuskirjassaan Jeesus.

Mitä Jeesus tällä käsitteellä täsmälli-
sesti tarkoitti, sitä tutkimuksen on ollut
tiettävästi vaikeampi jäljittää. Mutta kyse
oli uskosta johonkin (yli)historialliseen
murrokseen, jonka todellisuutta Jeesus jo
omalla toiminnallaan arveli konkretisoi-
vansa, mutta jonka piti toteutua lopullises-
tikin hänen omana elinaikanaan tai aina-
kin ihan lähitulevaisuudessa ikään kuin
täyttymyksenä niille lupauksille, joita Ju-
malan uskottiin liittolaiskansalleen anta-
neen. Tämän valtakunnan sisällä armolli-
suus ja rakkaus olivat voimassa.

Mutta valtakunnan ulkopuolelle jää-
vien osa ei tulisi olemaan helppo.

Holmén kirjoittaa: ”Jeesuksen tuo-
miosanoma on siis yhtä varteenotettava
kuin sanoma pelastuksestakin”. Holmén
luettelee parikymmentä sellaista Raama-

155



tun jaetta, jossa Jeesus kuvaa helvettiä ja
siellä koettavia ikuisia tuskia ”hyvin graa-
fisesti” ja joskus vielä kuin ”hiillokseen
puhaltaen kontrastoi kuvaukset pelastu-
neiden autuuteen”. Lisäksi löytyy kym-
menkunta jaetta, joissa Jeesus vakuuttaa
tuomion päivän koittavan varmasti, minkä
vuoksi asiasta täytyy varoittaa.

Tunnustuskirjojen asiahakemistossa
tämä Jeesuksen julistuksen ”aivan olen-
naisin elementti”, Jumalan/taivasten val-
takunta, ei ole ansainnut edes omaa haku-
nimikettään. Sen sijaan haettavissa on
tunnustuskirjojen opetuksia mm. seuraa-
vista aiheista: Hilarius, Hilten ja Pome-
ranus.

Tietenkään luterilainen usko ja oppi
eivät ole samoja kuin Jeesuksen usko ja
oppi. Jeesus oli uskonnoltaan juutalainen.
Kristinusko taas irtautui hiljalleen juuta-
laisuudesta omaksi uskonnokseen ja ha-
jaantui vuosisatojen aikana yhä kauem-
mas lähtökohdistaan monimutkaisiksi op-
piryteiköiksi, joissa erityisesti Jeesuksen
keskeisin sanoma Jumalan valtakunnasta
ja suuresta ylihistoriallisesta murroksesta
jäi marginaaliin jos sinnekään. Nykykir-
kon pappisvirasta UT:n Jeesus saisi var-
maankin pikapotkut maailmanlopun usko-
muksineen, tuomiopäivä- ja helvettiuhit-
teluineen.

Kaiken kattava armo, rakkaus ja hu-
maanisuus ylipäätään alkoivat hivuttautua
kohti nykyistä asemaansa uskonnon ”ko-
vimmassa” ytimessä valistuksen ja huma-
nismin myötä. Yleisen ilmapiirin muut-
tuessa niitä alettiin ”löytää” yhä enemmän
myös Raamatusta ja luterilaisuudesta.
Vuosisatoja Raamatusta ja tunnustuksesta
oli löytynyt paljon enemmän moralismiin,
vallankäyttöön, ihmisten nujertamiseen ja
jopa väkivaltaan velvoittavia kohtia. Näitä

piirteitä voi löytää Vartijankin alkuvuosi-
kymmenien kirjoituksista ja satunnaisem-
min vielä pitkään sen jälkeenkin.

Uskonto muuttuu muun kulttuurin ja
yhteiskunnan mukana, se on selvä eikä
muuta mahdollisuutta olekaan. Ei ole pa-
luuta ”alkuperäiseen” kristinuskoon, jol-
laista yksiselitteisenä ilmiönä ei edes ole
ollut olemassa. Silloinkin 2000 vuotta sit-
ten oli vain historiallinen ja monimuotoi-
nen uskonnollis-kulttuurinen prosessi.

Epäselvempää on, miten kirkko tun-
nistaa ja tiedostaa tätä jatkuvaa proses-
siaan, muutostaan. Ei liene ihan mahdo-
tonta, että ihan niin kuin yksilön, myös
kirkon    tapaisen instituution    kohdalla
oman  identiteetin ja  menneisyyden  pro-
sessoinnin laiminlyöminen heijastuu ulos-
päin pinnallisuutena ja uskottavuuden
puutteena. Kaikkihan tuntevat sen ihmis-
tyypin, joka puhuu paljon ja kuuntelee vä-
hän, kannattaa kaikkia hyviä asioita ja
pyrkii olemaan kaikkien kaveri, mutta jos-
ta takanapäin sanotaan, että tyyppi ei ole
uskottava, se ei sinut itsensä kanssa, sillä
ei ole identiteettiä eikä omaa näkemystä
asioista.

Vanhassa lapsenmielisten seuraleikis-
sä vuorossa olevalta pelaajalta kysytään:
”totuus vai tehtävä?” Jos valitsee tehtä-
vän, selviää esimerkiksi kuperkeikan heit-
tämisellä, talon ympäri juoksemisella tai
pelikumppanin halaamisella. Jos taas va-
litsee vaihtoehdon totuus, joutuu vastaa-
maan vilpittömästi pelikumppanin kysy-
mykseen.

Stimuluksesta vaikuttaa siltä, että
kirkko on tässä leikissä aina valinnut
vaihtoehdon ”tehtävä”.

Stimulus
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ARVIOT

Leo Näreaho

KUINKA USKONTO SELÄTETÄÄN

Boyer, Pascal: Ja ihminen loi jumalat. Miten uskonto selitetään. WSOY 2007 [ransk.
alkuteos Et l'homme créa les dieux: Comment expliquer la religion 2001]. 415 s.

Ranskalainen Pascal Boyer on antropolo-
gi ja uskontotieteilijä, joka on harjoittanut
(antropologisen kenttätyön ohella) tutki-
mustyötä niin Ranskassa kuin Yhdysval-
loissakin. Boyer on arvostetuimpia kogni-
tiivisen uskontotieteen edustajia. Käsillä
oleva kirja on hänen tunnetuin teoksensa
ja nyt Boyer’n teorioita voidaan arvioida
myös suomenkielellä Tiina Arppen suju-
van suomennoksen ansiosta. Boyer itse on
taitava kirjoittaja. Hän osaa yhdistää riit-
tävän määrän teoriaa, empiirisiä tutkimus-
tuloksia ja valaisevia esimerkkejä koko-
naisuudeksi, joka avautuu asiasta kiinnos-
tuneelle    maallikolle, mutta tyydyttää
myös akateemisen lukijan vaatimuksia.
Kirja toimii hyvänä ja monipuolisena
kognitiivisen uskontotieteen esittelynä.

Kognitiivisen uskontotieteen pyrki-
myksenä on löytää uskonnollisille ilmiöil-
le ja käyttäytymismuodoille aitoja teo-
riaan ja kausaalisuhteisiin pohjaavia seli-
tyksiä. Tässä suhteessa kognitiivinen us-
kontotiede haluaa erottautua perinteisestä
hermeneuttis-fenomenologisesta tutki-
muksesta, jossa lähtökohtana ovat ensisi-
jaisesti tutkittavan kulttuuriyhteisön oma
itseymmärrys ja käsitteistö.

Boyer hylkää perinteiset uskonnon al-
kuperä -selitykset (esim. uskonto selittää
maailman rakennetta ja tapahtumia, us-
konto lohduttaa, uskonto on yhteisön jär-

jestyksen perusta). Boyer’n oma, kognitii-
vinen tarina uskonnon kehityksestä on ly-
hyesti seuraava. Ihminen fyysisenä ja
psyykkisenä olentona on evoluution tuote.
Näin ollen myös ihmisen mieli on luon-
nonvalinnan tulos. Aivoissa on erikoistu-
neita toimintayksiköitä eli moduleita, jot-
ka toteuttavat, ”realisoivat” mielen ohjel-
mat ja päättelysysteemit. Ihmismieli saa
informaationsa maailmasta eräänlaisten
(evoluution tuottamien) intuitiivisten on-
tologisten kategorioiden kautta. Boyer ja
kognitiiviset uskontotieteilijät puhuvat in-
tuitiivisesta fysiikasta, biologiasta ja psy-
kologiasta. Jo pienillä lapsilla on käsitys
siitä, kuinka esim. kiinteät kappaleet käyt-
täytyvät; lapset ovat herkkiä elävien ja ei-
elävien objektien eroille; lapsille kehittyy
myös ns. mielenteoria, jonka avulla he
voivat ennakoida ja selittää muiden per-
soonien käyttäytymistä. Ontologiset kate-
goriat ovat siten mielen käsitteellisiä
skeemoja (esim. eläin, henkilö); ne eivät
tässä yhteydessä viittaa maailman ontolo-
giseen rakenteeseen. Nyt uskonnolliset
käsitteet ovat Boyer’n mukaan intuition-
vastaisia: ne rikkovat intuitiivisia odotuk-
siamme siitä, miten maailma ”normaalis-
ti” toimii. Esimerkiksi ruumiiton henki
käyttäytyy eräissä suhteissa kuten ruu-
miillinen persoona (hengellä on haluja ja
uskomuksia), mutta toisissa suhteissa täs-
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tä poikkeavasti (henki voi kulkea kiinteän
seinän läpi). Intuitionvastaisuutensa vuok-
si uskonnolliset käsitteet leviävät ja jäävät
helpommin mieleen. Edelleen: koska us-
konnolliset käsitteet aktivoivat erilaisia
mielen systeemejä, ne myös voivat toimia
osallisina monenlaisissa päätelmissä. Ne
ovat inferentiaalisesti rikkaita käsitteitä.

Edellisessä kappaleessa olen kuvan-
nut uskonnollisuutta mielen rakenteiden
tasolla – Boyer löytää kognitiivisesta psy-
kologiasta tukea uskonnollisten käsittei-
den luonnetta koskeville väitteilleen. Epä-
varmemmalle pohjalle tullaan, kun ale-
taan puhua uskonnosta sosiaalisena ilmiö-
nä. Kuinka rakennetaan yhteys yksilön
mielen rakenteista sosiaalisiin rakentei-
siin? Yhdeksi ratkaisuksi Boyer tarjoaa
biologi Richard Dawkinsilta periytyvää
meemiteoriaa. Meemit ovat eräänlaisia
”kulttuurigeenejä” – tapoja, uskomuksia,
toimintoja – jotka pyrkivät leviämään
mahdollisimman tehokkaasti ihmismie-
lestä toiseen. Meemiteoria on kuitenkin
liian epämääräinen, jotta se voisi toimia
uskottavana sosiaalisen selittämisen teo-
riana. Tässä tullaan tärkeään kysymyk-
seen. Onko ihmisen käyttäytymisen
(myös uskonnollisen käyttäytymisen) se-
littäminen aina pyrittävä palauttamaan yk-
silön (neurologisiin, kognitiivisiin, psyko-
logisiin) rakenteisiin vai onko hyväksyttä-
vä myös aidosti sosiaalisen tason selityk-
set?

Näyttää ilmeiseltä, että Boyer suosii
ensimmäistä, individualistisen selittämi-
sen vaihtoehtoa. Esimerkiksi uskonnolli-
set rituaalit eivät Boyer’n mukaan sinänsä
tuota sosiaalisia vaikutuksia, vaan erään-
laisen harhakuvan vaikutuksista. Todelli-
sen vaikutuksen perusta – ja samalla ri-
tuaalien todellinen selitys on ihmisen
mielen evolutiivisissa rakenteissa. Rituaa-

leihin liittyy usein puhdistautumista ja toi-
mintojen jakamista puhtaaseen/epäpuh-
taaseen. Tämä on yhteydessä mielen tar-
tuntajärjestelmään, joka on herkistynyt
havaitsemaan tartunnan aiheuttajia.

On kuitenkin hyvin kyseenalaista,
kuinka pitkälle niin monimuotoista so-
siaalisen toiminnan järjestelmää kuin us-
kontoa voidaan kiinnostavasti selittää
evoluutiopsykologisten mielen ohjelmien
avulla. Pikemminkin evoluutiopsykologia
muodostaa tässä tapauksessa eräänlaiset
selittämisen reunaehdot, joilla tosin tie-
tyissä tapauksissa voi olla yllättävää rele-
vanssia selitysten kannalta. Tässä suhtees-
sa Boyer’n toivoisi kirjassaan selvittävän
tarkemmin, kuinka tyhjentävästi hän väit-
tää voivansa selittää uskonnollisia ilmiöitä
(selittääkö hän ensisijaisesti uskonnollisia
käsitteitä, uskonnollista käyttäytymistä
vai uskontoa instituutiona?).

Boyer’n teorioinnissa voisi puuttua
moniin muihinkin seikkoihin. Intuition-
vastaisten käsitteiden kategoria vaikuttaa
sangen epämääräiseltä. Myös tieteessä ja
taiteessa on intuitionvastaisia käsitteitä;
kuinka uskonnolliset käsitteet eroavat
näistä? Miksi mieli ylipäänsä tuottaa in-
tuitionvastaisia uskomuksia ja käsitteitä?
Boyer’n teorian rajoittava piirre on sen si-
toutuminen vahvaan kognitiivis-evolutii-
viseen lähtökohtaan. Itse asiassa vaikuttaa
siltä, että suurinta osaa Boyer’n uskonnon
teoriasta voitaisiin soveltaa korkeampiin
kädellisiin (varsinkin jos oletetaan että
esim. simpansseilla on alkeellinen mielen-
teoria). Luultavasti simpanssitkin ovat tie-
toisia olentoja ja ”ajattelevat”. Mutta niil-
tä puuttuu käsitteellinen kieli ja sen mah-
dollistama korkeampi tietoisuus (itsetie-
toisuus); siksi niillä ei ole uskontoa eikä
korkeampaa kulttuuria. Tämä ero on Boy-
er’n kirjasta kadoksissa.
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Vartija – 120 vuotta ajan hermolla

Kiista vuodesta 1919 voimassa olleen kieltolain oikeutuksesta ja mielekkyydestä kirvoitti
1920-loppua kohti eloisaa keskustelua myös Vartijan palstoilla. Lehti oli asettunut vahvasti
kieltolain kannalle ja julkaisi asiaan liittyen runsaasti raittiusasiaa edistämään tarkoitettuja
kirjoituksia. Tässä näytteet saman kirjoittajan kahdesta eri tekstistä. Edellisessä hän pohtii
Raamatun käyttöä pyhäkoululaisten(!) raittiuskasvatuksessa ja jälkimmäisessä hän miettii
pakkokeinoja alkoholin aiheuttamina pidettyjen perinnöllisten sairauksien torjumiseksi.

[...]
Johannes Kastajan päivänä: Luuk. 1,

5–17: ”Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo.”
Mark. 6, 14–29: Herodeksen syntymäpäi-
väpidot ja Johanneksen kuolema.

1. kolm. päivän jälk. sunnuntaina: Dan.
5, 1–9. 13–17. 25–30: Belsassarin pidot.

3. kolm. p. jälk. sunn.: Luuk. 15,
11–32: tuhlaajapojasta. 1 Piet. 5, 6–11:
”Olkaa raittiit, valvokaa. Perkele käy ym-
päri kuin kiljuva jalopeura.”

20. kolm. p. jälk. sunn.: Ef. 5, 15–21:
”Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee
irstainen meno.”

25. kolm.  p.  jälk.  sunn.: 1 Tess.  5,
1–10: ”Valvokaamme ja olkaamme rait-
tiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne nukkuvat
öisin, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne
ovat öisin juovuksissa. Mutta me, jotka,
olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit.”

Näissä koko seurakunnan jumalanpal-
velusta varten valituissa teksteissä on
usein sellaistakin, jota lapset eivät saata
käsittää. Sellaiset kohdat sopii hyvällä
syyllä syrjäyttää, ja milloin koko teksti on
sellainen, että sitä on vaikea lapsille selit-
tää, voidaan sen sijaan Raamatun  ehty-
mättömistä varastoista valita jokin toinen

helppotajuisempi, ja silloin sopii taas pi-
tää silmällä raittius-näkökohtiakin. Sopii
esim. kertoa lapsille, ”että jo Israelin kan-
san keskuudessa oli sellaisia, jotka koko-
naan kieltäytyivät kaikista väkijuomista.
Niitä olivat n. s. nasiirit, joista puhutaan 4
Moos. 6, 1–5, esim. suurista ruumiinvoi-
mistaan kuuluisa Simson (Tuom. 13, 4–7)
ja Israelin kansan suuri johtaja Samuel (1
Sam. 1, 11–15). Myöskin Danielin kehi-
tyksessä näkyy raittiin elämän hyvä vai-
kutus (Dan. 1, 3–20). Ei myöskään sovi
unohtaa Johannes Kastajaa, joka niinikään
oli ehdottoman raittiuden edustaja (Luuk.
1, 15). Jos tahdotaan lapsille oikein ha-
vainnollisesti osoittaa, mitä kauheita seu-
rauksia väkijuomain  nauttiminen saattaa
mukanaan tuoda, niin, paitsi jo edellämai-
nittuja tekstejä, jotka kertovat Belsassarin
ja Herodeksen pidoista, on myöskin kerto-
mus Herodeksen toimeenpanemasta las-
ten murhasta (toisen joulupäivän teksti
Matt. 2, 1–18) sopiva raittiustekstiksi.
Poikkeamatta historiallisesta totuudesta
voi näet oppilaille ensinnäkin esittää, että
Herodes-sukuisten ruhtinaitten tunnettu
julmuus saattoi olla seuraus heidän juo-
pottelevasta ja irstaasta elämästään. Las-
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tenmurhaaja Herodeksesta on tekstin so-
vituksessa helppo siirtyä kuningas Alko-
holiin, joka on murhannut miljoonia lap-
sia ja on siis vieläkin suurempi hirmuhal-
tija kuin mikään Herodes. Kuten edellä-
esitetystä luettelosta ilmikäy, ei pyhäkou-
lussa ole puutetta sopivista raittiusteks-
teistä; päinvastoin niitä on enemmänkin
kuin tarvitaan, niin että on valinnan varaa.

K. K. Aro,
Kirkko raittiuskasvatuksen perustusta

laskemaan!
Vartija 41 (1928) s. 77–78

Onko sterilisoiminen sellainen toimenpi-
de, joka saattaa tulla kysymykseen alko-
holisteja käsiteltäessä? Jos alkoholisti sa-
malla on tylsämielinen tai mielisairas tai
kaatumatautinen, olivatpa nämä sairaudet
sitten alkoholismin tai yleensä suvun rap-
peutumisen seurauksia, silloin epäilemättä
sterilisoiminen on paikallaan; samoin sil-
loin, kun alkoholisti on tehnyt itsensä syy-
pääksi sairalloiseen sukupuoliviettiin viit-
taavaan siveellisyysrikokseen, vaikkapa
se ei teekään sellaista rikollista yhteiskun-
nalle kokonaan vaarattomaksi.

Jos sterilisoimista näissäkin tapauk-
sissa vielä muka ihmisyyden nimessä vas-
tustetaan, ei se ole muuta kuin liiallista
hempeämielisyyttä. Kristillinen lähim-
mäisenrakkaus vaatii kyllä, että kaikkein
kurjimmankin jo olemassaolevaa elämää
hoidetaan. Mutta sama rakkaus vaatii
myöskin, että tehdään kaikki, mitä tehtä-
vissä on, jotta estettäisiin kaikenlaisen
kurjuuden, kuten tylsämielisyyden, mieli-
sairauden ja kaikesta siitä johtuvan kärsi-
myksen meneminen perinnöksi tuleville
sukupolville. Jos se vielä saattaa tapahtua,
kuten prof. Essen-Möller vakuuttaa, tuot-
tamatta asianomaiselle juuri mitään ki-

puakaan, ei sitä voida pitää liian ankarana
toimenpiteenä. Pitkäaikainen eristäminen
on sen rinnalla paljon ankarampi toimen-
pide. Jos sterilisoiminen jossakin tapauk-
sessa olisi omiaan siinä määrässä vähentä-
mään henkilön yleisvaarallisuutta,   että
häntä ei olisi enää pakko eristää, olisi sitä
pidettävä pikemmin laupeuden tekona
kuin rangaistuksena.

Kun  alkoholismi kulkee käsikädessä
kaikenlaisten suvun rappeutuneisuutta to-
distavien ilmöitten, kuten tylsämielisyy-
den, mielisairauden, kaatumataudin, rikol-
lisuuden y. m. s. kanssa, ja näitä tällaisia
vajamittaisia yhteiskunnan jäseniä on
meilläkin suuret määrät, esim. jo yksis-
tään tylsämielisiä noin 10,000, ja kun on
kieltämätön tosiasia, että sterilisoimisella
voitaisiin ainakin vähentää tällaisten vaja-
mittaisten henkilöitten lisääntymistä,
vaikkakaan ei lopettaa sitä, on kysymys
sen arvoinen, että sitä on vakavasti harkit-
tava. Jos sterilisoiminen meillä otettaisiin
käytäntöön sellaisiin henkilöihin nähden,
kuin meillä on ajateltu, olisi se, vaikka sitä
ei ulotettaisikaan tavallisiin alkoholistei-
hin, kuitenkin yksi ja ehkä hyvinkin teho-
kas keino myöskin taistelussa alkoholis-
mia ja sen aiheuttamaa rikollisuutta vas-
taan. Moni murhapolttaja y. m. rikollinen
jäisi maailmaan tulematta.  Joka tapauk-
sessa on varmaa että alkoholismia ja sen
seurauksia vastaan taisteltaessa eivät riitä
yksistään rangaistukset; tarvitaan myös-
kin tarkoituksenmukaista alkoholistihuol-
toa y. m. toimenpiteitä.

K. K. Aro,
Yhteiskunnan suhtautuminen

alkoholirikollisiin
Vartija 40 (1927) s. 244–245.

(Sitaatit kokosi Heidi Haahtela)
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