
Naisista, tunteista

ja paavista

Vuoden 2009 alkaessa Lähi-idässä sodi-
taan jälleen. Israel on hyökännyt Gazan
alueelle, jota hallitsee palestiinalais-isla-
milainen äärijärjestö Hamas. Israel haluaa
lopettaa Hamasin kannattajien raketti-is-
kut omalle alueelleen; Hamas taas syyttää
Israelia Gazan saartamisesta. Maailmalla
osoitetaan mieltä ja vaaditaan väkivallan
loppua. Mikään taho ei kuitenkaan voi
tehdä mitään todellista verenvuodatuksen
lopettamiseksi tai siviilien suojelemiseksi.
Israelilaisten ja palestiinalaisten suhde on
jatkunut samankaltaisena vuosikymme-
niä.

Millainen osuus uskonnoilla on tässä
konfliktissa? Juutalaisten ja arabien kiis-
talla on tietenkin useita ulottuvuuksia.
Suurvaltapolitiikka on ollut mukana ku-
vioissa Israelin perustamisesta 1948 alkaen:
sekä Yhdysvallat että Neuvostoliitto tuki-
vat tuolloin juutalaisvaltion perustamista
alueelle. Myöhemmin USA on esiintynyt
maailmanpolitiikassa – myös YK:ssa – Is-
raelin vankkumattomana tukijana. Kon-
fliktilla on niin ikään talouteen liittyvä
ulottuvuus. Israel on alueen taloudellinen
ja teknologinen suurvalta, mikä epäile-
mättä kismittää ympäröiviä arabivaltioita.
Ja tietysti kyseessä on myös kansallinen
konflikti. Israel puolustaa kansaansa ja

aluettaan; palestiinalaiset vaativat alueelle
omaa valtiotaan.

Näistä tekijöistä huolimatta uskon-
nonkaan vaikutusta konfliktissa ei voi
unohtaa. Israel on virallisesti juutalainen
valtio, vaikka kaikki juutalaiset eivät ole
aktiivisesti uskonnollisia. On myös muis-
tettava, että n. viidesosa Israelin väestöstä
on ei-juutalaisia, enimmäkseen arabimus-
limeja. Palestiinalaisarabien puolella isla-
milainen identiteetti on viime vuosina
vahvistunut.

Mutta eivätkö Lähi-idän monoteistiset
uskonnot kytkeydy myös alueen kulttuuri-
siin ja historiallisiin rakenteisiin? Yksi nä-
kökulma on sukupuolinen. Sekä juutalai-
suus, kristinusko että islam ovat olleet
miesvaltaisia, patriarkaalisia uskontoja.
Patriarkaalisuus on liittynyt heimokulttuu-
riin, johon sisältyvät myös tiukat kunnia-
käsitykset. Yhteisöön kuuluminen määrit-
tää yksilön aseman ja identiteetin. Yksilön
häpeä on koko yhteisön häpeää. Naiselle
tämä  on  merkinnyt  huolehtimista ennen
kaikkea sukupuolisesta kunniastaan. Mut-
ta naiset ovat olleet myös valmiita taiste-
lemaan yhteisönsä ja heimonsa puolesta.
Tämä näkyy niin historiassa kuin nyky-
päivänkin Lähi-idässä sekä juutalaisten
että arabien puolella.
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Vanhan testamentin historiasta löytyy
mielenkiintoisia naishahmoja, joita kuva-
taan yhtä hyvin sukupuolisina olentoina
kuin juutalaisten kansallisten pyrkimysten
ilmentäjinä. Jarmo Kiilunen tarkastelee
artikkelissaan Vanhan testamentin
apokryfikirjojen naishahmoja. Kirjoittajan
mukaan naisen seksuaalinen vetovoima
on keskeisin apokryfien naiskuvaa mää-
räävistä tekijöistä. Naisen seksuaalisuu-
dessa on jotain häpeämätöntä ja päälle
käyvää – siis uhkaavaa. Sirakin kirjan mu-
kaan tytär on miehelle aarre. Mutta koska
aarre on arvokas, on sitä vartioitava ja si-
ten aarteesta tuleekin taakka ja uhka! Toi-
saalta apokryfikirjoista käy ilmi, että nai-
silla on seksuaalisuutensa ansiosta myös
valtaa. Judit kukistaa assyrialaisten kunin-
kaan kauneudellaan ja neuvokkuudellaan.
Samoin käyttää Ester hyväkseen naisellis-
ta viekkauttaan. Molemmat naiset ovat
valmiita uhrautumaan naisina kansansa
puolesta.  Mutta  – kuten kirjoittaja huo-
mauttaa  –  sankarityönsä tehtyään naiset
palaavat kiltisti omalla rajoitetulle paikal-
leen yhteisössä. Milläköhän tavalla juudi-
tit ja esterit käyttävät valtaansa nykypäi-
vän suomalaisessa yhteiskunnassa? Ehkä-
pä Kiilusen kuvaamien tarinoiden yksi
opetus on se, että seksuaalinen valta tuo
mukanaan myös vastuun.

Heikki Kirjavainen tarkastelee kiin-
nostavassa artikkelissaan tunteita ja us-
konnollisia ilmauksia filosofisin välinein.

Kirjoitus on hyvä esimerkki siitä, kuinka
selkeillä filosofisilla erotteluilla – erilai-
silla käsitteellisillä linsseillä – voidaan va-
lottaa arkipäiväisiä ilmiöitä uudesta näkö-
kulmasta. Kirjavaisen kirjoitus liittyy
myös viime vuosien akateemisen filoso-
fian keskusteluun, jossa tunteet ja tuntei-
den tiedollinen rooli ovat olleet esillä.

Anna-Riitta Tunturi kirjoittaa niin
ikään ajankohtaisesta aiheesta eli katoli-
sen kirkon suhteesta islamiin ja toisaalta
moderniin yhteiskuntaan. Tunturi analy-
soi erityisesti paavin pari vuotta sitten pi-
tämää esitelmää, jossa tämä korosti kato-
lisen perinteen ja kreikkalaisen rationaali-
sen ajattelun yhteyttä. Katoliset keskuste-
lijat tulkitsevat mielellään juuri katolisen
tradition ylläpitävän länsimaisen rationaa-
lisuuden  perinnettä vastakohtana protes-
tantismin taipumukselle ajautua erilaisiin
relativismin ja irrationalismin muotoihin.
Tulkinta on yllättävä; lukijan kannattaa
tutustua Tunturin kirjoitukseen tarkem-
min. Lisäksi vuoden ensimmäisessä Var-
tijassa käydään keskustelua kirkon tilasta
ja meemeistä.

Huom! Lehden lopussa on tilaajillem-
me tämän vuoden tilausmaksuja koskevat
ohjeet.

Toimituksen puolesta hyvää ja virik-
keistä alkanutta vuotta kaikille lukijoille!

Leo Näreaho
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Jarmo Kiilunen

Synnin alku vai isän aarre?

Havaintoja Vanhan testamentin

apokryfikirjojen naiskuvasta

Vanhan testamentin apokryfikirjoja lu-
kiessa ei voi olla panematta merkille, että
naiset saavat niissä suhteellisesti huomat-
tavasti enemmän tilaa kuin muussa,
”kanonisessa”, Vanhassa testamentissa –
seikka, joka on herättänyt kasvavaa mie-
lenkiintoa viime vuosikymmenien raama-
tuntutkimuksessa. Seuraava esitykseni ei
kuitenkaan ole tutkimuspuheenvuoro,
vaan joukko lukijakeskeisestä näkökul-
masta nousevia havaintoja mieslukijan
silmin. Kysyn, millaisia naiskuvia ja nii-
den hahmotelmia syntyy apokryfikirjojen
naiskuvauksista.

Olen kiinnostunut lähinnä kuudesta
naisesta, joista viisi on nimeltä mainittuja.
He ovat kaunis leski, kaunis kuningatar,
kaunis vaimo, kaunis morsian, seitsemän
veljeksen sankariäiti ja arkinen nalkuttava
vaimo. Naisista kaksi osallistuu aktiivi-
sesti tapahtumien kulkuun, kaksi alistuu
passiivisesti siihen mitä tuleman pitää.
Kolme on äitejä, yksi on lapseton leski.
Mukaan mahtuu myös miesnäkökulma.
Sitä edustaa Sirak, ”Jerusalemin viisas” –
meidän aikoinamme myös miessovinisti-
siaksi numero yksi kutsuttu.

Mikä on mahdeista suurin?
Kreikkalainen eli Ensimmäinen Esran kir-
ja sisältää mainion kohtauksen, jonka
vuoksi koko kirja ilmeisesti on päässyt
apokryfien joukkoon; muutenhan se ei
juuri poikkea Esran kirjasta. Kolme ku-
ningas Dareioksen (522–486 eKr.) henki-
vartijoina toimivaa nuorukaista päättää ki-
sata siitä, kuka heistä antaa viisaimman
vastauksen kysymykseen, mikä on mah-
deista suurin. Kuninkaan on määrä palkita
voittaja kallisarvoisin lahjoin ja monin
kunnianosoituksin.

Nuorukaiset – joista yksi on juutalai-
nen Serubbabel (Kr. Esra 4:13) – kirjoit-
tavat vastauksensa ja asettavat ne kunin-
kaan tyynyn alle. Seuraavana päivänä ku-
ningas antaa kutsua oikeussaliin kaikki
Persian ja Meedian valtaa pitävät asian
ratkaisemiseksi. Ensimmäiselle nuorukai-
selle mahdeista suurin on viini, joka panee
juojaltaan pään sekaisin, olipa tämä ku-
ningas tai orpopoika: ”surut unohtuvat,
velat eivät paina mieltä”. Seuraavan nuo-
rukaisen mielestä ylin mahti on kunin-
kaan, koska häntä on totteleminen, käski-
pä hän tappaa, tuhota tai rakentaa. Kol-
mannen, Serubbabelin, vastaus on nainen
– ja nyt on pakko siteerata:
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”Herrat, kuningas on suuri, ihmisiä on
paljon, ja viinillä on voimaa. Mutta
eikö näilläkin mahdeilla ole herransa
ja hallitsijansa? Onpa  hyvinkin: nai-
set. Naiset ovat synnyttäneet kunin-
kaan ja koko kansan, joka hallitsee
maata ja merta. Heistä kaikki ovat pe-
räisin. Naiset ovat kasvattaneet mie-
het, jotka ovat istuttaneet viinitarhat,
joista viini tulee. He myös tekevät
miesten vaatteet ja näin tuottavat heil-
le kunniaa, eivätkä miehet voi elää il-
man heitä. Miehet keräävät kultaa ja
hopeaa ja kaikenlaisia hienoja esinei-
tä, mutta kun he näkevät kauniin ja
puoleensavetävän naisen, he unohta-
vat kaiken muun. Suu auki he tuijotta-
vat häntä, ja jokainen himoitsee häntä
enemmän kuin kultaa ja hopeaa tai
kaikenlaisia hienoja esineitä.”

”Mies jättää isänsä, joka kasvatti hä-
net, hän jättää synnyinseutunsa ja liit-
tyy yhteen vaimonsa kanssa, ja  vai-
mon vierellä hän elää päiviensä lop-
puun isäänsä, äitiään ja entistä koti-
seutuaan muistamatta. Tästä teidän
tulee ymmärtää, että naiset hallitsevat
teitä – ettekö tekin uurasta ja näe vai-
vaa vain kantaaksenne kaiken hankki-
manne naisille? Mies ottaa miekkansa
ja lähtee retkilleen; hän ryöstää ja va-
rastaa, hän purjehtii meriä ja virtoja,
hän kohtaa leijonan ja vaeltaa pilkko-
pimeässä – ja minkä hän varastaa,
ryöstää ja rosvoaa, sen hän vie lemmi-
tylleen. Mies rakastaa vaimoaan
enemmän kuin isäänsä ja äitiään. Mo-
net ovat menettäneet järkensä naisten
vuoksi ja heidän takiaan päätyneet or-
juuteen, monet ovat naisten tähden
tuhoutuneet, monet hairahtuneet ja

langenneet syntiin” (4:14–27).

Serubbabel tietenkin voittaa, mutta
asia ei pääty tähän; sehän olisi liian hyvää
ollakseen totta. Serubbabel osoittautuu
epäreiluksi kilpakumppaniksi ja ilonpilaa-
jaksi, kun hän ottaa oikeudekseen lisätä
vielä naistakin suuremman mahdin: totuu-
den, jota puolestaan edustaa Jumala.

Vaikka kolmen henkivartijan kilpa
lieneekin persialaista alkuperää, se tuo
vahvasti ja hyväksyvästi esiin sen luon-
nollisen halun, jota mies vanhatestamen-
tillis-juutalaisen näkemyksen mukaan
tuntee naista kohtaan. Naisen vetovoima
onkin apokryfien naiskuvaa määräävistä
tekijöistä keskeisin. Seksuaalisuus on toki
läsnä myös Esterin, Susannan ja Saaran
tapauksissa, mutta aivan ratkaiseva se on
Juditin kirjassa, jonka sankaritar käyttää
häikäilemättä hyväkseen naisellista viehä-
tysvoimaansa: Judit vie, Holofernes viki-
see.

Judit
Kirja alkaa pitkällä johdannolla, jossa ker-
rottujen tapahtumien päätteeksi assyrialai-
sen Holoferneksen komentamat monikan-
salliset joukot piirittävät Juditin fiktiivistä
kotikaupunkia Bait-Ilajaa. Judit on kun-
niallinen, varakas, lapseton itsellinen les-
ki, joka miehensä Manassen kuoltua kan-
taa jatkuvasti leskenpukuaan ja paastoaa
päivittäin. Kellään ei ole pahaa sanottavaa
tästä hurskaasta ja jumalaapelkäävästä
naisesta, jonka vartalo on kaunis ja kasvot
suloiset katsella.

Kolme vuotta ja neljä kuukautta kau-

Naisen vetovoima on apokryfien naiskuvaa mää-
räävistä tekijöistä keskeisin.
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nis leski on padonnut naiselliset avunsa
säkkivaatteeseen, ollut menemättä yhdel-
lekään miehelle, mutta nyt – äärimmäises-
sä hädässä – hän päästää naisen itsessään
hetkeksi valloilleen. Kun piiritetty koti-
kaupunki on kuolemanvaarassa ja johto-
miehet antautumismielialan vallassa, kun
miehistä ei ole miehiksi, Judit ryhtyy sel-
laiseksi. Hän on mies ja nainen yhtä aikaa:
mies, joka kriisitilanteessa ottaa ohjat
käsiinsä – nainen, joka luottaa kahteen
asiaan: Jumalaan ja naisen tuoksuunsa.
Hän on kuin yksi Vanhan testamentin tuo-
mareista, jotka elävät omaa elämäänsä,
mutta kriisin puhjettua astuvat esiin ja
johtavat kansansa pois ahdingosta – ja
palaavat taas omalle paikalleen.

Judit varustautuu tehtäväänsä pesey-
tymällä, voitelemalla itsensä kalliilla
tuoksuöljyllä, kampaamalla hiuksensa ja
kietomalla päähänsä kauniin nauhan. Hän
pukeutuu juhlapukuun, jota on viimeksi
käyttänyt miehensä eläessä, panee sandaa-
lit jalkaansa ja kaunistautuu vielä nilkka-
ja rannerenkailla, sormuksilla, korvaren-
kailla ja muilla koruillaan, jotta, kuten
teksti toteaa, ”pystyisi hurmaamaan jokai-
sen miehen, joka hänet näkisi” (Judit
10:3–4).

Kertoja kuvaa pilke silmäkulmassa
Juditin saapumista vihollisen leiriin. En-
sin lähtee hänen kauneutensa lumoama
sadan miehen saattue viemään häntä Ho-
loferneksen teltalle. Syntyy yleinen häli-
nä, kun tieto hänen tulostaan leviää teltas-
ta telttaan. Sotilaat tungeksivat Juditin
ympärillä ja ihmettelevät ja ihastelivat hä-
nen kauneuttaan. He sanoivat toisilleen:
”Kuka  voi väheksyä kansaa, jonka jou-
kossa on tällaisia naisia? Tuosta kansasta
ei pidä jättää henkiin yhtäkään miestä. Jos
heitä jää eloon, he voittavat viekkaudel-

laan koko maailman.” Neljäntenä päivä-
nä, h-hetken koittaessa, Judit tulee Holo-
ferneksen telttaan ja istuutuu taljalleen.
”Holoferneksen sydän alkoi lyödä kii-
vaammin ja hänen mielessään kuohui.
Hän paloi halusta maata Juditin kanssa ja
oli odottanut tilaisuutta Juditin viettelemi-
seen siitä saakka kun ensi kerran oli hänet
nähnyt. ”Juo ja pidä hauskaa kanssam-
me”, Holofernes sanoi. Holofernes oli rie-
muissaan Juditin tulosta ja joi ruukuittain
viiniä; niin paljon viiniä hän ei ollut yksis-
säkään juhlissa juonut koko elämänsä ai-
kana” (12:16–20).

Kertoja pelastaa Juditin raiskaukselta
hukuttamalla Holoferneksen humalaan.
Naista suuremmaksi mahdiksi osoittautuu
siis sittenkin viini. Holoferneksen pää
ruokalaukussaan Judit palaa  orjattarensa
kanssa Bait-Ilajaan. Eivät nuoret miehet,
eivät voimamiehet, eivät jättiläiset, vaan
Juditin, Merarin tyttären kauneus vei mie-
heltä voimat, vangitsi miehen mielen, ku-
ten urhea sankaritar itse jälkeenpäin lau-
laa (16:5–9).

Kertooko tämä Daavid–Goljat-kamp-
pailun feminiininen vastine jotakin naisen
todellisista mahdollisuuksista 3.–2.
esikristillisen vuosisadan juutalaisessa yh-
teisössä? Tuskin. Tehtävänsä tehtyään Ju-
dit palaa entiselle paikalleen yhteiskun-
nassa. Häntä kyllä juhlitaan Jerusalemissa
kolme kuukautta, hänen kunniakseen
tanssitaan ja kuljetaan kulkueessa, ja
”koko elinaikansa hän oli kaikkialla
maassa hyvin arvostettu” – mutta hänestä
ei tule uutta Bait-Ilajan kaupunginjohta-
jaa. Ei, hän palaa entiseen, tosin kunnial-
liseen mutta harmittomaan asemaansa,
jossa hän jälleen sulkeutuu omaan maail-
maansa. Juditin kirja on miehen – tekisi
mieli sanoa miesten – kirjoittama kirja,
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jossa hetkeksi päästään uskonnon nimissä
iloittelemaan sodalla ja erotiikalla mutta
jossa  nainen palautetaan asemaan, jossa
hän ei uhkaa miestä eikä miesten valtaa.
Monet miehet kyllä halusivat hänet vai-
mokseen, mutta kertoja huomauttaa, ettei
Manassen jälkeen yksikään  mies saanut
koskea häneen koko hänen elämänsä aika-
na. Kiintoisaa havaita, että teksti, joka
niin sanoakseni ”vilauttaa”, toisaalta ihan-
noi seksuaalista pidättyvyyttä.

Kun Judit sitten kuolee sadanviiden
vuoden iässä, kansa suree häntä seitsemän
päivää. Kirja päättyy: ”Niin kauan kuin
Judit eli ja pitkään hänen kuolemansa jäl-
keenkään israelilaisten ei tarvinnut pelätä
ketään” (16:25).

Ester
Peitellympää ja kompleksisempaa naisen
eroottisuus on Kreikkalaisessa Esterin kir-
jassa. Pelastaakseen kansansa, jota Ha-
manin, Hammetain pojan, vehkeilyn
vuoksi uhkaa totaalinen juurituksi tulemi-
nen, kuningatar Ester joutuu hakeutu-
maan suurkuninkaan puheille, vaikka tie-
tää, että ”se mies tai nainen, joka kutsu-
matta menee kuninkaan luo palatsin sisä-
pihaan, on kuoleman oma. Vain jos ku-
ningas ojentaa häntä kohden kultavaltik-
kansa, hän saa jäädä eloon” (Kr. Est.
4:11) – eikä Esteriä ole haaremin naisista
kolmeenkymmeneen päivään kutsuttu ku-
ninkaan luo.

Kreikkalaisen Esterin kirjan pohjaker-
tomuksena on kirjan hepreankielinen ver-
sio. Kumpikin kirja kuvaa omanlaisensa
Esterin. Yhteistä on molemmille, että
Mordokai-nimisen sukulaismiehen huos-
taansa ottama kaunis Ester, jota muiden
kuninkaan haaremiin valittujen neitojen
tavoin oli hoidettu kuusi kuukautta mirha-

öljyllä ja toiset kuusi tuoksuaineilla ja voi-
teilla, oli voittanut kuninkaan rakkauden
ja saanut päähänsä kuningattaren kruu-
nun. Nyt hänen on testattava tehonsa ku-
ninkaaseen tilanteessa, joka on jyrkästi
hovietiketin vastainen.

Heprealainen Ester on toiminnassaan
suoraviivainen: kun hänen kasvatti-isänsä
Mordokai tekee hänelle selväksi, ettei mi-
tään muuta keinoa ole juutalaisten pelas-
tamiseksi kuin mennä kuninkaan puheille,
Ester toteaa tekevänsä sen, vaikka se on
vastoin lakia: ”Kun minun kerran on kuol-
tava, niin kuolen” (4:16).

Juditin tavoin Ester joutuu riskeeraa-
maan elämänsä, kun vaakalaudalla on, ei
vain hänen, vaan koko hänen kansansa
kohtalo. Kaikki on sen varassa, miten Es-
terin onnistuu vaikuttaa suurkuninkaaseen
sillä tavoin, että tämä a) ylimalkaan ottaa
hänet vastaan ja b) vielä suostuu hänen
pyyntöönsä.

Ratkaisevasta kohtauksesta heprealai-
nen teksti kertoo asiallisen toteavasti,
kiinnittämättä lainkaan huomiota Esterin
tunteisiin: ”Kolmantena päivänä Ester pu-
keutui kuninkaalliseen asuunsa, meni ku-
ninkaan palatsin sisäpihaan ja jäi seiso-
maan valtaistuinsalin oviaukon kohdalle.
Kuningas istui valtaistuinsalissa kunin-
kaallisella valtaistuimellaan vastapäätä
oviaukkoa. Kun kuningas huomasi kunin-
gatar Esterin seisovan pihassa, hän heltyi
ja osoitti Esteriä kultavaltikalla, joka hä-

Juditin kirja on miehen – tekisi mieli sanoa
miesten – kirjoittama kirja, jossa hetkeksi pääs-
tään uskonnon nimissä iloittelemaan sodalla ja
erotiikalla mutta jossa nainen palautetaan ase-
maan, jossa hän ei uhkaa miestä eikä miesten
valtaa.
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nellä oli kädessään. Ester astui kuninkaan
eteen ja kosketti valtikan päätä. Sitten ku-
ningas kysyi häneltä: Mikä sinun mieltäsi
painaa, kuningatar Ester? Mitä sinä mi-
nulta toivot? Vaikka pyytäisit puolta val-
takuntaa, saat sen” (5:3).

Tämä heprealaisen tekstin kolme ja-
keen mittainen katkelma kasvaa kreikka-
laisessa 17 jakeen mittaiseksi dramaatti-
seksi kuvaukseksi naisesta, joka kuole-
mantuskassa käy ankaran sisäisen kamp-
pailun. Paastottuaan ensin säkissä ja tuh-
kassa hän kolmantena päivänä päättää ru-
kouksensa ja pukeutuu jälleen juhla-
asuunsa. Hän lähtee huoneestaan kahden
kamarineitonsa kanssa, nojautuu toisen
käsivarteen hienostorouvan elein toisen
neidon kantaessa hänen laahustaan. ”Hän
hehkui kaikessa kauneudessaan ja hänen
kasvonsa loistivat iloa ja rakkautta, mutta
hänen sydäntään kouristi pelko” (D:5)

”Kaikkien ovien läpi kuljettuaan Ester
asettui kuninkaan eteen. Kuningas is-
tui valtaistuimellaan kaikessa arvonsa
mukaisessa loistossa, vaatteet kullalla
ja jalokivillä kirjailtuina, ja hän oli hy-
vin pelottava. Hän kohotti majesteetil-
liset kasvonsa, ja hänen silmänsä lei-
musivat suuttumuksesta. Silloin ku-
ningatar kalpeni, ja hänen oli haettava
tukea edellään kulkevan kamarinei-
don olkapäästä, ettei hän olisi vaipu-
nut maahan. Mutta Jumala hellytti ku-
ninkaan mielen. Kuningas nousi hä-
tääntyneenä valtaistuimeltaan ja kii-

rehti Esterin luo, otti Esterin käsivar-
silleen ja piti häntä sylissään, kunnes
hän tointui. Kuningas puhui hänelle
rauhoittavasti ja sanoi: Mikä sinun on,
Ester? Älä pelkää, minähän olen sinun
miehesi. Et sinä kuole; minun mää-
räykseni koskee vain tavallista kansaa.
Tule tänne! Kuningas kohotti kultai-
sen valtikkansa ja kosketti sillä Esterin
kaulaa ja hän syleili Esteriä ja sanoi:
Puhu minulle. Ester sanoi: Herrani,
kun näin sinut, sinä olit loistava ja pe-
lottava kuin Jumalan enkeli, ja sydä-
meni tuntui pysähtyvän. Sinä olet iha-
na ja ihmeellinen, herrani, sinun kas-
vosi sädehtivät lempeyttä. Puhues-
saan hän pyörtyi ja vaipui maahan.
Kuningas hämmentyi, ja koko hovivä-
ki yritti saada Esterin virkoamaan.
Mitä tahdot, Ester? kuningas kysyi.
Mitä sinä toivot? Vaikka pyytäisit
puolta valtakuntaani, saat sen.

Esterin suunnitelma onnistuu täydelli-
sesti: heikoksi ja pyörtyileväksi tekeyty-
vän kaunottaren taktiikka puree täydelli-
sesti – mutta ei sentään yksinään. Mukana
on myös uskonnollinen ulottuvuus, joka
heprealaisesta tekstistä puuttuu: ”Jumala
hellytti kuninkaan mielen.” Siis ei kauniin
naisen strategia yksinään, vaan synergia
Jumalan kanssa tuovat juutalaisille vapau-
tuksen joukkotuhosta  ja  mahdollisuuden
kostaa vihollisilleen.

Uskonnollisen ulottuvuuden korostu-
minen on Kreikkalaisen Esterin kirjan
keskeinen piirre, joka erottaa sen heprea-
laisesta. Kun heprealaisessa tekstissä ei
kertaakaan  mainita  Jumalaa  (vaikka hä-
neen kerran peitetysti viitataankin), kreik-
kalaisessa se tapahtuu yli 50 kertaa.

Uskonnollisen ulottuvuuden korostuminen on
Kreikkalaisen Esterin kirjan keskeinen piirre, joka
erottaa sen heprealaisesta.
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Kreikkalaisen version uskonnollinen as-
pekti korostuu nimenomaan Esterin ja
Mordokain toiminnassa, varsinkin heidän
rukouksissaan. Mordokai myös on se,
joka  on  aikanaan evästänyt Esteria  pel-
käämään hovissakin Jumalaa ja noudatta-
maan Jumalan käskyjä.

Pelokkaaseen Esteriin verrattuna Judit
ei epäröi eikä pelkää hetkeäkään, koska
on varma naisellisesta vetovoimastaan.
Ester taas pelkää eikä sen vuoksi voi käyt-
täytyä viettelevästi, vaan turvautuu lähin-
nä hysteerisiin keinoihin. Itse asiassa Es-
teriä ei edes kiinnostaisi herättää kunin-
kaassa intohimoa. Rukouksessaan hän sa-
noo Jumalan tietävän, kuinka hän kam-
moksuu ympärileikkaamattomaksi ja vie-
rasheimoiseksi nimittämänsä kuninkaan
vuodetta ja kuinka hän inhoaa kruunuaan-
kin kuin veristä kuukautisriepua (C 26–
27). Lukija vain jää ihmettelemään, mi-
ten tällä asenteella oli mahdollista edetä
haaremin ykkösnaiseksi ja päästä kunin-
kaan vuoteeseen.

Susanna
Kolmannen naisen Susannan tapaus
osoittaa, ettei seksuaalisuus suinkaan mer-
kitse naiselle pelkästään valtaa, vaan
myös tekee hänet haavoittuvaksi. Judit on
vaarallinen miehille, Susanna itselleen –
vain siksi, että on nainen, johon kaksi vie-
rasta sattuu iskemään silmänsä. Edes
omassa kotipiirissään – omaa normaalia
elämää eläessään – ei nainen, vieläpä toi-
sen miehen vaimo ja hänen lastensa äiti,
ole turvassa.

Nainen on nytkin hyvin kaunis ja ju-
malaapelkäävä; hänen hurskaat vanhem-
pansa, joista vain isä Hilkia mainitaan ni-
meltä, ovat opettaneet tytärtään elämään
Mooseksen lain mukaan. Kuten Juditilla

ja Esterillä, Susannallakin on ympärillään
elintasoa: hänen miehensä Jojakim on
hyvin rikas ja Babyloniassa elävän paikal-
lisen juutalaisen yhteisön arvossapidetyin
jäsen, mistä syystä hänen kotinsa toimii
koko yhteisön kokoontumispaikkana.
Tämä on kertomuksen idyllinen alkuase-
telma, kunnes paratiisiin luikertelee käär-
me – kaksi käärmettä.

Susanna käyskentelee päivittäin mie-
hensä puutarhassa aavistamatta, että kaksi
yhteisön tuomaria seuraa silmä kovana
hänen jokaista liikettään. Teksti ei peittele
miesten intressiä: ”Molemmat halusivat
Susannaa niin että olivat pakahtua, mutta
he salasivat tuskansa toisiltaan, koska hä-
pesivät kertoa, kuinka kiihkeästi he halu-
sivat maata hänen kanssaan” (Dan. lis. A
10). Lopulta he joutuvat paljastamaan toi-
silleen himokkaat mielitekonsa ja sopivat
keskenään, mihin aikaan lähestyisivät Su-
sannaa tämän ollessa yksin puutarhassa.

Tilaisuus koittaa, kun Susanna heltei-
senä päivänä haluaa kylpeä ja lähettää
palvelustytöt noutamaan tarvikkeita. Sillä
välin nämä ”dirty old men” ryntäävät Su-
sannan luo ja vaativat häntä makaamaan
kanssaan. ”Jos kieltäydyt, me todistamme
sinua vastaan. Sanomme, että täällä oli
nuori mies sinun kanssasi ja että sinä siksi
lähetit tytöt pois” (A 21). Susanna tajuaa
olevansa ansassa: ”Jos suostun, hankin it-
selleni kuolemantuomion (nimittäin avio-
rikoksesta), ja jos en suostu, olen teidän
armoillanne.” Hänen nopea johtopäätök-
sensä on se, jota voi odottaakin: ”Parempi
minun on kieltäytyä ja jäädä teidän val-
taanne kuin tehdä syntiä Herran edessä”
(A 22–23). Sivuhuomautus: tekstistä ei
millään tavoin ilmene, että Susanna olisi
riisuutunut tai ehtinyt vielä tehdä ensim-
mäistäkään elettä siihen suuntaan – toisin
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kuin taiteilijat kautta vuosisatojen ovat ha-
lunneet asian nähdä.

Seuraavana päivänä Susanna joutuu
tuomiolle omassa kodissaan, kauniina ja
hehkeänä. Saapuvilla ovat myös syytetyn
vanhemmat, lapset ja sukulaiset. Teksti
kertoo, että Susanna katsoi itkien taivaal-
le, sillä hän luotti vakaasti Herraan. Nuo
kaksi tuomaria todistavat valheellisesti, ja
Susanna   tuomitaan   kuolemaan. Silloin
hän huutaa kovalla äänellä: ”Ikiaikojen
Jumala, sinä joka tunnet salatutkin ja tie-
dät kaiken ennen kuin se tapahtuu! Sinä
tiedät, että he todistivat valheellisesti mi-
nua vastaan. Minun täytyy nyt kuolla,
vaikka en ole tehnyt mitään sellaista, mis-
tä nämä miehet pahuudessaan minua syyt-
tivät” (A 42).

Herra kuuli rukouksen. Kun Susannaa
vietiin surmattavaksi, Jumala herätti Da-
niel-nimisessä nuoressa pojassa pyhän
hengen. Väärät todistajat paljastuvat Da-
nielin toimeenpanemassa ristikuulustelus-
sa, jossa käy ilmi sekin, ettei Susanna ol-
lut heidän ensimmäinen uhrinsa, vaan että
miehet ovat käyttäneet samaa taktiikkaa
Israelin tyttäriin ennenkin, ja peloissaan
nämä ovat suostuneet makaamaan heidän
kanssaan. Nyt paha saa palkkansa: väki-
joukko tappaa väärät tuomarit, kuten
Mooseksen lain mukaan kuului tehdä, ja –
niin kuin teksti jatkaa – syytön ihminen
pelastui sinä päivänä.

Susannan reaktioista vapauttavan pää-
töksen jälkeen vaietaan. Sen sijaan Jumalaa
puhkeavat kiittämään Susannan vanhem-
mat, joista jälleen vain isä mainitaan nimel-
tä, sekä Susannan mies Jojakim ja kaikki
sukulaiset. Kertomus päättyy miesnäkökul-
maan: ”Siitä päivästä lähtien Danielia pidet-
tiin suuressa arvossa, ja aikaa myöten hänen
arvostuksensa vain kasvoi” (A:64).

Millaisen kuvan naisesta Susanna-
kertomus paljastaa – naisesta, jolla ei ole
muita aseita kuin viattomuus, uskollisuus
miehelleen ja luottamus Jumalaan? Kuka
kolmesta naisesta on rohkein: Judit, Ester
vai Susanna? Susanna on saanut kritiikkiä
siitä, että hän yrittämättä aktiivisesti puo-
lustautua suostuu passiiviseen uhrilam-
paan osaan, josta hänet pelastaa nuori poi-
ka Daniel – siis mies – eikä esimerkiksi
yhteisön naiset vaikkapa aiemmin hyväk-
sikäytettyjen johdolla. Mutta olisiko Su-
sannalla ollut todellisia mahdollisuuksia
kahta tuomaria vastaan? Kertomus itse to-
teaa, että koska miehet olivat kansan van-
himpia ja tuomareita, paikalle kokoontu-
neet ihmiset uskoivat heitä. Tuskin olisi
ollut realistinen vaihtoehto sekään, että
Susanna itse olisi alkanut ristikuulustella
miehiä.

Niinpä voi ajatella niinkin, että Susan-
na on kolmesta naisesta rohkein ja voi-
makkain. Kertomus itse antaa vihjeen,
jonka perusteella väitettä voi puolustaa:
”Susanna luotti vakaasti Herraan” (A 35).
Kertomus- ja reaalimaailmassa hän oli
vailla aseita. Mutta yksi ase hänellä oli:
luottamus Jumalaan, joka ei salli syyttö-
män tuomitsemista. Juditilla ja Esterillä
on aseinaan naiseuden antamat aseet sekä
usko, Susannalla pelkästään usko.

Saara
Onko enää yllätys, että vielä neljännenkin
naisen uhrit ovat miehiä ja että heidänkin
tuhonsa syy on naisen seksualiteetti? Nai-
nen on kaukana Meediassa asuva Tobitin
kirjan Saara, Tobit-nimisen miehen To-
bia-nimisen pojan serkku ja tuleva vaimo.
Sitä ennen Saara oli annettu vaimoksi jo
seitsemälle miehelle, mutta mustasukkai-
nen demoni Asmodaios oli joka kerran
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tappanut miehet hääyönä heti kun he oli-
vat lähestyneet Saaraa. Vasta kun Tobitin
seuralainen, enkeli Rafael, on neuvonut,
kuinka Asmodaios on karkotettavissa,
Saara ja Tobit saavat toisensa. – Jotakin
demonista näyttää naisen seksuaalisuu-
teen sisältyvän, mutta jättäkäämme lä-
hempi tulkinta Freudille ja hänen seuraa-
jilleen.

Tässä tapauksessa nainen itsekin ta-
voitteli seksuaalista täyttymystä, ja epäon-
nistuminen oli hänelle suuri häpeä, jota
vielä pahensi palvelustyttöjen pilkka.
Kokonaiskuva Saarasta, joka, niin kuin
asiaan kuuluu, on hyvin kaunis ja vielä
järkevä ja kunnollinen, jää kalpeaksi. Hän
jää taustalle, kun miehet päättävät ja toi-
mivat; asiat vain tapahtuvat hänelle. Kau-
kaa tulee nuori sukulaismies, joka on jo
valmiiksi rakastunut häneen ja päättänyt
ottaa hänet vaimokseen. Saaran omaa
mielipidettä ei kysytä, eikä kertoja ole
kiinnostunut hänen tunteistaan. Saaran isä
Raguel vain kutsuu tyttärensä paikalle,
ottaa tätä kädestä ja luovuttaa hänet To-
bialle – kuin omaisuutta ikään. Kun sitten
hääyö koittaa, Tobia vakuuttaa, ettei hän
ota Saaraa vaimoksi hetken himosta vaan
kunniallisin aikein – ja jää henkiin.

Neljällä naisella on paljon yhteistä jos
on erojakin: kaikki ovat hyvin kauniita tai
vähintäänkin kauniita. He ovat myös hurs-
kaita tai ainakin, kuten Saara, järkeviä ja
kunnollisia, mikä takaa, että lopussa kaik-
ki kääntyy parhain päin. Todellisuudessa
kauniiksi ja hurskaaksi tyypittely ei sano
näistä naisista    yksilöinä    käytännössä
muuta kuin että he olivat ihanteellista vai-
moainesta.

Naisia yhdistää myös se, että kaikissa
tapauksissa perusasetelmana on uskon-
non, seksin ja väkivallan kolmiliitto. Nai-

sen seksuaalisuus on vaarallista sekä mie-
helle että naiselle itselleen;  sen  kääntö-
puoli on kuolema. Jollei viini olisi kaata-
nut Holofernesta, tämä olisi kaatanut Judi-
tin vaikka väkisin ja Bait-Ilaja ja Jerusa-
lem olisivat kaatuneet  miekkaan. Ja  jos
kuningas ei olisi heltynyt, olisi ollut jäl-
leen valittava uusi kuningatar ja juutalai-
set olisi tuhottu kaikkialta Persiasta. Jos
Daniel ei olisi ollut oikealla hetkellä oi-
keassa paikassa, syytön olisi surmattu, ja
jos Tobialla ei olisi  ollut Rafael seura-
naan, Saara olisi jäänyt ikuiseksi morsia-
meksi.

Nyt käy toisin päin: naiset pelastuvat,
miehet tuhoutuvat, syy vain vaihtelee. Ju-
ditin uhri on Holofernes, Esterin Haman,
Susannan väärät tuomarit, Saaran seitse-
män hääyönä kuollutta miestä. Judit suun-
taa seksuaalisuutensa kohteeseen, jonka
tahtoo tuhota, Ester kohteeseen, joka hä-
nen  täytyy voittaa  puolelleen. Susannan
seksuaalisuus kuuluu vain omalle miehel-
le, ja samoin on Saaran laita, vaikka onni
antaakin odottaa.

”Jerusalemin viisas”
Vuorossa on kirja, jonka synkät opetukset
naisesta ovat saaneet monet rabbit ja kir-
kon opettajat eri aikoina vieroksumaan
koko teosta. Sirakin kirjan naiskuvaa tut-
kinut Warren Trenchard jaottelee väi-
töskirjassaan Ben Sira’s View of Women
(1982) aineiston viiteen osaan: nainen hy-
vänä  vaimona, nainen äitinä ja leskenä,

Judit suuntaa seksuaalisuutensa kohteeseen, jon-
ka tahtoo tuhota, Ester kohteeseen, joka hänen
täytyy voittaa puolelleen. Susannan seksuaali-
suus kuuluu vain omalle miehelle, ja samoin on
Saaran laita, vaikka onni antaakin odottaa.
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nainen pahana vaimona, nainen aviorik-
kojana ja prostituoituna sekä – pahin ta-
paus – nainen tyttärenä.

Nainen hyvänä vaimona on hyvä, si-
käli kuin hän hyödyttää miestään. Kun
vaimo on hyvä, ”mies saa elinpäiviä kak-
sin verroin. Kelpo vaimo pitää miehensä
vireänä, ja mies on koko elämäänsä tyyty-
väinen.” ”Vaimon kauneus valaisee mie-
hen kasvot, suurempaa silmäniloa ei mie-
hellä ole. Jos vaimo vielä puhuu hellästi,
hänen miehensä on onnekkain Aadamin
lapsista. Joka vaimon hankkii (hepr. qnj
”ostaa”), hankkii omistuksista (hepr. qnjn
”omaisuus”)   parhaan:   avun, suojaavan
muurin ja tukipylvään. Jos  ei ole aitaa,
viinitarha tärvellään, jos ei ole vaimoa,
mies harhailee kodittomana” (Hepr. Sir.
36:22–25). ”Kuin aurinko, joka nousee
kukkuloiden ylle,  niin kaunis on vaimo
makuuhuoneessaan. Kuin lamppu, joka
palaa pyhäkön lampunjalassa, niin luovat
valoaan kasvot sopusuhtaisen vartalon
yllä” – kuka mies voi enempää toivoa!

Äiteinä naiset mainitaan yhdessä isien
kanssa ilman että heille osoitettaisiin itse-
näistä positiivista roolia. ”Joka halveksii
isäänsä, toimii julkeasti, joka äitiään vä-
heksyy, vihoittaa Luojansa” (3:16). ”[–]
tue leskiä kuin aviomies, niin Jumala kut-
suu sinua pojakseen ja on sinulle armolli-
nen” (4:10).

Laajimman käsittelyn saa paha vaimo:
”Pientä on kaikki pahuus pahan naisen
rinnalla.” ”Älä päästä vettä valloilleen
äläkä häijyä vaimoa pieksemään kieltään.
Jos hän ei toimi mielesi mukaan, leikkaa
hänet irti itsestäsi” (Kr.  Sir. 25:25–26).
Häijy vaimo on kuin hiertävä ies; joka hä-
neen tarttuu,  ottaa  käteensä skorpionin”
(Kr. Sir. 26:7). ”Kailottava nainen on pe-
lottava kuin sotatorvi; joka hänen kans-

saan elää, elää sodan pauhinassa” (Kr. Sir.
26:27). ”Naisesta synti sai alkunsa ja hä-
nen tähtensä me kaikki kuolemme” (Kr.
Sir. 25:24).

Kun vertaa Sirakin kuvausta Sanan-
laskujen kirjan vastinteksteihin, jotka ovat
olleet hänen lähdemateriaalinaan, havait-
see yllätyksekseen, että Sirak on karsinut
positiivisia lausumia ja lisännyt negatiivi-
sia.

Nainen, joka pettää miestään, ensin-
näkin ”loukkaa Korkeimman lakia, toi-
seksi rikkoo miestään vastaan ja kolman-
neksi haureudellaan rikkoo avioliiton ja
hankkii lapsen vieraan miehen kanssa”.
Hän jättää jälkeensä muiston, joka on kuin
kirous, hänen häpeäänsä ei voi pyyhkiä
pois (Kr. Sir. 23:22–23,26).

”Maksullista naista pidetään syljen
veroisena, aviovaimoa tornina, joka tietää
piirittäjille kuolemaa” (Kr. Sir. 26:22).
”Häpeämätön nainen elää elämänsä hä-
peällisesti, säädyllinen nainen kainostelee
jopa aviomiestään” (Kr. Sir. 26:24). ”Älä
myy sieluasi naiselle, ettei hän kävelisi
ylitsesi. Älä seurustele porton kanssa, et-
tet jäisi hänen makeilevien sanojensa van-
giksi. Soittajanaisten kanssa älä makaa,
etteivät he huulillaan polttaisi sinua”
(Hepr. Sir. 9:2–4).

Kaikkein suurin uhka miehelle on kui-
tenkin  hänen oma tyttärensä. ”Tytär  on
aarre”, aloittaa Sirak lupaavasti – joskin
vain heprealaisen tekstin mukaan (Hepr.
Sir. 42:9). Tämä  aarre  ”valvottaa  isää”,
sillä ”uni kaikkoaa tämän murehtiessa: et-
tei tytär nuorena jäisi ilman miestä, ettei
hän avioliitossaan joutuisi hyljeksitysti,
ettei hän neitsyenä joutuisi vietellyksi, et-
tei hän miehensä talossa lankeaisi uskot-
tomuuteen, ettei hän isänsä talossa tulisi
raskaaksi ja ettei hän miehensä talossa jäi-
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si lapsettomaksi” (Hepr. Sir. 42:9–10).
Huoli kasvaa, jos tytär on omapäinen.

”Vahdi häntä tarkasti – hän ottaa vapauk-
sia heti kun silmä välttää. Pidä varasi, jos
hän katsoo miehiä häpeämättömästi, äläkä
ihmettele, jos hän uhmaa sinua. Niin kuin
janoinen matkamies avaa suunsa ja latkii
mitä tahansa tielleen osuvaa vettä, niin tuo
tytär pysähtyy jokaiselle telttapaalulle ja
avaa viinensä kaikille nuolille” (Kr. Sir.
26:10–12).

Suorasukaista! Tyttären seksuaalisuus
on vaaraksi niin muille kuin hänelle itsel-
leen. Siispä ei ihme, että Sirak antaa oh-
jeeksi jättää tyttären asuinsija ikkunatta ja
suojata sisäänkäynti naapurien katseilta.
”Yhdenkään miehen älä anna nähdä hä-
nen kauneuttaan äläkä anna hänen oles-
kella vaimojen tiloissa, sillä vaatteesta
tarttuu koi ja naisesta naisen pahuus.
Miesten pahuus on parempaa kuin naisten
hyvyys, mutta tytärtäsi ei pilkata, kun hän
pelkää Jumalaa” (Hepr. Sir. 42:11–14).

Sääli naisten saartamaa Sirakia: aja-
tella, jos hänellä on ollut paha kielevä vai-
mo,  nalkuttava leskianoppi, häpeämätön
omaa isäänsä uhmaava tytär ja kaiken
kukkuraksi päivittäin kadulla liikkuessa
vastaan tulee silmiin katsovia vapaamieli-
siä huilunsoittajia! Jos, kuten on sanottu,
nykymaailmassa naista joutuu suojele-
maan mieheltä, Sirakin maailmassa mies-
tä täytyy suojella naiselta.

Jaksammeko yrittää ymmärtää Sirakia
ja maailmaa, jossa hän kirjoittaa? Ensiksi-
kään Sirak ei ole ajatuksineen poikkeus ja
tuskin potee henkilökohtaista naiskaunaa
(vaikka Trenchard niin otaksuu),  Tutki-
muksen valtavirran näkemyksen mukaan
Sirak vain toistaa hellenistisen ajan Pales-
tiinan juutalaisten  yleisiä käsityksiä, sa-
moja kuin antiikissa yleensäkin. Toiseksi

Sirakilla on hyvä tarkoitus: Hän kouluttaa
ylempien luokkien nuoria miehiä yhteis-
kunnan tärkeisiin tehtäviin. Niitä hoita-
vien miesten kotiasioiden tuli olla kunnos-
sa. Yhteiskunnassa, jossa miehen miehisyys
mitataan ennen muuta kunnian ja häpeän
asteikolla, seksuaalisesti epävakaa tai yli-
malkaan konservatiivisia perusarvoja rik-
kova, esimerkiksi kärkeväkielinen nainen
on huomattava potentiaalinen uhka: hallit-
semattomalla ja paheksutulla käytöksel-
lään hänellä oli valta saattaa miehensä jul-
kisen häpeän ja pilkan alaiseksi. ”Röyh-
keä tytär häpäisee isänsä ja miehensä [–]”
(Kr. Sir. 22:5). Syy tyttären tarkkaan vah-
timiseen on se, ”etteivät vihamiehet saisi
naurunaihetta, ettei kaupunki sinua parjai-
si ja kansa ilkkuisi ja ettet hänen [= tyttä-
ren] vuokseen saisi hävetä kansankokouk-
sessa” (Kr. Sir. 42:11).

Palataanpa hetkeksi Saaraan. Kohdas-
sa, jossa palvelustytöt pilkkaavat Saaraa
sanomalla, että hän itse on tappanut mie-
hensä, Saara epätoivoissaan päättää hirt-
täytyä ja nousee talon  kattohuoneeseen,
mutta jää vielä harkitsemaan asiaa: ”Eh-
käpä isääni pilkataan ja hänelle sanotaan:
Sinulla oli yksi ainoa, rakas tytär, ja hän-
kin meni kärsimystensä takia hirteen. Jos
sen teen, murran vanhan isäni sydämen ja
syöksen hänet tuonelaan. Parempi on, et-
ten hirttäydy, vaan pyydän Herralta, että
saisin kuolla” (Tob. 3:10). Kuten Rafael
oli Tobialle vakuuttanut, Saara on järkevä
ja kunnollinen tyttö, ja luopuessaan itse-
murhasta hän osoittautuu enkelin sanojen

Tutkimuksen valtavirran näkemyksen mukaan Si-
rak vain toistaa hellenistisen ajan Palestiinan juu-
talaisten yleisiä käsityksiä miesten ja naisten suh-
teesta, samoja kuin antiikissa yleensäkin.
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mittaiseksi, isän tytöksi, joka ei halua tär-
vellä vanhan miehen kunniaa.

Naisen pelossaan Sirak kaiketi pelkää
omia intohimojaan. Ei ole sattuma, että
kolmen henkivartijan väittelyssä ehdok-
kaina ovat juuri viini, valta ja nainen –
kaikki se keskeinen, mitä mies tavoittelee
mutta mistä hän on samalla riippuvainen:
viini ja nainen vievät mieheltä vallan ja
itsekontrollin ja voivat aiheuttaa hänelle
lähtemättömän häpeän.

Miehelle valta on myös, eikä vähiten,
seksuaalista valtaa. Miten herkällä alueel-
la kunnian ja häpeän asteikolla tässä liiku-
taan, käy ilmi Holoferneksen repliikistä
eunukilleen: ”Meiltähän menee maine, jos
annan tuollaisen naisen olla täällä kaikes-
sa rauhassa enkä makaa häntä. Hän nau-
raa minulle, jos jätän hänet viettelemättä”
(Jud. 12:12). Johtopäätös: seksuaalinen
aktiivisuus tuottaa miehelle kunniaa, nai-
selle häpeää.

Marttyyriäiti
Toisen makkabilaiskirjan sankariäiti jou-
tuu seuraamaan, kuinka hänen seitsemän
poikaansa yksi toisensa jälkeen kidutetaan
hengiltä mitä julmimmin heidän kieltäy-
dyttyään syömästä sianlihaa ja kuinka äiti
itsekin lopulta kärsii marttyyrikuoleman
(2. Makk. 6:187:42).

Hanna
Viimeiseksi olen jättänyt suosikkinaiseni,
kaikista nimeltä mainituista ainoan todella
lihaa ja verta olevan hahmon, joka Sirakin
asteikolla tosin olisi paha vaimo: Hanna,
Tobitin elämänkumppani, Tobian  äiti ja
Saaran anoppi. Yksi Tobitin kirjan viehät-
tävimpiä piirteitä on se inhimillinen ja elä-
mänmakuinen tapa, jolla kuvataan jo
ikääntyneen, toisissaan hioutuneen paris-

kunnan sanailua. Samoin kuvaus Hannas-
ta äitinä, joka kantaa huolta pojastaan, si-
sältää kaikki klassiset elementit.

Pari esimerkkiä: Kun Tobit, Ninivessä
asuva esikuvallinen, hyväntekeväisyydes-
tään tunnettu mies, sairastuu ja sokeutuu,
hän jää lopulta  täysin vaimonsa  tulojen
varaan. Niitä Hanna saa kutomalla kan-
kaita ja lähettämällä ne tilaajille. Kerran
tilaajat antavat hänelle kaupan päälle pie-
nen kilin kotiin vietäväksi. Tobit epäilee
kiliä varastetuksi, vaikka Hanna kivenko-
vaan vakuuttaa, että kili oli lisämaksu.
Kun mies inttää ja inttää, Hanna tiuskai-
see: ”Mitä hyvää sinunkaan armeliaisuu-
destasi on koitunut? Mitä sinä olet saanut
laupeudenteoistasi? Kaikki tietävät, missä
jamassa sinun asiasi ovat!” (Tob. 2:14).

Kun Tobit myöhemmin lähettää To-
bian ja Rafaelin Ninivestä Meediaan nou-
tamaan rahat, jotka hän oli aikoinaan jät-
tänyt Saaran isän Gabaelin säilytettävik-
si, ja kun matkalaiset eivät palaakaan ar-
vioidussa ajassa, vanhemmat ehtivät huo-
lestua. Hanna sanoo: ”Poikani on kuollut,
ei hän enää ole elävien kirjoissa” ja alkaa
itkeä ja valittaa: ”Lapseni, silmieni valo!
Miksi annoinkaan sinun lähteä!” Itsekin
huolestunut Tobit yrittää rohkaista Han-
naa: ”Lopeta jo, vaimo hyvä. Älä ole huo-
lissasi [–]. Heille on vain tullut jokin mut-
ka matkaan. [–] kohtapuoleen hän on jo
täällä. Mutta Hanna kivahti: Ole  hiljaa,
älä yritä uskotella tuollaisia! Minun poi-
kani on kuollut” (10:4–7).

Joka päivä Hanna meni jo varhain
ulos ja katseli tielle, jota hänen poikansa
oli lähtenyt kulkemaan. Muiden silmiin
hän ei luottanut. Kun aurinko laski, hän
palasi sisään, ja hän itki ja valitti koko yön
eikä saanut unta (4:7).

Kunnes sitten eräänä päivänä Hannan
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istuessa ulkona ja katsellessa tielle Tobia
tulee näkyviin: Hanna rientää heitä vas-
taan kuin isä tuhlaajapoikaa, heittäytyy
poikansa kaulaan ja sanoo vanhan Simeo-
nin tavoin: Nyt olen nähnyt sinut, poikani!
Nyt voin rauhassa kuolla. Hän puhkesi it-
kuun.” (11:9).

Tähän onnelliseen loppuun on aika lo-
petella ja kuuden naisen ja Sirakin jälkeen
todeta, että naisia on kaikenlaisia, rajojaan
ylittäviä ja rajojensa sisällä pysyviä ja että
parhaassa tapauksessa ja keskimäärin
Vanhan testamentin apokryfikirjojen nai-
nen on kaunis ja hurskas, hyödyllinen
miehelleen ja oman paikkansa tietävä.

Epilogi: Astin
Pieni puute esitykseeni kuitenkin jäisi, jos
kokonaan sivuuttaisin ”seitsemännen”
naisen, ex-kuningatar Astinin. Hän oli
Esterin edeltäjä, joka kieltäytyi tulemasta
näytille, kun kuningas Artakserkses olisi
halunnut esitellä ”hänen kauneutensa ruh-

tinaille ja eri kansojen edustajille. Kunin-
gatar oli näet hyvin kaunis” (Kr. Est.
1:11).  Mitkä tämän omanarvontuntoisen
naisen kieltäytymisen syyt olivatkin, sillä
on muitakin seurauksia kuin Esterin nou-
seminen uudeksi kuningattareksi: vaarana
on, että ”yhtä lailla toisetkin ylhäiset nai-
set, Persian ja Meedian ruhtinaiden vai-
mot, uskaltavat häväistä aviomiehensä”.
Niinpä kuningas lähimpien miestensä ja
tärkeimpien neuvonantajiensa ohjeen mu-
kaisesti saattaa tiettäväksi koko valtakun-
nassaan, että jokaisen naisen köyhimmäs-
tä rikkaimpaan tulee osoittaa edelleenkin
kunnioitusta miehelleen!

Lähteet
Vanhan testamentin apokryfikirjojen näy-
tekäännökset (www.evl.fi).
Jarmo Kiilunen & Aarre Huhtala (toim.):
Urhea Judit, viisas Sirak. Johdatus Van-
han testamentin apokryfikirjoihin. Kirja-
paja 2008.
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Heikki Kirjavainen

Järki ja tunne

Yksi viime vuosisadan ja nykyisenkin fi-
losofisen keskustelun kulminaatiopisteistä
on ollut kysymys käsitteiden ja havainnoi-
misen osuuksista maailmaa koskevissa
tarkasteluissamme. Teema ei rajoitu vain
edelliseen vuosisataan, vaan ulottuu itse
asiassa läpi koko länsimaisen filosofian
historian aina alkulähteille saakka. Imma-
nuel Kantin voi sanoa tarkentaneen tee-
maa jälkipolville haasteellisella tavalla;
Kantin vaikutukset ulottuvat muun muas-
sa tieteenfilosofiaan (teoreettisten termien
osuus tieteellisessä tiedossamme), kielifi-
losofiaan (merkityksen riippuvuus kon-
tekstista) ja feminismiin (käsitteiden su-
kupuolittuminen). Tähän yhteyteen liittyy
myös aihepiiri, joka on viime aikoina he-
rättänyt kasvavaa kiinnostusta: keskustelu
niin sanotusta tunneälystä.

Rationaalisen tarkastelun objektiivi-
suutta ja neutraalisuutta ajoi voimakkaasti
niin sanottu positivistinen tieteenfilosofia.
Sen pääedustaja oli looginen empirismi,
jonka taustana puolestaan olivat luonnon-
tieteet. Loogisen empirismin filosofiseksi
perilliseksi muodostui ainakin alkuvai-
heessa niin sanottu analyyttinen filosofia.
Sen  piirissä saavutettiin monia tuloksia,
jotka koskivat käsitevälineiden suhteellis-
ta riippumattomuutta havainnoista (esi-

merkiksi Ramsey-interpolaatio). Riippu-
mattomuusihanteen ongelmallisuutta taas
nousivat  puolustamaan viimeaikaiset  fe-
nomenologian ja hermeneuttisen filoso-
fian suuntaukset, etunenässä feminismi ja
dekonstruktivismi. Tunneälyn puolustajat
lukeutuivat aluksi mielellään pikemmin-
kin viimeksi mainitun ryhmän kuin ensik-
si mainitun ryhmän edustajiksi. Nykyisin
tunteiden filosofiasta käyty keskustelu on
kuitenkin pääasiassa tapahtunut analyytti-
sen filosofian jälkikasvuna.

Kielen/mielen ja maailman suhde
Tarkoitukseni on seuraavassa  tarkastella
suppeasti edellä mainitun monimuotoisen,
tunneälyyn liittyvän keskustelun yhtä tee-
maa, nimittäin kysymystä tunteiden osuu-
desta ulkopuolista todellisuutta koskevis-
sa tarkasteluissamme. Tavanomainen kä-
sityshän on, että tunneperäinen suhtautu-
minen vääristää automaattisesti käsitys-
tämme todellisuudesta. Kysymys ei kui-
tenkaan ole ratkaistavissa näin yksioikoi-
sesti. Lienee tarkoituksenmukaista lähteä
liikkeelle tietynlaisesta analyysimallista,
joka on käyttökelpoinen, vaikka hiukan
rautalangasta väännetty. Malli on yksin-
kertaisesti seuraavanlainen:
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merkki käsite/merkitys/intensio oliot/luokat/ekstensio
mieli/subjekti kokemuksen/ajattelun muodot tiedon kohteet
ilmaisut kielipelit se mistä puhutaan

Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on
lueteltu alakkain niitä konkreettisia asioi-
ta, joiden avulla tarkastellaan oikeanpuo-
leisessa sarakkeessa olevia todellisuuden
osia. Varsinaisia välittäjiä ovat keskimmäi-
sessä sarakkeessa mainitut asiat. Välittäjät
ovat siis välineitä, jotka liittävät ensimmäi-
sen ja kolmannen sarakkeen asiat toisiinsa.
Mallin eri sarakkeita ja rivejä voidaan tar-
kastella metafyysisestä, tietoteoreettisesta
tai semanttisesta näkökulmasta. Tässä yh-
teydessä ei ole tarpeen mennä mallin yksi-
tyiskohtiin; ainoastaan voi huomauttaa, että
pyrkimys tavoittaa oikeanpuoleisen sarak-
keen asiat (maailma) vakioisina on johtanut
historian pitkässä perspektiivissä monen-
moisiin pyrkimyksiin vakioida myös kes-
kimmäisen sarakkeen välineet. Suuri irtiotto
vakioinnin pyrkimyksestä tapahtui erityi-
sesti Wittgensteinin filosofiassa, koska
hän siirsi ensin koko filosofisen tarkaste-
lun painopisteen metafysiikasta ja tieto-
teoriasta kieleen (semantiikkaan) ja sitten
vakioiduista välineistä varioiviin välinei-
siin. Hänen mukaansa kielen merkityssuh-
teita määrääviä kielipelejä ei voi vakioida
mihinkään pysyvään muotoon, koska ne
ovat ”ennen” kaikkia tapoja, joilla me
voimme puhua niistä. Tätä näkemystä on
nimitetty semantiikan ”lausumattomuus-
teesiksi”. Ajatuksena muodon ja sisällön
yhteen kietoutumisesta maailmaa koske-
vassa tarkastelussa näkemys piilee jo
Kantin ideassa tiedon transsendentaali-
suudesta. Kantia voi kuitenkin tulkita sekä

”lausumattomuuden” hyväksymisen että
hylkäämisen suuntaan.

Rautalankamallimme voi antaa hel-
posti aiheen olettaa, että lausumattomuus-
teesi pitää paikkansa, koska kieli käsittei-
neen ja merkityksineen on auttamatta
meidän ja maailman ”välissä”. Näyttää,
että emme voi irtaantua kielemme asetta-
mista ennakkoehdoista. Myös sekä kanti-
laisen transsendentaalifilosofian että Hus-
serlin fenomenologian yhtenä peruskysy-
myksenä oli, voidaanko mainittu ”välissä”
oleva aines eristää sillä tavalla, että sen
aiheuttama ”vinoutuma” todellisuuden ta-
voittelussamme voidaan paikantaa tai
jopa eliminoida. Sitä filosofista prosessia,
joka johtaisi tällaiseen paikannukseen tai
eliminointiin, on nimitetty ”transsenden-
taaliseksi deduktioksi” (Kant) tai ”eideet-
tiseksi reduktioksi” (Husserl). Ongelma
oli olemassa myös Wittgensteinille, mutta
hän oli jokseenkin vakuuttunut, ettei mi-
tään sellaista menetelmää ollut olemassa,
jonka avulla voitaisiin puhua siitä, millä
tavalla  kieli toimii meidän ja maailman
”välissä”. Kielen tapauksessa mitään
”transsendentaalista deduktiota” vastaa-
vaa menettelyä ei voi olla. Näin ollen kie-
len semanttisia suhteita ei voi määrittää,
niistä ei voi ”puhua”; ne voidaan vain
”näyttää”. Näyttäminen voi tapahtua vain
antamalla esimerkkejä kielen käytöistä.

Rautalankamallimme ei edellytä, että
ottaisimme heti kantaa Kantin, Husserlin
tai Wittgensteinin näkemyksiin. Voimme
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sen sijaan edetä ottamalla hiukan vauhtia
uudemmasta fenomenologisesta perin-
teestä, jonka mukaan keskimmäisen sa-
rakkeen välineisiin voidaan lisätä sellaisia
varteenotettavia tekijöitä, jotka myös
näyttävät asettuvan kielen ja maailman
”väliin”. Yksi tällainen tekijäryhmä ovat
tunteet. Syntyy luontevasti kysymys:
ovatko tunteet omiaan vinouttamaan lisää
todellisuuden tarkasteluamme?

Tiedon intressit ja tunteet
Metafysiikalla ja tietoteorialla on yksi yh-
teinen intressi: ne ovat kumpikin kiinnos-
tuneita siitä, mikä tai minkälainen olio tai
asia on itsessään. Kummankin intressi on
tyydytetty, kun tarkastelun kohteesta on
löydetty kaikki sen ominaisuudet tai aina-
kin sen olennaiset ominaisuudet. Antiikin
filosofiassa oli keskeisenä pyrkimyksenä
juuri yritys yhdistää olioiden tarkastelu
sellaisina kuin ne itsessään eli olemuksel-
taan olivat – siis olioiden intressitön tar-
kastelu – yritykseen tehdä olioiden ole-
muksista toiminnan avulla toteutettavia
päämääriä. Koska ihanteena oli paradok-
saalisesti tehdä kohteen intressittömästä
tarkastelusta pääintressi, voidaan asennetta
nimittää ”intressittömäksi intressiksi” l.
”disintressiksi”. Uuden ajan kokemuspe-
räinen tiede muunsi tätä olioiden ”disint-
ressin” mukaista tarkastelua kohdistamalla
sen myös olioiden kontingentteihin relaa-
tioihin ja riippuvuuksiin. Asennetta on sen
kummassakin muodossa nimitetty filosofi-
sessa keskustelussa ”tiedon intressiksi”.

Rautalankamallimme keskimmäisen
sarakkeen sisältämiä asioita on yritetty va-
kioida juuri puhtaan tiedon intressin kannal-
ta. Mutta mitä olioille tapahtuu, jos tarkas-
telijalla onkin jokin muu kuin tiedon intres-
si? Miten tilanne muuttuu, jos esimerkiksi
tarkastelija haluaa käyttää kohteenaan ole-
vaa oliota tai asiaa johonkin? Luonnollisesti
tarkastelija kiinnittää silloin huomiota olion
niihin piirteisiin, jotka ovat relevantteja juu-
ri sen päämäärän tai intressin kannalta, joka
tarkastelijalla on. Tarkasteltava kohde
muuttuu tällöin teleologiseksi: se on tai ei
ole ”hyvä johonkin”. Esimerkiksi rakennus-
työkalut ovat oiva esimerkki tiedon intres-
sin ja teleologisen intressin yhteensulautu-
misesta: kiven  muoto saattaa olla sopiva
puun hakkaamiseen.

Tässä yhteydessä voisi kysyä, olisiko
eläminen lainkaan mahdollista, jos ainoa
intressimme maailmaan olisi vain tiedolli-
nen. Kysymys sivuaa etiikan teorioita
koskevassa keskustelussa esiintynyttä ar-
gumenttia niin sanotusta ”ideaalisesta tie-
täjästä”. Toimiiko sellainen eettinen teo-
ria, jonka pohjaksi esitetään oletus oliosta,
joka tietää kaikki jotakin tilannetta koske-
vat tosiasiat, mutta jolla ei ole mitään
muuta intressiä? On melko perusteltua
väittää, ettei pelkkä faktojen tietäminen –
vaikka se olisi kuinka täydellistä – riitä
ratkaisemaan toiminnan, saati moraalises-
ti oikean toiminnan ongelmaa. Pelkät tosi-
asiat eivät näet sellaisenaan kykene syn-
nyttämään minkäänlaista normia, jonka
mukaan esimerkiksi eettinen ratkaisu pi-
täisi tehdä. Jos tämä pitää paikkansa, toi-
mintaan ei elämässä riitä pelkkä tieto.
Tätä tilannetta on filosofisessa keskuste-
lussa nimitetty ”toiminnan välttämättö-
män viitekehyksen teesiksi”. Teesi väit-
tää, että meillä täytyy aina olla – pystyäk-

On melko perusteltua väittää, ettei pelkkä fakto-
jen tietäminen – vaikka se olisi kuinka täydellis-
tä – riitä ratkaisemaan toiminnan, saati moraali-
sesti oikean toiminnan ongelmaa.
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semme ylipäänsä toimimaan – jokin viite-
kehys, joka määrää, mitkä olioiden ja asioi-
den piirteet meitä milloinkin kiinnostavat.
Viitekehys ei synny suoraan faktoista,
vaan arvoista tai päämääristä, jotka tuotta-
vat tapoja valikoida tarkasteltavan koh-
teen relevantteja piirteitä ja sulkea pois ir-
relevantteja piirteitä. Jos olemme esimer-
kiksi  harkitsemassa johonkin  toimintaan
ryhtymistä, on   järkiperäistä kiinnostua
vain sellaisista tosiasioista, joiden avulla
toiminta onnistuu. Toiminnallinen käyttö-
arvo ei kuitenkaan vielä ratkaise kysy-
mystä tunneälyn luonteesta. Ovatko tun-
teet automaattisesti tietoa vääristäviä?

Faktat sekä mahdollistavat että rajoit-
tavat päämäärien asettamista ja siten int-
ressien toteuttamista. Intressi itse kuiten-
kin määrää, mikä tosiasia on sen kannalta
relevanttia. Tällainen vuorovaikutus on
luonteenomaista kaikelle todellisuuden
tarkastelulle, myös taiteelle. Tarkastelijal-
la itsellään täytyy olla jokin intressi – oli-
pa se kuinka hatara tahansa – mutta intres-
si toteutuu vasta vuorovaikutuksessa mah-
dollisuuksien ja rajoitusten kanssa. Tämä
näkökohta antaa jo aiheen aavistaa, ettei
järkiperäisyys ehkä poikkeakaan kovin
paljon puhtaan tiedon intressin ja vaikka-
pa taiteellisen intressin tapauksessa.

Tarkastelkaamme tilannetta, jossa joku
kokee voimakkaan tunteen vaikkapa au-
ringonlaskua katsellessaan. En aio puuttua
tunneteorioihin. Riittää todeta, että useim-
mat sekä viimeaikaiset että klassiset tun-
neteoriat hyväksyvät näkemyksen, jonka
mukaan tunteet (emotions) eivät ole pelk-
kiä tuntemuksia (feelings), vaan jotakin,
jolle järkiperäisyys on periaatteessa rele-
vantti näkökulma.1 Millä tavalla siis voi-

makas tunne auringonlaskua katseltaessa
voi olla ”järkevä”? Olettakaamme, että
”disintressin” kannalta auringonlaskutapah-
tuman olennaiset (fenomenaaliset tai feno-
menologiset) piirteet ovat: a, b, c, … Olet-
takaamme lisäksi, että ne auringonlaskun
piirteet, joihin henkilön voimakas tunne pe-
rustuu, ovat: a, d, k, … Voimme sanoa, että
A:n tunne-intressi koostuu auringonlaskun
tarkastelusta piirteiden a, d, k, … ”valossa”.
Voi kysyä, mitä rationaalista ”hyötyä” koki-
jalle voi olla tarkastella auringonlaskua ky-
seisten piirteiden valossa. Vastaus lienee
melko yksinkertainen. Hyöty ei ole tunne-
kokemuksen ja todellisuuden suorassa vas-
taavuudessa, siis vastauksessa kysymyk-
seen, mitä auringonlasku on ”itsessään” tie-
don intressin (disintressin) valossa. Mehän
oletimme, että a, b, c, … olisivat soveliaim-
pia tuohon tehtävään. Yleisestikin on var-
maan niin, että tunteet eivät ole parhaita op-
paita kertomaan, mikä olio ”itsessään” on.
Mutta näin ei ole aina – ja juuri tämä on
kiinnostavaa.

Tiedon intressiä näet sitoo vakava
ehto: pyrkiessämme tarkastelemaan olioi-
ta sellaisina kuin ne itsessään ovat – siis
intressittömästi – me  oletamme, että ne
ovat juuri sellaisia kuin niiden ajatellaan
olevan tuntemiemme piirteiden perusteel-
la. Olioiden yllättävät tai piilossa olevat
piirteet jäävät tällöin helposti syrjään.
Tunteet voivat saada meitä kiinnittämään
huomiota juuri näihin piirteisiin. Näin on
sitäkin suuremmalla syyllä, koska juuri
olioiden piilevät piirteet saattavat tulla
esiin vain erityisissä olosuhteissa. Tunne,1 de Sousa, 2007.

Tunteet voivat saada meitä kiinnittämään huo-
miota olioiden yllättäviin tai piilossa oleviin piir-
teisiin.
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joka valikoi auringonlaskusta piirteet a, d,
k, ... voi olla ratkaisevasti kontekstuaali-
nen. Olettakaamme, että vaikkapa piirre d
on sellainen, että se auttaa löytämään uu-
den yhteyden piirteiden a ja c välillä. Täl-
löin tunneintressi on selvästi edesauttanut
myös intressitöntä tarkastelua. Vaikka esi-
merkki on pelkistetty ja liikkuu fenome-
naalisella tasolla, se voidaan yleistää
fenomenologiseksi – niin kuin monet filo-
sofit ovat itse asiassa tehneetkin.2 Tällai-
nen tarkastelutapa ulkoiseen todellisuuteen
tuo itse asiassa yksinkertaisella ja ehkä kau-
niilla tavalle esille sen, että voimme – ja
meidän itse asiassa kannattaa – pitää todel-
lisuutta tyhjentymättömänä ja monenlaisen
lähestymistavan mahdollistavana. Miten eri
lähestymistavat ja niihin liittyvät tyypilliset
käsitteet ja puhetavat milloinkin suhtautuvat
toisiinsa riippuu aina kustakin tapauksesta
erikseen. Mutta ei ole mitään estettä sille,
että lähestymistavat saattavat joskus auttaa
ja tukea toisiaan aivan yhtä hyvin kuin ne
voivat estää tai vahingoittaa toisiaan. Joka
tapauksessa voimme esitetyn ajatuskulun
avulla helposti  ymmärtää, miksi  voimme
jopa aidosti kiistellä, onko ”auringonlasku”
ilmaistu parhaiten Turnerin maalauksessa
vai tapahtumaa koskevassa meteorologises-
sa tekstissä.

Uskonnollisten ilmaisujen intressi
Yksi kiinnostava erityistapaus on se, jossa
edellä mainittu ”intressitön” tiedon intres-
si ja tietty muu intressi ajatellaan yhteen
sopimattomiksi. On usein väitetty, että us-
konto tarjoaa tällaisen esimerkin. Yleensä
silloin tarkoitetaan, että ristiriita esiintyy
tiedon intressin sisällä, ei tiedon intressin
ja jonkin muun intressin välillä. Tiedon

intressin sisällä yhteensopimattomuuden
ajatellaan syntyvän sen takia, että uskon-
nollisen uskon väitteiltä puuttuu tieteellis-
tä evidenssiä. En tarkastele tätä tilannetta,
vaan  pikemminkin mahdollisuutta, jossa
uskon kohde on tunneperäinen eikä näytä
mahdollistavan ”disintressin” mukaista
tarkastelua.

Ajatelkaamme, että joku tulee teke-
mään haastattelua herra A:n aikaansaan-
noksista insinöörinä. Mutta herra A in-
hoaa puhua insinöörintyöstään. Sen sijaan
hän haluaisi kertoa kaipuustaan löytää
elämänkumppani. Kun haastattelija soit-
taa ovikelloa, herra A piiloutuu. Vähitel-
len herra A tulee tunnetuksi siitä, että aina
kun häntä yritetään haastatella, hän menee
piiloon. Sen sijaan hän on usein nähty vie-
ras runoilloissa. Voisimme sanoa, että
herra A:n julkisen olemassaolon toteami-
nen on tietyn intressin varassa. Hänet voi-
daan tavata, jos etsijällä on sama intressi
– esimerkiksi intressi rakkausrunoihin –
kuin herra A:lla. Jos henkilöllä on vain her-
ra A:n insinööritaitoja koskeva (tiedon) int-
ressi, herra A ei koskaan ole tavattavissa.
Ontologisesti vahvennettuna voisi sanoa, et-
tei hänellä yksinkertaisesti ole kyseisen int-
ressin tyydyttävää olemassaoloa. Tämän
vuoksi saattaisi syntyä vakavaa erimieli-
syyttä koskien herra A:n olemassaoloa.
Haastattelija ja ne, jotka jakavat hänen int-
ressinsä, voisivat väittää kiven kovaan, ettei
herra A:ta ole lainkaan olemassa. Monet ru-
nojen ystävät taas väittäisivät yhtä varmasti
tavanneensa herra A:n.

Olettakaamme nyt, että joukko F
koostuu kaikista niistä predikaateista (a,
b, c, ... k), joita voidaan käyttää maailman
olioista silloin kun niitä tarkastellaan ny-
kyisen tietämyksen valossa, siis tiedon
intressin mukaisesti. Tiedon intressin mu-2 Maurice Merleau-Ponty 2004.
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kainen maailma olisi silloin funktionaali-
sesti sidottu joukkoon F. Oletetaan nyt,
että yhdestä entiteetistä X ei voi käyttää
mitään joukon F predikaateista, mutta voi
käyttää tiettyjä muita joukon Z predikaat-
teja (e, f, g, ... n ), jotka ovat funktionaali-
sesti sidottuja esimerkiksi intressiin rakas-
taa entiteettiä X. Tilanne olisi siis kuta-
kuinkin analoginen edellä esitetylle herra
A:n haastatteluesimerkille: X pakenisi
kaikkia yrityksiä kuvata X:ää predikaat-
tien F avulla, mutta ”tulisi näkyviin”, kun
X:ää rakastettaisiin. Voitaisiin sanoa, että
X on olemassa sikäli kuin X:ää rakaste-
taan: X:n tekisi ”olevaksi” X:n rakastami-
sen intressi.

Analogiassa on kuitenkin yksi vakava
ongelma: X:n ”tuleminen näkyviin”. Her-
ra A:n tapauksessa tietty intressi sai herra
A:n tulemaan näkyviin aivan konkreetti-
sella tavalla.  Mutta X:n  tapauksessa on
oletuksen perusteella niin, että joukko F ei
voi sisältää mitään sellaista predikaattia,
jonka välityksellä X voisi tulla konkreetti-
sesti havaittavaksi. Mistä joukko Z voisi
silloin koostua? Yksinkertainen vastaus
on, että Z koostuu tiettyjen tunteiden,
asenteiden tai  uskomusten  korrelaateista
(mitä ne sitten ovatkin). Intressi rakastaa
X:ää olisi kuitenkin haavoittuva intressi,
koska ko. korrelaattien ei tarvitse välttä-
mättä olla todellisen aktuaalisen maail-
man osia. Näin on yksinkertaisesti siksi,
että tunteet, asenteet ja uskomukset voivat
olla virheellisiä. Kuitenkin ne voivat
myös olla oikeita ja viitata aitoon todelli-
suuteen. Mutta tällöin meidän on oletetta-
va, että joukko F ei olekaan tyhjentävä
aktuaalisen maailman kuvausväline. Jos
hyväksymme oletuksen, pidämme todelli-
suutta tiedon intressin kannalta tyhjenty-
mättömänä. Tiedon intressin kannalta tyh-

jentymättömän todellisuuden metafyysi-
nen oletus on siinä mielessä käyttökelpoi-
nen, että se avaa loogisen mahdollisuuden
sille, että esimerkiksi uskonnolliset tun-
teet voivat paljastaa joitakin todellisuuden
muuten hämäriksi jääviä piirteitä. Tämä
kanta, paitsi että tekee tilaa ”tunneperäi-
sille” suhtautumistavoille, on ehkä ainut
tapa puolustaa uskonnollista todellisuuden
kohtaamista filosofisin keinoin.

Uskonnot saattavat tarjota toistakin
ratkaisua ”näkyväksi tulemiseen”, nimit-
täin sitä, että joukossa F ajatellaan kuiten-
kin viime kädessä olevan muutamia sel-
laisia predikaatteja, joiden välityksellä X
(Jumala) voi tulla näkyviin eli inkarnoitua
maailmaan. Tässä mielessä kaikki uskon-
not nojaavat enemmän tai vähemmän niin
sanottuun ilmoituksen kategoriaan, vaikka
ilmoitusta sisältävien asioiden kirjo vaih-
telee uskonnosta   toiseen. Kristinuskon
kannalta ainakin lienee niin, että todelli-
suuden tarkastelu sellaisen intressin va-
lossa, joka ”tekee näkyväksi” luomakun-
taan   kohdistuvaa rakkautta, voisi olla
hyvä ohjenuora yhdistää tunnetta ja älyä.

Kirjallisuus
De Sousa, Ronald (2007). ”Emotion”.
Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Saa-
tavissa: http://plato.stanford.edu/entries/
emotion/).
Merleau-Ponty, Maurice (2004). Basic
writings, ed. by Thomas Baldwin. Rout-
ledge, London.

Jos todellisuus on metafyysisesti tyhjentymätön,
avautuu looginen mahdollisuus sille, että esimer-
kiksi uskonnolliset tunteet voivat paljastaa joitakin
todellisuuden muuten hämäriksi jääviä piirteitä.
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Anna-Riitta Tunturi

Uskosta ja järjestä: Paavi

Benediktus XVI:n puhe Regensburgissa

12.9.2006

Paavi Benediktus XVI esitti 12.9.2006
Baijerin vierailullaan Regensburgin yli-
opistossa syväluotaavan, suurenmoisen
katsauksen länsimaisen uskon ja järjen
välisestä suhteesta aina 300-luvulta eKr.
nykyhetkeen saakka. Tällaista pohdintaa
saa kokea harvoin. Mutta maailmankirkon
johtajan puheissa on aina koko uskonnol-
liselle yhteisölle suunnattuja tahallisia tai
tahattomia särmiä, niin nytkin. Paavilla oli
kotikenttäetuna äidinkieli katolisessa Re-
gensburgissa, ja hänen mieleensä nousivat
oma yliopistoaika, dosentti- ja professori-
kausi, eri tiedekuntien tapaamiset luento-
jen jälkeen, ja tunnelma, jonka vain uni-
versitasin yhteisen hengen kokeminen voi
saada aikaan.

Esitelmän ajankohtana kiista islamin
uskonnosta oli hyvin jännitteistä. Silti esi-
telmän kokonaisuutta silmälläpitäen ih-
metyttää paavin puuttuminen myös isla-
min aiheeseen, uskonnon ja väkivallan
suhteeseen toisiinsa. Hän lainasi aluksi
bysanttilaisen keisari Manuel II Palaio-
logoksen vuonna 1391 Ankarassa teke-
miä muistiinpanoja keskustelusta erään si-
vistyneen persialaisen kanssa. Paavi sitee-
rasi Manuelin lausetta koskien djihadia,
pyhää sotaa: ”Näytä minulle, mitä uutta

Mohammed on saanut aikaan, niin tulet
löytämään vain huonoa ja epähumaania,
esimerkiksi, että hän on määrännyt laajen-
tamaan miekalla sitä uskoa, jota hän saar-
naa”. – Tämä lause aiheutti sittemmin ar-
vosteluryöpyn. Monet kaipasivat paavilta
lausetta, jonka mukaan hän ei ajattele isla-
mista tällä tavoin, ja että vain radikaali
vähemmistö islaminuskoisia ajattelee
näin.

Vuonna 1966 ranskannettujen muis-
tiinpanojen toimittaja, Adel Theodor
Khoury huomautti haastattelussa, että tä-
män ärtymystä herättäneen lauseen sitee-
raaminen oli vain johdatusta seuraavaan
ajatukseen Jumalan voluntarismista, joka
on myös islamin teologiassa suuri kysy-
mys. Silti puheen pääajatus on länsimai-
sessa uskonnossa uskon ja järjen kuulumi-
nen yhteen: ei saisi olla järjenvastaista us-
koa eikä uskonnollisia kysymyksiä hal-
veksivaa järkeä.

Usko ja hellenismin järkiajattelu
Paavin perimmäinen tarkoitus oli tutkia
keisarin muistiinpanojen toista keskeistä
lausetta väkivallalla käännyttämistä vas-
taan: ”Jumalaa ei miellytä veri, – ja järjen-
vastaisesti, ei logoksesta käsin toimimi-
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nen on Jumalan olemusta vastaan”. By-
santtilaiselle, kreikkalaisen filosofian ym-
päristössä kasvaneelle keisarille lause Ju-
malasta, jolle järjenvastainen toiminta on
vastenmielistä, oli ilmiselvää. Islamin Ju-
mala on córdobalaisen muslimioppineen
Ibn Hazmin (994–1069) mukaan abso-
luuttisen transsendentti eikä hänen tahton-
sa ole sidottu ihmisen kategorioihin, ei
edes järkeen. Näin ollen hän ei ole velvol-
linen ilmoittamaan esimerkiksi totuutta, ja
hän saattaa ajaa ihmiset myös epäjuma-
lanpalvontaan.

Paavi halusi keisarin lauseen avulla
osoittaa sen syvän yhteyden, joka on
kreikkalaisen ajattelun ja Raamattuun no-
jaavan jumalauskon välillä: 1. Mooseksen
kirjan ensimmäisen jakeen apostoli Jo-
hannes on muuttanut muotoon: ”Alussa
oli sana”, logos. Eikä tämä Raamatun aja-
tuksen ja kreikkalaisen ajattelun yhte-
neväisyys  ollut  sattumaa. Vanhan testa-
mentin palavan pensaan ääni: ”Minä olen
se joka olen” on analogia Sokrateen yri-
tykselle ylittää ja kieltää myyttinen ajatte-
lu. Paavin mukaan hellenistisellä aikakau-
della (323–30 eKr.) – huolimatta aikakau-
den hallitsijoiden politiikasta – parhain
kreikkalainen ajattelu yhtyy kaikella terä-
vyydellä Raamatun ajatteluun, itsestään ja
sisäisesti, ja ne muodostavat molemmin-
puolisen kontaktin. Aleksandriassa synty-
nyttä Vanhan testamentin kreikkalaista
käännöstä Septuagintaa on nykyään pidet-
tävä enempänä kuin vain heprealaisen
tekstin käännöksenä. Se on ilmestymishis-
torian tärkeä askel, jossa perimmältään on
kyse uskon ja järjen tai uskonnon ja valis-
tuksen kohtaamisesta.

Siis toiminta ilman logosta, järkeä on
Jumalalle vastenmielistä. – Paavi muistut-
ti rehellisyyden nimissä myöhäiskeskiajan

antagonistisesta kaudesta, joka hajotti
kreikkalaisuuden ja kristillisyyden  sisäi-
sen yhtenevyystendenssin. Vastoin Au-
gustinuksen ja tomistien intellektualismia
Duns Scotus esitti voluntaristisen posi-
tionsa, jonka mukaan ihminen tuntee Ju-
malan vain hänen tahtokäskystään (volun-
tas ordinata), ja Jumala saattaisi täten teh-
dä myös kaiken toisinkin päin. Ajatus
mielivaltaisesta Jumalasta, joka ei ole si-
doksissa totuuteen ja hyvyyteen, läheni
Ibn Hazmin Jumalaa, jossa transendenssi
ja Jumalan toiseus nousivat esiin niin, ett-
eivät ihmisen äly, tunteet todesta ja hyväs-
tä enää olleet Jumalan todellinen peiliku-
va, vaan tämä toiseus oli jo aikoja sitten
räätälöity ihmiselle saavuttamattomaksi ja
ainaisesti piilotetuksi. Silti jo 4. lateraali-
konsiili vuodelta 1215 piti lujasti kiinni
siitä, että Jumalan ja ihmisen, Jumalan
luovan hengen ja ihmisen luodun järjen
välillä oli aito analogia. Jumalasta ei tule
jumalallisempi siten, että ihminen työntää
hänet läpinäkymättömään voluntarismiin;
todella jumalallinen Jumala näyttäytyy lo-
goksena, joka on hellenismin perintöä.

Pois hellenismistä
Vastakohtana teesilleen kriittisesti puh-
taasta, olennaisesti kristilliseen uskoon
kuuluvasta kreikkalaisesta ajattelusta paa-
vi näkee uuden ajan teologian vaatimuk-
sena puhdistaa kristikunta tästä hellenis-
mistä (Enthellenisierung). Hän erottaa
kolme ei-hellenististä ohjelmaa, jotka ovat
liitoksissa keskenään, tosin eri perusteluin
ja päämäärin.

Paavi halusi osoittaa sen syvän yhteyden, joka
on kreikkalaisen ajattelun ja Raamattuun nojaa-
van jumalauskon välillä.
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Ensimmäinen ei-hellenistinen vaihe
on sidoksissa 1500-luvun uskonpuhdis-
tukseen, jolloin teologit näkivät uskonnon
olevan täysin filosofista systematisointia,
liian filosofiaan sidonnaista. Sitä paitsi
uskonnon katsottiin olevan vieraan mää-
räysvallan alaista. Uskonpuhdistus halusi
pitää ainoastaan Raamatun sanaa auktori-
teettina (sola scriptura), uskonto oli va-
pautettava ylimääräisistä tietolähteistä eli
metafysiikasta, jotta se voisi olla oma it-
sensä. 1700-luvun lopussa Immanuel
Kant toimi tästä ohjelmasta käsin ennen-
näkemättömän radikaalisti sanoessaan,
että hänen oli työnnettävä ajattelu syrjään
saadakseen tilaa uskolle. Hän ankkuroi tä-
ten uskon yksinomaan käytännöllisen mo-
raalijärjen vastuulle – jättäen todellisuu-
den kokonaisuuden huomioimatta. Näin
siis paavi.

Arvatenkin paavi sai vastineita tämän
ajatuksensa johdosta. Filosofi Kurt
Flasch kysyy, sanoiko Kant todellakin ha-
lunneensa työntää ajattelun syrjään? Paavi
nimittäin siteerasi Kantia epätarkasti,
muistinvaraisesti, ja Flasch ihmettelee, et-
tei kukaan  Baijerin  älymystökuulijakun-
nasta huomannut sitä. Sitaatti on oikeassa
muodossaan Kantin teoksessa Kritik der
reinen Vernunft: ”Minun siis täytyi kätkeä
tieto saadakseni tilaa uskolle”, siis kätkeä
tieto, ei ajattelua. Lisäksi Flaschin mu-
kaan Kantilla kuten kaikessa todellisuu-
dessakaan ajattelu ja tieto eivät ole sama
asia, – voidaanhan  ajatella  monenlaista,
ilman minkäänlaista tietoa. Lisäksi Kantin
”usko” ei ole kirkon uskoa, vaan järkeis-

uskoa, siis välttämättömän täytymisen
(imperatiivin) ajateltavissa olevaa koke-
mista. Kant kielsi senaikaisen metafysii-
kan olevan tietoa, hänen oli siirrettävä
metafysiikka syrjään, ei ”ajattelua”, saa-
dakseen tilaa ajattelulle käytännön moraa-
lifilosofiassa.

Uwe Justus Wenzel huomautti paa-
vin syyttäneen keisari Manuelin muistiin-
panojen avulla protestantismia samasta
virheestä kuin Mohammedin kannattajia:
uskonto ja järki on revitty irti toisistaan.
Kun seurauksena tästä islamissa on miek-
ka, jonka avulla uskoa olisi levitettävä,
niin protestantismissa se on omantunnon
subjektivismi, yksilöllisen jumalasuhteen
epämääräisyys, jolla ei  ole enää  mitään
annettavaa nykyajan elämän relativismille
yhteisön tukemisessa. Olisivatko siis pro-
testantismi ja islam saman kolikon kään-
töpuolia?

Rolf Schieder puolestaan otti esiin
protestantismin negatiivisia saavutuksia
katolisen kirkon silmin nähtynä: liberaa-
lis-teologinen historiallis-kriittinen meto-
di tieteessä 1800-luvulla, teologian histo-
riointi ja uskonnon radikaali subjektivis-
mi. Eikö näitä voisi kutsua jonkinlaiseksi
ei-katolilaistamiseksi (Entkatholisie-
rung)? Kun siis protestanttinen usko on
relativismin, subjektivismin ja irrationa-
lismin uhri, katolinen kirkko pitää kiinni
ajatuksesta olla Jumalan järkevän ajatte-
lun vaalija ja siten oikea edustaja käy-
mään dialogia nykyajan tieteen kanssa.
Mutta Schieder huomautti myös, että us-
konpuhdistajien järkeiskritiikki ei kohdis-
tunut järkeen sinänsä vaan sen kritiikittö-
mään käyttöön. Heillä oli ymmärrys ihmi-
sen erehtyväisyydestä ja korruptoitunei-
suudesta. Schieder moitti myös sitä, että
vapauden käsite ilmenee paavin puheessa

Olisivatko siis protestantismi ja islam uskonnon
ja järjen vastakkaisuudessaan saman kolikon
kääntöpuolia?
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mielivaltana, kun se taas kuuluu protes-
tanttisen ihmisen perusolemukseen. Ja ar-
tikkelin lopuksi: ”On kuin jumalallisen ja
inhimillisen järjen maantieteellinen sijain-
tipaikka olisi Vatikaani ja paavi olisi Ju-
malan valitsema isäntä, joka kutsuu järjen
kammareihin: samanmieliset saattavatkin
ajatella, että järki on parhainta ollessaan
sijoitettuna Vatikaaniin. Uskonnollisesti
ja maailmankatsomuksellisesti  pluralisti-
nen ja maailmanlaajuinen lukijakunta ei
enää osoita ymmärrystä tälle ajattelutaval-
le.”

Evankelinen vastine
Saksan evankelisen kirkon piispa Wolf-
gang Huber esitelmässään Choreogra-
phie der Ökumene Paderbornin yliopiston
luentosarjassa ”Tanssi ja uskonto” (2007)
katseli historiaa taaksepäin: nykypäivän
katolinen kirkko on syntynyt vasta Tren-
ton kirkolliskokouksen jälkeen (1545–
1563), jolloin päätettiin niistä muutoksis-
ta, joita sitten käytettiin Martti Lutherin
uskonpuhdistusta vastaan. Silloin muo-
dostuivat raja-aidat, jotka vieläkin ovat
voimassa. Augsburgissa solmittiin 1555
uskonrauha muodossa cuius religio, eius
religio. Vasta Westfahlenin rauha 1648
antoi uskonnonvapaudelle kestävän poh-
jan.

Toiseksi Huber tarkasteli kirkkojen
eroavaisuuksia Karl Barthia lainaten:
roomalaiskatolinen  kirkko sortuu kirkon
”näkymisen ärsyttävyyteen” (Ärgernis
der Sichtbarkeit). Tämä näkymisen ärsyt-
tävyys auttaa katolista kirkkoa etäisyyden
pitämisessä nykymaailmaan ja ajan hen-
keen. Tosin uusimman median aikana
paavin instituution megajulkisuus vähen-
tää nationalismeja ja yksilön suhdetta val-
tioon, sen kansalaisena olemista.

Huber kysyy, eikö tuollainen kirkon
näkyvyys ole vaarassa muuttua omat ra-
jansa ylittäväksi, kun se haluaa näyttäytyä
täysin maallisessa kontekstissa, ja kun se
väittää omistavansa totuuden ja mitätöi ei-
katolilaisia uskonmuotoja. Roomalais-ka-
tolinen kirkkohan kysyy perustavanlaatui-
sesti, onko evankelinen kirkko ylipäänsä
kirkko ja minkälainen kirkko se on? Sen
tyyli olla antamatta evankeliselle kirkolle
kirkon statusta, ainoastaan ”kirkollisen
yhteisön” statuksen, on osoitus liian suu-
resta itsetunnosta. Se on loukkaavaa ja
kirkkoa sinänsä kohtaan sopimatonta.

Saattaa huomata, että Saksan protes-
tantismista saa täältä Suomesta käsin näh-
tynä vaikutelman jonkinlaisesta komplek-
sisuudesta katolista kirkkoa kohtaan, mitä
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
maantieteellisessä ja kielellisessä etäisyy-
dessään ei varmastikaan tunne. Suomessa
ei kilpailla samassa kaupungissa, samalla
kielellä  paremmuudesta  ja  ihmisten sie-
luista.

Paavin kolmas ei-hellenistinen aalto
on kysymys nykyisyydestä. Jälleen kult-
tuurien monimuotoisuus huomioon ottaen
antiikin Kreikan perintöä pidetään vieraan
kulttuurin tunkeutumisena kirkon sisälle.
Tekstinä tulisi olla ainoastaan Uusi Testa-
mentti ja sen yksinkertainen viesti. Paavin
mielestä tämä viesti on yksinkertaisuuten-
sa lisäksi epätarkka – Uusi testamentti on
alun perin kirjoitettu kreikaksi.

Lopuksi paavi käsitteli asioita, jotka
ovat kaikille kirkoille yhteisiä: tieteelli-
syyden eetos on nyky-yhteiskunnassa yksi
vallitseva auktoriteetti, mutta ”tahto totel-
la totuutta” on kristillisyyden perusasen-
ne. Kyseeseen on tultava järjen käsitteen
laajentaminen, ei pitäytyminen positivisti-
sessa falsifiointikriteerissä, jonka mukaan
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on rajattava pois kaikki väärät havainnot.
Globaalin maailman syvästi uskonnolliset
kulttuurit tuntevat jumalallisuuden hyl-
käämisen rikkomuksena niiden sisimpiä
vakaumuksia kohtaan. Modernin luon-
nontieteen täytyy ymmärtää materian ra-
tionaalinen rakenne ja luonnossa ilmene-
vät struktuurit ”annettuina” suureina, jot-
ka  ovat tieteenetsinnän matkan  varrella.
Myös luonnontieteilijöiden tulee ymmär-
tää nämä annetut oivallukset teologian ja
filosofian valossa. Muuten nyky-yhteis-
kunta kaventaa henkistä perintöään. Tar-
vitaan rohkeutta järjen koko laajuuteen, ei
kieltäytymistä sen suuruudesta.

Jürgen Habermas: uskonnollisen ja
filosofisen ajattelun symbioosi
Vuonna 2007 pidettiin Wienissä sympo-
siumi Glauben und Wissen, jossa filosofi
Jürgen Habermas vastasi paavin ajatuk-
siin repliikeillä, jotka hän osoitti sympo-
siumin puhujille.

Habermasin mukaan antroposentris-
filosofisen näkemyksen ja teologis-kos-
mosentrisen ajattelun vaihtoehtoja ei saisi
yrittää mitätöidä. Tähän kuuluu kaksi
edellytystä: uskonnollisen osapuolen täy-
tyy tunnustaa ”luonnollisen” järjen ja vir-
heitäkin tekevän institutionaalisen tieteen
auktoriteetti ja siihen kuuluvan universa-
listisen egalitarismin oikeutus ja moraali,
ja päinvastaisesti maallistuneen osapuolen
ei tule tuomita uskontotuuksia, vaikka se
hyväksyisi vain omat diskurssinsa järke-
vinä.

Moderni tiede on pakottanut filoso-

fian luopumaan luonnon ja historian ko-
konaisuuksien metafyysisistä konstruktiois-
ta, niistä on tullut empirististen tieteiden
osia, ja filosofialla on tunnustavien, puhu-
vien ja toimivien subjektien yleiset kom-
petenssit. Augustinuksesta Tuomas
Akvinolaiseen saakka kestänyt uskon ja
tiedon välinen synteesi murtui, tosin mo-
derni filosofia omaksui kriittisesti kreik-
kalaisen perinnön, mutta samalla se hyl-
jeksi juutalais-kristillistä pelastusoppia.
Metafysiikka kohteli ilmestysuskoa kuten
jotain vierasta. Silti tämän maallistuneen
ajattelun olisi tunnustettava filosofian ja
uskonnon yhteinen alkuperä, joka alkoi
ns. aksiaaliajan maailmankuvien mullis-
tuksesta. Aksiaaliajalla Habermas tarkoit-
taa aikaa n. 500 eKr., Sokrateen, Plato-
nin ja Aristoteleen aikaa. Habermasin
mukaan tällä ajalla tapahtui kognitiivinen
siirtymä myyttisestä ajattelusta logokseen.
Metafysiikasta, transsendenssista tuli
maailmankuvien olennainen osa, mukaan
lukien mooseksenuskoinen monoteistinen
juutalaisuus, joka tiedosti idän ja lännen
eroavaisuuden. Platon keksi eurooppalai-
sen kulttuurin systemaattisen kasvatus-
idean, paidean, joka sittemmin oli rooma-
lainen humanitas-idea. Filosofi Karl Jas-
persin mukaan myöhemmin, ajanlaskun
alussa Jeesus, viimeinen juutalainen pro-
feetta, yhdisti hellenismin filosofisen laa-
ja-alaisuuden ja rationaliteetin aikansa
roomalaiseen organisaatiokykyyn ja reali-
teettien viisauteen. Siis uskon ja järjen
symbioosi.

Habermas korostaa, että myös nyky-
ajan maallistuneeseen ajatteluun kuuluvat
kummatkin modukset, usko ja tieto, joi-
den ns. Ateenaan ja Jerusalemiin pohjau-
tuvat komplementaarit perinnöt maallistu-
neen ihmisen olisi huomioitava. Toisiaan

Maallistuneen ajattelun olisi tunnustettava filoso-
fian ja uskonnon yhteinen alkuperä, joka alkoi
ns. aksiaaliajan maailmankuvien mullistuksesta.
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täydentävistä perinnöistä puhuessaan Ha-
bermas vastustaa yhtäällä ahdasjärkistä,
itsessään valistumatonta valistuksen aikaa
ja toisaalta Hegeliä, jolle uskonto oli vain
muistamisen arvoinen relikti, filosofian
alaista ”kuvitteellista ajattelua”.

Maallistumisella ei niinkään ole jon-
kinlaista suodattimen tehtävää, joka erot-
telisi perinteiden sisältöjä, ennemminkin
se on transformaattori, joka muuttaa pe-
rinteen virtausta. Sekä usko että tieto kuu-
luvat jälki-metafyysiseen ajatteluun. Siksi
maallistuneen ajattelun olisi opittava ym-
märtämään asemansa reflektoivassa us-
konnollisessa tietoisuudessa sekä sen, että
molemmat ovat peräisin aksiaaliajan kog-
nitiivisesta siirtymästä.

Jos tarkastellaan antiikin sivilisaation
perusteita, niin maailmanuskonnot ovat
ainoa elementti, joka on säilyttänyt vitali-
teettinsa ja läsnäolonsa moderneissa yh-
teiskunnissa. Uskonto on nykyään histo-
riaa muuttava voima. Siinä on näin ajatel-
tuna jotain arkaaista, ja tämä ei ole pelkkä
sosiologinen tosiasia. Täten tämänhetki-
nen uskon ja tiedon konstellaatio ei ole
vain empiirinen tosiasia, se on otettava
vakavasti. Mutta se, kuinka uskonnon tu-
lee ymmärtää itsensä modernin aikakau-
den vaatimusten paineessa, ei ole maallis-
tuneen ajattelun (Vernunft) asia. Filosofia
tulee vastaan, jos teologit vahvistavat, että
kristillinen usko on fidei quaerens intel-
lectum eli ”usko, joka etsii ymmärrystä”.
Jotta kristikunta ei vajoaisi  jonkinlaisen
esoteerisuuden tasolle, sen on pysyttävä
symbioosissa filosofisen metafysiikan
kanssa.

Nyt kun sosiaaliutooppiset energiat on
kulutettu loppuun ja jäljelle jäänyt video-
maailman fantasiat, science fiction ja ka-
lifornialaiset visiot ”uudesta ihmisestä”,

on epätietoista, voiko uusliberalismi uu-
siutua omin voimin jatkuvasti etenevässä
teknologiassa ja huolimatta kiihtyvistä ra-
havirroista, joihin moderni aika on kutis-
tunut. Kysymys symbioosissa on itsesuo-
jeluvaiston kysymys.

Habermas erottaa järkeisuskon kirk-
kouskosta. Kirkkouskoa olisi tulkittava
järkeisuskon mittapuulla, jotta voitaisiin
kysyä, mikä rooli filosofialla on nykypäi-
vän maailmanuskontojen välille kärjisty-
neissä konflikteissa. Filosofian tulee huo-
lehtia siitä, etteivät uskonnolliset yhteisöt
tee ainoastaan jonkinlaista modus viven-
diä moderneissa yhteiskunnissa, vaan että
ne etsivät omista uskomuksistaan käsin
kontaktin ympäröivään maallistuneeseen
yhteiskuntaan. Tämä on sama kuin Rawl-
sin overlapping consensus eli ”osittainen
konsensus”, johon uskonnollisten ja maal-
listen oppien olisi myönnyttävä ollakseen
oikeudenmukaisia.

Loppukaneettina Habermasin mukaan
israelilaisen uskon ja kreikkalaisen filoso-
fian symbioosi on kiistämätön tosiasia.
Kristillinen lunastusoppi on ensin dog-
maattisesti työstetty ja rationalisoitu meta-
fysiikan avulla. Samanaikaisesti kuitenkin
monoteistisen luomis- ja pelastushistorian
heterogeenit elementit (esim. Jumalan
kolminaisuus, tai maailmanluominen tyh-
jästä) ovat kreikkalaiselle ajattelulle vie-
raita. Ja nekin ovat pitkän ajan kuluessa
muuttaneet metafysiikan käsitteitä. Teolo-
gian sisäinen kiista on kysymys siitä,
onko kristikunnan hellenisointi enemmän-
kin platonilaista vieraannuttamista alku-
kristillisestä pelastuksen odottamisesta,
Jumalan tulevasta valtakunnasta, teodi-
kea-kysymyksestä ja tuomiopäivästä? Vai
onko tämä symbioosi pikemminkin rikas-
tuttanut ja tehnyt ensin uskon järkevyyden
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eksplisiittiseksi ja myös legitimoinut mys-
tisen Jumalan kokemisen? Minkä position
moderni  jälkimetafyysinen ajattelu  ottaa
Ateenan ja Jerusalemin suhteen? Filosofia
on työnjaossa teologian kanssa kieltäyty-
nyt pelastusopeista. Filosofia ei voi loh-
duttaa, se voi vain rohkaista. Kantin us-
konnonfilosofia on osoittanut, että jälki-
metafyysinen ajattelu ei voi herättää luot-
tamusta, kuten Jumalaan luotetaan, mutta
käytännön moraalifilosofia voi suojella
resignoitumiselta.
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Kirkon julkisuuskuvan dilemma

Suomen luterilaisen kirkon julkisuusku-
vaa mediassa hallitsi vuonna 2008 kaksi
kysymystä: tuleeko samaa sukupuolta ole-
vien parien rekisteröidyt parisuhteet siu-
nata, ja mitä tehdä virkavelvollisuuksis-
taan kieltäytyville naispappeuden vastus-
tajille. Kummankin kysymyksen kohdalla
kirkon päättävien elinten selkeää kannan-
ottoa on odotettu kauan. Naispappeuden
vastustajien kohdalla avuksi jouduttiin ot-
tamaan maalliset tuomioistuimet. Samaan
aikaan Eroa Kirkosta -kaltaisten verkko-
sivujen kautta nuorten perheen perustami-
siässä olevien aikuisten katkeamaton virta
äänestää jaloillaan ja päättää luopua kir-
kon jäsenyydestä. Ei liene liioiteltua pu-
hua, vaikka eri merkityksessä, Osmo Tii-
lilän 1960-luvun alussa lanseeraamalla
termillä ainakin tietynasteisesta kirkon
kriisistä.

Median kautta suurelle yleisölle välit-
tyy tällä hetkellä varsin epäedullinen kuva
kirkosta. Edellä mainittujen asioiden li-
säksi tuon tuosta  otsikoihin  nousee  esi-
merkiksi kohu rippikoululeirillä näytetys-
tä aborttielokuvasta. Kirkon sisällä uudis-
tusmieliset ja konservatiivit käyvät taiste-
lua kirkon linjasta. Eräässä mielessä  he
sahaavat molemmat samaa oksaa, jolla is-
tuvat. Häistä ja hautajaisista kiinnostu-
neelle ”kansankirkon jäsenelle” nämä me-

dian mieluusti hehkuttamat väittelyt ja
kohu-uutiset antavat kirkosta oudon ja yk-
sipuolisen kuvan. Kirkon diakoniatyö,
suurten onnettomuuksien kriisityö ja mo-
net muut kirkon yleisesti arvostetut työ-
muodot hautautuvat negatiivisen julkisuu-
den alle. ”Kirkko on niin tuomitseva” on
käsitys johon usein törmään sellaisissa ka-
veripiireissä, joissa on muitakin kuin am-
mattiteologeja. Näitä käsityksiä ei ole saa-
tu sunnuntain jumalanpalveluksen saar-
nasta vaan Helsingin Sanomista ja tv-uu-
tisista.

Instituutiot profiloituvat pitkälti jul-
kisten kannanottojensa kautta, haluttiin
sitä tai ei. Kirkon johdolta kaivattaisiin
nyt yhteiskunnan päättäjiä haastavia –
suorastaan provosoivia – kannanottoja yh-
teiskunnallisista kysymyksistä. Tarvetta
olisi, sillä taloudellinen eriarvoisuus ja ih-
misten henkinen pahoinvointi on jatku-
vasti lisääntynyt maassamme. Viime
vuosikymmenen alun lamavuosina näitä
kuultiinkin ja ne noteerattiin myös Arka-
dianmäellä.

Olen tutkimuksissani viime aikoina
perehtynyt Mikko Juvan arkkipiispakau-
teen 1978–1982. Löydöt ovat olleet osit-
tain yllättäviä. Mikko Juvalla oli ilmeistä
rohkeutta lausua mielipiteensä niin  rau-
hantyöstä, moraalikysymyksistä kuin kir-

KESKUSTELUA
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kon sisäisistä ristiriidoista myös silloin,
kun se ei kaikkia miellyttänyt. Tuon tuos-
ta Juva joutui sekä kirkon konservatiivien
että uudistusmielisten ristitulitukseen.
Posti kantoi haukkumakirjeitä molemmil-
ta suunnilta vuoronperään, välillä saman-
aikaisesti. Työtoveritkaan eivät aina sääs-
täneet arvostelulta. Kansan syvissä riveis-
sä arkkipiispan ääntä kuitenkin selvästi
usein kuunneltiin. Juva olisi monesti pääs-
syt helpommalla, jos olisi vaiennut arka-

luontoisista aiheista sen sijaan, että otti
kantaa ja joutui vedetyksi mukaan loppu-
mattomiin debatteihin. Mikko Juvan asen-
netta – rohkeutta laittaa itsensä alttiiksi oi-
keina pitämiensä asioiden puolesta – kai-
vataan edelleen kirkossa vuonna 2009.

Ville Jalovaara
teologian tohtori, Helsinki

Meemit uskovaisen riesana

Meemiteoria olettaa, että tietoisuutemme
on evolutiivisen taistelun tanner, jolla eri-
laiset ajatukset ja kulttuuriset tavat kamp-
pailevat eloonjäämisestä. Teorian avulla
on hyökätty uskontojen kimppuun väittä-
mällä, että uskonnolliset ajatukset ovat
meemimaailman viruksia, jotka loisivat
tajunnassamme hyödyllisten, todellisuu-
teen perustuvien meemien kustannuksella.

Mielestäni tällainen tulkinta aliarvioi
meemiteorian radikaalin vaikutuksen
maailmanhahmotukseemme. Susan Black-
moren esittämässä muodossa teoria ni-
mittäin tulkitsee tietoisen minuutemmekin
meemien muodostamaksi yhtymäksi,
meemipleksiksi, joka on syntynyt edistä-
mään yhtymään kuuluvien meemien
eloonjäämistä. Blackmore järkyttyi johto-
päätöksestään niin, että ryhtyi harrasta-
maan zen-meditaatiota lopettaakseen har-
haisen samaistumisensa meemipleksiin.

Kari Enqvist kirjoittaa jossain tie-
teentekijän pahasta pelosta: kun tutkija on
rankasti  uurastaen kivunnut  tietämyksen
uudelle huipulle, hän näkeekin siellä us-
kovaisen toivottamassa hänet tervetul-
leeksi. Jotain tällaista on mielestäni tapah-
tumassa meemiteorian kohdalla.

Mielestäni ihmiskunnalla on jo pit-
kään ollut intuitio siitä, että meemit ovat
ottaneet vallan tietoisuudessamme. Us-
konnot voitaisiin hahmottaa menetelmik-
si, joilla sitoutuminen meemeihin vähitel-

len puretaan. Paradoksaalisesti tämä voi
tapahtua vain meemien avulla, kulttuuri-
olentoja kun olemme. Näitä meemejä
olemme tottuneet nimittämään pyhiksi,
koska ne viittaavaat sanoilla tavoittamat-
tomaan.

Pyrkiessään vapauttamaan tietoisuu-
tensa meemien otteesta ihminen on luonut
Jumalan ”meemientorjuntameemiksi”,
joka raivaa tilaa olemassaolon syvemmäl-
le kokemiselle. Hartaudenharjoitus ja me-
ditaatio ovat tässä käytännön keinoja.

Uskontojen näkemyksen mukaan au-
tenttinen olemassaolo on mahdollista vain
yhteydessä Jumalaan. Meemiteoreetikko
tässä ärähtää, että Jumala juuri on esi-
merkki pahimmanlaatuisesta virusmee-
mistä. Syvällisemmin ajatellen näin ei ole.
Jumalaan ja jumaluuteen liittyy kaikissa
uskonnoissa pyhyys, kunnioittava  hiljai-
suus. Jumalaa lähestyessämme  lopetam-
me turhanaikaisen pälätyksen (paitsi tie-
tysti teologit) ja avaudumme jollekin suu-
remmalle, jota emme voi toivoakaan ym-
märtävämme. Toisin sanoen Jumalan val-
takuntaan meemeillä ei ole asiaa.

Uskonnot kauhistuttavat kulttuuri-ih-
mistä, koska ne julistavat perisyntiä ja
”luonnollisen” ihmisen turmeltuneisuutta.
Meemiteoria antaa tällaiselle asennoitu-
miselle hyvät perusteet. Luonnollinen
maailma, minuutemme mukaan lukien, on
kokonaan turmeltunut, koska meemit ovat
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vallanneet tietoisuutemme. Mitä luulem-
me olevamme ja haluavamme on harhaa
ja eksytystä, joka perustuu meemien itsek-
kääseen olemassaolotaisteluun.

Jopa uskontojen dogmaattisuutta ja li-
turgisuutta voidaan meemihahmotelman
valossa pitää perusteltuina. Kun kerran
meemejä vastaan on taisteltava meemeil-
lä, niin valittakoon pienin paha, kerralla
lukkoon lyödyt meemit, joita ei tarvitse
jatkuvasti päivittää ja vatuloida. Tietoi-
suus voidaan tämän jälkeen kohdistaa tär-
keimpään, sanoilla lausumattomaan.

Myös uskonpuhdistuksen käsite avau-
tuu meemien kautta. Uskontoja käytetään
(valtaosin?) muuhun kuin jumalyhteyden

etsimiseen. Jumala valjastetaan maallisen
valtapelin pelinappulaksi. Taivasten valta-
kunnan porteille ilmestyy joka sortin ra-
hastajia, jotka hyödyntävät ihmisten ju-
maletsintää omiin tarkoituksiinsa. Meemit
toisin sanoen pyrkivät ottamaan uskon-
nonkin kokonaan haltuunsa. Profeetat ja
uskonpuhdistajat  lakaisevat suurilla luu-
dillaan tyhjää tilaa Jumalan läheisyyteen.

Näin ajatellen uskovainen toivottaa
tiedemiehen tervetulleeksi tutustumaan
meemientakaiseen maailmaan!

Heikki Tikkala
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NÄKÖALOJA

Rivien välistä

”Arvosteleminen ei ole ylipäätänsä kiitol-
lista työtä. Jos teoksesta ei voisi sanoa
muuta kuin hyvää, olisi asian laita toinen.
Mutta jos joudun arvostelemaan teosta,
jonka tekijän kanssa on muutamissa peri-
aatteellisissa kysymyksissä eri mieltä, on
moinen toimi monesti sekä epäkiitollinen
että hyödytön. Ja jos päälle päätteeksi jou-
tuu arvostelemaan teosta, jonka tekijöinä
on kymmenittäin miehiä, joiden näkökan-
ta jossain määrin poikkeaa arvostelijan
näkökannasta, käy asia vieläkin tukalam-
maksi. Joskus saapi kuitenkin semmoisis-
sakin oloissa työhön ryhtyä.”

Näin aloittaa A. Auvinen vuonna
1889 Vartijassa julkaistun arvionsa Lut-
herilaisen Evankeliumiyhdistyksen julkai-
semasta 652-sivuisesta saarnakokoelmas-
ta Terveellinen oppi. Yli viisi tiheää sivua
kattanut arvostelu (s. 160–165) sai Evan-
keliumiyhdistyksen johtokunnan puheen-
johtajan, valtioneuvos A. Mobergin kir-
joittamaan arvosteluun lähes yhdeksän si-
vua kattavan ”Vastalauseen” (s. 293–
301). Auvinen puolestaan vastasi tähän
vielä mittavammalla vastineen vastineella
(s. 328–341). Keskustelun laajuus ja il-
meinen hedelmättömyys sai Stimuluksen
etsimään villakoiran ydintä kuurojen dia-

login takaa. Erityisen kiintoisaa oli pohtia,
mitä sata vuotta sitten ei kehdattu sanoa
tekstissä selvin sanoin, mutta sen sijaan
huudettiin rivien välissä. Parista konkreet-
tisesta asiasta käyty keskustelu avaa kiin-
nostavia uskonnolliseen debattiin liittyviä
ongelmia.

Auvinen sanoo saarnakokoelmasta,
että siinä ”saarnamiehet viljelevät ahke-
rasti raamattua”. Kun nämä kuitenkin tuo-
vat yhden asian todistamiseksi esiin ”raa-
matunlauseen toisensa perästä, katoo vä-
hitellen lukijan muistosta asia, jonka to-
distukseksi ne alkuaan ovat otetut”. Muu-
tamia harvoja kohtia lainataan erityisen ti-
heään, esimerkiksi Jesajan 53. lukua ja
Paavalin lähetyskirjeitä, mutta ”sangen
harvoin esim. Jakobia”. Auvisesta tämä
tuntuu ”hieman yksipuoliselta”. Edelleen
Auvinen kiinnittää huomiota saarnoissa
esiintyvään omavanhurskauden kritiik-
kiin: ”Luteeruksen aikakautena, jolloin
useimmat ihmiset, jotka tosin toivoivat
autuaiksi tulevansa, tahtoivat saavuttaa
päämääränsä omien töittensä, itsevanhurs-
kauden kautta. Muulla tavalla ei sopine
selittää sitä tosiasiaa, että saarnantekijä ot-
taa monesti kurittaaksensa itsevanhurs-
kautta, vaikka teksti ei anna siihen vähin-
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täkään aihetta.” Kolmas kiintoisa kohta
liittyy saarnojen psykologiaan: ”Ja kum-
ma, tässä teoksessa, jossa usein saa lukea
ankaroita, monesti oikeutettujakin muistu-
tuksia tunne-elämää  vastaan, saa välistä
lukea pitkiä pätkiä, jotka ovat omiansa
juuri tunteita virittämään ja eloon saatta-
maan. Joskus saarnantekijä innostuu niin,
että hän joka toisen lauseen varustaa huu-
tomerkillä.”

Ylen närkästyneessä vastineessaan
valtioneuvos A. Moberg heti kättelyssä
sanoo, että Evankeliumiyhdistyksessä ar-
vattiin jo ennakolta, että saarnakokoelmaa
vastaan oli odotettavissa ”enemmän tai
vähemmän katkeroita hyökkäyksiä ja
muistutuksia”. Hän ihmettelee, miksi ar-
vostelija moittii kirjaa, vaikka ei osoita,
missä sen kirjoittajat ovat väärässä. Mo-
berg sanoo, että on luonnollista lainata Je-
sajaa ja Paavalia, ”kun näissä oppi lunas-
tuksesta laajimmin ja selvimmin esite-
tään.” Toiseksi Moberg kysyy retorisesti
ja  kursivoiden toistuvasta ”omavanhurs-
kauden kurittamisesta”: ”Mutta mikä
teksti ei anna aihetta puhua synnistä ja ar-
mosta? Ja eikä omavanhurskaus itse asias-
sa ole sama (luottaminen omiin hyveisiin
ja töihin) kaikkina aikoina, meidän niin-
kuin Lutheruksen  ja Vapahtajan aikana,
vaikka se ilmaantuu toisella tapaa?” Tun-
teiden osalta Auvisen pitäisi käsittää, ”et-
tei hylkäystuomio koske itse tunnetta eikä
tunne-elämää, mutta ainoastaan luottamis-
ta niihin”.

Vastineen vastineessaan Auvinen suo-
jaa esittämänsä kritiikin tarttumalla sanoi-
hin ja niiden merkityksiin. Raamatunkoh-
tia pitäisi käyttää jonkin asian ”osoittami-
seksi” eikä ”todistamiseksi”, eikä puhe
”itsevanhurskaudesta” ole sama asia kuin

puhe ”synnistä ja armosta”. Saarnojen
tunneilmastoa Auvinen arvioi nyt pohdis-
kelemalla niissä laskemiensa huutomerk-
kien määrää, joita hän on Mobergin mu-
kaan onnistunut saamaan käsiinsä ”nuus-
kiessaan syytä muistutuksiin”.

Stimulus on toisinaan pysähtynyt
miettimään,   mitä   ihmisten   keskinäisen
ohipuhumisen ja siihen usein liittyvän
voimakkaan tunnelatauksen takana on.
Yli sadan vuoden takainen esimerkki avaa
ehkä ajankohtaista esimerkkiä helpommin
rivien välissä olevan todellisuuden. Saar-
nakirjassa välittyy evankelisen liikkeen
omalle väelle tuttu sisäpiirin lämpö, jota
luovat turvalliset ja hengellistä iloa tuotta-
vat puhetavat: synnin ja sovituksen toistu-
va esillä pitäminen, todistuksen hakemi-
nen Raamatun vakaalta perustalta, oma-
vanhurskauden tuomio ja armon riittävyy-
den vakuuttelu. Arvioidessaan kirjaa Au-
vinen arvioi tosiasiassa suhdettaan tuon
aikaiseen evankelisen liikkeen sosiaali-
seen mielenlaatuun, mutta pelkää avata
koko kysymystä. Hän ei voi sanoa, että
luterilaisuudesta poikkeava uskonnolli-
suus ei välttämättä perustu omavanhurs-
kauteen, vaan vaikkapa turvalliseen, hen-
gellistä iloa tuottavaan toimintaan ja pe-
rinteeseen, olipa kyse mistä tahansa us-
konnollisista toimintamuodoista tai rituaa-
leista. Auvinen ei myöskään voi ryhtyä
inttämään tarkemmin, ketkä kristityt luot-
tavat tunteisiinsa ja ketkä eivät. Lujaa us-
koa ja tunteellista elämöintiä kun on siellä
ja täällä. Kontrastit syntyvät sisäpiirin
voimakkaasta kokemuksesta, että juuri
heillä on oivallettu, mitä Jumala meistä
ihmisistä pohjimmiltaan haluaa.

Stimulus
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ARVIOT

Nina Pehkonen
CHRISTOPHER HITCHENSIN ATEISTINEN PAMFLETTI

Christopher Hitchens: Jumala ei ole suuri Kuinka uskonto myrkyttää kaiken. Suom.
Matti Kinnunen. WSOY 2008 (alkuteos God is not Great: How Religion Poisons Every-
thing, 2007), 344 s.

Christopher Hitchens (s. 1949) on britti-
läis-amerikkalainen kolumnisti, kirjailija
ja äänekäs kaiken kriitikko. Hän on poliit-
tisesti aktiivinen Irakin sodan puolustaja,
valistusfilosofian ihailija ja entinen trots-
kilainen, joka ei ole kaihtanut arvostele-
masta edes Äiti Teresaa tai Gandhia.
Kirjassa Jumala ei ole suuri (”God is not
Great”) kritiikin kohteena on uskonto kai-
kissa muodoissaan. Kristinusko saa kui-
tenkin ymmärrettävistä syistä eniten huo-
miota. Teoksellaan Hitchens astuu
Michael Shermerin, Daniel Dennettin,
Richard Dawkinsin ja Sam Harrisin kal-
taisten julistavien ”uusateistien” jouk-
koon.

Hitchensin uskonnonvastainen argu-
mentti on perusteissaan kahtalainen. En-
sinnäkin hän kritisoi uskontoa siitä, että se
opettaa virheellisesti maailman ja ihmisen
synnystä. Hitchensin mukaan uskonto on
syntynyt selittämään maailmaa aikana,
jolloin tiede ei siihen vielä kyennyt. Ny-
kyisellään Jumala-hypoteesia ei kuiten-
kaan enää tarvita. Erityisen huolissaan
Hitchens on siitä, että uskonnon varjolla
pyritään edelleenkin jatkuvasti estämään
riippumaton tieteellinen tutkimus. Toisek-
si, Hitchensin mukaan uskonto ei myös-
kään vaikuta myönteisesti ihmisten mo-

raaliin, vaan toimii pikemminkin legiti-
maationa sorrolle, väkivallalle ja sodalle.
Se  ei  siis ole pelkästään  vanhentunutta,
vaan myös moraalitonta.

Hitchensin teos on saanut suopean
vastaanoton erityisesti Yhdysvalloissa,
missä se nousi 400 000 kappaleen myyn-
nillä nopeasti New York Timesin bestsel-
ler-listan kärkeen ja oli ilmestymisvuon-
naan National Book Award –ehdokas.
Menestys on helppo ymmärtää monesta-
kin syystä. Hitchens on näkyvä persoona
angloamerikkalaisessa puoliviihteellisessä
mediassa. Hän on kolumneistaan ja lukui-
sista TV-esiintymisistään tunnettu räis-
kyvänä ja ärsyttävänä yhteiskunnallisten
asioiden kommentoijana. Hän on siis viih-
dyttävä. Ja niin on monin paikoin käsillä
olevan teoskin. Hitchens kirjoittaa journa-
listin otteella, nokkelin sanankääntein ja
juohevin ilmaisuin (suomentajalle tämä
on luonnollisesti haasteellista, mikä nä-
kyykin useissa kohdin kömpelöinä lause-
rakenteina ja omituisina ilmauksina). Lai-
nausten, nimien ja värikkäiden anekdoot-
tien runsaus kertoo kirjoittajan lukenei-
suudesta ja kokeneisuudesta. Hitchensin
argumentaatio on vauhdikasta, eikä siinä
jäädä turhaan kuulostelemaan lukijan
mahdollisia kysymyksiä tai vastaväitteitä.
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Sopiva sutkaus tai sattuva punch-line riit-
tää usein päättämään keskustelun.

Hitchensin pohdinnat uskonnollisten
väitteiden totuusarvosta, uskonnollisen il-
moituksen luonteesta tai uskonnollisen
maailmankuvan paikkansapitävyydestä
eivät kuitenkaan tarjoa uusia näkökulmia.
On tietenkin totta, että useissa uskonnolli-
sissa piireissä tieteen tulokset koetaan
edelleen uhkana uskonnon välittämälle
maailmankuvalle. Se, että tämä ongelma
on huomattavasti akuutimpi Hitchensin
ensisijaisen lukijakunnan ympäristössä,
tekee ymmärrettäväksi aiheen laajan kä-
sittelyn. On kuitenkin vaikea kuvitella,
että Hitchensin myrkyllinen ja uskonnolli-
suutta avoimesti väheksyvä ote saisi aina-
kaan mitään positiivista aikaan. Hieman
valistuneemman    lukijan näkökulmasta
keskustelu käy välillä suorastaan kiusalli-
seksi. Hitchensin voitonriemuinen todiste-
lu sitä vastaan, että Mooses olisi kirjoitta-
nut Mooseksen kirjat, tuntuu lähinnä no-
lolta. Keskustelu kun ei ole juutalaisen ja
kristillisen teologian omassakaan piirissä
niitä aivan tuoreimpia. Teologiaan vähän-
kin perehtynyt lukija hämmentyy varmas-
ti myös Hitchensin väliin karkeistakin
asiavirheistä. Hitchens muun muassa esit-
tää, että varhaisissa kirkolliskokouksissa
päätettiin, mitkä evankeliumit ovat synop-
tisia ja että raamatuntutkijat pitävät mah-
dollisena, että kaikki neljä evankeliumia
pohjaavat (!) Q-lähteeseen (s. 134, 139).

Hitchens toistaa usein ajatusta, että
uskonto on ihmisten luoma. Jos tämä pitää
paikkansa, niin yksinkertainen uskonnosta
luopuminen kuulostaa kovin naiivilta rat-
kaisulta. Millaiseen tarpeeseen uskonnot
ovat ylipäätään syntyneet, ja miten samat
tarpeet uskonnottomassa vaihtoehdossa
korvattaisiin? Hitchensin selitys, että us-
konnot olisivat syntyneet vain selittämään
maailmaa aikana jolloin parempiakaan se-
lityksiä ei ollut, on selvästikin liian ohut.
Hitchens vaikuttaakin joko tietoisesti tai
tiedostamattaan   turvautuvan   olkinukke-
argumentointiin luomalla uskonnosta ja

uskonnollisista ihmisistä yksinkertaistetun
karikatyyrin, jota vastaan on helppo väi-
tellä. Uskonnolla on paljon syvempiäkin
funktioita. Uskoakseni eräs syy sille, mik-
si uskonto on koettu niin luovuttamatto-
maksi, että se on selvinnyt kulloisenkin
ajan haasteista, on sen rooli ryhmäidenti-
teetin luojana ja vahvistajana. Juuri tämä
selittää uskonnollisten ryhmien välisiä ris-
tiriitoja, joita Hitchens teoksessaankin laa-
jasti kuvaa ja (oikeutetusti) kritisoi. Mutta
onko uskonto tällöin enää syy tällaiselle
ryhmäkäyttäytymiselle? Jos uskonto otet-
taisiin pois, muuttuisiko mikään?

Pelkään pahoin, että Hitchens vastaa
tähän kysymykseen omalla esimerkillään.
Hän on haastatteluissa tavalla tai toisella
korostanut kuulumistaan samaan ryhmään
edellä mainittujen ”uusateististen” kirjoit-
tajien kanssa, ja kuvannut tämän joukon
jonkinlaisessa debattitilanteessa ”usko-
vaisten” kanssa. Hän on puhunut jopa
kulttuurisodasta, jossa toisena osapuolena
on hänen oma uskonnonvastainen liik-
keensä 24–25 miljoonalla jäsenellään
(Helsingin Sanomat 12.10.2008). Kirjassa
Hitchens myös intoutuu tuottamaan puoli-
toista sivua tekstiä, joka näyttää lähinnä
jonkinlaiselta uuden liikkeen uskon(notto-
muuden)tunnustukselta (”Me emme usko
taivaaseen emmekä helvettiin...” jne., s.
15–17). Tunteisiin vetoavana lisänä Hit-
chens esittelee myös uskonnottomuutensa
vuoksi vainottuja sankareita (mm. Pierre
Bayle, René Descartes, Baruch Spino-
za). Näistä useiden uskonnottomuus on
tosin kiistanalaista. Ryhmäidentiteetin
kannalta Hitchens toimii siis hyvin samal-
la tavalla kuin uskonnollinen vastapuolen-
sa. Toki Hitchensin moraaliset kannanotot
vaikuttavat ainakin suurimmalta osin täy-
sin positiivisilta, mutta samaa voi varmas-
ti sanoa useimmista uskonnon kannattajis-
takin. Jos, ja kun, uskonnoton liike kas-
vaa, niin se tuskin tulee välttymään sa-
manlaisilta ikäviltä ja moraalisesti tuomit-
tavilta ilmiöiltä kuin uskonnollisetkaan
liikkeet.
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Ehkä räikeimmin epäreilua argumen-
tointia Hitchens käyttää juuri uskonnon
moraalisia ulottuvuuksia arvioidessaan.
Pyrkiessään viimeiseen asti kieltämään
uskonnon myönteistä vaikutusta Hitchens
päätyy muun muassa väittämään, että
Martin Luther King ja Dietrich Bon-
hoeffer, joita Hitchens siis arvostaa, eivät
lopultakaan olleet uskonnollisia henkilöi-
tä, vaan humanisteja. Tällainen kummalli-
nen yritys erottaa uskonto muista kulttuu-
rillisista ja/tai ideologisista vaikutteista
tuskin vakuuttaa analyyttista lukijaa. Äiti
Teresan uskonnollisuutta on   ilmeisesti
vaikeampi kieltää, ja tuleekin vaikutelma,
että juuri tästä syystä Hitchens julistaa hä-
net täysin epämoraaliseksi ja kelvotto-
maksi ihmiseksi. Saman käsittelyn saa
Hitchensiltä myös Mahatma Gandhi. Us-
konnottomaan ideologiaan pohjautuvat

hirmuvallat, kuten kommunistisen Neu-
vostoliiton tai Pohjois-Korean, Hitchens
puolestaan lukee pohjimmiltaan – uskon-
nollisiksi. On ilmeistä, että argumentaatio
perustuu tässä kohden omavaltaiseen po-
larisointiin.

Teos löytää varmasti yleisönsä Suo-
mestakin. Arvelen kirjan kiinnostavan
kahdenlaisia lukijoita. Osaa todennäköi-
sesti motivoi ulkopuolisen viileä kiinnos-
tus lähinnä Yhdysvalloissa käytävään kes-
kusteluun fundamentalismista ja uskon-
non yhteiskunnallisesta asemasta. Kirja
onkin todennäköisesti edustava esimerkki
debatin luonteesta ja tasosta. Toinen luki-
jajoukko löytynee aktiivisista uskonnon
vastustajista, joille (Hitchensin tavoin)
tärkeää ei ole niinkään argumenttien päte-
vyys kuin ryhmähengen vahvistaminen.

Niko Huttunen

VUOSI 1918 KIINNOSTAA EDELLEEN

Tuomas Hoppu: Tampereen naiskaarti. Myytit ja todellisuus. Ajatus kirjat 2008. 272 s.
Mervi Kaarninen: Punaorvot 1918. Minerva 2008. 176 s.
Olli Korjus: Hamina 1918. Nimi nimeltä, luoti luodilta. Atena 2008. 391 s.
Jukka Kukkonen ja Elina Heikka (toim.): Punamustavalkea. 1918 kuvat. Suomen valo-
kuvataiteen museon julkaisuja 24. Avain 2008. 167 s.

Ensin tuli Raja 1918, sitten Käsky. Eloku-
vat ovat ottaneet vuoden 1918 omakseen.
Keskiössä on sodan oheisväkivalta ja hen-
kilökuvat. Sama painopiste näyttää olevan
aihetta käsittelevissä tutkimuksissa: ei
joukkojen liikkeitä ja taisteluita, vaan ran-
kaisutoimia, naisten ja lasten roolia, hen-
kilö- ja paikallistason tapahtumia ja vaik-
kapa sodasta jääneitä valokuvia tai pelk-
kiä muistikuvia. Tämän painopisteen voi
hyvin todeta syksyn neljästä uutuuskirjas-
ta.

FT Tuomas Hopun kirja Tampereen
naiskaartista on tervetullut korjaus siihen
kuvaan, joka naispunakaarteista on perin-
teisesti esitetty. Valkoisella puolella asei-

siin tarttuneet housupukuiset naiset olivat
joko huvittavia kummastuksia tai vallan-
kumouksen riivaamia kiihkoilijoita – ja
”ryssänmorsiamia”, (seksuaali)moraali-
sesti alle kaiken arvostelun. Punainen kir-
jallisuus puolestaan maalasi sankaritari-
naa: naiset taistelemassa rohkeina vallan-
kumouksen etulinjassa ja uljaina astumas-
sa teloituskomppanioiden eteen.

Hoppu osoittaa, että ideologia on jät-
tänyt tosiasiat alleen. Pääosin Tampereen
naiskaartilaiset olivat normaalia vähävä-
kistä työväestöä, jolla ei näytä olleen mi-
tään erityissuhteita venäläisiin sotilaisiin.
Mitään  erityistä kiihkoiluakaan ei  näytä
esiintyneen, joskin naiskaartiin liityttiin
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usein vapaaehtoisesti ja vallankumouksel-
lisesta innostuksesta. Toisin kuin punai-
sessa kirjallisuudessa liikkuvat romanti-
soidut tarinat väittävät, Tampereen naiset
eivät juuri taistelleet. Vallankumouksel-
lista uljuutta ei tarvittu teloituskomppa-
nioiden edessä siitä yksinkertaisesta syys-
tä, että Tampereella naiskaartilaisia ei juu-
ri teloitettu. Lahdessa voittajat toimivat
toisin ja sieltä löytyykin Tampereen teloi-
tustarinoiden juuri ja lähde.

FT Mervi Kaarnisen teos punaor-
voista on nuorison ja erityisesti sotienvä-
lisen ajan tyttöjen historiaan perehtyneen
tutkijan kirja. Taisteluiden, teloitusten ja
vankileirikuolemien jälkeen Suomessa oli
tuhansittain orpoja, jotka jäivät vaille tois-
ta tai molempia huoltajia. Näistä muodos-
tui merkittävä yhteiskunnallinen ongelma.
Lainsäädäntö johti siihen, että erityisesti
punaorvot jäivät vaille riittävää huoltoa.

Voittajat näyttävät tunteneen suurinta
myötämielisyyttä juuri hävinneiden lapsia
kohtaan. Kaarninen päätteleekin, että so-
vinto ja anteeksianto oli helpointa aloittaa
lapsista. Auttamistyö  ei tietenkään ollut
vailla poliittisia tavoitteita. Köyhäinapua
saaneissa perheissä aikuiset menettivät
äänioikeuden. Orpojen sijoituskodeiksi
seulottiin poliittisesti luotettavia perheitä,
erityisesti Pohjanmaalta, ja muutenkin
lapsista haluttiin kasvattaa ”kunnon kan-
salaisia”, mikä tietysti sisälsi myös poliit-
tisen tavoitteen. Mutta olisiko toisin voi-
nut ollakaan?

Silmiinpistävää on se, miten voimak-
kaasti  yksittäiset henkilöt ja yhdistykset
ryhtyivät ajamaan punaorpojen asemaa.
Nykyisin merkittävinä lastensuojelujär-
jestöinä tunnetut Mannerheimin lasten-
suojeluliitto ja Pelastakaa lapset ry. saivat
alkunsa punaorpo-ongelman äärellä. Aut-
tamistyön merkkihenkilöksi Kaarninen
nostaa Ester Hällströmin, jonka romans-
si ja avioliitto presidentti K. J. Ståhlber-
gin kanssa ei ollut pahitteeksi punaorpo-
työlle. Se tuskin yllättää, että auttamis-
työllä oli usein kristilliset motiivit.

Olli Korjuksen Hamina 1918 jatkaa
viimeaikoina ilmestyneiden paikallishis-
torioiden sarjaa, jotka usein ovat kotiseu-
dustaan kiinnostuneiden harrastajien käsi-
alaa. Korjus on harrastajana varsin taitava
ja tietorikas. Haminan seudun tapahtumiin
ei liity juuri lainkaan sotatoimia. Vallan-
kumous alkoi melkein huomaamatta, sota
käytiin Etelä-Savossa ja lopuksi valkoiset
marssivat kaupunkiin ilman taisteluita.
Pääosaan nousevat paikallishallinto, terro-
ri ja väestöryhmien sosiaaliset suhteet.
Presidentti Kekkosen muistelmissa mai-
nittu teloituskin asetetaan uuteen valoon:
tuleva presidentti oli Korjuksen mielestä
vapaaehtoinen ja innokas teloittaja, ei
suinkaan pakolla määrätty.

Teoksella on kirkkohistoriallistakin
kiinnostavuutta, sillä Hamina on tunnettu
pappismurhistaan. Valkoisessa historian-
kirjoituksessa tästä otettiin kaikki irti ja
mainetta on kasvattanut haminalaisen Hil-
ja Haahdin romaani Todistaja. Korjus to-
teaa aivan oikein, että punaisilla oli aihet-
ta epäillä surmattuja pappeja vehkeilystä
valkoisten hyväksi. Muutenkin Korjus
osoittaa taitonsa ymmärtää punaisten nä-
kökulmaa. Valitettavasti ymmärrys ajoit-
tain lipsahtaa punaisten puolustelun puo-
lelle. Jää kysymään, kummitteleeko Kor-
juksen kannanotoissa vanhakantainen
luokkasotahistoria. Kokonaisuutena kirja
on hieman hajanainen ja poukkoileva,
mutta ehdottomasti lukemisen väärtti.

Jukka Kukkosen ja Elina Heikan
toimittama Punamustavalkea. 1918 kuvat
on kapinakirjojen keskellä uusi avaus. Pe-
rinteisen asiakirjahistorian sijasta teos
keskittyy valokuviin. Kyse ei kuitenkaan
ole kuvahistoriasta, jossa sotatapahtumien
kulku käytäisiin läpi valokuvien kautta.
Teos keskittyy pikemminkin sodasta syn-
tyneisiin mielikuviin, joihin valokuvat
ovat ratkaisevalla tavalla vaikuttaneet.

Sotaan lähteneet kävivät innokkaasti
kuvauttamassa itseään. Sodan päätyttyä
suuri määrä punakaartilaisten kuvia taka-
varikoitiin poliisin haltuun, josta kommu-
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nistit toisen maailmansodan jälkeen siirsi-
vät ne Työväen arkistoon. Erilaisia henki-
lö- ja tilanneotoksia myös kerättiin sodan
jälkeen, muun muassa Suomen kuvaleh-
den haltuun. Lisäksi kuvia julkaistiin laa-
joissa kuvateoksissa, joista tunnetuin lie-
nee uusintapainoksiin yltänyt Suomen va-
paussota kuvissa.

Kirjan artikkeleissa kuvaotoksia tar-
kastellaan kriittisesti. Ne sijoitetaan valo-
kuvahistorialliseen asiayhteyteensä. Kir-
joittajat valaisevat kuvien ottajia, heidän
käyttämäänsä tekniikkaa ja lavastusta, joi-
den perusteella kuvaajia voi identifioida.
Paljastuu,   että   saksalaiset   sotakuvaajat
olivat suomalaisiin verrattuna huippuam-
mattilaisia ja onnistuivat tilanneotoksissa-
kin palvelemaan kotimaansa tiedotuslin-
jaa. Kuvia voitiin tarvittaessa  retusoida,
jotta saksalaiskenraali saisi halutun huo-
mion.

Kotimaisista kuvaajista huomiota he-
rättää valkoisten mukana kulkenut Ivar
Ekström, jonka kuva kahden punaisen te-
loituksesta kiteyttää sodan muiston jättäen
samalla tilaa katsojan tulkinnoille. Kuvaa-
ja tarkastelee tilannetta sivusta, mutta sit-
tenkin enemmän teloittajien kuin teloitet-
tavien kulmasta – niin kuin valkoisten pe-
rinnöstä elävässä maassamme yleensä
tehdään. Teloittajien kasvoja ei näy ikään
kuin symbolina häpeälle ja syyllisyydelle,
joka sai voittajat vaikenemaan. Useimpien
valkoisten teloittajien henkilöllisyyttä ei
enää edes pystytä jäljittämään. Teloitetta-
vien kasvot kertovat lamauttavasta mur-
heesta. Sormet ovat liipaisimella ja katso-
ja pohtii epäröiden, mitä on tapahtumassa
ja miksi. Epäröikö joku muukin? Yksi
piippu osoittaa teloitettavan pään yli.
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Vartijan matkassa vuonna 1889

Heidi Haahtela

Kansakunnan asioissa Vartija on aina ollut etuvartiossa. Tällä kertaa A. Meurman puo-
lustaa lehdessä pontevasti pappissäädyn asemaa ja yhteiskunnallisia tavoitteita valtiopäi-
villä.

Siis: niin on muka pappissääty tehtävänsä
toimittanut valtiopäivillämme, etteivät yk-
sistään ruotsinmieliset, joka on varsin
luonnon mukaista, vaan myöskin useat
suomenmieliset lehdet tyydy vähempään
kuin: pappissääty pois! Se on muka „kon-
servativinen”, „perin konservativinen”
(stockkonservativ) jopa taantuvakin. Jä-
tämme sikseensä sitä umpisokeutta, joka
ei käsitä konservativisen elementin tar-
peellisuutta jokaisessa valtiojärjestelmäs-
sä, vaikka tarpeellisen konservatismin
muodostamista juuri etsitään ylikamarien
säätämisellä. Tahdomme katsoa asiata vä-
hän laveammalta kannalta.

Vastakohtana konservativeille pide-
tään kaikkialla maailmassa liberalit. Meil-
läkin oli aikanaan olemassa puolue, joka
välttämättömästi tahtoi mainita itsensä „li-
beraliseksi”. Tähän puolueesen kuuluvat
kaikki meidän mahtavat „svekomanit”.
Tätä puoluetta vastusti kiivaasti mies
semmoinen kuin J. V. Snellman, kaikkien
liberalisten „uuden ajan” aatteiden virittä-
jä maassamme. Siitä jo sopii aavistaa,
minkä laatuista „liberalisuutta” tämä puo-
lue edusti. Mutta tunnettu on, että tämä
puolue on tykkänään hajonnut, oikeam-
min se on  uudessa „ruotsalaisessa puo-

lueessa” nostanut oikean ja selvän lippun-
sa. Ruotsalaisen puolueen äänenkannatta-
jat semminkin väittävät kivenkovaan, ett'ei
„liberalista puoluetta” ole ollenkaan ole-
massa. Mitä sitten on tämä ruotsalainen
puolue muuta kuin “ruotsalainen”? Sii-
hen vastaa se itse: me olemme vapaamie-
liset („frisinnade”). [...]

Katsokaamme siis likemmin tuota
„vapaamielistä” oppisuuntaa, joka ei ole
„liberalinen”.

Kirkollisella alalla vapaamieliset kyllä
ovat täydellisesti „liberalit”. Kansankirk-
ko hajalle, jokainen uskokoon mitä tah-
too, kunpa hän ei vaan usko mielettö-
myyksiin: kolmeyhteiseen Jumalaan y. m.
s. Uskonopetus poistettakoon kouluista,
avioliitto tehtäköön niin löyhäksi kuin
mahdollista. Kristuksen siveys-oppi on
vain „virallista siveyttä”. Sen sijaan an-
nettakoon luonnonvieteille niiden luon-
nollinen oikeutensa ja sentähden kiitettä-
köön ja asetettakoon jokaisen käteen kir-
jailijat semmoiset kuin Zola, Strindberg ja
legio heidän jäljittelijöistänsä. Kansallisen
työn alalla on puolue niinikään täydelli-
sesti vapaamielinen. Täysi vapaus ulko-
maan ylivoimaiselle teollisuudelle sorta-
maan kotimaan työtä: pysyköön suoma-
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lainen yksinomaan ojankaivajana ja
tukinkaatajana. Avoin tie kaikille ulko-
maan keinottelijoille, etupäässä tietysti
juutalaisille. Isänmaallisten etujen, kan-
sallisuuden suojeleminen se on perinkon-
servativisuutta, taantumista.

Että tällaiselle puolueelle pappissääty
etupäässä on kiusana ja esteenä, on luon-
nollista; että se huutaa „pappissääty pois!”
ei ole ihmeteltävää.

Mutta millaisena esiintyy sama vapaa-
mielinen puolue valtiollisella ja yhteis-
kunnallisella alalla? Etu-oikeuksien, sää-
tyeroituksen, rahavallan ja virkavallan kii-
vaimpana puolustajana kaikkialla. Ruot-
salaisuus rehoittakoon ainiaksi isäntänä
Suomen maassa. Sen tukena pysyköön
virkamiehet, rikkaat kauppiaat ja ylipään-
sä „sivistyneet”, ja koska nämät meidän
maassamme alituisesti pysyvät miesluvul-
taan vähemmistönä, asetettakoon äänes-
tys-askelo sillä tavoin, että tällä vähem-
mistöl1ä aina on mahdollisuus asettaa
oman mielensä mukaisia miehiä kansan ja
kunnan edustajiksi. [...]

Otaksukaamme hetkeksi, ettei pappis-
säätyä olisi ollut olemassa meidän valtio-
päivillämme, että nuo kolme säätyä: aate-
lis-, porvaris- ja talonpoikaissääty olisivat
yksin edustaneet Suomen kansaa. Totta
kyllä silloin ei olisi ollut kaksi säätyä kah-

ta vastaan, olisi oltu siinä onnellisessa ti-
lassa, että kaksi säätyä olisi saanut ratkais-
ta asiat yhtä vastaan; millä lajilla muodos-
tettuna, siitä arvelkoon kukin mielensä
mukaan. Tottahan kyllä sitten „vapaamie-
listen” ruotsalaisten ja suomalaisten mie-
lestä, jotka nyt pitävät pappissäätyä mel-
keinpä ainoana edistyksen esteenä, tämä
edistyminen olisi jättiläisaskeleita astunut.
Totta kyllä olisi meillä „vapaamielinen”
eriuskolaislaki, jonka mukaan kan-
sankirkko olisi hajoitettu, „sivistyneet”
vapautetut pappia palkkaamasta, lapsiansa
kasteeseen ja ripille saattamasta, jopa
sivistymättömätkin päästetyt tuosta kiu-
sallisesta rippikoulusta, uskonnon-opetus
poistettu seminareista ja kouluista sekä si-
viliavioliitto laillistettu. Ainakin kaksi
säätyä olisivat nämät päättäneet yhtä sää-
tyä vastaan; ilo olisi ollut ylimmillään
myöskin „vapaamielisissä” suomenmieli-
sissä. Mutta missähän olisivat suomenkie-
liset koulut, missä olisivat asetukset suo-
men kielen oikeuksista, missä senkin ver-
ran rajoitettu ääni-oikeus kuin se nyt on?
Ei epäile kukaan millä lajilla näissä kysy-
myksissä kaksi säätyä olisivat asettuneet
yhtä vastaan. Mutta kenties „vapaa-
mieliset” suomenmieliset arvelevat näitä
vähäpätöisiksi, kun vaan „va-
paamielisyys” olisi päässyt valloilleen.
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