
Kesäistä kampanjointia

Uskontokeskustelu on  Suomessa ottanut

kuluneena kesänä erityistä lämpöä vapaa-

ajattelijoiden ateistisen kampanjan myötä.

Suurissa kaupungeissa saatiin liikennelai-

toksen bussien kyljissä juhannuksen jäl-

keen lukea Jumalasta, jota ei ole – siksi

murehtiminen on turhaa ja elämästä voi

nauttia. Turussa ja Tampereella teksti to-

sin muutettiin muotoon ”Iloitse elämästäsi

kuin se olisi ainoasi. Koska se on”. Perus-

teena muuttamiselle oli, että alkuperäisen

tekstin lähtökohtana on toisten arvojen

kritisoiminen, ei omien arvojen julistami-

nen.

On totta, että ateismin ja samalla va-

paa-ajattelijoidenkin lähtökohtana on us-

konnon vastustaminen. Tämä antaa toi-

minnalle lähtökohtaisesti negatiivisen etu-

merkin, johon on helppo osoittelevasti

tarttua. Mutta on muistettava, että valta-

kulttuurin ja valta-asemien vastustaminen

on ollut monen rakentavan liikkeen lähtö-

kohtana. Ihmiset ovat kautta historian vas-

tustaneet esimerkiksi poliittisesti, sosiaali-

sesti ja taloudellisesti epäoikeudenmukai-

sia oloja – joita on pyhitetty myös uskon-

non avulla. Tuoreimpana kansainvälisenä

esimerkkinä ovat Iranin tapahtumat (tosin

vastaavanlainen bussikampanja tuskin on-

nistuisi tämän päivän Iranissa!).

Mutta totta on myös se, että pelkkä

vastustaminen ei riitä kovin pitkälle. Ih-

miset eivät lopulta halua määritellä it-

seään ja maailmankatsomustaan negaa-

tioiden kautta. Myös oppositiossa oleville

ihmisille täytyy löytyä yhdistävä positiivi-

nen momentti. Mitä positiivista tarjotta-

vaa ateisteilla ja vapaa-ajattelijoilla sitten

on? Kampanjan perusteella ”elämästä

nauttiminen”. Luulenpa, että pari-kolme-

kymmentä viimeistä vuotta ihmiset kult-

tuurissamme ovat tehneet juuri tätä; ja

luulen myös, että juuri siksi yhä useam-

mat ihmiset etsivät elämäänsä myös hen-

gellistä ulottuvuutta.

Ateistien kampanja ei kuitenkaan

kohdistu niinkään ihmisen hengellisen

ulottuvuuden kuin organisoitujen uskon-

tojen jumalakuvan vastustamiseen. Tässä

he uskovat voivansa tukeutua tieteen tu-

loksiin ja tieteelliseen maailmankuvaan.

Keskustelua tieteen ja uskonnon suhteesta

käydään toki jatkuvasti eikä vastapuolen

tyrmääviä argumentteja voida puolin eikä

toisin esittää. On kuitenkin tärkeää, että

omaa maailmankatsomustaan voi tukea

myös rationaalisin perustein, vaikka

emme voikaan leipoa elämänkakkuamme

pelkän rationaalisen algoritmin – valmis-

tusohjeen – avulla. Kakku tarjoillaan

meille syötäväksi ja toisillekin jaettavaksi.

Kuvaavaa on, että vapaa-ajattelijoiden

kampanja on tuontitavaraa Britanniasta.

Viime vuosina on anglosaksisessa maail-
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massa ns. uusateistien toimesta keskustel-

tu kiivaasti uskonnon roolista tieteessä ja

yhteiskunnassa. Toisaalta uskonnolliset

piirit ovat mm. pyrkineet (jälleen kerran)

haastamaan evoluutioteorian ns. älykkään

suunnittelun teorian avulla. Siten uskonto-

keskustelun valot ja varjot ovat paljon te-

rävämpiä varsinkin Yhdysvalloissa.

Ateistien kampanjassa onkin jotain suo-

malaiselle ilmapiirille ja perinteelle vie-

rasta. Suomalaiset eivät ole tottuneet kes-

kustelemaan tai väittelemään julkisesti us-

konnosta.

Tähän huomioon sopii hyvin se, että

bussikampanjasta eniten näyttävät tuohtu-

neen muslimimaahanmuuttajat. Vapaa-

ajattelijoiden puheenjohtajan Jussi K.
Niemelän mukaan luterilainen kirkko on

ilmeisesti jo tottunut käymään sangen

avointa keskustelua uskonnollisista kysy-

myksistä. Onkin tärkeää, että myös maa-

han muuttavat muiden kulttuurien edusta-

jat oppivat ymmärtämään, kuinka avoin ja

keskusteleva yhteiskunta toimii. Moniar-

voinen yhteiskunta antaa mahdollisuuden

haastaa ihmisiä yksilötasolla pohtimaan

uskomustensa perusteita. Tätä toimintaa

edistää myös vapaa-ajattelijoiden kam-

panja. Yhteiskunnan pitää olla ihmis- eikä

jumalakeskeinen, jotta ihmiset voivat ha-

lutessaan olla jumala- eikä itsekeskeisiä.

Tässä Vartijan numerossa Timo Anders-
son käsittelee sananvapautta – erityisesti

islamiin viitaten. Andersson huomauttaa,

että väheksymällä ilmaisunvapautta vä-

heksytään samalla myös uskonnonvapaut-

ta.

Matti Myllykoski kirjoittaa – myös

ikään kuin kommenttina yllä mainitse-

maani kampanjaan – mm. Loyal Ruen
uskontoteoriasta, jonka mukaan uskon-

nossa ei perimmältään ole kysymys Juma-

lasta tai jumalista vaan pikemminkin ih-

misistä. Uskonnon ytimessä on myytti,

joka monien haarakkeidensa avulla vah-

vistaa yhteisön kiinteyttä. Myyttien, suur-

ten kertomusten, merkitystä ei pidä vähä-

tellä. Englantilainen historioitsija Timot-
hy Garton Ash on sanonut, että koko

1900-luvun historiaa voitaisiin kuvata

vastauksen etsimisenä kysymykseen:

Mitä kristinuskon jälkeen?

Mutta uskonnon suhdetta taiteeseen ja

moraaliinkaan ei pidä unohtaa. Jouni
Huhtanen tarkastelee artikkelissaan kirk-

kotaiteen historiallisia muutoksia ja huo-

mauttaa, kuinka taiteen ”kehitys” voikin

johtaa taiteen palvelemaan viihteellisesti

pelkästään yksilöllistä minän rakentamis-

ta. Arhi Kuittinen kirjoittaa eksistentiaa-

lisesta teatterista, josta puhaltaa tuuli

myös kohti uskonnollista ihmiskuvaa. En-

täpä tämä Reijo Ylimyksen huomio:

”Ajastamme ei puutu arvoja. Olemme

hukkumassa arvojen paljouteen.” Kannat-

taa lukea koko artikkeli!

Leo Näreaho
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Matti Myllykoski

Ihmisten kokoinen kysymys

Monesti niin kristityt kuin ateistit tekevät

Jumalan olemassaolosta ja siihen liitty-

västä tuonpuoleisesta järjestelmästä us-

konnon kohtalonkysymyksen. Asetelma

on tuttu jo Raamatusta. Psalmirunoilijan

mukaan vain mieletön ajattelee, ettei Ju-

malaa ole (Ps. 14:1). Paavali puolestaan

sanoo ylösnousemususkoa puolustaessaan

(1. Kor. 15:14): ”Ellei Kristusta ole herä-

tetty, silloin meidän julistuksemme on tur-

haa puhetta, turhaa myös teidän uskonne.”

Tässä pitkän keston perinteessä uskonnon

mielekkyys tyhjentyy Jumalan olemassa-

oloon, ja monet kristityt ajattelevat pai-

nokkaasti: jos Jumalaa ei todella ole, koko

elämä on mieltä vailla. Tällöin ei ole pe-

lastusta eikä ikuista elämää; hyville ja pa-

hoille ihmisille käy aivan samalla tavalla,

molemmat kuolevat ja maatuvat, siinä

kaikki. Ateisti järkeilee luonnollisesti toi-

sin: jos Jumalaa ei todella ole, kristinusko

ja kaikki muukin uskonto on mieltä vailla.

Monet uskonnon suhteen piittaamattomat

ihmiset kokevat asian samalla tavalla.

Jumalan  olemassaoloa voi pitää  rat-

kaisemattomana ja perimmäisenä kysy-

myksenä. Siitä voi tehdä tavattoman suu-

ren periaatekysymyksen tai se voi häipyä

täysin taka-alalle. Koko kysymyksessä on

jotakin suhteetonta ikään kuin joku meis-

tä kykenisi ratkaisemaan tai osoittamaan

jotakin.

Yhtenä esimerkkinä näkemysten koh-

taamisen vaikeudesta on Tapio Puoli-
matkan kirjojen ympärillä käyty keskus-

telu. Puolimatka on etenkin teoksellaan

Usko, tieto ja evoluutio halunnut tehdä

akateemisessa maailmassa tilaa kristilli-

sen teismin mukaiselle luonnontieteelli-

selle ja filosofiselle tutkimukselle. Puoli-

matkan lähtökohtana on kysymys tieteel-

lisen argumentaation perustasta: koska jo-

kainen tutkija omaksuu erilaisia perus-

uskomuksia välittömän kokemuksen kaut-

ta, ei ole perusteltua pitää yllä kuvitelmaa

tieteen metodologisesta ateismista. Tilalle

Puolimatka tarjoaa dialogista pluralismia,

jossa eri lähtökohdista tulevat tutkijat voi-

vat käydä kriittistä dialogia perususko-

muksistaan luopumatta. Argumenttien

painoarvoa ei silloin tule mitata sillä,

onko jollakulla ikään kuin väärät vai oi-

keat perususkomukset. Esimerkiksi usko

Raamatun jumalalliseen arvovaltaan on

Puolimatkan mielestä perususkomus, jon-

ka voi omaksua välittömällä tavalla.

Olen Puolimatkan kanssa samaa miel-

tä siitä, että jokaisella tutkijalla on perus-

uskomuksia, jotka enemmän tai vähem-

män vaikuttavat hänen argumentaatioon-

sa. Erimielisyyttä sen sijaan herää siitä,

mitkä tai minkä tyyppiset perususkomuk-

set voidaan perustellusti nähdä  ”välittö-

miksi”; tästä voisi kiistellä loputtomasti.
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Puolimatkan näkemyksissä ja niistä käy-

dyssä keskustelussa minua vaivaa kuiten-

kin enemmän se, että niissä kumpikin osa-

puoli luo omilla ehdoillaan tieteellisen to-

distettavuuden illuusion.

Pahimmillaan oikean metodin virtuaa-

lisesta omistamisesta taistellaan luomalla

vastapuolen näkemyksistä ja vaikuttimista

tympäiseviä karikatyyrejä.

Minusta perususkomusten ja tieteelli-

sen keskustelun välissä on tärkeä alue,

joka helposti sivuutetaan. Perususkomuk-

set liittyvät olennaisesti ihmisten lapsuu-

denkokemuksiin, sosiaalisiin suhteisiin

sekä niissä kehittyneisiin sidoksiin ja va-

lintoihin. Tutkijoiden joukossa erilaisten

ateistien, agnostikkojen ja deistien perus-

uskomukset muodostavat henkilöhistorian

ja sosiaalisten sidosten kautta hahmottu-

neita järjestelmiä, jotka tekevät oman kan-

nan ”todistamisesta” ja totuuden haltuun

ottamisesta absurdin projektin. Ateisti ei

vakuutu teismistä eikä sen argumenteista,

koska hän on ateisti, eikä teisti ateismista

eikä sen argumenteista, koska hän on teis-

ti. Oman kokemukseni mukaan Puolimat-

kan peräänkuuluttama dialoginen pluralis-

mi elää aidosti vain rajoja ylittävissä so-

siaalisissa  suhteissa, joissa ihmiset kun-

nioittavat toisiaan ihmisinä. Väljemmin

ajateltuna dialoginen pluralismi on yhtei-

sen kulttuuriperinnön jakamista ja osallis-

tumista siitä kasvavaan keskusteluun.

Tässä artikkelissa haluan valottaa

kahden kiinnostavan teoksen avulla yhtä

syytä – Jumala-kysymyksen riippuvuutta

ihmisten kokoisista kysymyksistä. Loyal
Rue ei ole uskonnon kriitikko eikä puo-

lustaja. Sen sijaan hänen teoksensa kuvaa

uutta suuntaa, jota uskontokeskustelussa

ollaan ottamassa: uskonnolliset järjestel-

mät auttavat ihmistä selviytymään, ja siksi

ne menestyvät edelleenkin. James M.
Ault puolestaan lähestyy  kiinnostavassa

tapaustutkimuksessaan tavallista  amerik-

kalaista fundamentalistista yhteisöä en-

nakkoluulottomasta sosiologisesta näkö-

kulmasta ja oikoo monia fundamentalis-

miin liittyviä harhakäsityksiä. Uskonnon

ydin ei Ruen ja Aultin kirjojen perusteella

näytä olevankaan opissa tai uskomuksis-

sa, vaan ihmisten välisissä sosiaalisissa

suhteissa ja tunnesiteissä.

Ruen ja Aultin teokset havainnollista-

vat uskonnon osalta yhden tärkeän, mutta

usein sivuutetun ulottuvuuden merkitystä,

joka ei ole löytänyt paikkaansa teistien ja

ateistien dialogissa. Minua mietityttää

monesti, miten voin ymmärtää itselleni

vierasta uskontoa tai uskonnottomuutta

muutenkin kuin ulkoistavasti ja kohteeksi

ottaen. Koen Ruen ja Aultin teosten kut-

suksi vieraan sisäpuolisuuden ymmärtä-

miseen, riippumatta siitä, onko moinen ta-

voite käynyt heidän itsensä mielessä lain-

kaan.

Loyal Ruen teesi: Uskonnossa ei ole
kysymys Jumalasta
Kirjassaan Religion Is Not About God:
How Spiritual Traditions Nurture Our
Biological Nature and What to Expect
When They Fail (New Brunswick (NJ):

Rutgers University Press 2005) Loyal Rue

hahmottelee yleistä uskontoteoriaa, jonka

mukaan uskonnossa ei perimmältään ole

kysymys Jumalasta tai jumalista vaan

Pahimmillaan oikean metodin virtuaalisesta omis-
tamisesta taistellaan luomalla vastapuolen näke-
myksistä ja vaikuttimista tympäiseviä karikatyyre-
jä.
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meistä ihmisistä. Hänen tavoitteensa ei

kuitenkaan ole uskontokriittinen. Rue

kohdistaa lukijansa mielenkiinnon käyt-

täytymisen evoluutioon, jossa ihmisen

monimuotoisilla hermo-, refleksi-, ha-

vainto-, vietti-, oppimis- ja emootiojärjes-

telmillä on olennainen osansa. Emootio-

järjestelmissä ansaitsevat huomiota erityi-

sesti ihmismielen kognitiiviset ja symbo-

liset  järjestelmät,  joiden osalta  ihmislaji

poikkeaa muista lajeista. Rue kiteyttää nä-

kemyksensä vapaasti käännettynä seu-

raavasti: ”Ihmiset ovat tähdistä syntynei-

tä, maasta muotoutuneita ja evoluutiopro-

sessien suosimia olentoja, jotka pyrkivät

biologisten, psykologisten ja kulttuuristen

järjestelmien johdatuksella   lisääntymis-

kelpoisuuteen. Ihmiset ovat valinneet

nämä järjestelmät siksi, että ne ovat hyö-

dyllisiä välittämään heille kulloinkin so-

veltuvaa käyttäytymistä. Ihmiset maksi-

moivat  mahdollisuutensa  lisääntymiskel-

poisuuteen ohjaamalla näitä monimutkai-

sia järjestelmiä tavoilla, jotka samalla joh-

tavat persoonallisen täyteyden ja sosiaali-

sen kiinteyden saavuttamiseen.” Ruen

mielestä uskonnot vastaavat ihmisten

maailmassa juuri tähän vaikeaan haastee-

seen.

Ruen mukaan emootiot (emotions) ja

järki yhdessä ovat ihmismielen olennaiset

komponentit, joiden varaan mielen ratio-

naalisuus perustuu, mutta juuri ihmisen

emootiojärjestelmät luovat valoa hänen

perimmäiseen luonteeseensa ja uskonnol-

lisiin ilmiöihinsä. Emootiot ovat itsessään

monimutkaisia biologis-psykologis-so-

siaalisia ilmiöitä, mutta Ruen mukaan

”emootio” voidaan määritellä tilapäiseksi

tuntemustilaksi, johon liittyy kerronnalli-

nen sisältö ja joka johtaa toimintavalmiu-

teen. Emootiot vaihtelevat kantajansa pää-

määrien, arviointikyvyn ja käsillä olevan

asian merkityksen mukaan. Niiden takana

on kuitenkin kokonainen leegio kanta-

jaansa liittyviä tekijöitä: temperamentti,

asenteet, arvot, aiemmat kokemukset ja

maailmankuva. Koska emootioista juon-

tuvat toimintavalmiudet ovat tendenssejä,

ne voivat johtaa hyvin monenlaisiin reak-

tioihin. Tietyt tapahtumat laukaisevat

emotiivisen vastareaktion. Näitä vasta-

reaktioita puolestaan arvioidaan aina eri-

tyisessä kulttuurisessa kontekstissa, jossa

yksilöille kehittyy erilaisia tarve- ja tavoi-

tehierarkioita. Kulttuureissaan ihmiset

ovat edelleen aina pyrkineet kehittämään

(selviytymis)strategioita emootioidensa

kanavoimiseen ja hallitsemiseen. Rue ko-

rostaa luonnollisesti myös, että ihmisen

reaktiojärjestelmät ja hänen kulttuurinsa

vaikuttavat emootioihin; ihmiselle ovat

ominaisia sekundääriset emootiot (syylli-

syys, ylpeys, kateus, myötätunto ynnä

muu sellainen). Koska erilaiset kulttuurit

tuottavat edelleen erilaisia emootioita,

voidaan puhua myös kulttuurisidonnaisis-

ta, tertiäärisistä emootioista. Tämä kaikki

tekee ihmisistä narratiivisia olentoja, jotka

käyttävät kertomuksia merkitysten tuotta-

miseen.

Tästä käsin Rue siirtyy keskustele-

maan uskonnon alkuperästä, luonteesta ja

tulevaisuudesta. Uskonnollisten traditioi-

den ytimessä elää myytti, joka syntyy kos-

mologisista ja moraalisista ideoista ja jolla

on älylliset, kokemukselliset, rituaaliset,

esteettiset, ja institutionaaliset apustrate-

giansa (ancillary strategies). Nämä vaali-

vat myyttiä ja vahvistavat uskonnollisen

tradition asemaa yhteisössä. Uskonnolla

on kaikki apustrategioiden mukaiset viisi

olennaista ulottuvuutta, jotka ovat luon-

nollisesti osin päällekkäisiä.

85



Rue hahmottaa uskonnon sosiaalis-

symbolisten rakenteidensa kautta luonnol-

liseksi ilmiöksi. Hänelle uskonto on myyt-

tistä traditiota, jonka synty voidaan liittää

luontevasti ihmislajin evoluutioon. Émile
Durkheimin tapaan Rue nostaa sosiaali-

sen solidaarisuuden ja yhteistoiminnan

uskonnon keskeisiksi selitystekijöiksi.

Hänen mukaansa ihmislaji kehitti pitkän

ajan kuluessa antropomorfisen tavan hah-

mottaa luontoa ja sen takana nähtyjä ju-

malia. Noin 40000 vuotta sitten ihmisryh-

mät olivat liian pieniä kehittämään tradi-

tioita ja ryhmän tiivistä yhteenkuuluvuut-

ta. Yhteistyö ryhmien välillä vaati Ruen

mukaan yhteisten intressien perusteellista

käsittelyä. Pitkällä aikavälillä jatkuvasti

kasvavien yhteisöjen sisäinen kiinteyden

ja solidaarisuuden saavuttaminen vaati

yhteisen kielen ja kosmologian kehittä-

mistä sekä yhteisten moraalisten sääntö-

jen ja käyttäytymistapojen luomista. Täs-

sä prosessissa syntyi uudenlaisia kysy-

myksiä: mikä on ihminen ja mikä on hä-

nelle hyväksi? Mikä on sosiaalinen ryhmä

ja mikä on sille hyväksi? Vastauksena

näihin suuriin kysymyksiin kertomukset

jumalista syntyvät vaalimaan yksilöiden

hyvinvointia (terapeuttinen fokus, perso-
nal wholeness) ja yhteisöjen kiinteyttä

(poliittinen fokus, social coherence).

Ruen mukaan juuri tämä on uskonnossa

olennaista, koska näiden tekijöiden  pet-

täessä uskonto joutuu kriisiin. Tästä syys-

tä uskonto on myös aina vaatinut jatkuvaa

elvyttämistä ja sen myytit jatkuvaa uudel-

leentulkintaa.

Kirjansa jälkimmäisessä osassa Rue

osoittaa, miten hänen kokonaisteoriansa

soveltuu suurten maailmanuskontojen tul-

kitsemiseen. En kuitenkaan tässä yhtey-

dessä puutu hänen sovelluksiinsa, vaan pi-

dän tärkeänä sen merkitystä keskustelulle

Jumalasta ja ateismista. Näen Ruen ku-

vauksen uskonnon toiminnasta kehitty-

neemmäksi kuin Daniel C. Dennettin yk-

sipuolisesti evoluutiopainotteiset selityk-

set ja uskon, että uusateismi on hitaasti

mutta varmasti matkalla kohti uskonnon

sosiaalisen ulottuvuuden huomioon otta-

mista. Jos Ruen kirjan tyyppiset näke-

mykset otetaan vastaan suopeasti, ei ole

vaikea ennustaa, että tulevaisuudessa

ateismin piirissä vaikuttavat erilaiset tul-

kintamallit monipuolistuvat ja tuottavat

paitsi sisäisiä jännitteitä myös mielenkiin-

toista uutta keskustelua.

James M. Ault, Jr. : Miten
fundamentalistiset yhteisöt toimivat?
Sosiologi ja elokuvaohjaaja James M.

Ault, Jr. vietti kolme vuotta fundamenta-

listisessa kristillisessä yhteisössä Worces-

terissa Massachusettsissa. Hän osallistui

”kääntymättömänä” ja neutraalina osa-

puolena jumalanpalveluksiin, raamattupii-

reihin, nuorisotapahtumiin, miesten ru-

kousaamiaisiin ja yhteisön jäsenten arki-

seen elämään iloineen ja suruineen. Toi-

mintansa aikana Ault etsi fundamentalis-

min ydintä sen omasta maailmasta käsin,

pyrkien välttämään ulkoa päin luotuja ste-

reotyyppisiä käsityksiä. Aultin kokemuk-

sistaan ja havainnoistaan kirjoittama kirja

Spirit and Flesh: Life in a Fundamentalist
Baptist Church (New York: Alfred A.

Pitkällä aikavälillä jatkuvasti kasvavien yhteisö-
jen sisäinen kiinteyden ja solidaarisuuden saavut-
taminen vaati yhteisen kielen ja kosmologian ke-
hittämistä sekä yhteisten moraalisten sääntöjen
ja käyttäytymistapojen luomista.
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Knopf 2004) selvittää samalla syitä sii-

hen, miksi fundamentalismi kasvattaa Yh-

dysvalloissa suosiotaan kun taas perinteis-

ten kirkkojen jäsenmäärät ovat laskusuun-

nassa.

Ault havaitsi, että lähes kaikki yhtei-

sön jäsenet olivat viettäneet lapsuutensa ja

nuoruutensa tiiviissä perhe- ja ystäväpii-

rissä. Worcesterissa toiminut baptistiyh-

teisö syntyi jo olemassa olevien perhesi-

teiden ympärille ja kehittyi niiden varassa.

Läheisten ihmisten keskinäinen vaihto,

vastavuoroisuus, avunanto, päivittäinen

yhteydenpito ja kaikkeen tähän liittyvät

tunnesiteet olivat olennaisia tekijöitä yh-

teisen uskon rakentumisessa. Yhteisölle

oli siten sekä opillisista että sosiaalisista

syistä luonnollista puolustaa perinteisiä

perhearvoja naisten vapautusliikettä, sek-

suaalista tasavertaisuutta ynnä muita mo-

derneja ilmiöitä vastaan. Vaikka yhteisös-

sä vastustettiin jyrkästi avioeroja, sen joh-

tajalla ja jäsenillä ei ollut ongelmia lopulta

hyväksyä avioeroa käytännössä silloin,

kun oman yhteisön jäsenet erosivat puoli-

sostaan. Käytännön tasolla joustavuus

palveli yhteisön sisäistä kiinteyttä ja vuo-

rovaikutussiteitä.

Opetuksessaan yhteisö puolusti fun-

damentalistisen perinteen mukaisesti Ju-

malan ilmoittamaa, muuttumatonta mo-

raalia ja vastusti tilanne-etiikkaa. Moraa-

lia viestitettiin usein tuttujen raamatullis-

ten tai muiden sanontojen avulla, metafo-

risella kielenkäytöllä sekä nokkelilla sa-

nonnoilla (”Take the whole book, not a

book full of holes”). Myös vanhojen raa-

matunkäännösten käyttö tuki yhteisössä

mielikuvaa pysyvästä ja muuttumattomas-

ta traditiosta. Vaikka yhteisön retoriikassa

korostettiin Jumalan sanan selkeyttä ja

muuttumattomuutta, Raamattua saatettiin

käytännössä tulkita hyvin  usein  tilanne-

etiikan mukaan. Niinpä toisinaan Jumala

vaatii ”silmän silmästä”, toisinaan kristi-

tyn taas tulee kääntää toinen poski vastus-

tajalleen. Yhteisön perinne ja siinä synty-

nyt yhteisymmärrys ratkaisee sen, mihin

raamatunkohtaan milloinkin viitataan.

Vaikka fundamentalismin piirissä eettisiä

näkemyksiä perustellaan Raamatulla, nii-

den juuret ovat paikallisten yhteisöjen tra-

ditionalismissa  ja kollektiivisessa  suulli-

sessa perinteessä. Tästä syystä Worceste-

rin baptistiyhteisössäkin moraali voitiin

ymmärtää konkreettiseksi ja ehdottomak-

si.

Tradition ja perhearvojen puolustami-

nen muuttuvassa amerikkalaisessa elä-

mänmenossa on Aultin mielestä rohkeaa.

Yhdysvalloissa yksilönvapaus korostuu

monissa asioissa niin voimakkaasti, että

se johtaa rintamien kärjistymiseen perin-

teisten arvojen kannattajien ja liberaalien

välillä. Tällainen konfrontaatio on vaati-

nut fundamentalisteilta    kekseliäisyyttä

puolustaa uhkaavassa ympäristössä sitä,

”miten aina on toimittu”. Heidän on help-

po samastua Vanhan testamentin ”perhe-

tarinoihin” ja Uuden testamentin kristilli-

siin pienyhteisöihin. Koska opetuksen tu-

lee olla yksinkertaista, ehdotonta ja ”raa-

matullista”, fundamentalistisissa piireissä

suhtaudutaan epäluuloisesti korkeampaan

koulutukseen ja tieteelliseen tietoon. Toi-

Vaikka yhteisössä vastustettiin jyrkästi avioeroja,
sen johtajalla ja jäsenillä ei ollut ongelmia lopul-
ta hyväksyä avioeroa käytännössä silloin, kun
oman yhteisön jäsenet erosivat puolisostaan. Käy-
tännön tasolla joustavuus palveli yhteisön sisäis-
tä kiinteyttä ja vuorovaikutussiteitä.
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saalta niissä kuitenkin pyritään hakemaan

aikalaisuskottavuutta käyttämällä nykytie-

teen saavutuksia ja modernin yhteiskun-

nan kieltä omien näkemysten hyväksi.

Tällaisessa prosessissa fundamentalistiset

käsitykset eivät suinkaan pysy muuttu-

mattomina, mutta ne muuttuvat hitaasti ja

traditionalismin ehdoilla. Esimerkiksi ro-

tuopin puolustaminen Haam-tarinalla (1.

Moos. 9:22–25) katosi vähitellen amerik-

kalaisten fundamentalistien näkemyksistä

1960-luvulla. Jännitteinen suhde moder-

niin kulttuuriin, yhteiskuntaan ja tietee-

seen tekee Yhdysvaltojen kristitystä fun-

damentalismista Aultin mielestä joka ta-

pauksessa moderniin maailmaan kuulu-

van ilmiön.

Lopuksi
Esittelemäni kaksi kirjaa avaa mielestäni

uskonnon ymmärtämiseen ja uskontodia-

logiin polun, jota meillä Suomessa on kul-

jettu suhteellisen harvoin. Uskontoa kos-

kevassa keskustelussa on ollut tavallista

uskonnon legitimaatio tai uskonnon kri-

tiikki. Neutraaleja vaihtoehtoja dialogille

voisi kuitenkin harkita sekä tunnustavien

kristittyjen että ateistien leirissä. Mielestä-

ni Ruen  ja Aultin tutkimukset edistävät

dialogia, jossa uskontoon eri tavoin suh-

tautuvat ihmiset voivat vapaaehtoisesti

avata omia perimmäisiä vaikuttimiaan

vailla pelkoa siitä, että heidän sosiaalisia

tarpeitaan, henkilöhistoriaansa tai muuta

sellaista käytetään heitä vastaan. Samalla

voidaan oppia, että toisin ajattelevan ih-

misen suhde uskontoon rakentuu hyvin

samantyyppisten ihmisten kokoisten teki-

jöiden varaan kuin meidän oma suhteem-

me siihen. Aitojen erojen ja yhtäläisyyk-

sien havaitseminen ja problematisoiminen

muuttuu samalla kiinnostavammaksi kuin

aikaisemmin.
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Timo Andersson

Uskonnosta ja vapaudesta

Ilmaisuvapaus ja sensuuri
Moniarvoisuutta tavoittelevassa yhteis-

kunnassa vapaus on välttämätöntä. Va-

pauteen kuuluu luonnollisesti se, ettei ih-

misiä estetä ilmaisemasta kaikkea mitä

ikinä he haluavat, ei edes silloin, kun hei-

dän viestinsä ei haluta menevän perille.

Ilmaisunvapaus on ehdoteltu määriteltä-

väksi tällä tavoin silloin, kun halutaan,

että vapaus on mahdollisimman riippuma-

tonta eri ihmisten arvoista ja arvostuksis-

ta. Juuri tällaisena se voidaan helposti yh-

distää yhteiskunnalliseen moniarvoisuu-

teen.

Sensuuri, jolla yleensä tarkoitetaan

julkisen viraston toteuttamaa mielipitei-

den ennakkotarkastusta, ei aina johda sa-

nan- ja muun ilmaisunvapauden rajoitta-

miseen. Näin käy ainoastaan silloin, kun

valvova viranomainen on ahkera ja teho-

kas ja onnistuu estämään ehdottomasti

kiellettyjen mielipiteiden julkaisemisen.

Toiminnan rajoittamisen tunnistaa parhai-

ten siitä, että haluamamme toiminta este-

tään ehdottomasti tai että on pakko toimia

toisin kuin muutoin toimisimme.

Ihmiset jättävät varovaisuudesta tai

pelosta ilmaisemasta käsityksiään. Kysy-

myksessä ei kuitenkaan ole heidän vapau-

tensa rajoittaminen, kun kukaan ei estä

heitä esittämästä näkemyksiään. Laiska,

tehoton ja tahattomasti salliva sensuuri

saattaa  käytännössä suosia  sananvapaut-

tamme. Tiivistettynä edellinen tarkoittaa:

ilmaisuvapautta rajoittavaa sensuuri on

silloin, kun mielipiteiden esittämisen en-

nakkotarkistus on tehokasta ja johtaa jul-

kaisemien estämiseen. Tosin sensuurin

purku turvaa aina kirjoittajan vapauden.

Suomessa on kiitettävästi luovuttu aikui-

sille suunnatun kirjallisen ja kuvallisen ai-

neiston sensuurista.

Edellä mainittu ilmaisuvapaus on ar-

voneutraalia. Vapautta tuottaa esimerkiksi

pornografinen video ei pidä kieltää eikä

sallia sen mukaan, pidämmekö tuotoksen

sisältöä arvottomana tai arvokkaana. Ky-

symys tulee ratkaista sisällöstä riippumat-

tomin perustein. Sama koskee myös taan-

noin kiistaa aiheuttaneita Muhammedista

laadittuja pilakuvia. Näiden yhteydessä

Suomen hallituksen aloitteesta uhattiin ri-

kostutkinnalla, mikä voidaan nähdä sen-

suurin kaltaiseksi vapauden rajoitushank-

keeksi.

Ilmaisuvapaus on sallittua sen mukai-

sesti, kuinka vastaansanomatonta oikeutta

voimme vaatia. Arvottaminen liittyy nii-

hin pakkokeinoihin eli rajoituksiin, joilla

viedään ihmisten vapautta. Lakeja ovat

sellaiset normit, kiellot tai käskyt, joiden

noudattamista julkinen valta suosii pakko-

keinoin. Ne ovat aina vapauttamme rajoit-

tavia.
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Rajoitusten tarpeen todistamisen

”taakka” lankeaa rajoitusten vaatijalle, ei

sille, joka vaatii oikeuttaan. Vapaus tulee

sallia aina, kun rajoittamisperusteita ei

ole. Näitä on ainoastaan silloin, kun niillä

taataan yksityisten kansalaisten yhtäläinen

ihmisarvo, jonka nojalla vapautta on sal-

littua rajoittaa.

Usein puhutaan myös itsesensuurista,

jolle on luonteenomaista, että henkilö on

houkuteltu tai saatu itse huolehtimaan

oman ilmaisunsa rajoittamisesta. Se mer-

kitsee sananvapauden rajoittamista, jos

sananvapaus ymmärretään aikaisemmin

mainittua laajemmaksi siten, että edellyte-

tään esteettä toimivan vapaan henkilön

olevan myös kaikkinaisesti riippumaton

sananvalvontaviranomaisen vallasta.

Kristinuskon ja islamin asenne
ilmaisuvapauteen
Monikulttuurisuus ei ole moniarvoisuutta,

koska ensin mainittu edellyttää jokaisen

ihmisen kuulumista johonkin etniseen eli

kansalliseen ryhmään, jota henkilö edus-

taa aina kohdatessaan muita ihmisiä. Mo-

niarvoisuus tarkoittaa, että ihmisyksilöi-

den sallitaan kenenkään estämättä valita

itselleen elämäntapansa ja arvonsa, kun-

han he kunnioittavat kaikille yhtäläisen

ihmisarvon tasoista perusoikeuksien astet-

ta. On helppo havaita monikulttuurisuu-

den sopivan islaminuskoisten yhteisön

pyrkimyksiin paremmin kuin yllä maini-

tun moniarvoisuuden.

Niin  tärkeä vaikutteiden antaja  kuin

islaminuskoinen maailma tieteissä ja filo-

sofiassa olikin vuosina 700–1000 ajanlas-

kumme alun jälkeen, sen oma tieteellinen

ja filosofinen elämä taantui ristiretkien ai-

kana. Sen kautta Eurooppaan välittyneet

vaikutteet loivat kristillisen maailman ja

antiikin filosofian välille yhteyden, jonka

islam itse kadotti. Vapaudella on kristilli-

sessä ajatteluperinteessä vahvempi koti-

paikkaoikeus kuin islaminuskossa. Niin-

kin varhain kuin jo 1200- ja 1300-luvulla

puolustettiin teologiaa, jossa Jumalan ää-

rettömän vapauden katsottiin saavan il-

mauksensa ihmisten – Jumalan kuvien –

keskinäisessä äärellisessä vapaudessa.

Kristittyjen ja muslimien uskonnolli-

sesti motivoitu asennoituminen vapauteen

voidaan nähdä vastakkaiseksi uskonnon-

historiallisilla perusteilla. Suomalainen

kristillisyys kuuluu osana länsimaiseen ja

laajemmin eurooppalaiseen kristillisyy-

teen. Kristinusko on syntynyt juutalaisuu-

den piirissä ja kuuluu seemiläisperäisiin

uskontoihin samoin kuin islam, joka on

näistä kolmesta uskonnosta nuorin. Kah-

den mainitun uskonnon tavoin myös kris-

tinusko edustaa samaa monoteismin eli

yksijumalisuuden tyyppiä.

Kristinuskon teologiassa on vaikutta-

nut kahden maailman oppi, joka pohjau-

tuu antiikin Kreikan filosofiaan. Opissa

erotetaan toisistaan tämän- ja tuonpuolei-

nen maailma, joista jälkimmäistä pidetään

varsinaisena todellisuutena; toista taas pi-

detään epätäydellisempänä tai jopa epäto-

dellisena aistimaailmana.

Edellä mainitulle platonismille vas-

takkaisin oppi keskiajalla oli nominalismi,

joka oli eräänlaista individualismia. Sen

mukaan aistimaailmassa havaitut yksilö-

oliot, kuten yksittäiset  puut tai hevoset,

ovat ainoa todellisuus, kun taas oletettuja

Rajoitusten tarpeen todistamisen ”taakka” lan-
keaa rajoitusten vaatijalle, ei sille, joka vaatii
oikeuttaan.

90



oliolajeja merkitsevät yleiskäsitteet ovat

mukavuussyistä solmittuja kielellisiä so-

pimuksia. Nominalismia voidaan pitää

suuntauksena, joka vaikutteita antaen

edelsi monia uuden ajan oppeja, kuten esi-

merkiksi empirismiä ja positivismia.

Antiikin maailman sekulaarista eli

maallistumista korostava perinne on säily-

nyt ja mahdollisesti vahvistunutkin siksi,

että aristoteelisen maltilliset realistit ja no-

minalistit puolustivat aistimaailman mer-

kitystä pelkkien taivaallisten muotojen tai

ideoiden rinnalla. Länsimaisten yhteis-

kuntien organisaatiossa maallinen ja hen-

gellinen valta oli ruhtinaan käsissä: hen-

gellinen valta paavin ja maallinen keisarin

hallinnassa.

Politiikasta islamin perinteessä
Nykyaikana autoritäärisiä ja  jopa  totali-

täärisiä pyrkimyksiä näyttää esiintyvän

siellä, missä uskonnollisuus tai uskonto

on elpynyt; tällaiset pyrkimykset ovat eri-

tyisen tyypillisiä juuri islaminuskolle.

Islaminuskon poliittisissa virtauksissa

havaittava uskonnon ja politiikan yhteen-

liittyminen ei ole mikään uusi asia islamin

historiassa. Itse asiassa voidaan väittää,

että islaminuskoisten maiden politiikassa

tulee jälleen näkyviin islaminuskolle

luonteenomainen piirre. Islamia voi sanoa

kokonaisvaltaiseksi uskonnoksi. Tämä

tarkoittaa sitä, että valtion noudattaman

politiikan tulee aina olla islamin uskon-

nollisten normien mukaista, jotta isla-

minuskoa tunnustavan on uskonnollisesti

luvallista noudattaa valtion lakeja.

Muhammed ei ollut pelkästään uuden

uskonnon perustaja, vaan keskeinen hah-

mo arabialaisten kansainvaelluksessa.

Hän yhdisti arabialaisheimot poliittiseksi

ja taloudelliseksi organisaatioksi, jonka

siteeksi hän perusti islamin. Islaminuskon

yhteen sitoma keskusvalta annettiin itse-

valtiaalle, jossa ei ollut erotettu uskonnol-

lista ja maallista valtaa. Historiallisesti is-

lam on ollut pikemmin sodan kuin rauhan

uskonto. Sen tavoitteena on ollut ajatuk-

sen ja uskon vapauden rajoittamispyrki-

mys, jossa ei sallita mitään islamin perus-

telemien poliittisten järjestelyjen ja käy-

täntöjen vastaista ajattelua eikä toimintaa.

Kun kristinuskon historiassa on voitu

erottaa maallinen ja kirkollinen valta, isla-

missa on vallinnut teokratia. Jumalaa

edustava profeetta tai tämän sijainen, ka-

lifi, on johtanut myös maallista valtaa. Ai-

noastaan Osmanivaltakunnan, siis nykyi-

sen Turkin edeltäjän, sulttaani oli maalli-

nen hallitsija. Tällä perinteellä on osuutta

siihen, että Turkki on ollut sekularisoitu-

nein niistä valtioista, jotka ovat syntyneet

islamin kulttuuripiirissä.

Uskonnonvapaudesta
Nykyisin kuulee korostettavan vapautta

demokraattisen politiikan olennaisena

osana. Näin kuluukin painottaa. Historial-

lisesta näkökulmasta  uuden  ajan  yhteis-

kunnissa ihmiset saivat vapautensa ensin

uskonnonvapautena, jonka ”sateenvarjon”

alle kehittyivät muut vapautemme.

Uskonnonvapautta voidaan arvostaa

sekä kristinopista riippumattomatta että

sen olennaisena osana. Kumpikin linja

merkitsee pyrkimystä ainakin säilyttää us-

konnonvapaus saavuttamallamme tasolla.

Siksi on huolestuttavaa, että viran-

omaiset pyrkivät vähentämään lain salli-

man vapauden määrää. Tällaista voidaan

havaita äskettäisessä tapauksessa, jossa

Jussi Halla-ahoa vastaan nostettiin syyte

uskonrauhan rikkomisesta. Syyte perustui

Halla-ahon keskusteluun Muhammedin

91



lapsimorsiamesta.

Koraanin lisäksi islaminuskon pyhiin

kirjoituksiin kuuluu sunna eli perimätieto,

jota välittää Koraania täydentävät Hadith-

nimiset kirjoitukset. Nämä käsittelevät

Muhammedin esikuvallista perhe-elämää.

Juuri noiden kirjoitusten mukaan leskeksi

jäätyään Muhammed alkoi elää moni-

avioisuudessa. Noin 50-vuotiaana hän otti

vaimokseen 6- tai 7-vuotiaan tytön, ja ty-

tön ollessa 9-vuotias Muhammedin avio-

liitto ”täyttyi”. Kertomus tukee niitä käsi-

tyksiä, joiden mukaan lapsiavioliitot ovat

islamin uskon mukaisia. Tämä pätee aina-

kin niin kauan kun ei sallita vapaasti ar-

vioida sitä, kuinka luotettavia islamin pe-

rimätiedon sisältämät yksityiskohdat Mu-

hammedin elämästä ovat.

Keskustellessaan  yllä  mainitusta ky-

symyksestä Halla-aho on ottanut puheeksi

mitä keskeisimmän yhteiskunnallisen ky-

symyksen. Jos hänen saamansa syyte joh-

taa tuomioon uskonrauhan rikkomista

koskevan syytekohdan osalta, niin se voi

johtaa käsitykseen, että Suomen laki kiel-

tää keskustelemasta islaminuskon mah-

dollisista kyseenalaisista piirteistä. Pa-

himmillaan tuomio voisi merkitä kehitys-

tä, jota voidaan nimittää itsesensuuriksi.

Ihmiset itse kaventavat omaa vapauttaan

eikä islamia suojelevan julkisen vallan

tarvitsisi ryhtyä sensuroimaan islamista

kirjoittamista.

Islaminuskon kotouttaminen Euroop-

paan ja maahamme edellyttää sitä, että sen

piiriin vihdoinkin syntyisi historiallis-

kriittistä omien pyhien kirjoitusten tutki-

musta ja tulkintaa, jota on harjoitettu jo

pitkän aikaan kristillisten – erityisesti pro-

testanttisten – kirkkokuntien piirissä. Kes-

ki- ja uuden ajan taitteessa Euroopassa

syntyi renessanssin ja reformaation myötä

arvokas periaate: jokaisen kristityn ja ei-

kristitynkin tulee voida vapaasti tutkia ja

tulkita Raamattua ja kristinuskon oppeja.

Nykyisin vapaus ulottuu myös Raamatun

ja kristinopin satiiriseen tarkasteluun.

Kun maahanmuuttajat ovat islaminus-

koisia ja kun heiltä puuttuu edellä mainit-

tu kristinuskon valmius pyhien kirjoitus-

ten kritiikkiin, voidaan esittää, että isla-

minuskoiset maahanmuuttajat tarvitsisivat

valistusta tällaisen kritiikin merkityksestä

ja arvosta.

Politiikka ja uskonnollinen
ilmaisuvapaus
Suomen lakien edellytetään olevan sopu-

soinnussa ilmaisuvapauden takaavan pe-

rustuslain kanssa. Suomen kansalaiselle

on turvattu täysi oikeus vapaasti moittia

minkä hyvänsä uskonnon määräyksiä tai

suosituksia. Sikäli kuin kansanryhmän

vastaisen kiihotuksen tai uskonrauhan rik-

komisen kieltävät lain säädökset ovat pe-

rustuslain mukaisia, niiden nojalla ketään

ei voida tuomita siitä, että henkilö käyttää

perustuslain suomaa ilmaisuvapauttaan.

Mainittujen lakien tulisi siinä tapauksessa

väistyä ilmaisuvapauden turvaavan perus-

tuslain tieltä. Ellei tuomioistuin päädy

Halla-ahon syytteen hylkäämiseen, niin

laki osoittautuu vapautta väheksyväksi. Il-

maisuvapauden väheksyminen kulkee

käsi kädessä uskonnonvapauden ja poliit-

tisen kansalaisvapauden väheksymisen

kanssa.

Islaminuskon kotouttaminen Eurooppaan ja maa-
hamme edellyttää sitä, että sen piiriin vihdoinkin
syntyisi historiallis-kriittistä omien pyhien kirjoi-
tusten tutkimusta
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Jos tuomioistuin pyrkii suosimaan us-

konnonvapautta, niin se suosii siihen si-

sältyvää ilmaisuvapautta aivan riippumat-

ta siitä, ovatko kritiikin esittäjät uskonnot-

tomia tai jonkin uskonnon puolustajia tai

onko kritiikin kohde jokin tietty uskonto

tai uskonnot ylipäänsä. Jos yleisiä oi-

keuksiamme halutaan täysimääräisesti yl-

läpitää, joudutaan mahdollisesti samalla

tinkimään oikeuksista, joita laki us-

konrauhan turvaamiseksi tai kansanryh-

män kiihotuskielto suojaisivat. Jos Halla-

ahon saama syyte raukeaa, niin juuri tästä

on kysymys. Vastakkain ovat oikeudet,

joita ei voida toteuttaa yhtä aikaa: uskon-

nonvapauden hyväksi tehty päätös merkit-

see vapauden toteutumisen tiellä olleen

uskonnollisen ryhmän erityissuojelun

poistamista.

Ilmaisuvapaus on erityisesti sellaisten

henkilöiden vapaus, jotka halutaan syystä

tai toisesta vaientaa; se on oikeus, joka

edellyttää muiden velvollisuutta sietää il-

maisuvapauden käyttämistä. Kun Suo-

messa syntyneillä maan kansalaisilla on

velvollisuus sietää toistensa vapauden

käyttöä, eikö sen pitäisi ulottua myös

kaikkien niiden uskontojen tunnustajiin,

jotka maahanmuuttajina ovat saapuneet

maahan?

Kuinka valmiita olisimme hyväksy-

mään sen, että sukupuolten nykyistä tasa-

arvoa heikennettäisiin siksi, että islamin

perinteen sisältämät tasa-arvon vastaiset

arvot saisivat erityiskohtelun? Sietää

miettiä, olisiko tasa-arvon menetys liian

suuri hinta maksettavaksi yhden uskon-

nollisen ryhmän erityissuojelusta.
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Jouni Huhtanen

Kirkkotaiteen ja

kulttuuriteollisuuden ikonostaasi

Ykseyden ja moneuden probleemi
Modernismin myötä – viimeistään 1600-

luvun lopulla – taiteen tuotannossa ja vas-

taanotossa tapahtui huomattava muutos:

taide menetti kollektiivisen luonteensa ja

alkoi saada yhä enemmän individualisti-

sia, yksittäisen ihmisen tarpeita palvelevia

muotoja. Tämän kehityksen seurauksena

taiteen ”nerous” ja uniikkiluonne katosi-

vat ja taide liikkui yhä enemmän massa-

tuotantoa muistuttavaan suuntaan. Pyrit-

tiin tarjoamaan jokaiselle jotain. Tuotanto

kasvoi sekä määrällisesti että laadullisesti

teosten ”originaalisuuden” menettäessä

samalla ensisijaisuuden leimansa. Vii-

meistään 1800-luvun lopulle tultaessa tai-

de oli saavuttanut aseman, jossa sen voi-

tiin havaita muuttuneen kulttuuriteollisuu-

deksi.

Saksalaisfilosofi Immanuel Kant
(1724–1804) on kiinnittänyt huomiota tai-

teen ”kopioitavuuden” ongelmaan teok-

sessaan Kritik der Urteilskraft (1799).

Hänen mukaansa taiteen ”nerolle” (Ge-
nie) oli antiikin aikana ja vielä keskiajalla

ominaista pyrkimys luonnon mimeetti-

seen hallintaan ja yksityiskohtaiseen esi-

tystapaan. Modernismin myötä taitelijan

välitöntä luontosuhdetta korostanut ilmai-

sutapa sai rinnalleen muodon, jossa kes-

keiseksi nousi ajatus aiheen varioitavuu-

desta, mahdollisuus kuvata tietty motiivi

usealla eri tavalla menettämättä suhdetta

sen alkuperään. Taiteellisten keinojen ja

aiheiden vapaa muuntelu sekä taitelijan

yksilöllinen näkemys nousivat taiteen pe-

rimmäisiksi arvoiksi. Viitatessaan kult-

tuurituotteiden ykseyden ja moneuden on-

gelmaan Aristoteles on esittänyt teokses-

saan Metafysiikka, että ”mikä tahansa voi

olla samanlainen kuin jokin toinen ja se

voi tulla samanlaiseksi kuin toinen ilman,

että sen tarvitsee olla tuon toisen jäljen-

nös”. Toisaalta samalla oliolla voi olla

”useampia malleja ja sen vuoksi useampia

ideoita”.

Viime aikoina taiteesta on tullut luon-

teeltaan yhä enemmän kopioitavaa ja

eräässä mielessä kertakäyttöistä. Tämä

koskee ennen kaikkea teollista muotoilua.

Kuvataiteiden osalta suuntauksen alkuna

voidaan pitää viimeistään 1700-luvulla ta-

pahtunutta litografian esiinmarssia. Toi-

saalta mainostaide alkoi 1900-luvulla suo-

sia ilmaisukeinonaan yhä enemmän se-

rigrafiaa eli silkkipainotekniikkaa.  Puu-,

kivi- ja metalligrafiikan juuret voidaan

paikantaa muinaiseen Kiinaan, jossa ku-

via painettiin ainakin jo 800-luvulla. Ku-

vien kopioitavuuden ongelma ei ole kos-

kenut niinkään tekniikkaa, vaan pikem-

minkin taiteen kaupallistumisen myötä
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sen markkinoinnissa, tuotantoprosessissa

ja vastaanotossa tapahtuneita muutoksia.

Tässä artikkelissa tarkastellaan taide-

teosten ykseyden ja moneuden ongelmaa

kirkkotaiteen näkökulmasta ja pohditaan

sitä, kuinka kuvan muuttuessa ikonista

symboliksi sen merkitys voi ”taantua” ja

vaihtua vilpittömän esteettisen elämyksen

muodosta  viihdettä  tarjoavaksi yksilölli-

sen identiteettityön välikappaleeksi.

Taide kulttuuriteollisuutena
Max Horkheimerin (1895–1973), Theo-
dor W. Adornon (1903–1969) ja muiden

Frankfurtin koulukuntaan kuuluneiden fi-

losofien mukaan taiteen muuttuminen

kulttuuriteollisuudeksi on lisännyt sen

kertakäyttöisyyttä ja muuttanut taiteen lo-

pulta halpahintaiseksi massatuotannoksi.

Tänä päivänä voi olla vaikea vetää rajaa

siihen, mikä on taideteos ja mikä arkipäi-

väinen kulutushyödyke. Esimerkiksi eri-

laiset virvoitusjuomapullot, autot ja huo-

nekalut ovat epäilemättä teollisen muotoi-

lun taidonnäytteitä, mutta kuluttajana tu-

lee harvemmin kiinnittäneeksi asiaan sen

suurempaa huomiota. Visuaalisen kulttuu-

rin muotona kulutushyödykkeitä tuottava

taideteollisuus synnyttää harvemmin vai-

kutelman teokseen välittömästi sisältyväs-

tä esteettisestä elämyksestä. Teoksilla on

kyky ikään kuin alitajuisesti puhutella ku-

luttajaa eikä enää kantilaisittain ajatellen

pysäyttää ihmettelemään hengentuotteen

syvintä olemusta. Tällöin tuotteille voi

muodostua välineellinen arvo ihmisen mi-

nuutta rakentavana ja ylläpitävänä instru-

menttina.

Teosten kopioitavuus on epäilemättä

vaikuttanut taiteen kulutukseen lisäämällä

tarjontaa ja samalla latistamalla illuusion

taiteen ainutlaatuisuudesta. Tuotannon nä-

kökulmasta ajatellen tämä on arvatenkin

lisännyt   tekijän näkyvyyttä ja   teosten

myyntiä. Mikäli Frankfurtin koulukuntaan

kuuluneiden filosofien ajatuksiin on usko-

minen, kuluttajalle massatuotanto on voi-

nut merkitä ”pakkoa”, jossa teoksen yksi-

löllisyys on hukkua markkinoiden pyör-

teisiin ja yksittäiselle ihmiselle jää tunne

päätymisestä osaksi populaariviihteen

tuotantoprosessia. Markkinoidessaan tuot-

teitaan   esineteollisuus pyrkii synnyttä-

mään vaikutelman hyödykkeestä, jolla on

kyky parantaa ihmisen sekä henkisiä että

sosiaalisia ominaisuuksia. Väite voi pitää

paikkansa, kenties ihmisestä tulee ainakin

hetkellisesti onnellisempi hänen ostaessa

viihdeteollisuuden luomuksia, mutta sa-

malla hänen omakohtainen suhteensa

teoksen yksilölliseen merkityssisältöön

muuttunee pintapuoliseksi teollisen tuo-

tannon tarjotessa jokaiselle samanlaisia

hyödykkeitä.

Talouden  mekanismien määritellessä

ainakin osaltaan taiteen arvoa voi olla pai-

kallaan huomauttaa, ettei taide sinänsä ole

voinut jäädä kulttuurisena ilmauksena

”makaamaan laakereillaan”, vaan sen on

ollut välttämätöntä seurata ajan henkeä

siinä missä muun yhteiskunnallisen toi-

minnan. Taide on sekä historiallisesti että

kulttuurisesti sosiaalisen elämän merkittä-

vä osa. Nykytaiteen kaupallisuutta ei ole

mielekästä tuomita sillä perusteella, että

taide on ainakin osaltaan alkanut palvella

kansainvälisiä kauppasuhteita ja globaalia

Teosten kopioitavuus on epäilemättä vaikuttanut
taiteen kulutukseen lisäämällä tarjontaa ja sa-
malla latistamalla illuusion taiteen ainutlaatui-
suudesta.

95



markkinataloutta. Pikemminkin huolenai-

heena tulisi pitää yksittäisen kuluttajan es-

teettisen elämyksen ”vaurioitumista”, tun-

teen ja sisäisen näkemyksen latistumista

omia mielihaluja palvelevaksi ”anything

goes” -asenteeksi. Subjektiivinen minä-

keskeisyys kuluttamisen eetoksena ja ob-

jektiivinen yksilöllisyys reseptioesteetti-

senä tosiona näyttäytyvät tällöin toisistaan

poikkeavassa valossa.

Kuva sisäisenä harmoniana
Frankfurtin koulun  mukaan taiteen vas-

taanottoon vielä keskiajalla liittynyt kon-

templatiivisuus, vastaanottajan kyky tar-

kastella teosta ikään kuin sisältä käsin

eräänlaisena yksilöllisyyteen nivoutuvana

harmoniana muuttui järjen välineellisty-

misen myötä kylmän objektin palvomi-

seksi. Tämä pitänee paikkansa (post)mo-

dernien kulutushyödykkeiden kohdalla.

Kirkkotaiteessa sen sijaan lienee mahdol-

lista vielä kokea vastaanottajaa aidosti pu-

hutteleva syvällekäyvän autenttisuuden

eetos. Tällöin kuvaa ei itsessään pidetä

kunnioituksen kohteena, vaan ainoastaan

arvonannon eteenpäin viejänä. Tutkija

Helena Edgrenin mukaan keskiajalla us-

konnollisten kuvien merkitys perustui nii-

den kykyyn toimia lukutaidottoman kan-

san opettajana. Nikean toisessa kirkollis-

kokouksessa vuonna 787 hyväksytyn pe-

riaatteen mukaan kuvalle osoitettu  kun-

nioitus perustui esittämänsä pyhän henki-

lön arvostukseen. Esimerkiksi roomalais-

katolinen kirkko ei ole koskaan voinut hy-

väksyä kuvien palvomista. Se on pitänyt

mahdollisena ainoastaan pyhien henkilöi-

den kunnioittamisen kuvien avulla.

Monotoninen kopioitavuus näyttäisi

liittyvän lähinnä vain profaanin taiteen ja

kulttuuriteollisuuden tuotteisiin. Uskon-

nollisten kuvien yhteydessä tietyn kuva-

aiheen taajaan toistuminen ei varsinaisesti

synnytä samanlaista vaikutelmaa. Jokai-

nen ristiinnaulitun kuva on epäilemättä

tietyn teologisen motiivin kyllästämä ja

siten käytännössä sisällöltään identtinen

muiden vastaavien kuvien kanssa. Kanti-

laisittain ajatellen tällaisten kuvien sa-

mankaltaisuus liittyy kuitenkin mimeetti-

syyden ja kuvan alkuperäisyyden ideaan –

silloinkin, kun aihe saa asiayhteydestä

riippuen erilaisia muotoja, valaistuksia,

esillepanoja ja värityksiä. Esimerkiksi

meillä Suomessa alttaritauluperinne koki

huomattavan muutoksen 1800-luvun lo-

pulla. Uushumanismin myötä tradition

opillisesti keskeisenä pidetty Kristuksen

ristiinnaulitsemisaihelma ja vanhastaan

suosittu kuva Pyhän Ehtoollisen asettami-

sesta saivat  rinnalleen  myöhäisromantii-

kan ihmisihanteiden mukaisia sisältöjä.

Tyypillistä oli esittää Kristus esimerkilli-

senä opettajana ja täydellisenä malli-ihmi-

senä. Pekka Vähäkankaan mukaan uu-

tuutena kirkkotaiteessa alettiin tuolloin

suosia Kristuksen piirteiden kansallista-

mista ja myöhemmin jopa raamatullisten

tapahtumien sijoittamista aikalaisten kes-

kelle profaaniin ympäristöön.

Näistä seikoista huolimatta kuva on

aina ehdottomasti identifioitavissa. Tun-

nistettavuutensa vuoksi uskonnollinen

kuva kykenee pysäyttämään katsojan tar-

joten hänelle välittömän henkisen koke-

muksen ja siten pääsyn omaan sisimpään-

sä. Tällaista vaikutelmaa ei virvoitusjuo-

mamainoksen näkeminen välttämättä syn-

nytä – joskin yksilön identiteetti voi hel-

postikin perustua kertakäyttöisten kuvien

sarjaan. Tällöin mikä tahansa kelpaa tiet-

tynä hetkenä ja tietyissä olosuhteissa ko-

kijan hyväksi havaitseman ja käyttöön ot-
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taman identiteetin perustaksi. Uskonnol-

listen kuvien kohdalla on toisin: niitä kun-

nioitetaan pysyvinä kulttuurisina ilmauk-

sina, joiden arvo perustuu henkisyyden

olemassaoloon ja kuvan tunnistettavuu-

teen. Kuva puhuttelee vastaanottajaa

ikään kuin itsestään käsin, vailla siihen la-

dattuja nuoruuteen, kaupallisuuteen ja su-

kupuolisuuteen liittyviä konnotaatioita.

Eräässä mielessä tällainen kuva on puh-
das yksilön minuuden perustaa koossapi-

tävä  kokonaisuus. Katsomistapa  on toki

ainakin osaltaan kulttuurisesti opittu ja

kasvatuksen myötä yksilön minätietoisuu-

teen iskostettu.

John Fiske on tulkinnut filosofi C. S.
Peircen (1839–1914) semiotiikan teoriaa

teoksessaan Introduction to Communica-
tion Studies (1982, suom. Merkkien kieli,
1994). Peirce erottaa kolmentyyppisiä

merkkejä: ikoneita, indeksejä ja symbole-

ja. Jokaista merkkiä määrittää sen kohde.

Peircen mukaan ikoniksi voidaan kutsua

merkkiä, jolla on kohteensa luonne. Risti-

riidattomimpia ikoneita ovat kuvamerkit

kuten valokuva jostain henkilöstä tai kart-

takuva jostain maastosta. Indeksillä puo-

lestaan on suora, todellisuudessa oleva

kytkös kohteeseensa. Klassisen esimerkin

mukaan savu on tulen ja nuha vilustumi-

sen indeksi. Symbolin yhteys kohteeseen-

sa perustuu tapaan, sopimukseen tai sään-

töön. Sanat ovat pääasiassa symboleja.

Kieliyhteisön keskinäiseen sopimukseen

perustuvan kulttuurisen konvention nojal-

la esimerkiksi merkki ”kirja” viittaa pape-

rista valmistettuun ja graafisia symboleja

sisältävään esineeseen.

Vaikka edellä esitetyt luokat eivät ole

toisiaan poissulkevia, voidaan niiden pe-

rusteella hahmotella ajatusta uskonnollis-

ten kuvien ja nykyisen kulttuuriteollisuu-

den tuottamien kuvien suhteesta. Siinä

missä uskonnolliset kuvat epäilemättä

ovat ikoneita, kohdettaan luontevan

eksplisiittisesti kuvaavia merkkejä, voi-

daan profaanin kulttuuriteollisuuden tuot-

tamien kuvien ajatella olevan symboleja

ja niiden ryppäitä. Näin ajatellen uskon-

nolliset kuvat voimistanevat välittömäm-

min vastaanottajan suhdetta kuvan esittä-

mää tapahtumaa tai henkilöä kohtaan.

Kulttuuriteollisuuden   ilmaukset puoles-

taan pyrkivät ikään kuin vaivihkaa ohjaa-

maan yksilön esteettistä kokemusta halua-

maansa suuntaan. Tiettävästi kummassa-

kin tapauksessa vastaanottaja toimii aina-

kin osin alitajuisesti, mutta vain uskonnol-

lisen kuvan edessä henkilöllä on mahdol-

lisuus suhtautua vastaanottoprosessiin

kontemplatiivisesti, henkisen minuutensa

ydintä tavoitellen.

Tässä esillä olevaa yksilöllisten ja yh-

teisöllisten  merkkien  ja  merkitysten  on-

gelmaa pohdittaessa on syytä huomauttaa

vielä kulttuurisen lukutaidon muuntumi-

sesta. Vallalla olevien lukemisteorioiden

mukaan nykyihmisen tapa ottaa vastaan

informaatiota muistuttaa kursorista luke-

mista, jossa kulttuuriset merkit ja kuvat

selataan läpi niiden merkityksiä liiemmin

pohtimatta. Antiikin aikana ja vielä keski-

ajalla puolestaan suosittiin niin sanottua

intensiivisen lukemisen  mallia, joka pe-

rustui ääneen lukemisen taitoon ja merki-

tysten kollektiiviseen pohdintaan, avoi-

meen dialogiin. Koska luku- ja kirjoitus-

Uskonnollinen kuva puhuttelee vastaanottajaa
ikään kuin itsestään käsin, vailla siihen ladattuja
nuoruuteen, kaupallisuuteen ja sukupuolisuuteen
liittyviä konnotaatioita
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taidon omasivat vain harvat, oli asioista

kiinnostuneiden lukutaidottomien syytä

kokoontua julkisille paikoille, lähinnä to-

reille (Forum) ja kylpylöihin (Therma-
rum) kuuntelemaan oppineiden viisauk-

sia, mikäli mielivät päästä osallisiksi kor-

keammasta sivistyksestä. Tällainen yhtei-

söllinen lukutapa antoi kollektiivisemman

ja syvemmän käsityksen luettavana ole-

van tekstin sisällöstä. Voi olla, että nykyi-

sin ainoastaan uskonnollisen taiteen ja

kulttuurin piirissä kyseinen lukutapa ja

sen kautta saavutettava katarsis ovat vielä

mahdollisia.

Kohti uutta kontemplatiivisen
vastaanoton ideaa?
Järjen välineellistyminen, Frankfurtin

koulukuntaa huomattavasti askarruttanut

piirre, voi olla ohimenevä ilmiö. Viime

aikoina on kulttuurikeskustelussa alkanut

näkyä yhä enemmän vaatimuksia ”ihmi-

syyden paluusta”, halusta päästä takaisin

humanismin juurille, aikaan, jolloin yhtei-

söllisyys saattoi tarjota ihmisille olemas-

saolon perustan ja ajatuksen siitä, että ih-

minen on – Aristoteleen sanoin – luonnos-

taan ”poliittinen eläin” (Zoon politikon).

Vaikuttaa siltä, että subjektiivinen minä-

keskeisyys olisi väistymässä laajempien

asiayhteyksien tieltä. Kenties kirkkotai-

teella on tähän jotain sanottavaa: puhutte-

lemalla yksittäistä taiteen vastaanottajaa

se voi parhaimmillaan tarjota henkisen

yhteyden kulttuurin ytimeen, avata yksi-

lön ymmärtämään sosiaalista ja yksi-

löpsykologista asemaansa kulttuurin mo-

ninaisuudessa. Tällaiseen objektiiviseen

yksilöllisyyteen ei tämän päivän subjektii-

vinen egoismi näyttäisi yltävän kulttuuri-

teollisuuden tarjotessa kuluttajille vain

nopeasti ohikiitäviä – vaikkakin voimak-

kaita – eläytymisen hetkiä kertakäyttö-

viihteen, nopeatempoisen musiikin ja

mainonnan sekä asultaan usein epätyydyt-

tävästi hallittujen kollaasien muodossa.

Visuaalisen kulttuurin voimistettua

asemiaan viime vuosikymmeninä uskon-

nolliset yhteisöt eivät ole voineet vähätel-

lä mahdollisuutta esittää kuvina arvomaa-

ilmaansa liittyviä sisältöjä. Vaikka kirkol-

lisilla sakramenteilla ja muilla kirjallisilla

opinkappaleilla on kirkon piirissä ensisi-

jainen asema yksilön henkisyyden perus-

tana, uskonnolliset kuvat voivat osaltaan

palvella yksilön minäkuvan eheyttämistä.

Pyrkimys kulttuurin ja ihmisyyden sisälle

voi alkaa vain pysähtymällä, ymmärtä-

mällä maailman merkityskokonaisuutta

diakronisesti. Tähän tarkoitukseen uskon-

nollinen kuvasto tarjonnee hyvän väli-

neen. Painottamalla intensiivisen lukemi-

sen mallia se voi osaltaan tarjota vastaan-

ottajalle keinoja yksilöllisen kulttuurikäsi-

tyksen syventämiseksi.

On selvää, ettei kirkkoa tule pitää mu-

seona eikä kirkkotaiteen ja pyhien kuvien

ensisijainen status liity viihteellisyyteen.

Tämän – uskontoa ja taidetta kenties ky-

seenalaisesti rinnastavan – artikkelin ta-

voitteena on ollut kuitenkin osoittaa, että

kuvilla on jokin muu päämäärä kuin ker-

takäyttöviihteen tarjoaminen. Vaikka tai-

detta voidaan eräässä mielessä pitää kaut-

taaltaan ”viihteenä”, jonka tavoitteena on

tarjota ihmisille esteettisiä elämyksiä,

tämä ei tarkoita taiteen pinnallistumista tai

kaupallistumista. Taiteeseen sisältyy ja tu-

lee sisältyä tietty valistuksellinen, ihmisen

esteettisiä ja moraalifilosofisia päämääriä,

yksilön historiallisuutta palveleva eetos.

On toki niin, että esimerkiksi abstrakti ku-

vataide voi parhaimmillaan tarjota massa-

tuotantoon  perustuvan kulttuuriteollisuu-
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den kuvastoa parempia kiinnekohtia yksi-

lön pyrkimyksille kehittää itseään ja este-

tiikantajuaan. Tästä  huolimatta  on mah-

dollista ja mielekästä ajatella, että vain sa-

kraalin kulttuurin piirissä syntyneet kuvat

voivat ensisijaisesti auttaa yksilöä luopu-

maan subjektiivisesta minäkeskeisyydes-

tään matkalla kulttuurin syvempiin merki-

tyksiin.
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Arhi Kuittinen

Maailmanlopun komiikkaa

Lehdistö on viime kuukausina uutisoinut

”dogging”-ilmiöstä,  jossa ihmiset pyrki-

vät harrastamaan sukupuoliyhteyttä ulko-

salla. Puolisalaa ja puolijulkisesti. Uusi

hippikausi? Maailmanlopun meininkiä?

Saako ihmisten käyttäytyminen yhä lisää

hedonistisempia muotoja kaiken tuhon ja

uhkan uutisoinnin paineen alla?

Eksistentiaalista teatteria
Maailmanloppu ei ole kovinkaan kevyt

aihe – ellei se ole mestarillista komiikkaa.

Ja taas vain harvat taide-entusiastit saivat

nauttia superajankohtaisesta aivojen päi-

vittymisestä taidefestivaaleilla.

Tampereen teatterikesässä 2007 käy-

tiin syvällä, samoin Espoon Cine-eloku-

vafestivaaleilla. Ihmismielessä ja ihmis-

kunnan sosiologisessa arkkityyppitajun-

nassa. Näytelmä Platform Tampereella

(NTGent Belgia, Michel Houellebecqin
romaanin Oikeus nautintoon pohjalta so-

vittanut Tom Blokdijk; ohjaus Johan Si-
monsoli) on virkistävän eksistentiaalista

teatteria epätoivoisesta paratiisin kaipuus-

ta. Tanskalainen Euroopan sotatilasta spe-

kuloiva elokuva How to Get Rid of the
Others taas on eksistentiaalista komediaa

sotaisesta ja näkymättömästä filosofiasta,

jonka länsimaat ovat omaksuneet USA:n

kintereillä.

Juutalaisen viisauskirjallisuuden  mu-

kaan Jumala ei karkottanut ihmistä para-

tiisista vaan ihminen karkotti Jumalan. Ja

mitä on paratiisi? Paratiisin lupaus kieh-

too ihmisiä valtavasti. Uskonto, teknolo-

gia, taiteellinen ryhmä, tupakka ja muut

huumeet, esteettisen ahminnan muotinäy-

tökset, alastomana seksin harrastaminen

luonnossa – kaikki on paratiisin etsintää.

”Sinä olet tuhonnut onnemme.

Sinä et antanut mitä tahdoimme.”

Tuota voisi kutsua lankeemuksen tiivistel-

mäksi. Tyytymättömyys ja kyltymättö-

myys. Paratiisin lankeemus on tragedian

arkkityyppi.

Kaikki on hyvin mutta ihmiset alkavat

säätää ja ahnehtia – ja kaikki menee päin

helvettiä. Ensimmäinen tragediatarina,

joka on säilynyt kirjauskontojen mukana,

syntyi jo Gilgameshin alkuperäisessä tari-

naversiossa.

Ihminen ei jaksa olla ihminen vaan

haluaa luoda Jumalasta oman kuvansa.

Niin ateisti kuin fundamentalistikin tukeu-

tuu Jumalaan, joka mahdollistaa väittämät

ehdottomasta todellisuudesta ja varmuu-

den suomasta vapaudesta.

Buddhalaisuutta kutsutaan uskonnok-

si, mutta tavallaan se on epäuskonto.

Buddhalaisuuden mukaan ihmisen täytyy

riisuutua turhasta itseydestä ja kaipauk-

sesta – rajoittavista ja vammauttavista

haaveista.
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Siinä missä kristinusko on valjastettu

omahyväisyyden ja vastuuttomuuden ma-

giaksi, siinä buddhalaisen tarvenihilismin

voi kääntää hedonismiksi; kunhan vain

keinot keksitään. Näytelmässä Platform
päähenkilöt ovat kuin uusi Aatami ja uusi

Eeva, jotka riisuutuvat kaikista kulttuuri-

sista hyvän kansalaisen määritelmistä ja

puraisevat mielihyvän omenaa ilman huo-

noa omatuntoa.

Buddhalaista ontologiaa materialis-

min kautta – ja orgasmin ylistämistä nir-

vanan sijaan. Koska heidän elämänsä al-

kupuoli on mennyt pelkästään huonon

omantunnon tuottamaan elämänhallintaan

muiden kiitoksen saavuttamiseksi. Aatami

ja Eeva kohtaavat toisensa. Kohtaavat pel-

konsa. Kohtaavat nautintonsa. Kohtaavat

vapahduksen kuolemanpelosta kaiken

merkityksettömyydessä – ja nautinnossa.

Platformia voisi kutsua teatterikappa-

leeksi, jonka shokeeraavuutta voi sanoa it-

setarkoitukselliseksi. Hyvä taide on aina

itsetarkoituksellista ja subjektiivista.

Koko todellisuuden itseensä kätkevää,

koko todellisuuden tulkinnan kaappaavaa.

Puhdas tietoisuus. Puhdas varmuus.

Puhdas terroristi.

Onko hedonistisella vapautumisella ja

fundamentalismilla sittenkään mitään

eroa? Vihainen ja puhtautta vaativa fun-

damentalisti päättää Platformissa päähen-

kilöiden riemullisen ideologian, seksuaa-

lisen kuluttamisen hedonismin, puhtaim-

man länsimaisen uskonnon.

Länsimaisen kulttuurin selkeimpänä

tunnusmerkkinä on pidetty omasta itses-

tään vieraantumista. Omaa ruumista koh-

taan koettu inho on yksi vieraantumisen

maratontaipaleita. Itsehillintä ja sivisty-

neisyys ovat pornoteollisuuden elinehtoja.

Kun paettava ja painostava valtakulttuuri

toimii arvojensa vastaisesti mutta silti

esittää vaativasti olevansa arvojensa kan-

taja, voidaan puhua syvästä vieraantunei-

suuden tilasta.

Platformissa päähenkilöt vieraantuvat

täydellisesti ja omaehtoisesti itsestään

suorituskulttuurin jäseninä ja kokevat sen

riemullisen itseoivalluksen huipentumana.

Moraali onkin oiva käyttöväline, hyvä

renki hedonistisille isännille.

Platformin seksuaalis-anarkistisen ih-

miskuvan esikuvana on ollut todellinen

ekstaattis-sekstaattinen ilmiö Venäjällä

ennen vallankumousta, hlystiläisyys.

Heille kävi samoin kuin näytelmän hah-

moille. Ortodoksinen kirkko kidutti, hu-

kutti ja repi lahkolaisia kappaleiksi veri-

sessä ajojahdissa. Todellisuuden omistajat

olivat raivoissaan todellisuuden purkajil-

le.

Platform on länsimaisen vieraantunei-

suuden päätepysäkin karnevaalia. Yksilön

hedonismista saadaan viimeinen ismi, jol-

la voisi pelastaa koko maailman.

Platformissa päähenkilöt keksivät

pseudoekologisen ja rehellisen seksituris-

min merkityksen koko maailman pelas-

tukseksi. Rahat kolmansiin maihin ja köy-

hien viaton ja kaunis ruumis kuluttajien

kuninkaille käytettäväksi. Uusi seksikolo-

nialismi, joka vapauttaa kulttuurien sek-

suaalisista rajoista, antaa alistumiselle in-

tiimin arvon ja luo aineellista hyvinvointia

nautinnon hinnalla.

Seksiturismi on todellisuutta hämäris-

sä dokumenttielokuvissa mutta jossakin

niin kaukana, että se ei tunnu uhkaavan

Omaa ruumista kohtaan koettu inho on yksi vie-
raantumisen maratontaipaleita.
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eurooppalaisten kulttuurien perusarvoja.

Irakin sota ei periaatteessa ole hyvä asia,

mutta länsimainen media on lanseerannut

väistämättömien tilanteiden mediatodelli-

suuden ja pitää sotaa itsestään selvänä.

Afganistaniin täytyy lähettää suomalaisia

sotilaita, silla muutkin lähettävät. Seksitu-

rismia täytyy kokeilla koska... sitä ei voi

pysäyttää.

Mieluummin maailmanloppu kuin lin-

noittautuva paratiisi. Eihän Guantamo bay

ole tuunattua natsien keskitysleiriestetiik-

kaa? Voimattomuuden rituaali voiman-

tunnon fundamentalisteille? Eihän?

Tanskalaista hyperrealismia
Tanskalainen How to Get Rid of the Ot-
hers on hurja elokuva. Lähitulevaisuutem-

me spekulaatio.

Espoo Cine on korvaamaton festivaa-

li, siellä näkee Euroopan parhaat filmit,

joita Finnkino ei viihdeteollisuuden ää-

nenkannattajana uskalla tuoda maahan.

Viime vuoden Espoo Cinen fantasiafilmi-

palkinnon voittanut Adam’s apple ei se-

kään tullut Suomen jakeluun eikä tämä-

kään elokuva sitä saavuttanut. Liian kovaa

kamaa, eksistentiaalista kyselyä ja ky-

seenalaistamista onnen tavoittelusta ja

länsimaisen historian pimeistä nurkista.

Kuvittele Guantanamo bay Tanskas-

sa. Koko Tanskanmaan kokoisena. Tans-

ka julistettuna sotatilana, jonka turvin va-

semmistosta ja vammaisista hankkiudu-

taan eroon. Bushin sotatila laajennettuna

versiona, skandinaavisten ihanneunelmien

korostettuna irvikuvana. Siinä missä Plat-
formin päähenkilöt luopuivat ehdottomas-

ti  kaikesta antagoniasta  ja  vastuuyhteis-

kunnan vastakkainasettelusta amoraalisen

vapautumisen kautta niin elokuvassa How
to  Get  Rid of the  Others eversti  kokee

maailmanjärjestyksen vain väkivaltaisen

antagonian kautta. Jos et ole puolellamme

olet meitä vastaan.

Jotakin mätää Tanskan maalla – Ham-

let ja Danten helvetti samassa paketissa.

Nihilististä ironiaa. Ahdistava mutta mah-

dollinen. Mahdotonta? Tämä on hyvässä

ja pahassa selkeä esimerkki elokuvasta,

jonka teksti on ennemminkin teatteriteks-

ti. Hyperrealismia.

Vaikka suosittelenkin tätä leffaa

DVD-ostokseksi, niin rohkean otteen li-

säksi elokuva ei tyylillisesti ontumatta

pääse loppuun saakka. Rohkea ote anteek-

si pyytelemättä, kyllä, säkenöivä, mutta

esimerkki tekstistä, joka on vielä kirjoitta-

jan päänsisäistä keskustelua ja selittelyä.

Sellaisenaan tyylikokeiluna ja pää-

määriltään rohkea tuotanto mutta... ihme-

tytti välillä miksi ylidramatisointia ja alle-

viivausta, kun olisi voinut sovittaa hyvin-

kin realistisen toteutuksen. Dialogikin

tuntui joissain kohdin Jeremian profeetta-

kirjan julistukselta. Katsojan havaintoja ja

näyttelijöiden   reaktioita   ohjailtiin   kuin

ylihuolehtiva äiti lässyttäisi lapselleen.

Ehkä sitä koomista kulmaa saatiin ai-

kaiseksi ja yleisökin nauroi sopivissa koh-

dissa mutta välillä vain meni liian kömpe-

löksi kaiken mahdollisen kontrastin  ko-

rostamisen takia. Ohjaaja on toinen käsi-

kirjoittajista ja niin tässä tapauksessa

omahyväinen itsekritiikin puute dialogi-

tekstien uskottavuudessa kirskui välillä

liian ilkeästi. Vaikka fiktiossa hahmot oli-

sivatkin karikatyyrejä, silti katsoja etsii

uskottavuutta elämyksen pohjalle.

Huimat asetelmat ja kekseliäät viri-

tykset eivät itsekseen luo hyvää dialogia.

Dialogin kirjoittamisen taito on aivan eri

taitolaji. Ei riitä, että käsikirjoitus on loo-

gisesti kasassa ja struktuuriltaan perustel-
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tu, jännitteinen ja hiottu. Valitettavasti eu-

rooppalaisen elokuvataiteen alalla tarinan

kehittäjät eivät usein taiteellisen ”origina-

liteetin” syistä tohdi käyttää erikseen dia-

logikirjoittajia – vaikka se veisi tuotannon

laadullisesti aivan eri asteelle.

Tuli kuitenkin mieleen Camus’n näy-

telmät. Ilahduttavaa, että eksistentialisti-

nen taide voi pulpahdella elokuvankin

puolella. Ja yllättäviä yhtenevyyksiä hol-

lantilaisen NTGent-teatteriryhmän Plat-

form-esitykseen, joka oli Tampereen ke-

sässä. Vain Tanskassa uskalletaan tehdä

näin sumeilematonta elokuvaa kulttuuri-

kritiikkinä. Eikä siinä ole mitään pahaa,

jos elokuvataide ja teatteritaide lähentyvät

toisiaan. Tietysti se on  uhka esteettisen

elokuvakulttuurin kaupalliselle selkeydel-

le.

Eikä tämä ole pelkkä elokuva, vaan

natsi-Saksa päivitettynä omaan turvalli-

suushakuiseen lähitulevaisuuteemme.

Saatavilla oleva aineisto
Michel Houellebecqin romaani ”Oikeus
nautintoon” (WSOY).
How to Get Rid of the Others, DVD 2008.
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Reijo Ylimys

Sydämen sivistys ja muut unohtuneet

hyveet

Niin. Sydämen sivistys. Alkuhämmen-

nyksen jälkeen moni kyllä ihan arkikoke-

muksensa pohjalta antaa hyvän vastauk-

sen: toisen ihmisen ja kaiken Luomakun-

nan syvä kunnioitus. Ja se voi lähteä vain

oman itsen kunnioituksesta.

Siis olla ihmisiksi. Ja ihmisenä olemi-

nen on ihmiseksi tulemista. Tämä ymmär-

rys löytyy elämän keskeltä. Se  jalostuu

usein menetysten ja luopumisen kautta.

Ehkä Jumalankin voi kokea ja tuntea par-

haiten Hänen poissaolonsa kautta; mitä

vähemmän Sinua ymmärrän, sitä enem-

män Sinua tarvitsen.

Kaiken sivistyksen ydin, ihmiseksi tu-

lemisen idea, on suomen kielessä ilmaistu

juuri tällä erinomaisella tavalla: sydämen

sivistys. Se on hiljainen, arvokas ja nöyrä,

mutta samalla itseään arvostava ja kun-

nioittava elämänote.

On tärkeää myös oppia luopumaan ra-

jattomuuden harhakuvista. Ihmisen yksi-

löllisyys, ainutkertaisuus, luovuus, valta-

vat mahdollisuudet ovat löydettävissä ja

toteutettavissa aina vain joidenkin rajojen

sisällä. Vapautensakin voi maksimoida

vain välttämättömyyksiin suostumalla.

Kun asettuu kiusatun, alistetun, vähä-

väkisen puolelle, ei voi olla väärässä. Sa-

tujen ja tarinoiden hirviöt ja prinsessat

elävät yhä. Ne vain muuttavat muotoaan.

Aina on mitä voittaa ja puolustaa, vaikka

ei   voisikaan muuttaa koko maailmaa.

Aina voi, kenties, muuttaa yhden ihmisen

koko maailman. Muuttamalla itseäsi. Sy-

dämen sivistyksen synty ja ylläpito on

kaiken muun sivistyksen tehtävä. Ja myös

sen perusehto.

Hyveet: järki – tunne – tahto
Hyve-ajattelu on koko olemassaolonsa

ajan ollut aaltoliikkeessä. Välillä tähtenä

ja koivuna, arvokkaana suunnannäyttäjä-

nä, useimmiten sivulauseena. Aina tosin

juhlapuheissa kiitettynä ja ylistettynä.

Sana on vain harmillisen harvoin tullut li-

haksi. Kaikella on aikansa. Nyt on aika

antaa hyveille mahdollisuus.

Hyvehän tarkoittaa moraalisesti ja

eettisesti   arvokasta   luonteenpiirrettä ja

sen mukaista toimintaa. Hyve-ajattelun

pääarkkitehti on 300 eKr. elänyt filosofi

Aristoteles. Vanhoihin Isiin kannattaa pe-

rehtyä kaiken tietämisen, kokemisen ja

elämän alueilla. Ja heitä kuulla. Sivistys

on historia meissä. Jos joku väittää alusta

pitäen kaiken itse keksineensä, oivalta-

neensa ja luoneensa, se kertoo vain siitä,

että hän ei ole kuunnellut, katsellut eikä

lukenut tarpeeksi.

Muutama peruslähtökohta antiikin ja

etenkin Aristoteleen ajattelusta on paikal-
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laan hyve-ajattelun  ymmärtämiseksi: jo-

kainen ihminen saa syntymälahjaksi jär-

jen ja eettisen ymmärryksen (omatunto).

Kaikessa ja kaikella on oma päämääränsä.

Kukin olio pyrkii kehkeytymään kohti la-

jityypillistä päämääräänsä, kohti lajityy-

pillistä täydellisyyttä, kohti ominta it-

seään. Ihmiselle ominta on järjellisyys ja

eettisyys.

Taustalla on  humanistis-optimistinen

käsitys ihmisen kasvatettavuudesta ja it-

sensä kasvattamisen mahdollisuuksista.

Liekö osin liian suurisuuntainen näke-

mys? Joka tapauksessa se, mikä on ihmi-

sen vallassa, se hyvä tehkäämme. Erityi-

sen tärkeää on hyveeseen kasvattaminen

ja hyveen harjoittaminen. Hyveet ovat

ammatteihin ja taiteisiin verrattavia käy-

täntöjä, joiden hallitseminen vaatii koke-

musta  ja jatkuvaa harjoittelemista. Näin

voi oppia sovittamaan toimintansa koh-

tuulliseksi, siis sellaiseksi, että erilaiset

kilpailevat vaateet tulevat tasapainoisesti

huomioiduiksi.

Hyveiden näkökulmasta ihminen

näyttäytyy järjen, tunteen ja tahdon raken-

nuksena. Kullakin näistä on oma hyveen-

sä. Järjen hyve on viisaus, tunteen koh-

tuullisuus ja tahdon hyve rohkeus. Kun

nämä ovat ihmisessä oikeassa suhteessa,

kukin sopivasti edustettuna, (ei siis sovi

olla tyhmyri eikä liikaviisastelija, ei elos-

telija eikä pihtari, ei pelkuri eikä yltiöpäi-

nen), ihminen on oikeamielinen eli oikeu-

denmukainen. Näin meillä on koossa neljä

perushyvettä: viisaus, kohtuullisuus, roh-

keus ja niistä seuraava oikeudenmukai-

suus.

Keskiajalla hyveisiin liitettiin vielä

kristilliset; usko, toivo ja rakkaus. Näin on

saatu seitsemän perus- eli kardinaalihy-

vettä. Vastapoolina ovat seitsemän kuole-

mansyntiä: ylpeys, kateus, viha, laiskuus,

ahneus, mässäily ja himo.

Unohtuneetko?
Läpi ihmisen historian tätä on kysytty.

Kautta aikain sivistyksen hilse ihmisen

harteilla on ollut ohut ja helposti pois har-

jattavissa. Näin nytkin. Omatunto näyt-

täytyy ongelmajätteenä, ahneus hyveenä.

Unohtamisen taustalla on ihmisen pelko,

että elämä ei kannattele, retuperäinen ajat-

telu, arvottomuuden kokemus ja rationaa-

lisen tiedon ja osaamisen liian yksipuoli-

nen korostaminen.

Tietoa ei hallita tiedolla. Sitä voidaan

hallita vain arvoilla. Oikea tieto ei ollen-

kaan aina johda oikeaan tekoon. Oppilai-

toksiinkin kaikilla tasoilla on tunkeutunut

talouselämän termit ja niiden mukaiset

pyrinnöt ja käytännöt. Meillä on kyllä

suuret määrät tietoa ja ulkoisten sääntöjen

opittua taitoa, mutta osaammeko valikoi-

da sekä arvioida tietoa ja perusteita, joi-

den kanssa olemme tekemisissä. Vääjää-

mättä vaarana on, että tietoa käytetään

epäinhimillisesti. Kaikkeen liittyy moraa-

linen ja eettinen ulottuvuus. Jos me todel-

la tahdomme opettaa ihmiselle arvoja,

meidän on ensin arvostettava tätä ihmistä.

Kaikkinainen hulinointi, on se sitten ka-

dun väkivaltaa tai kansainvälistä terroris-

mia sikiää ja kumpuaa siellä ja sieltä, mis-

sä on syvin ja pisin kokemus omasta ar-

vottomuudesta.

Arvot ovat arvokas työskentelyn koh-

de. Sitä ns. keskustelua meidän aikanam-

me on paljon tehty. Pahimmillaan ja

useimmiten arvokeskustelu on ollut todel-

lisuudesta vieraantunutta puuhastelua,

naamiaishuvittelua ja esteettistä ajatus-

leikkiä, saivartelua ja sananselitystä.

Ajastamme ei puutu arvoja. Olemme huk-
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kumassa arvojen paljouteen. Ei ole ollen-

kaan vaikeata laatia luetteloa kannatetta-

vista asioista. Kaikkihan sanovat pitävän-

sä rauhasta ja rakkaudesta, terveydestä,

sosiaalisesta turvallisuudesta ja puhtaasta

elinympäristöstä. Niistä yleisesti puhu-

malla ei päästä eteenpäin. Varkaidenkin

arvolistalla rehellisyys on kunniassaan.

Kauheimmillaan kaunopuheinen hurskai-

den toiveiden sananselittäminen voi näyt-

täytyä oman arvopohjattomuuden, pelok-

kaan kapeakatseisuuden taitavana rationa-

lisointina ja verbaalisena atletismina.

Hyvä elämä kumpuaa myötäelämisen

kyvystä. Moraalinen oivallus ja sen mu-

kainen  teko  syntyvät  siitä, että  ihminen

saa oman eläytymisensä kautta kosketuk-

sen toisen ihmisen kokemukseen ja olemi-

seen. Minä en ole ainoastaan minä, vaan

olen jollakin tavalla myös sinä. Voin tar-

kastella ja kokea omaa toimintaani sinun

kannaltasi.

Kun talouskasvu taannoin edellisen

kerran tyrehtyi, kamaluus paljastui.

Emme kyenneet jakamaan niukkuutta si-

vistyneesti, hennoimpien oikeuksia kun-

nioittaen ja suojellen. Pitkä talouden ko-

hentuminenkaan ei muuttanut mitään.

Ehkä kävi päinvastoin. Optiot, osingot ja

kädenpuristukset kävivät aina vain kultai-

semmiksi. Kuinka paljon on tarpeeksi?

Mikä on kohtuullisuus? Ja nyt uuden taan-

tuman alkumetreillä sivistyksen hartiapei-

te on talouspoliittisin termein sivuun taas

työnnetty. Se, joka ottaa toisen omaa, on

varas. Mutta minkä muun nimen ansaitsee

se, joka ei ahdinkoon joutunutta auta,

vaikka  pystyisi. Jos aidosti sitoudumme

ihmisyyteen ja humanistiseen sivistyk-

seen, olemme väistämättä törmäyskurssil-

la ns. sokeasti ohjaavien ns. vapaiden

markkinavoimien toteuttaman liberaalis-

kapitalistisen maailmantodellisuuden ja

sen luomien arvovirtausten kanssa.

Yhteiset hyvät
Tässä maassa vallitsee todellinen moraali-

nen avuttomuus. Julkinen keskustelu kai-

kista elämänasioista käydään  Suomessa,

kuin myös Euroopassa ja globalisoitu-

neessa maailmassa, talouspolitiikan käsit-

teillä ja kvartaali-kielellä. Olennaista ja

liki viimehetkistä olisi nyt kansan syvien

rivien, valtiopäivien ja valtioneuvoston

tutustua toiseenkin suureen 300 eKr. vai-

kuttaneeseen Vanhaan Isään, Platoniin.

(Sivistys on historia meissä, edelleen).

Kristallisesti hän toteaa: valtion (kunnan)

tehtävä on oikeudenmukaisuuden toteut-

taminen. Valtiomiehen (valtuutetun) ensi-

sijaisena pyrkimysten kohteena tulee olla

oikeudenmukaisuuden käsittäminen. Kan-

nattaa kysyä edustajaltaan, missä vaihees-

sa hän on ymmärtämisessä. Hyveidenkin

näkökulmasta politiikkaan mitä pikimmin

tulisi saada mukaan etiikka. Se lienee liian

suurisuuntainen vaade. Sekin riittäisi, että

politiikkaan saataisiin mukaan politiikka;

yhteisten asioiden hoitaminen.

Globalisoituminen, maapalloistumi-

nen tekee Telluksemme pienemmäksi,

mutta ongelmat suuremmiksi. Pääomien

sujuvan liikkumisen, vapaiden markkinoi-

den ja teknisen kehityksen piti taata kasvu

ja hyvinvointi kaikille. Keskinäisen talou-

dellisen yhteyden piti minimoida vihan ai-

heet. Toisin on käynyt. Solidaarisuuden,

Pahimmillaan ja useimmiten arvokeskustelu on
ollut todellisuudesta vieraantunutta puuhastelua,
naamiaishuvittelua ja esteettistä ajatusleikkiä,
saivartelua ja sananselitystä.
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yhteisen jakamisen sijaan on astunut ahne,

itsekäs saalistus. Talouden globaalistumi-

nen on selvästi kasvattanut maailman vau-

rauden kuilua, kuin myös jokaisen yksit-

täisen maan rikkaiden ja köyhien välillä.

Maapallon, Euroopan yhdentyminen on

vienyt pääoman kahdentumiseen ja so-

siaalisen turvan puoliintumiseen. Kyse on

kaikkinaisista elämän ehdoista, ei vain ra-

hasta. Kauanko eri tavalla nälkäisten pitää

odottaa? Kauanko he odottavat? Vallan-

kumouksen aaveen ja haaveen siemenet

itävät hyvin. Siinä ei ole mitään ihmette-

lemistä. Aina edestään löytää.

Ajattelenko – siis olenko?
Ajattelun ja sivistyksen kehitysaskeleet

vaativat hiljaisuutta ja aikaa, pinnan alla

kypsyttelyä ja tyveneen, suvantoon aset-

tautumista. Tämän ajan innostusnarko-

maani joutuu pitämään sisäisen elämänsä

ainaisessa myllerryksessä. Omankin

nääntymisen kustannuksella on pidettävä

itsensä positiivisena, kilpailuhenkisenä,

energisenä, innovatiivisena, dynaamisena

ja sitoutumiseen valmiina. Siinä tyypilli-

nen työpaikkailmoitusten etsitty.

Ajattelun harjoittaminen vaatii kykyä

sietää odottamista ja ikävystymistä. Ajat-

telun ja sivistyksen syvin olemus: kriitti-

syys, järjellisyys, persoonallinen maail-

manhahmotus ja kaikkeen kuuluva eetti-

nen ulottuvuus, on jo itsessään väline ih-

misen maailmankokemisen välittömän

ahdistuksen ja ympäristön haasteisiin. Ar-

kiajattelussa tyydymme yleensä ensim-

mäiseen hyvältä tuntuvaan ja vaikutta-

vaan oivallukseen. Oivalluksemme kriitti-

nen tarkastelu johtaisi meidät varsinaiseen

harkitsevaan  ajatteluun. Näin päätyisim-

me ihmettelystä tiedonhalun ja arkikoke-

muksen kautta selvempään näkemykseen.

Nykyihmisen minämaailmaminä-ah-

distuksen ponnahduslauta on siinä, että

emme riittävän selkeästi käsitä, mitä ta-

pahtuu, emmekä katso kykenevämme vai-

kuttamaan tapahtumain kulkuun. Mitä

enemmän näemme nykyhetken ilmiöiden

taakse, sitä helpompi on käsittää tapahtu-

main vyöry. Mediapelissä painopiste on

tapahtumakeskeisellä, näköön perustuval-

la ja kulloiseenkin nykypäivään sidotulla

informaatiolla. Tästä syntyy harha, että

maailma rakentuu toisiinsa sinänsä liitty-

mättömistä, erillisistä osista. Kokonaisuu-

den hahmottaminen käy mahdottoman

hankalaksi. Lähteille meneminen palkit-

see aina vaivalloisen matkanteon. Eikä se

niin paljon vaadi.

Suurena  filosofina  pidetty Bertrand
Russell ihmetteli osakseen tullutta  kun-

nioitusta suurena ajattelijana, sillä omien

sanojensa mukaan hän ajatteli kerran vii-

kossa. Jos tuolla ajattelun tiheydellä tul-

laan suureksi filosofiksi, kuinka harvoin

ihminen sitten ajatteleekaan.

Kohtaamiseen
Aina ja iankaiken hyvässä elämässä kysy-

mys on kohtaamisesta, niin että toinen ih-

minen on toinen minä. Vaikka katson tätä

kaikkea itseni kautta, hyvän elämän etiik-

kaan liittyy aina yleispätevä vaatimus. On

taas kaivettava esiin ydin. Ihmiseksi syn-

tymisen perusteella on jokainen arvoltaan

luovuttamaton ihminen varustettu ainakin

kahdella ylivertaisella kyvyllä: ihminen

on rationaalinen, so. järjellinen, ja eetti-

sellä ymmärryksellä varustettu olento.

Kysymys on toiseuden kohtaamisesta.

Vaikka katson tätä kaikkea itseni kautta,

etiikkaan liittyy aina yleispätevä vaati-

mus. Kun näen, että toinen ihminen on

minulle omassa ainutlaatuisuudessaan toi-

107



nen minä, niin vaikka etiikka ja hyvä elä-

mä lähtevät minusta itsestäni, se ei kuiten-

kaan voi olla itsekästä, koska yhdessä ele-

tään, monin säikein yhteen liitettyinä.

Oikeuksista on kyllästymiseen asti

puhuttu.  Me vaadimme. Kuitenkin, vel-

vollisuudet tulevat ennen oikeuksia. Vel-

vollisuus ei ole oppikirjamainen vaatimus

toimia niin tai näin, vaan velvollisuus olla

ihminen. Ja se on sitä, että toteuttaa ihmi-

sen ominta: järkeä ja eettistä ymmärrystä

(omatunto). Ihmisenä oleminen on aina

ihmiseksi tulemista ja keskeneräisinä tääl-

tä lähdetään. Mikä ihmisiä yhdistää etsin-

tätyössä? Yksi yhdistävä peruslähtökohta,

jolta ponnistaa, on löydettävissä kaikista

kulttuureista ja uskonnoista. Kantapään

kautta on saavutettu moraalin ja etiikan

Kultainen sääntö: tee toiselle, mitä tahtoi-

sit itsellesi tehtävän. Tähän yleisinhimilli-

seen, ajattomaan  ja rajattomaan periaat-

teeseen myös Jeesus liittyi. Ja sanoi vielä:

siinä on laki ja profeetat.

Siunatuksi lopuksi
Lähtekäämme länsimaisen moraalisen

ajattelun perusteista:

Ihminen on luonnostaan itsenäinen

eettinen subjeksti, joka ainoana pystyy

ratkaisemaan toimintansa hyvän ja pahan.

Ihminen elää muiden ihmisten kanssa, jo-

ten hyvä ja paha ovat välttämättä riippu-

vaisia myös muista ihmisistä, jotka ovat

itsessään oman hyvänsä ja pahansa ratkai-

sijoita. Jotta keskustelu ja elämä olisi

mahdollista, on hyvän ja oikean perustut-

tava johonkin yliyksilölliseen ja ylihisto-

rialliseen. Nämä ovat ne perusseikat, jois-

ta länsimainen etiikka on lähtenyt.

Velvollisuus tulee ensin. Paitsi yhdes-

sä kohdassa. Meillä ei ole velvollisuutta

huolehtia toisistamme.

Se on meidän ylivertainen seitsemän

hyveen oikeutemme. Oppii, kun opettelee.
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NÄKÖALOJA

Syökää kanaa

Kesäkuussa Suomen kansa sai tietää, että

Suomen McDonalds- hampurilaisravinto-

loissa käytetään Tanskassa tuotettua ka-

naa, joka teurastetaan siellä islamilaisit-

tain. Muhammed-pilakuvistaan tunnetulla

Tanskanmaalla ei tällä(kään) kerralla aja-

tella muslimien uskonnollisia tunteita,

vaan asialla ollaan ihan bisnesmielessä,

koska samoista teurastamoista viedään

kanaa myös moniin arabi- ja muslimimai-

hin. Käytännössä McDonalds-kanoja ei

teurasteta aivan oikeaoppisesti, koska

eläimet tainnutetaan ennen halal-teuras-

tusta, jossa eläimen pää käännetään kohti

Mekkaa ja kaulavaltimo katkaistaan. Teu-

rastusta valvova muslimityöntekijä lausuu

teurastuksen aluksi rukouksen ”Jumalan

nimessä, Allah on suurin”.

Uutinen herätti myrskyn vesilasissa.

Jotkut – eivätkä kuulemma aivan harvat –

suomalaisista (tosi)kristityistä järkyttyivät

ja päätyivät boikotoimaan McDonaldsia.

Toiset ovat maltillisempia ja boikotoivat

vain kana-aterioita. Kuinka ollakaan, Al-

lahista tuli lähes  koko joukolle mieleen

epäjumalat, ja tätä rataa sitten päästiin

keskustelemaan asiasta. Aika monet Paa-

valinsa lukeneet toivat helpottuneina esil-

le, että epäjumalillekin uhrattua lihaa voi

syödä. Kirjoittaahan Paavali näin (1. Kor.

8:7–8): ”Tottumuksesta epäjumaliin jot-

kut lihaa syödessään edelleenkin ajattele-

vat, että se  on epäjumalille uhrattua, ja

tämä tahraa heidän epävarman omantun-

tonsa. Ei ruoka vie meitä lähemmäs Juma-

laa. Emme menetä mitään, jos jätämme

syömättä, emmekä voita mitään, jos

syömme.” Mutta Paavali jatkaa: ”Jos

heikko veljesi näkee sinut, jolla on tietoa,

aterialla epäjumalan temppelissä, eikö hä-

nen omatuntonsa saa tästä tukea siihen,

että hänkin voisi syödä uhrilihaa?” Käy-

köön McDonalds tällä kertaa epäjumalan

temppelistä: heikot vapisevat, kun näke-

vät hurskaan veljensä kana-aterian kim-

pussa. Vaikka hurskaan veljen ei kävisi

kuinkaan, kanaparalle on tapahtunut jota-

kin hirveää: se on saastunut väärälle Ju-

malalle   osoitetusta   rukouksesta. Mutta

saastuuko kana pelkästä rukouksesta? Vai

pitäisikö se ensin nimenomaisesti uhrata

Allahille, jotta siitä tulisi kelpo kristityn

silmissä epäjumalille uhrattua lihaa?

Kelataanpa taaksepäin. Onko Allah

epäjumala? Vai onko kristittyjen ja musli-

mien Jumala sama? Jumalan nimi on aina-

kin sama, mutta tämä ei kaikille riitä. Yh-

dysvalloissakin asiasta on keskusteltu.
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Aika monet evankelikaalit sanovat, että

Allah ei ole sama kuin Raamatun Jumala,

koska Muhammad valitsi Raamatusta

mikä hänelle sopi, jätti pois olennaisia

asioita ja kirjoitti  Koraanin.  Siis: niillä,

joilla on eri pyhä kirja kuin Raamattu (tai

ei lainkaan pyhää kirjaa), on myös eri Ju-

mala. Tällaiset ihmiset eivät ilmeisesti ole

pelkkiä harhaoppisia. Perinteisesti kristin-

uskon alkuaikoina vaikuttaneita niin kut-

suttuja gnostilaisia on sanottu harhaoppi-

siksi, mutta he uskoivat kurjan maailman

luonutta demiurgia korkeampaan Juma-

laan.

Epäjumalan olemuksen miettiminen

voi johtaa hurjiin päätelmiin. Paavali sa-

noo tietävänsä, ”ettei epäjumalia ole ole-

massa, on vain yksi ainoa Jumala”. Jotkut

varhaisista kristityistä eivät tyytyneet näin

liberaaliin ajatukseen. Justinos Marttyyrin

mukaan epäjumalat ovat riivaajia – eikä

hän ollut ainoa, joka ajatteli näin. Tällä

logiikalla päästään jo huimaan herme-

neuttiseen sovellukseen: jos McDonaldsin

kanahampurilaiset sisältävät epäjumalille

uhrattua lihaa, ne on omistettu riivaajille,

joista nykyinen raamatunkäännöksemme

puhuu kainostelevasti ”pahoina henkinä”.

McDonaldsissa viattomia asiakkaita – siis

niitä, jotka syövät kanahampurilaisen –

odottaa ”riivaajien pöytä”, jollaisesta Paa-

valikin puhuu kauhistellen. Miten käy näi-

den asiakkaiden, jotka mureaa kananpais-

tia pureskellessaan ja Coca-colaa särpies-

sään saattavat sielunsa pelastuksen ky-

seenalaiseksi?

Usein jää unohduksiin apostolien ko-

kous, jonka Luukas kuvaa Apostolien te-

kojen 15. luvussa. Paavalin selostuksesta

(Gal. 2:1–10) poiketen Luukas kertoo,

että kristityiksi kääntyneille pakanoille tu-

lee antaa noudatettavakseen neljä rituaali-

seen puhtauteen liittyvää asiaa: epäjuma-

lille uhrattua lihaa ei tule syödä, haureutta

ei tule harjoittaa, kuristettua eläintä ja ver-

ta ei saa nauttia. Haureus on listan epäsel-

vin kohta. Sääntöjen taustalla olevan py-

hyyslain (3. Moos. 17–18) valossa se viit-

taa sukupuoliyhteyteen sukulaisten kes-

ken. Mutta epäjumalille uhratun lihan

syönti kielletään Luukkaan versiossa sel-

västi. Vaan olisivatkohan Herran veli Jaa-

kob, apostoliruhtinas Pietari ja pakanoi-

den apostoli Paavali voineet aavistaa, mitä

pohjan perillä tuumitaan 1950 vuoden ku-

luttua? Olisivatkohan he voineet aavistaa,

että tässä maailmanajassa kukaan tuumii

enää yhtään mitään?

Stimulus
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Saatanallinen särkyminen

Suuresti arvostamani edesmennyt teologi
Martti Lindqvist on kirjoittanut ihmisen
tunteiden olevan aina hänen itsensä puo-
lella. Ihmettelin ajatusta jo ensilukemalla,
enkä ole vieläkään hänen kanssaan asiasta
samaa mieltä, tai sitten olen ymmärtänyt
asian kokonaan väärin. Minusta sellaiset
tunteet kuin väärä häpeä ja alemmuuden-
tunne sekä erityisesti patologinen syylli-
syys ovat ihmistä tuhoavia, eivät puolus-
tavia tunteita.  Jos sielunhoito ymmärre-
tään vain syntien tunnustamisena ja siihen
liittyvänä Jumalan anteeksiannon julista-
misena, voidaan aiheuttaa suurta vahinkoa
avun hakijalle, joka kokee syyllisyyttä tai
häpeää vaikka hän ei ole tehnyt mitään
väärää tekoa. Syyllisyys voi olla nimeä-
mätöntä ahdistusta tai tiettyihin konkreet-
tisiin syihin kohdistuvaa. Usein on kysy-
mys oman seksuaalisuutensa hyväksymi-
sestä, mutta syitä on muitakin, ja toisten
ihmisten aiheuttamasta väärästä syyllisyy-
dentunteesta, mutta sen alta voi hyvässä
psykoterapiassa paljastua todellistakin
syyllisyyttä.

Sairaaseen, ihmistä tuhoavaan syylli-
syyteen on vain yksi ainoa oikea vastaus,
ja se on syyttömäksi julistaminen. Vaka-
vaksi tämän tekee se, että avunhakija luot-
taa ja uskoutuu hyvin herkässä asiassa sie-
lunhoitajalle. Jos sielunhoitaja vakuuttaa
Jumalan anteeksiantoa, hän samalla vah-

vistaa autettavansa varmuutta siitä että
hän onkin paha, syyllinen ja kelvoton. Va-
pautumisen sijaan hänet sidotaan näin
syyllisyyteen ja ahdistus vain kasvaa ja
koko sielunhoitotapahtumasta tulee neu-
rotisoiva tapahtuma; se voi aiheuttaa psy-
koosin tai voi johtaa jopa itsemurhaan.
Näin ”kristillisestä toipumisesta” tuleekin
saatanallinen särkyminen. Olen nähnyt lu-
vattoman paljon näitä särjettyjä ihmisiä
tietyissä uskonliikkeissä. Oikea todellisen
väärän teon aiheuttama syyllisyys on ko-
konaan eri asia, ja se taas kuuluu aitoon
terveeseen ihmisyyteen. Viimeaikaisesta
seksuaalisiin vähemmistöihin liittyvästä
kirkollisesta keskustelusta päätellen näyt-
tää siltä että monelta ihmiseltä on kadon-
nut kokonaan käsitys oikeasta ja väärästä
tai sitten he eivät ole tottuneet syvällisem-
pään ajatteluun.

Psykoanalyysiin uskovat, eivätkä jot-
kut filosofitkaan, osaa  erottaa  väärää  ja
oikeaa syyllisyyttä toisistaan, mutta it-
seään arvostavan teologin olisi siihen
kyettävä, ja luulen, että nämä ongelmat
tunnistetaankin kirkon perheasiainneuvot-
telukeskuksissa ja  sairaalasielunhoidossa
ja niihin osataan antaa oikea vastaus.
Yleisesti ottaen kuitenkin maamme mo-
nien herätys- ja evankelioimisliikkeiden
itseoppineet edustajat ja teologitkaan eivät
osaa erottaa toisistaan väärää ja oikeaa

KESKUSTELUA
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syyllisyyttä ja niinpä heidän antamastaan
sielunhoidosta voi tulla henkistä väkival-
taa ja käännyttämistä, jossa ihmisen oma
usko ja identiteettikin murretaan.

Homojen ja lesbojen parisuhteiden
siunaamisesta syntynyt keskustelu on nos-
tanut vihdoin tämänkin asian esille. Saa-
vatko he täyden ihmisarvon uskovina
kristittyinä vai syyllistetäänkö heitä sie-
lunhoidossa sellaisesta mihin he itse eivät
voi mitenkään vaikuttaa? Syyllisiä ovat
ne, jotka näitä ihmisiä jatkuvasti kiusaavat
ja syrjivät seurakunnissa, mutta ottavatko
he mitään vastuuta tekemisistään, vaikka
voivat aiheuttaa käyttäytymisellään lä-
himmäisilleen suurta kärsimystä? On täy-
sin käsittämätöntä että seksuaalisia vä-
hemmistöjä edelleen lyödään milloin Ju-
malalla ja milloin Raamatulla kristillisiksi
itseään nimittävissä yhteisöissä. Lyöjät

edustavatkin täydellistä empatian, myötä-
elämisen  ja  lähimmäisenrakkauden  puu-
tetta. Käsitykseni mukaan kristillinen
kirkko on kutsuttu saarnaamaan evanke-
liumin ilosanomaa ja vapautusta, joka
merkitsee tässä tapauksessa ehdotonta hy-
väksymistä, eikä syyttömien syyllistämis-
tä. Kaikki puheet Jumalan armosta ja rak-
kaudesta ovat niin kauan valehtelua, kun-
nes me annamme kirkossa myös homoille
täydellisen ihmisarvon ja siunauksen kris-
tittyinä ja Jumalan lapsina. Evankeliumi
kutsuu meitä parannukseen todellisista
synneistä, joita nykyaikana ovat itsek-
kyys, ajattelemattomuus ja epäjumalana
palvottu fundamentalistinen raamattuma-
gia.

Timo Teinikivi

Uskontunnustuksesta

Martti Siirala on joskus lausunut, että
kuolemassa ei pelota niinkään elämän me-
nettäminen kuin minuuden, minän ole-
massaolon menetys. Ajatus on mielestäni
hiukan outo, ikään kuin olisi jokin minä,
joka jää suremaan minuutensa menetystä.
Muistan melko nuorena kokemani suuren
vapauden tunteen, kun aika monennen
kerran katsoin taas kuoleman mahdolli-
suutta silmiin – minulla on ollut taipumus
sairastella vakavasti – ja tiivistin tunteen
”ei ole kiirettä enää, elämä on lopusta auki
ei se kesken lopu, minä lopun!”

Itäisempi filosofia, buddhalaisuudes-
sa, hindulaisuudessa ja myös islamilaisten
mystikkojen ajattelussa nimenomaan pyr-
ki minuudesta vapautumiseen mielellään
jo eläessä tai viimeistään kuollessa. Su-
lautuminen ”maailman henkeen”, suufeil-
la Jumalaan, rakastettuun jo elämän aika-
na oli ylin tavoite. Islamissa Jumala ei
edes sallinut sanoa ”minä”, sillä vain Ju-
mala on minuus, tähän minuuteen yhtymi-
nen oli kuitenkin suurin vapaus.

Makasin kerran Intiassa Buddhan
puun alla ja kokeilin toistaa om, aum
-äännettä pitkään ohjeen mukaisesti. Hy-
vin vaikean elämäntilanteen keskellä saa-
vutin suuren rauhan elämyksen. Suun lii-
ke muistuttaa imeväisen toistamaa liikettä
sen imiessä rintaa. Uskon hyvänolon tun-
teen nousevan syvältä varhaisesta koke-
muksesta. Aikaisemmin vain riittävän hy-
vin imetetyt lapset jäivät eloon. Nykyai-
kana lapsuus ei välttämättä tarjoa tätä
muistoa. Hyvän sulautumisen elämys,
joka on syntynyt ennen selkeän minuuden
syntyä, on vaikeampi myöhemmin saavut-
taa. Alamme pelätä minuuden häviämistä.

Uskonnot ovat runoutta – ja historiaa.
Samalla ne ovat pyrkimystä olemassaolon
syvään ymmärtämiseen, tunnealueella sy-
vempään ymmärtämiseen kuin filosofiat.
”Jumala” – jumalakäsitys – on tietysti si-
doksissa kunkin aikakauden ja kulttuurin
yhteiseen psyykkiseen rakenteeseen. Täs-
tä on psykohistorialla paljon tärkeää, liian
vähän tunnettua sanottavaa. Meidän kris-
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tillinen teologiamme kantaa mukanaan
vuosituhansien henkistä perintöä ja sa-
malla hyvinkin toisenlaisten, maagisesti
ajattelevien ihmisten kokemistapoja. Siitä
syntyy ongelmia tavallisille, yleensä loo-
gisesti ajatteleville nykyihmisille.

Meidän uskontunnustuksemmekin on
monille nuorille vaikea. Neitseestä synty-
minen, ruumiin taivaaseen astuminen ja
sovitusoppi – verellä peseminen ja pelas-
taminen – liittyvät antiikin ajan maagisiin
ajatusmuotoihin. Ajattelisin, että varhaiset
kristityt tavallaan ”jesuiittamaisesti” sai-
vat helpommin kannattajia antamalla
myöten ajan kokemistottumuksille – joi-
hin kuului esikoisen uhraaminen ja elä-
män elvyttäminen verellä (Mitran kultissa
se oli härän veri). Jeesus selitettiin vapaa-
ehtoiseksi ja lopulliseksi uhriksi, jolla
(julma) Jumala lepytti itsensä. Se oli voit-
tavan nk. katolisen puolueen tapa viedä
viesti tavallisille ihmisille. Gnostikot ajat-
telivat henkisemmin mutta olivat elitisti-
siä.

Toivoisin suorastaan, että muotoiltai-
siin toisenlainenkin uskontunnustus, joka
ei keskittyisi näihin asioihin vaan Jeesuk-
sen elämän varsinaiseen viestiin, jonka
näen kristinuskon ytimenä. ”Vain Kris-
tuksen nimessä voi maailma pelastua” sa-
notaan. Se on totta, jos Kristuksen nimi
tarkoittaa Kristuksen mieltä, jota tietysti
on myös kirkon ulkopuolella. Olen mie-
lessäni muotoillut sen nyrkkisäännöksi –
pitäytyminen   (pyrkiminen) rakkaudelli-
suuteen, totuudellisuuteen, uskollisuuteen
tarvittaessa uhrautumiseen asti, armoon ja
ihmisten yhteyteen – on ainoa tie maail-
man pelastumiseen. Tämän me voimme

”oppia minusta” ilman eettisiä ja loogisia
ristiriitoja, joita vanhat dogmit aiheutta-
vat. Mystiikkaa, syvää ihmeen kokemista,
ja hyvää sisäistä ”keskustelutoveria” ei
tarvitse menettää. Rukous on ihmisellä
genuiinia. Sitä tekevät toden tullen kaikki
riippumatta siitä, mihin uskovat.

Usko viimeiseen tuomioon, taivaa-
seen ja helvettiin ovat laajalle levinneitä.
Oikeudenmukaisuuden tarve tuntuu vaati-
van niitä. Intialainen ajattelu näkee kui-
tenkin nekin ”mayana”, harhana. Monelle
nimenomaan omantunnonherkälle ihmi-
selle ne ovat olleet tuhoisia. En usko, että
menetettäisiin mitään, vaikka tuomio, tai-
vas ja helvetti tulkittaisiin vainajasta jää-
vänä muistona, joka säilyy jälkeenjääneit-
ten mielessä. Joskus muisto rauhoittuu
heti, joskus ”kiirastulen”, ristiriitaisten
tunteitten taistelun jälkeen. Joskus se jää
lopullisesti tuomituksi. Vainajaa itseään
se ei koske. Tosin muistokin voi olla epä-
oikeudenmukainen. Silloin lohduttaa aja-
tus, että meidän jälkemme maailmassa on
se, mikä se on ja ”Jumala tietää” sen. Se,
että Jumala tietää ja vain Jumala tietää on
kristillisen perinteen suuria luovuttamat-
tomia lauseita. Näitä lauseita on useita ja
siksi kirkon olisi hyvä säilyä ja pysyä ter-
veenä. ”Mitä silmä ei ole nähnyt eikä kor-
va kuullut eikä yhdenkään ihmisen sydä-
meen astunut, sen on Jumala valmistanut”
on Raamatun riittävä, vapauttava lause,
kun kyseessä on meitä itseämme koskeva
kuolemanjälkeinen todellisuus.

Anna-Liisa Rekola

Maallisen ja pyhän maljan juomisesta

Suomessa on virinnyt keskustelua
(uus)ateismin ja (uus)teismin liepeiltä ja
siinä yhteydessä on puhuttu    paljon
Richard Dawkinsista, Daniel Dennettis-
tä ja Alister McGrathista, joiden kirjoja

on myös suomennettu. Tässä keskustelus-
sa on tuskin lainkaan viitattu saksalaisen
filosofin Jürgen Habermasin ja teologi
Joseph Ratzingerin (paavi Benedictus
XVI) pieneen mutta tärkeään kirjaan Dia-
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lektik der Säkularisierung: über Vernunft
und Religion (2005). Olikin ilahduttavaa
lukea Anna-Riitta Tunturin artikkelia,
joka käsitteli Paavin näkemystä uskon ja
järjen suhteesta (Vartija 1/2009). Hän viit-
tasi kirjoituksessaan myös Habermasin
käsitykseen siitä, että sekulaariin eli maal-
listuneeseen ajatteluun kuuluvat molem-
mat modukset, usko ja tieto.

Myös kanadalaisen filosofin Charles
Taylorin kirjasta A Secular Age (2007)
on meillä puhuttu yllättävän vähän, vaik-
ka siitä käydään maailmalla erittäin vil-
kasta keskustelua (mm. uskontososiologi
Robert Bellah ja Iranin huomattavin po-
liittinen toisinajattelija Akbar Ganji).
Katolilaisen Taylorin mukaan meidän ei
ole oikeastaan mahdollista paeta hengelli-
syyttä. Länsimainen modernisaatio ja
maallistuminen ovat uusien keksintöjen ja
ihmisten uudelleen muodostetun itseym-
märryksen tulosta, joka ei ole selittävissä
ihmiselämän pysyvillä tekijöillä. Taylor
väittää, että aikanamme jopa vanha pyhän
ja maallisen välinen erottelu on saanut uu-
sia merkityksiä. Sen sijaan, että olisi ka-
donnut, Jumala on pyhittyneenä meihin
kaikkialla, arkielämässä, työssä, aviolii-
tossa ja monissa muissa ilmiöissä. Myös
Habermas korostaa sitä, ettemme voi ym-
märtää postsekulaaria aikaamme totuudel-
lisesti ja mielekkäästi ilman uskonnon ja
uskonnottomuuden välistä dialogia. Juma-
lakaipuu ei ole katoamassa; ”maallistu-
nutta” kaipuuta elävöittää usein ”uskon-

nollinen” eetos.
Espanjalainen kirjailija, esseisti ja fi-

losofi Miguel de Unamuno (1864–1936)
oli skeptikko ja  katolilainen, joka  pohti
järjen ja sydämen ristiriitaa. Järki vakuut-
taa meille, että kaikki päättyy kuolemaan
eli Jumalaa ei ole, mutta sydämemme
epäilee – se uskoo: ”skeptisismin ja epä-
toivon syleilystä” syntyy ”pelastava epäi-
ly”. Ihminen ei saa lopullista lohdutusta
rationalismista eikä sokeasta uskosta,
vaan hän jää ratkaisemattoman elämänon-
gelmansa vangiksi. Unamunon filosofis-
teologinen pääteos Del sentimiento trági-
co de la vida (1913), joka vielä vuonna
1957 kuului katolisen kirkon kiellettyjen
kirjojen luetteloon, on  nyt onnistuneesti
suomennettu nimellä Traaginen elämän-
tunto (2009).

Jos sekulaareille humanisteille on
haastavaa kohdata maallistuneisuuden
”uskontoisuus” postmodernina ja postse-
kulaarina aikanamme, niin on kristityillä-
kin haasteensa. Dietrich Bonhoeffer esit-
tää osuvasti vankilakirjeessään 16.7.1944
”uskonnottoman kristinuskon” aikakau-
den täysi-ikäiselle ihmiselle ja kristitylle
kuuluvan vaateen: ”Emmekä voi olla re-
hellisiä tunnustamatta, että meidän on
elettävä maailmassa – etsi deus non dare-
tur”. Ja juuri tämän me tunnustamme –
Jumalan edessä!”

Matti Taneli
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ARVIOT

Risto Uro

PALKINTONSA ANSAINNUT

Raimo Hakola ja Juha Pakkala: Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: arkeologian
näkökulmia. Kirjapaja 2008. 224 s.

Raimo Hakolan ja Juha Pakkalan tietoteos
sai vuoden 2009 kunniamaininnan Lauri
Jäntin säätiöltä. Teos on palkintonsa an-
sainnut. Se on jäntevästi kirjoitettu, hyvin
toimitettu ja näyttävä kuvatietokirja, joka
valottaa Raamatun maailmaa ja historiaa
arkeologian näkökulmasta.

Perinteinen raamatuntutkimus on ollut
varsin tekstipainotteista ja arkeologiaa on
siinä käytetty lähinnä tuomaan lisävaloa
Raamatun teksteille. Tänä päivänä ar-
keologisen aineiston annetaan kuitenkin
puhua enemmän sen omilla ehdoilla, mikä
on johtanut siihen, että Raamatun antamia
historiallisia tietoja on syytä tarkastella
uudessa valossa. Tämä käy ilmi erityises-
ti arvioitaessa Jahve-uskonnon syntyä ja
Vanhan testamentin kertomuksia Israelin
historiasta. Eeppisten kertomusten ja ar-
keologian suhde ei tietenkään ole kysy-
mys, joka rajoittuisi pelkästään raamatun-
tutkimukseen, sillä samantapaisten ongel-
mien parissa ovat painiskelleet esimerkik-
si muinaisskandinaavisten saagojen tutki-
jat. Hakolan ja Pakkalan teos käsittelee
arkeologian ja tekstien suhdetta viileän
asiallisesti ja uusimpiin tutkimustuloksiin
pitäytyen.

Tavallisen raamatunlukijan voi yllät-
tää se, kuinka vähän monille Vanhan tes-
tamentin historiankertomuksille  on  Raa-
matun ulkopuolista todistusaineistoa.

Daavidin  luoma  suurvalta  ja  Salomonin
rakentama temppeli kuvataan Vanhassa
testamentissa myyttisenä kulta-aikana,
jonka tosiasiallisista tapahtumista voimme
tietää hyvin vähän. Arkeologia tarjoaa
varmoja kiinnekohtia oikeastaan vasta
800-luvulta eKr. alkaen. Tällöin vaikutti
”Israelin” nimellä tunnettu valtakunta,
jonka perustajana on todennäköisesti ollut
Vanhassa testamentissa epäjumalanpalve-
luksesta tuomittu Omrin dynastia. Suurin
osa Vanhan testamentin teksteistä on kui-
tenkin kirjoitettu vasta Jerusalemin vuon-
na 587/586 tapahtuneen tuhon jälkeen,
jolloin syntyivät vaatimus yksijumalisuu-
desta ja lopulta lakiin perustuva varhais-
juutalainen uskonto. Arkeologia antaa
runsaasti todistusaineistoa sille oletuksel-
le, ettei temppelin tuhoa edeltävä uskon-
nonharjoitus Israelissa perustunut yhden
jumalan palvontaan eikä olennaisesti poi-
kennut muista Lähi-idän alueen uskon-
noista. Tuomitessaan aikaisemmat kunin-
gassuvut epäjumalien palvonnasta Van-
han testamentin kirjoittajat yksinkertaises-
ti heijastavat oman uskontonsa aikaan,
jolloin kirjoittajien edellyttämää Jahve-
kulttia ei vielä ollut olemassa.

Uuden testamentin puolella tekstitut-
kimuksen ja arkeologian suhde on osittain
erilainen kuin Vanhan testamentin tutki-
muksessa. Uuden testamentin aikaa kos-
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kevaa arkeologista tutkimusta on tehty
Pyhällä maalla huomattavasti vähemmän.
Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret kes-
kittyy nimenomaan Palestiinan alueella
tehtyihin arkeologisiin löytöihin. Kiinnos-
tus arkeologiaa kohtaan on viime aikoina
kasvanut myös Uuden testamentin ja var-
haiskristillisyyden tutkijoiden piirissä.
Koska monet varhaiskristilliset tekstit
ovat peräisin Palestiinan ulkopuolelta, tut-
kimuksessa on ollut luonnollista hyödyn-
tää laajemmin Välimeren alueella tehtyjä
arkeologisia kaivauksia ja niissä saavutet-
tua tietoa. Tällainen tutkimus on tuonut
runsaasti uutta tietoa siitä sosiaalisesta
maailmasta ja kulttuurista, jonka keskellä
varhainen kristillinen liike levisi. Vaikka
Hakolan ja Pakkalan rajaus sulkeekin pois
paljon Uuden testamentin tutkimuksen
kannalta relevanttia tutkimusta, kirja ha-
vainnollistaa, miten monin eri tavoin ar-
keologia voi valottaa Uuden testamentin
maailmaa tai jopa muuttaa aikaisempia
käsityksiä. Arkeologia esimerkiksi osoit-
taa, kuinka paljon hellenistinen kulttuuri
oli vaikuttanut ajanlaskun alun Palestii-
nassa, tai sen, miten puhtaussäädösten
noudattaminen on ollut oletettua laajem-
paa. Viimeksi mainittua väitettä voidaan
perustella sillä, että rituaalisiin peseytymi-
siin käytettyjen miqve-altaita on viime
vuosikymmeninä löydetty runsaasti eri
puolelta Palestiinaa hyvin erilaisten so-
siaalisten ryhmien asuinalueilta.

Kirjan jälkimmäinen osa luo tasapai-
noisen katsauksen moniin Uuden testa-
mentin tutkimuksen ajankohtaisiin kysy-
myksiin, joihin arkeologinen tutkimus tuo
lisävaloa. Viime vuosisadan merkittävim-
piin tekstilöytöihin kuuluneet Qumranin
kääröt ovat muuttaneet huomattavasti aiem-
min vallinnutta kuvaa ajanlaskun alun
juutalaisuudesta. Itse tekstit ovat nyt kaik-
kien tutkijoiden käytössä. Valitettavasti
kuitenkin Qumranin asutuksen ja alueen
muiden arkeologisten jäänteiden tutkimus
on vielä pahasti kesken, mutta jo nyt näyt-
tää siltä, että mielikuvaamme Qumranin

liikkeestä muusta juutalaisuudesta eristäy-
tyneenä erakkoyhteisönä on muutettava.

Lukijalle tarjotaan sujuvasti kirjoitetut
johdatukset synagogalaitoksen varhaisiin
vaiheisiin, Herodes Suuren rakennustoi-
mintaan, Jeesuksen ajan Galilean sosiaali-
seen todellisuuteen ja kristillisen pyhiin-
vaellustoiminnan syntyyn. Arkeologia voi
täydentää ja osittain korjata kirjallisten
lähteiden antamaa informaatiota. Pelkkiin
kirjallisiin lähteiden nojautuvat tutkimus
lankeaa helposti ”teologismin” ansaan
(Pascal Boyer), millä tarkoitetaan sitä,
että teologisten dokumenttien odotetaan
heijastavan suoraan ihmisten jokapäiväis-
tä uskonnollista ajattelua ja käyttäytymis-
tä. Kirjoitusten opilliset abstraktiot eivät
kuitenkaan usein vastaa sitä, mitä ihmiset
oikeasti tekevät ja ajattelevat. Esimerkiksi
300-500 lukujen synagogista löydettyjä
Heliosta ja tähtimerkkejä esittäviä mo-
saiikkeja on vaikea yhdistää juutalaisten
oppineiden käsityksiin kuvakiellosta.

Kirja olisi voinut valottaa eliittiin kuu-
lumattomien ihmisten uskonnollisuutta ja
arkipäivää enemmänkin. Vanhan testa-
mentin osuudessa viitataan lyhyesti ko-
deista löydettyihin esineisiin, joiden sano-
taan kertovan tavallisen kansan uskonnol-
lisista tavoista. Ainoina esimerkkeinä
mainitaan kuitenkin Juudan alueen asuin-
taloista löydetyt naispuoliset figuriinit,
joiden tarkasta funktiosta ei ole täyttä sel-
vyyttä. Kodeista tehdyistä löydöistä ja itse
rakennusten jäänteistä saadusta informaa-
tiosta olisi mielellään lukenut lisää. Sa-
moin mielenkiintoista olisi ollut, jos teok-
seen olisi sisällytetty enemmän vertaile-
vaa aineistoa muiden kulttuurien piirissä
tehdystä arkeologisesta tutkimuksesta.
Esimerkiksi kultillisessa käytössä olleita
pystykiviä tai kivimuodostelmia on löy-
detty lukuisista paikoista ympäri maail-
maa, ei vain Palestiinasta. Vertaileva tut-
kimus voisi syventää Israelin uskonnon
ymmärtämistä.

Hyvä kirja herättää halun lukea ai-
heesta lisää. Kirjan lopussa oleva muuta-
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man sivun kirjallisuusluettelo auttaa pa-
himpaan tiedonnälkään. Teoksen käyttö-
kelpoisuutta lisää myös hakemisto. Kris-
tinuskon ja juutalaisuuden juuret on yleis-

tajuinen tietoteos, joka toimii sekä alkeis-
oppikirjana että kiinnostuneen maallikon
tiedonlähteenä.

Niko Huttunen

RAAMATTU TÄYDENTYY

Jarmo Kiilunen ja Aarre Huhtala (toim.): Urhea Judit, viisas Sirak. Johdatus Vanhan
testamentin apokryfikirjoihin. Kirjapaja, 2008. 334 s.

Heräsin ja ajattelin, että minun pitää tä-
nään kirjoittaa tämä kirja-arvostelu. Aa-
miaispöydässä kuuntelin tyttäreni tari-
nointia TV:n Matkatoveri-elokuvasta,
joka perustui H. C. Andersenin satuun.
Paha vuorenpeikko oli lumonnut prinses-
san niin, että sulhaset olivat toinen toisen-
sa jälkeen kuolleet. Kuningas oli prinses-
san tähden epätoivoinen. Paikalle saapui
matkaa tekevä sulhasehdokas, joka sala-
peräisen matkatoverinsa avustuksella ku-
kisti vuorenpeikon lumouksen. Matkato-
veri   hyödynsi muun muassa kuolleen
joutsenen siipiä.

Kerroin Vanhan testamentin (VT) apo-
kryfikirjoihin kuuluvasta Tobitin kirjasta.
Kirjassa Tobia vaeltaa enkeli Rafaelin
seurassa ja nai Saaran, jonka aiemmat sul-
haset Asmodaios-demoni oli tappanut.
Tobia  kuitenkin  kukistaa  Asmodaioksen
Rafaelin avustuksella – ei joutsenen siipiä
vaan kalan sisälmyksiä käyttämällä. An-
dersen on tainnut lukea Tobitin kirjan.

Länsimaisessa kulttuurissa VT:n
apokryfikirjojen vaikutus näkyy mitä mo-
ninaisimmissa yhteyksissä ja niiden tunte-
mus kuuluu yleissivistykseen.  Jos sivis-
tyksessä on aukkoja, niitä voi paikata lu-
kemalla apokryfikirjat sekä Jarmo Kiilu-
sen ja Aarre Huhtalan toimittaman kir-
jan Urhea Judit, viisas Sirak.

Teos on artikkelikokoelma, jossa
asiantuntevat kirjoittajat (useimmat
apokryfien  suomentajia)  esittelevät  kun-
kin apokryfikirjan syntyä ja sisältöä,

kanonista asemaa ja jälkivaikutusta. Li-
säksi on apokryfikirjoihin liittyviä yleisar-
tikkeleita. Teoksen kirjallisuusluettelo
auttaa uteliasta lukijaa syvemmällekin
apokryfien saloihin. Toimittajille on epäi-
lemättä ollut iso haaste koostaa lukuisten
kirjoittajien artikkelit   yhdeksi   kirjaksi.
Lopputulos on kuitenkin selkeä eikä joi-
denkin asioiden toistuminen haittaa luku-
kokemusta.

Apokryfikirjat (tai deuterokanoniset
kirjat) ovat eräänlainen silta Vanhan ja
Uuden testamentin (UT) välillä. Ne ovat
juutalaista kirjallisuutta, joka karkeasti
määritellen on VT:a nuorempaa ja UT:a
vanhempaa. Tekstit ovat säilyneet krei-
kankielisinä käännöksinä ja osa on alun-
perinkin kirjoitettu kreikaksi. Käännös-
teksteistä on säilynyt hepreankielisiä kat-
kelmia, etupäässä Sirakin kirjasta.
Apokryfikirjoihin  mahtuu  niin juutalais-
nationalistista marttyyripaatosta kuin mal-
tillista viisausteologiaa tai värikkäitä tari-
noita Tobitin kirjan tapaan.

Urhea Judit, viisas Sirak nostaa esiin
myös enemmän kuin muutaman unohde-
tun kirjan. Se nostaa esiin kysymyksen
Raamatun ohjeellisesta kaanonista. Artik-
keleista käy mainiosti ilmi, että eri kir-
koilla on erilaisia kaanoneita. Ensinnäkin
ns. apokryfikirjat ovat monissa muissa
kirkoissa täysin kanonisia, toiseksi näiden
kirjojen kokoelma vaihtelee. Etiopian kir-
kolla on laajin kaanon. Luterilaisille
apokryfikirjat liikkuvat kaanonin rajoilla,
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Lutherin määritelmän mukaan niitä on
hyödyllistä lukea, mutta ne eivät ole kano-
nisten kirjojen arvoisia.

Luther paljastuu kaanonkysymykses-
sä kuitenkin varsin vapaamieliseksi. VT:n
apokryfeihin hän nosti Manassen rukouk-
sen, vaikka mikään aiempi kaanon tai
apokryfikirjojen luettelo ei sitä tuntenut.
Uudessa testamentissa hän alensi joukon
kirjoituksia UT:n apokryfikirjoiksi ja täl-
lainen  osasto  löytyy vielä  vanhimmassa
suomalaisessa Raamatussa vuodelta 1642.
Sittemmin nämä UT:ssa alennetut on jäl-
leen ylennetty.

Mutta miten VT:n apokryfit katosivat
suomalaisista raamatuista? Urhea Judit ja
viisas Sirak kertoo, että brittiläinen raa-
mattuseura pääsi 1800-luvulla sanele-
maan suomalaisen Raamatun laajuuden.
Seura suostui kustantamaan vain Raamat-
tuja, joissa luterilaisten ”puolikanonisina”
pitämiä apokryfikirjoja ei ollut. Sanottiin,
että ohuemmat Raamatut ovat halvempia,
mutta kustannuskysymyksiin kätkeytyi
myös pelko protestanttisesta identiteetistä.
Roomalaiskatolisessa (ja ortodoksisessa)
kirkossa apokryfikirjoja kutsutaan deute-
rokanonisiksi kirjoiksi ja ne ovat täysiar-
voista Raamatun tekstiä. Siksi britit kar-

sastivat apokryfeja.
Suomalaiset suostuivat brittien antika-

toliseen raamattupolitiikkaan  saadakseen
näiden taloudelliset resurssit käyttöönsä.
Ja kävi niin kuin usein käy: välttämättö-
myydestä tuli hyve. Vielä hiljattain kir-
kolliskokouksessakin esitettiin epäilyjä
apokryfikirjoja kohtaan. Enemmistö oli
kuitenkin toista mieltä ja näiden syrjitty-
jen kirjojen käännökset ovat nyt valmistu-
massa. Luterilainen Raamattu voidaan jäl-
leen täydentää entiseen mittaansa.

VT:n apokryfikirjat olivat aikanaan
suosittua lukemistoa. Heikki Räisänen
totesi pari vuosikymmentä sitten, että
menneen polven suomalaislukijoiden kä-
sissä Sirakin kirja kilpailee Raamatun
keskuksen asemasta. Sirakista on peräisin
monet suomalaiset sananlaskutkin. Urhea
Judit, viisas Sirak sisältää aiheellisesti
Aarre Huhtalan artikkelin apokryfien
kulttuurivaikutuksesta, jossa kirjo ulottuu
kirjallisuuden klassikoista 2000-luvun
heavy rockiin.

Jos haluaa lukea jotakin yleissivistä-
vää, Urhea Judit, viisas Sirak kannattaa
pitää mielessä.
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Vartijan matkassa vuonna 1889
Heidi Haahtela

J. A. Cederberg puuttui kirjoituksellaan ”Sananen eräästä päivän tapauksesta” Tyrvään
kirkkoherran valitaan, johon hän katsoi liittyneen eettisiä ongelmia.

Totuus punastuu ja kärsii ainoastaan sil-
loin kuin se salataan. – Tertullianus.

Sanomalehdistä on nähty että Tyrväälaiset
ovat saaneet asiansa onnistumaan ja vih-
doin viimein monien rettelöiden perästä
saaneet pastori J. Bäckin 4:ksi vaalisaar-
naajaksi avonaiseen kirkkoherran virkaan
Tyrväällä. Tunnettu on että vaali siellä jo
kerran on tapahtunut, jossa Hinnerjoen
kirkkoherra Valdstedt oli saanut tosin vä-
hälukuisen osan enemmistön kutsumisen.
Mutta Tyrvääläiset rupesivat ponnistele-
maan vastaan ja saivat kuin saivatkin vaa-
lin kumotuksi ja asian uudesta aljetuksi, ja
nyt on heidän mielimänsä, pastori Bäck
asetettu 4:teen vaalisijaan. Asia ansaitsee
jonkunlaista huomiota ja sentähden siitä
sanottakoon pari sanaa.

Laillisesti asia tietysti ajettu on ja ju-
riidisesti on kaikki oikein. Oliko se mo-
raalisesti oikein että pastori Bäck suostui
näin asiain ollessa neljänneksi rupeemaan,
siihen jokainen asiaa miettivä vastatkoon
mitä ajattelee, me puolestamme panisim-
me siihen suuren kysymysmerkin. Sangen
vaikea on ratkaista mihin saakka valtio-
kirkossa ancienniteettioikeus on ulottuva
ja missä seurakunnan oikeus vapaasti va-
lita pappi itselleen alkava. Me puolestam-
me olemme sitä mieltä että kirkkolaki
loukkaa kirkon oikeuksia kun se myöntää
neljännen vaalisijan papille, joka ei ijän ja
tietojen puolesta ole niitten kolmen arvoi-
nen, jotka vaalissa ovat. Vertailun vuoksi
tässä mainittakoon, että kirkkoherra Vald-
stedt on syntynyt 1826 ja papiksi tehty
1852; pastori Bäck syntynyt 1850, papiksi

vihitty 1870; ijässä siis 24 vuotta eroa.
Molemmilla arvolause pastoraalitutkin-
nossa approbatur cum laude. Sanottakoon
nyt mitä hyvänsä, niin me papit olemme,
palvellessamme valtiokirkkoa, tavallam-
me virkamiehiä, ja on siis oikeus saada,
niinkuin muillakin virkamiehillä, van-
hemmaksi tultua semmoiset tulot, että
perheinensä voipi elää. Mutta seurakun-
nan oikeus?! Mihin se jää? Selvä johto-
päätöshän tästä on se, että seurakunnat
ovat sentähden olemassa, että papit saisi-
vat heiltä palkkansa?! Sehän on hirvittä-
vää ajatella. Sehän loukkaa kristillisen
seurakunnan pyhimpiä oikeuksia.

Katselkaamme tätä asiaa. Mikä on seu-
rakunnan oikeus? Kutka papin valitsevat?
Enimmät äänet. Keillä on enimmät äänet?
Niillä joilla on suurin tulo. Siis tulot ne ovat,
jotka papin valitsevat.  Eli luuleeko joku,
että esim. paloviinayhtiö, joka pappia valit-
see, jollakin tavalla edustaa kristillisyyttä?
Markat siinä perustuksena on ja markkain
jälkeen valitaan. Mutta tosikristittyjen oi-
keus loukkaantuu! Tosi kristityt ovat salassa
oleva pieni joukko, jotka elävät siellä täällä
seurakunnissa diasporassa, ja niiden ääni ei
kauvas kuulu. Harvoin, aniharvoin, jos kos-
kaan on tosikristittyjen pieni joukko saanut
yksin papin valita. Tyrvää on suuri, lihava
pala, sangen sopiva 19:n vuosisadan apos-
tooliselle saarnaajalle. Selittääksemme tässä
asiaa, teemme pienen kysymyksen. Jos
esim. Sammatissa, jossa sentään löytyy 800
kalliisti ostettua sielua, olisi tullut tuommoi-
nen suuri nälkä sen sanan perään, jota Pas-
tori Bäck saarnaa, olisiko hän suostunut ru-
peemaan neljänneksi? Ei, ei, ehdottomasti
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ei. Mutta Tyrvääläisten kukkarot ovat täy-
demmät ja sielut kalliimmat. Eikös niin?

Kun asia paljastetaan ja sydämmen
vilppiä ei koeteta korulauseilla peittää, on
tässä kysymys Tyrvään pitäjän suurista
tuloista. Ja kuka oli oikeutettu ne saa-
maan? Se joka ensin, kun asiat aivan lain
mukaan ajettiin, sai seurakunnan kutsumi-
sen. Pastori Bäck siis ottaa vanhan virka-
veljen suusta sen palan, joka oikeastaan
on hänen. Sillä jos ei Tyrvääläiset olisi
ruvenneet rettelöimään, jos pastori Bäck
heti olisi katkaissut heidän aikeensa ja sa-
nonut: en tahdo enään siihen asiaan taker-
tua, kun se jo lain mukaan on toisen oma,
niin kirkkoherra Valdstedtilla jo olisi ollut
valtakirja siihen virkaan. Tämä on alaston
totuus, mutta se ei aina tunnu makealta.

Me olemme koko ajan asiaa koittaneet
katsella periaatteen kannalta. Edessä ole-
va ikävä tosi asia antaa tämmöisiin miet-
teisiin runsaasti aihetta. Mutta sanoo tä-
hän joku: olihan neljännellä täysi oikeus
ottaa vastaan Tyrvääläisten pyyntö. Ja
voipihan sitä katsoa Jumalan ohjaukseksi-
kin, että he näin innossaan ovat. Me
emme puolestamme millään tavoin voi
katsoa sitä Jumalan ohjaukseksi. Jumala
sallii paljon, mutta se ei suinkaan sentäh-
den ole Jumalan tahto. Juriidisesti asia on
kaikin puolin oikein, mutta ei kristillisesti.
„Mitä, te tahdotte että ihmiset teille tekisi-
vät, se tehkäät te myös heille”, sanoi se
suuri opettaja, jonka suussa ei vilppiä
löytty. Tämmöinen 4:n virkaanastuminen
kuin tässä nyt on kysymyksessä, on sem-
moinen korvapuusti apostooliselle rak-
kauden käskylle, että semmoista ei pitäisi
kristillisessä seurakunnassa tulla kysy-
mykseen. Eli olisiko pastori Bäck, kirkko-
herra Valdstedtin sijassa, suonut että hä-
neltä näin leipä olisi otettu. Jos hän voi
siihen vastata myöntävästi, oli hän myös
(kristillisesti) oikeutettu suostumaan Tyr-
vääläisten pyyntöön, muuten ei.

Pappissääty yleensä ei ole rikas. Sen
jäsenet tulevat niin toimeen, että he itse
säästämällä useinki sangen kituvasti elä-

vät ja saavat lapsillensa tarpeellisen kas-
vatuksen. Mutta kovin ikävä asia se olisi,
jos luonnollinen järjestys niin mullistettai-
siin, että nuoret rupeisivat ottamaan sen
leivän, joka vanhoille tulee. Kirkolle arve-
luttavaa myös olisi, jos tuo kysymys 4:sta
vaalisaarnaajasta saisi ruveta rikkaruohoja
kylvämään virkaveljesten välille. Kuinka
suuri kiusaus, joka voipi depraveeraavai-
sesti vaikuttaa laajoihin piireihin, eikö täs-
sä ole nuorelle alkavalle papille koettaa
puhella niin että hän saisi kutsumisen
4:ksi? Paavali sanoo (2 Tim. 4, 2): saarnaa
sanaa, pidä päälle sekä hyvällä että sopi-
mattomalla ajalla, rankaise, nuhtele j. n. e.
Pappi, joka toivoo 4:ksi päästä, joutuu
varmaanki ylen ikävään kollisioniin tä-
män käskyn kanssa. Jos hovioikeudessa
esim. olisi mahdollista hypätä kanslistista
hovineuvokseksi, olisi se ääretön harp-
paus ja semmoinen laittomuus ei voi tulla
kysymykseen, se kerrassaan on mahdo-
ton. Lainoppineet, joiden tulee lakia val-
voa ja noudattaa, katsovat oikeaksi, niin-
kuin muutkin virkakunnat, että nuori saapi
nuorta ikäänsä ja lyhyttä läpikäytyä vai-
kutusaikaansa vastaavat tulot, ja vanha
suuremmat; pappissääty on ainoa joka
loukkaa vanhain uskollisten palvelijain oi-
keutta, päästämällä nuoremman ottamaan
leivän heidän suustansa. Sillä kutka ne
ovat, jotka saavat kutsumisen 4:ksi? Ta-
vallisesti semmoiset, joilla on hyvä puhe-
lahja, jolla he jotka voivat ymmärtämättö-
miä lumota. Pieni lahjaisemmat, jotka
voivat olla yhtä uskolliset ja uskollisem-
mat, jäävät syrjään ja saavat katsella mi-
ten suurilahjaiset saarnaavat itsensä lei-
pään. Edessä oleva tosiasia on esimerkki
siitä. Suotavaa olisi, että kirkkolain mää-
räykset 4:stä muutettaisiin paljon ahtaam-
miksi kuin ne nyt ovat. Kirkolle luullak-
semme olisi se siunaukseksi.

Tahdomme lopuksi mainita, ettemme
tunne kirkkoherra Valdstedtia, emmekä me
hänen tähtensä ole tätä apologiaa kirjoitta-
nut. Se asia on siksi tärkeä, että olemme
sentähden tahtonut siitä sanasen lausua.
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