
Raapaisu kristillisen
romaanin ongelmaan

Mikko Ketola & Matti Myllykoski

n Tässä numerossa julkaisemme kaksi
haastavaa ja kiintoisaa uskonnonfiloso-
fista kirjoitusta, joiden kirjoittajat ovat
sosiaalietiikan emeritusprofessori Heik-
ki Kirjavainen ja uskonnonopettaja
Jussi Saarela. Näiden rinnalla teema-
namme on hyvä lukukokemus, joka suo-
rastaan pakottaa huudahtamaan: ”Oli-
pas hyvä kirja!” Omista kirjallisista täh-
tihetkistään kirjoittavat päätoimittajien
kutsumina kirjailija Markku Envall,
teologi ja toimittaja Marja Kuparinen,
uutisankkuri Peter Nyman sekä teolo-
gi, toimitusjohtaja Kalevi Virtanen.
Kaikki nämä hienot puheenvuorot kerto-
vat omalla tavallaan siitä, miten lukemi-
sen ilo syntyy ja miten merkitys raken-
tuu tekstin ja lukijan kohdatessa.

Vertailtuamme omia lukukokemuk-
siamme löysimme mekin yhden kohtuul-
lisen äskettäisen kirjan, jonka olemme
kokeneet ajatuksia herättäväksi: Jonat-
han Littell, Hyväntahtoiset (Les Bien-

veillantes). Kirjoittaja on juutalaistaus-
tainen amerikkalainen, joka kertoo mi-
nämuodossa saksalaisen SS-upseerin
vaiheista Hitlerin sodassa ja hänen osuu-
destaan juutalaisten tuhoamiseen itärin-
tamalla. Littell teki vaikeaan aiheeseen-

sa viiden vuoden ajan perusteellista – ja
hyvin kutinsa pitävää – taustatyötä, jul-
kaisi lähes 1400-sivuisen järkäleensä su-
juvaksi ranskaksi sekä sai siitä vuonna
2006 kaksi arvostettua palkintoa, Gon-
court-palkinnon ja Ranskan akatemian
romaanipalkinnon.

Kirjan päähenkilön, SS-upseeri Maxi-
milian Auen kautta lukija saa kertauk-
sen paitsi juutalaisten joukkomurhan to-
teutuksen evoluutiosta myös natsien itä-
rintaman noususta ja tuhosta. Aue on
aluksi mukana Einsatzgruppen toimin-
nassa Ukrainassa ja osallistuu muun
muassa Babi Jarin teurastukseen. Täl-
löin juutalaisia murhattiin vielä ampu-
malla yksitellen, mutta kirjan lopussa
Aue on todistamassa jo ”teollista” mur-
haamista Auschwitzissa. Hän selviää hä-
din tuskin Stalingradista ja näkee kol-
mannen valtakunnan lopullisen tuhon
Berliinissä keväällä 1945.

Littellin kirjan tekee kristilliseltä
kannalta mielenkiintoiseksi se, että Lit-
tell on tietoisesti hylännyt kristillisen ta-
van käsitellä aihettaan. Hän ei istuta SS-
upseeriaan samantyyppiseen syyllisyy-
den asetelmaan kuin esimerkiksi Gra-
ham Greene tekee monille romaani-
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henkilöilleen. Sen sijaan Maximilian Aue
on hänelle SS-mies, joka ei tunne syylli-
syyttä eikä suostu moraalisesti tuomitse-
maan holokaustia, muutamasta pikku
välähdyksestä huolimatta. Littell kiertää
ongelman antamalla päähenkilönsä oi-
rehtia tekemisiään painajaisunina, fyysi-
senä pahoinvointina ja rajuina homosek-
suaalisina fantasioina. Miehen lapsuu-
desta löytyy vihjeenomaisiksi taustateki-
jöiksi sodassa kadonneen isän menettä-
minen, vaikea äitisuhde ja insestinen
suhde  omaan  sisareen. Littell koristaa
Auen minätarinan niveltämällä siihen
osittain Aiskhyloksen kertomuksen
Oresteesta, joka kostaa äitinsä rakasta-
jattaren surmaamaksi joutuneen isänsä
kuoleman surmaamalla uskottoman äi-
tinsä. Raivottaret ajavat Oresteesta ta-
kaa kostaakseen hänelle, mutta jumala-
tar  Atheneen  päätös Oresteen hyväksi
saa nämä valitsemaan uuden roolin ja
muuttumaan eumenideiksi eli hyväntah-
toisiksi – siitä Littellin kirjan nimi ja vii-
meinen lause. Maximilian Aue pääsee so-
dan jälkeen pakenemaan sekä äitinsä ja
tämän uuden miehen surman rankaise-
mista että tekemisiään itärintamalla.

Onko totuus pahantekijästä – siis
pohjimmiltaan kenestä tahansa pahaan
sekoittuvasta ihmisestä   – tällainen?
Onko pahan ja hyvän taistelussa – voiko
sellaisesta puhua? – totta vain se, mikä
todellisuudessa monesti tapahtuu: koh-
talo suojelee toisia pahantekijöitä ja an-
taa monien näitä silminnähden parem-
pien ihmisten – saako heitä sanoa pa-
remmiksi? – kärsiä? Pitkään aikaan hy-
viksi katsotut romaanit – kysymme kui-
tenkin: mitähän ne ovat? – eivät ole opet-

taneet meille, mikä on oikein ja mikä
väärin. Usein ne nimenomaan välttävät
luomasta asetelmia, joissa lukija pääsisi
moraalisen pohdiskelijan ja tuomarin
asemaan, ja yrittävät sen sijaan saada
hänet antautumaan kiehtovien ja selittä-
mättömien tapahtumasarjojen vietäväk-
si. Kirjan käsistään laskettuaan lukijalla
on mielessään kysymyksiä, joihin voi vas-
tata vain hän itse. Hyvä postmoderni kir-
jailija tajuaa olla tulkitsematta tekstiään
ja puhdistaa luomansa kertomuksen kai-
kesta vihjailevuudesta. Hän jättää seli-
tykset tuus tykkänään lukijan huoleksi.

Onko kristillistä romaania – mikä se
sitten olisikaan – enää olemassa? Jos ei
ole, mikä on tappanut sen tai mihin tau-
tiin se on kuollut? Miksi se ei enää herä-
tä intohimoja? Jos sen sijaan on, missä
muodossa se elää ja mitkä ovat sen tun-
tomerkit? Jos taas on samantekevää,
onko kristillistä romaania vai ei, lienee
joka tapauksessa kiinnostavaa kysyä, mi-
ten kristitty  suhtautuu fiktioon. Onko
kristillinen usko kantajalleen faktojen
kokoelma, joka uskonvarmuuden ponte-
vasta vaatimuksesta on luettava virtavii-
vaisesti kaikkeen inhimilliseen todelli-
suuteen? Mihin vastaamattomille kysy-
myksille altistettu – kristitty tai kuka ta-
hansa – lukija joutuu pisteessä, jossa fik-
tio lakkaa olemasta harmitonta viihdet-
tä, rentouttavaa jännitystä tai taidokasta
menneisyyden kuvausta? Onko tulkinta
hänelle lopulta vain peili, joka kertoo hä-
nelle, millainen hän itse on, vai muut-
tuuko hän hyvän romaanin luettuaan
joksikin, jota hän ei ennen ensimmäisen
sivun kääntämistä osannut edes aavis-
taa?
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Leo Tolstoin Anna Karenina:
parisuhteiden ensyklopedia

Markku Envall

n Jos saisin ottaa autiolle saarelle vain
yhden romaanin, se olisi Anna Karenina.
En käytä kriitikkokieltä, en väitä että se
on maailman paras romaani. Minulle
riittää että valitsisin sen, jos vain yksi
mahtuisi kuormaan. Jaetulle ensimmäi-
selle sijalle saattaisi päästä saman kirjai-
lijan vuosikymmentä varhaisempi Sota
ja rauha.

Tolstoin kaksi suurta romaania te-
kee työlääksi käsitellä niiden ”ulottei-
suus”, lähes kosminen avaruus, maail-
moja syleilevä mahduttavuus. Niissä on
paljon, melkein kaikki; siksi niistä puhu-
minen merkitsee aina rajua valintaa,
miltei väkivaltaista karsintaa. Niin ta-
pahtumien kuin henkilöiden lukumäärä
on valtava, ja sivuhenkilötkin ovat kaik-
kea muuta kuin yhdentekeviä. En ole lu-
kenut yhtään tutkimusta, joka käsittelisi
esimerkiksi kurpanmetsästystä, jota
Anna Kareninassa kuvataan asiantunte-
vasti, seikkaperäisesti ja ihmismielen ko-
kemuksen läpi.

Tolstoin henkilökuvaus on niin mo-
nitasoista ja läpinäkevää, että se riittää
tekemään naurettaviksi useimmat kriit-

tisen kielen selostukset hänen henki-
löidensä tyypeistä tai luonteista. Ihmis-
ten eksistentiaaliset ja moraaliset pun-
ninnat ja ratkaisut kuvataan, mutta nii-
tä ei arvoteta. Olen kuulevinani Tolstoin
sanovan: sen typeryyden minä jätän luki-
joiden vastuulle.

Anna Kareninan laajuus on noin 900
sivua. Olen lukenut sen läpi noin puolen
tusinaa kertaa, tarkkaa lukua en ole pi-
tänyt. Minun lukunopeudellani ja elä-
mäntavallani sen  lukeminen  niin, että
yhtäältä jatkuvuus säilyy eli pysyn ro-
maanin maailmassa, toisaalta minulla on
rauha keskittyä tärkeisiin yksityiskoh-
tiin, merkitsee noin viikon työtä, oikeam-
min sanoen: juhlaa. Lukemisen edelly-
tyksenä on, ettei sillä viikolla ole paljon
muita aikaa vaativia velvollisuuksia. Päi-
väannokseni on noin 150 sivua. Olen lu-
kenut muidenkin suomennoksia, mutta
parhaiten on makuuni osunut Eino Kali-
man käännös vuodelta 1961. Siinä on sa-
naston ja tunnelman ajanmukaisuutta
kohtuullisine vanhahtavuuksineen. Esi-
merkiksi maatalouden sanasto on osin
sen verran arkaaista, että sitä täytyy
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opiskella Nykysuomen sanakirjasta.
Pidän sekä mahdottomana että vaa-

rallisena todistella, että jokin teos on yli-
voimaisen tasokas ja ansiokas. Mitä luki-
jan tajunnassa tapahtuu, on vaikeasti
kuvattavissa.  Ja yletön kiitos  herättää
aina epäilyksiä. Parasta on puhua nöy-
rästi ja yleistämättä itsestään, tunnustaa
mitä itse pitää arvossa. Tolstoin kerronta
vetoaa mieleeni, vastaa kuvaani elämäs-
tä, viihdyttää ja kiihdyttää. Kysellessäni
sen vaikuttavuuden salaisuutta olen pää-
tynyt tulokseen, että se piilee terävyyden
ja avaruuden harvinaisessa yhdistymi-
sessä. Yksityiskohdat nähdään tarkasti,
mutta niiden määrästä ja suhteista kas-
vaa avaruus. Minkä tahansa aiheen Tols-
toi ottaa käsittelyynsä, kuvauksessa on
nautittavaa tuoreutta ja omintakeisuut-
ta.

Tolstoista tuli mielikirjailijani vuosi-
tuhannen  vaihteessa  muutaman sattu-
man summana. Kun esikoiseni alkoi
opiskella venäjää, jota en osaa, aloin lu-
kea Tolstoita vilpittömän kateellisena
pojalleni, joka oli oppiva lukemaan häntä
alkukielellä.

Tolstoin ylistäminen romaanin taitu-
rina on toisteista ja kulunutta. Väärentä-
mätön kulttuurisnobi voi puolustaa vain
unohdetumpaa ja harvinaisempaa klas-
sikkoa. Uskon puolestani, että valtavirta
on tässä asiassa oikeassa. Mainittuani
snobien leiriin kuuluvalle kollegalle Tols-
toin mielikirjailijakseni hän katsahti mi-
nua oudoksuen ja huudahti: ”Ai, sinä
olet niitä miehiä”. En tiedä enkä juuri
välitäkään tietää, miksi miehiksi Tols-
toin lukeminen minut teki hänen mieles-
sään.

Vahvasti pelkistävällä silmällä Anna
Kareninassa voi nähdä viisi päähenkilöä,
vaikka etualahenkilöitä (Alex Matsonin
termi) saattaa olla yli kaksikymmentä.
Viisi ei ole lukuna sattuma vaan syvästi
teeman mukainen. Romaani kuvaa kah-
ta avioliittoa, mistä saadaan neljä henki-
löä. Viides tarvitaan hajottamaan toinen
ja uhkaamaan toista liittoa. Liitoista ha-
joava on Aleksei ja Anna Kareninin, jon-
ka ”hajottaa” kreivi Vronski. Toinen liit-
to on hitaasti ja vaikeuksien kautta ke-
hittyvä Konstantin Levinin ja Kitty
Stserbatskajan rakkaus. Juonellisesti
nämä liitot kytkee yhteen Vronski.

Lukijalle on selvää, että Tolstoi ”tut-
kii” muodollista, säädyn mukaista, vailla
rakkautta solmittua yhteiskunnallista
avioliittoa ja sen heikkoa kestävyyttä ra-
kastumista vastaan. Hän ”vertailee” sitä
luonnon ja tunteen (”elämän”) mukai-
seen rakkausavioliittoon. Verkkaisesti ja
vuorotellen hän kuljettaa eteenpäin kol-
men suhteen tarinaa, mutta on aivan
liian etevä kirjailija sortuakseen vertaa-
maan niitä. Hän asettaa ne rinnakkain
lukijan eteen ja jättää vertailun hänelle.
Kumpikin päätarina toimisi myös omana
romaaninaan. Että Tolstoi yhdistää ne,
kuvastaa hänen kirjallisen ja ajatukselli-
sen kunnianhimonsa mittasuhteita.

Vuosikymmenen varhaisempaan So-
taan ja rauhaan verrattuna Anna Kare-
ninan ihmis- ja ihmissuhdekuvaus on as-
tetta seesteisempää, mutta ei vähemmän
terävää. Kun sota ja historianfilosofia jäi-
vät pois, romaanimuoto eheytyi ja kiin-
teytyi. Toisin kuin Sodalla ja rauhalla on
Anna Kareninalla teema; se on ihmisten
väliset suhteet, ennen muuta parisuhteet
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ja niistä ennen muuta yhteiskunnallisen
instituution säätelemä eli avioliitto.
Anna Kareninaa voi kutsua sekä avioliit-
to- että rakkausromaaniksi. Muunnel-
mien vyörytys kasvattaa siitä eräänlai-
sen parisuhteiden ensyklopedian.

Tolstoin näkemyksen mukaan yksi-
lön elämä kukoistaa tai tuhoutuu hänen
parisuhteensa myötä. Lukija saa päättää
puolestaan,   kuinka oikeassa   kirjailija
tässä on. Saada lähin ihminen ja voida
rakastaa häntä, se on romaanin henkilöi-
den suurin kysymys. Ja miesvallan aika-
na eläneenäkin Tolstoi katsoi, ettei pari-
suhteen merkitys miehen elämälle ole
vähäisempi kuin naisen. Konstantin Le-
vinin elämän ja kuoleman kysymys on,
saako hän Kitty Stserbatskajan vaimok-
seen vai ei. Levin kosii Kittyä kaksi ker-
taa, hän saa ensin kieltävän, sitten
myöntävän vastauksen. Nykyelokuvassa
kertojen väli mitattaisiin minuuteissa,
tässä romaanissa se on 400 sivua. Niiden
ajan eläytyvän lukijan on pakko jännit-
tää, kuinka heidän käy.

Nykylukijan mukavuudenhaluiseen
makuun Anna Karenina saattaa olla
paitsi hidas myös rönsyilevä romaani.
1870-luvun venäläistä yhteiskuntaa ja
elämänmenoa valaistaan pitkin jaksoin,
joita lukija on helppo pitää poikkeamina
tai harhautumina. Niiden puolustus on
kuitenkin siinä, että ne kuuluvat romaa-
nin henkilöiden elämään, valaisevat ja
selittävät heitä yksilöinä ja tyyppeinä.

Kerronta alkaa vailla johdantoja kes-
keltä ruhtinas Oblonskin avioliiton krii-
siä. Liitto on vähällä hajota miehen us-
kottomuuteen, mutta jää muodollisesti
voimaan. Tolstoi ei ole jäljentävä realis-

ti. Hänen tyylipiirteistään tärkein on
hienoinen ja sellaisena usein huomaa-
matta jäävä ironia. Sitä on sekä sanava-
linnoissa että tilanteiden suhteissa. Hä-
nen romaanejaan koossa pitävä rakenne-
periaate on vastakohta-asettelu. Ob-
lonskin ja Levinin ensimmäinen kohtaa-
minen näyttää ystävyyden, joka perus-
tuu luonteiden vastakkaisuuteen.

Anna Karenina on kuin sinfonia, jos-
sa kaksi suurta teemaa, hajoaminen ja
yhdistyminen, soivat vuorotellen ja toi-
siaan vastaan. Elämä rakentuu ja jatkuu
rakkaudesta ja liittymisestä; se estyy ja
tuhoutuu erillistymisestä, eroamisesta.

Kirjan nimellä on maagista tehoa.
Koska romaanin yksi henkilö on antanut
sille nimen, mieli- ja muistikuvissa kirja
on köyhtynyt hänen tarinakseen. Taka-
kansitekstit puhuvat Annan vaiheista
Levinin ja Kittyn vastateemaa mainitse-
mattakaan. Tosiasiassa Anna ei ole ro-
maanin pää- vaan nimihenkilö. Tolstoin
henkilöstö organisoituu samoin kuin elä-
mässä: jokainen tuntee hyvin muuta-
man, hiukan huonommin hiukan useam-
pia, satunnaisesti lukuisia ihmisiä.

Lukiessani Anna Kareninaa en
päästä selittäjiä itseni ja tekstin väliin.
Konstantin Levinin hahmo hehkuu, hä-
nessä on eniten poltetta, voimaa ja origi-
naalisuutta. Tuntuu yksinkertaisesti sil-
tä, että hänet on suurimmalla rakkau-
della kuvattu. Uskon että noin voi kuva-
ta vain henkilöä, jonka rakentaa itsensä
aineksista, jossa luo omaa kuvaansa, jos-
sa kuvaa itseään. Madame Bovaryn esi-
kuva saattoi vaikuttaa, mutta uskon
mieluummin suoranaisen ujouden yh-
deksi syyksi sille, että Tolstoi nimesi ro-
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maaninsa Annan mukaan. On kuin kir-
jailija haluaisi sanoa: älkää tuijottako mi-
nua, katsokaa Annaa. Kirjailijan kiellon
vahvistamana tunnen, että Levin on ro-
maanin vaikuttavin mieshenkilö ja hä-
nen ja Kittyn suhde ja avioliitto sen vai-
kuttavin tapahtumasarja. En voi mitään
sille, että se liikuttaa minua väkeväm-
min kuin mikään Kareninin, Annan ja
Vronskin suhteissa ja vaiheissa.

Tunnen suurta arkuutta abstrahoida
Tolstoin sanallisen freskon perimmäisiä
merkityksiä. Ensiksi, koska voin erehtyä,
toiseksi, koska abstrahointi saattaa olla
periaatteellisesti hänen taiteensa vas-
taista. Tolstoi on universaalinen realisti,
hänen intohimonsa on näyttää, millaista
ihmiselämä on, millaisena sitä eletään.
Hänessä oli tarpeeksi filosofia; hän olisi
voinut filosofoida, jos olisi uskonut sen
vievän syvemmälle totuuteen.

Tämän uskallan kuitenkin sanoa:
päähenkilöistä Karenin ja Vronski ovat
ulkoapäin orientoituvia yhteiskuntaih-
misiä, jotka sopeuttavat sisäisyytensä ul-
komaailman vaatimuksiin. Edellistä joh-
taa aseman mukainen säädyllisyys, jäl-
kimmäistä ylpeys. Levinin vaikuttavuus
on siinä vakavuudessa, joilla hän ottaa
todesta sen mitä itsessään havaitsee.
Hän on riippumaton siitä, miten rajuihin

konflikteihin sisäinen itsenäisyys johtaa
yhteisön ja sen normien kanssa. Kareni-
nien liitto hajoaa luonnon ja tunteen vas-
taisuuteen, Annan ja Vronskin liitto puo-
lestaan avioliittoinstituution tuen puut-
teeseen. Laillista suhdetta vaativa yh-
teiskunta (seurapiiri) on julma ja tekopy-
hä, varsinkin nykylukijan silmissä, Tols-
toin sitä erikseen osoittelematta. Anna
kuulu naisversiona yhteiskunta-ihmis-
ten, Kitty luonto-ihmisten ryhmään.

Äärimmäisiksi kliseiksi pelkistäen
romaani rakentuu kolmen teesin varaan:
avioliitto vailla rakkautta hajoaa, rak-
kaus vailla avioliittoa tuhoutuu, avioliit-
toon tähtäävä ja johtava rakkaus kestää.

Jos Tolstoin kuvaus jonkun elämän-
filosofian tarjoaa tai vihjaa, sen voisi kai-
kessa kalvakkuudessaan ja kuivakkuu-
dessaan muotoilla seuraavasti. Väärentä-
mätön, autenttinen, suoraan kokemuk-
seen perustuva elämä on vaikeaa mutta
perii voiton; pelkästä yhteiskunnasta
orientoituva elämä voi olla kuinka ko-
meaa ja vaikuttavaa tahansa, mutta joh-
taa viime kädessä tuhoon. ”Itse elävä elä-
mä”, niin kuin venäläiset sanovat, tu-
hoaa ne, jotka eivät ole sen puolella tai
yhteydessä sen kanssa, kuuntele sen
ääntä ja toimi sen mukaisesti.
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Minä ja Pimeyden ydin

Marja Kuparinen

n Tapasimme Helsingissä 1970-luvun
alussa, juuri kun ensimmäisten opiskelu-
vuosien teologiset höyryt alkoivat hiukan
asettua. Aika kohtaamiselle oli oikea, sillä
elämä etsi uutta uomaa. Luin Marianne
Alopaeuksen vuonna 1965 ilmestyneen
Pimeyden ytimen seitsemän kertaa pe-
räkkäin. Meistä tuli erottamattomat.

Jälkeenpäin olen yrittänyt ymmär-
tää, miksi juuri tämä kirja on muokan-
nut minua enemmän kuin mikään muu,
ja miksi se neljäkymmentä vuotta myö-
hemmin yhä tulee lähelle ja tuntuu pu-
huvan olennaisista asioista.

Pimeyden ydin on loppujen lopuksi
pinnalta katsoen yksinkertainen tarina.
Sen tapahtumat ovat luonteeltaan enem-
män sisäisiä huomioita kuin ulkonaista
vauhtia. Katajanokalla asuva suomen-
ruotsalaisen kulttuuriperheen Mirjam-
tyttärellä on juutalainen poikaystävä,
Jurek. Tyttö on kahdeksanvuotias, poika
pari vuotta vanhempi. Tytön isälle Jurek
on erilainen, ei-toivottu. Ryssänjutsku,
huutavat lapset koulumatkalla. Mirja-
mille paljastuu, että isä kuuluu niihin,
joille yhteisyyttä luo isänmaa, Jumala ja
Hieno Perhe.

Mirjam menettää teinivuosinaan sie-
lunkumppaninsa Jurekin, ja se menetys
on suuri. Ehkä suurin, sillä nuori sydän
on ehdoton ja niin valmistautumaton.

Leikkaus Pariisiin. Algeria pyrkii
eroon Ranskasta. Kaupunki kuhisee kas-
voja ja elämää. Mirjam on toimittaja ja
törmää Jacobiin, algerialaiseen vapaus-
taistelijaan. Jurek saa seuraajan.

Aikaisemmin Mirjam on tavannut
myös älykkään fysiikan professorin Mar-
cin, joka haluaa omistaa toisen matkan
päästä. Hän panee pisteen omalle totuu-
den etsinnälleen notkistamalla polvensa
katolisen totuuden edessä. Mirjam on
pettynyt. Kuitenkin juuri tämä sietämä-
tön, etäällä pitävä ja vaitelias mies sanoi
olennaisen lauseen: ”Tärkeintä on, että
tuntee Jumalan itsessään.”

Mirjam ja Mirjamin miehet. Hän
tuntee, että oppii heiltä. Mirjam kiinnos-
tuu miehistä ja naisista, joilla tuntuu ole-
van hänen haluamansa tieto ja kokemus.
Yhä uudelleen Mirjam joutuu pohtimaan
rakkauden ja vapauden, vierauden ja tut-
tuuden, yhteisöllisyyden ja yksilöllisyy-
den, muodollisen koulutuksen ja vaisto-
maisen ymmärryksen ja sivistyksen suh-
detta.

Suomenruotsalainen lintukoto saa
huutia. Mirjam etsii kaikista ihmisistä
vapaata henkeä, joka näkee olennaisen.
Hän menettää Jacobin – mutta oppii:
”Suurempaa petosta elämää kohtaan en
tiedä kuin on unohdus ja vaikeneminen.”
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Olin lumoutunut. ”En minä halua halli-
ta. Enkä liioin olla hallittu. Tahdon louk-
kaamattoman vapauden tilan ympärille-
ni. Ja muiden ympärille.” Minäkin tah-
doin olla vapaa, en tahtonut pettää itseä-
ni.

Jo lapsena Mirjam haluaa kirjoittaa,
mutta häntä eivät kiinnosta kirjojen ta-
pahtumat vaan ihmiset. Jurekin isä loh-
duttaa lempeästi: Ei ole välttämätöntä
kirjoittaa tapahtumia. Kaikkein tärkeim-
missä kirjoissa kerrotaan, millaisia ihmi-
set ovat.

Sellaisia kirjoja tahdon itsekin yhä
lukea. Katsoa tarkasti ja syvälle niihin
intohimoihin, jotka ihmistä käyttävät ja
pitävät hänet pystyssä – tai joihin hän
kaatuu.

Mirjam vaistoaa ensi tapaamisella
Jacobissa jonkin tärkeän kokemuksen ja
myöntää tarvitsevansa häntä ja halua-
vansa sellaista, mitä mies voisi hänelle
opettaa. ”Minut valtasi hätäännys ajatel-
lessani, että hän voisi nousta tuosta ja
mennä tiehensä ja häipyä yöhön ja iki-
ajoiksi riistää minulta tiedon jota tarvit-
sin.”

Vuosien varrella olen silloin tällöin
törmännyt ihmisiin, jotka herättävät sa-
manlaisen henkisen nälän. Joidenkin
kohdalla olen vaistonnut myös hengelli-
sen kokemuksen, joka on sytyttänyt kai-
pauksen ja etsinnän. Älä mene juuri nyt,
minäkin ajattelen salaa.

Erilaisuuden ja samanlaisuuden poh-
dinta kulkee läpi koko Pimeyden ydin
-kirjan. Omia ihmisiä ovat ne, jotka us-
kovat ihmisten yhdenvertaisuuteen, oi-
keudenmukaisuuteen ja vapauteen. Ro-
maanin Mirjam tunnistaa heidät nopeas-

ti, eivätkä silloin kansallisuus ja varalli-
suus merkitse mitään rodusta puhumat-
takaan.

Mirjamin mielestä maailma ei ole
suinkaan kärsinyt uhrautuvan epäitsek-
kään rakkauden puutetta. Lapset ovat
tukehtuneet äitien rakkauteen ja miehet
naisten. Rakkauden teot ovat harjoitta-
neet musertavaa armeliaisuuttaan köy-
hiä ja sorrettuja kohtaan. Mutta onko ol-
lut solidaarisuutta? Asiallista tervettä so-
lidaarisuutta? Mirjam ei halua rakkau-
den maailmaa, vaan vapauden ja solidaa-
risuuden maailman.

Luulen, että Pimeyden ytimen vaikutus-
piiriin joutumisen jälkeen olen alkanut
kuunnella tarkasti, kun joku alkaa pu-
hua rakkaudesta ja määritellä toisten
olemisen ehtoja. Ettei vain siinä olisi ää-
nessä Valta ja Oikea tieto?

Suurempaa petosta elämää kohtaan
en tiedä kuin on unohdus ja vaikenemi-
nen, sanoo Mirjam kirjan lopussa. Vain
niillä on ehkä oikeus unohtaa, jotka ovat
olleet pahuuden ytimessä ja selvinneet
siitä. Pahuuden ydin löytyy sieltä, missä
kuvitelmat ja kiihko vallitsevat ja sorto
pukeutuu juhlaviin sanakäänteisiin.
Paha ei ole kohtalo johon on passiivisesti
alistuttava. Pelko, valistumattomuus ja
sielullinen sokeus ovat sen edellytys, ja
monenlaiset myrkyttymät kiertävät yhä
sivilisaatiomme verenkierrossa, pohtii
Alopaeus. Viesti ei ole vanhentunut.

Kirjan Mirjam teki jo lapsena oleelli-
sia kysymyksiä: Se mikä panee tunte-
maan itsensä iloiseksi on oikein. Se mikä
tekee surulliseksi, on väärin.

Näen yhä, miten Mirjamin huonees-
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sa Katajanokalla tummasilmäinen nuori
Jurek nostaa päänsä koulukirjasta ja sa-
noo uneksivasti ääneen:

”Jos on petettävä joku toinen tai oma
itsensä, niin on suurempi synti pettää it-
sensä. Tämä kuuluu itsekkäältä, mutta
se on rakkautta. Siinä on enemmän rak-
kautta kuin siinä, että tekee niin kuin
muut haluavat, vaikka jokin sisässä pa-
nee vastaan. Minä en tiedä vielä, miten
voi olla sillä tavalla, että se mikä on pa-
rasta itselle, on parasta myös toisille,

vaikka voi näyttää siltä kuin asia olisi
aivan päinvastoin, kuin muiden ja itsen
välillä olisi ristiriita, sillä siinä ei ole mi-
tään ristiriitaa, ihmiset vain luulevat.”

Vain samanlaiset voivat oppia toisil-
taan, vakuuttaa Pimeyden ydin. Sisäises-
ti samanlaiset, totuutta, olennaisia asioi-
ta ja rehellisyyttä arvostavat ihmiset.

Se on elämän mittainen yritys. Pa-
rasta pysyä liikkeessä ja katsoa, löytyisi-
kö toisia vaeltajia.

Vartija 50 vuotta sitten

Kun koemme vastustajassamme vain vastakkaisen ajattelutavan strateegisen to-
teuttajan, vallanhimoisen vehkeilijän tahi järjestelmän mekaanisesti toimivan uh-
rin, vahvistamme tällä suhtautumisellamme hänen asenteitaan ja jähmetämme
häntä juuri siihen rooliin, mitä hänessä vihaamme.

– Martti Siirala Vartijassa 2/1961
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Beevor Kreetalla – ihmisen-
kokoista tarinaa miehitetyltä
saarelta

Peter Nyman

n Outo aihe. Ei kuitenkaan yhtään huo-
nossa mielessä vaan ihan myönteisenä
yllätyksenä. Englantilainen historioitsija
ja ex-sotilas Antony Beevor, joka on
tarjonnut toisesta maailmansodasta kiin-
nostuneille lukijoille kiitettyjä ja palkit-
tuja teoksia sodan merkittävimmistä
virstanpylväistä kuten Stalingradista,
Berliinistä ja Normandian maihinnou-
susta, on kirjoittanut myös Kreetan sak-
salaismiehityksestä, josta juuri olen luke-
nut.1

Ja hyvin kirjoittaakin Beevor, tästä
historian käännekohtien kannalta pie-
neltä tuntuvasta aiheesta, lisäksi tuhdis-
ti yli 300 sivulla tiukkaa printtiä. Ja pal-
kittu on myös tämäkin Beevor-teos. Cre-

te – The Battle and the Resistance (1991)
voitti vuonna 1992 Runciman Awardin,
joka annetaan parhaasta englanniksi jul-
kaistusta Kreikkaa tai hellenismiä käsit-
televästä teoksesta.

Mutta miksi siis toisen maailmanso-
dan merkityksellisimpien tapahtumien
rinnalla kirja juuri Välimeren saaresta,

jolla oli kovin pieni merkitys, jos sitä-
kään, koko sodan kulun kannalta? En
tiedä, paitsi että kirja julkaistiin kun
Kreetan taistelusta oli tullut kuluneeksi
50 vuotta, ja paitsi että Kreeta kuuluu
brittien sotahistoriaan. Mutta samalla
voi omakin valintani tässä yhteydessä
herättää kysymyksen miksi. Useinhan
on tapana arvostella tai muuten kirjoit-
taa huomattavasti tuoreemmista teoksis-
ta. Voi myös kysyä koko aiheen sopivuu-
desta juuri tässä julkaisussa.

Vastaukset paljastavat heikkouteni,
tai ainakin  osan niistä. Olen parantu-
mattomasti koukussa historiaan, myös
sotahistoriaan ihmiskunnalle kataklys-
misten mullistusten kertojana ja ihmis-
elämälle suurimman mahdollisen draa-
man dokumentoijana. Ja ehkä siinä re-
hellisyyden nimissä on jonkin verran
myös sitä mikä selittää pikkupoikien
kiinnostuksen sotaleikkeihin, niin kau-
histuttavia kuin oikea sota, tappaminen
ja tuhoaminen tietenkin ovatkaan.

Mutta tämän lisäksi olen kantakah-

1 Beevor, Antony, Crete � The Battle and the Resistance, Penguin Books, Lontoo, 1991.
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vilani kreikkalaisen omistajan innoitta-
mana opiskellut hieman maata ja kieltä,
ja kaiken kukkuraksi kahvilanomistajan
isä oli juuri kreetalainen! Kolmas syy kir-
javalinnalleni oli sekin sattumaa, siis
niin, että Kreikassa ja etenkin Kreetalla
usein lomaillut serkkuni sattui yksinker-
taisesti lainaamaan minulle tämän kir-
jan oma-aloitteisesti. Sanoi että ”lue, se
on hyvä”. Voisi ehkä puolitosissaan sa-
noa, että kohtalo valitsi minulle tämän
kirjan.

Manner-Kreikan jouduttua saksa-
laismiehittäjien saappaitten alle brittien
ja Kansainyhteisön joukot sekä Kreikan
armeijan rippeet vetäytyivät monien
pienten ja hieman suurempienkin odys-
seijojen jälkeen Kreetan saarelle siellä jo
olevien piskuisten britti- ja kreetalais-
joukkojen tueksi. Saksalaisia odotettiin
saarella jo, mutta vielä ei tiedetty, tai
suostuttu uskomaan, että valloittajat ei-
vät tulisi meritse vaan ilmojen halki
maahanlaskuhyökkäyksellä, vaikka brit-
titiedustelu oli antanut saaren puolusta-
jille tarkkoja tietoja saksalaisten suunni-
telmista. Royal Navy, brittien laivasto,
hallitsi merta Kreetan ympärillä, mutta
saksalaiset ilmatilaa saatuaan haltuunsa
manner-Kreikan eteläisimmät lentoken-
tät.

Vaikka saksalaiset kokivat odotta-
mattoman raskaita tappioita Operaatio
Merkuriuksen ensimmäisenä taistelu-
päivänä toukokuussa 1941 ja vaikka saa-
ren puolustajat olivat hyvissä asemissa ja
tarpeeksi vahvoja torjuakseen hyökkäyk-
sen, puolustajien johdon töppäysten ta-
kia Saksa lopulta onnistui valtaamaan
Kreetan kesäkuun alkuun mennessä.

Beevor käyttääkin paljon mustetta todis-
taakseen kuinka puolustajat helpostikin
olisivat voineet tehdä maahanlaskuhyök-
käyksestä saksalaisille suuren fiaskon,
mutta brittijoukkojen uusiseelantilainen
komentaja, kenraali Bernard   Frey-
berg, ei tähän kyennyt. Saksalaisten jo
vallattua osan saaresta ilmateitse Frey-
berg odotti edelleen suurta mereltä tule-
vaa hyökkäystä pitäen miehittäjiä vas-
taan kipeästi tarvittavia joukkoja tur-
haan reservissä.

Syy saksalaisten invaasiolle oli se,
että Hitler halusi varmistaa Balkanin
niemimaan ja saaret ennen massiivista
hyökkäystään Neuvostoliittoon (Operaa-
tio Barbarossa) myöhemmin samassa
kuussa. Kreetaa ajateltiin myös astinlau-
tana tulevissa operaatioissa liittoutunei-
den hallitsemia Kyprosta ja Lähi-itää
vastaan.

Kreetan-valtaus oli saksalaisille kui-
tenkin Pyrrhoksen voitto. Tappiot olivat
niin suuret, että Hitler ilmoitti operaa-
tion jälkeen Kreetan vallanneelle lasku-
varjokenraali Kurt Studentille, että
Saksa ei koskaan enää tekisi maahanlas-
kuoperaatioita. Kreeta oli osoittanut Hit-
lerille, että laskuvarjojoukkojen aika oli
ohi. Länsiliittoutuneet ajattelivat toisin,
he tulisivat vielä vuonna 1944 tekemään
massiivisen maahanlaskuoperaation
Hollantiin (Operaatio Market Garden,
”Kauppapuutarha”), joka toki sekin tuli-
si osoittautumaan kalliiksi, jopa liian kal-
liiksi.

Beevorin kirja ei kuitenkaan pääty
Kreetan valtaukseen. Päinvastoin, tarina
pääsee tässä vaiheessa vasta kunnolla
vauhtiin. Suurin osa kirjasta kertookin
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kreetalaisten ja brittien saarella jatku-
neesta vastarinnasta, joka päättyi vasta
kun saksalaiset lopulta antautuivat tou-
kokuussa 1945 Euroopan sodan loppu-
hetkillä. Tosin tuolloin saksalaiset olivat
jo vetäytyneet viimeiseen linnakkeeseen-
sa. Saari oli käytännössä vapautettu jo
loppuvuodesta 1944.

Sotahistoriaa käsittelevät kirjathan
ovat perinteisesti olleet kuin jättiläismäi-
sen shakkiottelun selostusta: taktisia ku-
vioita ja numeroita, ehkä päälle aselajien
ja -tyyppien esittelyä. Inhimillinen kärsi-
mys ja koettelemus eivät näy, kuulu ei-
vätkä haise. Beevor, kuten joku Peter
Englundkin, on historioitsijana tässä
virkistävä, ja moderni, poikkeus. Yksilöt,
ihmiset keskellä itseään suurempia ta-
pahtumia, ovat keskeisessä osassa Bee-
vorin Kreetan-tarinaa. Ja näitä karak-
täärejä, niitähän tulee ja menee kuin
panttilainaamossa.

On lasisilmäistä kävelykeppi-tikari-
yhdistelmää käyttävää   brittiarkeologi-
sotilasta, on muhkeaviiksistä ja kar-
heanylpeää, urheaa kreetalaista sissijoh-
tajaa, on humaania, saarelaisia auttavaa
saksalaislääkäriä, jonka nuori, kannuk-
sia hamuava kreetalainen, sodan viimei-
sinä päivinä ampuu tietämättömyyttään,
saaden muuten kyllä miehittäjiä verises-
ti vihaavien saarelaisten vihat niskoil-
leen. Löytyy tarinasta myös muuan up-
seeri, Evelyn Waugh, joka vuonna
1941, vetäytyessään Kreetan vuorten yli
kohti odottavia evakuointialuksia, alkoi
tuntea syvää itseinhoa ja vieraantumista
koko sodasta ja sen ideaaleista.

Paitsi kärsimysten ja ehkä juuri an-
tiikistakin tutulle kreikkalaissaarelle

karmaisevan hyvin sopivien inhimillis-
ten tragedioiden kuvaileminen, Beevorin
tarinaan mahtuu myös kertomuksia
epäitsekkyydestä, toveruudesta ja huu-
morista, tästä luojan kiitos myös sotatan-
tereilla esiintyvästä inhimillisyydestä.
Sota onkin loppupeleissä suolaisenma-
keaa tragediaa, sen kertomuksiin mah-
tuu koko ihmiselämän kirjo, sen vahvim-
massa mahdollisessa muodossa. Ja juuri
siksi, niin hirveää kuin sota siis onkin,
tarinat siitä ovat niin kiehtovia. Varsin-
kin turvallisen etäisyyden päästä tarjoil-
tuina.

Syy sille miksi kaikenmaailman hah-
moja Beevorin tarinassa tulee ja menee,
on osittain se, että Kreeta saksalaismie-
hityksen aikaan oli varsinainen muura-
haispesä, kuhiseva keko, jossa sekä brit-
tejä että kreetalaisia vastarintajohtajia
kuljetettiin jatkuvasti meritse saarelta
brittien hallitsemiin Egyptiin tai Pales-
tiinaan ja takaisin. Kuninkaallisen lai-
vaston hallitessa Välimerta saksalaiset
eivät koskaan saaneet eristettyä Kreikan
suurta eteläistä saarta vihollisiltaan.
Myös itse Kreeta vaikeakulkuisine vuori-
neen tarjosi luolia ja muita oivia piilo-
paikkoja saksalaismiehittäjiä vastaan.
Saarelaiset olivat jo vuosisatojen mittai-
sen turkkilaismiehityksen aikana oppi-
neet taitaviksi sisseiksi.

Kreeta ei ole hyvä paikka miehittä-
jälle, Beevor muistuttaa. Muuten kyllä
vieraanvaraiset kreetalaiset suhtautuvat
aina epäluuloisesti muualta tulleisiin,
myös mantereen kreikkalaisiin. Koko
Kreetan historia on suurilta osin kerto-
mus eri miehityksistä. Saaren koko ja
strateginen sijainti on aina tehnyt siitä
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himoitun kohteen.
Mutta kreetalaiset saivat myös vuo-

sien 1941 ja 1945 välillä maksaa verisesti
uppiniskaisuudestaan. Saksalaismiehi-
tyksen karmaisevin osa on kokonaisten
kreetalaiskylien tuhoamien kostona saa-
relaisten osallisuudesta vastarintaan, is-
kuista saksalaisia vastaan, sissien piilot-
telemisesta ja muusta avustamisesta.
Näitä rankaisuretkiä, joissa kerralla tu-
hottiin kourallinen kyliä, oli useampia.
Tunnetuin näistä kostoista lienee Konto-
marin verilöyly, jossa saksalaiset teloitti-
vat kylän miespuolisen väestön heti saa-
ren antauduttua. Saksalaisten parissa
liikkui huhuja joiden mukaan kreetalai-
set olivat kiduttaneet ja silponeet kiinni
ottamiaan saksalaisia laskuvarjojääkä-
reitä.

Saksalaisetkaan eivät päässeet hel-
polla, vaikkei heitä samalla tavalla viat-
tomina teuraalle vietykään. Brittisissit ja
kreetalaiset vastarintataistelijat olivat
jatkuva pelon aihe miehittäjille ja piikki
lihassa. Komeimpien operaatioiden jouk-
koon kuuluu saksalaiskenraali Kreipen
sieppaaminen, jonka britit yhdessä kree-
talaisliittolaistensa kanssa näyttävästi ja
häikäilemättömästi suorittivat. Saksa-
laisten ja varsinkin saarella myös miehit-
täjinä olleiden italialaisten moraali hei-
kentyi vahvasti sodan loppua kohden ja
karkureiden määrä kasvoi. Ennen kaik-
kea pelättiin saarelaisten vihaa ja kostoa,
jonka jonain päivänä pelättiin tulevan.

Lisämausteensa myöhempää Krei-
kan sisällissotaa ennakoivalla tavalla ta-
rinaan tuo vastarintaliikkeen jakautumi-
nen kommunisteihin ja muihin. Kreeta
oli vahvasti tasavaltalainen, eikä kunin-

gashuone ollut kovassa arvossa. Tasaval-
talaiset ja kommunistit pystyivät yhdis-
tämään taistelunsa miehittäjiä vastaan
brittien rinnalla, mutta miehityksen jäl-
keen rauhanomainen yhteiselo päättyi.
Kreetan tasavaltalaisen hengen vuoksi
kommunistit eivät kuitenkaan koskaan
saaneet saarta haltuunsa. Ehkä ulkopuo-
lisille epäluuloiset kreetalaiset pitivät
myös kommunistien internationalismia
itselleen liian kansainvälisenä ja ulko-
puolisena elementtinä, Beevor pohdiske-
lee.

Mielenkiintoista myös on lukea, mil-
laista elämä miehityksen alla oli ikään
kuin valvonnan tai miehittäjän läsnäolon
näkökulmasta. Miehittäjiä ei ollut kaik-
kialla, kuten helposti mielikuvissaan
maalailisi. Saksalaiset ja italialaiset py-
syttelivät varuskunnissaan ja linnakkeis-
saan ja tekivät lähinnä partioretkiä. Bee-
vor kertoo värikkäästi kuinka julkisesti
britit ja kreetalaiset suurikokoisella saa-
rella välillä toimivat. Juhlia järjestettiin
kylissä, ja vastarintaliikkeen jäsenet,
myös punatukkaiset ja ihonväriltään kal-
peat britit, liikkuivat yllättävän vapaasti.
Joskus tosin britit joutuivat naamioitu-
maan kreetalaisiksi, muttei aina ihan us-
kottavalla tavalla.

Saarelaiset  pitivät suunsa  supussa,
pettureita oli hyvin vähän, ja ne harvat,
jotka veljensä ja sisarensa eri syistä kui-
tenkin pettivät ja jäivät kiinni, heitä koh-
tasi järjestäen julma kuolema. Näin siis
perinteisten verikostojen Kreetalla, saa-
rella, jonka vuosisatoja pitkä miehitysten
ja vastarinnan historia oli synnyttänyt
kulttuurin, jossa pettureita kohdeltiin il-
man armoa. Harva muu väestö miehite-
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tyssä Euroopassa toimi niin yhtenäisenä
valloittajan edessä kuin kreetalaiset,
Beevor toteaa.

Vaikka vapautuminen saksalaisten
ja italialaisten ikeestä toki oli suurta juh-
laa kreetalaisille, ei elämä miehityksen
jälkeen ollut helppoa. Köyhyys riivasi,
miehiä lähetettiin kohta mantereelle si-
sällissotaan ja tilintekoa tehtiin miehit-
täjien kanssa liian läheisissä suhteissa ol-
leille, miehille ja naisille. Naisten päitä
ajeltiin kuten muuallakin vapautetussa
Euroopassa ja miehiä pahimmassa ta-
pauksessa teloitettiin ilman oikeuden-
käyntejä.

Beevorin kirja onnistuu luomaan ko-

konaisvaltaisen kuvan taistelusta ja elä-
mästä miehityksen alla. Sota näytetään
myös sen vähemmän ”jaloissa” yksityis-
kohdissa, elämä ja kuolema tulevat esiin
niiden lukuisissa eri muodoissa. Ollaan
kaukana shakkinappuloista, jotka näyt-
täytyvät taktiikkakartoissa pelkkinä so-
tilasyksikköinä nuolineen ja merkkei-
neen ja joissa ihminen ei näy eikä tunnu.

Ja lopuksi, mitä Beevorin ”outoon”
aihevalintaan ja sen suhteelliseen ”pie-
nuuteen” tulee, voi ehkä sanoa, että
olennaista ei ole se onko tarina pieni vai
suuri, vaan kerrotaanko se pienesti vai
suuresti.

Vartija 50 vuotta sitten

Profeetallisia näkyjä tarvitaan, mutta on muistettava, etteivät ne tule itsestään.
Kristikansa saa sellaisia profeettoja kuin se ansaitsee.

– Esko Haapa Vartijassa 2/1961
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Meemi joka tarttuu

Kalevi Virtanen

n Kari Enqvistin vuonna 2009 ilmes-
tynyt Kuoleman ja unohtamisen aikakir-

jat muutti perusteellisesti käsitystäni
Enqvististä ihmisenä sekä nosti esiin
joukon uskontoon liittyviä kysymyksiä,
jotka eivät anna minulle rauhaa. En-
qvist kysyy ja pohtii äärimmäisen olen-
naisia kysymyksiä ja hänen teoksensa on
yksi merkittävimmistä elämänkatso-
muksellisista puheenvuoroista viime
vuosina. Teos tulee lähelle, haastaa, väit-
tää, mutta myös vastaa.

Onkin sympaattinen tyyppi

Kuvani Kari Enqvististä oli muodostu-
nut julkisuuden kautta. Näin hänen kas-
vonsa televisiossa, kuulin häntä radiossa
ja luin joitakin lehtiartikkeleita. Näistä
hahmottui kuva yksituumaisesta ihmi-
sestä, jolla on omasta mielestään perus-
teltuja näkemyksiä, mutta joka ei hah-
mota totuutta muiden ihmisten näkökul-
masta, vaan vänkää omaansa. Hyvä esi-
merkki Enqvistin yksisilmäisestä lipun
heilutuksesta oli Helsingin Sanomissa
julkaistu kirjoitus ”Lapsikaste on kirkol-
ta moraaliton käytäntö”. Siinä hän unoh-
ti esimerkiksi sen, että kirkko kyllä kas-
taa pieniä lapsia, mutta se ei tuo lapsia
kasteelle. Kasteelle pienokaisensa tuovat
vanhemmat. Näin ei voida sanoa, että
lapsikaste on  kirkolta moraaliton käy-

täntö, vaan oikea lause kuuluisi lapsikas-
te on vanhemmilta moraaliton käytäntö.

Jos taas tämä pitäisi paikkansa, tar-
koittaisi se sitä, että jollakin muulla, esi-
merkiksi Enqvistillä, olisi oikeus päättää
siitä, mikä on lapselle hyväksi. Näin ei
kuitenkaan Suomessa ole, vaan täällä
vanhemmat päättävät lastensa elämästä.
Päätöksillään he jakavat sitä, mikä on
heitä itseään ja heidän sukujaan kanta-
nut ja vienyt eteenpäin elämässä. Yksi
näistä jakamisen tavoista on tuoda lapsi
kastettavaksi.

Jos tuolloin oli helppo kirjoittaa En-
qvistille vastine ja otsikoida se EN-
QVIST SIVUUTTAA OLENNAISEN,
nyt aikakirjojen lukemisen jälkeen en
enää ajattele niin. Enqvist pohtii asioita
lämpimästi ja sympaattisesti, eikä sivuu-
ta olennaista, vaan suorastaan jahtaa
sitä.

Taitava kirjoittaja

Kari Enqvist on taitava kirjoittaja, joka
ei turhaan saanut aikanaan Yrjö-Saka-
ri Yrjö-Koskisen palkintoa vuoden par-
haasta ylioppilasaineesta. Kuoleman ja
unohtamisen aikakirjoissa kirjoittamisen
taito ja kyky kuvata todellisuutta laajan
lukeneisuuden, mutta myös pienten ar-
kikokemustenkin kautta punoutuvat
juoksevaksi tekstiksi. Teksti ottaa luki-
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jansa mukaan ja alkaa kertoa tarinaa.
Kirjan ensimmäinen lause kuuluu:

Kuolema on henkilökohtaisin kaikista
tapahtumista. Hetken päästä kuolemaa
tarkastellaan amerikkalaisen pommiko-
neen radistin näkökulmasta. Tämä nuori
mies Abe Spitzer on matkalla pudotta-
maan atomipommin Kokuran  kaupun-
kiin Japaniin elokuun 10. päivänä 1945.
Koneen miehistöllä on ehdoton määräys,
että maan on näyttävä ennen kuin pom-
mi,  Fat  Man,  voidaan  pudottaa.  Kone
suorittaa kaikkiaan kolme pommiajoa
Kokuran yllä, mutta pilvet eivät milloin-
kaan hälvene sen vertaa, että pudotus
voisi toteutua. Lopulta pommi pudote-
taan paluumatkalla Nagasakiin: ”Ja oli
kuin jumalat olisivat siunanneet tämän
päätöksen, sillä Nagasakin yllä pilviin il-
mestyi aukko kuin perheraamatun piir-
roskuvissa, joissa kirkkaus valuu tai-
vaasta maan päälle.” Tämän jälkeen En-
qvist tarkastelee tapahtumaa uhrien nä-
kökulmasta, joiden helvetinnäkyjä kirjaa
jesuiittaisä Johannes Siemes. Hän oli
paikalla Hiroshimassa silloin, kun en-
simmäinen atomipommi pudotetaan 6.
elokuuta 1945.

Lämmin ihminen

Erityisen koskettavaksi kirjan tekee se,
että Enqvist kertoo siinä samalla, kun
hän pohtii kuoleman ja unohtamisen
suuria kysymyksiä, oman isänsä ja äitin-
sä elämäntarinaa. Se soljuu eteenpäin jo-
kaisessa luvussa ja tuo uusia, lämpimiä
ja inhimillisiä näkökulmia. Erityisesti äi-
din sairastuminen Alzheimerin tautiin
on kuvattu lämpimän traagisena tapah-
tumasarjana, jossa ainoa lapsi välillä it-

kee ja välillä taas nauraa koko tilanteen
karmeudelle.

Äidin Alzheimer diagnostisoidaan,
äiti on omasta mielestään terve, äiti ja
poika palaavat kotiin, jossa äiti isän kuo-
leman jälkeen asuu yksinään:

”Alkutalven pilvisenä päivänä otin olo-

huoneen ikkunan lävitse valokuvan äi-

distäni, joka ulkona riensi kumaraisena

mutta keskittyneenä ovea kohti. Hänen

hiihtävä askelensa oli nopea, mutta silti

kädet roikkuivat sivuilla koukkuisina.

Kiireisestä käynnistä huolimatta kas-

vot olivat ilmeettömät. Niihin oli veis-

tetty eräänlainen tyhjyyden esitys, joka

ei ilmentänyt edes sisäänpäin suuntau-

tunutta valppautta vaan vaikutelma oli

jollain tavoin mekaaninen. Sinä iltapäi-

vänä valoa oli vähän, ja äiti tallentui

kuvaan tärähtäneenä, kuin perässään

sumeaa vanaa vetävänä pyrstötähtenä,

joka hetken auringossa lämmiteltyään

on jälleen palaamassa elottomille syn-

tysijoilleen. Sitä katsoessani oivalsin,

että olin ottanut kuvan aaveesta, ilmes-

tyksestä, joka on jättämäisillään reaali-

maailman. Kuva paljasti hänet: monien

limittäisten todellisuuksien kirjossa

hän oli liukumassa kohti sen näkymä-

töntä päätä.”

Enqvistin kokemus

uskontokeskustelusta

Kirjasta käy ilmi, että Kari Enqvist on
pyrkinyt käymään rakentavaa keskuste-
lua uskonnon merkityksestä, mutta ko-
kee jääneensä yksin ja vastauksia vaille.
Hänen mielestään kirkon suunnasta tu-
leva vastaus on vajaa tai oikeastaan kirk-
ko ei ole vastannut ollenkaan. Kun kirk-
ko toteaa, että suomalaisten kosmologien
uskontokritiikkiä kuunnellessa tulee sen
alkeellisuuden vuoksi vaivautunut olo,
Enqvist sanoo, että ainakaan hän ei ole
omissa kirjoituksissaan koskaan todistel-
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lut uskontoja vastaan tieteen löydöksiin
viittaamalla. Hän ei aio saarnata kosmo-
logian tai evoluutio-opin raamatuilla.
”Minua kiinnostaa mitä tavallinen, jär-
kevä, koulutettu ihminen ajattelee sa-
noessaan uskovansa; mikä on merkitys,
jonka tuolle minulle vieraalle uskolle
voin omissa silmissäni asettaa, sillä toi-
sen ihmisen pään sisään en osaa luiker-
rella.”

Uskonnon tarkastelua Enqvist   ei
aloita Raamattua ruotimalla, vaan tar-
kastelemalla Vantaan Laurin rukous-
pyyntöjä: ”Uskovatko nämä ihmiset to-
della, että rukoilun ansiosta Jumala tart-
tuu atomien liikeratoihin? Että  maail-
mankaikkeuden suunnaton kellopeli
vääntyy kirskuen tikittämään latua, jon-
ka päästä lopulta hiihtelee eteen tuo ru-
kouspyyntönä toivottu uskova aviopuoli-
so? Entä mitä ajattelee esirukouspiiri?”

Enqvist ei hyväksy kirkollista perus-
vastausta, vaan toteaa: ”Tuskin millään
muulla hokemalla on niin paljon yritetty
peitellä latteiden ajatelmien kompostoi-
maa löyhkää kuin toisenlaisella totuudel-
la. Kun uskova sanoo, että tiede ja us-
konto ovat toisiaan täydentäviä teitä to-
tuuteen, väite on semanttista saivartelua
ja vailla minkään havaintoseikan puolta-
maa todistusvoimaa.”

On yrittänyt ymmärtää

Tiedemiehen tavoin Enqvist kertoo luo-
kitelleensa ja määritelleensä uskontoa,
sillä niin tehdään tiedettä: ”Pilkkomalla
asiat yhteisiin nimittäjiinsä, sillä tavoin
fysiikka toimii ja samaan muottiin kuvit-
telin uskonnonkin taipuvan.”

Mutta mitä on tämä uskonto? ”Jos

henkilö sanoo kuulevansa ääniä, nimi-
tämme häntä hulluksi ja vaadimme, että
hänet viedään köysissä pois. Jos henkilö
sanoo kuulevansa Jumalan äänen, kut-
summe häntä syvästi uskonnolliseksi ja
vaadimme kovaäänisesti kanssaihmisiä
arvostamaan häntä ja ylistämään hänen
pyhyyttään.”

”Jokainen joka uskoo Jumalaan, us-
koo nimittäin, että lause Jumala on ole-
massa on myös tosi. Uskovalle Jumala on
todella olemassa eikä vain fideistin pik-
kunäppärän kielipelin mielessä. Jumala
on yhtä tosi kuin planeetta Mars, yhtä
tosi kuin auringonlaskua seuraava päi-
vännousu, yhtä tosi kuin syntymä ja kuo-
lema, jopa vielä todempi. Ilman tätä to-
tuus-aspektia uskonto romahtaa kuin
korttitalo. Ilman sitä kaikki rituaalit, ku-
ten rukoilu tai uskontunnustus ovat tur-
hia ja mielettömiä. Ilman totuutta us-
konto on merkityksetöntä fiilistelyä,
eräänlaista jazzia, jos niin halutaan sa-
noa.”

Pitkään Enqvist on ollut uskonnon
ymmärtämisen suhteen hakoteillä. Hän
on ajatellut ja kuvitellut uskonnon opik-
si. ”Olen ollut pahasti väärässä. Ei ihme,
ettei ketään ollut kiinnostanut mitä siitä
olin kirjoittanut. Olin väärässä. Nyt olen
nähnyt valon. Uskonto on avautunut mi-
nulle.”

Uskonto on meemi

Enqvist päätyy näkemykseen, että paras
analogia uskonnolle on, että uskonto on
viruksen aiheuttama oireyhtymä. Se on
eräänlainen mielen tauti. Ja vakava sel-
lainen: uskonto on miljardit ihmiset tar-
tuttanut pandemia.
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Uskonto on jotakin joka viime kädes-
sä tapahtuu aivoissa. Usko ei ole yliluon-
nollista, se asustaa ihmismielessä aivan
fyysisesti. Analogia virukseen on uskon-
non kohdalla erityisen osuva, sillä usko
tarttuu pyytämättä ja ilman harkintaa.

Uskontomeemi ei hyppää mielestä
toiseen substanssinsa (oppijärjestelmän),
vaan siihen liittyvien oheisuskomusten
(on oikein uskoa, usko palkitaan) sekä
rituaalien avulla. ”Jos kristinuskon le-
viäminen olisi ollut sekavan teologian va-
rassa, kirkko olisi kuihtunut kuriositee-
tiksi jo ajat sitten. Mutta ristiinnaulitun
kuva tai ajatus kuoleman jälkeisestä elä-
mästä, jossa kohtaamme jälleen rak-
kaamme herättää meissä niin voimak-
kaita fysiologia reaktioita, että usko tart-
tuu kuin väkisin.”

Uskonnoton ihminen taas on henki-
lö, joka aivojensa arkkitehtuurin vuoksi
ja siis sattuman asioista on uskontovi-
rukselle immuuni. Uskontomeemi ei us-
konnottomassa laukaise minkäänlaista
reaktiota.

Silti on selvää, ettei uskonnottomak-
sikaan päädytä pelkästään luonnostietei-
den todistusvoiman painosta; sekään ei
ole täysin rationaalinen kanta.

Enqvistin toive

Enqvistin ajattelu tuntuu hänestä itses-
täänkin karulta. ”Entä jos sanoisin, että
tiede ja uskonto, empiria ja sisäinen ko-
kemus ovat yhtä päteviä ja toisiaan tuke-
via valtateitä maailman ymmärtämiseen,
olisin humaani tiedemies… Toivon että
voisin sanoa näin vain tehdäkseni ihmi-
set onnellisemmiksi, mutta en voi: en
usko, että elämällä on mitään ilmeistä

tarkoitusta tai että jotakin suurta täytyy
olla olemassa.”

Lopulta hän hyväksyy sen, että muil-
la voi olla toisenlainen kokemus. Kuiten-
kaan tämä yhtälö ei ole symmetrinen, sil-
lä uskovat eivät kunnioita uskonnotto-
muutta vakaumuksena, vaan näkevät
sen vajavuutena tai poikkeavuutena.

Enqvist siis pitää uskonnollista us-
koa tajuntaan helposti kotoutuvana mee-
minä ja näkee, että uskonnot eivät vas-
taa mihinkään ihmiskunnan suurista ky-
symyksistä, mutta että ne antavat tun-
teen että näihin ongelmiin olisi vastattu.
Lisäksi hän ajattelee, että hänen näke-
myksensä ei vähennä ihmisyyden arvoa,
eikä johda nihilismiin tai eettisten arvo-
jen murentumiseen.

Kuvataiteilijoista läheinen tuntuu
Enqvistille olevan amerikkalainen Ed-
ward Hopper (1882–1967). Hopperin
taulut kuvaavat usein rakennuksia tai
kaupunkilaisia pysähtyneinä ikkunan tai
kahvilapöydän ääreen. Hopperin tunne-
tuin maalaus Nighthawks vuodelta 1942
– samoin kuten eräät muutkin Hopperin
työt – vaikuttivat kirjoittajaan pitkään
ahdistavasti, eikä hän tiennyt, miksi.
”Sitten oivalsin, että katseeni kierteli
taulujen reuna-alueita ja etsi sieltä jota-
kin – yksityiskohtia, merkkejä siitä, että
jotakin muuta voisi olla olemassa, pientä
vihjettä portista, joka tarjoaisi mahdolli-
suuden päästä eteenpäin. Mutta yksityis-
kohdat eivät olleet Hopperin ydinosaa-
mista.”

Mitä tarkoitan uskoessani?
Taidan olla juuri sellainen tavalli-

nen, järkevä, koulutettu ihminen, jolle
Enqvist kysymyksensä osoittaa. Mitä siis
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tarkoitan sanoessani uskovani. Uskonko
todella, että rukoukset kuullaan ja että
niihin vastataan? Huomaan, että suo-
raan kysymykseen vastaaminen on vai-
keata.

Kyllä. Uskon, että rukous ei ole huu-
to pimeään. Uskon, että kun 5-vuotiaan
lapsenlapseni kanssa sytytämme Lasten-
kirkko.fi:ssä rukouskynttilän, Jumala
kuulee pyyntömme. Uskon – vai toivon –
että elämässä on keskiö tai iso väite, jo-
hon kaikki palaa ja peilautuu? Toivon,
että on olemassa suuria tulkintoja, mut-
ta myös pieniä havaintoja? Toivon, että
Joku kokoaa palapelin palat. Toivon, että
kristinusko on totta.

Toivon, että jos sairastun Alzheime-
rin tautiin, Jumala muistaa minut.

Uskon merkitys minulle pelkistyy
viideksi kohdaksi, joista haluan pitää
kiinni.

Elämä on jännitteinen todellisuus,
jossa ei ole menossa vain yksi kehitys,
vaan menossa on useita ja monenlaisia
kehityksiä. Älä odota elämältä rauhaa,
vaan näe, että elämä on taistelua, mones-
ti syvin merkitys on jännityksessä, joka
rakentuu ääripäiden välille. Älä pelkää
ahdistusta.

Toiseksi näe, että kristinuskon pe-
rusidea on yhteisön luominen, kristinus-
ko on joukkuepelin uskonto. Tämän yh-
teisön kuva on Jeesus ja sitä edustaa hä-
nen puheensa Jumalan valtakunnasta
Jumalan kuninkuuden toteutumisena.
Jeesuksen vertaukset kertovat, millaista
elämä voisi olla, jos Jumala saisi kaiken
vallan. Älä pelkää sitoutua.

Elämässä on menossa valon ja var-
jon, vajoamisen ja nousemisen, piiloutu-

misen ja avautumisen välinen taistelu.
Jokaisessa hetkessä on mahdollisuus
tehdä parannus, kääntyä, aloittaa uudes-
taan alusta. Koska armo on kristinuskon
viimeinen sana ja ylösnousemus sen suu-
rin salaisuus on uudelleen aloittamisen
mahdollisuus aina olemassa. Älä pelkää
epäonnistua.

Elämän peruskuva ei ole yksinäisyys,
erillisyys. Ei se että ihminen olisi minulle
vastapuoli, haastaja, kilpailija. Elämän
peruskuva on liitto, sateenkaari, yhteen-
kuuluvuus. Ihmiset on annettu toisil-
leen. Älä pelkää erilaisuutta.

Kristityn ihmisen ja kirkon  perus-
viesti voi olla vain siunaus, ei kirous. Ra-
jalinjojen vetämisen ja oikeassa olemisen
sijasta ihminen on tarkoitettu siunauk-
seksi toiselle. Asettaessaan kerran lapsen
opetuslapsestensa keskelle ja siunates-
saan hänet Jeesus laittoi liikkeelle siu-
nauksen ketjun, johon minuakin kutsu-
taan ja jossa saan olla mukana. Älä pel-
kää olla siunaukseksi.

Suuria kysymyksiä

Arvelen, että tulossa olevassa suomalai-
sessa uskontokeskustelussa keskeisiksi
nousevat seuraavat viisi kysymysryh-
mää.

Ensimmäinen kysymysryhmä liittyy
näkemykseemme siitä, mikä ja kuka on
ihminen?

Itse ajattelen, että ihminen saa al-
kunsa sylissä ja syntyy syliin. Tässä sylis-
sä asuvat kaikki sen aikaisemmat koke-
mukset elämästä. Syli pitää sisällään
oman perheen ja suvun käsitykset oi-
keasta ja väärästä, siitä, mikä on tärkeää
ja tavoittelemisen arvoista, mistä hakea
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toivoa ja lohtua. Ei ole mahdollista eikä
kannatettavaa yrittää kasvattaa lasta
ikään kuin sylin ohi, vaan hän kasvaa
sylissä. Ihminen ei synny tyhjään eikä
hän ole tyhjä taulu, tabula rasa. Ihminen
on suhdetietoinen olento, joka avautuu
ulospäin.

Kodilla ja vanhemmilla on oikeus ja-
kaa lapsilleen sitä, mikä on heidän mie-
lestään parasta. Heillä on oikeus kertoa
pienille ja suurille lapsille elämän voi-
man, lohdutuksen ja rohkeuden lähteis-
tä.

Ketään ei saa pakottaa uskontoa tai
vakaumusta koskevissa asioissa. Ihmisel-
lä on oikeus luoda itsenäisesti oma maa-
ilmankuvansa, mutta maailmankuva ei
synny tyhjästä. Jos yksipuolisesti koros-
tamme yksilön oikeutta ja kykyä luoda
itsenäisesti oma maailmankuvansa, jä-
tämme huomiotta sen, että ihminen tar-
vitsee rakennusaineksia. Ei ole mahdol-
lista valita sitä, että ei valitse. Kasvattaja
saattaa pyrkiä olemaan maailmankuval-
lisesti tai uskonnollisesti neutraali, mut-
ta silloin hän jättää lapsen heitteille il-
man esikuvaa, vertailukohtaa tai opas-
tusta, jonka perusteella voisi tehdä elä-
män ja minuuden kannalta ratkaisevia
valintoja.

Uskonnon yhteiskunnallinen rooli

Enqvist toteaa, että uskonnot tulisi työn-
tää syrjään julkisuudesta: ”…rakkauden
tavoin kaikki mysteerit kuuluvat yksityi-
syyden piiriin. Uskontojen perusvirhe on
julistaa yksityiset  tuntemukset  univer-
saaleiksi totuuksiksi.” Ilmeisesti Enqvis-
tin mielestä paras maailma olisi sellai-
nen, jossa ei ole ihmisten yhteisiä uskon-

nollisia menoja tai symboleja.
”Uskonto pois julkisista tiloista!” -vaa-

timukseen kätkeytyy näkemys, että ensin
on ihminen ja hänen minuutensa. Us-
konto on jossain muualla, ja sitä ihmi-
nen, minä, voi halujensa mukaan muut-
taa tai vaihtaa. Jos kuitenkin ymmär-
rämme uskonnon osaksi ihmisen mi-
nuutta, sen syvyysulottuvuudeksi, ei us-
kontoa voida työntää ulos tai syrjään jul-
kisuudesta, koska samalla työnnettäisiin
syrjään myös itse ihminen.

Vaatimusta on hyvä pohtia myös sil-
tä kannalta, mitä tapahtuisi, jos kanso-
jen julkisiin olohuoneisiin todella jäisivät
vain kansalliset ja kaupalliset symbolit.
Olisiko sellainen maailma parempi ja on-
nellisempi? Jos haluamme edistää kaik-
kien hyvinvointia, meidän on löydettävä
tapoja olla myös uskonnollisesti läsnä
julkisessa tilassa.

Mitä uskonto on?

Enqvist on hämmentävän oikeassa siinä,
että uskonnosta on vaikea saada otetta.
Jos sen määrittelee uskoksi jumalaan tai
jumaliin jäävät buddhalaiset jo rannalle.
Jos taas uskontoja kuvataan uskomis- ja
totenapitämisjärjestelminä    (tätä ovat
kristinusko, islam ja juutalaisuus), saa-
daan vain kalpea kuva uskonnon merki-
tyksestä ihmiselle itselleen.

Toisenlaisen   tuntuman   uskontoon
saa, jos sitä tarkastelee ihmisen persoo-
nasta käsin. Uskonto näyttäytyy tällöin
ihmisen tapana kohdata oma todellisuu-
tensa, ottaa se haltuunsa, etsiä itselleen
luonnollinen ja turvallinen tapa elää. Us-
konto on ihmisen tapa kohdata elämää
kantavat ja uhkaavat elementit. Se on
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ihmismielen sisäisten mielekkyyksien
järjestelmä, sisäinen avaruus ja tähtitai-
vas. Silti en voi hyväksyä sitä näkemystä,
että uskonto olisi pelkästään ihmismie-
len sisäinen maailma, huuto tyhjyyteen,
jota kukaan ei kuule.

Tästä seuraa, että uskosta ja uskomi-
sesta puhuminen tai keskusteleminen on
vaikeaa. Siinä liikutaan ihmiselämän
kaikkein herkimmillä ja haavoittuvim-
milla alueilla, pyhällä maaperällä, jossa
omien kenkien pois riisuminen on välttä-
mätön toimenpide. Jokaisella ihmisellä
on oma reviirinsä, jota ei pidä loukata.

Monesti ajatellaan, että uskonnot py-
syvät samoina kautta historian. Tosiasia
kuitenkin on, että vaikka niissä on paljon
historiallisesti säilyvää, ikään kuin ydin,
ne samalla muuttuvat. Usko Jumalaan
voi jopa vahvistua samalla, kun usko us-
konnollisiin johtajiin ja yhteisöihin vähe-
nee. Historiallinen tarkastelu kertoo
myös, että ihmisen uskonnolliset tarpeet
näyttävät olevan suhteellisen pysyviä.

Usko ja tieto

Keskeinen on mielestäni Enqvistin huo-
mio, että uskonnon omaksuminen ei ole
ensisijaisesti järkeen, puheeseen ja päät-
telyyn perustuva prosessi. Uskon ja tie-
don rinnastamisen tai vastakkain asetta-
misen sijaan voi ottaa lähtökohdaksi ai-
van toisenlaisen näkemyksen: Usko ei
ole tiedon vastakohta vaan mahdollisuus
ylittää ihmisenä olemisen rajallisuus. Ih-
mismielen tasapainoisen kehityksen
kannalta on tärkeää, että lapsia opaste-
taan ja opetetaan siinä, mihin voi uskoa,
mihin ei. Ilman uskon ohjausta me us-
komme mielivaltaisesti milloin mihinkin.

Arvelen, että suurin osa suomalaisis-
ta kristityistä on edelleen sitä mieltä,
että Raamattu on (ainakin osittain) myös
luonnontieteen, historian kulun tai etii-
kan oppikirja. Tästä näkemyksestä luo-
puminen tulee olemaan kristityille kipeä
ja hankala prosessi.

Uskonnon etiikka

Monet äänet sekä uskonnollisten yhtei-
söjen sisältä että ulkopuolelta vaativat
uskonnolliselta kasvatukselta opillista ja
moraalista selkeyttä moniarvoisessa
maailmassa. Kannattaa huomata, että
jos yhdestä näkökulmasta tuodaan esille
selkeyttä ja johdonmukaisuutta, on myös
samalla tuotava esiin se, mitä emme tie-
dä. Pyhä on aina meitä suurempi, meiltä
piilossa ja salattu, aina enemmän salai-
suus ja ihme kuin selitys ja kohde.

Tulevaisuudessa joudumme koko yh-
teiskuntana väistämättä selvittämään oi-
keaoppisuuden ja armahtavaisuuden vä-
listä suhdetta. Meitä haastetaan ystävys-
tymään epävarmuuden kanssa. Hyvin
moni ihminen näkee oikeaoppisuuden
yhdeksi väkivallan muodoksi. Emme voi
kuitenkaan suostua myöskään relativis-
min näkemykseen, jonka mukaan kaik-
kiin mielipiteisiin tulee suhtautua tasa-
arvoisesti. Vaatimus mielipiteiden tasa-
arvoisuudesta  on  itse asiassa sisäisesti
ristiriitainen: sanoohan se, että on ole-
massa yksi näkemys, joka nousee yli
muiden, eli se, että kaikkiin tulee suh-
tautua tasa-arvoisesti.

Oikea nimi sille, mihin pyrimme, on
yhteen sovitettu erilaisuus. Tässä ajassa
mielekkään uskonnollisen elämän täh-
täyspiste on maailma, jossa erilaiset ih-

61



miset ja ajatusmaailmat nousevat tun-
nistettavina esiin, jotta kaikki voisimme
ymmärtää erilaisuuttamme ja toisiamme
ja siten elää sovussa ja rauhassa.

Äärimmäisen sympaattinen on Kari
Enqvistin kirjan viimeinen virke: ”En voi

olla miettimättä kaikkea sitä, mitä olisi
voinut tapahtua jos vanhempieni elämäs-
sä olisi ollut enemmän rakkautta, kaik-
kea sitä mitä meille kaikille voisi tapah-
tua, jos kykenisimme rakastamaan ja
saamaan rakkaudellemme vastakaikua.”

Vartija 50 vuotta sitten

Onko ekumeenisissa pyrkimyksissämme tarpeeksi respektiä kunkin kansan ja kie-
len omalaatuisuutta kohtaan? Pidämmekö mielessä, että esimerkiksi kieli on kan-
saruumiin elämän herkimpiä ilmaisuja?

– Aarne Siirala Vartijassa 2/1961
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Suomalainen uskonnon-
filosofia

Heikki Kirjavainen

Sami Pihlström on tuottelias kirjoittaja ja
monitoiminen filosofi. Hän on Jyväskylän yli-
opiston käytännöllisen filosofian professori,
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja,
Helsingin ja Turun yliopiston dosentti, Suomen
filosofisen yhdistyksen aktiivinen toimija sekä
mukana monissa kansainvälisissä, erityisesti
pragmatismia ja Charles Peircen filosofiaa
koskevissa hankkeissa. Hän on vastikään jul-
kaissut teoksen Uskonto ja elämän merkitys,
jota käsittelen tässä artikkelissa.1

Tämän teoksen lisäksi Sami Pihlström on
julkaissut viime vuoden aikana pari muuta suo-
menkielistä ja samaa aihepiiriä lähelle tulevaa
tekstiä: Elämän ongelma: Filosofian eettinen
ydin (Niin ja näin -kirjat), sekä �Aito ja epäaito
uskonnollisuus� (Futura 2/2010).

Tarkoitukseni ei ole seuraavassa esitellä
kirjassa käsiteltyjä ongelmia niin laajasti kuin
teos ansaitsisi. Yritän sen sijaan sijoittaa Pihl-
strömin saavutuksen suomalaisen akateemisen
uskonnonfilosofian kenttään. Tämä käy kuiten-
kin mahdolliseksi vasta kirjoitukseni lopussa.
Kirjan aihepiiriä on toki aluksi esiteltävä muu-
tamin sanoin. Pihlströmin kirjassa on keskeise-
nä juonena kysymys katsomuksellisia asenteita
koskevasta relativismista. Tähän kysymykseen
liittyy luontevasti myös uskonnonfilosofian (ja
yleisemminkin katsomusten tarkastelun) meto-
dologiaa koskeva problematiikka. Tekijä valot-
taa tätä problematiikkaa taitavasti jo kirjan joh-
dantoluvussa viittaamalla uskonnollisen ja tie-
teellisen asennoitumisen eroihin syvemmällä
kriteereiden ja elämänmuodon tasolla; erot ai-
heuttavat vaikeuden löytää täydellisen relativis-
min välttävä keskustelumahdollisuus eri katso-
musten välille. Samaan ongelmavyyhteen kuu-
luu myös tekijän mainitsema �elämän ongel-
mien� väistämätön henkilökohtaisuus (1. per-

soonan näkökulma) vastaan julkisen argumen-
toinnin foorumi. Kysymyksenä on: Onko ole-
massa mitäänmetodisia keinoja yhdistää 1. ja 3.
persoonan näkökulma todellisuutta koskevassa
puheessa? Käy helposti ilmi, että kysymys kos-
kee muunmuassa solipsismia, mutta myös hen-
kilökohtaisen uskon tai vakaumuksen osittaista
palautumattomuutta julkiseen todistepeliin.
Kirjan varsinaisessa ensimmäisessä luvussa re-
lativismin ongelmaa käsitellään sitten laajem-
min valottaen sen normatiivisen puolen (kritee-
reiden) juurtumista elämän käytäntöihin. Kai-
ken kaikkiaan jo Pihlströmin kirjan alusta käy
oivallisesti ilmi eräiden perustavien ei vain us-
konnonfilosofisten, vaan yleisten filosofisten on-
gelmien luonne.

”Keskitien” transsendentaalisuus

Toisessa luvussa Pihlström tarkastelee lähinnä
TimoKoistisen väitöskirjan jaKoistisen parin
myöhemmän julkaisun valossa viimeaikaista
anglo-amerikkalaista uskonnonfilosofista kes-
kustelua. Luku on luonteeltaan esittelevä, mut-
ta loppupuolella tekijä näyttää olevan aika va-
kuuttunut, ettei �filosofisesti neutraalia tark-
kailijan positiota ole�, vaikka jonkinlaisen ääri-
kantojen (evidentialismin ja fideismin) väliin
jäävän �keskitien� löytäminen olisi suotavaa.
Tätä mahdollisuutta tekijä lähtee tutkimaan
seuraavissa luvuissa. Ensimmäisenä tarkastel-
tavana on Immanuel Kant. Luku on melko
laaja ja monipuolinen, etten sanoisi, monipolvi-
nen; siinä on kiehtovia ajatuksia, mutta sen ar-
viointia vaikeuttaa ehkä jonkin verran tietty
tendenssi: Kantia yritetään tarkastella pragma-
tistisen filosofian valossa. Tähän on olemassa
hyviä syitäkin, mutta valotukseen sisältyymyös
ongelmallisia kohtia. Yksi niistä on transsen-
dentaalisiksi nimitettyjen argumenttien ongel-

1 Uskonto ja elämän merkitys: Näkökulmia uskonnonfilosofiaan. Suomalaisen teologisen
kirjallisuusseuran julkaisuja 267, Helsinki 2010. 222 s.
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mat. Tekijä kertoo, miten Kantin mukaan
transsendentaalinen realismi johtaa antino-
mioihin, kun taas transsendentaalinen idealismi
johtaa sellaisten tausta- tai ennakkoehtojen löy-
tämiseen, jotka tekevät moraalisen toiminnan
mielekkääksi tai �mahdolliseksi�. Tekijä pyrkii
osoittamaan, miten mainitunlaiset ennakkoeh-
dot sitouttavat moraalivelvollisuuksien noudat-
tamiseen. Transsendentaali-argumenteissa pii-
levästä yhteydestä premissien ja johtopäätöksen
välillä tekijä käyttää usein termiä �välttämät-
tä�. Itse en olisi näin luottavainen siihen, että
transsendentaaliargumentin osoittama yhteys
on �välttämätön�. Se voi olla, mutta voi myös
olla olematta. Pihlström kyllä kiinnittää huo-
miota transsendentaaliargumenttien ongelmal-
lisuuteen (s. 91�109), mutta hän katsoo niiden
kuitenkin mahdollistavan näkemyksen, jota
hän nimittää �pragmatistiseksi Kant-luennak-
si� (s. 103). Keskustellessaan sielun, kuolemat-
tomuuden ja Jumalan käsitteen asemastaKan-
tin filosofiassa Pihlström taipuukin antamaan
niille pragmatistisessa mielessä �konstitutiivi-
sen� roolin (s. 101). Tässä yhteydessä voisi ehkä
muistuttaa, että sielun, kuolemattomuuden ja
Jumalan ideoiden �moraalisesti merkitykselli-
nen käyttötapa� vahvassa konstitutiivisessa
merkityksessä on usein torjuttu. Ainakin trans-
sendentaalisen päättelyn ongelmallisuuden
osalta torjuntaa voi puolustaa.

Pragmatismi vai lunastamaton lupaus?

Seuraavissa kahdessa luvussa tekijä jatkaa
pragmatististen piirteiden etsimistä William
Jamesin ja Ludwig Wittgensteinin filoso-
fiasta. Hän päätyy kannattamaan ajatusta, että
�etiikka edeltää metafysiikkaa ja on sitä perus-
tavampaa�. Samassa hengessä hän ehdottaa,
että �kuolemattomuuden ongelma ... on erään-
lainen transsendentaalinen ehto etiikan mah-
dollisuudelle� (s. 121�122).

Luvuissa kuusi ja seitsemän tekijä tarkas-
telee amerikkalaista personalismia ja naturalis-
mia haasteina uskonnolle. Luku kuusi on mie-
lenkiintoinen paitsi tarjoamalla vertailukohtia
eurooppalaiseen personalismiin (Nikolai
Berdjajev, Martin Buber) myös siksi, että
siinä tuodaan esiin �näkökulmarelatiivisia�
ideoita, jotka ovat olleet suhteellisen vähän sys-
tematisoituja viimeaikaisessa uskonnonfilosofi-
sessa keskustelussa, mutta keskeisiä viimeai-
kaisessa tieteenfilosofiassa. Yksi kiinnostava
ajatus on yritys pitää uskonnollisia kohteita ek-
sistentiaalisten tai arvotunteiden transsenden-
taalisina korrelaatteina. Luvussa seitsemän tar-
kastellaan naturalismia lähtemällä erityisesti

ajatuksesta, jonkamukaan naturalismin ajatel-
laan olevan elimellinen osa tiedettä. Mutta täl-
löin naturalismi käsitetään mieluummin tie-
teellisen maailmankatsomuksen ainesosaksi
kuin erityistieteiden taustaoletukseksi. Tämä
merkitsee, ettei naturalismia pidetä vain tieteel-
lisen metodin taustaoletuksena, vaan tieteen
kokonaisuutta koskevana metafyysisenä ole-
tuksena. Pihlström esittelee kiinnostavasti
muutamia sellaisia lähestymistapoja uskon-
toon, joissa ei pyritä tekemään mitään natura-
listisen ontologian ylittäviä oletuksia, mutta silti
yritetään löytää uskonnon ei-referentiaaliselle
kielelle jokin mielekäs asema.

Pihlströmin kirjan viimeiset kolme lukua
sisältävät keskeisestiWittgensteinin filosofiaan
ja uskonnonfilosofiaan liittyviä kysymyksiä.
Pihlström pyrkii rakentamaan uskonnonfiloso-
fista lähestymistapaa yrittämällä liittää toisiin-
sa kantilaisiin juuriin palautuvat kaksi perin-
töä: pragmatismin ja wittgensteinilaisen filoso-
fian. Yritys on sekä kunnianhimoinen että kiin-
nostava. Olen periaatteessa Pihlströmin kanssa
samaa mieltä siitä, että näiltä tahoilta ja eri-
tyisesti ehkä Wittgensteinin taholta lupaavim-
mat uskonnonfilosofiset panokset ovat löydettä-
vissä. Samalla on kuitenkin huomautettava tie-
tystä, itseäni kauan kiusanneesta lunastamat-
tomasta lupauksesta. Viimeaikaisessa analyyt-
tisessä uskonnonfilosofiassa ovat olleet edustet-
tuina lähes kaikki kuviteltavissa olevat filosofi-
set lähestymistavat ja näkökulmat (ja useimpia
niistä Pihlström esittelee kirjassaan onnistu-
neesti), mutta yksi on joukosta poissa: logiikan
filosofia. Juuri tämän lunastamattoman lu-
pauksen vuoksi on mielestäni aiheellista tarkas-
tella Pihlströmin kirjaa ja erityisesti sen kol-
mea viimeistä lukua myös kysyen, miten kir-
jassa heijastuu, ei vain anglo-amerikkalainen
uskonnonfilosofia, vaan myös suomalainen aka-
teeminen uskonnonfilosofia mainitun lunasta-
mattoman lupauksen osalta.

Viimeaikaisen uskonnonfilosofisen keskus-
telun kartan voi lyhyesti luonnehtia seuraavas-
ti: Alun perin keskustelun voimakkain siivittäjä
oli loogisen empirismin taholta tullut haaste
1950- ja 1960-luvuilla. Sen myötä syntyi Britan-
niassa analyyttisesti asennoitunut filosofiryhmä
nimellä �ChristianPhilosophers�, joka kokoon-
tui vuosittain Oxfordissa aina 1980-luvulle
saakka. Seuraavat parikymmentä vuotta 2000-
luvulle saakka olivat rintamalinjojen muodostu-
misen aikaa samalla kun periaatteessa analyyt-
tisen filosofian perusasenne säilyi ja levisi Skan-
dinaviaan, USA:han sekä Keski-Eurooppaan.
Rintamalinjoja oli lähinnä kolme: teistinen rea-
lismi (Alston, Gellman, Peacocke, Stiver), ei-
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realismi (Cupitt, Taylor, Hick, Kaufman) ja ei-
teismi (Kenny, Nielsen, Mackie, Martin). Näis-
tä muodostuivat kyseisen ajanjakson loppupuo-
lella selvemmin profiloituneet koulukunnat:
kova rationalismi (Swinburne), pehmeä ratio-
nalismi (Mitchell, Aabraham, Brümmer, Dal-
ferth, Herrmann) sekä erityisesti Wittgenstei-
nilta vaikutteita saanut antievidentialistinen
suuntaus (Phillips, Hertzberg, Audi). Niin sa-
nottu �reformoitu epistemologia� (Alston, Plan-
tinga, Wolterstroff) sijoittuu välimaastoon omi-
ne erityispiirteineen, samoin kuin niin sanottu
uudempi analyyttinen uskonnonfilosofia (Talia-
ferro, Stump,Kretzman), �hyve-epistemologia�
(Zagzebsky), feministinen uskonnonfilosofia
(Jantzen, Anderson, Harris) ja pragmatisti-
nen uskonnonfilosofia (Putnam, Rorty, Sten-
mark, Pihlström). Tämä kartta on luonnolli-
sesti karkea eikä vastaa enää kunnolla tämän-
hetkistä tilannetta. Sen voi kuitenkin nähdä
taustaksi, jos halutaan tarkastella Suomen us-
konnonfilosofista keskustelua. On merkille pan-
tavaa, etteimissään tässämainituissa suuntauk-
sista uskonnonfilosofisia kysymyksiä lähestytä
eksplisiittisesti logiikan filosofian näkökulmasta.

Suomalainen keskustelu

Suomalaisen uskonnonfilosofian juuret ovat
alun perin Saksassa ja Ruotsissa. Analyyttinen
uskonnonfilosofia rantautui tänne 1970-luvulla.
Sen vaikutus on kuitenkin ollut pikemmin epä-
suorasti kuin suorasti näkyvä. Vaikka uskon-
nonfilosofia kuuluu Helsingin yliopistossa myös
teoreettisen filosofian alaan, on sen harrastus ja
sitä koskeva tutkimus keskittynyt teologisen
tiedekunnan professuuriin, jonka nimi on on-
nettomista historiallisista syistä johtuen �teolo-
ginen etiikka ynnä uskonnonfilosofia�. Oppi-
tuolin nimi on ymmärretty siten, ettei termin
teologinen katsota määrittävän uskonnonfiloso-
fiaa, vaikka sen sallitaan määrittävän tai kvali-
fioivan jollakin tavalla etiikkaa. Uskonnonfilo-
sofian on siis ajateltu olevan tarkastelutavoiltaan
tyypillisesti filosofinen oppiaine, vaikka sen aihe-
piiri ei sulje pois teologisia teemoja. Osallistumi-
nen kansainväliseen uskonnonfilosofiseen kes-
kusteluun on oppiaineen piirissä näkynyt tutki-
musjulkaisujen aihepiirissä. Viime vuosikymme-
ninä on ilmestynyt uskonnonfilosofisia katsauk-
sia, kokoomateoksia, henkilötutkimuksia ja us-
konnonfilosofisten suuntausten arviointeja sekä
myös muutamia keskeisesti analyyttiseen suun-
taan tematisoituja väitöskirjoja.

Ei ole tarpeen ryhtyä laajasti luettelemaan
mainittuja tutkimuksia. Sen sijaan on mielekäs-
tä kiinnittää huomiota siihen, minkä tyyppisen

kontribuution kunkin julkaisun on ajateltu tar-
joavan. Panostukset voi jakaa seuraaviin pää-
ryhmiin: historiallisesti orientoiviin, kriittisesti
arvioiviin ja omaa teoriaa tai kantaa rakenta-
viin. Ensiksi mainittuun ryhmään kuuluu val-
taosa julkaisuista. Siihen kuuluu uskonnonfilo-
sofisia kysymyksiä valaisevia historiallisia selvi-
tyksiä ja keskustelun lähihistoriaa sekä lähinnä
analyyttistä uskonnonfilosofiaa koskevia kat-
sauksia. Tällaisia ovat olleet erityisesti oppituo-
lin nykyisen haltijan akatemiaprofessori Simo
Knuuttilan lukuisat työt, joihin sisältyy myös
paljon systemaattisia näkökohtia, vaikka mi-
tään tiukasti profiloitua uskonnonfilosofista
suuntausta akatemiaprofessori ei ole halunnut
rakentaa. Eräistä Knuuttilan artikkeleista käy
kuitenkin ilmi erityinen korostus: teologia ja
filosofia on pidettävä erillään. On mahdollista,
että korostuksessa heijastuu kysymyksen histo-
riallinen tausta: teologia nojaa ilmoitukseen, fi-
losofia järkeen. Metodisesti asia ei tietenkään
ole näin yksioikoinen; juuri argumentointien
sotkeutumisesta Knuuttila on esittänyt useita
kiinnostavia näkökohtia.

Monet oppiaineen julkaisut kuuluvat toise-
na mainittuun ryhmään, kolmas ryhmä on sup-
pein. Monet Knuuttilan ohjaamista väitöskir-
joista, ja jo aikaisemmin esimerkiksi Reijo
TyörinojanWittgensteinia käsittelevä väitös-
kirjaUskon kielioppi (1984), ovat olleet nykyis-
tä uskonnonfilosofista keskustelua selostavia,
mutta myös kriittisesti arvioivia, siis toisen ryh-
män töitä. Näistä kannattaa tyypillisenä esi-
merkkinämainita Timo Koistisen väitöskirja
Philosophy of Religion or Religious Philosophy?
A Critical Study of Contemporary Anglo-Ameri-
canApproaches (2000). Kehittelemättä mitään
varsinaisesti omaa uskonnonfilosofiaa Koisti-
nen pystyy antamaan valaisevan ja kriittisen
kuvan tarkastelemastaan aihepiiristä. Myös
Pihlströmin monet julkaisut kuuluvat tähän
ryhmään. Mutta niissä on myös kenties muita
enemmän korostunut yritys rakentaa oma filo-
sofisesti perusteltu uskonnonfilosofinen, jollei
suorastaan kanta, niin ainakin näkökulma. Ne
ovat tässä mielessä kontribuoineet myös kol-
mannen ryhmän odotuksin. Vastaavanlaisia
töitä ei suomalaisessa akateemisessa uskonnon-
filosofiassa ole juurikaan esitetty. Miten tähän
tilanteeseen niveltyy edellä mainitsemani lu-
nastamaton lupaus: logiikan filosofian vähäinen
näkyvyys? Vastaukseksi on käsiteltävä hiukan
laajemmin niitä kysymyksiä, jotka heräävät, jos
Pihlströmin kirjan kolmessa viimeisessä luvus-
sa tarkasteltuja teemoja halutaan yhdistää logii-
kan filosofisiin ongelmiin.
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Münchhausenin dilemma

Filosofiassa voidaan ottaa tarkastelun kohteek-
simikä tahansa käsitteellistä hämmennystä he-
rättävä kysymys. Esimerkiksi on tyypillistä ot-
taa tarkasteltavaksi jokin kulttuurin, tutki-
muksen tai elämän alueen asia ja sitten analy-
soida ko. asiaa niin, että se tulisi valaisevasti
esitetyksi. Mutta miten filosofia tarkastelee
omia analyysivälineitään? Esimerkiksi jos tar-
kastelun kohteeksi otetaankin itse ymmärtämi-
nen? Filosofian yksi hankalimpia puolia on tie-
tynlainen refleksiivisyys, jota voisi nimittää filo-
sofiassa piileväksi Münchhausenin ongelmaksi:
filosofiassa yritetään selvittää käsitteellisiä on-
gelmia välineiden avulla, jotka myös itse ovat
selvityksen kohteena. Esimerkiksi ymmärtämi-
nen edellyttää itse ymmärtämisen ymmärtä-
mistä, ts. analyysiä siitä, mitä ymmärtäminen
on. Tässä tapauksessa ymmärtämistä tarkaste-
lun kohteena pitäisi yhtäältä voida lähestyä
ikään kuin ulkopuolelta tai joltakin metatasol-
ta, mutta toisaalta juuri niiden samojen ehtojen
alaisena, jotka koskevat mitä tahansa ymmär-
tämistä. Tämä filosofisen analyysin paradok-
siksi nimetty seikka näkyy monissa filosofian
keskeisissä ongelmissa: Onko kielellinenmerki-
tys määritettävissä kielessä itsessään? Onko to-
tuus määritettävissä ajautumatta kehään?
Onko ymmärtäminen ymmärrettävää?

Pihlström tarkastelee kirjansa kolmessa
viimeisessä luvussa Wittgensteinia. Juuri tä-
män filosofin ajattelussa oikeastaan tematisoi-
daan kaikki nuo hankalat Münchhausenin on-
gelmat. Pihlström lähtee Wittgensteinin huo-
mautuksista, jotka koskevat mystiikkaa. Mistä
oikein on kysymys? Epäilemättä on kysymys,
niin kuin Pihlström sanoo (s. 168): �Pääongel-
mana on siis kielen ilmaisukyvyn rajallisuus.�
Mutta millä tavalla Wittgenstein ajattelee kie-
len asettavan rajoja, jotka ovat verrattavissa
Kantin esittämiin tietokyvyn rajoihin? Mitä te-
kemistä näillä rajoilla on mystisen kanssa? Us-
kon, että Wittgensteinilla oli kysymys samasta
asiasta kuin mistä Alfred Tarski keskusteli
kuuluisassa totuusskeemassaan: �Lause Lumi
on valkoista on tosi, jos ja vain jos lumi on
valkoista.� Tractatuksen erästä ajatusta mu-
kaillen: Lause sanoo, mitä se sanoo eikä mitään
muuta. Toisin sanoen: jos meidän pitää määri-
tellä, mitä lause sanoo, siis antaa sen totuus- tai
merkitysehdot, niin emme voi tehdä muuta
kuin toistaa lauseen. Näin ei oleWittgensteinin
mukaan asianlaita vain jos ajattelemme lauseen
merkitystä ikään kuin jonkin asiaintilan iso-
morfisena kuvana, vaan myös, jos ajattelemme,
että totuus- ja merkitysehdot on annettu peli-

luonteisten toimintojen (kielipelien) avulla.
Vaatimuksena on joka tapauksessa Münchhau-
senin temppu: meidän pitää nostaa itsemme
suosta vetämällä omasta tukasta. Ulkopuolelta
ei mitään apua tule. Lause itse näyttää, mitä se
merkitsee, ymmärrettiinpä sen merkitys joko
isomorfisena kuvana (Tractatus) tai sijoitettuna
tiettyyn kontekstiin ja toimintaympäristöön
(Wittgensteinin myöhäisempi kanta). Olemme
kielen vankeja samalla tavalla kuin olemme
maailman (kokonaisuuden) vankeja.

Mystisen ilmaantuminen

Pitäisi olla suhteellisen helppoa ymmärtää, että
�näyttämisen� ja �sanomisen� (määrittelemi-
sen) dialektiikka onWittgensteinin kielenfiloso-
fian keskeisiä piirteitä. Me taistelemme koko
ajan kielen rajoja vastaan yrittäessämme �sa-
noa� (siis määritellä) merkitystä. Tässä mieles-
sä semantiikka kielellisen merkityksen syste-
maattisena (�sanomisen�) teoriana tulee Witt-
gensteinin mukaan mahdottomaksi. Hän on
kuitenkin itse saman taistelun keskellä yrit-
täessään osoittaa, miten kielipelejä pelataan.
Wittgenstein on �semantikko ilman semantiik-
kaa�, kuten Hintikka on osuvasti huomautta-
nut. Samalla onmyös helppo nähdä, mikäWitt-
gensteinin mielestä on mystistä. Wittgenstein
itse viittaa siihen, että mystinen piilee sanassa
että: �Mystistä ei ole se, miten maailma on,
vaan että se on.� (Tractatus 6.44) Voimme esi-
merkiksi kysyä, miten lause p ilmaisee merki-
tyksensä. Voimme ajatella, että se ilmaisee sen
juuri esittämällä p. Tällöin p (lause) �näyttää�,
että p (asiaintila). Jos merkitystä ei voi ilmaista
milläänmuulla tavalla kuin näyttämällä että p,
niin semantiikka onmystistä; sitä ei voi määri-
tellä, sen voi vain näyttää. Semanttisessa mie-
lessä �sanominen� (määrittely, selittäminen,
eksplikoiminen) on mahdotonta.

Jos kielellinen merkitys voitaisiin määritel-
lä ikään kuin kielen sisällä, esimerkiksi käyttä-
mällä vain kielen muita termejä, niin joutuisim-
me äärettömään regressioon. Tämä osoittaa, et-
tei merkitystä voida määritellä syntaktisesti.
Jossakin pisteessä on ylitettävä semanttinen
kuilu. Voimme yrittää ajatella, että jonkin luon-
nollisen kielen osan kohdalla, esimerkiksi ha-
vaintokielen tapauksessa, semanttinen kuilu on
kapeampi kuin muualla. Silloin on ehkä houku-
tuksena, että sallimme varsinaisen semanttisen
roolin vain havaintotermeille ja yritämme mää-
ritellä luonnollisen kielen muiden alueiden ter-
mit syntaktisesti näiden varsinaisesti semant-
tisten havaintotermien avulla. Tämä loogisen
empirismin yritys oli Wittgensteinille tuttu,
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mutta se ei ollut hänen tiensä. Semanttinen
ongelma koskee koko kieltä. Juuri tästä avau-
tuu mystinen: koko kielen ongelma on saman-
lainen kuin kokomaailman ongelma. Kielen ja
maailman ulkopuolella ei ole mitään. Tällöin
semanttisen suhteen määrittäminen on samaa
kuin yritys kiinnittää koko maailma tai koko
kieli johonkin kokomaailmasta tai koko kieles-
tä irrotettuun Arkhimedeen pisteeseen, joka ei
enää olisi maailmassa eikä kielessä. Mutta täl-
laista pistettä ei ole, koska kielen ja maailman
ulkopuolella ei ole mitään. Kielen raja on yritys
katsoa koko kieltä sen ulkopuolelta, mutta tätä
ei voi tehdä. Koko kielen arvioiminen on silloin
vain samaa kuin todeta, että se on (sellainen
kuin on); ulkopuolelle emme voi astua emmekä
siis sanoa minkälainen se on. Samoin jos ajatte-
lisimme, että meidän pitäisi löytää, minkä argu-
mentin arvo on koko maailma, niin meidän olisi
pakko todeta, että se on itsensä arvo l. sen funk-
tion arvo, jonka argumenttina on koko maail-
ma. Näin kielen semantiikan ongelma on sama
kuinmaailmanmetafyysinen ongelma: meidän
pitäisi pystyä tarkastelemaan kohdetta ulkoa-
päin metatasolta. Mutta tällaista tasoa ei voi
olla sen enempää kielessä kuin maailmassa-
kaan. Siis samoin kuin metafysiikka myös se-
mantiikka on ilmaisematonta; tällaisena se on
mystistä. Semantiikan ajautuminen mystiik-
kaan osoittaa uskonnollisten lauseiden merki-
tystä koskevan ongelman.

Wittgensteinin Jumala

Jaksossa �Metafyysinen subjekti ja solipsismi�
Pihlström esittää huikean jännittäviä lainauk-
sia WittgensteininTractatusta varhaisemmista
Muistikirjoista. Lähtökohta on jälleen, mitä voi-
daan kielessä sanoa. Samoin kuin merkityksen
tapauksessa, myös arvon tapauksessa on niin,
että voidaksemme kiinnittää arvon johonkin,
meidän pitäisi pystyä tarkastelemaan ulkopuo-
lelta sekä arvoa että sitä mihin se kiinnittyy.
Ilman ääretöntä regressiota tätä menettelyä ei
voi suorittaa, joten arvot voivat vain näyttäytyä
elämässä ja maailmassa. Kuitenkin arvot ovat
meille elintärkeitä, koska ilman niitä emme voi
suunnistautua elämässämme. Olemme jälleen
Münchhausenin tilanteessa: meidän on nojatta-

va johonkin, joka vain näyttäytyy, mutta jota ei
voi määritellä: �Ongelmallista maailmassa on
jokin, mitä sanomme sen merkitykseksi� �
�merkitys ei ole maailmassa, vaan sen ulkopuo-
lella�� �maailmanmerkitystä voimme kutsua
Jumalaksi���Uskoa Jumalaan on nähdä, että
elämällä on merkitys�. (Huomautukset 11.6. ja
8.7.1916) Asetelma on Wittgensteinille aina
sama: samoin kuin maailma myös kieli asettuu
tarkastelijan tai käyttäjän näkökulmaksi. Sil-
loin tarkasteleva subjekti (kielen käyttäjä) ei voi
itse asettua samalla kertaa osaksi maailmaa tai
kieltä. �Subjekti ei kuulu maailmaan, vaan on
maailman raja.� (Tractatus 5.632) Periaatteessa
tämäkin asetelma on mystinen, koska sitä ei voi
palauttaa maailman sisällä tapahtuvaksi tar-
kasteluksi. Pohjimmaisena on jälleen vaikeus,
joka koskee Wittgensteinin �elämänongelmiksi�
nimittämien kysymysten semantiikkaa.

Kaikista edellä esitetyistä näkökohdista pi-
täisi käydä ilmi, miten �ryntäily päin kielen ra-
joja� on sekä Wittgensteinin kielenfilosofian
keskeisiä piirteitä että malliesimerkki uskon-
nollisen kielen semanttisista vaikeuksista. Jos
semantiikka on Wittgensteinin mukaan mah-
dollista vain �näyttämisenä� l. esittämällä esi-
merkkejä kielipeleistä, niin uskonnollisen kie-
len tapauksessa myös näyttäminen vaikeutuu.
Uskonnolliset lauseet yrittävät näyttää, miten
merkitykset asettuvat silloin, kun kysymykses-
sä on ihmisen koko elämä, koko elämän arvo tai
todellisuuden kokonaisuus. Mutta näitä merki-
tyksiä ei voi kiinnittää mihinkään erityisiin tai
yksityisiin asioihin maailman (ja kielen) sisällä.
Kuitenkin meillä on kosketus niihin omasta
henkilökohtaisesta näkökulmastamme ja koke-
muksestamme käsin ja sitä vastaavasta kielipe-
listä käsin. Mutta tällaisen kielipelin aitoutta on
kuitenkin lähes mahdotonta �näyttää� miten-
kään ulkopuolelta tai mihinkään julkiseen kie-
lelliseen toimintaan viittaamalla. Johtopäätök-
seksi näyttää nousevan vannoutuneen Wittgen-
steinin seuraajan D. Z. Phillipsin pessimisti-
nen kanta: Koska vain likiarvoinen esimerkein
tapahtuva �näyttäminen� on ainoa semantti-
nen keino lähestyä uskonnollisten ilmausten
merkitystä, uskonnon kielen filosofisen tarkas-
telun �on jätettävä kaikki ennalleen�.2

2 �Philosophy may in no way interfere with the actual use of language; it can in the end only
describe it. For it cannot give it any foundation either. It leaves everything as it is.� Ks.
Wittgenstein, Ludwig, (1963), Philosophical Investigations, Transl. by G. E. M. Anscombe,
Basil Blackwell, Oxford, sec. 124; vrt. D. Z. Phillips, (1993), Wittgenstein and Religion, St.
Martins Press; D. Z. Phillips, (2001), Ethics, Faith and What Can Be Said Wittgenstein:
A Critical Reader. Ed. H.-J. Glock. Malden, MA & Oxford, Blackwell, s. 348�366.
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Suomalainen keskustelu uudestaan

Phillipsin pessimistinenkanta antaa aiheen tar-
kastella suomalaista uskonnonfilosofiaa eräästä
erityisestä kysymyksenasettelusta käsin. Edellä
jaksossa 5 viittasin suomalaisen uskonnonfilo-
sofisen keskustelun kolmeen painotukseen:
historiallisesti orientoivaan, kriittisesti
arvioivaan ja omaa teoriaa tai kantaa ra-
kentavaan. Ensiksi mainittuun painotukseen
ei olemitään lisättävää. Historiallisia näkemyk-
siä selostava ja analysoiva tutkimus on ilman
muuta paikkansa ansainnut akateemisessa
maailmassa. Siinä ei myöskään tarvita mitään
esifilosofisia (fundamentaaliteologisia tai her-
meneuttisia) oletuksia erilaisten filosofisten tai
teologisten traditioiden hahmottamiseksi. Toi-
sen painotuksen osalta arvioinnin kriittisyyden
vaatimus aiheuttaa jo eräitä kysymyksiä. Jos
arvioinnissa keskitytään näkemysten esittelyyn
ja niissä esitettyjen argumenttien kriittiseen
tarkasteluun, niin tuskin mitään vakavaa on-
gelmaa syntyy. Näin on siksi, että järkiperäisyy-
den ja johdonmukaisuuden vaatimukset ovat
triviaalilla tavalla mukana kaiken tämän tyyp-
pisen akateemisen keskustelun ennakkoehtoi-
na. Mutta asialla on toinen puoli, joka liittyy
kysymykseen relativismista; sen pohtimisen
Pihlström kirjansa alussa asetti yhdeksi tavoit-
teekseen ja siihen hän viittaa vielä kirjan lopus-
sa, esimerkiksi alaviitteessä 13. Miten tämä on-
gelma on kirjassa ratkaistu ja mitä Pihlström
tarjoaa suomalaiselle uskonnonfilosofialle? On
mielestäni oikeutettua todeta, että Pihlström
tarjoaa runsaasti keskusteluapua relativismin
ongelmaan, ei vain informaation muodossa,
vaan myös hedelmällisten kysymyksenasettelu-
jen ja ideoiden muodossa. (Tämän arvion voi
perustellusti ulottaa myös sekä historiallisesti
orientoivaan että kriittisesti arvioivaan suoma-
laiseen uskonnonfilosofiaan.) Kysymys relati-
vismin ratkaisemisesta ja dialogin mahdollista-
vasta �keskitiestä� saa siis tältä osin tukea ei
vain Pihlströmin kirjasta, vaan myös muusta
suomalaisesta uskonnonfilosofisesta keskuste-
lusta. Mutta lunastamaton lupaus on silti otet-
tava erikseen esille.

Filosofiassakaan kaikki asiat eivät ole sa-
malla lähtöviivalla. Monet ns. �filosofiat� l. yri-
tykset ratkaista jokin tarkasteltavaksi otettu
kysymys kontribuoivat substantiaalisesti itse
tarkasteltavaa kysymystä tavalla, joka edellä
esitettiin Münchausenin dilemmana. Tämä tar-
koittaa, että kysymyksessä oleva �filosofia�

osallistuu keskusteluun samalla loogisella ta-
solla kuin tarkastelun kohteena oleva asia. Sa-
nomme, että tarkastelu ja tarkasteltava ovat ai-
nakin osittain samaa kertalukua. Tämä jokai-
selle filosofille tuttu tilanne tekee huutavaksi
kysymyksen filosofisen analyysin välineistä ja
neutraalisuudesta. Pihlströmin ratkaisu näyt-
tää olevan hänen omien sanojensa avulla lau-
suttuna: �filosofisesti neutraalia tarkkailijan po-
sitiota ei ole�. Tavallisesti tämän tilanteen näh-
dään synnyttävän juuri kysymyksen relativis-
mista. Jos erilaisia uskonnonfilosofisia kantoja
(teismiä, ateismia, skeptisismiä, relativismia, fi-
deismiä) ajatellaan näkökulmina tiettyihin us-
konnoissa keskeisiin kysymyksiin, herää auto-
maattisesti kysymys vertailtavuudesta. Jos mie-
likuvamme on tällöin, että meidän pitäisi saa-
vuttaa kaikkiin näkökulmiin soveltuva super-
näkökulma ikään kuin ottamalla ne kaikki huo-
mioon yhdellä kertaa tai samalla loogisella ta-
solla, yritys on toivoton. Sellaista näkökulmaa
ei ole. Voisi melkein väittää, että tilanne on ana-
loginen Wittgensteinin kielen rajoja koskevalle
näkemykselle. Mutta iloinen asia on, ettei ole
pakko ajautua wittgensteinilais-phillipsiläiseen
pessimismiin. Hyviä uutisia on tulossa.

Kuten sanoin, kaikki ei ole filosofiassa sa-
malla viivalla: on perustavaa ja vähemmän pe-
rustavaa. Logiikka on perustavaa. Tällä en tar-
koita sitä trivialiteettia, että kaikki järkiperäi-
nen keskustelu edellyttää logiikkaa. Tarkoitan
logiikan teorianmuodostusta ja siihen liittyviä
filosofisia näkymiä. Tästä suunnasta ja vain täs-
tä suunnasta � tapahtuipa se sitten luonnollisen
kielen tai formaalisen kielen avulla � on löydet-
tävissä apua relativismin ja uskonnollisen kie-
len semantiikan pulmiin. Metakielinen ekspli-
kaatio on kuin onkin systemaattisesti mahdol-
lista, jollei absoluuttisesti, niin ainakin approk-
simatiivisesti. Miten tämä tapahtuu, on tieten-
kin aivan eri käsittelyn aihe.

Toimiessani uskonnonfilosofian professo-
rin sijaisena toivoin aina, että puheilleni il-
maantuisi opiskelija, joka olisi ollut erityisen
kiinnostunut logiikan filosofian ongelmista.
Niin ei koskaan käynyt, vaikka tapasin monta
filosofisesti lahjakasta opiskelijaa. Pihlströmin
kirjan luettuani toivon, että sekä Pihlström itse
että joku onnekas opiskelija suuntaisivat mie-
lenkiintoaan toivomaani suuntaan. Jos niin kä-
visi, saattaisi tuntua, ettei ole elänyt aivan tur-
haan.
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Unelma vapaudesta ja
rakkaudesta:
Adornon ja Horkheimerin uskonnon-

filosofia

Jussi Saarela

Theodor Adornon (1903�1969) ja Max
Horkheimerin (1895�1973) teoksia on viime
vuosina julkaistu suomenkielisinä käännöksinä.
SekäValistuksen dialektiikka, ettäVälineellisen
järjen kritiikki ilmestyivät vuonna 2008 Vasta-
painon kustantamina. Samalla on ilmestynyt
suomeksi myös heidän ajatteluunsa johdattele-
via esseekokoelmia, kuten Olli-Pekka Moi-
sion toimittama Kätkettyjä hahmoja, Tekstejä
Theodor Adornosta vuodelta 2008. Teokset
ovatkin ilmestyneet otolliseen aikaan, sillä
pankkikriisi ja taloudellinen lama yhdessä il-
mastomuutoksen uhkien kanssa ovat kasvatta-
neet yhteiskuntakriittisen ajattelun suosiota.
Adornon ja Horkheimerin ajattelu ei kuiten-
kaan ole vain yhteiskuntakritiikkiä, vaan siinä
vaikuttavat myös keskeiset teologiset, erityises-
ti juutalaisuudesta ja kristillisestä mystiikasta
tutut teemat. Vastaavaa �messiaanista politiik-
kaa� ovat nykyaikana tuoneet esiin muun
muassaCarl Schmit, Hent de Vries ja Sari
Nuseibeh.

Erityisen tärkeäksi Adorno ja Horkheimer
näkevät valistuksen perinteen,mihin he halua-
vat liittäämyös itsensä. Valistuksen perinteenä
he korostavat erityisesti pyrkimystä vapauteen,
sillä valistuksen tuli järjen ja tieteen avulla va-
pauttaa ihminen yhteiskunnallisista ja psykolo-
gisista valtarakenteista kuten kuninkaista ja
kirkosta. Kriittisen teorian keskeisenä ajatukse-
na on nimenomaan valistuksen ihanteiden mu-
kaisen emansipaation mahdollisuuksien tutki-
minen ja toteuttaminen. Filosofi Immanuel
Kant (1724�1804) ilmaisi asian seuraavasti es-
seessään Vastaus kysymykseen: Mitä on valis-
tus?: �Valistus on ihmisen pääsemistä ulos hä-

nen itsensä aiheuttamasta alaikäisyyden tilasta.
Alaikäisyys on kyvyttömyyttä käyttää omaa jär-
keään ilman toisen ohjausta.�

Adornon ja Horkheimerin käsitys valistuk-
sesta ei kuitenkaan korosta vain sen emansipa-
torisuutta, vaan heidän mukaansa valistuksella
on myös pimeä puolensa. Tämä on tullut kau-
histuttavalla tavalla esiin 1900-luvulla kahdessa
maailmansodassa, fasismissa, holokaustissa,
luonnon turmeltumisessa ja massakulttuurin ja
median vallitseviin valtarakenteisiin sopeutta-
vassa vaikutuksessa eli kulttuuriteollisuudessa.
Samalla kun järki ja tiede ovat luvanneet va-
pautta, niistä itsestään on tullut modernina ai-
kana uusia hallinnanmuotoja. Valistuksen dia-
lektiikassa (1947) he toteavatkin (Adorno &
Horkheimer 2008, 13): �Tavoitteemme ei itse
asiassa ollut sen vähäisempi kuin tiedostaa,
miksi ihmiskunta on todelliseen ihmisyyteen
astumisen sijasta vajonnut uudenlaiseen raaka-
laisuuteen.�

Näiden kahden valistuksen piirteen �
emansipaation ja sisäisen ja ulkoisen luonnon
hallinnan � välistä historiallista dialektiikkaa
Adorno ja Horkheimer kutsuvat valistuksen
dialektiikaksi. Tässä dialektiikassa uskonnolla
on merkittävä rooli.

Adornon ja Horkheimerin filosofiassa nä-
kyy teologinen taustavire jo 1930-luvulta läh-
tien. Tähän vaikutti erityisesti �Juutalainen su-
kupolvi 1914� Frankfurtissa ja Berliinissä toi-
minut ryhmä saksanjuutalaisia ajattelijoita, jot-
ka pyrkivät juutalaisuuden ja kristinuskonmo-
derniin ja sekulaariin synteesiin ja kannattivat
muun muassa persoonatonta messianismia. Tä-
hän ryhmään kuuluivat esimerkiksi Ernst
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Bloch, Georg Lukacs, Franz Rosenzweig
jaMartin Buber. Myös muutamat Frankfur-
tin kouluun ainakin löyhästi kuuluneet ajatte-
lijat vaikuttivat Adornoon ja Horkheimeriin.
Näitä olivat muunmuassaWalter Benjamin
ja Leo Löwenthal, mutta heidän teologiset
näkemyksensämuistuttavat myös esimerkiksi
teologiKarl Barthin näkemyksiä. Protestant-
tinen teologi Paul Tillich oli Adornolle ja
Horkheimerille läheinen, sillä hän toimi yhteis-
työssä heidän kanssaan jo Sosiaalitutkimuksen
instituutin aikana 1920-luvulla. Vaikka Adorno
ja Horkeimer suhtautuivat kriittisesti Tillichin
teologiaan, hän oli heidän elinikäinen ystävän-
sä, joka esimerkiksi hyväksyi Adornon Kierke-
gaardin filosofiaa koskevan väitöskirjan 1920-
luvulla.

Teologian merkityksestä Horkheimerille
kertoo lainaus hänen esseestään �Teismi ja
ateismi� vuodelta 1963, jossa voidaan nähdä
kaikuja myösNietzschen filosofiasta: �Ilman
Jumalaa voidaan vain turhaan yrittää säilyttää
absoluuttinen merkitys... Jumalan kuolema on
myös ikuisen totuuden kuolema.�

Jürgen Habermas katsoo, että Hork-
heimer kääntyi uskontoa käsittelevien teemo-
jen puoleen palattuaan Yhdysvalloista Frank-
furtiin 1950-luvun alussa. Hänen mukaansa
Horkheimer toivoi, että valistus �pystyisi ylittä-
mään itsensä�, mutta luovuttuaan tästä toi-
veesta hän kääntyi uskonnollisiin teemoihin.
Voidaan kuitenkin katsoa, että viimeistään Va-
listuksen dialektiikkaa tulee lukea yrityksenä
�kuvitella, miltä maailma näyttäisi pelastuksen
valossa�. Horkheimerin voikin katsoa liittyneen
kiinteämmin Adornon ja Benjaminin negatiivi-
seen teologiaan 1940-luvun alussa, vaikka us-
konnon teemat olivat hänelle tärkeitä jo 1930-lu-
vulla.

Adornon ja Horkheimerin ajattelun taus-
talla vaikuttavat merkittävästiHegelin ja eri-
tyisestiMarxin filosofia. Näiden filosofien vai-
kutus näkyy heidän jatkuvassa historiallisuu-
den ja dialektiikan teemojen käsittelyssään. He
suhtautuivat kuitenkin kriittisesti tieteelliseen
marxilaisuuteen ja erilaisten utopioiden tavoit-
teluun jo 1930-luvun lopussa ennen siirtymis-
tään Yhdysvaltoihin. Tämä korosti heidän ajat-
teluaan erityisesti metafysiikan kritiikkinä.
Marxista luopuminen johtui toisaalta Saksan
vasemmiston kykenemättömyydestä estääHit-
lerin valtaannousua ja sosialismin tilanteesta
Neuvostoliitossa, mutta myös tieteellisen mar-
xismin yhteiskuntatieteellistä teoriaa koskevis-
ta ongelmista. Marxin vaikutus näkyy kuiten-
kin heidän materialismissaan ja yhdessä Hege-
lin vaikutuksen kanssa heidän näkemykses-

sään historiassa yhteiskunnallisella tasolla vai-
kuttavasta dialektiikasta, jolle ei kuitenkaan voi
osoittaa utooppista päämäärää. Tämän vuoksi
kyse on negatiivisesta dialektiikasta, joka suh-
tautuu epäillen kaikkien positiivisten utopioi-
den rakenteluun, eikä löydä identiteettiä edes
vastakohtien yhdistymisestä toisiinsa dialektii-
kassa.

Adornon käsitys materialismista poikkeaa
termin yleisestä käyttötavasta ja hän näyttää
olleen ainakin ajoittain myös Horkheimerin
kanssa hieman eri linjoilla. Adorno luonnehtii
materialismiaan lukkoon lyömättömäksi maail-
mankuvaksi, joka ei ole vastakohta idealismille,
vaan ennen kaikkea vapautusta dogmeista.
Horkheimer puolestaan näkee hengellisyyden
vallankumouksellisena purkaessaan ihmisen
riippuvuutta luonnosta. Adornon mukaan kysy-
myksen pohtiminen materialismin ja idealismin
vastakohtana edustaa kuitenkin turhaa käsit-
teellistä fetisismiä. Teologia on lähempänä ma-
terialismia, sillä sen mukaan maailmaa ei voida
ottaa haltuun kokonaisuudessaan ihmisym-
märryksen avulla.

Valistuksen myytti ja kriittinen teoria

Theodor Adornon jaMaxHorkheimerin ajatuk-
sia uskonnosta voi lähestyä myyttiä � eli �sitä
mikä on� � koskevista käsityksistä. Teoksessa
Valistuksen dialektiikka he esittävät, että valis-
tuksen historia on paljon pidemmällä länsimai-
sen kulttuurin historiassa kuin vain 1700-luvul-
ta vaikuttaneessa järkeä painottavassa filosofis-
tieteellisessä ajattelussa. Valistus tulee esille jo
siirtymässä magiasta myyttien maailmaan, ku-
tenmyyttisen Odysseuksen pyrkimyksessä hal-
lintaan ja vapauteen jumalten säätelemässä
maailmassa. Odysseus eroaa magiaa hyödyntä-
västä shamaanista siinä, että hän pyrkii luon-
non mimeettisen jäljittelyn sijaan käyttämään
myyttistä maailmantilaa hyväkseen pyrkimyk-
sessä omiin päämääriinsä. Myytin ja järjen suh-
de ei siis ole vastakohtainen, vaan dialektinen,
sillä myös moderni välinerationaalinen ajattelu
pyrkii hallintaan abstraktin ja universaalin
avulla. Modernissa maailmassa valistuksesta it-
sestään on kuitenkin tullutmyyttiä, sillä se ker-
too �mikä on�. Välinerationaalinen tiede ja va-
listus katsovat pystyvänsä todellisuuden eli ei-
identtisen haltuunottoon käsitteellisin keinoin.

Adornon ajattelussa voidaan nähdä siirty-
mä 1940-luvun messiaanisesta paatoksesta
1960-luvun kuvakiellon merkitystä painotta-
vaan negatiiviseen teologiaan. Adorno katsoo,
että juutalaisuudesta peräisin oleva kuvakielto
ja kielto lausua Jumalan nimeä on otettava va-
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kavasti, koska vain näin voidaan luopuameta-
fysiikasta ja hallinnasta ja antaa mahdollisuus
valistuksen emansipaatiolle. Uskova ei pohjim-
miltaan voi muodostaa käsitystä uskonsa koh-
teesta, ja siten usko onmitä vahvimmassa mää-
rin paradoksi. Ei-identtinen, Jumala ja abso-
luutti (lat. absolvere = vapauttaa) on jätettävä
transsendentiksi samalla tavalla kuin kaikki
metafysiikka on mahdotonta. Kuvakielto ja
kielto lausua Jumalan nimeä ilmentävät myy-
teistä vapautumista, joka on ajankohtainen
myös modernissa sekulaarissa maailmassa.
Adorno ilmaisee ajatuksen kääntämällä Hegelin
väitteen ylösalaisin: kokonaisuus on epätosi.

Theodor Adornon ja Max Horkheimerin
kriittinen näkemys kielen luonteesta tulee sel-
västi esiin 1940-luvulta lähtien kriittistä teoriaa
kehitettäessä. Kielikritiikki on saanut vaikut-
teita Hegelin ja Nietzschen filosofiasta ja valai-
see Adornon käsitystä kuvakiellosta, joka on
kriittisen teorian ja dialektiikan ytimessä. Kie-
lellä on hänenmukaansamimeettinen tehtävä.
Se on aina jäljitellyt sisäistä ja ulkoista luontoa,
mutta modernina aikana se on menettänyt ky-
kynsä aitoon mimesikseen. Valistuksen myytti-
nen kieli totalisoi, abstrahoi ja objektivoi tavalla,
jossa välineellinen järki projisoi itsensä tunte-
mattomaan saadakseen sen haltuun, mutta
muuttuu projisoidessaan subjektivismiksi ja
idealismiksi suhteessa todellisuuteen. Ajatus
kielen totalisoivasta funktiosta, jossa ei-identti-
nen pakotetaan identtiseksi, tuo esiin tieteen
pyrkimyksen hallintaan.

Horkheimerin mukaan kieli on vallankäyt-
töä ja ryvettynyt niin pahasti, että tarvitsisim-
me uuden maailman, jotta kieli voisi puhdistua
välinerationaalisista piirteistään. Toisaalta täl-
laisessa maailmassa kyseinen kieli ei enää olisi
tarpeellinen. Kielen rappiosta puhuminen yh-
distää kuitenkin nämä Frankfurtin koulun
edustajat mystiikan teologeihin kuten Pseudo-
Dionysiokseen, filosofi Martin Heidegge-
riin ja myös teologi Dietrich Bonhoefferin
ajatteluun. Horkheimer ajatteli myös, että
Freudin teorioiden avulla voitaisiin kuvata vä-
linerationaalista projektiota, mutta hänen aja-
teltiin myös pystyvän luonnehtimaan mimeetti-
syyttä laadullisesti maailmassa, joka on kään-
netty läpikotaisin lukuarvoiksi.

Adornon ja Horkheimerin teologia on ne-
gatiivista teologiaa, sillä se on teologiaa trans-
sendentista ilman Transsendenttia; se on pu-
hetta Jumalasta �jonakin kokonaan muuna�.
Horkheimer kertoo haastattelussa Paul Til-
lichin kuoleman johdosta vuonna 1967: �Uskon
ettei ole filosofiaa, johon voisin samaistua ja joka
ei sisältäisi teologista aspektia, sillä se liittyy sen

huomaamiseen, että maailma, jossa elämme,
tulee käsittää suhteelliseksi.�

Adorno ja Horkheimer seuraavat Immanu-
el Kantin ajattelua siinä mielessä, että heidän
mukaansa teologiaa tarvitaan maailman käsit-
tämiseen ilmiöksi, joksikin sellaiseksi, jolla ei ole
viimeistä sanaa ihmisen ja historian kohtalossa.
Teologia on siis heidän mukaansa maailman
negaatiota ja toimii näin toivon ja etiikan perus-
tana ja haastaa myös positivismin, joka ei huo-
maa kytkeytymistään yhteiskunnan valtara-
kenteisiin eikä hahmota luonnon historiallista
myyttisyyttä. Negatiivinen teologia puolestaan
synnyttää toivoa, sillä maailma tiedostetaan sii-
nä vain ilmiöksi ja se toimii pohjana eettiselle
toiminnalle, sillä se ei pysty tyytymään maail-
maan ja sen �objektiivisiin faktoihin�. Kantin
ajatus tilan tekemisestä uskonnolle ja etiikalle
on siis vahvasti läsnä Adornon ja Horkheimerin
ajattelussa, mutta ei vain tietoteorian näkökul-
masta, vaan myös yhteiskuntakritiikin kautta.

Jürgen Habermas kritisoi Horkheimerin
negatiivista teologiaa kafkamaisesta itsekriitti-
syydestä, jossa ei voi jättää mahdollisuuksia
käytännölliselle järjelle. Adornon negatiivista
teologiaa on myös pidetty vain keskiaikaisen ir-
rationalistisen mystiikan muotona. Adorno ja
Horkheimer tiedostivat kuitenkin hyvin tällai-
sen kritiikin sekä relativismin ja positivismin
haasteen. He käyttivät myös erityistieteitä, ku-
ten psykologiaa ja sosiologiaa kriittisen teorian
muotoilemisessa, mutta totuuden sirpaleita ja
jäänteitä voidaan löytää filosofian ja uskonnon
lisäksi myös taiteen alueelta. Adornonmukaan
Jumalan olemassaolon ontologisessa argumen-
tissa on totuuden jälki: jos Jumalan todellisuu-
den elementti ei olisi välittynyt itse käsitteen
voimaan, ei voisi olla olemassa yhtään utopiaa,
ei edes ajattelua.

Vaikka Adorno päätyykin ajattelemaan,
että vakava keskustelu on käynyt modernissa
maailmassa mielettömäksi eikä ihminen ehkä
pysty säilyttämään elämän mielekkyyttä kuin
painamalla korvansa lukkoon, hän ei päätynyt
relativismiin. Adornonmukaan totuudesta voi-
daan puhua �maailman tukahduttamana to-
tuutena�. Toisaalta se tarkoittaa hänelle maail-
maa koskevia faktoja, jotka ilmentävät yhteis-
kunnallisia valtasuhteita, mutta toisaalta se
merkitsi käsitteen ja kohteen dialektista suh-
detta. Totuuden yhteydessä kysymys toivosta
nousee keskeiseksi. Adornon ja Horkheimerin
mukaan toivo transsendoi todellisuuden ja pal-
jastaa ihmisen suhteen siihen ja on �ainoamuo-
to, jossa totuus voi esiintyä�, sillä se kyseen-
alaistaa annetun todellisuuden. Totuus ei olisi
edes kuviteltavissa ilman toivoa.
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Historian dialektiikan aikana totuuden sir-
paleiden voi kuitenkin katsoa täydentävän ku-
vaa itsestään, vaikkakin ennustamattomalla ta-
valla. Adornon käsitystä kuvastaakin hänen
väitteensä, jonka mukaan totuus ei tapahdu
historiassa, vaan historia tapahtuu totuudessa.

Uskonnon näkökulmasta on mielenkiin-
toista, että Adorno korostaa kriittisestä asen-
teestaan huolimatta myös mahdollisuutta �me-
tafyysiseen kokemukseen�, jossa objekti eli ei-
identtinen tulee hetkellisesti ymmärretyksi.
Itse Adorno kuvaa näkemystään �solidaarisuu-
deksi metafysiikkaa kohtaan sen kuoleman het-
kellä�, jossa metafysiikan kuolema tarkoittaa
todellisuuden jäämistä transsendentiksi. Meta-
fyysinen kokemus eli yritys ajatella ei-identtistä
johtaa materialismiin, sillä ei-identtinen on kä-
sitettävä materiaaliseksi silloin, kun se jätetään
objektivoivan kategorioinnin ulkopuolelle tai va-
pautetaan siitä. Tämän vuoksi Adornon ma-
terialismia voi kutsua �transsendentaaliseksi
materialismiksi�, joka pakenee kaikkia mahdol-
lisuuksia muotoilla materiasta jokin lopullisesti
tosi ja historiaton käsitteellinen teoria. Materia-
lismi on Adornon mukaan myös kristillisen
ylösnousemusajattelun mukaista, minkä vuoksi
kristillinen teologia voidaan nähdä johdonmu-
kaisempana kuin idealistinen ja välinerationaa-
linen metafysiikka.

Horkheimerin ajattelussa uskontoa koske-
vat käsitykset asettuvat osaksi kriittisen filoso-
fian keskeisimpiä pyrkimyksiä. Uskonto tarjoaa
filosofialle käsitteellisiä työkaluja, joita tarvi-
taan kriittisen filosofian toteuttamassa yhteis-
kuntakritiikissä. Lisäksi uskonto tarjoaa trans-
sendenttisen kiinnekohdan toivolle oikeuden-
mukaisuudesta, mitä sosiaaliset instituutiot ei-
vät voi tarjota. Horkheimerin käsitykset tulee
kuitenkin nähdä historiallisina. Uskonnolla on
emansipatorinen merkitys erityisesti moderni-
na aikana, sillä se esittää haasteen positivistisel-
le valtakulttuurille ja kulttuuriteollisuudelle.
Kirkollisen vallan aikana vapauttamisesta tulisi
puolestaan ateismin tehtävä.

Teoksessa Välineellisen järjen kritiikki
(1967) Horkheimer esittää moniulotteisen ana-
lyysin uskonnon ja tieteen merkityksestä Eu-
roopan historiassa. Hän kritisoi molempia val-
tapyrkimyksistä ja katsoo, että kirkot ja tiede
ovat muodostaneet suhteensa sen mukaan
mikä on ollut niiden valtapyrkimyksien kannal-
ta parasta. Teologia on pyrkinyt tähän järkeis-
tämällä uskontoa ja tiede asettumalla ainoaksi
oikeaksi tavaksi ymmärtää totuus. Molemmat
näistä ovat käyttäneet tukenaan kaavamaista
ajattelua, eikä niitä pidä ymmärtää toisilleen
vastakkaisiksi ilmiöiksi, mikä voidaan nähdä

esimerkiksi Tuomas Akvinolaisen teologias-
sa. Teologiaa ja tiedettä yhdistää Horkheimerin
mukaan pyrkimys tarjota �ihmerohtoja� yhteis-
kunnallisen vallankäytön ja hallinnan tarpei-
siin. Nämä rohdot pyrkivät peittelemään tietee-
seen ja teologiaan sisältyviä teoreettisia ongel-
mia ja perustelemaan asemansa pragmaattisin
näkökohdin. Tästä huolimatta niihin molem-
piin sisältyy myös piirteitä, jotkamahdollistavat
yhteiskunnallisen emansipaation ja suhteen
luontoon. Horkheimerin kritiikki uskontoa tai
tiedettä kohtaan ei olekaan kokonaisvaltaista
tai ehdotonta, vaan niiden voi myytin funktion
tavoin katsoa korostaneen yksilön idean synty-
mistä.

�...kristillinen sielu alkoi lopulta vastustaa
sitä voimaa, nimittäin kirkkoa, joka oli ruok-
kinut sitä ja markkinoinut sen ylemmyyttä...
Keskiajan lopulla kirkon niin maallista kuin
hengellistä valvontaa kierrettiin yhä ylei-
semmin. Yksilön ideaa ajatellen reformaatio
ja valistus vastaavat toisiaan varsin pitkälle.�
(Horkheimer, 2008, 147.)
Horkheimerin kriittisen uskontonäkemyk-

senmukaan kysymys teismistä ja ateismista on
menettänyt merkityksensä. Horkheimer käyt-
tää uskonnon kritisoinnissa �tiettyä negaatio-
ta�, joka paljastaa uskonnon emansipatorisen
totuussisällön, mutta pyyhkii pois sellaisen teo-
logisen tradition, joka on historian aikana kor-
ruptoitunut ja kadottanut uskonnon varsinai-
sen totuussisällön. Uskonnon tavoittelema �ko-
konaan toinen� kuin tämä maailma antaa ku-
vauksen toivolle ja pyrkimykselle vapauden
maailmaan ilman pelkoa, kärsimystä ja kuole-
maa. Uskonnon emansipatorinen totuussisältö
on Horkheimerin mukaan tullut esiin Jeesuk-
sen toiminnassa, juutalaisten ja kristillisten
mystikkojen ajattelussa ja toiminnassa, valis-
tuksen idealismissa ja historiallista materialis-
mia kannattavien ateistien ajattelussa. Toisaal-
ta tämä emansipatorinen totuus on korruptoi-
tunut teologisessa ajattelussa historian aikana,
vaikkakin se on säilynyt kristillisen tradition
avulla. Adornon ja Horkheimerin ajattelu vai-
kuttaa uskonpuhdistukselta, jonka kohteena ei
ole vain teologia, vaan tieteellinen ja moderni
valistuksen ajattelu kokonaisuudessaan. Ilan
Gur-Ze�ev katsookin, että Horkheimerin ja
Adornon ajattelun tavoitteena oli teologian ja
tieteen yhdistäminen ikuisessa taistelussa
emansipaation puolesta.

Ajatus välineellisestä järjestä asettaa sekä
nykyisen, että aikaisemman uskontotieteellisen
ja uskontokriittisen keskustelun mielenkiintoi-
seen yhteyteen. Kriittisen teorian näkökulmas-
ta 1700-luvun valistuksen ihanteisiin tukeutu-
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van uskontotieteen ja uskontokritiikin voi kat-
soa muuttuneen osaksi välineellistä järkeä ja
traditionaalista teoriaa. Tällä tavoin niistä olisi
tullut �myyttiä�, joka kertoo �mitä on�. Tämä
ainakin sikäli kuin ne toteuttavat kaavamaista
identiteettiajattelua, eivätkä reflektoi sitä histo-
riallista ja yhteiskunnallista tilannetta, jossa ne
kietoutuvat osaksi yhteiskunnan valtarakentei-
ta. Tämän seurauksena uskontotieteen ja us-
kontokritiikin voi katsoa eroavan kriittisestä
teoriasta siinä, että ne näkevät valistuksen
ihanteet mustavalkoisesti yksipuolisen positiivi-
sina.Määrätyn negaation sijasta uskonnon täy-
dellinen negaatio kadottaakin ajatuksen eman-
sipaatiosta ja liittää uskonnon yhteiskunnalli-
siin valtarakenteisiin.

Adorno ja Horkheimer eivät näytä itsekään
olevan aivan johdonmukaisia puhuessaan
�luonnosta� historiallisena myyttinä. Hork-
heimer kirjoittaa esimerkiksi seuraavasti:
�Kristillisyys asettuu jyrkästi vastakkain kil-
pailevien maailmanuskontojen ja hellenistis-
ten eettisten filosofioiden kanssa, kun se kytkee
kieltäymyksen, luonnollisten viettien hallinnan,
kaikenkattavaan ja kaikki lait alleenhautaavaan
rakkauteen.� (Horkheimer, 2008, 146.)

Horkheimerin näkemys vaikuttaa edellyt-
tävän käsityksen historiattomasta luonnosta,
josta käsin erilaisten näkemysten suhdetta
luontoon voidaan vertailla. Toisaalta katkelma
voidaan nähdä analyyttisen argumentin sijaan
myös dialektisena argumenttina tietyssä histo-
riallisessa tilanteessa.

Adornon ja Horkheimerin liioitteleva tyyli
pyrkiikin takaamaan sen, että heidän asiansa
tulisi ainakin osittain ymmärretyksi. Toisaalta
he korostavat, ettei heillä ole valmiita vastauk-
sia, vaan kriittisen teorian on eri aikoina löydet-
tävä uusi ja tarkoituksenmukainen identiteet-
tinsä.

Negatiivinen teologia ja käytäntö

Jürgen Habermasin lisäksi myös Alasdair
MacIntyre kritisoi Adornoa ja Horkheimeria
äärimmäisestä positivismista ja katsoo, ettei
kriittinen teoria voi �emotivistisuudessaan� ot-
taa kantaamoraalikysymyksiin. Hän ehdottaa-
kin itse hyve-etiikan herättelemistä uudestaan
henkiin (MacIntyre 2004, 51�52). Kriittistä teo-
riaa ei ole kuitenkaan tarkoitettu vain teoriaksi,
vaan sen on lähtökohtaisesti katsottu liittyvän
käytännön toimintaan emansipaation hyväksi.
Se ei pyri ainoastaan toteuttamaan teoriaa käy-
tännössä sen jälkeen kun teoria on laadittu,
vaan teorian ja käytännön on vaikutettava toi-
siinsa jatkuvasti kriittisen teorian kehittämises-

sä. Kriittisen teorian päämääränä on käytän-
nöllisen järjen toteuttaminen yhteiskunnallisel-
la tasolla, tiedon lisäämisen sijasta se pyrkii �or-
juudesta vapauttamiseen�.

Negatiivisen teologian praktisuus tulee
esille muun muassa Ilan Gur-Ze�evin näkemyk-
sissä. Hänen mukaan Adornon ja Horkheime-
rin negatiivisessa teologiassa on kyse �diaspo-
raalisesta filosofiasta�, joka korostaa modernia
nomadisuutta � urbaania paimentolaisuutta ja
luopumista �kotiinpaluun� ajatuksista. Diaspo-
raalinen filosofia on hänelle pidättäytymistä
�metafyysisestä väkivallasta� ja luopumista
�faktoista� ja �kodista� praktisen emansipaa-
tiopyrkimyksen hyväksi. Tällainen gnostilais-
tyyppinen kodittomuus on negatiivisen teolo-
gian mukainen uskonnollinen elämäntapa. Di-
aspora merkitsikin juutalaisille Jerusalemin �
kodin � menetystä roomalaisten tuhottua kau-
pungin ja temppelin vuonna 70 jKr.

Adornon ja Horkheimerin ajattelussa ko-
dittomuus näkyy yhtä hyvin marxilaisen, tie-
teellisten kuin muidenkin utopioiden kieltämi-
senä, sillä vallankumoukset merkitsevät vallan-
tavoittelua ja johtavat uusiin alistussuhteisiin.
Adornon mukaan �sivilisaatio tuottaa aina anti-
sivilisaation ja vahvistaa sitä�. Negatiivisen teo-
logian on tämän vuoksi myös oltava itsekriittis-
tä � se ei voi väittää edes itse pystyvänsä tar-
joamaan täydellistä perustaa näkemyksilleen.
Negatiivisen teologian on luovuttava �Mes-
siaasta�, mutta siinä avautuu kuitenkin näky-
mä messiaanisuuteen, ajatteluun, joka asettuu
välineellistä järkeä ja kulttuuriteollisuutta vas-
taan ja toimii symbolina väkivallattomalle alis-
tettujen solidaarisuudelle ja rakkaudelle.

Adornon ja Horkheimerin käsitykset ru-
koilemisesta seuraavat Gur Ze�evin mukaan
Franz Rosenzweigin ajattelua. Rukoilemista ei
tulekaan pitää Jumalan kohtaamisena tai kes-
kusteluna Jumalan kanssa, vaan Jumalan pois-
saolon diasporaalisena kohtaamisena ja eksis-
tentiaalisena ihmisyyden ylittämisen hetkenä,
jossa ihmisen kodittomuuden luonne paljastuu.
Äärettömyydelle avautunut rukous voi välineel-
listyessään tai institutionalisoituessaan kuiten-
kin kääntyä myös välinerationaaliseksi vasta-
kohdakseen. Tähän on kiinnitetty huomiota
esimerkiksi kristillisessä mystiikan filosofiassa.

Diasporisen epäetnosentorisen yhteisön
perustaminen on Gur-Ze�evin mukaan Hork-
heimerin kodittoman utooppisuuden ensim-
mäinen vaihe. Tällainen yhteisö voi Gur-Ze�evin
mukaan rikastaa itseään absoluutin poissaolon
läsnäolossa ja kaipauksessa. Tämä negatiivinen
läsnäolo liittää yhteisön jäsenet uskonnollisuu-
teen, joka on usein käsitetty harhaanjohtavasti
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�kotiinpaluuksi� tai paluuksi �Edeniin� tai
�nirvanaan�. Tämän sijasta se vahvistaa noma-
dista kodittomuutta tunnistamalla ja haasta-
malla välineellisen järjellisyyden ja kaikki uto-
piat ja paratiisit. Tämän se voi tehdä rukouksen
avulla, joka haastaa välinerationaaliset �reali-
teetit� ja voi näin mahdollistaa solidaarisuuden
ja rakkauden. Irtautuminen totuuksista mer-
kitsee myös irtaantumista vallankäytöstä.

Gur-Ze�evin mukaan diasporinen utooppi-
suuden ytimessä on kabbalistinen ja gnostilais-
tyyppinen hiljainen rukous, joka toimii tikkaina
diasporiseen eksistenssiin. Diasporinen rukous
voidaan käsittää �äärettömän Toiseuden� kä-
sittämiseksi, joka toimii rukouksen ehtona ja
samalla sen hedelminä. Lopulta diasporisen
utooppisuuden tavoitteena on emansipaatioon �
�faktojen� kyseenalaistamiseen � kykenevän
yksilön rakentuminen. Ekstaattinen ja koditon
yksilö tai filosofi voi Gur-Ze�evin mukaan kyetä
rakkauteen, joka syntyy �faktojen� ja �maail-
man� eksistentiaalisesta ylittämisestä. Tämä on
Horkheimerin mukaan moraalinen velvollisuus
ja se sellaisenaan sopiikin hyvin valistuksen fi-
losofiaan. Adorno puolestaan kiteyttää moraali-
sen toiminnan uuden kategorisen imperatiivin
muotoon. Sen mukaan ihmisten tulisi toimia
niin, ettei Auschwitz koskaan toistu eikä mi-
tään samanlaista koskaan tapahdu.

Lopuksi

Adornon ja Horkheimerin kriittistä teoriaa voi-
daan kritisoida monin tavoin ja siltä voidaan
vaatia selvennyksiä moniin kysymyksiin. Yksi
merkittävimmistä kriitikoista on Jürgen Ha-
bermas, jonka voidaan kuitenkin katsoa omalla
tavallaan jatkavan heidän ajatteluaan.

Adornon ja Horkheimerin uskontoa koske-
vassa ajattelussa on kuitenkin piirteitä, joita on
helppo pitää onnistuneina. Ensinnäkin he eivät
näe uskontoa vääristävän mustavalkoisesti,
vaan pystyvät katsomaan sitä sekä kriittisesti,
että hedelmällisesti ja tekemään siitä moniker-
roksista ja siten inhimillistä analyysia. Aidolta
kriittisyydeltä tulisikin vaatia myös itsekriitti-
syyttä. Toiseksi he liittyvät sellaisiin inhimilli-
sen ajattelun pitkiin perinteisiin joiden voidaan
katsoa luonnehtivan inhimillistä ajattelua kaik-
kina aikoina. Tällaista on heidän mystissävyt-
teinen kielikritiikkinsä ja pyrkimys kuvata ku-
vamaatonta vapautta absoluuttina ja järkenä.

Nykyään kriittinen teoria voisi hyödyntää
myös entistä tehokkaammin sellaista tieteellis-

tä tutkimusperinnettä, jota Adornon ja Hork-
heimerin aikana ei vielä ollut. Freudin teorian
motivoimana nykypsykologia voisi esimerkiksi
neuroteologiassa tarjota kriittisen teorian apu-
välineeksi uusia neurotieteellisiä tutkimuslait-
teita ja -metodeja, joilla voidaan mitata yhtä hy-
vin tieteellisen, poliittisen, uskonnollisen tai
meditatiivisen toiminnan neurologisia ja fysio-
logisia vaikutuksia ja vastineita. Tällaisen tutki-
muksen avulla esimerkiksi �välinerationaalinen
projektio� voitaisiin kääntää neurotieteen kie-
lelle ja oikeuttaa käsitteenä uudella tavalla. Täl-
lainen tieto ja sen kriittinen analysointi yhteis-
kunnallisesta näkökulmasta tarkentaa edelleen
kuvaamme toisaalta ihmisestä ja hänen mah-
dollisuuksistaan, mutta se voisi myös paljastaa
uusiin tieteisiin liittyviä yhteiskunnallisia ja vä-
linerationaalisia intressejä. Vapaus ja totuus
säilyvät kuitenkin ikuisina dialektisina haastei-
na, sillä ihminen on �karkotettu paratiisista�.

�Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Eede-
nin puutarhasta ja pani hänet viljelemään
maata, josta hänet oli tehty. Hän karkotti
ihmisen ja asetti Eedenin puutarhan itäpuo-
lelle kerubit ja salamoivan, leimuavan mie-
kan vartioimaan elämän puulle vievää tietä.�
(1. Moos: 3, 2324.)
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NÄKÖALOJA
Homofoniasta polyfoniaan

Stimulus

n Moniäänisyys on musiikkiin liittyvä
termi. Moniääninen musiikki aloitti voit-
tokulkunsa keskiaikaisessa Pariisissa.
Noin vuonna 1000 siellä lisättiin yksi-
äänisen melodian yläpuolelle toinen
ääni. Kun se eriytyi itsenäiseksi vasta-
melodiakseen, syntyi polyfonia.

Musiikki on jäsennettyä ääntä. Aja-
tuksen ölinä ja mölinä eivät ole musiik-
kia. Joonas Kokkonen kertoi kerran
valaisevan tarinan tästä. Hänen sävel-
lysoppilaakseen pyrki joku oudon oloinen
henkilö. Kokkonen oli lausunut: ”Kir-
joittaisitko tähän paperille A-duurin?”
Säveltäjänerokokelas oli vastannut:
”Emmä semmosia tartte!” Kokkonen oli
tähän vastannut: ”Minä tarvitsen ja täs-
tä syystä en voi ottaa sinua oppilaakse-
ni.”

Moniäänisen musiikin vastakohta on
yksiääninen musiikki, homofonia. Ho-
mofoniassa ei ole vastamelodioita, itse-
näisiä sävel- ja rytmikulkuja vaan melo-
dia, jota mahdolliset muut äänet palvele-
vat.

Kirkon johdossa on puhuttu moniää-
nisestä kirkosta. Eikö tämä ole ongelmal-
lista? Onhan luterilaisuuden perussävel-
lys homofoninen: yksin uskosta, yksin

armosta, yksin Kristuksen tähden! Yk-
sin, yksin, yksin.

Toisaalta luterilaisen kirkon tunnus-
tuspohja antaa perusteet protestanttisel-
le moniäänisyydelle. Tunnustushan no-
jautuu mitä moninaisimpaan Raamat-
tuun, erilaisiin vanhan kirkon uskontun-
nustuksiin ja Martti  Lutherin teolo-
giaan. Päätunnustus Augsburgin Tun-

nustus on erilainen kuin vuosikymmeniä
myöhemmin laadittu Sovinnonkaava.
Tunnustuskirjojakin voi lukea monesta
eri näkökulmasta käsin: Lutherin, Me-
lanchthonin tai aitoluterilaisten teolo-
giasta käsin. Erilaiset, toisiinsa hanka-
lasti sovitettavissa olevat näkemykset
ovat luterilaisia.

Kun sitten alkaa lukea luterilaisten
teologien kirjoituksia 1500-luvulta 1900-
luvun loppuun, on jo varsin moniäänisen
kokonaisuuden kanssa tekemisissä.
1900-luvun tunnetuin luterilainen teolo-
gi on Paul Tillich. Ei kai kukaan tosis-
saan väitä, että hänen ajattelunsa olisi
samanlaista kuin pääuskonpuhdistaja
Philip Melanchthonin? Tai verratkaam-
me 1600-luvun saarnamammutin, Sielun
aarteen, kirjoittajan Christian Scrive-
rin teologiaa ja nykyisten Amerikan lu-
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terilaisten pappisseminaarien systemaat-
tisen teologian oppikirjan laatineen Ted
Petersin teologiaa. Hohhoijaa.

Korostaessaan yksittäisiä ajatuksia
protestanttinen teologia on ollut kallel-
laan homofoniaan. Sen historia on kui-
tenkin polyfonista. Onko yksittäisten ko-
rostusten esilläpito hedelmällistä ja voisi-
ko protestanttinen identiteetti määrittyä
täyteläisemminkin niin sanotun koko us-
kon aarteen esilläpitämisenä? Ehkä mo-
niääninen kirkko voisi olla syvällisem-
min moniääninen kuin vain erilaisten
yksittäisasioiden korostusten sallimisen
foorumina.

Yksi homofonian muoto on ollut kes-
kittyminen sukupuolikysymyksiin. Jos
kansainväliset uutistoimistot kertoisivat,
että Jumala on kuollut, meillä annettai-
siin lausunto: Arkkipiispan mukaan
asialla ei ole vaikutusta Suomeen. Tä-
män jälkeen alkaisi laaja nettikeskustelu
siitä, miten asia liittyy muinaisen Lähi-
idän kirjallisuudessa esiintyviin luon-
nehdintoihin seksuaalisuudesta. Jumala
on kuollut! Mitä väliä? Jäähän meille
Raamattu!

Ilmiö on sekä outo että vastenmieli-
nen. Valtaosa kansankirkon jäsenistä
muodostaa perinteisiä perheitä, jotka
elävät siisteissä seksuaalikielteisissä ko-
deissa ja harrastavat murtomaahiihtoa.
Kuka todella odottaa kirkolta ja kristi-
tyiltä näkökulmia suvunjatkamisen yh-
teiskunnalliseen organisoimiseen? Kuka
odottaa lupaa rukoilla tai olla rukoile-
matta? Lisäksi jauhamiseksi paisunut
keskustelu on objektivoinut yhden vä-
hemmistön ja jo sellaisenaan muodostaa
ihmisoikeusloukkauksen.

Jumiutumisesta pääsemiseksi ei
auta kuin arvioida luterilaisuuden mah-
dollisuutta olla aidosti polyfoninen, ei
vain tiettyjä korostuksia sisältävä, vaan
monipuolisesti usein myös toisiaan vas-
ten ristiriitaisen tuntuisesti soivia sävel-
kulkuja ylläpitävä perinne. Vai onko
niin, että kristittyjä ei kiinnosta mikään
muu kuin seksi ja raha?

Väinö Linnan Tuntemattomassa

sotilaassa vanha kapteeni Kaarna opas-
taa uhmakasta, lomille riehumaan jää-
nyttä alikersantti Lehtoa: ”Tarvitaan
laajempi näkökulma. Hankkikaa se!”
Polyfonian näkökulmasta esimerkiksi si-
nänsä taidokas ja monipuolinen Piis-
painkokouksen Parisuhdetyöryhmän

mietintö suhteutuu kokonaisuuteen sa-
malla tavoin kuin jos jumalanpalvelus-
uudistuksen sijasta olisi asetettu työryh-
mä setvimään Pyhän Hengen avuksi-
huutamisen asemaa ehtoollisliturgiassa.
Tarvittaisiin laajempaa näkökulmaa ih-
miskäsitykseen, moderniin tieteeseen,
yhteiskuntateoriaan, suhteeseen niin
ajatusten kuin tapahtumien historiaan,
uskonnolliseen kieleen ja hengelliseen
elämään.

Laajemman näkökulman hankkimi-
nen on vuosien prosessi. Suomen ev.lut
kirkossa se tarkoittaisi yhtä mittavaa il-
miötä kuin 1960-luvulla järjestetty Vati-

canum Secundum. Prosessin käynnistä-
minen kirkon johdon taholta olisi innos-
tava moniäänisyyden puolustus. Ilman
sitä pienyhteisöjen lohkeilu kirkosta jat-
kuu, sillä aina löytyy uusia lillukanvarsia
kompastua, mutta sen jäsenten passiivi-
sesta luonteesta johtuen virastomainen
kansankirkko säilyy vahvana.
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ARVIOT

Antti Saloniemi
PAPPILAT JA KARTANOT – KERTOMUKSIA MENNEESTÄ
MAAILMASTA
Marja Terttu Knapas, Markku Heikkilä ja Timo Åvist: Suomalaiset pappilat.

Kulttuuri-, talous- ja rakennushistoriaa. Helsinki: SKS, 2009. 231 s.
Bo Lönnqvist: Kartanot ja rusthollit Helsingin seudulla. Suom. Salla Simukka.
Helsingfors: Schildts, 2009. 200 s.

”Koko pitäjässä kohta tiedettiin, että
meidän talo oli ensimmäinen, jossa –
pappilaa lukuun ottamatta – alettiin
lamppua polttaa.” Juhani Ahon tunne-
tussa kertomuksessa edistyksen ja so-
siaalisen järjestyksen vertauskohta on it-
sestään selvä. Pappilan poika toki tiesi,
mistä puhui. Pappila on epäilemättä ol-
lut sillanpääasema, jota kautta suuri
maailma saavutti maan syrjäkolkatkin,
oli sitten kysymys hengen- tai perunan-
viljelystä. Marja  Terttu Knapaksen,
Markku Heikkilän ja Timo Åvistin
kirja on oppinut näkymä tähän maail-
maan.

Teos esittelee pappilajärjestelmän
yleisiä perusteita, niiden kulttuuri- ja so-
siaalihistoriaa sekä vielä erikseen pappi-
loiden arkkitehtuuria ja puutarhoja. Kol-
men artikkelin lisäksi kirjassa on laaja
osuus, jossa Marja-Terttu Knapas esitte-
lee yli kolmenkymmenen pappilan vai-
heet ikään kuin pienoiselämäkertoina.
Ratkaisu konkretisoi oivallisesti alun
teema-artikkeleiden argumentaatiota.

Varallisuus ja oppisäädyn elämänta-
vat ja pyrinnöt eivät olleet ainoita pappi-
lakulttuurin muovaajia, osansa on ollut
myös suoranaisella hengellisyyden histo-
rialla. Elämäntapa rintamaiden äveriäis-
sä pappiloissa muistutti selkeästi yleistä

säätyläiskulttuuria. Tätä haastamaan
asettuivat vähitellen 1800-luvun kulues-
sa pappiskuntaankin saakka ulottuvat
herätysliikkeet, joissa maailmallista ko-
reutta ohjelmallisesti vieroksuttiin. Ky-
seenalaistamisella oli toki myös muita
kuin teologisia perusteita: varhaisvai-
heessaan nuorten herännäispappien
osaksi tulivat pappishierarkian alimmat
portaat.

Pappila on, tai oli, aivan omanlaisen-
sa protestanttisen kulttuurin tuotos. Pa-
pin ja hänen perheensä elannon takaava
maatila juurrutti paimenet tiiviisti suo-
malais-agraariseen maaperään. Suurelta
osin juuri tuo kytköksen hapertuminen
vähitellen ja oikeastaan välttämättä
myös hävitti pappilakulttuurin. Kirkon-
paimenen työ muuttui askel askeleelta
elämäntavasta palkkatyöksi – ja sama
kohtalo on tietysti ollut myös paimenen
laumalla.

Kirjan lukee mielellään Gunnar
Suolahden monumentaalisten töiden
jatko-osana, joka samalla on myös koko
asian epilogi. Kun pappiloista kirjoite-
taan tässä ajassa, koko kertomus on hä-
vinneen kulttuurimuodon kanssa seu-
rustelua. Asiantuntevan tekstin lisäksi
mennyttä maailmaa kommentoi Sirkku
Döllen hienostunut kuvatoimitus. Ku-
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vissa nuo seesteiset salit, pönäkät rovas-
tit ja ainaista käsityötään ompelevat pap-
pilan neidit katsovat lukijaa liki julkean
suoraan.

Myös Bo Lönnqvist johdatellessaan
lukijaa Helsingin seudun kartanoihin ja
rustholleihin liikkuu mennessä maail-
massa. Esitellessään kolmisenkymmentä
kartanoa hän ottaa lähtökohdakseen vii-
si teemaa: maisema, aika, ihminen, su-
vut ja symbolit. Näkökulmat ovat siis hy-
vin samoja kuin pappiloista kertovassa
kirjassa.

Lönnqvistin kiinnostuksen alueelli-
nen rajaus tuo asiaan aivan oman aro-
minsa. Kirjaa lukiessa tulee suorastaan
outo olo. Yhtäältä se esittelee alueen tun-
nettuja historiallisia paikkoja, mutta toi-
saalta se vilisee myös sellaisia tuttuja ni-
miä, jotka nykylukija liittää lähinnä pää-
kaupunkiseudun ongelmalähiöihin. Kir-
jan yksi arvo juuri siinä, että se pystyy
antamaan vähän toisenlaisen tulkinnan
ja kehyksen vaikkapa nimille Vuosaari,
Hakunila ja Leppävaara. Aivan itsestään
selvästi ei näihin paikkoihin kartano-
kulttuuria tule yhdistäneeksi.

Lönnqvist siis kaivelee esiin pääkau-
punkiseudun kätkettyä menneisyyttä.
Tämän menneisyyden rippeet eivät ole
maakerrosten vaan lähinnä väkivaltai-
sesti kaavoitetun uuden rakentamisen
puristuksessa. Kirjoittaja ei välitä peitel-
lä tuohtumustaan tavasta, jolla vanhaa
kartano- ja maaseutukulttuuria on koh-
deltu rakennemuutoksen Suomessa.
Kun maa (esi)kaupungistui,  ahneus ja
kiire olivat hyviä perusteita täydelliselle

sokeudelle tätä vanhaa ja jo tuolloin il-
meisen haurasta kulttuuria kohtaan.

Lönnqvistillä on koko ajan silmää
myös kielelle, paikannimen etymologioil-
le ja kielirajan muutoksen kysymyksille.
Seudun kartanoyhteisöt, ei siis vain nii-
den herrasväki, olivat ruotsinkielisiä.
Vasta rakennemuutokset ja muuttoliik-
keet työnsivät peruuttamattomasti syr-
jään ikivanhan ruotsinkielisen maaseu-
tukulttuurin. Kirjoittaja huomauttaa,
etteivät kartanot enää 1900-luvun alus-
sakaan pystyneet kilpailemaan ruotsin-
kielisestä työvoimasta nousevan teolli-
suuden kanssa. Asiaa havainnollistaa
Munkkinimen kartanon pehtorin totea-
mus paroni Ramsaylle: ”Niin herra paro-
ni, jos ei saada väkeä, täytyy ottaa suo-
malaisia.” Toisaalta kartanotalouden ja
-yhteisöjen perustaa murensi myös maa-
talouden oma sisäinen kehitys; maata-
louden tehostuminen ja uudet menetel-
mät vähensivät ratkaisevasti työvoiman
ja tätä myöden myös alustalaisten tar-
vetta. Itse asiassa tämä oli osa sitä samaa
prosessia, joka ajoi Pohjois- ja Itä-Suo-
men rahvaan maalta kaupunkiin ja pien-
tilalta tehtaaseen.

Aivan samalla tavalla kuin pappilois-
ta kertova kirja, myös Lönnqvistin teos
on myös ulkoasultaan huoliteltu esine.
Kirjan kuvat ovat nykyaikaa, kuvillaan
myös Katja Hagelstam on löytänyt
Helsingin seutuun jännittävästi toisen-
laisen näkökulman. Herttoniemen karta-
non kuvissa sentään kerrostalo välähtää
tuulimyllyn taustalla.
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Vartijan matkassa 1891

Heidi Haahtela

Johann Strauss nuoremman kepeä operetti Lepakko (Die Fledermaus) sai ensi-il-

tansa Wienissä vuonna 1874, mutta sen esittäminen Helsingin ruotsalaisessa teat-

terissa torjuttiin tuolloin jo tuoreeltaan. Teos esitettiin siellä kuitenkin lopulta vuon-

na 1891. Vartijan alati valpas kansallisen moraalin valvoja Elis Bergroth suomii

tällaista ratkaisua väkevin sanankääntein arvioidessaan lehdessä ”ajan tapahtu-

mia”. Samassa kirjoituksessa hän paheksuu tunnustuksesta luopuneiksi katso-

miensa pappien sietämistä seurakunnissa.

Pääkaupunkimme ja sen äänenkannat-
tajain siveellisestä rappiotilasta on viime
aika tuonut mitä surkeimpia todistuksia.
Tuo tavallaan kuuluisa Sigge Wulff on
ollut päivän sankari iloa etsivän Helsin-
gin piirissä. Hänen siivottomia laulujaan
eivät ainoastaan herrat ole käyneet kuu-
lemassa, vaan suuri joukko Helsingin
naisista on hurmautuneena ja punastu-
matta ilta illan perästä istunut kuule-
massa tämmöisiä hänen renkutuksiaan.
Ja kun lemmikki lauloi jäähyväis-laulun-
sa, heitettiin runsaat kukkas-varat ja
niissä kalliit lahjat laulaja-lavalle ja laa-
keri-seppele jätettiin ”Sarlotan” laulajal-
le  todistuksena  Suomen pääkaupungin
yleisön aistista ja mausta. Kyllä laakeri-
seppele jo on tullut halpa-arvoiseksi Suo-
messa ja kyllä naisten kainous jo kurjak-
si on kutistunut, kun siveellisesti höllä
laulu ei enään hävetä, vaan semmoisten
laulujen laulaja korotetaan päivän san-
kariksi! Luulottelevatko nuo herrat ja
naiset itselleen, että he seisovat henki-
sessä, solidaarisessa yhteydessä sen kan-

san kansa, joka nyt vakaana seisoo ajan
käänteessä Jumalan avulla ohjaamassa
isänmaansa oloja hetken kuoha-aaltojen
välillä! Tietäkööt, että tämä kansa ei hei-
dän kanssansa sure ”Siggen” lähtöä,
vaan se suree sitä, että moinen mies on
täällä voinut esiintyä ja vielä enemmän
sitä, että Suomen miehet ja naiset ovat
antaneet sitoa itsensä semmoisen mie-
hen voitto-vaunuja vetämään! Ja nyt
juuri pidetään sopivana Suomen kansan
yleisillä varoilla kannattamassa ruotsa-
laisessa teaatterissa näytellä sitä kappa-
letta, jonka näytteleminen 15 vuotta sit-
ten epäsiveellisenä kiellettiin samassa
teaatterissa yli-opiston varakanslerin ja
prokuraattorin J. P. Palmenin käskystä.
Nyt on ”Läderlappenin” aika, nyt on kai-
keti yliopiston nuorisokin jo sillä kannal-
la, ettei siveettömän kappaleen siveettö-
myys enään voi sen siveyttä saada huo-
nommaksi. Jos niin on, että siveys-as-
teikko Helsingin yleisössä 15 vuoden ku-
luessa jo on laskeutunut ”Läderlappe-
nin” tasalle, niin että yleisö täällä jo ujos-
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telematta sulattaa sen sisällön, ja jos
tämä yleisö edes johonkin määrin edus-
taa Suomen kansaa, niinkuin sen äänen-
kannattajat sitä väittävät, silloin ei
enään epäilevästi tarvitse kysyä, miksi
pyhän Jumalan käsi on rangaistukseksi
korotettu oman kansan ylitse, mutta ai-
kooko tämä kansa yhä kasvavalla uhka-
rohkeudella käydä taisteluun kansojen
korkeinta kaitsijaa, sotalaumain Herraa
vastaan! Tämmöisissä oloissa ei ole ou-
toa, jos Helsingin enin levinnyt lehti,
”Hufvudstadsbladet” (n:o 106), väittää,
että meidän kansamme oikeudentunto ei
enään kärsi, että juoppoudesta sakote-
taan muuta kuin poikkeus-tiloissa. Uusi
rikoslakimme, joka on oleva ilmaus kan-
san  oikeuden-tunnosta, sanoo kyllä  43
luv. 6 §:ssä, että ne, jotka juopuneina
yleisillä paikoilla saattavat pahennusta,
ovat sakotettavat, ja tämä sääntö koskee
kaikkia niitä, joita poliisi on pakotettu
kaduilta ja kujilta kokoomaan huostaan-
sa, mutta mitä merkitsee Jumalan laki ja
ihmisten laki päivän kevytmielisen höl-
lyyden rinnalla. Tämmöiset asiat huoles-
tuttavat isänmaan ystävää paljon enem-
män kuin kaikki muut, sillä jos siveelli-
nen rutto pääsee kalvaamaan kansan si-
sintä, silloin sen täytyy kukistua, olkoot
olot ulkonaiset mimmoiset hyvänsä.

Kun Porvoon Tuomiokapituli tunnus-
tuksesta poikkeamisen tähden pani pap-
pismiehen Heidemannin pois viralta, otti
Waasan hovioikeus tutkiaksensa asiaa ja
muutti tuomion vuoden virkaeroksi. Oli-

vathan hovioikeuden assessorit enem-
män perehtyneet tunnustuskirjoihimme,
kuin Porvoon Tuomiokapituli, – omissa
silmissään ainakin! – Sama Tuomio-
kapituli oli pakotettu viralta panemaan
erään kirkkoherran, jonka siveetön elä-
mä herätti kauhua ja pahennusta ei vain
omassa seurakunnassa, vaan laajoissa
seuduissa ympäristöllä. Mutta asia meni
Wiipurin hovioikeuteen ja täällä hän nyt
on vapautettu kaikesta edesvastaukses-
ta. Hän on muka ollut mielenvikainen.
Joku lääkäri on tämän todistanut. Sama
lääkäri oli myöskin todistanut hänen ol-
leen valheellisen puheissaan. Noh, ol-
koon niin että hän on mielenvikainen ja
valheellinen. Onhan herrain lääkärien
auktoriteetti vielä horjumaton. Mutta jos
tuo edesvastauksesta vapaa kirkkoherra
tavalla tai toisella taasen onnistuu joltain
lääkäriltä saamaan todistuksen, että hän
nyt on viisas, onko hänen seurakuntansa
velvoitettu sielunpaimenenansa pitä-
mään miestä, jota kukin siellä syystä hal-
veksii? Ja minne kirkkomme joutuu, jos
tätä tietä kauan olemme pakotetut kul-
kemaan? Luulisi että korkeammat oi-
keudet ainoastansa suurimmalla varo-
vaisuudella ryhtyisivät kumoamaan pää-
töksiä, jotka koskevat sitä kuria, kuin
Tuomiokapitulein välttämättömästi tu-
lee pitää papistossa, mutta tätä varovai-
suutta tuskin nyt huomautetuissa tilai-
suuksissa voi tavata.

Elis Bergroth
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