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Puheenjohtajalta

FILOSOFIAA

POHJOISESSA

Vuosi 2013 on ollut jälleen Pohjoinen Filosofiyhdistys AGONin aktiivista toiminnan aikaa. Perustoiminnan ohella
loppuun on saatettu pitempikestoisia projekteja kuten AGONin juhlavuoden Arktinen eetos –symposionin
pohjalta toimitettu Arktinen eetos –tekstikokoelma (toim. Niilo Nikkonen) ja tärkeä saamelaismääritelmää käsittelevä teemanumero (AGON N:o 37–38). Molempia julkaisuja on saatavissa Lapin yliopiston kirjastosta. Kaiken
ohessa on aloitettu myös AGONin kehityshanke, jota Koneen Säätiö tukee apurahalla vuoden 2014 aikana (ks.
tiedoksi). Koneen Säätiön huomionosoitus tarkoittaa, että filosofinen yhdistystoiminta ja monitieteellinen
keskustelu nähdään tärkeänä työnä pohjoisessa. Kiitos Koneen Säätiölle tuesta.
Runsaan osallistujamäärän koonnut syksyn filosofinen symposion Ihminen ja ihmisen luonto on vakuuttava
osoitus AGONin toiminnan merkityksestä pohjoisessa ja Lapin yliopistossa. Paikalla keskustelua virittämässä oli
laaja joukko suomalaisia filosofeja ja tutkijoita: Juhani Sarsilan, Timo Airaksisen, Kari Väyrysen ja Petri Kuhmosen sekä Mika Flöjt’in, Leena Suopajärven, Jarno Valkosen, Virpi Tökkärin ja Henri Wallenin ”vapaaehtoistyö” pohjoisen filosofian puolesta kertoo siitä, että filosofia kiinnostaa ja sitä halutaan pitää vireillä pohjoisessa. Keskustelu on jatkunut vilkkaana myös symposionin jälkeen.
Lapin yliopisto ja pohjoisen filosofinen väki on tehnyt tärkeää työtä pohjoisen filosofian edistämiseksi.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta tuki Ihminen ja ihmisen luonto –symposionia luennoitsijoiden majoitus- ja
muonituskustannuksissa, Tapio Nykänen järjesti ja tiedotti tiedekunnan puolesta symposionia, Seppo I Sotasaari
juonsi täsmällisesti tapahtuman kulkua symposionin puheenjohtajana ja Toivo Salosen filosofinen vieraanvaraisuus
järjestäjänä ja kokoava puheenvuoro symposionin päätteeksi tekivät Ihminen ja ihmisen luonto –symposionista
erinomaisen onnistuneen.
Lapin yliopiston Castrén –salin valtasi elämän- ja luonnonläheinen atmosfääri. Eräs paikalla ollut kadehtikin
pohjoisen sekä intellektuaalista että intiimiä luontosuhdetta oivaltaessaan, että useat tapahtumassa läsnä olleet
jalkautuivat myös symposionin jälkeisenä aamuna eritavoilla elävän luonnon äärelle – kuka pyytämään suurhaukea,
kuka erälle A. E. Järvisen aihkikkoon, kuka maatilalleen, kuka kaatamaan hirveä, kuka paloittelemaan jo kaadettua
hirveä. Pohjoinen filosofiyhdistys AGONin toimintaa on luontevaa jatkaa elävän filosofian suunnassa.
Yhdistyksen uudelleenvalittuna puheenjohtajana kiitän luottamuksesta ja samalla kannustan kaikkia filosofiasta
kiinnostuneita mukaan yleisöluennoille, suunnittelemaan toimintaa ja kirjoittamaan tuleviin Agon –lehtiin. AGON
ry:n jäseneksi ja sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä pyynnön osoitteeseen agon@ulapland.fi.
Hyvää joulunaikaa ja uutta vuotta Agon –lehden lukijoille!
Kosti Joensuu 4.12.2013
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Tiedoksi
Koneen Säätiö on myöntänyt Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry:lle toiminnan kehittämiseen apurahan.
Hankkeen päätavoitteena on kehittää AGON -lehteä filosofisena, monitieteellisenä sekä yleissivistävänä keskustelufoorumina. AGON -lehti tarjoaa myös perinteistä vapaamuotoisemman keskustelufoorumin opintojen ja tutkimuksen eri
vaiheissa oleville filosofeille ja tieteilijöille. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus julkaista mm. pohjoisuutta, mytologiaa ja
kansanuskoja, luontoa ja kaivosteollisuutta sekä oikeusfilosofiaa, kasvatusfilosofiaa ja uskonnonfilosofiaa käsitteleviä
tekstejä. Artikkelit ja vapaamuotoisemmat tekstit voi lähettää osoitteeseen agon.lehti@gmail.com
Alla Koneen Säätiön verkkosivuillaan julkaisema kehityshankkeen tiivistelmä:
Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry, 5.500 €
Yleissivistävän ja tieteellisen lehden kehitystyö
AGON -lehden näkyvyyden kasvaessa on syntynyt tarve nostaa lehden profiilia ja kehittää julkaisua. Erityisesti lehden
toimitusprosessiin ja verkkojulkisuuteen panostetaan, jotta kirjoittajien tekstit saisivat huolellisen toimitustyön ja lehti
saataisiin vapaasti luettavaksi myös internetissä.
Tavoitteena on kehittää AGON-lehteä filosofiapainotteisena monitieteellisenä keskustelufoorumina, jossa painotetaan pohjoisuutta. Tilanteen mukaan julkaistaan myös saamenkielisiä ja ruotsinkielisiä artikkeleita. Tarkoituksemme on
kehittää AGON -lehteä julkaisemalla teemanumeroita ajankohtaisista aiheista ja rakentaa yhteyksiä tieteellisen tutkimuksen ja poliittisen toiminnan välille. Tarkoitus on myös saattaa kaikki vanhat ja tulevat AGON -lehdet vapaasti verkossa
luettaviksi.
Filosofiapainotteista AGON -lehteä on julkaistu vuodesta 2001 alkaen neljä numeroa vuodessa. Lehteen on kirjoittanut laaja joukko suomalaisia ammattifilosofeja ja muiden tieteenalojen harjoittajia sekä pohjoisen kulttuurivaikuttajia.
Mainittakoon vuodelta 2011 Lars Levi Laestadiusta käsitellyt laaja monitieteellinen teemanumero, joka oli ainut aikakausijulkaisu aiheesta Laestadiuksen juhlavuonna, sekä vuoden 2013 saamelaismääritelmää käsitellyt teemanumero, joka
sai huomiota ajankohtaisuutensa vuoksi myös Ylen uutisissa
(http://yle.fi/uutiset/pohjoisen_filosofiyhdistyksen_teemanumeron_aiheena_saamelaisuus/6657882).
***
Pohjoinen Filosofiyhdistys AGON ry:n hallitus 2014:
Puheenjohtaja: Kosti Joensuu
Hallituksen jäsenet: Sanna Hast, Rainer Salosensaari, Petri Koikkalainen, Aleksi Poikela, Rauli Kostamo, Kati Kanto
***
Lapin yliopiston pitkäaikainen filosofian opettaja Toivo Salonen välitti yhdistykselle terveisensä toivoen, että tulevaa filosofian symposionia ryhdyttäisiin järjestämään ajoissa, jotta toukokuun alussa ainakin symposionin ajankohta, aihe
ja keskeiset puhujat olisivat jo tiedossa. Salosen pitkän työuran loppukiireet eivät enää mahdollista hänen osallistumistaan
symposionin järjestelyihin, mutta hän on luvannut vielä keväällä vastata symposionin toteutusta koskeviin kysymyksiin.
Lapin yliopiston henkilökunnan ja AGONin toiminnassa mukana olleiden onkin hyvä ajoissa viritellä ajatuksia tulevasta
symposionista.
***
Syksyllä 2014 Toivo Salonen pitää luentosarjan Ludwig Wittgensteinista ja hänen teoreettisista näkemyksistään
suhteessa 1900-luvun alun filosofiseen keskusteluun ja aatehistorialliseen taustaan. Luennoissaan Salonen erittelee Wittgensteinin ajattelua kirjallisuuden, kulttuurikeskustelun ja Wittgensteinin henkilökohtaisten tapahtumien näkökulmasta
sekä tulkitsee J. E. Salomaan filosofiesittelyjen ideaa elämästä ja filosofiasta sovellettuna Wittgensteiniin. Syksyllä filosofian harrastajilla ja tutkijoilla on siis mahdollisuus kuulla Toivo Salosen tulkintoja aiheesta ”Ludwig Wittgenstein – Filosofia ja Elämä”.
***
Agon –lehden 1/2014 teemanumero on Pohjoisuus ja pohjoisen ajattelijat. Tavoitteena on koota tekstejä ylipäänsä
pohjoisuuteen liittyen sekä erityisesti pohjoisessa vaikuttaneista ajattelijoista ja kulttuurivaikuttajista. Tekstit voi lähettää
osoitteeseen agon.lehti@gmail.com 29.2.2014 mennessä.
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Esipuhe: Usko, elämä ja filosofia
KOSTI JOENSUU
LAPIN YLIOPISTO
Käsillä olevan Agon –lehden teemana on ”Usko, elämä ja filosofia”. Kuten tavallista, myös tämän lehden kirjoittajat ovat
eri puolilta pohjoismaita ja eri alojen filosofisesti orientoituneita ihmisiä. Lehden tekstit poikkeavat toisistaan tyylin ja näkökulman puolesta. Useassa tekstissä sivutaan kuitenkin uskon ja uskonnon moraalista luonnetta. Onkin ajankohtaista
kysyä, millaista on nyky-ajan uskonnollisuus, uskonnollinen kokemus sekä uskon moraalinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Sanotaan, että post-modernin ajan tuottama elämän pirstaleisuus on saanut ihmiset jälleen etsimään kokonaisvaltaisempia kaanoneita elämän merkityksellisyyden struktuureiksi; näin ollen on yhä useammin käännytty uskontojen, hengellisyyden, elämänfilosofioiden ja jopa mytologioiden puoleen. Usko, elämä ja filosofia –teemanumero tarjoaa ajattelun
suuntaviivoja niin teoreettiseen uskonnonfilosofiaan kuin oman uskon ja elämän refelektiiviseen tarkasteluun.
Lehti jakaantuu muodollisesti kolmeen osaan, mutta kaikki tekstit resonoivat myös keskenään mielenkiintoisella tavalla. Alku-osassa on artikkelit, keski-osassa vapaamuotoisemmat keskustelun avaukset tai esitelmätyyppiset tekstit ja
lehden loppu-osa muodostuu taiteellisista ja assosioivista teksteistä tuoden ilmavan lisän elämän ja uskon kysymyksiin.
Jani Vanhala kirjoittaa artikkelissaan uskonnonfilosofista
ajattelua laajentavan avauksen uskonnollisen kokemuksen
käsitteellisen laajentamisen mahdollisuuksista. Vanhalan artikkelin pohjalta lukija kohtaa kysymyksen, millaisia ovat minun uskonnolliset kokemukseni? Voitto Kuosmanen käsittelee artikkelissaan uskonnon merkitystä ihmisen eettiselle elämälle. Kuosmasen artikkelissa nousee tärkeä uskontoihin
liittyvä haaste ajateltavaksemme; kuinka usko vaikuttaa uskovan elämässä ja maailmasuhteessa? Terhi Rintamäki käsittelee
eksistentialistisesta näkökulmasta immanenttia pahuutta, jolloin keskiöön nousee kuoleminen ja kärsimys elämän väistämättöminä tosiasioina. Rainer Salosensaari analysoi artikkelissaan Jumalan ja sattuman käsitteiden suhdetta.
Sami Pihlström kirjoittaa talouskriisistä ja ihmisen vastuullisuuden ongelmasta globaalissa talousmaailmassa. Pihlström avaa muun muassa filosofin taloudellisesti etuoikeutetun aseman ja filosofin absoluuttiseen vastuullisuuteen tähtäävän ajattelutyön sisäisen ristiriidan. Kosti Joensuu esittelee
Lars Levi Laestadiuksen tapaa ajatella uskon ja uskonnollisen
kokemuksen kautta yhteiskunnallisen moraalin mahdollisuutta.
Lehden viimeinen osio muodostuu oikeusfilosofian tutkija Juho Joensuun käsitteellisestä triadi-kollaasista, kirjailija
Bengt Pohjasen ja runoilija Lauri Moilasen teksteistä, sekä
Mervi Auttin kirjoittamasta FEENIKS-hankkeen esittelystä.
Juho Joensuu haastaa lukijaa pohtimaan suurten käsitteiden
yhteyksiä, Pohjanen liikuttelee nyky-ajan ihmiseksistenssiä
valtaavaa pelkoa ja Moilanen yhdistelee verevän elämän, uskon, fantasian ja humalan liikuttavia voimia. Kiitos lehden
kirjoittajille siitä, että Usko, elämä ja filosofia –teemanumero
muodostui monipuoliseksi uskon- ja elämänkokemusta käsitteleväksi kokonaisuudeksi.

Kuva: Kosti Joensuu
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Uskonnollinen kokemus
tulkintahorisontin laajentamisen mahdollistajana
JANI V ANHALA
H ELSINGIN

Bernhard Welte pohtii teoksessaan Olemattomuuden valo uskonnollisen kokemuksen mahdollisia ilmenemistapoja sekularisoituneessa maailmassa. Welten mukaan yksi nykyajan uskonnollisuudelle luonteenomainen piirre on välittömän uskonnollisen kokemuksen puute. Uskonnollinen kokemus ilmeneekin nykymaailmassa etupäässä juuri uskonnollisen kokemuksen puutteen muodossa.1
Welten huomio tavoittaa mielestäni hyvin yhden nykyaikaisen uskonnollisuuden keskeisimmistä piirteistä. Ajatus
kokemuksen välittömyyden puutteesta ilmenee kuitenkin
useimmiten epäsuorasti, eikä esimerkiksi huomiota herättävänä ongelmana.2 Esimerkiksi siinä, miten ihmisten on
nykyään yleensä hyvin hankala suhtautua ihmeisiin Jumalan
ilmoituksina (revelations of God), sen sijaan että suhteutuvat niihin esim. poikkeuksellisina luonnollisina tapahtumina, jotka kylläkin herättävät hämmästystä.3
Modernin, tai nykyään kai paremminkin postmodernin
ihmisen kokemuksen muovaavana rakenteena toimii ajatus
kaiken tapahtumisen luonnollisuudesta. Kuitenkin, ironista kyllä, juuri tämä sama mekanistis-kausaalinen maailmankuva on vaadittava tekijä sille, että ihminen pystyy kokemaan uskonnollisen kokemuksen sen puutteena.4
Pyrin tässä artikkelissa avaamaan muutamia nykyajassa
vaikuttavia uskonnollisen kokemuksen muotoja, joissa
edellä mainittuun välittömän kokemuksen puutteeseen
mahdollistuu uudenlainen, produktiivinen suhde. Ne pohjaavat löyhästi Welten mielenkiintoiseen pohdintaan reflektiivisyyden luonteesta. Welten mukaan reflektiivinen ajattelu voi johtaa meidät loogisten todisteluketjujen ja käsitteenmuodostuksen ja määrittelyiden ongelmien piiriin,
mutta se voi myös vapauttaa meidät ennakko-oletuksistamme ja paljastaa meille nähtäväksi ”alkuperäisessä kokemuksessa välittömyydessään jo ennalta annettu.”5 Tätä kautta
meille avautuu myös mahdollisuus erottaa tämä kokemussisältö siitä ”enemmän tai vähemmän muodollisesta kielenkäytöstä, johon se on kiinnittynyt ja jolla se on ilmaistu.”6
Tartun artikkelissani jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Tarkoituksenani on tietoisesti laajentaa uskonnollisen kokemuksen käsitteen sovellusalaa laajemmille elämän toimintojen alueille, ja luoda näin avarampi tila keskustelulle siitä,
mitä uskonnollinen kokemus voi nyt ja tulevaisuudessa olla. Reflektiivisellä ajattelulla tarkoitan tässä artikkelissa laajasti ottaen ihmisen eksistenssin historiallisen ja traditionaalisen ulottuvuuden tarkastelun muotoja. Rajoitan käsittelyni käytännön syistä kristillisesti määrittyvän uskonnollisen kokemuksen piiriin.
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Nostan keskusteluun erityisesti kaksi uskonnollisen
kokemuksen tulkinnan muotoa, jotka poikkeavat oman
kokemukseni mukaan melko paljon siitä, miten ihmiset
yleensä mieltävät uskonnollisen kokemuksen luonteen.
Nämä uskonnollisen kokemuksen muodot ovat uskonnollinen kokemus yhteiskunnallisena aktiivisuutena sekä uskonnollinen
kokemus osallisuutena liturgisista käytännöistä.
Vaikka esittelemäni uskonnollisen kokemuksen muodot
eivät olekaan valtavirtaa sen enempää käytännön elämässä
kuin uskonnonfilosofisessa keskustelussa, löytyy niille silti
teologiset ja filosofiset perustelunsa. Pidän näihin uskonnollisen kokemuksen muotoihin keskittymisen keskeisenä
etuna sitä, että ne eivät vaadi pohtijaltaan mitään uskonnollisia sitoumuksia, uskon hyppyjä, tai edes ei-intuitiivisten eettisten normien hyväksymistä. Lisäksi ne kuuluvat ns.
luonnollisen kokemuksen piiriin, joka tarkoittaa sitä, että
ne ovat luonteeltaan inklusiivisia ja tarjoavat pääsyn piiriinsä kaikille. Tämä johtuu osittain juuri siitä, että ne eivät
ole kokemuksina välittömiä, vaan välittyneitä, ja ne avautuvat näin kokijalleen reflektoitavana tilana.7
Erotuksena tällaisista välittyneistä, hermeneuttisesti lähestyttävissä olevista uskonnollisen kokemuksen muodoista on olemassa myös kuvauksia erilaisista mystisistä
kokemuksista. Ne ovat yleensä luonteeltaan välittömiä,
hankalasti sanallistettavia ja eksklusiivisia siinä mielessä,
että ne eivät ole kaikkien saavutettavissa.8
Molemmille käsittelemilleni uskonnollisen kokemuksen
muodoille on ominaista se, että niissä löydetään uudestaan
jokin jo kristilliseen traditioon kuuluva mutta kätkeytynyt
tai marginalisoitunut näkökulma.9 Niitä voidaan näin ajatella hermeneuttisina tradition itsensä uudistamisen tapoina.10

USKONNOLLINEN

KOKEMUS
YHTEISKUNNALLISENA AKTIIVISUUTENA

Käsitys uskonnollisesta kokemuksesta yhteiskunnallisena
aktiivisuutena tulkitaan varsinkin konservatiivisemman
kristillisyyden piirissä yleensä vieraan poliittisen aineksen
tuomiseksi kristinuskoon. Tällainen tulkinta saattaa kuitenkin olla jo lähtökohdiltaan virheellinen. Uskonto ja politiikka kuuluvat näet historiallisesti hyvin tiiviisti yhteen.
On jopa ajateltu, että ne ovat kaksi tiiviisti yhteenkietoutunutta ja viimekätistä uskottavuuden lähdettä, joiden voimaa
yritetään sitten siirtää eri elämänalueille, kuten esimerkiksi
talouteen ja mainostamiseen.11

Konservatiivinen tulkinta nousee käsitykseni mukaan
sellaisesta ajatusmallista, jossa kristinusko on omalakinen,
hengellinen ja pohjimmiltaan historiaton maailmankuva,
jonka keskiössä on ylimaallinen pelastushistoria, sekä sen
määrittämä kuva maailmasta luotuna, langenneena ja pelastettuna. Konservatiivisesta näkökulmasta katsottuna uskonnollinen kokemus on ymmärretty ensisijaisesti yhteydeksi pelastushistorian tapahtumiin ja niissä avautuviin
hengellisen todellisuuden ilmiöihin. Näillä ilmiöillä saattaa
olla joskus ilmentymänsä normaalissa maailmassa niin, että
joku tilanne tai tapahtuma koetaan Jumalan varjelukseksi,
tai että jokin koettu vastoinkäyminen koetaan Jumalan kuritukseksi, tai saatu hyvä asia koetaan Jumalan lahjaksi ja
siunaukseksi.
Niin sanotussa liberaalissa kristillisyydessä, jonka edustajia yhteiskunnallisen aktiivisuuden kannattajat yleensä
ovat, ei käsittääkseni yleensä mielletä omaa aktiivisuutta uskonnolliseksi kokemukseksi. Liberaalien itseymmärryksessä asiassa on kyse ennemminkin siitä, miten kristinuskoa
tulee tulkita, ja miten sen pohjalta tulee toimia.
Syy siihen, että tällaista näkökulmaa pidetään enemmänkin eettisenä tai kirkkopoliittisena asenteena kuin uskonnollisena kokemuksena saattaa johtua itse kokemuksen
käsitteen merkityksen tulkinnasta. Kokemuksen käsite
miellettiin 1900-luvun analyyttisessa filosofiassa yleisesti
liian subjektiiviseksi asiaksi, jotta sen pohjalta voitaisiin
käydä vakavaa keskustelua. Se korvattiinkin siksi tulkinnalla,
joka mahdollisti täsmällisemmän käsitteellisen lähestymistavan tarkasteltaviin asioihin.12
Mannermaisen filosofian puolella suhde kokemuksen
käsitteeseen oli monitulkintaisempi ja ristiriitaisempi. Kokemuksen käsite sai 1900-luvun alussa nousseiden fenomenologisten suuntausten myötä varsin negatiivisen kaiun.
Kritiikin kärki ei osunut kuitenkaan varsinaisesti siihen, etteivätkö erilaiset kokemussisällöt olisi voineet olla filosofisen tutkimuksen kohteena. Kritiikki koski ennemminkin
sitä, onko kokemus subjektiivis-psykologiseen ihmiskäsitykseen pohjaavana käsitteenä kykenevä kuvaamaan oikein
noiden sisältöjen tapahtumista. Hallinneilla paradigmoilla,
eli husserlilaisen fenomenologian eri muodoilla, sekä heideggerilaisella eksistenssianalyysilla, oli omat metodologiset ja ontologiset keinonsa ohittaa kokemuksen käsite ja
tarjota selitys näiden sisältöjen synnylle.13
Asiassa tapahtui kuitenkin muutos 2000-luvun vaihteessa, jolloin alkoi ilmestyä eri filosofisiin traditioihin nojaavia artikkeleita ja kirjoja, joissa korostettiin kokemuksen
tulkinnallista ja käytännöllis-toiminnallista luonnetta. Tätä
myötä alettiin tiedostaa yhä paremmin, että kokemuksella
on myös hermeneuttinen ulottuvuutensa. Se ei ole vain
asia, joka tapahtuu minulle, vaan asia, jona minä itse tapahdun
maailmassa.14
Samalla kokemuksen käsitteen tulkinta on alkanut ottaa
askeleita itseyden ja identiteetin käsitteitä kohti. Tämä ilmenee
selkeimmin kaikissa sellaisissa terapeuttisesti motivoiduissa
filosofisissa suuntauksissa, kuten vaikkapa Foucault’n eksistenssin estetiikassa tai Richard Shustermanin pragmatismissa, joissa filosofisen ajattelun keskiössä on itsensä muovaaminen tai muuntaminen. Ajatuksena itsensä muovaami-

nen kokemuksen tai oman tarkasteluperspektiivin ja maailmasuhteen muuntamisen kautta ei ole toki mitenkään uusi.
Pierre Hadot’n mukaan se on itse asiassa koko itsensä terapeuttiseksi ymmärtävän antiikin filosofian kantava teema,
ja on sieltä periytynyt laajalti myös moderniin filosofiaan.15
Mietittäessä uudenlaisen uskonnollisen kokemuksen
mahdollisia ilmenemismuotoja ajatus itsensä muovaamisesta on luonnollisesti huomattavan hedelmällinen. Itsensä
muokkaaminen avaa näet reflektiivisen tilan, jossa ihminen
voi peilata kulloistakin olemisen tapaansa vasten sitä traditiota tai traditioita, josta hänen olemisen tapansa nousee.
Länsimaisella ihmisellä yksi näistä traditioista on väistämättä ainakin välillisesti kristillinen.16 Tarkastelun kohteena
on tällöin ihminen itse, mutta myös se tausta, jota vasten
itseys ilmenee.
Tällaisen reflektiivisen tilan terapeuttiset mahdollisuudet pohjautuvat siihen, että ihmisen itseys narratiivisena
identiteettinä17 saattaa olla rakentunut virheelliselle tai yksiulotteiselle tulkinnalle traditiosta. Ihminen saattaa esim. ajatella, että uskonto ja sen maailmankuva sotii hänen oikeustajuaan vastaan, ja hän päätyy siksi rakentamaan oman
identiteettinsä vastakohtana kaikelle sille vääryydelle, jota
hän traditiossa havaitsee. Traditio ja sen perspektiivi uskonnolliseen kokemukseen on tällöin asia, jota vasten ihminen asettaa itsensä. Tällöin on luonnollista, että ihminen
mieltää oman näkökulmasta poiketen vaikkapa poliittiseksi,
eettiseksi tai esteettiseksi.
Itsensä muovaamisen reflektiivinen tila tarjoaa kuitenkin myös laajemman hermeneuttisen näkökulman traditioon. Tarkasteltuna traditiota tällaisen etäisyyden kautta
sen voidaan havaita olevan hyvin monimuotoinen ja epäkoherentti ilmiö. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että
yksilön suhde traditioon on aina enemmän tai vähemmän
fragmentaarinen, ja usein myös tietoisen valikoiva. Asiassa
ei ole kuitenkaan mitään väärää. Voidaan pikemminkin
ajatella, että traditio, tai traditiot, ovat luonteeltaan
konfliktuaalisia. Ne ovat siis jatkuvassa taistossa keskenään,
mutta elävät samalla myös sisäisistä jännitteistään.18
Tällainen perspektiivi traditioon ja sen tapoihin käsittää
uskonnollinen kokemus voi tarjota reflektoijalleen muutoksen hänen omassa olemisen tavassaan. Hänen ei enää
tarvitse nähdä traditiota asiana, jota vasten hän luo identiteettiään, vaan asiana, jonka joku tietty perspektiivi toteutuu hänen omassa elämässään. Traditio on nyt hänen puolellaan, ei häntä vastaan.
Oman identiteetin peilaamista kristilliseen traditioon ja
sen käsitykseen uskonnollisesta kokemuksesta haittaa
luonnollisesti se, että Raamatusta ei löydy uskonnollisen
kokemuksen käsitettä. Esimerkiksi Pyhän Hengen laskeutuminen Jeesuksen päälle hänen kasteessaan, Lasaruksen
kuolleista herättäminen ja vaikkapa suuret ruokkimisihmeet kuvataan yksinkertaisesti tapahtumina.
Jos Raamatusta haluaisi löytää jotain uskonnolliseen
kokemukseen viittaavaa, se olisi kuitenkin luultavasti mahdollista. Tällöin uskonnollinen kokemus tulisi kuitenkin yllättävän lähelle juuri sellaista tulkintaa, jossa uskonnollinen
kokemus nähdään yhteiskunnallisen aktiivisuuden kautta.
Kyseeseen voisi tulla vaikkapa Apostolien tekojen kuvaus
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Pietarin pitämästä puheesta, sekä siitä, miten sen seurauksena kuulijat kokivat ”piston sydämessään”, ja kysyivät,
”mitä meidän pitää tehdä”.19 Uskonnollisen kokemuksen
olemuksen kannalta on olennaista juuri tämä mielenmuutos, joka ilmenee välittömästi myös tarpeena konkreettiseen toimintaan. Kristillisessä traditiossa on tarjolla hyvin
monenlaisia suuntia, joihin tämän toiminnan tarpeen voi
kanavoida. Voidaan painottaa esim. omaa hengellisyyttä ja
parannuksen tekoa, itsensä unohtavaa lähimmäisenrakkautta tai Jumalan ylistystä. Lisäksi nämä suunnat eivät ole
välttämättä edes eroteltavissa toisistaan, vaan edustavat
vain erilaisia aspekteja samasta eriytymättömästä ilmiöstä.
Nykyaikaiselle ihmiselle, joka kokee itselleen tärkeäksi
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, tarjoutuu ainakin kaksi
toiminnan suuntaa, joiden voidaan ajatella nousevan suoraan kristillisestä traditiosta. Ensimmäinen on aktiivinen,
taisteleva linja, jossa ilmenee profeetallinen vaade saattaa
maailmaan takaisin oikeus. Toinen on pohdiskeleva ja lempeä
linja, jossa korostuu uskontodialogin ja luonnonmystiikan
teemat.
Profeetallinen, oikeudenmukaisuutta ja köyhistä huolehtimista ajava linja kulkee halki Vanhan testamentin yhteiskunnallisen sanoman aina Jeesuksen omaan julistukseen
saakka. Tämä sanoma ei ole jotain vierasta lisää Jeesuksen
julistamaan evankeliumiin, vaan sen ydintä. Jos joku ihminen kokee nykyaikana ”piston sydämessään” nähdessään
esim. televisiossa rahankeruumainoksen, jossa nälkiintyneet lapset istuvat kärpästen ympäröimänä kuivuuden vaivaamassa Afrikassa, niin hänen kokemustaan voi perustellusti kutsua uskonnolliseksi, varsinkin jos tuo kokemus
johtaa siihen, että hänessä tapahtuu mielenmuutos, joka
johtaa konkreettiseen toimintaan.
Konkreettinen toiminta voi olla vaikkapa osallistumista
tekstiviestillä rahankeruukampanjaan, mutta se voi myös
johtaa esim. sähköpostiviestin lähettämiseen kansan-edustajille, tai jopa liittymiseen johonkin järjestöön, joka pyrkii
muuttamaan tilannetta poliittisesti. Moni saattaa ajatella
tässä vaiheessa, että eikö tämän kaiken voi tehdä myös ilman, että asialle tarvitsee löytää uskonnollinen konteksti.
Ehkä voi, ehkä ei; se riippuu pitkälti siitä, ajatellaanko uskonnollisuuden olevan konstitutiivinen elementti ihmisyydessä vai ei. Uudenlaista uskonnollisen kokemuksen mahdollisuutta mietittäessä olennaista ei ole kuitenkaan se, tarvitseeko asialle löytää uskonnollinen konteksti. Kysymys
koskee sitä, voiko sille löytää sellaisen. Kuten edellä esitin,
kyllä voi.
Tällainen mahdollisuus ei ole myöskään arvoltaan tyhjä.
Sen sijaan se tarjoaa löytäjälleen perspektiivin, jonka kautta
hänen ajamilleen asioille tulee tradition älyllinen, yhteiskunnallinen ja emotionaalinen tuki.20 Ympyrä kiertyy näin
yhteen, ja voidaan palata jo edellä mainittuun de Certeaun
ajatukseen politiikasta ja uskonnosta perimmäisistä uskottavuuden lähteistä.21 Traditiosta itselleen sopivan perspektiivin löytäneen ihmisen ei tarvitse enää käyttää energiaansa
taistellakseen uskottavuuden lähteistä pulppuavia virtoja
vastaan, vaan hän voi siirtyä itse osaksi suurta virtaa ja kanavoida sen voimia ja vaikutusvaltaa oman harkintansa
mukaan sellaisiin asioihin, joiden edessä hän kokee ”piston
sydämessään”.
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Pohdiskelevan, lempeämmän linjan omemmakseen kokeva ihminen taasen saattaa epäillä oman kokemuksensa
uskonnollisuutta siksi, että hän kokee hankalaksi sitoutua
yksittäisiin uskontoihin. Hän kuvaa omaa lähestymistapaansa ennemminkin hengellisyydeksi. Tällaisella ilmauksella tarkoitetaan luonnollisessa kielenkäytössä käsittääkseni jotakuinkin sitä, että ihminen ei omasta mielestään suhtaudu uskontoon ja sen kysymyksiin pelkästään filosofisesti ollen esim. agnostikko. Sen sijaan hänellä on jonkinlainen hengelliseksi määriteltävä suhde uskontoon ja sen
kysymyksiin, mutta ihminen ei halua tai osaa määritellä tätä
suhdetta tarkemmin esimerkiksi tunnustuksien tai dogmien
avulla.
Näin kokevalle ihmiselle löytyy myös kosketuspintaa
traditiosta. Tämä johtuu siitä, että traditio on syntynsä, kehityksensä ja leviämisensä myötä äärimmäisen kompleksinen ja monimuotoinen asia. Vaikka uskoisimmekin, ihan jo
filosofisista syistä, että Jumala puhuu traditiossa, ei traditio
silti ole totaalinen yhden totuuden systeemi, vaan siinä on
historiallisia kerrostumia, kätkeytymiä ja vääristymiä ihan
niin kuin missä tahansa muussakin historiallisessa ilmiössä.
Nykyihmiselle tällaisten kerrostumien tarkastelu on
tehty huomattavasti helpommaksi kuin esi-isilleen. Suorimmin tällaista tarkastelutapaa edustaa ns. kontekstuaalinen teologia, jossa pohditaan paljon sitä, miten kristillinen
oppi voisi toteutua erilaisissa ympäristöissä. Tämän ymmärtäminen vaatii luonnollisesti tietoa siitä, miten kristillinen oppi on alun perin sisäistetty kuhunkin kulttuuriin ja
ympäristöön.
Suomalaiselle helposti lähestyttävän esimerkin kontekstuaalisesta teologiasta antaa Pauliina Kainulaisen Metsän teologia (2013). Kainulainen pyrkii tutkimuksessaan
nostamaan esiin sellaisia esikristillisiä kokemussisältöjä,
jotka ovat ehkä tarpeettomastikin hautautuneet kristillisen
mielenmaiseman alle.22 Kainulainen painottaa monin tavoin suomalaisten historialliseen tietoisuuteen kuuluvan
luontosuhteen monimuotoisuutta ja sen positiivisia mahdollisuuksia mietittäessä ratkaisuja nykyajan ongelmiin.
Uudenlaista uskonnollisen kokemuksen tapaa mietittäessä Kainulaisen ajattelun anti piilee siinä, että se ei luo
tarpeetonta vastakohtaa kristillisen maailmankuvan ja pakanallisen maailmankuvan välille. Kainulainen onnistuu
osoittamaan, että monet sellaiset suomalaisen ihmisen
hengelliseen kokemukseen kuuluvat piirteet, kuten vaikkapa panteistiselta tuoksahtava luonnon pyhyyden kunnioitus
ja sen parantavuuteen uskominen, sopivat oikein hyvin
kristillisen uskonnollisen kokemuksen piiriin. Uskonnollinen kokemus ei siis vaadikaan itselle vieraan uskonnollisen
kulttuurin arvojen alle alistumista. Uskonnollisessa kokemuksessa voi elää rinnakkain monenlaisia merkitysulottuvuuksia, ja kokemuksen uskonnollisuus saattaakin lopulta
määrittyä kokemuksen hedelmien suhteen. Jos kokemus
johtaa ihmisen varjelemaan maata ja kunnioittamaan kaikkea siinä olevaa Jumalan luomana, on kokemuksessa jo uskonnollinen aspekti.23
Kysymys siitä, miten tuo aspekti suhteutuu kristilliseen
traditioon, on jo toinen kysymys. Olennaista on kuitenkin
taas se, että sen voi esittää tradition sisällä, ja saada näin
pohdinnoilleen kaiken tradition tarjoaman avun.

USKONNOLLINEN

KOKEMUS OSALLISUUTENA
LITURGISISTA KÄYTÄNNÖISTÄ

Toinen esittelemäni uudenlainen uskonnollisen kokemuksen muoto pitää myös sisällään kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on traditionalistinen, ja toinen on postmoderni. Varsinkin jälkimmäinen poikkeaa radikaalisesti edellä esitetyistä
aktiivisuuteen ja toimintaan pohjaavista kokemuskäsityksistä siinä, että se ei perustu, toisin kuin voisi luulla, minkään
menneen omaksumiseen. Se asettaa tästä syystä myös huomattavia haasteita hermeneuttiselle lähestymistavalle.
Traditionalistisesti määritelty uskonnollinen kokemus
nimenomaisesti uutena uskonnollisen kokemuksen muotona saattaa kuulostaa paradoksaaliselta ilmaukselta. Uskoisin
silti, että esittämäni näkökulma traditionalistisesti käsitettyyn uskonnolliseen kokemukseen ei ole yleisesti kovin
tunnettu. Hyvin moni traditionalisti määrittelisikin itsensä
luultavasti ”tapakristityksi” tai ”kulttuurikristityksi”. Nimityksissä ei ole itsessään mitään vikaa, mutta niihin liittyy
ehkä tarpeettomasti eräänlainen omaa kristillisyyttä vähättelevä puheakti.
On totta, että uskonnollisen kokemuksen määrissä ja
intensiteeteissä on eroja ja että jotkin uskonnollisen kokemuksen muodot, kuten vaikkapa suuret herätykset, vaikuttavat myös merkityksellisemmiltä kuin toiset. Tästä ei kuitenkaan seuraa sitä, että miedommat ja huomaamattomammat kokemuksen muodot menettäisivät uskonnollisen
statuksensa. Tarkoituksenani ei siis ole relativisoida uskonnollisen kokemuksen käsitettä, ja sitten ulottaa sitä kaikkialle, vaan ennemminkin osoittaa, että on olemassa myös
omanlaisensa laajempi ja inklusiivisempi uskonnollisen kokemuksen taso, johon melko lailla kaikki ottavat osaa usein
huomaamattaan tavalla tai toisella. Tällaisen kokemuksen
uskonnollisuutta ei voida mitätöidä, koska tarkemmin tarkasteltuna juuri siinä toteutuu monia kristillisen opin painottamia hyveitä.
Traditionaalisen uskonnollisen kokemuksen ilmenemismuodot ovat luultavasti ehtymättömiä. Sellainen voi olla
vaikkapa mukava perheen perinne käydä kuuntelemassa
kirkossa kauneimpia joululauluja adventtiaikaan. Kyseeseen
voi tulla esim. kynttilän sytyttäminen kotona syksyisenä iltana ihan vain siksi, että sydämen läpi tulvahtaa omanlaisensa haikean lempeä vire. Jos mies lähtee yksin mökille
sytyttelemään saunaa, ja ottaa evääkseen kossupullon, voi
kyseessä olla hyvin myös uskonnollinen kokemus.
Tällaiset kokemukset ja toimintatavat eivät toki ole
osallistumista liturgiseen elämään sanan perinteisessä mielessä. Kaikissa näissä tapauksissa on kuitenkin kyse intentionaalisesta tilasta, jossa on myös omanlaisensa rituaalisen
tai liturgisen toiminnan funktio ja mielenlaatu. Tällaisia kokemuksia ei ehkä vain osata tunnistaa oikein, koska sen
kohde on epäselvä tai asioista on opittu ja totuttu puhumaan eri sanoin ja eri konteksteissa.24
Tämä johtuu moderniin maailmankuvaan kuuluvasta
eriytyneisyydestä, jossa eri asioille on omat lokeronsa. On
olemassa tunteita, jotka ovat subjektiivisia, ja jotka ajatellaan ensisijaisesti omasta henkilöhistoriasta nouseviksi. Sitten on tietoa, jonka määrittää luonnontiede. On myös ta-

voiteltavia päämääriä, jotka määrittää hyöty ja järkevyys.
Ihminen kohtaa elämässään kuitenkin monenlaisia tilanteita, joissa tällaiset arkipäivän kategoriat eivät toimi. Tällöin
ihmisen kokemus omasta tilanteestaan on luonteeltaan
epäselvä, eikä asiaan ole välttämättä mitään ulkoisesti rationaaliselta vaikuttavaa toimintamallia.
Omalle kokemukselle saattaa kuitenkin löytyä luonteva
tulkinta, jos lähdetään siitä oletuksesta, että ihmisen eriytyneen maailmankuvan alla piilee syvempi kokemusmaailman
eriytymätön, traditionaalinen ulottuvuus. Hans-Georg Gadamer puhuu hermeneutiikassaan esteettisestä eriytymättömyydestä joka nousee koko hermeneuttisen universumin
jatkuvuudesta.25 Tämä tarkoittaa sitä, että erilaiset horisontit, joita erottavat niin ajalliset kuin kulttuurillisetkin
etäisyydet pystyvät kaikesta huolimatta kohtaamaan toisensa niin, että niiden merkitysulottuvuudet voivat saada
kokemuksellisen muodon myös meidän tulkintahorisontissamme.
Tämä vaatii kuitenkin sitä, että meissä on itsessämme
jo valmiiksi jotain, joka vastaa tuota vierasta horisonttia.
Vaikka uskonnollisen kokemuksen synty esteettisen eriytymättömyyden pohjalta on erittäin mielenkiintoinen kysymys, en halua keskittyä siihen tässä yhteydessä. Haluan
nostaa ennemminkin käsittelyyn sen, miten ymmärtää esteettisen eriytymättömyyden pohjalta jo esiin noussut kokemus uskonnolliseksi. Siis esim. sellainen kokemus, jota
kuvasin kynttilän sytyttämisen yhteydessä.
Tulkintani mukaan tällaisille kokemussisällöille löytyy
rakenteellinen selitys. Niiden erityislaatu pohjaa siihen, että
jokin eriytymättömässä historiallisessa tietoisuudessa vallitseva yhteys nousee kokemuksessa tietoiseksi, mutta ei
löydä itselleen luonnollista ilmaisukanavaa elämän eriytyneen luonteen tähden. Mutta mitä nämä eriytymättömässä
historiallisessa tietoisuudessa piilevät yhteyden sitten ovat?
Ne ovat ihmisen kulttuurisen eksistenssin perustavanlaatuisia rakenteita, joissa ja joiden kautta merkityksellinen maailma on meille avautunut. Nämä rakenteet ovat saaneet ensimmäiset ilmaisunsa sellaisessa taiteessa, jossa ihmisyhteisö on määrittänyt suhteensa toisiinsa sekä itselleen korkeimpiin arvoihin ja päämääriin, ja jossa ei siksi voida tehdä selkeätä ero uskonnollisten, yhteisöllisten ja esteettisten
aspektien välillä.26
Gadamer kuvaa artikkelissaan ”The Relevance of the
Beautiful” tällaista taidetta pitkälti Heideggerin Taideteoksen
alkuperä -teoksen viitoittamalla tiellä. Gadamerin keskeinen
laajennus Heideggerin ajatteluun piilee kuitenkin siinä, että
hän onnistuu pukemaan Heideggerin hankalan ontologian
käytännölliseen asuun, ja nostaa esiin erityisesti taiteen yhteisölliset, kulttuurilliset ja kommunikatiiviset funktiot.27
Erityisen olennaista Gadamerin tulkinnassa on hänen tapansa kiinnittää huomiota tunteiden jaettuuteen taiteen kokemisen yhteydessä. Esimerkiksi festivaaliin kuuluu omanlaisensa yhteyden tunne, joka määrittää myös sitä, miksi festivaali on juuri iloinen juhla, eikä esim. joku toisentyyppinen
tapahtuma.28
Edellä mainittu yhteyden tunne, myös sen näkyvän
poissaolon muodossa, selittää mielestäni monella tasolla
sellaisia traditionaalisiksi tai välittyneellä tavalla liturgisiksi
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määriteltäviä uskonnollisen kokemuksen muotoja, joiden
uskonnollisuutta ehkä epäillään, tai joita ei syystä tai toisesta haluta ajatella uskonnollisiksi. Virinneessä29 yhteyden
tunteessa, missä moduksessa se nyt sitten ilmeneekin, kohoaa esiin kokonainen elämän horisontti, jonka keskeisimpiä elämäntuntoja on tuskin koskaan sanallistettu, ja joita
tullaan tuskin koskaan sanallistamaankaan. Uudenlaisen
uskonnollisen kokemuksen mietinnän kannalta olennaista
on se, että tällaisessa kokemuksessa osallistutaan itselle tunnistamattomalla tavalla kokemukseen ja toiminnan tapaan,
joka on joskus vallinnut, ja joka elää nytkin, mutta ehkä jo
uudenlaisiin uomiin virranneena.
Postmodernilla tavalla tulkittu uskonnollinen kokemus
osallisuutena liturgisista käytännöistä on niin ikään melko
paradoksaaliselta vaikuttava ilmaisu. Tämä johtuu siitä, että
kyseisessä tulkintamallissa osallisuus tapahtuu hyvin perinteisessä mielessä osallisuutena sakramentteihin. Kyseinen
tulkintamalli ei ole kuitenkaan traditionaalinen siitä syystä,
että sen filosofinen pohja ja esitystapa yhdistävät oudolla
tavalla ilmoitukseen pohjaavaa raamatuntulkintaa, negatiivista teologiaa sekä dekonstruktionista tai post-fenomenologista näkökulmaa.
Tämän uudenlaisen ajatusmallin liikkeelle laittaja on
Jean-Luc Marion, joka on käsitellyt kyseistä tematiikkaa
niin filosofian kuin teologiankin näkökulmasta. Marionin
ajattelun hedelmällisyys pohdittaessa uudenlaisen uskonnollisen kokemuksen mahdollisuutta pohjautuu hänen
väitteeseensä uskonnollisen kielen luonteesta. Marionin
mukaan uskonnollinen kieli, erityisesti Jumalan nimen
lausumisen kohdalla, siirtää tilanteen tarkasteluperspektiivin teoreettisista horisonteista Jumalan horisonttiin.30 Marion käyttää esimerkkinä kasteen sakramenttia, jossa kastettava kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Tällaisessa tilanteessa Jumalan nimen lausuminen ei nimeä
Jumalaa meille millään tietyllä ymmärrettävällä tavalla, ja
näin määrity meidän tulkintahorisonttiemme kautta, vaan
me ”astumme hänen lausumattomaan Nimeensä sillä lisäseurauksella, että me saamme oman nimemme.”31 Jumalan
nimi ei siksi ole Marionille jotain, joka sanotaan, vaan joka
kutsuu. Jacques Derrida yhtyy vastauksessaan Marionille
päällisin puolin hänen ajatuksiin uskonnollisesta kielestä,
erityisesti Jumalan nimen kohdalla, pragmatistisesti lähestyttävänä asiana. Hän nostaa esiin myös rukouksen ja liturgian performatiivisen puolen.32
Marionin toinen liturgiseen elämään osallistumista koskeva esimerkki koskee ehtoollista, jonka hän väittää varsin
provosoivasti olevan Raamatun sanan tulkinnan yhteydessä
hermeneutiikan tapahtumisen paikka.33 Marionin tulkinnan
mukaan hermeneutiikka saavuttaa ehtoollisessa päätepisteensä siten, että siinä raamatuntulkinnassa kohdattu Sana
tulee persoonaksi, ja ”sisäistää” (assimilate) itseensä ne jotka sisäistävät hänet.34 Tämä on omanlaisensa teologisen,
hermeneuttisen yhteisön konstitutiivinen tekijä. Kyseessä
vaikuttaisi olevan kasteen tapaan Jumalan horisonttiin siirtymisen tapa, jota on tällä kertaa kuvattu hieman laajemmin sen seurausten näkökulmasta.
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Vaikka Marionin ja Derridan keskustelujen avaamat
näköalat vaikuttavat huimaavilta, tuntuu niiden soveltaminen uskonnollisen kokemuksen tarkasteluun hyvin hankalalta. Tämä johtuu käsittääkseni siitä, että niissä tapahtuva
ajattelullinen käänne on niin radikaali, että sille ei löydy
enää ilmaisua perinteisesti ymmärretyn kokemuksen piirissä.
Hermeneutiikan reflektiivisestä näkökulmasta katsottuna ongelma piilee yksinkertaistetusti siinä, että koska
Marionin mukaan lahja (gift), joka on Jumalan itsensä lahjoittamista rakkautena, antaa Olemisen (Being), ja näin edeltää sitä, eivät Olemiseen kuuluvat horisontit, jotka toimivat
tulkinnan perusteina, voi tavoittaa koskaan lahjan merkitystä.35
Toinen esiin nouseva ongelma koskee luonnollisesti
kokijan itseyttä. Kokemuksen sisällöt saavat näet yleensä
merkityksensä suhteessa niihin tradition ja henkilökohtaisen historian määrittämiin horisontteihin, joita kuvasin aiemmin narratiivisen identiteetin yhteydessä sellaiseksi
identiteetiksi, joka voidaan määritellä vastaamalla kysymykseen ”mikä minä olen?”36 Jos uskonnollinen kokemus
osallistumisena liturgiseen elämään kuitenkin riisuu itseydestä tällaisen identiteetin, niin mitä sisältöä kokemukseen
enää jää? Vaikka kysymys on hankala, ja sen tarjoaman ratkaisuvaihtoehdot vaikuttavat aluksi melko laihoilta, saattaa
se silti olla erityisesti teologisesta näkökulmasta katsottuna
tulevaisuutta ajatellen hedelmällisin tarkastelulinja.
Uudenlaisen uskonnollisen kokemuksen mahdollisuuksia mietittäessä edellä esitetty kysymys saattaa kuitenkin toimia myös vapauttavana eleenä. Vapautus voi koskea
sekä omaa historiaa identiteettiä, mutta myös esim. ulkopuolelta tulevaa painetta olla tietynlainen ihminen. Siksi
tällainen kokemus voi herättää toivoa ja tarjota uusien mahdollisuuksien näköaloja. Uskonnollisen kokemuksen subjekti ei näet ole tällaisessa ajattelumallissa ihminen vaan
Jumala. Jumala lahjoittaa ihmiselle tämän identiteetin, jonka juuret ovat samalla kätköissä itse Jumalassa. Tällainen
kokemus on luonteeltaan hiljainen, sisällöltään melko tyhjä
ja rentoutuneella tavalla odottava. Sitä värittää luottamus
maailman hyvyyteen ja kannattelevuuteen nyt. Sille riittää
syvän onnellisuuden lähteeksi vaikkapa lämmin kivi takapuolen alla tai vaikkapa loskainen parkkipaikka Ikean takapihalla. Kokemuksessa on mielestäni jonkinlainen rakenteellinen yhtäläisyys stoalaiseen estetiikkaan, erityisesti
Marcus Aureliuksen esittämässä muodossa, jossa olemisen
hyvyys ja kauneus pyrittiin näkemään kaikessa.37
Marionin mukaan Sana puhuu ehtoollisessa hiljaisesti
”siinä määrin kuin se siunaa.”38 Hiljaisen puheen ja siunaavuuden rinnastuksen voi uskoakseni laajentaa myös ehtoollishetken ulkopuolelle. Sen voi laajentaa koskemaan
kaikkia niitä nyt – hetkiä, joissa ihminen kokee identiteettinsä annetuksi ja Jumalaan kätketyksi. ”Oman kokemuksen” puute kääntyy näin positiiviseksi asiaksi, avoimuudeksi tulevalle hyvälle ja rakkaudelle, joka on kätketyllä tavalla läsnä jo nyt.
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Kun sana ei tahdo etsiä lihaa –
Uskosta, uskonnosta ja tietoisuudesta
katseen kestävän moraalin etsimisessä
V OITTO KUOSMANEN

Juhani Sarsila totesi lokakuussa 2013 Lapin yliopistolla Ihminen ja ihmisen luonto symposionissa, että niin kauan
kuin kristityt olivat vähemmistönä antiikin Roomassa, he
julistivat suvaitsevaisuuden sanomaa, mutta heti kun kristinuskosta tuli 400-luvun alussa (jaa) Rooman valtakunnan
alueen ainoa sallittu uskonto, alkoi toisinuskovien ja -ajattelijoiden teurastus, ja sitä on jatkunut eikä loppua ole näkyvissä.
Uskontojen ydin on moraalissa. Niiden tehtävä on auttaa ihmistä tekemään kestäviä moraalisia valintoja. Mikä
siinä on, kun sana ei tahdo muuttua lihaksi? Sarsilan esitys
nosti esiin tuon ristiriidan: Miten kristitty, joka julistaa rakkauden sanomaa, voi teurastaa lähimmäisiään sumeilematta? Tässä tekstissä tarkastelen aluksi kristityn pyrkimystä
rakentaa elämänsä moraalisesti kestävälle perustalle. Sitten
pohdin, millaisen vaihtoehdon buddhalainen ajattelu, joka
on houkutellut monia kristittyjä etsimään uutta tapaa elää
moraalisesti kestävää elämää, tuohon pyrkimykseen tarjoaisi. Lopussa leikin ajatuksella moraalista muotina sekä humanismin mahdollisuuksista antaa henki hengettömälle.
Päätän retkeni ajatuksiin, joiden varaan ihminen voisi koettaa rakentaa elämäänsä, joka kestäisi myös moraalisen katseen.

KRISTITYN

USKO JA USKONTO

Sarsila kutsui minut pohtimaan, mitä tapahtuu moraalille
silloin, kun uskosta tulee uskonto. Näyttää siltä, että tapahtuu dramaattinen muutos. Kun puhutaan uskosta, puhutaan ihmisestä - usko on ihmisen, kun puhutaan uskonnoista, puhutaan uskon hallinnasta ja hallinnosta - kirkoista. Kun ihminen uskoo, hän koettaa etsiä yhteyttä itseään
moraalisesti korkeampaan, jumalaansa. Samalla hän koettaa
saada itse otteen moraalistaan. Kun astutaan uskonnon
näyttämölle, siellä järjestelmä, sen ylipapit ja papittaret alkavat laatia rituaaleja ja normeja, joita uskovan on noudatettava. Ajattelun ja toiminnan paimenet astuvat näyttämölle kertomaan mikä on oikein, mikä väärin, mikä totta,
mikä valhetta; ihmisen moraalia aletaan määritellä hänen
ulkopuoleltaan käsin. Jos ihminen suostuu tähän ja ulkoistaa moraalinsa hallinnolle, hän voi riemuiten osallistua teurastuksiin, joihin häntä uskonnon nimissä kannustetaan.1
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S UUNTA

JUMALASSA

Uskontojen ja kirkkojen varaan moraaliaan rakentava kristitty jää helposti oman moraalinsa sivustaseuraajaksi. Olisiko parempi yrittää rakentaa moraalinsa itse? Antti Eskola,
Eero Ojanen sekä Anna Kontulan romaanin Asta ehdottavat, että ihmisen olisi aloitettava tuo työ yhteyden etsimisestä jumalaan, koska ihmisen uskon perusta ja moraali rakentuvat tuon yhteyden varaan.
Sosiologi Anna Kontula kuvaa kirjassaan Siitä mistä ei
voi puhua jumalyhteyden löytäneen ihmisen pyrkimystä elää
synnitöntä elämää seuraavasti:
Asta taittaa amppelista noin puolen metrin mittaisen
varren, jonka toisessa päässä on sydämen muotoinen
lehti. Hän laskee oksan eteensä betonilattialle ja etsii
sitten kasvista vielä toisen sydämen, tällä kertaa pienen ja hennon vihreän. Sen hän asettelee suunnilleen
varren puoliväliin. Tämä oksa kuvaa nyt elämän polkua ja sen toisessa päässä odottavaa jumalaa, hän selittää. Pienempi lehti taas on ihminen, joka liikkuu
polulla edestakaisin. Hengellisen etsinnän ideana on
tietysti pitää suunta jumalassa. Kilvoittelu on pyrkimystä kohti synnitöntä elämää, siis olotilaa, jossa lähestytään jumalaa.
Mikä on oikeastaan se jumala2, jonka kerrotaan olevan
myös ihmisen kuva, johon kristityn pitäisi yhteys saada?
Aloitan siitä, että Jumalan kerrotaan olevan täydellinen,
kun taas ihminen tunnetusti on epätäydellinen, eräänlainen
taivaan ja helvetin avioliitto, kuten kristitty kirjailija Torsti
Lehtinen asian ilmaisee. Filosofille tuo täydellinen jumala
avautuu ideana tai metaforana. Voisiko ajatella, että jumalaan, joka on täydellinen ja joka on ehdoton rakkaus, voisi
liittää kristityn filosofin Eero Ojasen ehdottamat klassiset
hyveet totuus, hyvyys ja kauneus? Voisiko ajatella, että ihminen löytäessään yhteyden jumalaansa, alkaa muuttaa
ajattelu- ja toimintatapojaan, ja alkaa toteuttaa arkipäivän
teoissaan jumalansa ideaan liittämiään hyveitä, ja alkaa pikkuhiljaa tulla täydellisemmäksi, jumalansa kuvaksi?
Jos ihminen pitää elämän suunnan jumalassaan, silloin
hänen mielessään ovat nuo klassiset jumalaan liitetyt hyveet, mutta kovin vaativia ja abstrakteja ne ihmiselle vielä
voivat olla. Antti Eskola ottaa jumaluskonsa avuksi Jeesuksen (n. 4 eaa - n. 30 jaa). Hän sanoo, että ”Jeesus on
välitys, jonka kautta tavoitan Jumalan, ja jonka kautta Ju-

mala tavoittaa minut”. Ihmisen pitäisi siis löytää Jeesus, jotta hän voisi pitää elämässään suunnan jumalassaan, ja samalla hän voisi käydä dialogia jumalansa kanssa.
Mitä apua Jeesus voisi tarjota tässä asiassa uskovalle?
Jeesuksen kerrotaan sanoneen, että hän on tie, totuus ja
elämä. Voisin ajatella, että Jeesus on tie jumalan idean ymmärtämiseen ja opas kulkemiseen tiellä, jonka suunta pysyy
jumalassa. Mitä Jeesus teki vakuuttaakseen ihmisen? Hän
eli, kuten hän sanoi. Jeesus, joka eli Magdalan Marian,
prostituoidun, kanssa opetti teoillaan rakastamaan kaikkia
ihmisiä ilman ehtoja, opetti ihmiselämän korvaamatonta
arvoa, näytti kuinka valmistaudutaan iänkaikkiseen elämään elämällä jo tämänpuoleisessa elämässä moraalisen
katseen kestävää elämää. Hän koetti osoittaa sanoissaan ja
teoissaan, mikä on hyvää moraalia ja mikä huonoa. Hän ei
pitänyt teeskentelystä, ei valehtelusta, ei rahan ja roinan perässä juoksentelusta, ei rahanvaihdosta temppeleissä, ei rituaaleista eikä prameista herran huoneista. Jeesus oli itse
asiassa melkoinen institutionaalisen uskonnon kriitikko,
vaikka kirkolliskokoukset, aina Nikean (325 jaa) kokouksesta lähtien, ovat tätä roolia koettaneet hämärtää.
Kristitty, joka on Jeesuksen avulla löytänyt yhteyden jumalaansa, alkaa ajatella, nähdä ja toimia uudella tavalla. Hänen moraaliaan ei ohjaa enää mielihyvä eikä hyöty, kuten
yksinkertaista uskoa etsivä Antti Eskola sanoo. Hän alkaa
rakastaa kaikkia, alkaa nähdä ympärillään hyvää ja kaunista,
alkaa elää totuudessa, hyvyydessä ja kauneudessa. Hän haluaa elää ihmisiksi, kuten filosofi Eero Ojanen asian ilmaisee. Kun kristitty lähtee tuolle tielle, voi hyvinkin käydä, että pian hän ei enää vaella tietä, vaan tie – jumaluus - vaeltaa
hänessä. Kysymys siitä, että onko joku tien päässä vastassa,
menettää merkityksensä, kuten romaanin Asta asian ilmaisee.
Olisiko niin, että uskonnot tarvitsevat kirkon ja sinne
papit paimentamaan uskovia? Jumalan ideaa etsivälle riittää
Jeesus välittäjäksi hänen ja jumalansa välille? Uskova voisi
ehkä tarvita jonkinlaisen anarkistisen yhteisön, joka pitäisi
huolen siitä, että uskon käskynhaltijat pysyvät kaukana heidän hengen yhteisöstään. Olen melko varma, että Jeesuskin olisi viihtynyt tuollaisessa yhteisössä.

MORAALI

ILMAN JUMALIA

Albert Einstein sanoi, että tulevaisuus ei ole juutalaisen,
kristin- ja islaminuskon, vaan kosmisen uskonnon, jolla ei
ole Jumalaa, ei dogmeja tai teologiaa, ja että sen perusta on
vaistossa, joka nousee kaiken luonnollisen ja hengellisen
muodostamasta merkityksellisen ykseyden kokemuksesta.
Einstein ajatteli, että tähän kykenee vastaamaan parhaiten
buddhalaisuus.
Buddhalaisessa ajattelussa lähdetään etsimään vastausta
kysymykseen, kuinka ihminen voi elää viisaan, onnellisen,
myötätuntoa jakavan ja täyttymyksellisen elämän. Ajattelussa on läsnä käytännöllisyys. Koska elämää ei voi elää
menneessä eikä tulevaisuudessa, on se elettävä tässä ja nyt.
Niinpä buddhalaiset eivät ole kiinnostuneet uskomisesta
eivätkä ajattelemisesta, vaan olemisesta ja tekemisestä. Onnellinen elämä eletään tässä ja nyt.

Buddhalaisen moraali perustuu ajatukseen kaiken ykseydestä3; mikään ei ole irrallaan, kaikki asiat ovat yhteydessä toisiinsa. He näkevät, että kaikilla ihmisen pyrkimyksillä ja teoilla on moraalisia vaikutuksia, hyviä ja huonoja,
uudistavia ja tuhoavia, kuten Siddharta Buddhan (n. 560 –
480 eaa) kerrotaan sanoneen. Koska kaikkien välillä on
yhteys, siksi ihmisen on kohdistettava katse olemiseensa ja
tekemisiinsä. Niinpä moraalisissa kysymyksissä buddhalainen pyytää ihmistä katsomaan hänen käsiään.
Toinen idea, jonka varaan buddhalainen rakentaa moraaliaan on käsitys kaiken ikuisesta muutoksesta; mikään ei
elämässä ja maailmassa ole pysyvää. Koska kaikki on katoavaista, siksi ei kannata kiintyä materiaan, sosiaalisiin
asemiin ja hyväksyntään, mielihyvän tuntemuksiin, vastenmielisyyksiin eikä ihmisiin. Jos ihminen takertuu noihin
riippuvuuksiin, haluihin ja himoihin, ne aiheuttavat hänelle
kärsimystä. Jotta ihminen voisi kehittyä moraalissaan, on
hänen kohdistettava katse ulkopuolisesta maailmasta itseen
ja kärsimyksiinsä, ja koetettava löytää syitä, jotka hänelle
kärsimyksiä aiheuttavat.
Buddhalainen ottaa moraalinsa virittelyn vakavasti. Hän
virittää moraaliaan päivittäin tapahtuvan meditaation4
avulla. Koska kaikki on ikuisessa muutoksessa ja ihminenkin on prosessi, meditaatio on välttämätöntä, jotta ihminen
pysyisi moraalisesti hereillä. Pysähtymällä pohtimaan päivittäin tunteitaan, tuntemuksiaan, mielentilojaan ja ajatuksiaan, hän saa oivalluksia, joiden perustalta hän voi toimia
moraalisesti kestävällä tavalla5. Meditaatio on väline tietoisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Se on pyrkimystä saavuttaa ajatusten kontrolli ja virittää mieli positiiviselle taajuudelle. Meditaation avulla buddhalainen löytää lopulta syvän
rauhan ja ymmärryksen tilan, jossa tärkeää on myötätunto
toisia ja itseä kohtaan. Hän oppii tuntemaan, kuin Dalai
Lama, olonsa kotoisaksi maailmassa, jossa mikään ei kestä
ikuisesti.
Meditaation avulla moraalinsa virittänyt buddhalainen
pyrkii elämään niin, että hänen elämänsä aiheuttaa hyviä
syitä eli sellaisia, jotka johtavat hänet valaistumiseen6. Hän
koettaa välttää pahoja syitä tai tapoja, jotka johtavat hänet
kärsimykseen. Kun buddhalainen löytää syvän rauhan ja
ymmärryksen tilan, hän voi elää nirvanassa tässä ja nyt ilman ylimääräisiä sielunvaelluskierroksia. Kysymys lienee
samasta asiasta kuin kristityllä, joka voi elää taivaassa jo
maan päällä, jos hän on löytänyt jumalyhteytensä, ja jos
hän kulkee määrätietoisesti jumalansa suuntaan ilman hyötyajattelua ja ilman pyyteitä taivaspaikasta, mittapuuna vain
se, onko hänen toimintansa moraalisesti oikein vain väärin,
kuten Antti Eskola sanoo.

YKSEYS

VAI DUALISMI

Buddhalainen koettaa rakentaa moraalinsa perustan ikuisen muutoksen ja ykseyden ajatuksille. Kristityn moraalin
taustalla on ajatus dualismista, ajatus jumalan, ihmisen ja
luonnon erillisyydestä. Voisin ajatella, että buddhalaisella
moraalilla varustettu ihminen ei tunne kovin suurta intohimoa tehdä pahaa tai toimia väärin. Hän tuntee myötätuntoa kaikkia elollisia olentoja kohtaan, eikä hänellä ole eriAGON 2013 n:o 40
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tyistä intohimoa kajota maaperään, joka loukkaa luonnon
kiertokulkua ja ihmisen osaa siinä. Kristitty, joka ajattelee,
että luonto on erossa ihmisestä, voi helposti katsoa siihen
suuntaan hyödyn ja hyväksikäytön ajatus mielessään. Ja jätekasoja alkaa syntyä.
Voisin uskoa, että kristityn pyrkimys moraaliseen muutokseen on haastavammalla perustalla kuin buddhalaisen.
Haaste on erityisen suuri kristityllä, joka koettaa viritellä
moraaliaan osallistumalla kirkon järjestämiin rituaaleihin ja
lausumalla hänelle opetettuja rukouksia. Sen sijaan, että
hän ryhtyisi oman jumalasuhteensa etsimiseen ja tutkiskeluun, hän voi moraaliaan vaivaavat asiat jättää asiaan vihkiytyneiden ammattilaisten huoleksi. Buddhalainen joutuu
katsomaan elämäänsä tässä ja nyt hetkessä. Hänelle ei tarjota tilaisuutta ulkoistaa moraalisia valintojaan. Ehkä siksi
buddhalainen ajattelu on alkanut puhutella yhä useampia
onnellisen elämän sekä kestävän moraaliperustan etsijöitä.

MISTÄ

HENKI HENGETTÖMÄLLE ?

Menneen maailman ihminen tarvitsi uskontoa, koska se oli
sorretun olennon huokaus, sy-dämettömän maailman sydän, sielu siellä, missä sielua ei ollut, se oli kansan oopiumia, kuten Karl Marx (1818 -1883) asian ilmaisi. Nykyinen
markkinaliberaali ihminen ei koe sortoa, hänelle on yllin
kyllin tarjolla rakkautta rakkauden markkinoilla, hän voi
myydä sielunsa milloin tahansa kenelle tahansa sopivaan
hintaan, hänelle on tarjolla myös runsaasti tietoisuuden
turruttamiseen aineita, koulutusta, ammatteja ja muita hyödykkeitä. Hänen maailmassaan moraali ja uskonnot eivät
ole kovin mielenkiintoisia asioita. Ketä kiinnostaa pohtia
jumalan ideaa, kun voi elää hyvää ja kärsimyksestä vapaata
elämää, voi kokea sielua rikastuttavia elämyksiä, ja voi tehdä huvimatkoja eksoottisiin kaupunkeihin ja maailman rannoille?
Vanhanaikaisesti ajattelen, että ihminen tarvitsee moraalia ja sen perusteluksi pohdintaa, jotta hän voisi elää ihmisiksi. Tosiasia lienee, ettei elämästä ole tullut kärsimyksistä vapaata. Varmaa lienee, että ennemmin tai myöhemmin jokainen, kärsimystä pakenevakin, ihminen joutuu
kohtaamaan elämässään kipua, tuskaa ja ahdistusta. Sanotaan, että nykyihminen koettaa välttää ikäviä asioita, vaivannäköä ja ponnistelua. Mietin olisiko ihmiselle tarjolla
mitään helpompaa tapaa löytää kohtuullinen moraaliperusta kuin kristityn tai buddhalaisen?
Voisiko moraalista koettaa tehdä muoti-ilmiö? Leikin
ajatuksella, että moraalista huolestuneet vanhemmat, opettajat, kasvatustieteilijät ja moraalifilosofit alkavat kaupitella
ajatusta jumaluuden ja pyhyyden läsnäolosta kaikkialla: ihmisissä, luonnossa, ilmassa, vedessä, avaruudessa… Palaisimme ikään kuin luonnon jumalien aikaan, jolloin ihminen myyttisen tiedon varassa harkitsi tekojaan ja niiden
seurauksia. Jos muodiksi tulisi ajatella, että pyhyys on toisessa ihmisessä, voisimmeko silloin kohdella häntä kaltoin,
hyväksikäyttää ja tuhota? Antaisimmeko silloin vanhuksen
maata yksin huoneessaan ”paskavaipoissa” tuntikausia? Te-
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kisikö mielemme liiketoimissamme hyväksikäyttää ketään?
Jos näkisimme pyhyyden ihmisessä, tyytyisimmekö kohtuulliseen korvaukseen työstämme, jota olisimme saaneet
tehdä palvellessamme toista ihmistä? Jos ajattelisimme, että
pyhyys on luonnossa, olisimmeko enää innolla tukemassa
uraanikaivosten avaamista Kuusamon koskiensuojelualueelle?
Voi olla, että uuden moraalin markkinointiin ei taitaisi
löytyä rahaa, eikä markkinoijalle sijaa ”majataloissa” eikä
opetussuunnitelmissa. Toisena vaihtoehtona voisi koettaa
ihmisen moraalisen perustan vahvistamista järjen avulla.
Tätä ovat humanistit yrittäneet jo antiikin ajoista lähtien.
He ovat pyrkineet palauttamaan jumaluuden ja pyhyyden
ihmisten maailmaan tarjoamalla jumaluuden tilalle ajatusta
ihmisen ainutlaatuisuudesta ja pyhyyden tilalle ajatusta ihmisen kaikkinaisesta koskemattomuudesta. Nykyisin humanistinen ajattelu on laajentunut myös planetaariseksi.
Ajattelun sivistynyt viljely kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja korkeakouluissa voisi hyvinkin avata uusia maisemia ihmisen käsitykseen hänen maailmassa olostaan.
Itse asiassa humanistinen ajattelu hyväksytään nykyisin
melko yleisesti Suomessa. Voisi ajatella, että humanistisella
järjellä moraalin virittäneen suomalaisen mieleen hiipii ajatus elämästä ja työstä toisen ihmisen palveluna sekä myötätunnon ajatus toisia olevaisia kohtaan. Näin ei ehkä kuitenkaan asia yleisesti ole. Suuria vaikeuksia lähimmäisen
rakastamisessa on ollut myös kristityllä, vaikka ajatusten lihaksi tekemiseen hänen käytössään on ollut melkoinen
ajattelun ja toiminnan paimentamisen koneisto. Puuttuuko
molemmista moraalin virittämisen pyrkimyksistä jotain
olennaista?
Olisiko kysymys hengestä? Nykyisestä läpihallinnoidusta ja teknisen järjen mukaan toimivasta yhteiskunnasta
ei henkeä eikä hengellisyyttä löydy enää oikein mistään. Sitä
ei tahdo viritä sen paremmin kristittyjen, humanistien kuin
materialistienkaan joukoissa. Humanistit järkeilevät arvojen, tiedon ja teorioiden maailmassa. Kristityt harhailevat
rituaalien ja ulkoa opeteltujen rukousten maailmassa.
Maallistunut, materiaalisesta maailmasta innostunut, ihmisten enemmistö elää hengestä vapaata arkea, pitää asioita itsestäänselvyyksinä, ei ryhdy ihmettelemään elämää, ei
pohtimaan muita elämän arvoja kuin hyöty. Mutta jokin
ihmistä vaivaa, koska hän koettaa henkistää elämäänsä tekemällä irtiottoja arjesta aina kun se on mahdollista.
Kun puhutaan hengen kysymyksestä, puhutaan asioista,
jotka ovat muuta kuin hyödyllisyys. Buddhalaiselle henki ja
hengellisyys ovat luonnollinen asia, jolla ei ole tekemistä
jumalien eikä totuuksia toitottavien auktoriteettien kanssa.
Hänelle siinä on kysymys oman sisäisen maailman tutkiskelusta ja yhteyden kokemisesta luontoon, muihin ihmisiin
ja eläimiin. Buddhalainen pyrkimys henkisen ja hengellisen
elämän virittelyyn voisi hyvinkin auttaa ihmistä elämään
ihmisiksi. Siinä asiassa myös Antin ja Astan yksinkertainen
usko voisivat hyvin auttaa maailman rannoilla harhailevaa
ihmistä. Ihmisiksi elämisestä haaveilevalle ei planetaarisesta
humanismistakaan haittaa juuri taitaisi olla.

V IITTEET
1 Esim. Christopher Hitchens (2008) pyrkii osoittamaan, kuinka uskonto myrkyttää kaiken, ja kuinka uskontojen nimissä
tehdään väkivaltaa erityisesti naisia ja lapsia kohtaan. Ihmisen olisi hyvä olla hereillä myös muiden «käskynhaltijoiden»
suhteen. Uskontojen ohella, jokaista ideologiaa, valtakoneistoa ja instituutiota olisi hyvä tarkastella vallan ja väkivallan
harjoittajina.
2 Monet ajattelijat ovat sitä mieltä, että ihminen on luonut itselleen jumalansa (esim. Boyer 2007).
3 Kehon ja mielen ykseys; sisäisen ja ulkoisen ykseys; syyn ja seurauksen ykseys; elämän ja sen ympäristön ykseys;
ajatuksen, sanan ja teon ykseys (Morris 2008, 93).
4 Meditointia on monenlaista: istuma, hiljainen, kävely, laulu, asiaan kohdistettua, asiaan kohdistamatonta jne. Kaikille
niille on yhteistä prosessi ja tavoite: Tarkkaile mieltä => rauhoita mieli => selkeytä mieli => keskitä mieli, ja toimi
sitten tai päätä tietoisesti ettet toimi. (Morris 2008,75.)
5 Buddhalainen koettaa elää moraalisesti kestävällä tavalla pyrkien välttämään juoruilua, tyhjän puhumista, toista
vahingoittavaa puhetta, pidättäytymään tappamisesta, varastamisesta ja toisen vahingoittamisesta sekä valitsemaan
elinkeino, joka ei satuta toista väärän toiminnan tai puheen kautta. Buddhalainen pyrkii pidättäy-tymään tuottamasta
vahinkoa muille eläville olennoille, ottamasta mitään, mitä hänelle ei ole vapaaehtoisesti annettu, pidättäytymään
sukupuolisesta väärinkäyttäytymisestä, pidättäytymään valheellisesta puheesta sekä pidättäytymään sumentamasta
mieltä millään keinoin. (Morris 2008, 84.)
6 Nirvanassa ahneus, viha ja tietämättömyys lakkaavat. Halu, suuttumus ja harhakuvitelmat katoavat. Pakko-mielteinen
itsekkäisiin huoliin keskittyminen muuttuu tietoisuuden tilaksi, jota luonnehtivat syvä riemu ja puhdistuneisuus.
Negatiiviset tunteet, epäilyt, huolet, ahdistukset ja pelot haihtuvat. Mieli on selkeä ja rauhal-linen. (Morris 2008, 54.)
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Jumala ja sattuma ihmisen elämässä
RAINER S ALOSENSAARI

Kristityt uskovat Jumalan toimivan maailmassa, koska he
tulkitsevat Jumalan johdatukseksi sellaiset tapahtumat, jotka voidaan vaihtoehtoisesti tulkita pelkäksi sattumaksi. Jumalan ja luonnonlakien hallitseman maailman väliin sopii
sattuma. Onko niin, että Jumala löytyy sattuman käsitteen
takaa?
Ihmisen mieli on rakentunut sillä tavalla, että kohdatessaan sattuman hän alkaa miettiä tapahtumien merkitystä.
Kirjassaan Luck: The Brilliant Randomness of Everyday Life
Nicholas Rescher erottaa kohtalon (fate), onnen (fortune) ja
onnekkuuden (luck). Kohtalo ja onni liittyvät elämämme
yleisiin ehtoihin ja olosuhteisiin, onnekkuuden ollessa
enemmänkin satunnainen yllätys. Mitä me olemme, se on
meidän kohtalomme, olosuhteet ja mahdollisuudet puolestaan tarkoittavat onnea tai epäonnea. Minun kohtaloni on
se, että synnyin Suomessa vuonna 1960. Sille en voinut itse
mitään. Onnea minun kohdallani varmaan oli se, että pääsin osalliseksi hyvinvointivaltion kehityksestä 1960- ja
1970-luvuilla. Yllättävät ja ennakoimattomat tapahtumat
ovat puolestaan onnekkuutta, varsinaista sattumaa.

S ATTUMA

JA TAHDON VAPAUS

Deterministit kieltävät sekä valinnanvapauden että sattuman. Maailma on kausaalisten syiden katkeamaton ketju.
Sekä vapaa tahto että sattuma ovat eräänlaisia illuusioita,
jotka saattavat olla hyödyllisiä arkipäivän kielenkäytössä,
mutta tieteelliseen ajattelutapaan ne eivät sovi.
Vaikka emme hyväksyisi deterministien näkemystä sellaisenaan, se opettaa meitä siinä, että valinta ja tahdon vapaus eivät synny tyhjiössä, vaan niillä on aina syynsä. Valinnalla on aina oma historiansa, valitsisimme toisin, ainakin
hieman eri tavalla, jos elämänhistoriamme olisi erilainen.
Luonteemme vaikuttaa aina tekemiimme päätöksiin. Lukemattomat seikat ovat puolestaan muokanneet luonnettamme. Suurin osa seikoista on sellaisia, joihin emme ole voineet itse vaikuttaa, ja osa on varmasti sellaisia, joista emme
ole edes tietoisia. Olemmeko jossakin vaiheessa elämäämme tehneet ratkaisevan valinnan ja valinneet itsemme,
luonteemme ja persoonamme? Eikö silloinkin valinta ole
perustunut jälleen aikaisempiin syihin, joko sisäisiin tai ulkoisiin tekijöihin? Näin yrittäessämme miettiä luonnettamme, huomaamme päättymättömän ketjun, koska aina
voimme löytää edeltäviä syitä. Emme ole koskaan voineet
hypätä ulos ”historiasta” ja tehdä ratkaisevaa päätöstä
ikään kuin puhtaalta pöydältä.
Jos valintatilanteissa toteutamme suurinta vapauttamme
ja valinnoillamme ei ole rationaalisia perusteita, kyse on
mitä suurimmassa määrin sattumasta ja erilaisista satunnaisista tekijöistä. Valitsemme mitä kulloinkin huvittaa. Vai
valitsemmeko mitään? Jean Buridanin tunnetun esimerkin
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aasi nääntyy lopulta nälkään kahden heinäpaalin välissä
kun aasiparka ei osaa päättää kummasta paalista pitäisi
syödä. Samoin voisimme ajatella, että jos olisi kaksi täsmälleen saman elämänhistorian omaavaa olentoa, A ja A’,
jotka lopulta valintatilanteessa tekisivät kumpikin erilaisen
valinnan, kyse olisi puhtaasta sattumasta, ei rationaalisista
syistä. Kummallakin olisi vapaus valita, mutta se vapaus
muistuttaisi hyvin paljon sattumaa.
Tarkennetaan sattuman määrittelyä.

AUKKOJEN JUMALA
Voimme määritellä sattuman tapahtumaksi, jonka syy ei ole
ainakaan toistaiseksi tiedossa. Tässä tapauksessa meidän
täytyy puhua sattumasta, koska emme tunne yksittäisten
tilanteiden kaikkia edeltäneitä tapahtumia riittävän tarkasti
voidaksemme eritellä syitä ja seurauksia. Tapahtumilla on
siis syynsä, mutta maailma on niin monimutkainen, että
seuraukset tulevat meille yllätyksinä. Vaikka voisimme ennakoida kuinka monta uhria liikenneonnettomuudet vaativat vuosittain, kysymme silti miksi, kun onnettomuus osuu
meihin itseemme tai lähipiiriimme. Yksittäistapaukset ovat
satunnaisia ja ne tuntuvat usein epäoikeudenmukaisilta.
Kun heitämme kolikkoa yhden kerran, on tulos sattumaa.
Kun heitämme kolikkoa riittävän monta kertaa, kruunaa ja
klaavaa on yhtä paljon, mikäli olosuhteet muuten ovat samanlaiset eri heitoille.
Tähän sattuman määritelmään voidaan liittää oletus,
että tiedonmäärän kasvaessa sattuman tila pienenee vähitellen. On tietenkin oikeutettua sanoa, että näin on tapahtunutkin. Modernin luonnontieteen kehittyessä luonnontieteellinen tieto on lisääntynyt valtavasti. Monet aikaisemmin arvoituksilta tai sattumilta tapahtuneet ilmiöt ovat
saaneet selityksensä. Toisaalta kuitenkaan tiedon määrän
lisääntyminen ei ole poistanut sattuman roolia maailmasta,
päinvastoin. Tieteen edistyminen, erityisesti kvanttifysiikan
syntyminen, on tuonut uusia ulottuvuuksia sattuman käsitteelle.
Mielestäni Jumalan löytäminen tästä ensimmäisestä
sattuman määrittelystä on hieman vaikeasti hyväksyttävä
näkemys. Valistuksen ajalta periytyvältä näkemykselle, että
mitä enemmän ihminen on pystynyt luonnontieteiden
avulla selittämään ympäröivää todellisuutta, sen vähemmän
on jäänyt tilaa Jumalalle. Jos ajattelemme että tiede edistyy
kaiken aikaa, voi joskus käydä niin, että Jumalaa ei kategoriana tarvita enää lainkaan.
Natsien tappama tunnettu saksalainen teologi Dietrich
Bonhoeffer kehitti ajatusta, että Jumala ei ole todellisuudessa nähtyjen aukkojen täyttäjä. Kristittyjen tulisi elää
kuin Jumalaa ei olisi olemassa, sillä tämä on Jumalan tahto.

YHTEENSATTUMIEN

SELITTÄMINEN

Toiseksi sattuma voidaan määritellä tapahtumaksi, joka on
seurausta kahden (tai useamman) toisistaan riippumattoman kausaalisen ketjun yhdistymisestä. Englannin kielessä
käytetään tällaisesta sattumasta usein termin coincidence lisäksi termiä conjunctures, joka voidaan kääntää suomeksi
termeiksi suhdanteet tai konjunktuurit, jolloin helposti herää mielikuva ihmisestä suhdanteiden tai konjunktuurien
armoilla. Ajatellaan tilannetta, jossa kattotiilen liitos on alkanut hapertua. Tuhannet ihmiset saattavat kulkea turvallisesti kadulla, kunnes sattumoisin yhden ihmisen kohdalla
tiili irtoaa ja kenties tappaa kadulla kulkijan. Oliko näiden
kausaalisten ketjujen sattumalta yhdistyminen tuon uhrin
kohtalo vai pelkkää satunnaista epäonnea? Kenties tuon
onnettoman kadulla kulkijan aika oli tullut täyteen ja oli
hänen vuoronsa kuolla. Näin ainakin ihmiset helposti ajattelevat kuullessaan tuonkaltaisia uutisia. Voimme yrittää
valmistautua erilaisia yhteensattumia varten vakuuttamalla
itsemme ja omaisuutemme, silti yllätymme aina uudestaan.
Tämän sattuman näkeminen Jumalan tai jonkun yliluonnollisen johdatukseksi on aina tulkintaa. Yksi näkee
pelkän sattuman, joku toinen tulkitse tapahtumasarjan Jumalan puuttumiseksi maailman kulkuun. Ehkä tämä sattuma voi muistuttaa Tuomas Akvinolaisen oppia ensi- ja
toissijaisista syistä. Usein käytetty metafora on kirvesmies
kirveineen. Toissijaisten syiden näkökulmasta kirveen terän
osuminen halkoon on riittävä fysikaalinen selitys halon
halkeamiselle. Kirvesmiehen tarkoitus on kuitenkin ensisijainen syy sille miksi halkoja ylipäätään hakataan.
Jos ihminen tietoisesti käyttää hyväkseen konjunktuureja, astuuko hän sitten Jumalan reviirille. Kristinuskon päävirtausten mukaan taitaa olla niin, että yhteiskunnan kehittämisessä suositaan pikemminkin tasaista kehitystä kuin revoluutiota.
Kristinuskon yksi vahva perinne liittyy kiinteästi poliittiseen ja taloudelliseen liberalismiin, jonka mukaan ihminen ei voi olla edes pieneltä osittain kaikkitietävä Jumala.
Tällöin paras ratkaisu kokonaisuuden kannalta on hajautettu yhteiskuntajärjestelmä, jossa ”näkymätön käsi” johdattaa parhaan tuloksen. Kokonaisuus on osiaan enemmän.
Jos halutaan paras lopputulos, ihmisten tulee malttaa pysyä
kukin oman tonttinsa hoitajina. Näkemys pitää sisällään
sen, että koska ei ole inhimillistä tietokeskittymää, ei voi olla valtakeskittymääkään. Yhteiskunnallinen kehitys on kaitselmuksen varassa jolloin konjunktuurien hyväksikäyttö on
Jumalan tontille astumista.
Kun tätä näkemystä hieman venytetään, ajaudutaan aika nopeasti jonkinlaiseen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen
libertarismiin. Koska jokainen on taloudellisesti vastuussa
itse itsestään ja perheestään, yhteiskunnan tuet on poistettava.
Kristinuskon toinen vahva perinne liittyy predestinaatioon, näkemykseen kaiken ennalta näkemisestä ja asettamisesta. Kalvinistissa virtauksissa sattuma häivytetään taka-alalle. Kaikki mitä tapahtuu, on yksityiskohtia myöten
Jumalan suunnitelmaa. Seurauksena on, että omasta tahdostaan riippumatta ihminen on joko pelastettujen ja hylät-

tyjen joukossa. Ihminen ei kuitenkaan mitään muuta kaipaa
niin paljon kuin varmuutta pelastuksestaan.
Armottomuus sanan konkreettisessa merkityksessä
johtaa helposti kurinalaiseen elämään ja maallisen menestyksen etsimiseen ikään todistukseksi pelastuksesta. Sanotaan, että hovissa ja diplomaattisissa piireissä etiketin tarkka noudattaminen luo turvallisuutta, samalla tavalla predestinaatioon uskovat voivat tuudittautua ”hovikelpoisten”
tunteeseen, jos pystyvät noudattamaan muiden uskovien
muodostavan yhteisön omaksumia elämänohjeita ja käyttäytymissääntöjä.

I NDETERMINISMI

JA KAAOSTEORIA

Voimme puhua vielä sattumasta ja tarkoittaa puhdasta sattumaa, sellaista, jolla ei ole syytä. Kyse ei siis ole siitä, että
ihmiset eivät vielä tietäisi sattumaksi kutsuttavan ilmiön
syytä, vaan koska sattuma tapahtuu ilman syytä. Jo antiikin
filosofit väittivät esim. maailman syntyneen sattumalta.
Jossain määrin tämä sattuman määrittely muistuttaa
kaaosteoriaa, jonka mukaan systeemin alkuolosuhteista ei
voida tietää tai päätellä lopullisia seurauksia. Pienetkin
muutokset alkuolosuhteissa voivat muuttaa dramaattisesti
lopputulosta. Paljon käytetyn kielikuvan mukaan perhosen
siivenisku voi saada aikaan myrskyn toisella puolen maailmaa. Kaoottisuus syntyy kun pienikin muutos tai häiriö voi
kertautuessaan aikaansaada suuria vaikutuksia. Joidenkin
ajattelijoiden mielestä se antaa tilaa Jumalalle, jos pienillä
muutoksilla alkuehdoissa voidaan saada aikaan mittavia
muutoksia vaikutuksissa.
Jotkut tulkitsevat kvanttifysiikan tuoneen todellisuuden
perimmäiseksi luonteeksi indeterminismin. Kvanttifysiikka
opettaa, että atomien sisällä mikromaailmassa pätee ainoastaan tilastollinen kausaliteetti. Hiukkasmaailman tapahtumia voidaan kuvata vain tilastollisten todennäköisyyksien avulla. Tällöin on kuitenkin kysyttävä, ovatko
atomien sisällä tapahtumat todella ilman syytä vai ovatko
näiden tapahtumien syyt yksinkertaisesti toistaiseksi liian
monimutkaisia ihmisten ymmärrettäviksi.
Tämänkaltaisen kvanttifysiikan tulkinnan mukaan todellisuuteen todella sisältyy laskemattomia elementtejä,
maailma on epämääräinen, ei mekanistinen. Tämä pätee
kuitenkin vain mikrotasolla, makrotasolla ilmiöt ovat
kausaliteetin alaisia. Joka tapauksessa joidenkin ajattelijoiden mielestä mikrofysiikan tilastolliset todennäköisyydet
antavat tilaa Jumalalle toiminnalle ilman että luonnon lainalaisuuksia sinällään rikottaisiin. Jumala valitsee, mikä
kvanttitila toteutuu.

LOPUKSI
Saattaa olla niinkin, että ihmisten on vaikea ymmärtää sattuman roolia. Ihminen on taipuvainen näkemään säännönmukaisuutta ja kausaliteettia sielläkin missä sitä ei ole.
Ihminen tarkastelee oman elämänsä tapahtumia kertomuksena, jolla on jokin merkitsevä juoni. Asioilla pitää olla
selitys, johon sattuma ei usein sovi.
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Kuolemisesta ja immanentista pahuudesta
TERHI RINTAMÄKI

Filosofia ihmiselämän luotaajana kartoittaa eri puolia
olemassaolomme monimutkaisesta praksiksesta, moraalikysymysten ollessa näistä yksi. Mitä hyvyys on ja mitä on
pahuus, ovat eräitä etiikan keskeisimmistä ja pysyvimmistä
kysymyksistä. Eksistentialismi kokemuksellisen subjektin
tavoittajana pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin ja tarttuu
elämän synkimpiin aiheisiin, tuoden esiin rajatilojen, kuten
kuoleman kysymyksiä.

E KSISTENTIAALINEN

PAHUUS

Tunnetut eksistentialistit 1900-luvun alussa pohtivat yksilön olemista, eksistenssiä, tässä maailmanjärjestyksessä.
Ajan vaikutus eksistentialismin syntyyn on selkeä, sillä
tuskin tuolloin löytyi ketään joka ei olisi läpikäynyt elämän
perustavanlaatuisia kysymyksiä, vaan 1900 -luvun alun
sotanäyttämöt pysäyttivät osaltaan jokaisen.
Eksistentialismi sai alkunsa 1800-luvulla syntyneistä
filosofeista, kuten Edmund Husserlista (1858–1938), Karl
Jaspersista (1883–1969), ja Martin Heideggerista
(1889–1976). Suuntaukseen voimakkaasti vaikuttaneena
ajattelijana pidetään tanskalaista filosofia Søren
Kierkegaardia (1813–1855), jonka jo hautautunut tuotanto
löydettiin uudelleen 1900-luvun puolivälissä eksistentialismin suosion myötä. Tärkeisiin eksistentialistisiin vaikuttajiin kuuluivat mm. Jean-Paul Sartre (1905–1980), Albert
Camus (1913–1960) ja Gabriel Marcel (1889–1973). Eksistentialistisia pohdintoja voidaan löytää myös Arthur
Schopenhauerin (1788–1860) ja Friedrich Nietzschen
(1844–1900) ajattelusta, joita ei kuitenkaan nimitetä
varsinaisesti eksistentialisteiksi. Husserlin avaama filosofian
metodinen luonne näkyy eksistentialisteilla, jota taas
elämänfilosofeilla kuten Kierkegaardilla, Schopenhauerilla,
Nietzschellä, sekä Henri Bergsonilla (1859–1941) ja José
Ortega y Gassetilla (1883–1955) ei selkeästi esiinny. (Lehtinen 2002, 18–22; 39–41; 87–115; 119–148; 149–179;
183–228; 287–309; Appignanesi 2008, 7; 25–27; Salonen
2013.)
Eksistentialismi on kiinnostunut olemisesta. Sen
mukaan olemme heitettyjä maailmaan. Yhtä kokonaisvaltaista
laajaa aatejärjestelmää eksistentialismista on vaikea saada
aikaan, sillä eksistentiaalisia kysymyksiä on monia ja vain
yhtä uskomusjärjestelmää on hankala identifioida – ainoa
mikä yhdistää on yksilökeskeisyys, subjektiivisen eksistenssin asiaintila. Eksistenssin tosiseikka on jotain johon
emme ole itse voineet vaikuttaa. Ihmisellä on olemisen velvollisuus, mutta se miksi hän on olemassa jää piiloon – ihminen on tämän merkityksen vanki. (Lehtinen 2002,
16–17; Appignanesi 2008, 8–9.)
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Eksistentialismissa ihminen saa merkityksensä erilaisilla
identifioitumisilla: olen autonkorjaaja, esimies, naapuri, ja
niin edelleen. Kysymyksenasettelu onkin seuraavanlainen:
miten minä ymmärrän sen, että olen jotakin maailmassa?
Eksistentialismi haluaa osoittaa minulle seuraukset siitä
mitä minä olen, olemista ei käsitellä itsestäänselvyytenä.
Olemassaolo voi olla riemullista, mutta toisaalta myös
musertavaa, absurdia tai mieletöntä. Tämä tapahtuu
kokemuksessa. (Appignanesi 2008, 9–10.)
Eksistentialistien kiinnostusta synkkiin ja kielteisiin
tunteisiin on pidetty heidän tavaramerkkinään, heitä on
pidetty pessimisteinä. Kiinnostus kriiseihin ja hankaliin
aiheisiin onkin siinä, että näistä vaikeuksista pyritään
löytämään jotain myönteistä silloin, kun elämältä tuntuu
katoavan mieli. Kiinnostava on tilanne, joka kaiken
vaikeuden keskellä saakin ihmisen vastarintaan, ja
jatkamaan elämää. Merkitystä ei voi paeta, se on kaikkea ja
kokonaan sitä, mitä subjekti milläkin hetkellä on. (mt.,
10–12.)
Eksistentiaalinen pahuus voidaan ymmärtää jonkin
tietyn hetken identifioitumisena pahaan. Eksistentiaalinen
pahuus on vahva hetkellinen tunne siitä, että pahuus on
läsnä. Sen ei tarvitse kietoutua henkilöön, tekoon tai
tietoon, vaan se on kokemus ilmiöstä joka vallitsee sillä
hetkellä, ja havahduttaa tietoisuuden. Olevainen pysäyttää
ja saa subjektin pohtimaan tilannetta – tällaisessa ääritilanteessa tieteellinen asiatieto osoittaa hyödyttömyytensä
(Lehtinen 2002, 58). Eksistentiaalinen pahuus voi olla
negatiivisuutta, kriittisyyttä, karmivuutta, kauheutta,
mustaa, ja tuhoavaa. Se on jotain, joka on siinä tietyssä
tilanteessa merkitykseltään selvää.
Ahdistus on eräs tärkeimmistä eksistentiaalisista
kokemuksista. Eksistentiaalinen angsti eli ahdistus iskee
rajatilanteen hetkellä, jolloin ihmisen haavoittuvuus paljastuu, ja kysymyksiä ja valinnan mahdollisuuksia herää (mt.,
131). Eksistoiva ihminen huomaa olevansa maailmassa,
jossa ympäröivä reaalinen todellisuus häviää, ja hän
tiedostaa selkeästi rajallisuutensa ja uskomuksensa itsestään. Ahdistus muuttaa käsityksen ajasta – aika voi
kulkea nopeasti ja hypätä edes takaisin nykyhetken, menneen ja tulevan välillä. Huomaamme maailmamme ja
tavallisten ajatustemme kestämättömyyden. Ahdistus näyttää meille oikean asiaintilan. (Appignanesi 2008, 26–27;
97–98.)
Eksistentiaalisia kokemuksia on muitakin. Ne koetaan
usein juuri jonkinlaisella ratkaisevalla hetkellä, rajatilanteessa, ja pystytään tiedostamaan juuri silloin, tarkalleen
siinä tilanteessa. Kokemukseen on hankala päästä käsiksi
myöhemmin ja sitä on vaikea tieteen avulla käsitellä. Taide

ja tunteet tuovat helposti eksistentiaalisia kokemuksia
tietoisuuteen. Ahdistuksen lisäksi muita eksistentiaalisia
peruskokemuksia ovat kauhu ja absurdius. (mt., 86; 97–98.)
Eksistentiaalisen pahuuden kokemus voi muiden
kokemusten tavoin parhaimmillaan tarjota ihmiselle mahdollisuuden valita entistä autenttisempi elämänasenne, ja
johtaa ihmisen oivaltamaan uutta hyvyydestä. Samalla esiintyy kuitenkin myös mahdollisuus syöksyä syvemmälle
elämänvalheeseen, ja hukata aidon ihmisyyden mahdollisuus. Eksistentiaalisen tietoisuuden kohtaama tärkein raja
on kuolema. (Lehtinen 2002, 132.)

KUOLEMAN

DIABOLISUUS

Kuolema on yleistajuisesti helposti yhdistettävissä pahuuteen. Historiallisesti tarkasteltuna kuolema saattoi olla
hyvinkin tuskallinen ja kivulias, eivätkä kulkutaudit valikoineet kohdettaan. Kuoleman pirullisuus, diabolisuus,
on sen rankoissa ominaisuuksissa: kutsumattomuus, yllättävyys, lopullisuus, kääntämättömyys, käsittämättömyys,
tuskallisuus, piittaamattomuus. Ihminen ei pärjää
kuolemalle, hänen on antauduttava, hänen on kohdattava
ihmisyytensä.
Sosiologi Norbert Elias teoksessaan Kuolevien
yksinäisyys (1993) avaa kuolemisen haasteellisuutta sekä
kuolevan, että hänen läheistensä näkökulmasta. Kuoleman
on ajateltu olevan loppu, päätös elämälle ja olemiselle.
Kristillisessä perinteessä kuoleman jälkeen voi päästä
taivaaseen, tai vaihtoehtoisesti matkata tuonelaan, helvettiin. Kuoleman porteilla ihminen käy kohtaamaan elämänsä
aikana tekemänsä teot. Hän joutuu vastuuseen koko maallisen olemisensa aikaisuudesta ja hänen kohtalonsa on sinetöity – ihminen on ollut joko hyvä tai paha, ja sen mukaan
hänet tuomitaan. Kuoleman jälkeinen vastuu eroaa Immanuel Kantin näkemyksestä, jonka mukaan vastuu moraalilain kunnioittamisesta kannetaan jo elämän aikana.
Elias tuo esiin kirjassaan miten kuolema ja kuoleminen
itsessään eivät ole ihmiselle ongelma, vaan ongelman luo
tietoisuus kuolemasta. Eliniän pitenemisen myötä ja kuoleman muututtua yhä paremmin ennakoitavaksi, on elämäkin
muuttunut entistä kaukonäköisemmäksi ja intohimojen
kontrolli tärkeämmäksi. Kuolemasta on tullut torjuttu, sillä
sitä halutaan siirtää ja välttää mahdollisimman pitkälle. Elias tiivistää: ’Itserakkaus kuiskaa kuolemattomuutta
luvaten’. (1993, 6–11.)
Kuolemaa voidaan ajatella loppuna, alkuna, kiertona,
nousuna, laskuna, ja niin edelleen. Sitä voidaan ajatella lohdullisena, lohduttomana, piinaavana, vapauttavana, ja
monena muuna olemuksellisena tosiasiana, joka saapuu ihmisen luo. Jos ihminen on elämänsä aikana tehnyt hyviä
tekoja, ollut yhteisönsä silmissä arvostettu ja armollinen,
sekä ollut mieleltään joka tavalla hyvänlaatuinen, voidaan
hänen kuvitella menevän ainoastaan taivaaseen. Kohtuullisen ihmisen – pikkuisen pahan – paikka on auki.
Pahojaan tehtaillut ihminen taas menee melko varmasti
helvettiin ja jatkaa siellä pirullista olemassaoloaan.
Entisaikoina, etenkin keskiajalla, kuolema oli jatkuvasti
läsnä. Yhteisö suhtautui kuolevaan eri tavoin riippuen siitä

millainen ihminen oli kyseessä. Kuolevaa saatettiin herjata
ja pilkata kuolinvuoteellaan, tai hänet saatettiin hyvästellä
hellästi. Jokainen tiesi kuolemasta jotain – siitä puhuttiin,
kerrottiin tarinoita ja sitä kuviteltiin. Sodat, rutot, nälänhätä, mätänevät ja haisevat ruumiit, sekä erilaiset
kuolemaan johtaneet kidutustuomiot, toivat kuoleman
jokapäiväiseen elämään ja sitä nähtiin jatkuvasti ympärillä.
Kertomukset hirvittävistä helvetintuskista ja demonien
raakuuksista kuoleman jälkeen, olivat omiaan herättämään
pelkoja kuolemaa kohtaan. (Elias 1993, 15–17.)
Nykyisin, niin kutsutuissa sivistyneissä ja rauhallisissa
maissa, kuolema on piilotettua, kliinistä, hajutonta, ja
mautonta. Kuolevia vältellään, eikä oikein tiedetä miten
heihin tulisi suhtautua. Aikuiset eivät kerro lapsilleen
kuolemasta, eikä läheistenkään ruumiita näytetä lapsille.
Haudan läheisyydessä ilo ja nauru ovat kiellettyjä, ja
kuolleet vaativat kunnioitusta. (mt., 27–32.) Miten tällaisesta kuoleman mystifioinnista voisi nousta muuta kuin
ymmärtämättömyys, kauheus ja pahuus?
Kuolema tuo pahuuden taloon. Pahuus nousee sen
lopullisuudesta. Tieto siitä, ettei koskaan enää näe lähimmäistään järkyttää ja tuo pahat tunteet mukanaan: vihan,
tuskan, raivon ja pelon. Pahat tunteet saavat sijan hyväntahtoisessa, rationaalisessa nykyihmisessä, joka ensimmäisenä kysyy oliko kuolema oikeutettu – aivan kuin elämässä
jaettaisiin oikeutta. Mitä nuoremmasta kuolleesta on
kysymys, sitä useammin kysytään: miksi? Kysymys on
mieletön kun se asetetaan maailmankaikkeuden kokonaisuuteen, mutta inhimillinen. Mitä epäoikeudenmukaisempi
kuolema, sitä varmemmin ja vahvemmin pahuus on ollut
läsnä.
Kuolemaan liittyvät myös fantasiat. Ajatukset toisen
ihmisen kuolemasta, pelkkä kuoleman kuvitteleminen,
saatetaan liittää jonkun kuolemaan ja näin syyllisyydentunteet heräävät. Kuoleman mielikuva liittyy tappamisen mielikuvaan ja saa ajattelijan herkästi tuntemaan syyllisyyttä
siitä, että olisi itse aiheuttanut fantasioillaan toisen ihmisen
kuoleman. Alkukantaisissa yhteisöissä auktoriteetin
kuolema yhdistyy ajatukseen että joku on tehnyt tälle pahaa. Tappaminen tai murhaaminen liittyvät näin imaginaarisesti kuolemaan ja liittävät siihen pahuuden, ahdistuksen, kostamisen ja syyllisyyden tuntemukset. (Elias 1993,
36–37.)
Kuviteltu kuoleman diabolisuus, pahuus sen itsensä
vuoksi, voi tulla esiin ainoastaan murhassa. Hengen
riistäminen toiselta ihmiseltä on vakavin kuviteltavissa oleva paha teko. Eutanasia ei kuulu tähän, eikä kuolema voi
olla diabolinen, jos se on luonnollinen tai jos se on
tapaturmainen. Väkivaltainen kuolema on diabolinen ja
tulee näkyviin esimerkiksi kohteitaan valikoimattomien
joukkotuhoaseiden, kuten ydinaseiden, käytön seurauksissa. Kantin mukaan diabolista pahuutta ei ole, vaan velvollisuudesta tehdyt teot ovat vain tavallista pahuutta. Näin
olisi siis olemassa ero kansakunnan päättämien tuhojen,
kuten laillistettujen kidutusten ja kuolemantuomioiden, ja
itsenäisesti tehtyjen hengenriistojen välillä. Pirullisen
pahuuden mahdollisuuteen ylipäänsä Kant suhtautuu negatiivisesti. (Nevanlinna 2004, 114–115.)
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Mikäli ihmisen elämän aikaiset toimintaohjeet ovat
olleet moraalilain mukaisia, ja jos hän on elänyt aidosti
omanlaistaan ja näköistään elämää, ei kuolema ole kuolevalle pahuuden värittämä. Tämä ei tarkoita, että kuolema
olisi tervetullut, mutta moraaliin liittyvä sivistys ja
tietoisuus ovat luultavimmin lisänneet myös tajuntaa
elämän päätepisteestä. Kuolema ei näin ole hyvä tai paha,
se vaan on välttämätön elämään kuuluva tosiasia. Jos elämä
taas on kulunut omia etuja vahvasti ajaen itserakkauden
sävyttämänä, on kuolema paha asia, joka ei ole kuulunut
ihmisen ajatteluun. Tällöin kuolema on pirullinen, ihmisen
tielle tullut epäoikeudenmukaisuus, joka keskeyttää kaiken.
Entä itsemurhan laita? Historiallisesti itsemurha on ollut hankala asia. Antiikin aikaan itsemurha on voitu ajatella
kunnialliseksi teoksi, kun taas keskiajalla ja renessanssin
aikaan siitä on voinut saada oikeuden edessä tuomion.
Nykyään lain edessä itsemurhaa ei enää pidetä rangaistavana tekona, mutta hyväksyttävä se ei silti vieläkään
ole. Itsemurhaa pidetään lähinnä ihmisen heikkoutena,
pelkurimaisena tekona. Kaipuu kuolemaan on esillä
melkeinpä ainoastaan taiteessa ja psykologisissa tarkasteluissa, ja tämänlaatuisen ominaisuuden katsotaankin
monesti vaativan pikaista lääkehoitoa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat hämillään aidosti itsetuhoisen ihmisen kanssa.
Osa kuolevien läheisistä ei toivu kuoleman kohdatessaan. Kuolema voi järkyttää niin pahoin, ettei ihminen
kykene irtautumaan sen mukanaan tuomasta muutoksesta.
Näin ihminen jähmettyy, hän jää kiinni tilanteeseen, jumittuu paikoilleen, ja hänen elämänsä voi sävyttyä kuolemasta
pitkäksi aikaa. Toisen poistuminen maailmasta voi viedä
elävän ihmisen mukanaan, jos hän ei kykene ymmärtämään

kuoleman välttämätöntä luonnetta vaan kokee tapahtuneen
pahuuden merkiksi; hän voi jäädä pyörimään pahuuden
pyörteeseen ja nähdä ympärillään vain pahaa. Tällöin
toisten ihmisten ilokin voi alkaa näyttämään pahuudelta ja
pirullisuus lymytä toisten onnellisuudessa. Näin itsesääli ja
kurjuus saattavat vallata ihmisen olemassaolon.
Nykyaikana kaipaa Eliasin käsittelemää ajatusta, joka
sisältää myös ihmisarvoon liittyvän kannanoton. Kuolema
ei katso ikää, statusta, elämäntilannetta, persoonaa, tai
muutakaan inhimillistä seikkaa, se tulee kun on tullakseen.
Sen sijaan että pitäydymme vanhassa näkemyksessä, joka
muinaisilla gladiaattoreilla tuli esiin areenalle marssiessaan
ja keisaria tervehtiessään: ’Morituri te salutant’ (kuolemaan
menevät tervehtivät sinua), voisimme keskinäisessä
yhteiselämässämme tuoda entistä enemmän esiin ajatusta:
’Morituri moriturum salutant’ (kuolemaan menevät tervehtivät kuolevaista), joka on realistinen, nöyrä ja tuntuu lohdulliselta (Elias 1993, 5). Jokaisen ihmisen elämä alkaa ja
loppuu joskus, joten olisi aiheellista tehdä elämän tuulista
mahdollisimman suotuisia, sekä itsellemme että muille.
Modernin sivilisaatioprosessin viemä ymmärrys kuoleman
luonteesta tulisi pikaisesti palauttaa, ja paljastaa sen luonnollinen kokemuksellinen ja empiirinen todellisuus kuoleman mytologisoimisen sijaan.
Eksistentialistisesti nähtynä kuoleman rajatilanteen
kokemus tarjoaa mahdollisuuden. Eksistoiva, vapaa subjekti saattaa huomata olevansa valintatilanteessa, jossa hän
voi itse tehdä päätöksen, lähteekö jatkamaan taivaltaan arvostaen elämän rajallisuutta. Elämän rajallisuuden hyväksyttyään subjekti kykenee kunnioittamaan jo kokemiaan,
sekä vasta tulossa olevia, elämän monia käänteitä ja
kiemuroita.
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”Köyhät teillä on luonanne aina” –
Filosofisia mietteitä talouskriis(e)istä
S AMI PIHLSTRÖM
H ELSINGIN

Kun varakkaat länsimaiset ihmiset – ja kohtuullisen varakkaitahan me kaikki olemme – kauhistelevat, kuinka nopeasti toistuvat talouskriisit saattavat haihduttaa heidän varallisuuttaan ja kuinka ne ehkä pitemmällä aikavälillä uhkaavat
romuttaa vaikkapa selvinä pidettyjä hyvinvointipalveluita,
on syytä muistaa, että varakkuus ja hyvinvointi ovat pikemminkin suhteellisia kuin absoluuttisia asioita. Esimerkiksi
silloin, kun osakekurssit painuvat – tai syöksyvät – alaspäin, varakkaan on lohduttavaa pitää mielessä, että sama
kurssilasku koskee muitakin varakkaita. Kaikki, joilla on ollut mahdollisuus sijoittaa ylimääräisiä rahojaan esimerkiksi
pörssiosakkeisiin, joutuvat kriisien koittaessa, kuten 2000luvulla on jo muutaman kerran nähty, kokemaan varallisuutensa markkina-arvon laskun. (Tosin oikeammin pitäisi
kai sanoa ”melkein kaikki”: aina löytyy myös niitä nokkelia
keinottelijoita, jotka onnistuvat merkittävästi hyötymään
kriiseistä, joissa useimmat muut kärsivät tappioita.)
Pörssin romahtaessa yksityinen sijoittaja voi siis todeta,
että ”kilpailua” vaurastumisesta käydään suhteellisin kriteerein. Jos henkilö x on ”sijaluvulla” y maailman tai Suomen
”vaurauskilpailussa” (olettaen, että joku tuollaisia sijoituksia tilastoisi), hän säilyttänee suunnilleen tuon sijan myös
talouskriisissä, ellei mitään aivan ihmeellistä tapahdu – ellei
esimerkiksi käy niin, että hänen oma yrityksensä joutuu
konkurssiin tai hän on epäonnekseen sijoittanut varojaan
täysin arvottomiksi muuttuviin arvopapereihin. Ne, jotka
kuuluvat, sanokaamme, Suomen varakkaimpaan puoleen
prosenttiin eli maamme miljonäärien joukkoon, kuulunevat
osapuilleen tuohon puoleen prosenttiin myös talouskriisin
aikana, vaikka heidän varallisuutensa arvo absoluuttisesti
euroissa tai dollareissa mitattuna vähenisi huomattavastikin. Ja sama pätee, ainakin suurin piirtein, myös globaalisti.
Tosin kahvikupin tai lounaan hinta ei samalla laske, mutta
suhteellisen varakasta se tuskin haittaa.

RIKAS

TARVITSEE KÖYHIÄ

Näillä kenties jossain määrin lohduttavilla ajatuksilla on vähemmän lohduttava seuraus. Juuri varakkuuden suhteellisuuden vuoksi rikkaat tarvitsevat köyhiä ollakseen rikkaita.
Eivät vain ”ökyrikkaat” vaan myös ”vain” kohtalaisen varakkaat, yltäkylläiseen aineelliseen hyvinvointiin tottuneet
ihmiset tarvitsevat ympärilleen ei-varakkaita ihmisiä. Ilman
köyhyyttä ei ole rikkautta, ja tämä johtuu juuri siitä, että
vauraudesta ”kilpaillaan” suhteellisin pikemmin kuin absoluuttisin mittarein.

YLIOPISTON TUTKIJAKOLLEGIUM
& JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Tietenkin absoluuttista köyhyyttä – jokapäiväistä puutetta ravinnosta, suojasta ja muista elämän perustarpeista –
on onnistuttu poistamaan, ja näitä pyrkimyksiä on jatkettava niin tehokkaasti kuin mahdollista. Suurinta hätää kärsivien tilanteen helpottaminen on kehitysyhteistyön ja muiden humanitaaristen auttamismuotojen jatkuva, olennainen, luovuttamaton tehtävä, jonka edistämisestä me kaikki
olemme osavastuussa, niin poliittisessa kuin henkilökohtaisessakin. Tämä auttaminen ei kuitenkaan edes onnistuessaan (ja milloin se lopullisesti onnistuisi?) poista rikkaan tarvetta nähdä ympärillään köyhiä – tai ellei kirjaimellisesti nähdä, niin ainakin tietää heitä olevan. Näiden
rikasta ympäröivien köyhien ei toki tarvitse eikä pidä olla
absoluuttisesti köyhiä – todellisen hädän, puutteen ja kurjuuden näkeminen häiritsee rikkaankin mielenrauhaa, ainakin useimpien. Mutta heidän on syytä olla suhteellisesti
köyhiä, esimerkiksi sen useimmat pois sulkevan prosentin
tai prosentin puolikkaan ulkopuolella, josta katseltuna heidän olemassaolonsa on välttämätön, jotta tuo vain suhteellisen harvoille tarjoutuva katselukulma voisi itse olla
olemassa.
Tunnetusti taloudellinen toimeliaisuus on ihmiskunnan
historiassa, erityisesti laajamittaisen teknologisoitumisen
myötä uudella ajalla ja sen jälkeen, verrattomasti parantanut yleistä hyvinvointia ja nostanut valtavan joukon ihmisiä
pois absoluuttisesta köyhyydestä. Ajat ovat jatkuvasti
muuttuneet ratkaisevasti paremmiksi, eikä vanhoja huonoja
aikoja ole perusteltua kaivata. Tämä positiivinen muutosprosessi on edelleen käynnissä eri puolilla maailmaa,
etenkin niin kutsutuilla kehittyvillä markkinoilla. Koska taloudellisen toimeliaisuuden pyrkimyksenä on omistajien
varallisuuden maksimointi pitkällä aikavälillä, absoluuttisen
köyhyyden poistaminen ei kuitenkaan voi poistaa suhteellista köyhyyttä. (Tässä on toistaiseksi ”onnistuttu” vain
Neuvostoliiton kaltaisissa katastrofaalisissa kokeiluissa
tehdä kaikista – tai ainakin melkein kaikista – ”yhtä rikkaita” eli yhtä kurjia.) Pikemminkin sellainen talousjärjestelmä, jossa ylipäänsä on mahdollista rikastua, tuntuu edellyttävän, että rikkaiden rikastuminen tapahtuu ainakin osittain
(suhteellisesti) köyhien kustannuksella.
Usein sanotaan, ettei rikkaiden rikastuminen ”ole pois
keneltäkään”. Myös paljon ansaitsevien huipputuloja voidaan puolustaa sillä, että he maksavat paljon veroja ja pitävät näin omalta osaltaan yllä kaikkien eduksi koituvaa hyvinvointia. Jos kapea eliitti kasvattaa merkittävästi tulojaan
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ja varallisuuttaan (joka tosin talouskriisien kaltaisissa tilanteissa saattaa myös nopeasti pienentyä), tämä ei vähennä
tavallisten ihmisten kohtalaista varallisuutta ja hyvinvointia,
jotka kuitenkin – tämähän kaikkien on myönnettävä – absoluuttisesti ovat verrattomasti lisääntyneet verrattuna vanhaan huonoon aikaan. Jonkun rikkaus on kuitenkin suhteellisessa mielessä pois joltakulta toiselta. Enkä nyt tarkoita vain sitä itsestäänselvyyttä, että hyvin suuret, yleisesti
epäreiluiksi koetut tulo- ja varallisuuserot helposti rapauttavat yhteisöllisyyttä, ihmisten keskinäistä solidaarisuutta ja
siten lopulta yhteiskuntamoraalia saadessaan maailman
tuntumaan kohtuuttoman epäoikeudenmukaiselta. Tarkoitan perustavampaa: rikas ei voi olla rikas, ellei hänen rikkautensa ole ”pois” joltakulta toiselta, joka myös voisi olla
rikas, muttei ole.
Tätä rikkauden ja köyhyyden suhteellisuutta voidaan
soveltaa paikalliseen, vähäisten varallisuuserojen kontekstiin, esimerkiksi Suomeen, mutta sitä voidaan soveltaa
myös globaalisti, jolloin erot hyvin- ja pahoinvoinnissa kasvavat hurjemmiksi ja suhteellinenkin köyhyys (ja rikkaus)
suhteettomiksi, jopa sietämättömiksi.

RAHA,

TIETO JA MORAALI

Rahaa ja varallisuutta voidaan verrata muihin asioihin, joiden myös voitaisiin ajatella olevan (tai olevan olematta)
”pois” toisilta, jos niitä on jollakulla paljon. Esimerkiksi
tietoa, toisin kuin rahaa, voitaisiin väittää pystyttävän lisäämään tasaisesti ja tasapuolisesti ilman, että jonkun hankkima tieto olisi ”pois” joltakulta toiselta. Tätä ajatusta tavoitellaan, kun puhutaan siitä, ettei tietoa oikeastaan voida –
tai ei ainakaan pitäisi voida – ”omistaa”. Tieteellisen tutkimuksen tulokset ovat ihmiskunnan yhteistä omaisuutta eivätkä kenenkään yksityisomaisuutta. Tässä mielessä tieteessä vallitsee, kuten Robert Mertonin kuuluisa tieteensosiologinen periaate sanoo, ”kommunismi” kapitalismin sijaan
– tai ainakin pitäisi vallita. Kuten hyvin tiedetään, nykyinen
tutkimus- ja innovaatiopolitiikka ei aina täysin noudata näitä yleviä ihanteita. Tämä johtuu siitä, että tietoa onkin nyky-yhteiskunnassa kyettävä muuttamaan rahaksi – eikä vain
rahaa tiedoksi, kuten ajattelevat ne, jotka yhä katsovat, että
esimerkiksi sivistysyliopistojen ylläpitäminen on ilman
muuta julkisen vallan itseisarvoinen tehtävä.
Toisin kuin tieto (klassisesti yhteisomaisuudeksi ajateltuna), raha voisi aina olla jonkun toisen rahaa. Toinen ihminen, haavoittuva ja kärsivä olento, vaatii meitä ehdottomaan eettiseen vastuuseen, kuten esimerkiksi 1900-luvun
tärkeimpiin etiikan teoreetikoihin lukeutunut Emmanuel
Levinas korosti. Viime kädessä Levinasin toiseuden etiikka
pitäisi voida viedä äärimmilleen: samalla tavoin kuin me
kaikki olemme vastuussa ihmiskunnan yhteisen tiedon ja
viisauden kartuttamisesta (emmekä tietoa tavoitellessamme
saa ajatella vain omaa etuamme), varakas on myös omalta
osaltaan vastuussa kaikkien hyvinvoinnista eli jokaisesta
sellaisesta, joka suhteessa hänen varallisuuteensa ja hyvinvointiinsa – tai jopa sen vuoksi – joutuu kärsimään suhteellisesta köyhyydestä (puhumattakaan absoluuttisesta
köyhyydestä).
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Jos nämä ajatukset ovat oikeansuuntaisia, elämämme ei
voi olla moraalisesti hyväksyttävää, tuskin edes siedettävää,
jollemme tee kaikkea voitavaamme kaikkein köyhimpien
hädän lievittämiseksi. Talouskriisien täsmentämä lohduttava muistutus varallisuuden suhteellisuudesta kääntyy näin
jokseenkin lohduttomaksi toteamukseksi moraalin traagisuudesta. Emme koskaan ole tehneet tarpeeksi suhteessamme
muihin, emme niihin, jotka ovat köyhiä suhteessa meihin,
emmekä varsinkaan niihin, joiden köyhyys on absoluuttista.
Onko vaurastuminen siis väistämättä epäeettistä toimintaa? Tämä olisi hätiköity johtopäätös. En halua tässä
esittää konkreettisia taloudellis-yhteiskunnallisia väitteitä
enkä edes varsinaisesti tarkastele talouden moraalia, vaan
pikemminkin koetan valottaa itse moraalin luonnetta talouden esimerkin avulla. Talouden pyörät pyörivät, nopeammin tai hitaammin, nousevin tai laskevin kurssein,
mutta moraali on niiden ylä- ja ulkopuolella – ja toisaalta
aina mukana kaikessa, mitä teemme, niin taloudessa kuin
kaikessa muussakin. Moraalia ei tietenkään voida perustaa
talouteen tai mihinkään muuhunkaan ei-moraaliseen lähtökohtaan, mutta talousjärjestelmämmekään ei valitettavasti näytä voivan noudattaa moraalin vaatimuksia. Moraalin näkökulmasta talouden edellyttämä vaurauden ja varattomuuden räikeä epätasapaino ei kovin helposti ole hyväksyttävissä. Juuri tässä mielessä moraali on tavallaan ”irti”
tuntemastamme reaalimaailmasta, jopa siinä määrin, että
talouden näkökulmasta moraalin vaatimukset kaikkien
toisten hyvinvoinnin yhtäläisestä arvosta vaikuttavat järjettömiltä ja käsittämättömiltä. Moraalilla ei ole omaa ”paikkaa” maailmassamme.
Uskonto lieneekin siksi moraalille luontevampi vertailukohde kuin talous tai edes politiikka. Siinä missä talouden kentällä asetamme euromme markkinoiden armoille,
seisomme moraalisissa pyrinnöissämme ikään kuin Jumalan edessä, uskoimmepa Jumalan olemassaoloon tai emme.
Moraali velvoittaa meitä Jumalan katseen alla, vaikkei Jumalaa olisikaan.
ON KAMELIN MENNÄ NEULANSILMÄSTÄ KUIN RIKKAAN PÄÄSTÄ J UMALAN
VALTAKUNTAAN "

"H ELPOMPI

Vaurastuminen ei siis – tietenkään – ole sinänsä epä-eettistä tai väärin, kun siitä puhutaan taloudellisessa tai talous- ja
yhteiskuntapoliittisessa viitekehyksessä. (Toki myös eettisesti ja juridisesti väärin keinoin, esimerkiksi rikoksia tekemällä, on mahdollista rikastua; oikean ja väärän välinen
erottelu täytyy voida säilyttää myös talousjärjestelmän sisällä.) Vaurastumispyrkimysten arvostelemisen sijasta on
pikemminkin kansantaloudellisesta näkökulmasta tärkeää
todeta, että yksilöiden pyrkimykset vaurastumiseen ovat –
kohtuullisesti säädeltyinä – kannustettavia, koska niillä voidaan ajatella olevan kokonaisuutta hyödyttäviä vaikutuksia,
vaikkei kuuluisaan ”näkymättömään käteen” uskottaisikaan. Mutta moraalin näkökulmasta miltei mikä tahansa
ongelmattomalta ja jopa kannustettavalta vaikuttava voi
olla epäeettistä. Levinasin mukaan jo pelkkä olemassao-

lomme on moraalisesti ongelmallista: olemalla olemassa
viemme ”paikan” joltakulta toiselta, joka voisi olla olemassa. Hengitämme ilmaa, jota joku toinen olisi voinut hengittää. Olemme jääneet henkiin jonkun toisen menehtyessä,
lähellä tai kaukana.
Moraalisesti ongelmallista vaurastuminen, kuten mikä tahansa inhimillinen toiminta, siis varmasti on. Samoin moraalisesti ongelmallista on esimerkiksi tiedon lisääminen,
vaikka se lisääntyisikin absoluuttisesti eikä vain suhteellisesti – tästähän Mary Shelleyn Frankenstein ja muut tiedon
tavoittelun eettisistä kieroutumista kertovat tarinat meitä
osuvasti muistuttavat, tarua ihmeellisemmästä todellisuudesta (kuten aseteknologian kehittämistä palvelevista tutkimushankkeista) puhumattakaan. Jatkuvana vaaranamme on
tieteen moraalisten rajojen ylittäminen. Kun moraali asettaa meille rajoja, ne eivät asetu tieteen tai talouden näkökulmasta neuvoteltavina vaan ehdottomina – mikä ei kuitenkaan tarkoita, etteivät ne voisi moraalisten näkökulmiemme muuntuessa ja kehittyessä muuttua, asettua uudelleen. Rajojen asettajana ja arkipäiväisimpienkin toimiemme armottomana kyseenalaistajana moraalin näkökulman on tunkeuduttava niin tieteeseen kuin talouteenkin,
kaikkeen, mitä teemme.

Samaan aikaan, kun 2010-luvun taitteen molemmin
puolin on niin läntisissä kuin itäisissäkin talousmahdeissa
tuskailtu heilahtelevia osakekursseja ja usein väheneviä varallisuuksia osoittavien monitorien äärellä, suhteellisen varakkuuden ja varattomuuden pelejä pelaten, joissakin absoluuttisen köyhissä kolmannen maailman maissa on aivan
oikeasti kuoltu nälkään. Jokaisen nälkiintyneen ja sairaan
lapsen kuolema on osin meidän hyvinvoivien syytämme. Ja
koska moraalin näkökulmasta kollektiivinen syyllisyys on
vain syyllisyyden epäeettistä vierittämistä toisten niskoille –
kun kaikki ovat syyllisiä, kukaan ei oikeastaan ole – ajatusta
on jatkettava vielä pitemmälle. Juuri minä, suhteellisesti
varakkaana, globaalissa ja lokaalissakin vaurastumis- ja hyvinvointipelissä kohtuullisesti menestyneenä, olen varallisuuteni markkina-arvon mahdollisesti heikentyessäkin jatkuvassa, moraalisesti sietämättömässä vastuussa paitsi siitä,
että tarvitsen jatkuvasti ympärilleni köyhiä, ”kilpailussa”
alhaisemmille sijaluvuille päätyneitä, jotka heikoilla sijoituksillaan varmistavat minun korkeamman sijalukuni, myös
siitä, että noista köyhistä kaikkein köyhimmät eivät ole vain
suhteellisesti vaan myös absoluuttisesti köyhiä, tuhon partaalla.

Kuva: Suvi Lyytinen
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Laestadius yhteiskunnallisen moraalisuuden
mahdollisuudesta
KOSTI JOENSUU
LAPIN YLIOPISTO

Teksti pohjautuu Lapin maakuntakirjastolla 4.11.2013 pitämääni yleisöluentoon sekä artikkeliini
Laestadiuksen yhteiskunnallisen ajattelun antropologinen perusta teoksessa Poliittinen lestadiolaisuus (Toim.
Tapio Nykänen & Mika Luoma-aho, SKS 2013) s. 23–54.

ALUKSI

LÄHTÖKOHTANA

Ruotsin kirkon papin Lars Levi Laestadiuksen (1800–1861)
jäsentämä ihmis- ja uskonkäsitys vaikuttaa kaikkien lestadiolaisten liikkeiden taustalla ja sillä on ollut laajemminkin
vaikutusta pohjoismaiseen hengellisyyteen, kulttuuriin ja
yhteiskuntaan.
Poiketen runsaasta teologisesta ja sosiologispainotteisesta laestadiolaisuus-tutkimuksesta, tutkin Laestadiuksen
omaa tieteellisesti jäsentämää ihmiskäsitystä ja siihen liittyviä filosofisia teemoja. Työtäni on ohjannut laaja kysymys
siitä, kuinka Laestadiuksen teoreettisessa ajattelussa jäsentyy ihmisen maailmasuhde.
Tutkimukseni pohjaa pääosin Laestadiuksen psykologis-filosofiseen pääteokseen Hulluinhuonelainen – katsaus
armonjärjestykseen (n. 1844–1859, suom. 1968). Teos
kuuluu pohjoisen luterilaisuuden ja pietismin jatkumoon ja
sen tarkoitus oli aikanaan puolustaa pohjoisen pietismin
muotoja Ruotsin valtionkirkon piirissä sekä osallistua aikansa uskonnonfilosofiseen sekä antropologiseen keskusteluun.
Heti aluksi on kuitenkin tärkeää mainita, että Laestadiukselle filosofia on kristillistä filosofiaa, jossa antropologisten jäsennysten tarkoitus on ennen kaikkea selittää Raamatun käsityksiä ihmisestä, elämästä ja Jumalasta. Laestadius ei myöskään tee selvää eroa uskonnollisuuden ja moraalisuuden välille, vaan pitää niitä usein synonyymeinä toisilleen. Laestadiuksen teoreettinen ajattelu ja uskonkäsitys
voidaan nähdä vahvasti eettisenä, joka sisältää huolen yhteiskunnallisen moraalin, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja uskonnollisen vapauden tilasta. Laestadius tunnetaankin yleisesti voimakkaasta kirkko- ja yhteiskuntakritiikistään. Hulluinhuonelaisessa Laestadius on esittänyt ihmiskäsityksensä ja myös siihen liittyvät ajatuksensa yhteiskunnallisesta moraalista. Tässä tekstissä esittelen vapaamuotoisesti Laestadiuksen yhteiskunnallisen ajattelun lähtökohtia ja ajatuskulkuja yhteiskunnallisen moraalisuuden
mahdollisuuteen liittyen.

Filosofisessa katsannossa olennaista on huomioida, että
Laestadiuksen filosofia on pohjimmiltaan monistista filosofiaa – yhden maailmassa vaikuttavan substanssin, elämänprinsiipin, lähtökohtaan kiinnittyvää ajattelua. Laestadiuksen monistista lähtökohtaa ei kuitenkaan voida ajatella
perinteisenä substanssina (tiedon varmuuden perustana),
vaan elämän energeettisenä periaatteena, vitalistisena voimana.
Laestadiuksen teoriassa ihmisen toiminta ja ajattelu
saavat lähtökohtansa ruumiissa vaikuttavasta elämänvoimasta tai elämänprinsiipistä (Lifsprincip). Puhuessaan elämänvoimien vaikutuksista kaiken inhimillisen ajattelun ja
toiminnan taustalla, Laestadius puhuu passioista eli intohimoista elämänvoiman ilmentyminä.
Laestadiuksen ajattelun yleinen periaate on, että orgaanisessa ruumiissa vaikuttavat passiot määräävät ihmisen
tietoista ja henkistä elämää. Ihmisen sisäiseen orgaaniseen
passioelämään kuuluvat vietit, vaistot, halut, affektit ja oikeudellinen omatunto, joiden kokemuksellinen ja fysiologinen keskus on sydän. Kyseisen subjektiivisen tajunnan
vaikutuksen alaisuudessa toimivat myös ulkoiseen maailmaan suhteessa olevat objektiivisen tajunnan kyvyt kuten
järki, tahto, ymmärrys, muisti ja mielikuvitus, joiden myötä
ihmisen toiminta, ajattelu ja ylipäänsä koko maailmasuhde
rakentuvat.
Ihmisen elämää ja toimintaa ei siis pohjimmiltaan selitä
objektiivisen tietoisuuden kyvyt kuten järki, tahto ja ymmärrys, vaan niitä perustava subjektiivinen tajunta sekä siihen kuuluvat sielunkyvyt kuten vietit, vaistot, tunteet ja
passiot. Elämänprinsiippi tarkoittaa konkreettisesti passioihin perustuvaa ihmisorganismin hengissä olemista ja
elävyyttä suhteena orgaaniseen ja fysikaaliseen maailmaan.
Laestadiuksen monistisesta lähtökohdasta rakentuu siis
holistinen ihmiskäsitys, joka pyrkii hahmottamaan niin ihmisen ruumiillisuutta, tietoisuutta, hengellisyyttä, suhdetta
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OLEMASSAOLON
YKSEYSAJATTELU ELI VITALISTINEN MONISMI

luontoon ja Jumalaan. Laestadius jakaa ihmisen käsitteellisesti kolmeen: elämänprinsiippiin, orgaaniseen elämään ja
hermoelämään. Kyseiset ”osat” muodostavat ihmisen kokonaisuuden ja vastaavat mainitussa järjestyksessä sekä
kristillistä ihmiskäsitystä hengen, ruumiin ja sielun kokonaisuutena että Jumalan kolminaisuutta (Isä, Poika ja Pyhä
henki).
Monistinen elämänvoiman lähtökohta tarkoittaa ihmiskäsityksen kohdalla, että ihmistä ei jaeta kahtia sieluun ja
ruumiiseen eikä eroa ihmisen ja maailman välillä tehdä, kuten usein länsimaisen metafysiikan ja tieteen perinteessä.
Ihminen nähdään erottamattomassa ruumiillisessa yhteydessään ympäristöönsä ja koko fyysis-orgaaniseen todellisuuteen. Hulluinhuonelaisen käsikirjoituksen kokoaja ja
Laestadius-tutkija Bengt Åberg sanookin, että Laestadiuksen ihminen on ”kosmisen organismin jäsen”. Tällaiseen
holistiseen ajattelutapaan on osaltaan johtanut myös Laestadiuksen intiimi luontosuhde, saamelaistausta ja hänen
luonnontieteellinen perehtyneisyys.

I NHIMILLISEN MAAILMASSA OLEMISEN
PERUSLÄHTÖKOHTA
Laestadiuksen vitalistinen monismi yhdistää kristillistä ihmiskäsitystä romantiikan sekä valistuksen lääketieteellisen
psykologian tapaan ajatella ihmisen kokonaisuutta. Antropologisesti elämänprinsiippi tarkoittaa orgaanisessa elämässä vaikuttavia elämänvoimia, passioita, jotka suuntaavat
ihmisen elämää. Teologisesti elämänprinsiippi tarkoittaa
Laestadiuksella Jumalan Adamiin puhaltamaa henkeä, mikä
kristillisen käsityksen mukaan teki Adamista varsinaisesti
ihmisen. Ihmiskunta nähdään näin ollen tuon elämänvoiman historiallisena jatkumona ja resonointina ihmisten välillä.
Teologisesti passiot tarkoittavat syntiinlankeemuksen
jälkeen myös ihmisen alkuperäistä synnillistä tai epämoraalista taipumusta. Laestadiuksen antropologia kiinnittyy siis
yleiseen kristilliseen käsitykseen ihmisen turmeltuneesta
luonnosta, jota hän selittää tieteellisesti aikansa tuoreimman ihmistutkimuksen ja psykologian teorioita soveltaen.
Vaikka Laestadius näyttää ylittävän länsimaisessa filosofiassa vallitsevan dualistisen ajattelun, hän näyttää kuitenkin pitäytyvän teologisessa dualismissa siinä mielessä, että
ihmisen orgaanisessa passioelämässä voivat vaikuttaa sekä
hyvät jumalalliset passiot, että pahat perkeleelliset passiot.
Näin ollen ihmisen elämä toteutuu Laestadiuksen mukaan
hyvän ja pahan välillä.
Turmeltuneisuus on syntiinlankeemuksen seurausta.
Paholaisen viettelyksessä ihmisen toimintaa ohjaavat passiot turmeltuivat ja ihminen menetti yhteytensä elämänvoimaan ja Jumalaan. Lankeemus merkitsi ihmisen siirtymistä
paratiisista luonnolliseen maailmaan ja maailmallisten passioiden ja intressien vaikutuspiiriin. Samalla ihminen menetti aktiivisen tahdon vapautensa ja joutui alhaisten epämoraalisten passioiden vaikutuksen alaisuuteen.
Laestadiuksen mukaan turmelus ei kuitenkaan koskenut objektiivisten sielunkykyjen keskinäisiä suhteita: Järjen,

tahdon ja ymmärryksen kyvyt säilyivät täydellisen luomistyön seurauksena ennallaan. Järki, tahto, ymmärrys, muisti
ja mielikuvitus saivat kuitenkin lankeemuksessa perustakseen alhaisia passioita ja toimivat sen vuoksi alhaisten ja
väärien voimien alaisuudessa.
Ihmisruumiin orgaanista passioelämää ja sydäntä painottaessaan Laestadius alkaa korostaa kokemuksen subjektiivisuuden merkitystä – niin ihmisen kuin ihmisen uskonnollisuuden ja yhteiskunnallisen moraalisuuden ymmärtämisen kannalta (vrt. esim. Sören Kierkegaard). Laestadius tosin selittää subjektiivisuuden ensisijaisuutta fysiologisen lääketieteen ja passiopsykologian avulla asettamalla
tietoisuuden orgaanisen elämän eli ruumiillisten passioiden
vaikutusten (tunteiden, halujen, viettien) alaisuuteen. Ihmisen olemisen perustavan subjektiivisen tason Laestadius
nimeää myös sydämeksi, joka on tunteiden ja kokemuksellisen ajattelun ja havaitsemisen keskus. (Orgaanisesta passioelämästä kanavoituvat passiot transformoituvat sydämessä omantunnon kautta objektiivisten sielunkykyjen
toiminnan perustaksi.)
Laestadius suhtautui kriittisesti valistuksen tapaan korostaa ihmisen absoluuttista vapautta ja autonomista järjenkäyttöä, mikä hänen mukaansa korosti väärällä tavalla
koko tietoisuuden itsenäisyyttä korkeammista voimista eli
passioista. Tämän näkemyksen johdosta Laestadius katsoi
mahdottomaksi rakentaa kestävää moraalia sekä oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa ihmisen tietoisuuden
reflektiiviseen kykyyn perustuen.
Luonnollisen ajattelun sijaan Laestadius painotti kristillistä perinnettä, uskonnollista kokemusta ja Jumalallista
armoa yksilön tahdon vapauden, järjen autonomisuuden ja
inhimillisen ymmärryksen ja näin ollen myös moraalisuuden edellytyksinä. Laestadiuksen kritisoidessa luonnollista
ajattelua, hän näyttää ajattelevan, että varsinainen reflektiivisyys mahdollistuu vasta uskonnollisen kokemuksen vaikutuksesta, jolloin etäisyys vallitsevaan maailmaan alkaa
rakentua. Koska järki, tahto ja ymmärrys eivät ole sinänsä
turmeltuneet, ihmisellä on periaatteessa positiivisia mahdollisuuksia mikäli järki, tahto ja ymmärrys saavat moraalisia hyviä passioita toimintansa perustaksi.
Tiivistetysti voidaan sanoa, että Laestadius näkee ihmisen kykenemättömäksi oman järkensä ja tahtonsa avulla
toimimaan moraalisesti ja vastuullisesti maailmassa syntiinlankeemuksesta johtuneen alhaisten intohimojen vaikutuksen tähden. Laestadiuksen mukaan ihmisen tahtoa,
järkeä ja ymmärtämistä ohjaavat luonnollisessa maailmassa
olemisessa alhaiset maailmalliset intressit. Näitä luonnollisia passiovoimia ovat aina ja ennen kaikkea itsekkyys, kunnianhimo, voitonhimo sekä näitä palvelevat toisen asteen
passiot kuten viha, kateus, valhe ja sukupuolivietti.
Itsekkyys, voitonhimo ja kunnianhimo saavat Laestadiuksen teoriassa eksistentiaalis-ontologisen aseman kutsuen kyseisiä passioita ”kroonisiksi passioiksi”. Näistä keskeisin passio on itsekkyys, mikä ilmenee ihmisen asettaessa
itsensä Jumalan asemaan ja toisten ihmisten edelle sekä filosofista pyrkimystä asettaa oma minä (ego cogito) teoretisoinnin lähtökohdaksi ja totuudellisuuden arviointihori-
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sontiksi. Muut passiot palvelevat eri tavoilla ihmisen itsekkyyttä. Kaiken kaikkiaan luonnollisessa tilassa ihmisen olemista määrittelevät erilaisten passioiden kombinaatiot niin,
että vahvimmat passiot saavat vaikutuksensa läpi ajattelussa ja toiminnassa.
Itse asiassa koko autonomisen järjen idea on Laestadiuksen mukaan illuusio, jolla ei ole tieteellistä eikä kokemuksellista perustetta. Järjen autonomisuutta ja tahdon vapautta kokiessaan ihminen ei Laestadiuksen mukaan vain
tunnista, kuinka erottamattomasti kyseiset sielunkyvyt ovat
sidottuja passioihin. Laestadius pyrkii liittämään järjen alkuperäisesti organismissa vaikuttavaan elämänprinsiippiin
ja sen vaikutuksen tuloksena muodostuvaan tietoisuuteen
eli hermoelämään. Tämä liittyy osaltaan hänen panspykistiseen lähtökohtaoletukseensa. Näin ollen järki tarkoittaisi
Laestadiuksella organistista tietoisuuden kokonaisuutta, joka on erottamattomassa suhteessa ympäristöönsä ja maailmaansa. Näin Laestadiuksen käsitys esittää järjellisyyden
ihmisorganismin alkuperäisenä mielellisyytenä, jota kuitenkin turmeltuneet passiot enimmäkseen harhauttavat. Tähän liittyykin kiinnostava filosofinen ristiriita; luonnollisen
ruumiillisuuden toteutuminen on mielellistä ja vitaalista tapahtumista, mutta se ei voi sellaisenaan täyttää aidon moraalisuuden ja Jumalan oikeudenmukaisen mielen mukaista
toimintaa.
Luonnolliset pääpassiot tai synnillinen taipumus ihmisen ajattelun ja toiminnan taustalla synnyttää myös yhteiskunnallisen huolenpidon ja vastuullisuuden puutteellisuutta
ja epäonnistumista. Saarnoissaan ihmisiä herätellessään
Laestadius ilmaisee tämän esimerkiksi niin, että perkeleelliset alhaiset itsekkyyden, voitonhimon ja kunnianhimon
vallat hallitsevat niin poliittista toimintaa kuin koko maailmaakin.
Edellinen kuulostaa kovalta puheelta ja henkiolennoilla
pelottelulta. Laestadius ei kuitenkaan tulkinnut paholaista
ylimaalliseksi ja abstraktiksi olennoksi, vaan päätteli paholaisen olemuksen antropologisista lähtökohdista ihmisessä
vaikuttaviksi alhaisten passioiden personifikaatioksi. Vastaavasti hän ajattelee Jumalan olemusta ihmisen hyvien ja
rakastavien passioiden pohjalta. Paholainen tarkoittaa
Laestadiuksen antropologisen ja arkipsykologisen tulkinnan mukaan sitä, mikä on ihmisessä luonnollista viheliäisyyttä ja pahuutta; ruumiissa ja maailmassa vallitsevaa itsekkyyttä, voitonhimoa, kunnianhimoa, vihaa, valhetta, kateutta ja mustasukkaisuutta sekä huoruutta. Paholainen on
näiden passioiden (lähinnä itsekkyyden, kunnianhimon ja
kateuden) personifikaatio, jonka Laestadius ajattelee luonnolliseksi maailmassa ja ihmisen orgaanisessa elämässä vaikuttavaksi voimaksi. Näin Laestadius on pikemminkin ihmislähtöinen ja käytännöllinen ajattelija kuin spekulatiivinen metafyysikko-teologi.
Kuinka Laestadius siis ajattelee synnin tai epämoraalisuuden ruumiillista alkuperää? Ensisijaisesti lihan turmeltuneisuuden kautta ajattelemalla, että orgaanisessa elämässä
vaikuttavat luonnolliset passiot ilmenevät synnillisenä epämoraalisena taipumuksena. Esimerkiksi sukupuolisiveettömyys johtuu Laestadiuksen mukaan osaltaan sukurauhasten vaikutuksesta tahtoon, järkeen ja ymmärrykseen, jotka
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lopulta suuntaavat ihmisen toimintaa. Toisaalta synti eli
passiot liittyvät Laestadiuksen ajattelussa laajemmin sosiaaliseen ruumiillisuuteen: Hän ajattelee esimerkiksi juoppouden, pelihimon ja tanssinhimon passioiden olevan elämäntapojen kautta opittuja passioita. Esim. juoppoudella
ei ole pääpassioihin verrattavaa ihmisen ontologiseen
luontoon kuuluvaa synnynnäistä ”kroonista” asemaa, vaan
se on opittu sosiaalisen tapakehon ilmiö. Tässä mielessä
osa passioista näyttää olevan myös sosiaalisia ja intentionaalisia funktioita. Synti ei siis ole abstrakti metafyysinen
olio, vaan lihassa ja ihmisen habituaalisessa maailmassa
olemisessa itsessään vaikuttava luonnollinen taipumus, mikä pitäisi Laestadiuksen mukaan tunnistaa. Tähän itsetunnistusprosessiin tähtäävät myös Laestadiuksen voimakkaat
herätyssaarnat, jotka tunnetusti kytkeytyivät vallitseviin
yhteiskunnallisiin epäkohtiin kuten juoppouteen, porovarkauksiin ja sukupuolisiveettömyyteen ja niiden yhteiskunnallisiin seurauksiin. Laestadiuksen herätyssaarnojen tarkoitus olikin saada ihmiset tunnistamaan omassa lihassa
vaikuttavat turmeltuneet passiot sekä maailmassa vallitsevat epämoraaliset tavat moraalisen ja uskonnollisen parannuksen edellytyksenä.

USKONNOLLINEN

KOKEMUS IHMISEN
ITSETIETOISUUDEN JA MORAALISUUDEN
EHTONA

Pessimismistään huolimatta Laestadius näkee kuitenkin
mahdollisuuden herätä moraaliseen huolenpitoon elämän
rajallisuuden ymmärtämisen, elämänkoettelemusten ja Jumalan armon vaikutuksesta. Elämänkokemukset ja uskonnolliset kokemukset asettuvat siis keskeiseen asemaan
Laestadiuksen ajattelussa.
Uskonnollinen kokemus, heräys (väckelse), on Laestadiuksen uskontofilosofian keskeisin käsite, joka merkitsee
etäisyyden muodostumista omaan lihalliseen itseen ja läsnä
olevaan maailmaan. Heräyksessä ihminen saa ruumiillisella
tasolla aitoja moraalisia passioita luonnollisia alhaisia passioita vastaan ja ne suuntaavat ihmisen tietoisuutta ja toimintaa uudella tavalla. Moraaliset passiot voivat myös
asettua toiminnan perustaksi mahdollisen sovituksen kautta. Heräyksen ja sovituksen ilmiöiden välillä on mielestäni
siirtymä uskontofilosofisesta antropologiasta teologiseen
sovitusoppiin, jota en tässä voi laajemmin käsitellä. Joka
tapauksessa jo moraalisten passioiden viriäminen sydämessä ja niiden vaikutus tietoisuuden tasolla tekee luonnolliset passiot ihmiselle itselleen näkyväksi. Kyse on siitä,
että luonnollisia passioita ei voida kokemuksen sisältä tunnistaa ennen kuin ne asettuvat ristiriitaan moraalisten passioiden kanssa. Passioiden ristiriidat paljastavat luonnollisten passioiden todellisen luonteen ja merkityksen. Tässä
mielessä heräys tarkoittaa eräänlaista itsetietoisuuden heräämistä ja diskursiivis-teologisen identiteetin mahdollisuutta. Näin ollen heräyksen ilmiö pohjustaa ihmisen ruumiillisen itsetietoisuuden heräämistä, refleksiivisyyden
mahdollisuutta ja moraalisten passioiden vaikutuksia uudenlaisen järjenkäytön, tahtomisen ja ymmärtämisen perustana.

Heräyksestä orgaanisten passioiden ristiriitana seuraa
myös tietoisuuden tahtotilojen, järjen arvostelmien ja ymmärryksen käsitysten välisiä ristiriitoja. Laestadius pitää
tärkeänä, että heräyksen on oltava kokonaisvaltainen ruumiillinen tapahtuma pelkän intellektuaalisen kalkyloivan
ymmärtämisen sijaan. Laestadius selittäisi arkipäiväiset ristiriitakokemuksemme siis kokonaisvaltaisesti ruumiillisten
passioristiriitojen kautta. Kun järki tarjoaa kaksi vastakkaista arvostelmaa, niin kyse ei ole puhtaasti käsitteellisestä tietoisuuden loogisesta ristiriidasta, vaan ihmisen ruumiilliseen maailmassa olemiseen sinänsä liittyvästä ristiriitatilanteesta. Vasta ruumiillinen kokemus ja ruumiin tasolla viriävät moraaliset passiot mahdollistavat järjen ja intuitiivisen
järjen oikeanlaisen toiminnan ihmisen maailmassa olemisessa. Laestadiuksen mukaan heräys ei ala järjestä, vaan
passioiden keskuksesta sydämestä, jolla hän tarkoittaa elämänkokemuksiin pohjaavan ymmärtämisen ja havaitsemisen mahdollisuutta. Vasta heräys sydämen ruumiillisella ja
kokemuksellisella tasolla motivoi ihmistä aitoon moraalisuuteen.
Laestadius siis katsoo, että heräys merkitsee hengellisen
eli kokemuksellisen havaitsemiskyvyn mahdollisuutta. Tietyssä mielessä kyse on eräänlaisesta olemassaolon subjektivaatiosta tai singularisoitumisesta, kuten Emmanuel Levinas asian ilmaisee: ihmiselle asettuu omakohtaiseksi kysymykseksi oman olemassaolon merkitys, mielekkyys, moraalisuus ja autuus. Silloin tavallaan maailma objektivoituneena esineenä häviää ja olemassaolo avautuu ihmiselle
omakohtaisesti pakottavana.
Heräyksen hengellisen tai sisäisen havaitsemisen synnyttämän reflektiivisyyden vaikutuksesta ihminen suhteellisesti vapautuu passioidensa ja maailmassa vaikuttavien intressien vallasta. Laestadius ei kuitenkaan tarkoita, että ihminen olisi herättyään jotenkin irti ruumiillisuudestaan,
luonnollisista passioistaan ja läsnä olevasta maailmastaan,
vaan sitä, että lihaan ja maailmaan muodostuu uudenlainen
suhde hengellisen havaitsemisen kautta. On siis selvää, että
siirtyessään kokemuksen sisäiselle psyko-fyysiselle alueelle
Laestadiuksen uskonnonfilosofinen ajattelu ei ole enää
pelkkää empirismiä (jossa sen juuret ovat), vaan lähempänä
uskonnonfenomenologista asennetta ja kokemuksen analyysia.
Passioiden tasolla syntyvä ristiriita aiheuttaa ristiriitoja
siis ajattelun tasolla. Tämän ristiriidan seurauksena ihmiselle muodostuu passioihin perustuva inho pahaa kohtaan
(avsky för det onda), jota Laestadius pitää varsinaisena heräyksenä ja näin myös aktiivisena tahdon vapautena. Aito
sisäinen moraalisuus tarkoittaa siis Laestadiukselle passionaalista, tunteisiin ja vietteihin pohjaavaa inspiroitunutta
tahtoa vastustaa pahaa. Laestadiuksen mukaan aito moraalisuus ei ole pelkästään väärän toiminnan vastustamista,
vaan myös sisäisesti motivoitunutta halua täyttää velvollisuutensa ja tehdä hyvää ja oikein.

LAESTADIUKSEN

IHMINEN JA
YHTEISKUNNALLINEN MORAALI

Laestadiuksen yhteiskuntakritiikki on kiinteä osa hänen ihmis- ja uskonkäsitystään. Ihmiskäsitystään muotoillessaan
hän kritisoi valistuksen rationalistista ihmiskäsitystä ja yhteiskunta-ajattelua, ajattelun kiinnittämistä aineettomaan
minään, abstraktiin reflektioon ja siinä muodostettuihin
abstrakteihin ideoihin. Laestadius katsoi, että korostettaessa ihmisen kykyä käyttää itsenäisesti tietoisuuden sielunkykyjä kuten tahdon vapauttaan, järkeään ja ymmärrystään,
unohdetaan, että niiden toimintaa ohjaavat ruumiilliset
passiot. Kun ihminen korostaa omaa itsenäistä järkeään ja
tahtoaan ajaudutaan helposti tilanteeseen, jossa abstraktit
ideat johtavat ihmisiä harhaan ja epätotuuteen. Samalla
kansanjoukkoja voidaan johtaa väkivaltaisuuksiin ja harhaan väärillä ideoilla ja ajatuksilla: näin Laestadius katsoi
tapahtuneen Ranskan vallankumouksessa. Laestadius viittasi myös pärttyllin yöhön, jossa radikaalipietistit (Jean
Calvin ja kumppanit) joutuivat valistuneen kansanjoukon
vainoamaksi ja verilöylyn kohteeksi.
Laestadius ei nähnyt valistuksen pyrkimystä vapauttaa
ihminen uskonnollisuudesta ja uskonnollisesta auktoriteetista (Raamattu) positiivisena kehityksenä. Järjen ideoilla ei
voida saattaa ihmisiä tasa-arvoiseen asemaan. Laestadiuksen mukaan ihmistä ei voida ulkoisesti hallita ja motivoida
järjen ideoiden avulla, vaan ihmisessä täytyy tapahtua syvempi sisäinen muutos, mihin Raamattu antoi Laestadiuksen mielestä edelleen totuudellisimmat tienviitat. Laestadiuksen kristillis-filosofinen ajatus on, että Jeesus rikkoo
arvohierarkiat yhteiskunnasta, palauttaa oikeudenmukaisuuden mahdollisuuden maailmaan ja tekee näin inhimillisen elämän mahdolliseksi. Tässä mielessä Kristus-usko
näyttäytyy Laestadiukselle niin subjektiivisen kuin objektiivisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edellytyksenä.
Kristillinen heräys ja sovitus tuhoavat arvohierarkiat perustavalla tavalla.
Vaikka Laestadius toimi myös valistuksen edistystä korostavassa perinteessä, hän näyttäytyy yhteiskunnallisena
ajattelijana varsin pessimistisenä. Hän näki modernisaatiossa ja sekularisaatiossa vaaran koko ihmisyydelle ja ihmisen totuudelliselle maailmassa olemiselle. Laestadiukselle
oikeanlainen filosofia on kristillistä filosofiaa. Hän ei
myöskään pitänyt valistusaikana korostuneita tasavallan ja
demokratian ideoita ratkaisuina ihmisyyden ongelmaan,
vaan antoi tukensa monarkialle. Niin valistuksen ihanteellisten yksilöllisen vapauden ja järjenkäytön kuin tasavaltaisten pyrkimysten taustalla Laestadius otaksui vaikuttavan
alhaiset itsekkäät, voitonhimoiset ja kunnianhimoiset passiot. Oikeastaan hallinnollisten rakenteiden ongelma ei ole
ratkaisevin ongelma yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kannalta. Hallintojärjestelmällä ei sinänsä ole merkitystä, koska
sen ongelmat palautuvat lopulta ihmisen alhaisiin itsekkyyden, kunnianhimon ja voitonhimon passioihin.
Suoran poliittisen toiminnan sijaan Laestadius korosti
siis omakohtaisen uskonnollisuuden merkitystä yhteiskunnallisen moraalin lähteenä ja hyvän yhteiskunnan ehtona.
Näin siksi, että heräys ja usko voivat virittää ihmisessä moAGON 2013 n:o 40
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raalisia passioita luonnollisia passioita vastaan. Laestadiuksen mukaan ihmisen tulisi tunnistaa itsessään vallitsevat
epämoraaliset taipumukset sen sijaan, että lähtökohtaisesti
syytettäisiin ulkoista hallintoa yhteiskunnallisista epäkohdista.

LOPUKSI
Lars Levi Laestadiuksen uskonnonfilosofiaa voidaan lukea
yhteiskunnallisena tai poliittisena filosofiana. Vaikka Laestadiuksen suora poliittinen kirjoittaminen ja aktiivisuus vaimenivat hänen henkilökohtaisen uskonnollisen havahtumisensa jälkeen ja hän suuntasi huomionsa filosofiseen antropologiaan, teologiaan ja uskonnonfilosofiaan, voidaan
kuitenkin osoittaa, että yhteiskunnallinen ajattelu oli edelleen hänen kirjoitustensa keskiössä. Hänen uskonnonfilosofiansa päätavoite on perustella pietististä uskoa ja pohjustaa teologista käsitystä sovituksesta, mutta Laestadius
näyttää jatkuvasti pitävän ajattelunsa horisonttina ihmisen
maailmassa olemista ja yhteiskunnallisen moraalisuuden
mahdollisuutta. Hulluinhuonelaisen teologinen päätavoite,
sovituksen jäsentäminen, ei siis merkitse Laestadiukselle
pelkästään sielun ikuisen autuuden kysymystä, vaan myös
ihmisen moraalisen olemassaolon mahdollisuuden etsimistä suhteena luontoon, toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan.
Laestadiukselle ihmisen elämänmuoto, järjenkäyttö ja
tahdon suuntautuminen on herätystä ja sovitusta vailla.
Heräys ja sovitus ovat moraalisia välttämättömyyksiä, joiden kautta ihminen voi tulla ymmärtäneeksi moraalisuuden
mahdottomuuden eli oman kyvyttömyyden täyttää moraalista lakia. Moraalilaki on yksinkertaisesti liian vaativa ihmiselle ja tästä syystä moraalinen välttämättömyys lopulta
edellyttää, että ihmisen on tunnustettava kykenemättömyytensä absoluuttisessa moraalisessa mielessä ja hyväksyttävä
Jumalan sovitusuhri moraalisuuden välttämättömänä (motivaatio)ehtona. Oman puutteellisuutensa takia ihminen ei
voi pelastua moraalisessa tai hengellisessä mielessä ilman
Jumalan voimaa ja väliintuloa.
Laestadiuksen ajattelussa sovituksen välttämättömyys
ilmenee myös eksistentiaalisesti. Ihminen kokee kodittomuutta maailmassa, pyrkii sovittautumaan itsensä, toisten,
maailman ja viimekädessä olemassaolonsa perustan sekä
mielekkyyskysymysten kanssa. Yleensä moraaliteologiset
opit sovituksesta ilmaisevatkin ihmisen luonnollista metafyysistä tarvetta, jolla on kuitenkin juurensa elämyksellisessä ja arkisessa maailmassa olemisessa. Tieteet ja filosofia
pyrkivät enää harvoin sovituksen jäsentämiseen kyseisessä
transsendentaalisessa laajuudessa.

***
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Tämän esitelmätilaisuuden otsikon eteen liitetty ”Huutavan
ääni korvessa” ei viittaa yksin Laestadiuksen testeihin.
Pohjoisessa omakohtaista uskonnollisuutta korostaneet
pietistit julkaisivat useita kirjoituksia nimellä Huutavan ääni
korvessa (Ens Röpande röst i ögnen). Niistä Laestadius sai
nimen aikakausjulkaisulleen, jossa hän ryhtyi alustavasti jäsentämään ihmiskäsitystään ja puolustamaan yleisesti
Ruotsin valtionkirkon ahtaalle ajamaa pohjoisen talonpoikien ja saamelaisten pietistissävytteistä uskonnollisuutta
valtionkirkon rationalisoitunutta opetusta vastaan.
Laestadius vastusti uskonnon vapautta rajoittavaa seurakieltoasetusta, konventikkeliplakaatia, joka oli Ruotsissa
voimassa aina vuoteen 1858 asti. Hän siis puolusti uskonnon- ja omantunnonvapautta aikana, jolloin Ruotsin valtiovalta pyrki määräämään yksityisten ihmisten uskonnollisia ajatuksia, tunteita ja käytäntöjä. Laestadius näki valtionkirkon ongelmana, että sen oppi ja opetus olivat vieraantuneet henkilökohtaisista uskonnollisista kokemuksista korostamalla valistuksen hengessä yksilöllisen järjen, vapaan
tahdon ja ymmärryksen totuuteen, moraalisuuteen ja autuuteen johtavaa voimaa. Samalla hän vastusti auktoriteettiuskoa ja ulkoista hallintaa uskonasioissa korostamalla pikemminkin ihmisen sisäistä uskonnollista kokemuksellisuutta.
Huutavan ääni korvessa on ilmaisu herättävälle äänelle,
jota ei kuulla valtiovallan ja valtionkirkon piirissä. Tätä yksityisten ja marginalisoitujen ihmisten asiaa Laestadius ajaa
ja samalla kritisoi aikansa kirkkoa ja yhteiskuntaa. Huomionarvoista on, että yleensä voimakkaan herätyssaarnansa
vuoksi konservatiiviseksi mielletty Laestadius näyttäytyy
tutkimuksen valossa myös humanistisena uskonnon- ja
omantunnonvapauden puolustajana sekä edistyksellisenä
auktoriteettiuskoa ja pappien vaitiolovelvollisuutta kritisoivana uskonnollisena filosofina.
Se, onko tällä pohjoisen uskontofilosofin ja yhteiskuntakriitikon äänellä kuulijoita ja onko hänen teoreettisella
jäsennyksellään mitään totuuspohjaa ja selitysvoimaa, on
niin filosofisen tutkimuksen kuin jokaisen oman arvioinnin
tehtävä. Näyttää kuitenkin siltä, että hallinnollisen vallan
periferioissa ja marginaaleissa on aina huudettu, ja tullaan
huutamaan vielä monesta asiasta, eikä ääni välttämättä
kantaudu ulkoisen hallintavallan korviin – oli sitten kyse
uskonnollisesta suvaitsevaisuudesta, kaivosteollisuuden
vaaroista tai saamelaisten oikeuksista.
Laestadius herätti ja muutti ihmisten itsetuntemusta ja
yhteiskuntatietoisuutta 1800-luvulla. Laestadiuksen sanoma
inspiroi ihmisiä ilmeisesti yhä, koska hänen teoksiaan
käännetään jatkuvasti uusille kielille. Osasyynä tähän on
myös hänen moniulotteinen persoonansa ja tieteelliset ansiot. Laestadiuksen hengellinen puhuttelevuus kuitenkin
johtunee siitä, että hänen perussanomansa, että maailmaa
ja ihmistä liikuttavat itsekkyys, ahneus ja kunnianhimo,
näyttäytyy kilpailuyhteiskunnan, talouskriisin, epätasa-arvon ja uskonnollisen suvaitsemattomuuden aikana monien
mielestä todelta.

Joulumanteli
Kun erilaisia triadeja tarkastellaan yhdessä,
onko niissä näkyvillä jotain erityistä?
JUHO JOENSUU
H ELSINGIN YLIOPISTO

Menneisyys – Nykyisyys – Tulevaisuus
Laki – Oikeus – Oikeudenmukaisuus
Lainsäätäminen – Tuomitseminen – Toimeenpaneminen
Isä (πατηρ) – Poika (υιος) – Pyhä Henki (αγιος πνευµατος)
Usko (πιστις) – Rakkaus (αγαπη) – Toivo (ελπις)
Muisti (memoria) – Tahto (voluntas) – Ymmärrys (intelligentia)
Muisti (memoria) – Ajattelu/Havainto (cogitatio) – Mielikuvitus (imaginatio)
Välttämätön – Satunnainen (Toteutuminen/Kyky) – Mahdollinen
Välttämättömyys – Olemassaolo – Mahdollisuus
Olleisuus – Läsnäolevuus – Tulevaisuus
Faktisuus – Lankeaminen/Silmänräpäys – Eksistentiaalisuus
Virittyneisyys/Oloisuus – Langenneisuus – Ymmärtäminen
Tunteminen – Tahtominen – Ymmärtäminen
Esteettinen – Eettinen – Uskonnollinen
Vitaalinen – Fyysinen – Inhimillinen
Id – Ego – Superego
Elämänprinsiippi – Orgaaninen elämä – Hermoelämä
Henki (πνευµα) – Ruumis (σωµα) – Sielu (ψυχη)
Vaikuttava syy – Aine/Muoto – Päämääräsyy
Ollut – Läsnäolevan tämyys/mikyys – Tuleva
Kuolevaiset – Maa/Taivas – Jumalat

V IITTEET
Akvinolainen
Aristoteles, mm. [Fys. 194b24-35]
Augustinus [De Trin. 10]
J. N. Tetens
Kant
L.L.Laestadius
M. Heidegger [OA §68], [Olio]
M. Merleau-Ponty
Paavali [1. Kor. 13:13; 1 Tess. 5:8; ],
[1. Tess. 5:23])
S. Freud
S. Kierkegaard
[Matt. 28:19]
AGON 2013 n:o 40

31

MEÄNMAAN FILOSOFII

Mistäs ihminen ellää?
B ENGT POHJANEN

Venäläisen nobelinpalkinon saajan Solsjenitsynin kirjassa ”Kreftaklinikki” pasiäntitten
keskuuessa kiertää kirja, jonka nimi oon ”Mistäs ihminen ellää”? Monele kysymys oon liika
hiljasta tässä kirjassa. Krefta oon lyöny rikki elämän. Toiset ei jaksa uskoa, ette elämä
koskhaan loppuu. Mistäs ihminen ellää ko elämä mennee molkhaan? Mistäs ihminen ellää
ko se oon terve ja kaikki mennee hyvin?
Joku aika sitte raatiussa puhuthiin ihmisistä, jokka hyppivä silloilta väyhlään. Kuulema
ihmiset käyttävä siltoja ittensä hukuttamisheen, vaikka net oon tarkotettu ylipääsemisheen.
Länsi-Ruottissa oon hommattu föreninki, jonka tehtävä oon estää sillalta hyppimiset.
Ihminen, joka tappaa ittensä tällä laila ei tietenkhään ennää löyä mithään merkitystä
elämälle. Jokhainen ittemurha muistuttaa tästä minun mielestä tärkeimästä kysymyksestä:
Mistäs ihminen ellää? Saattavatkhaan nämät sillalta hyppijät ellää tästä föreninkistä? Mitäs
tällä ja muila föreninkillä oon tarjola henkisesti ja hengelisesti nääntynheile? Raatiussa
sanothiin, ette Tiehallitus häätyy rakentaa korkeimpia aitoja silloile, ettei ihmiset kiipeä yli
ja tapa ittensä. Sitte Tiehallitus häätyy hommata telefoonit silloile, ette ihmiset, jokka
meinaava hypätä väyhlään, saattava soittaa ja sanoa, ette het meinaava hypätä väyhlään ja
hukuttaa ittensä.
Mistäs ihminen ellää? Tiehallituksen telefoonistako? Mutta oonkhaan Tiehallituksen
tehtävä porista telefoonissa elämän tarkotuksesta? No, entäs valtio? Saattaakos ihminen
ellää valtiosta? Valtion tehtävä oon turvata ihmisitten elämän ja met ihmiset tottelemma
valtiota, mutta jos valtio ei ennää saatakhaan turvata meän elämää, mistäs met elämä?
Joku päivä sitte meän karaasin pääle kaatu koiju Haaparannan keskustassa. En mie vain
ole sitäkhään saattanu ees kuvitella, ette olla varovainen ulkona, saattaa omala kartanolla
tulla koiju päähän ja lyä hengiltä. Valtio ei saata estää koijuja kaatumasta päähän eikä valtio
pysty kielthään tuuliaispuskaa tulemasta kaupunkhiin.
Nykyaijan ihminen oon alkanu elhään pölöstä. Aatelkaa kunka paljon uhkaa mailmassa
yhtäkkiä oon! Eihään näitä vaaroja ollu ko kansankotia rakenethiin. Silloin olthiin varmoja
siittä, ette kaikki vaarat saattaa järjestää poijes. Nyt kuuluu semmosia uutisia, ette ihmiset
oottava joka päivä uusia katastroofia. Ihminen oon alkanu elhään pölöstä. Nurkan takana
oon lintuviirus, lekionella ja kuolemanviirus, semestille ei tohi lähteä, tullee kuolemanaalto,
Tsunaami nimeltä, poliisit ilmottavva, ette nuoria uhkaa kuolemanhuuhmeet, jäät sullaava
ja lihakeitto tappaa hullunlehmänviiruksella, rokotukset tappava ja kohta taivas putoaa
maanpääle.
Mistäs ihminen ellää ko kuolemaa tarjothaan kaikista kanavista, lehistä, pelistä ja
uutisista? Joo, ihminen alkaa elhään pelosta. Se alkaa nauthiin pelosta. Se ostaa lissää
kirjoja, joissa tapethaan ihmisiä ja se ostaa lissää filmiä, joissa veri vuotaa ja sillä laila se
nauttii pölöstä ja samala lykkää tuota kuolemaa sinnemäksi. Niin kauon ko mie itte saatan
lukea kuolinilmotuksia mie olen elossa.
Kuolemaki oon olematon. Kuolu julkkis ja filmiohjaaja puhhuu raatiussa vaikka se oon
kuolu viikkoa ennen. Kohta met alama itte pithään omat hautajäispuhheetki. Tällä mallila
kuolemaki oon vain sattuma, joka kohta mennee ohi samoten ko joku julkkis, joka tekkee
kompäkin ko se oon ollu unheuksissa kymmenen vuotta. Ylösnousemus tapahtuu teevessä,
lehessä ja raatiussa. Kuohleet elävä, puhuva, laulava ja nauttiva elämästä.
Pölkö oon siittä hyvä, ette se aina antaa toivoa. Kunkas monta Haaparannala oon kuolu
hullunlehmäntauthiin? Seittemän vuotta sitte met elimä kaikin ”millenniebugista”, joka piti
sammuttaa kaikki taattorit. Kunkas monta taattoria se sammutti? Mie tiä yhthään! Kunkas
monta teän kylässä oon kuolu ruasta, jota en jeenmanipyleerattu?
Pölölä oon niin monta silmä, ette näkkee manalaisetki.

Bengt Pohjanen
Kirjailija
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PROJEKTI ESITTELYSSÄ

Ihmismielen jälleenrakennusta Lapin sodan jälkeen
MERVI AUTTI
"Elämä Lapissa on sotien jälkeen saanut uutta vauhtia ja
virikettä", kirjoitti metsänhoitaja-eräkirjailija-kuvataiteilija
A. E. Järvinen vuoden 1952 ensimmäisessä Kaltio-lehdessä. "Paitsi aineellisessa jälleenrakentamisessa ihmisen elinvoima ilmenee Lapissa vakuttavasti myös henkisen elämän heräämisessä, itse ihmisen jälleenrakentamisessa [kursivointi M.A.]. Kuten monesti ennenkin nytkin on käynyt niin, että ihminen on kasvanut kovissa koettelemuksissa ja lähtenyt päättäväisesti
kulkemaan eteenpäin" (Järvinen 1952). Pari vuotta myöhemmin hän avasi Lapin kulttuuriviikkojen kirjailijamatinean:
Ihmisen elämä on lyhyt. Se on kuin kastepisara, joka
hetkisen kuvastelee taivasta. Käsittääkseni henkisen
elämän, johon taiteellinen, siis myös kirjallinen luomistyö kuuluu, tehtävänä on sauttaa tuo kuvastelu
mahdollisimman kirkkaaksi, jotta taivas aina näkyisi
tänne yleisen kärsimyksen maahan. (Järvinen 1954.)
Suomen Lappi oli kokenut kollektiivisen materiaalisen,
mentaalisen ja kulttuurisen katastrofin syksyllä 1944, kun
saksalaisjoukot vetäytyessään tuhosivat lähes kokonaan
maakunnan rakennuskannan ja infrastruktuurin. Sodanjälkeisessä arkielämässä kamppailtiin ulkoisesti materiaalisten
ongelmien kanssa; mentaalisella tasolla sotien, aluemenetysten, nk. partisaani-iskujen, saksalaisyhteyksien, evakkoajan ja materiaalisen tuhon jäljet eivät ehkä näkyneet ulospäin yhtä selvästi, mutta niiden seuraukset olivat pitkäaikaiset ja ajassa kertautuvat. (Tuominen 2001; 2005; 2012.)
Lähtöoletuksemme hankkeessa Taide ja kulttuuri Lapin
sodan jälkeisessä henkisessä ja materiaalisessa jälleenrakentamisessa
(FEENIKS) on, että Lapin materiaalista ja mentaalista elämänpiiriä kohdannut hävitys ulotti vaikutuksensa syvälle
sen kokeneiden menneisyyssuhteeseen, nykyhetken määrittelyyn ja tulevaisuuden odotuksiin. Materiaaliseen ja henkiseen jälleenrakentamiseen vaikuttavat monet samanaikaiset
ja osittain keskenään ristiriitaisetkin henkiset ja yhteiskunnalliset tekijät (Tuominen 2001, 2005); jälleenrakennuskauden eetoksen analyysissa keskeisiksi käsitteiksi nousevat
nostalgia ja modernisaatio – huolimatta niiden keskinäisestä jännitteisyydestä tai ehkä juuri sen takia.
Hankkeessa puramme Lapin, lappilaisuuden ja lappilaisen kulttuurin "perifeerisyyttä" ja "marginaalisuutta", toisin
sanoen toisarvoisuutta. Eksotisoiva ja etnosentrinen katse
helposti ohittaa sen arkisen, monisävyisen ja moniäänisen
pohjoisen elämäneetoksen, joka on luonut fyysiset, materiaaliset ja mentaaliset olosuhteet niin sodan ja rauhan kuin
jälleenrakennuksen kokemuksille. Lapin sota on suljettu
myös suomalaisen historiadiskurssin ja kansallisen muistin
ulkopuolelle, toteaa hankkeen johtaja, kulttuurihistorian
professori Marja Tuominen (2011; 2012).
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MITÄ

TUTKIMME

Hankkeen tutkijat avaavat jälleenrakennuskautta kysymällä
miten Lappia jälleenrakennettiin materiaalisesti ja henkisesti elämän eri alueilla taiteen ja kulttuurin keinoin. Kulttuurin käsite
ymmärretään hankkeessa laajasti: taiteellisen esittämisen ja
siihen liittyvien organisaatioiden ja instituutioiden ohella
siihen kuuluvat mm. arjen esinekulttuuri ja sekä rakennettu
että rakentamaton ympäristö, kuvat, kaunokirjalliset tekstit,
harrastustoiminta, kulttuurijournalismi, lastenkasvatus ja
hengellinen elämä. Niitä lähestytään eri tieteenalojen näkökulmasta, ja lähtökohtamme on historiallisesti ja yhteiskunnallisesti kontekstualisoiva.
Hankkeen pääasiallinen aikarajaus käsittää kymmenen
vuotta sodan päättymisestä, keväästä 1945 vuoteen 1955.
Henkinen jälleenrakennus jatkui kuitenkin vielä 1960-luvun alussa, jolloin järjestö- ja kulttuuritoiminta vakiintuivat
ja mm. paikalliset taiteilijaseurat perustettiin. Joidenkin käsitysten mukaan Lapin henkinen jälleenrakennus jatkuu
edelleen – myös pohjoisen kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksessa (Tuominen 2011). Hankkeen tutkimusten aihepiirit liikkuvat kirkollisuuden ja kirkkotaiteen ympärillä,
arkkitehtuurissa, kasvatuksessa, taiteilijoiden yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa ja taiteilijajärjestöissä sekä muistamisen problematisoinnissa.

MITEN

TUTKIMME

Tutkimushanketta yhteen nivova metodologinen lähtökohta perustuu gadamerilaiseen hermeneutiikan traditioon,
jonka mukaan hermeneutiikka voidaan määritellä taidoksi
saada sanottu tai kirjoitettu uudelleen puhumaan (Gadamer 2004; Ollitervo 2012). Sanotun ja kirjoitetun lisäksi
haasteenamme on saada paikat, kuvat ja esineet ”uudelleen
puhumaan”; näin metodologinen lähtökohta laajenee visuaalisen hermeneutiikan alueelle (Gaskell 2001; Harvey
2009; Autti 2011). Korostamme kirjallisten, visuaalisten,
materiaalisten ja suullisten lähteiden kontekstualisointia, tiheää lähilukua ja herkkyyttä aikalaiskokijoiden kokemuksilleen antamien merkitysten tulkinnoille. Keskeiseksi lähtökohdaksi nousee käsitys menneisyyden läsnäolosta ja
ajan ja paikan kerroksellisuudesta (Braudel 1969; de
Certeau 1984).
Nyt-hetken kokemukset värittävät sekä menneisyyskäsityksiä että tulevaisuuden näköaloja, odotushorisonttia
(käsitteestä mm. Koselleck 1979). Tämä lähtökohta korostuu erityisesti, kun tutkimuksen kohteena on koko yhteisön
historiassa vertaansa vailla oleva käännekohta, jossa niin
menneisyyssuhde kuin nyt-hetken ja tulevaisuuden sisällöt
ja merkitykset jouduttiin arvioimaan ja järjestämään uudestaan.

Käsityksemme mukaan Lapin mentaalinen jälleenrakennus on jatkunut pitkään (ja sen jälleenrakennusmentaliteetti kokenut hitaita muutoksia) vielä senkin jälkeen, kun
materiaalinen jälleenrakennus julistettiin loppuun saatetuksi. Niinpä tässä tutkimushankkeessa sekä ”varsinainen jälleenrakennusaika” että sitä seurannut maiseman, asuin- ja
elinympäristön konkreettinen ja symbolinen haltuunotto ja
niistä tehdyt tulkinnat nähdään myös osana mielen ja historian jälleenrakennusta.

Verkostojen kautta hankkeella on yhteys toisen maailmansodan jälkeistä eurooppalaista jälleenrakennushistoriaa
koskevaan kansainväliseen tutkimukseen. Kysymyksenasettelulla on yhteytensä myös nykyisen Euroopan sisäiseen ja Eurooppaan suuntautuvaan maahanmuuttoon,
jonka taustalla ovat kollektiivisesti koetut traumat ja katastrofit.

Taide ja kulttuuri osana Lapin sodan jälkeistä
henkistä ja materiaalista jälleenrakennusta (FEENIKS)
Lapin yliopiston kärkihanke 2011–2012
Suomen Akatemian rahoittama hanke 2013–2017
Kulttuurihistorian oppiaine, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
Yhdeksän projektitutkijaa, viisi verkostotutkijaa
Verkostot (tutkijoita seuraavista yliopistoista ja instituutioista):
Aalto-yliopisto, Itä-Suomen, Jyväskylän, Helsingin, Lapin, Oulun ja Turun yliopistot
Edinburgin, Liverpoolin, Newcastlen yliopistot (Englanti), Le Havren yliopisto (Ranska), Kööpenhaminan
yliopisto (Tanska), Institut für Volkskunde-Archiv (Saksa), Tromssan yliopisto (Norja)
Lapin maakuntamuseo, Lapin maakuntakirjasto/ Lappi-osasto, Gjenreisingmuseet for Finmark og NordTroms i Hammerfest, Norja
Toiminta:
säännöllisesti toistuvat tutkijatapaamiset ja yleisölle avoimet luennot Lapin yliopistossa, ekskursiot,
osallistumiset konferensseihin, julkaisut

http://www.ulapland.fi/feeniks
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Kirjoita Agon –lehteen!
Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry:n tarkoitus on elävän filosofisen harrastuksen ja tutkimuksen juurruttaminen ja
edistäminen Lapin alueella. AGON on riippumaton ja sitoutumaton yhdistys, joka on avoin kaikille filosofiasta
kiinnostuneille. AGON järjestää filosofisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä julkaisee neljä kertaa vuodessa
ilmestyvää filosofiapainotteista monitieteellistä aikakauslehteä. Agon –lehti rakentaa siltoja tieteiden, politiikan ja
kulttuurielämän välille, ja tarjoaa näin monipuolisen julkaisu- ja keskustelufoorumin.

Puheenjohtajalta/Pääkirjoitus
Yhdistyksen puheenjohtajan tai lehden päätoimittajan esipuhe. Noin 1000 sanaa.
Artikkelit
Palstalla julkaistaan tieteellisiä artikkeleita. Artikkeleiden pituus noin 6000 sanaa. Tekstin kaikki viitteet loppuviitteinä ja
tekstin alkuun tulee liittää kirjoittajatiedot.
Keskusteltavaksi
Palstalle voi tarjota julkaistavaksi keskustelunavauksia ja muita vapaamuotoisia tekstejä. Esim. seminaareissa ja
konferensseissa pidettyjä esitelmiä ja puheita, joiden pituus on noin 2000 sanaa.
Tutkimusprojekti esittelyssä
Palstalle voi tarjota julkaistavaksi tutkimushankkeiden esittelyjä. Kirjoittajia kannustetaan tiiviin hanke-esittelyn lisäksi
pohtimaan tutkimustaan myös filosofisten kysymysten näkökulmista. Esimerkiksi sitä, miksi ks. tutkimushanke on tärkeä
ja millaisiin filosofisiin kysymyksiin tutkimuksessa tullaan mahdollisesti törmäämään? Millaisia taustaoletuksia tai
hypoteeseja tutkimuskohteesta on? Millaisia odotuksia ja tavoitteita tutkimushankkeeseen liittyy tai millaista
yhteiskunnallista merkitystä hankkeella voidaan ajatella olevan? Tekstin suosituspituus on noin 2000 sanaa.
Jotosdialogi
Jotos tarkoittaa maastovaellusta, jolla on pärjättävä omin eväin ja varustein, edetään oma-aikaisesti ja kohdataan haasteita.
Dialogi (kr. Dia-logos) tarkoittaa vuoropuhelua, vapaasti ja ennakkoluulottomasti asioiden läpi puhumista yhdessä toisten
kanssa. Jotosdialogi –palstalla elvytetään klassista dialogimuotoista kirjoittamista. Palstalle voi tarjota julkaistavaksi
sävyltään erilaisia vuoropuheluita. Tekstin inspiraationa voi hyödyntää esim. virtuaalisesti tai perinteisesti käytyä vuoropuhelua.
Opiskelijalta
Yliopisto-opiskelijat voivat tarjota palstalle opiskeluun, elämään, työllistymiseen, eri tieteisiin ja erilaisiin ilmiöihin liittyviä
vapaita pohdintoja: Miltä yliopisto-opiskelun suunta ja tulevaisuus näyttää? Millaisena näet oppialasi merkityksen
yhteiskunnassa? Kuinka yhdistää opiskelun tarjoamaa teoreettista tietoa omassa elämässä? Millä periaatteella valitsit
pääaineesi ja millä periaatteilla valikoit sivuaineita? Millaisia kokemuksia sinulla on yliopisto-opiskelusta ja mitä toivoisit
opiskelulta? Näiden ja muiden kysymysten suunnassa opiskelijat voivat kirjoittaa noin 1000 sanan pituisen tekstin.
Taiteen paikka
Palstalle voi tarjota julkaistavaksi runoja, proosaa, esseitä ja kuvataidetta.
Kirjat
Palstalla julkaistaan kirja-arvosteluja. Kirja-arvostelun kirjoittamisesta kiinnostuneet voivat pyytää lehden toimitukselta
kirjan arviointikappaletta.

Lähetä tekstisi lehdelle osoitteeseen agon.lehti@gmail.com

