jumalanpelkoon (Foucault sievistää sen paimenvallaksi) ja yhteiskunnallinen järjestys oli luonnollista. Erään vanhan koulun seinässä lukee vieläkin ”Herran pelko on
viisauden alku” vaikka nykyään pitäisi kai kirjoittaa: ”Herran alku on
viisauden pelko”. Jumalan ikuinen
valtakunta on vain nyt vaihtunut
”ikuiseen talouselämään”.
Foucault avasi aikoinaan kolme
tärkeää vallan kenttää, joista on ollut vaikea puhua, koska aina ei ole
ollut sanoja tai käsitteitä niiden
avaamiseen. Vaikkakin näistä luennoista on aikaa, niin ehkä ne auttavat hahmottamaan uusliberalistisen hallinnoimisen (nyt: talouskurin), biopolitiikan (itsen kurin) ja
militarismin (nyrkkivallan) kysymyksiä. Biopolitiikka-luennot saadaan ehkä suomeksi, mutta vähemmälle huomiolle meillä on jäänyt
vahvan militarismin alue, joka on
taas voimissaan. Foucault’n avauk
set tällä alueella ovat jääneet vähälle huomiolle Suomessa.
Foucault kritisoi luennos
saan
”Yhteiskuntaa on puolustettava”
(Il faut defendre la societè, 1976)
Michael Walzeria, joka ottaa sellaisenaan Clausewitzin kuuluisan lauseen ”sota on politiikan jatkamista toisin keinoin” normatiivisena,
kyynisenä, instrumentaalisena ja
moralisoivana argumenttina, mutta ei ota huomioon todellista historiallista kehitystä. Foucault’n mukaan lause on luettava toisin päin:
”Politiikka on sodan jatkamista toisin keinoin”.
Sota oli Foucault’n mukaan absolutistisella ajalla niin suuri tekijä
alueellisten valtioiden synnyssä, että politiikka ikään kuin peri sotilaallisten organisaatioiden semantiikan
ja toimintatavat. Walzerin mukaan
yhteiskunta synnytti sodat, vaikka
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Foucault’n mukaan itse asiassa sodat
synnyttivät Euroopan yhteiskunnallisen organisaation. Ehkä Euroopan
historiassa kyse ei ollutkaan sodista yhteisöjen ja kansakuntien välillä
vaan sodasta yhden eurooppalaisen
yhteisön sisällä? Sotia ei käytykään
erilaisten yhteiskuntien kesken vaan
sota teki yhteiskunnat samanlaisiksi rationalisoimalla niiden rakenteita parhaaseen mahdolliseen muottiin? Se pakotti yhteiskunnat matkimaan johtavia militaristisia voimia
ja toisiaan. Vastakkaiset voimat alkoivat entistä enemmän muistuttaa
toisiaan.
Immanuel Kantin ajattelu on yllättävän ajankohtaista, kun miettii hänen pohdintojaan siitä, miten
”kolmesta voimakeinosta, jotka ovat
sotajoukkojen voima, liittoutumisen voima ja rahan voima, viimeksi mainittu lienee sittenkin luotettavin sotaväline”. Kantin mukaan alati
kasvava luottojärjestelmä, ”englantilaisten nerokas keksintö”, on ”vaarallinen rahavalta, tarjotessaan sodankäyntiä varten varat, jotka ovat
suuremmat kuin kaikkien muiden
valtioiden varat yhteensä”. Kuinka
suuri on tämän hetken sotateollisuuden potentiaali ja missä määrin
se kytkeytyy finanssimarkkinoiden
vapautumiseen eli irtautumiseen
muusta yhteiskunnasta ja varsinkin
politiikasta?
Kantin mukaan on erotettava
toisistaan pelkät taidolliset tehtävät
(problema technicum), moraalinen
politikointi, poliittinen moralismi
(”joka alkaa siitä mihin moraalinen
poliitikko syystä kyllä lopettaa”) sekä siveelliset tehtävät (problema morale). Onko Natolle varattuna vain
puhtaan taidollisia tehtäviä vai lisäksi moralistisia, poliittisia ja siveellisiäkin (eli postmodernisti: eettisiä)
tehtäviä? Vai piiloutuuko se puhtaan

ammattimaisuutensa taakse ”epäpoliittiseksi” kriisinhallintajärjestöksi?
Kirjoittaja on vapaa tiedetoimittaja ja
filosofi.

Pirun pitkä historia
Ilkka Pyysiäinen
Kuula, Kari. Paholaisen biografia:
Pahan olemus, historia ja
tulevaisuus. Kirjapaja 2010.
Suomessa Pirulla on monta nimeä:
luisuotsa, pörö, tilkkuhattu, vanhaerkki, vihtahousu ja niin edelleen. Puhutaan myös ”pikkupiruista”, jotka ovat toisinaan ”kalmanväkeä” eli kuolleiden henkiä. Piru on
usein pimeyden voima, joka ei siedä päivänvaloa ja kaikkoaa kukon
kiekuessa. Hän ei myöskään saata
lausua Jeesuksen nimeä eikä siedä kristillisiä symboleja. Piru näyttäytyy joskus peilissä tai jonakin
eläimenä, hänen tuntomerkkeinään ovat usein kaviojalka ja sarvet. Piru esiintyy myös moralistina.
Kun pelataan pyhänä korttia, tanssitaan tai tehdään arkityötä jumalanpalveluksen aikaan saattaa Piru ilmaantua. Leikinpäiten Pirulle
annettu lupaus saa Pirun ilmestymään usein kohtalokkain seurauksin.
Suomalaisen kansanperinteen
Piru on vahvasti kristillisen perinteen muokkaama. Vaikka pahuus
on eri kulttuureissa aina henkilöity johonkin tiettyyn hahmoon,
on Piruun liittyvä uskomus ikuisesta rangaistuksesta helvetissä lähinnä kirjauskonnoille tyypillinen
ajatus. Raamatuntutkija, dosentti Kari Kuula jatkaa Piru-kirjal-

laan osin samaa tematiikkaa, jota
hän niin oivallisesti käsitteli edellisessä teoksessaan Helvetin historia
(2006). Tarina alkaa Vanhasta testamentista, jatkuu teologisten käsitysten tarkastelulla ja siirtyy sitten
käytännön diabologian (diabolos =
Piru) kautta Piruun kirjallisuudessa ja kansantarinoissa. Luvussa viisi käsitellään uskonpuhdistuksen ja
valistusajattelun käsityksiä, lopuksi pohditaan pahan ongelmaa modernimmin. Nykyaikaiset riivaukseen ja manaukseen liittyvät rituaalit kaikkine järjettömyyksineen jäävät tarkastelun ulkopuolelle.
Teos on asiantunteva ja sujuvasti, jopa hauskasti, kirjoitettu. Esipuhe ja ensimmäisen luvun periaatteelliset pohdinnat sen sijaan herättävät tiettyjä kriittisiä kysymyksiä.
Kuula tunnustaa olevansa kristinuskoon sitoutunut tutkija, joka kuitenkin pyrkii objektiiviseen kuvaukseen ja välttää kannanottoja totuuskysymyksiin. Hän myös myöntää, ettei vieläkään osaa sanoa, mitä
hän pohjimmiltaan ajattelee Pirusta. Yhtäältä hän näyttää pitävän Pirua uskomus- eli satuolentona (s.
14), toisaalta hän korostaa ”Pirun”
olevan teologinen käsite ja sellaisena ehdottoman tarpeellinen maailman pahuuden mysteerin edessä
(s. 18, 21). Kuula vaikuttaa ajattelevan, että psykologialla voisi olla jotakin annettavaa, kun tutkitaan uskomuksia satuolennoista, mutta että teologia on täysin ihmismielestä riippumaton käsitejärjestelmä.
Tässä piilee syvä ongelma.
Piru on Kuulan mukaan ensisijaisesti teologinen käsite. ”Teologiset ja filosofiset ajatuskulut ovat
takoneet Paholaisen idean kovan ytimen, jonka ylle psykologiset lainalaisuudet ovat sitten pukeneet erilaisia vaihdettavissa olevia

vaatekertoja eli ilmiasuja” (s. 21).
Näin ollen psykologinen selittäminen ei kerro Pirun ”perimmäisestä
ideasta” vaan vain ihmisten psykoja sosiodynamiikasta. Kuulan käsitys psykologisesta selittämisestä on perin outo: hänen mukaansa
kuka tahansa ”saunafilosofi” löytää
sen avulla mieleisensä tyhjentävän
selityksen. Näin psykologiatiede
ja kansanomainen psykologisointi
menevät iloisesti sekaisin.
Jos jokin kova ydin on olemassa, niin se on juuri ihmisten lähes
yleismaailmallinen taipumus henkilöidä pahuus demoneihin, piruihin ja niin edelleen. Buddhalaisessakin perinteessä paha henkilöityy
olentoon nimeltä Māra (tappava);
hänen epiteettinsä on pāpimā eli
kehno. Teologia ei suinkaan aloita
puhtaalta pöydältä vaan kansanuskomuksista, joita se sitten täsmentää ja muokkaa abstraktiksi käsitejärjestelmäksi. Tämä ei tapahdu ilman mitään psykologisia motiiveja
ja valtapyrkimyksiä tai riippumatta
ihmismielen kognitiivisista rajoitteista ja emootioista. Psykologia voi
auttaa selittämään, miksi ja miten
piru-uskomukset ovat muodostuneet ja miksi ne ovat niin tarttuvia.
Mikäli on olemassa jokin Pirun ”perimmäinen idea”, jota psykologia ei tavoita, niin ollaan jo lähellä ajatusta, että Piru on sittenkin todellinen olento tai ainakin
jonkinlainen ihmismielestä riippumaton platoninen idea. Toisaalta Kuula kyllä erittelee varhaiskristillisten tekstien uskomuksia asiantuntevan kriittisesti ja esimerkiksi
osoittaa, että kertomus ”syntiinlankeemuksesta” ei alun perin ollut sellainen kosmiset mittasuhteet omaava keskeinen tapahtuma
kuin miksi teologit ovat sen myöhemmin muokanneet.

Mutta Kuula kirjoittaa myös,
että vaikka historian kauheuksille
voidaan antaa mytologiasta riippumattomia järkiselityksiä, ne kaikki jäävät ”jotenkin vaillinaisiksi”.
Siksi tarvitaan Paholaisen symboli, ei niinkään selittämään kuin
täyttämään se aukko, joka syntyy,
kun kaikki selitykset loppuvat (s.
18). Tässä järkiselitysten vaillinaisuus ei kuitenkaan tarkoita niiden puutteellisuutta vaan ennemminkin epätyydyttävyyttä. Monille esimerkiksi tsunamin selittäminen mannerlaattojen liikkeillä ei
riitä. Oli selitys miten pätevä tahansa, sen päälle on ympättävä uskomus yliluonnollisesta toimijasta, olkoon se sitten Piru tai Jumala.
Mutta juuri tällaista tulkintataipumusta voidaan selittää psykolo
gian avulla (ks. I. Pyysiäinen, Supernatural Agents, Oxford University Press, 2009). Se, että joku
ei koe näitä selityksiä emotionaalisesti tyydyttävinä ei tarkoita, että
selitykset olisivat puutteellisia tieteellisinä selityksinä.
On luonnollisesti mahdollista kirjoittaa ideoiden aatehistoriaa pohtimatta niiden psykologisia
taustoja, mutta tällöin olisi reilumpaa kertoa lukijalle asiallisesti tehdystä rajauksesta, ilman amatöörimäisiä yrityksiä osoittaa psykologian naiivius. Aatehistorioitsijan
ei myöskään tarvitse olettaa tutkimiensa ideoiden omaavan jonkin
mystisen ”perimmäisen” olemuksen. Arthur Lovejoyn tunnettu aatehistorian metodinen käsite ”unit
ideas” on sekin saanut kritiikkiä
osakseen (esim. Jaakko Hintikka).
Esittämäni kritiikin ei kuitenkaan tarvitse häiritä Kuulan kirjan lukunautintoa. Itse Paholaisen
idean historia on kirjoitettu asiantuntevasti, elävästi ja oivaltavasti.
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Paikoin esitystä olisi ehkä kuitenkin voinut hieman tiivistää tai ainakin elävöittää jonkinlaisilla selityksillä. Nyt varhaiskristillisten
tekstien ja teologisten teosten kovin tarkka referointi herättää kristinuskoon sitoutumattomassa lukijassa toisinaan jopa hieman koomisia vaikutelmia. Vanhojen tekstien
ideat eivät aina avaudu modernille lukijalle. Kaikesta huolimatta teosta voi mielihyvin suositella aateja teologian historiasta kiinnostuneille. Kuula on tehnyt merkittävän
kulttuuriteon kootessaan yhteen
jokseenkin kaiken olennaisen, mitä kristillisestä Pirusta on aikojen
kuluessa kirjoitettu ja asettaessaan
tekstit historiallisiin yhteyksiinsä.
Kirjoittaja on uskontotieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.

Erilainen hartauskirja
Heikki Hiilamo
Kari Latvus, Sakari Häkkinen,
Hanne von Weissenberg: Köyhien
Raamattu. Kirjapaja 2010.
Erääseen lehtitelineeseen kirjoitettu lause hätkähdyttää: Jesus hates
poor people. Kyseessä on vauraan
keskiluokan ylellinen asuma-alue
San Franciscossa, jossa kaduilla
kuitenkin nukkuu paljon asunnottomia. Mitä teologi sanoisi tähän?
Teologia on mahdollista määritellä ainakin kahdella tavalla. Sitä voidaan pitää modernina tieteenä, joka tutkii objektiivisesti uskonnollisia uskomuksia omien
ja muiden tieteenalojen menetel
mien avulla. Tähän määritelmään
kuuluu, että tutkimus on luonteel-
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taan kuvailevaa eikä normatiivista.
Teologia voidaan kuitenkin ymmärtää myös osaksi uskonnon harjoittamista. Tällöin kyse on uskonyhteisön oppijärjestelmien kehittämisestä ja arvioimisesta yhteisön
omaa käyttöä varten. Yhteisöjen sisällä jälkimmäiseen tulkintaan viitataan puhumalla ”teologian tekemisestä”. Kysymykseen Jeesuksen
suhtautumisesta köyhiin haettaisiin vastausta siitä, miten Raamattu tänä päivänä saa ihmisiä toimimaan – vai saako lainkaan – köyhien auttamiseksi.
Kari Latvuksen, Sakari Häkkisen ja Hanne von Weissenbergin
kirja Köyhien Raamattu soveltaa
samanaikaisesti molempia lähestymistapoja. Kirjoittajat ovat koonneet sekä Vanhasta että Uudesta
testamentista joukon köyhyyteen
liittyviä tekstejä, joita kukin vuorollaan tulkitsee sekä alkuperäisessä yhteydessä että nykyhetkessä.
Kriittisen raamatuntutkimuksen koulutuksen saaneet kirjoittajat avaavat taitavasti Raamatun eri
kirjojen kirjoittamisajankohtien
sosiaalihistoriaa ja valtasuhteita.
Tulkinnat pohjaavat tuoreimpiin
arkeologisiin tutkimuksiin ja Raamatun tekstien kriittisiin arvioihin. Monet tutut Raamatun kohdat
– esimerkiksi lesken ropo – saavat
uuden tulkinnan (leski ei ollut uhraamisen esikuva vaan uhri).
Köyhien Raamattu tuo ainutlaatuisella tavalla esiin sen historiallisen kontekstin, jossa tekstit
ovat syntyneet. Avain ymmärrykselle on yksinkertainen, mutta populaarissa Raamattu-keskustelussa
ja eräiden uskonnollisten yhteisöjen sisällä ällistyttävän vaikeasti hyväksyttävissä oleva havainto: Raamattu on eri aikoina toimineiden
uskonyhteisöiden teksti, ei tapah-

tuneen historian dokumentti.
Uuden testamentin osuudet kirjoittanut Sakari Häkkinen selvittää
evankeliumisen ja Paavalin kirjeiden alkuperäistä viestiä kuin salapoliisi arvioimalla kirjoitusten
kontekstia, ajankohtaa, lähdemateriaalia ja tekijöitä. Tuloksena on
uskottavaa ja oivaltavaa analyysiä köyhyystekstien alkuperäisestä merkityksestä ja käytöstä. Sama
piirre näkyy myös Kari Latvuksen
ja Hanne von Weissenbergin Vanhaa testamenttia koskevissa osuuksissa, joissa tekstien syntyhistoriaa ja alkuperäistä merkitystä kuoritaan kuin sipulia. Tehtävä ei ole
helppo, koska tekstit ovat syntyneet vuosisatojen aikana useiden
kirjoittajien toimesta. Kirjoittajat
eivät luo siloteltua kuvaa Raamatusta, vaan tuovat esille myös niitä kohtia, joissa köyhyyttä pidetään
Jumalan rangaistuksena tai kehotetaan köyhiä kyynisesti tyytymään
osaansa.
Esipuheessa kirjoittajat kertovat olevansa kriittisten raamatuntutkijoiden lisäksi myös pappeja,
jotka haluavat tuoda Raamatusta
esiin nousevan ”Jumalan puhuttelun” nykyaikaan. Nykyajan konteksti tuo kirjaan kokonaan uuden
ja osin ristiriitaisenkin ”teologian
tekemisen” ulottuvuuden. Kirjoittajat toteavat itsekin kurottavansa
oman tieteellisen osaamisensa rajojen ulkopuolelle.
Hyppy kuvailevasta analyysistä normatiiviseen kerrontaan luo
Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisälle uutta tulkintaa Raamatusta ja ”Jumalan valtakunnasta” ja sellaisena se palvelee kirkon
itseymmärrystä ja toiminnan kehittämistä. Perinteisillä uskonkappaleilla kuten pelastuksella ja iankaikkisella elämällä ei ole suur-

