uskonnollisia instituutioita arvostetaan ja vaalitaan
laajasti?
PJ: Tämä on kiinnostava kysymys. Meillä voi
olla painetta siirtyä hiljaisempaan kulttuuriin, jossa
aika olisi käsitetty toisin kuin nyt. Kulttuurimme
ydinkysymykset koskevat aikaa ja tietoa, ja ne liittyvät toisiinsa. Tiedosta rakentuva aika koetaan subjektiivisesti kiihkeänä, mutta samalla halutaan lisää
aikaa. Tämä on yhteydessä jonkinlaiseen ikuisuuden
kaipaukseen, josta tavoitellaan uskonnollista tai
uskontoa muistuttavaa kokemusta. Tässä ajan haasteessa on myös mahdollisten uskonnollisten ryhtiliikkeiden ja uskonnollisen populismin markkinarako.
MS: Mistä sitten löytyvät nykyajan lähimmäs
uskonnollisia tunteita tulevat kokemukset?
PJ: Urheilun tai taiteen piirissä on ehkä vastaavia olemassaolon kannalta merkityksellisiä asioita.
Monet perinteisesti uskontoon liitetyt tunteet ovat
myös siirtyneet markkinoiden suureen kertomukseen. Usko markkinoiden toimintaan edellyttää rationaalisesti perustelemattomia uskomuksia, ja moni
pörssikursseja seuraava henkilö kokee varmaan hartaushetken kaltaisen tilan talousuutisten äärellä. Talouden rooli kultaisen vasikan palvontana näkyy
myös sen vallassa. Se tuottaa oman moraalinsa, kun
joudutaan pohtimaan, miten globaali talous saataisiin pysymään kurissa. Se vie valtioilta perinteisen itsenäisyyden ja vaikuttaa jokaiseen kaukaisimpaankin
kolkkaan. Tuloksellisuuden retoriikka on saapunut
myös yliopistomaailmaan, jonka kiinnostavuus työpaikkana on vähentynyt huomattavasti. Kukaan ei
tee tutkimusta tuottaakseen tulosta, vaan selvittääkseen asioita. Ulkoisen motivaation paine lamaannuttaa, ja se on johtanut siihen, että yliopistosta on
tulossa hampaaton tietotuotantoyksikkö. Siksi siitä
tuloshölötyksestä olisi hyvä päästä eroon.
MS: Miten arvioisit emootioiden filosofian tai laajemmin mielen filosofian tilaa Suomessa?
PJ: Analyyttisen ja fenomenologisen filosofian
vastakkainasettelun poistuminen on kohentanut
tilannetta. Esimerkiksi Sara Heinämaan väitöskirjan
eräät avaukset sekä hänen tyylinsä ovat kiinnostavia.
Uskon, että mielen filosofia tarjoaa parempia välineitä käsittää yksilön toimintaa kuin psykologiset
terapiaopit. Mielen filosofian asemaa vahvistaa myös
sen yhteys neurofysiologiaan ja kognitiotieteeseen,
vaikkei siitä varmaan mitään suomalaisen filosofian
lippulaivaa tule.
MS: Millaiset tutkimusaiheet kiinnostavat sinua
tulevaisuutta ajatellen?
PJ: Ajattelun kuva- ja propositioteoriat, ehkä
uskonnollisen ajattelun tarkastelu niiden näkökulmasta, sekä teon teoria.
MS: Lopuksi: mikä on elämänfilosofinen mottosi?
PJ: Tuo on vaikea kysymys... Pärjäillään!
MS: Kiitos haastattelusta ja onnittelut väitöksen
johdosta!
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äinä karismaattisten herätysten ja monien uususkontojen aikoina on kiinnostavaa tarttua tutkimukseen, jonka aiheena
ovat uskonnolliset tunteet. Tunteilla on arvatenkin keskeinen
rooli uskonnossa, mutta tuon roolin laajuuden sekä uskonnollisten tunteiden erityisluonteen lähempi selvittäminen vaatii tiivistä tutkimustyötä.
Siihen on ryhtynyt teologian tohtori Petri Järveläinen, jonka tuore
väitöskirja A Study on Religious Emotions ilmestyi viime lokakuussa.
Jos haluamme selvittää, mitä uskonnolliset tunteet ovat, niin meidän
on syytä lähteä liikkeelle niiden genuksesta, yleisestä tunteen määritelmästä. Näin Järveläinen tekeekin. Lukija saa heti alkuun tiiviin johdatuksen
tunteiden filosofian keskeisiin suuntauksiin: tuntemusteoriaan, kognitivismiin ja komponenttiteoriaan. Pääpaino on 1980-luvun sekä 1990luvun alkupuoliskon angloamerikkalaisen keskustelun kriittisessä tarkastelussa, mutta William Jamesin klassinen teoria tulee myös esitellyksi.
Järveläinen selviää haasteellisesta tehtävästä hyvin: johdantoluku tarjoaa
pääpiirteissään asiantuntevan koosteen käsiteltävistä teorioista sekä niitä
vastaan esitetyistä argumenteista. Eräät tärkeät kysymykset jäävät silti
tiiviissä esityksessä hieman puolitiehen.
Järveläinen erottaa toisistaan teoriat, joiden mukaan tunteen affektiivisuus on tietoisuutta emotionaalisen arvioinnin aiheuttamasta ruumiillisesta tai mentaalisesta muutoksesta, tai se kohdistuu emootion kognitiiviseen sisältöön. Toisaalla hän tekee saman kolmijaon erottamalla
tuntemukset (feelings), jotka kohdistuvat ruumiillisiin tai mentaalisiin
affekteihin tai kognitiiviseen sisältöön. Jälkimmäinen puhetapa implikoi,
että affektin käsite viittaa tietoisesta kokemuksesta loogisesti riippumattomaan ruumiilliseen tai mentaaliseen muutokseen. Järveläinen vahvistaa
tämän tulkinnan: ruumiilliset ja mentaaliset affektit ovat havaintojen tai
kognitioiden aiheuttamia psykosomaattisia muutoksia (s. 14).
Affektin määritelmä on toki sopimuksenvarainen, mutta pidän Järveläisen ehdotusta ongelmallisena, koska siitä vaikuttaa seuraavan, että
henkilöllä voi olla esimerkiksi pelon affekti, johon kuuluvat mm. sydämen sykkeen kiihtyminen, adrenaliinierityksen kohoaminen ja hienerityksen lisääntyminen sekä huomion suunnan muutos, mutta jota hän ei
koe lainkaan, koska on nauttinut rauhoittavaa lääkettä. En kuitenkaan
näe, miten voisimme puhua pelkistä fyysisistä tai psyykkisistä muutoksista affektina, jos niihin ei jo käsitteellisesti kuulu kyseisten muutosten jonkinasteista kokemista. Patricia Greenspan puhuu alaspainetuista (tamped-down) affekteista, kun esimerkiksi pelon emootiolle ominaiset muutokset aktivoituvat, mutta ne koetaan ainoastaan lievänä epämiellyttävänä tietoisuutena vaarallisesta tilanteesta, koska henkilö pystyy keskittymään tilanteen – ja samalla pelolle ominaisten muutosten – hallintaan.
Silti myös alaspainettu affekti tuntuu joltakin.
2/2001 niin & näin • 19

T

unneteorioita esittelevän ensimmäisen luvun päättää erittäin lyhyt kappale, jossa Järveläinen
vetää yhteen oman käsityksensä tunteista. Hän kannattaa sellaista komponenttiteoriaa, jossa tunteeseen sisältyy miellyttävä tai epämiellyttävä tuntemus kognitiivisen arvioinnin propositionaalisesta
sisällöstä, joka puolestaan esittää emootion ulkoista kohdetta, tiettyä asiantilaa.
Tämä on pääpiirteissään Patricia Greenspanin näkemys, kuten Järveläinen toteaa. Hän täydentää sitä korostamalla Ronald de Sousan tavoin, että
emotionaalisen arvioinnin kriteerit on alun perin omaksuttu
yhteisöllisistä paradigmaskenaarioista. Järveläisen lopputulemaan ei ole vaikea yhtyä,
mutta lukijalle jää hieman sellainen kuva, että siihen on
päädytty enemmän muiden
teorioiden ongelmien osoittamisen kuin oman mallin kriittisen perustelun kautta.
Uskonnollisia tunteita käsittelevä luku alkaa ytimekkäästi
ehdotuksella
uskonnollisten
tunteiden määritelmäksi. Se sisältää kolme ehtoa. Kognitiivisen ehdon mukaan uskonnollisen tunteen tulee sisältää ajatus
jumalallisesta kohteesta. Syvyysehto vaatii, että ajatus jumalallisesta on henkilölle eksistentiaalisesti merkityksellinen. Pragmaattinen ehto liittää jumalallista koskevan ajatuksen vielä
uskonnollisiin kultteihin tai
käytäntöihin, kuten palvontaan,
rukoiluun tai meditaatioon.
Järveläinen ei perustele
ehdotustaan uskonnollisten tunteiden määritelmästä diskursiivisesti, vaan se perustuu eräänlaiseen yleistykseen edustavista
teologis-filosofisista näkemyksistä, joita tekijä esittelee kunkin
uskonnollisen tunteen ehdon
yhteydessä. Hän esimerkiksi toteaa, että
niin James, Rudolf Otto kuin Friedrich
Scheleiermacherkin sisällyttävät uskonnollisiin tunteisiin ajatuksen jumalallisesta,
vaikka voimme olla eri mieltä siitä, onko
tunteen propositionaalista sisältöä pidettävä episteemisenä asenteena vai ajatuksena,
jonka totuuteen henkilön ei tarvitse sitoutua. Vastaavasti uskonnollisen tunteen syvyys on ilmennyt kahdella tavalla: Scheleiermacherin ja Oton kannattamana homo
religiosus -teesinä, jonka mukaan uskonnollisuus kuuluu ihmisen luontaiseen rakenteeseen, sekä käsityksenä, jonka mukaan
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uskonnolliset tunteet liittyvät eksistentialistisiin valintoihin tai narratiiviseen käsitykseen persoonallisuudesta.
Tällainen lähestymistapa saattaa herättää kysymyksen, onko kaikki tärkeät ajattelijat varmasti tuotu esiin. Onko vuosituhansien teologis-filosofinen traditio niin
homogeeninen, että siitä on siivilöitävissä
yksimielisyys standardien uskonnollisten
tunteiden rakenteesta? Vastaus sisältyy kuitenkin jo kysymykseen eli standardin uskonnollisen tunteen käsitteeseen, jonka
taustaa Järveläinen ei juurikaan selvennä.

Jos haluamme kysyä sen alkuperää, niin
Järveläinen vastaisi ehkä jotenkin siten, että
nämä ovat tunteita, joiden uskonnollisuudesta koko teologis-filosofinen traditio
näyttäisi olevan yksimielinen ja joita useimmissa uskonnollisissa käytännöissä pidetään
uskonnollisina tunteina. Filosofisesti kiinnostavan standardien ja ei-standardien
uskonnollisten tunteiden eksplisiittisen
rajankäynnin jääminen tutkimuksen ulkopuolelle laimentaa silti Järveläisen työn
jännittävyyttä.
Tutkimuksen kolmas ja sisällöllisesti
laajin luku käsittelee kysymystä uskonnol-

listen tunteiden yliluonnollisesta alkuperästä. Samalla siirrytään teologian historian
syville vesille, joita Järveläinen kirkastaa
ansiokkaasti erottamalla kaksi perinnettä,
aleksandrialaisen ja augustinolaisen. Aleksandrialaisten mukaan edistyneet kristityt
saavat yliluonnollisia kykyjä, jotka avaavat
heille uusia mystisiä kokemuksia ja tunteita. Näin valaistunut ymmärtää Pyhän
Hengen inspiroimien kirjoitusten syvemmän esoteerisen tason. Augustinolainen perinnekin myöntää mystiset kokemukset,
mutta armon nähdään vaikuttavan myös
tavallisten tunteiden kautta.
Kysymys uskonnollisten tunteiden jumalallisesta alkuperästä joudutaan asettamaan, koska ne
eivät kokemuksina eroa
luonnollisten syiden aiheuttamista tunteista. Varhaiset teologit Augustinuksesta keskiajalle asti
ajattelivat uskonnollisten
tunteiden oikeutuksen sisältyvän sisäiseen uskonvarmuuteen, mutta keskustelu aidon varmuuden
mahdollisuudesta virisi jo
1100-luvulla. Uskonpuhdistajista Luther piti pelastavaan uskoon sisältyvää kokemusta ihmisen
täydellisestä arvottomuudesta sekä armosta niin
radikaalina, että se voi
olla vain jumalallista aikaansaannosta –siitä varmuus. Calvin ja hänen
seuraajansa puolestaan
katsoivat pelastavan uskon ilmenevän uusina tietämisen ja tuntemisen kykyinä. Järveläinen ei kuitenkaan lämpene sen
enempää heidän kuin
modernien evidentialistien yrityksille perustella
uskonnollisten tunteiden
jumalallista alkuperää. Ongelmatonta uskonnollisten tunteiden alkuperän kriteeriä
ei siten ole löydettävissä.

T

ämä on filosofisesti ilmeinen johtopäätös, mutta se voi tuoda Järveläiselle odottamattoman käsitteellisen ongelman. Jos nimittäin haluamme määritellä uskonnollisen tunteen
Järveläisen tavoin siten, että siihen kuuluva ajatus jumalallisesta aiheutuu tuon
ajatuksen ulkoisesta intentionaalisesta
korrelaatista (s. 131), niin herää kysymys, voimmeko puhua uskonnollisista

tunteista tässä merkityksessä enää,
kun tunteen ulkoisen syyn olemassaolo on sulkeistettu. Kyse on
näkökulmasta: jos tarkastelemme
määritelmää eksternaalisesta, objektiivisesta perspektiivistä, niin joudumme väljentämään uskonnollisen tunteen määritelmää, koska
emme tiedä mikä tunteen aiheuttaa. Toisaalta uskonnollisen tunteen kokija voi – ja hänen ehkä
myös täytyy – ajatella, että tunteen
sisältönä oleva jumalallinen on olemassa jotenkin muutoinkin kuin
ajatuksen kohteena. Ulkoisen syyn
sulkeistaminen ei siis vaikuta tunteen fenomenologiseen kuvaukseen.
Jos se otetaan uskonnollisen tunteen määritelmän perustaksi, niin
määritelmä voi jäädä ennalleen.
Kirjan viimeinen luku käsittelee
uskonnon ja moraalin suhdetta. Järveläinen esittelee kaksi vastakkaista
peruskantaa: Jonathan Edwardsin teonomisen näkemyksen, jossa moraali
edellyttää uskontoa, sekä Shaftesburyn
käsityksen, jonka mukaan moraali on
autonomista, mutta eräät uskonnolliset
tunteet voivat olla hyödyllisiä sen kannalta. Samankaltainen pragmatistinen käsitys uskonnon arvosta on Jamesilla, jonka mukaan uskonto voi
tukea ihmisen luontaista pyrkimystä
sisäiseen eheyteen ja siitä seuraavaan
onnellisuuteen.
Tämä on kiinnostava kysymys,
sillä pragmatistinen näkemys on eiuskovan filosofin tai tieteenharjoittajan luonteva näkökulma uskontoon.
Toisaalta vaikuttaa olevan kyseenalaista, voiko uskonnollinen henkilö
omaksua tällaista näkemystä uskostaan. Hän voi toki iloita siitä, että
usko on tehnyt hänestä eheämmän ja
onnellisemman ihmisen, mutta jos
uskonnollisten uskomusten totuus
redusoituu yksinomaan niiden totena
pitämisen hyödyllisiin seurauksiin,
niin epäilen, ettei tällaista henkilöä
voitaisi pitää aidosti uskovana, koska
hän on tehnyt uskosta oman pelastumisensa – maallisen tai hengellisen –
välineen.
Järveläisen väitöskirja on merkittävä
työ, sillä se osoittaa kiistattomasti kuinka tärkeä rooli tunteilla on perinteisen
teologian mukaan uskonnollisessa uskossa. Tiivis johdatus tunteiden filosofian nykykeskusteluun sekä teologian historian kautta perusteltu uskonnollisten
tunteiden määritelmä pohjustavat hyvin
niitä mahdollisten jatkotutkimusten aiheita, joita Järveläisen työstä aukeaa.
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yseessä on uskonnonfilosofian
väitöskirja, joka esitettiin Helsingissä viime marraskuussa.
(Koistinen on työskennellyt pitkään
Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksella.) Otsikko on hieman
epäonnistunut: itse asiassa kirja on yleiskatsaus angloamerikkalaiseen uskonnonfilosofiaan parinkymmenen viime vuoden ajalta. Tarkastelu ulottuu siis aivan
uusimpiin julkaisuihin saakka. Koistinen
käsittelee materiaaliaan nimenomaan
filosofiselta, osin metafilosofiselta kannalta. Opillisiin erityiskysymyksiin ei
lainkaan puututa, vaan esillä ovat erilaiset mielipiteet toisaalta uskonnollisten
käsitysten episteemisestä asemasta, toisaalta siitä, mitä ovat uskonnonfilosofian
tehtävät ja mahdollisuudet.
Sellaiselle kysymyksenasettelulle periodi 1980–2000 on kieltämättä otollinen, koska silloin on ollut esillä hyvin
monenlaisia vaihtoehtoja. Eräät uudet
ajatustavat ovat tulleet ajankohtaisiksi, ja
uskonnonfilosofian luonteesta on kiistelty. Tämä kehitys liittyy englanninkielisen
uskonnonfilosofian tyylin ja painopisteen
muutokseen, joka tapahtui 1970-luvun
lopulla. Varhaisemmassa analyyttisessa
filosofiassa oli ensi sijassa pohdiskeltu
uskonnollisen kielen ominaislaatua: miten uskonnollinen lause mahdollisesti saa
merkityksensä? Uusi aalto halusi tutkia myös eräässä mielessä sisällöllisemmin uskonnollisia kysymyksiä, muun
muassa sitä, mikä on uskonnollisten lauseiden suhde tietoon. Aktiivisimpia olivat
kristityt, jotka halusivat käyttää hyväksi
analyyttisen
filosofian
saavutuksia.
Vuonna 1978 Yhdysvalloissa perustettiin
Society of Christian Philosophers, josta

on kasvanut vaikutusvaltainen yhdistys.
Esittelen seuraavaksi luku luvulta Koistisen kirjan pääaiheet. Se käy päinsä, koska
kirjan jäsentely on erinomaisen selkeä.
Nykyiselle analyyttiselle uskonnonfilosofialle on tyypillistä olettaa, että uskonnossa keskeistä on ”traditionaalinen
teismi”, so. usko Jumalan olemassaoloon
ja joihinkin teologisesti tai metafyysisesti
tärkeisiin Jumalan ominaisuuksiin. (Kuten Koistinen toteaa, oletus on ongelmallinen, koska teistisillä käsitteillä on historiallisia rasitteita.) Lisäksi useimmat
keskustelijat hyväksyvät niin sanotun
teologisen realismin. Sen mukaan jumalaväitteet siis ovat faktuaalisia väitteitä,
jotka ovat tosia tai epätosia realistisessa
mielessä, ihmisajattelusta riippumatta.
Monet hyväksyvät realismin ilman erityistä perustelua, mutta sitä on myösvastustettu, joten asia vaatii analyysia; Koistinen selostaa varsinkin William Alstonin
huolellisia argumentteja realismin puolesta. Epäilemättä realismi edustaa järjen
valoa. Nykyisin siihen kuitenkin usein
liitetään Jumalan predikaattien äärikirjaimellinen tulkinta, joka poikkeaa jyrkästi
esimerkiksi Tuomaan opetuksesta.
Eräs filosofisen teismin virtaus on
”evidentialistinen”. Sen mukaan ”uskonnonfilosofian keskeinen tehtävä on arvioida uskonnollisen uskon rationaalista
perustaa”. Toisin sanoen nämä teistit
katsovat, että uskonnolliset periaatteet
ovat todennäköisesti tosia evidenssin
nojalla, kuten tieteelliset selityshypoteesit, ja evidenssiä voi arvostella yleispätevillä rationaalisilla mittapuilla. Hauskin
esimerkki on Richard Swinburne, joka
päättelee 1700-luvun ”luonnollisen
teologian” tapaan ja käyttää todennäköi2/2001 niin & näin • 21

