JAKKE HOLVAS

Hurskaus kauppiastaitona

— Platon ja eettinen vaihto jumalten kanssa
”Sillä olisihan kauheaa, jos jumalat
katsoisivat meidän lahjoihimme ja
uhreihimme eivätkä sieluumme, kuinka
hurskas ja oikeudenmukainen kukin
meistä on.”
(Platon, Alkibiades II 149e.)

T

aloudenhoito on Platonille vähäarvoista. Se on, aivan
kuten Aristoteleella, valtionhoidon osa-alue, rajattu
ympäristö, johon voidaan soveltaa kattavampaa valtioon
liittyvää tietoa.1 Tarkastellessaan asioiden arvo- ja kunniajärjestystä valtiossa, Platon luettelee kolme asiaa, joiden vuoksi
jokainen näkee vaivaa: ensimmäinen on sielusta huolehtiminen, toinen on ruumiin huolenpito ja vasta kolmas, viimeinen asia, on oikeanlainen vaivannäkö rahan vuoksi.2 Kun filosofi kuulee, kuinka joku kertoo omistavansa paljon maata ja
olevansa suunnattoman rikas, Platonin mukaan filosofi ajattelee vain miten ihminen voitaisiin vapauttaa järjettömän sielun
turhamaisuudesta.3 Platonin kirjoituksissa taloudenhoitoa edeltää siis etiikka.4 Tärkeää ei ole maallisen mammonan kerääminen, vaan saada sielu mahdollisimman hyväksi.5
Artikkelissani pyrin kuitenkin osoittamaan, että koko se
perustelujen logiikka, jonka avulla Platon painottaa kaupankäynnin sijasta sielun hyvyyttä, on taloudenhoitoa. Se ei ole
taloudenhoitoa oikonomian merkityksessä, mutta sen lähtökohdaksi voidaan ajatella kauppiastaito siinä merkityksessä,
jossa kauppiastaitoa pohditaan dialogissa Euthyfron. Yritän
osoittaa, että Platonin etiikassa kehitellään vaihtoa, joka nojaa
pidättymisen, odottamisen ja lupauksen kaltaisiin jännitteisiin,6 jotka myöhemmin valjastettiin taloudellisen kasvun
keinoiksi. Platonin kirjoituksissa onni esitetään sellaiseksi, joka
hankitaan. Onni on palkkio, jonka ihminen saa vaihtokaupassa, jossa hänen on itse annettava jotakin. Palkkion ansaitseminen vaatii paljon; on elettävä pitkä oikeaoppinen elämä,
hurskas elämä, ja vasta silloin on toivoa palkkiosta. Tässä
mielessä Platonin filosofiaa voidaan lukea vakuutteluna siitä,
kuinka maksumieheen kannattaa uskoa, hänen sanaansa on

syytä luottaa, sillä hurskaasta elämästä saatava vastine on
mahtavin kaikista. Hyveellistä ihmistä odottavat kaikkein suurimmat palkinnot: totuus, jumalallisuus ja kuolemattomuus.

Platonin viides hyve: hurskaus
Millainen on hyveellinen ihminen? Valtiossa, Laeissa ja
Faidonissa Platon mainitsee seuraavat neljä perushyvettä: viisaus
(sophia tai phronesis), urheus (andreia), järkevyys (sophrosune
eli itsehillintä, maltti, harkinta, ”sielun järkevä kohtuullisuus”)
sekä oikeamielisyys (dikaiosune), jota varioidaan myös sanonnoilla oikeudenmukaisuus tai oikeudentunto.7
Eräs hyve on kuitenkin vielä mainitsematta. Viides hyve
Platonilla on hurskaus, hosiotes.8 Sen tärkeydestä kielii seuraava virke: ”Älköön kukaan koskaan saako meitä uskomaan,
että olisi olemassa ihmissuvulle tärkeämpää hyveen osaa kuin
hurskaus”.9 Äärimmillään Platon tarkastelee jopa hyveiden
arvoasteikkoa hurskauden kannalta. Näin tapahtuu Lakien kolmannessa kirjassa, jossa todetaan, että sellainen valtio tai lainsäätäjä ei toimi hurskaasti, joka ei pidä suurimmassa arvossa sielullista hyvää (mikäli sielussa asustaa maltillisuus), vasta sitten
ruumiin kauneutta, sekä viimeisenä omaisuutta ja rikkautta.
Tämän järjestyksen rikkoja tai muuttaja ei toimi hurskaalla
tavalla.10
Traditionaalista kreikkalaista hurskautta kuvaillaan erityisesti Herodotoksen ja Ksenofonin kirjoituksissa,11 mutta
hurskaudella on merkittävä status myös Platonin hyveissä.
Millaisissa yhteyksissä Platon kirjoittaa hurskaudesta? Mitä
hän tarkoittaa hurskaudella? Suomen arkikielen sana hurskas
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tarkoittaa mm. oikeamielistä ja jumalaa pelkääväistä.12 Voidaan
alustavasti sanoa, että nämä molemmat määritelmät näyttävät
luonnehtivan hyvin myös Platonin etiikan henkeä.
Platon samastaa tai ainakin rinnastaa hurskauden ja oikeamielisyyden.13 Jälkimmäisestä Platonin ajattelu avautuu myös
muiden perushyveiden suuntaan, kuten järkevyyteen ja maltillisuuteen.14 Jopa Delfoin oraakkelin kehotus nähdään kehotuksena olla oikeamielinen ja järkevä.15 Hurskaus oikeamielisyytenä liittyy myös juridiseen oikeuteen, sillä oikeusjärjestelmä
tuomitsee epähurskaat.16 Hurskaudeksi kutsutaan sitä, että
asettaa syytteeseen murhaajan, temppelinryöstäjän ja muut
sentapaiset, olipa väärintekijä oma isä tai äiti tai kuka hyvänsä.
Hurskauden vastakohta on jumalattomuus, se ettei aseta väärintekijää syytteeseen.17
Plutarkhoksen kirjoituksissa hurskaudella tarkoitetaan
jumalten kunnioitusta uskonnollisilla rituaaleilla, joista mainitsen seuraavassa esimerkin. Plutarkhos kirjoittaa Alkibiadeesta,
joka saapui laivoineen Ateenaan. Alkibiadeen alukset saatiin
käyttövalmiiksi, ja hän oli valmis palaamaan merille. Yllättäen Alkibiadeen kunnianhimo vaati häntä jäämään kaupunkiin pidemmäksi aikaa, syyskuuhun saakka, jolloin vietettiin
Eleusiin suurta mysteerijuhlaa. Toisin kuin muita mysteerijuhlia, Ateenan kaupungissa pidettiin arvossa tätä lahkojuhlaa,
jossa palvottiin Demeter-, Kore- ja Iakkhos-jumalia. Uhreja,
kuorotansseja ja muita pyhiä seremonioita oli aiemmin ollut
tapana pitää Iakkhoksen kunniaksi tiellä Ateenasta Eleusiin,
mutta kun vihollinen oli vallannut alueet, tavasta oli pidättäydytty ja juhlaa oli vietetty myös merellä vähemmän loistokkaasti. Alkibiades ajatteli, että voisi lisätä hurskauttaan jumalten silmissä ja hyvää mainetta miestensä mielissä palauttamalla
kunniaan perinteisen pyhän tavan ja toimittamalla jalkaväkensä kanssa riitin. Matkallaan Eleusiin Alkibiades vietti pappien, mystagogien ja sotilaidensa kanssa niin ylevän juhlan,
että jopa viholliset ylistivät häntä eikä kukaan uskaltanut hyökätä hänen kimppuunsa.18
Myös Platonilla hurskaus merkitsee jumalten kunnioittamista ja huomioimista,19 mutta kunnioitus ei liity niinkään
siihen, että saataisiin hyvä maine jumalten, ystävien tai vihollisten silmissä. Pikemminkin kyse on velvollisuudentunnosta
ja kuuliaisuudesta. ”Se, joka on järkevä täyttää velvollisuutensa jumalia ja ihmisiä kohtaan. (...) Ihmisiä kohtaan hän
tekee niin kuin on oikeudenmukaista, jumalia kohtaan niin
kuin on hurskasta”,20 sanotaan Gorgiaassa. Laeissa puolestaan
todetaan: ”(...) Varo syyllistymästä (...) mihinkään epähurskauteen, joka kohdistuu jumaliin”.21 Myös dialogissa Minos sanotaan, että ”mikään ei ole jumalattomampaa eikä mitään ole
syytä enemmän välttää kuin jumalien loukkaamista sanoin ja
teoin, ja toiseksi eniten on vältettävä jumalan kaltaisten ihmisten loukkaamista”.22 Jumalia kunnioittava ihminen ei kuitenkaan ole absoluuttisesti alempi jumaliin verrattuna, vaan
hänelle hyväksytään ja jopa suodaan se, että hän tavoittelee
jumaluutta. ”Jumalan kaltaiseksi tuleminen on tulemista oikeamieliseksi ja hurskaaksi ja järjen mukaiseksi”.23

Platonin ja Euthyfronin tulkitseminen
Platonin ja Sokrateen suhde on eräs pitkitetyimpiä antiikin
filosofiaan liittyviä tulkintakysymyksiä. Kun Sokrates asettuu
puhuessaan jollekin kannalle, onko Sokrateen elämästä kirjoittanut Platon samalla kannalla? Vai onko niin, että varsinaista
Platonin filosofiaa ei ole, vaan Platon on ainoastaan kirjoitta-

nut ylös useiden ajatusten ja ajattelijoiden dialogeja? Tällaisen
tulkinnan on esittänyt ainakin John Sallis (1986), joka muistuttaa siitä tosiasiasta, että Platon ei dialogeissaan koskaan
puhu omalla nimellään. Platon itse on hiljaa niin Euthyfronissa
kuin muissakin dialogeissaan. Näin ollen ”Platonin filosofiasta” voidaan puhua, ja sellaista sanontaa kuin ”Platon sanoo”
voidaan käyttää, vain jos oletetaan, että dialogien hahmoja
pidetään Platonin puhemiehinä.24
Hyväksyn täysin tämän näkemyksen, mutta käytän artikkelissani Sallisin mainitsemia kyseenalaisia sanontoja sen sijaan,
että keskittyisin päättämään virkkeeni ”Platon kirjoittaa” -lausumiin. Kohtelen perinteiseen tapaan Sokratesta sekä Lakien
nimeltä mainitsematonta ’ateenalaista’ Platonin puhemiehinä.
En kuitenkaan tällä teknisellä ratkaisullani vihjaa, että Platonin
tuotannon taustalla olisi yhden koherentin filosofian kirjoittanut Tekijä. Osoitan artikkelissani Platonin dialogien moniulotteisuuden korostamalla yhtä Platonin tuotannon monista filosofioista: tutkin Sokrateen määritelmäehdotusta hurskaudesta
kauppiastaitona ja laajennan tätä tulkintaa muihin Platonin
tuotannon teemoihin.
Myöskään Platonin tuotannosta puhuminen ei ole ongelmatonta. Platonin filosofinen toiminta kesti noin viisikymmentä vuotta, ja tutkijat ovat kiistelleet siitä, kuinka paljon
hänen näkemyksensä muuttuivat tuona aikana.25 En kuitenkaan aio uppoutua pohtimaan missä määrin Platonin hurskauskäsitys saattaa vivahteiltaan vaihdella, jos sitä ajatellaan
varhaiskauden, keskikauden ja myöhäiskauden dialogien kannalta. Totean vain, että sekä adjektiivi hurskas että adverbi
hurskaus esiintyvät Platonin tuotannossa Euthyfronin ohella
erityisen eksplisiittisesti Protagoraassa.26 On kuitenkin selvää,
että perushyveiden tarkastelua sokraattisissa dialogeissa ei voi
rajata pelkkiin yksittäisiin dialogeihin; tällöin urheutta tarkasteltaessa keskeisin dialogi olisi aina Lakhes, harkinnan pohdinnassa Kharmides ja hurskauden kohdalla juuri Euthyfron. Esimerkiksi Michael L. Morgan on kirjoittanut Platonin hurskaudesta kokonaisen kirjan Platonic Piety (1990), mutta hän
viittaa harvoin Euthyfroniin. Morgan lähtee tutkimuksessaan
liikkeelle Apologiasta, koska se on hänen mielestään parempi
esitys Sokrateen uskonnosta ja teologiasta.27 Morgan tarkastelee Platonin dialogeja ajan uskonnollisten ilmiöiden valossa,
ja toteaa, että jopa se, mitä nyt kutsutaan Platonin epistemologiseksi ajatteluksi, on kehittynyt tietyn tyyppisen hurskauden
muodosta, joka heijastaa ajan ateenalaisten asenteita ja sisältää
heidän arvojaan, traditioitaan ja poliittisia kantojaan.28
Itse lähden liikkeelle dialogista Euthyfron siksi, että siitä löytyy poikkeuksellinen kauppiastaitoon liittyvä hurskauden luonnehdinta. Sokrates toimii Euthyfronin kätilönä — hän auttaa
toista ihmistä synnyttämään ajatuksiaan —, kun Euthyfron
synnyttää hurskaudelle seuraavanlaisen määritelmän:
”SOKRATES (...) Mutta kerro, millaista tämä jumalien avustaminen on. Sanoit sen siis olevan pyyntöjen esittämistä
ja lahjojen antamista.
EUTHYFRON Niin sanoin.
SOKRATES Eikö oikeaa pyytämistä ole se, että pyydämme
heiltä sitä mitä heiltä tarvitsemme?
EUTHYFRON Mikä muukaan?
SOKRATES Ja oikeaa antamista se, että annamme heille
vastalahjaksi sellaista mitä he tarvitsevat meiltä? Eihän se
olisi oikein taitava lahjoittaja, joka antaisi toiselle sellaista
mitä hän ei tarvitse.
EUTHYFRON Se on aivan totta.
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SOKRATES Hurskaus näyttää siis olevan jonkinlaista
jumalien ja ihmisten välistä kauppiastaitoa?”29
Euthyfron on dialogi, joka koostuu ajatuskokeista. Se kuuluu
Lakheen, Kharmideen ja Lysiksen kanssa Platonin kriittisiin dialogeihin, joissa ei ainakaan suoralta kädeltä hyväksytä niissä
kehiteltyjä ja ehdotettuja hyveen määritelmiä.30 Myös yllä
mainittu kohta on pikemminkin kokeilu kuin lopputulos
— kenties jopa ironinen sellainen —, ja Sokrates jatkaakin
puhettaan sanomalla, että hän ei välttämättä halua nimittää
hurskautta kauppiastaidoksi, ellei se pidä paikkaansa. Dialogi
Euthyfron kokonaisuudessaan päättyy siihen, kun Sokrates
toteaa Euthyfronille, että he eivät saaneet selville mikä on hurskasta ja mikä ei.31
Joudunkin luonnollisesti kysymään, millä oikeudella voin
ottaa käyttöön edellä siteeratun Sokrateen hylkäämän ajatuksen? Metodiani voi kutsua adoptioksi. Sokrateen kätilöntaito
on sellaista, että jos keskustelukumppanin synnyttämä ajatuslapsi on terve ja lupaava, Sokrates auttaa hänet maailmaan ja
vieläpä kasvattaa häntä opetuksillaan; jos lapsi sen sijaan on
elinkelvoton, Sokrates irrottaa sen varovasti ja heittää menemään. ’Hurskaus kauppiastaitona’ on Sokrateen pois heittämä
ja Euthyfronin hylkäämä orpo, jonka yritän tässä artikkelissa
”kasvattaa” esimerkilliseksi määritelmäksi — ja lopulta ohjata
hylkääjäänsä vastaan. Lähden liikkeelle Euthyfronissa esitetystä
määritelmäehdotuksesta, jonka mukaan hurskaus on kauppiastaitoa, eli oppia siitä miten jumalille osoitetaan pyyntöjä ja annetaan lahjoituksia.

Hurskas uhraus
Uhraaminen on jumalten kanssa harjoitettua vaihtoa. Ihmiset
antavat jumalille uhrilahjoja, kunnioitusta ja arvonantoa. Toimiessaan tällä tavalla hyveelliset ihmiset toimivat hurskaasti
ja olettavat saavansa vastalahjana siunauksen sekä yksittäisille
perheille että valtioille.32 Esimerkiksi Herodotos kuvaa Historiateoksessaan sotureita, jotka yhtäältä uskoivat kaitselmukseen,
mutta toisaalta kuitenkin uhrasivat, koska he uskoivat vaihdossa saavansa jumalilta menestystä omissa taisteluissaan.33
Platonin aikana oli tärkeää kunnioitus vanhempia (niin
eläviä kuin edesmenneitäkin) ja jumalia kohtaan.34 Hurskas
ihminen osoitti kunnioitustaan uhrausrituaalissa, joka oli osa
maan ja taivaan välistä vastavuoroisuutta. Uhrauksen tarkoitus oli yhdistää ihmisiä ja jumalia, mutta samalla muistuttaa
ihmisten ja jumalten eroavaisuudesta.35 Paitsi että antiikissa
jumalten vihaa hyvitettiin hurskaalla uhrauksella erityisesti tragedioissa, uhraaminen oli ylipäänsä kulmakivi kaupunkivaltioiden uskonnoissa.36 Uhraamisella oli myös poliittinen merkitys, sillä yksilöllä katsottiin olevan poliittiset oikeudet vain, jos
hän sai uhrata kaupungin nimissä. Vieraspaikkakuntalaista ei
päästetty alttarille.37
Parhaita todisteita antiikin ajan uhrausrituaaleista löytyy
erityisesti Ksenofonin, Diodoros Sisilialaisen ja Herodotoksen kirjoituksista,38 mutta myös Platonin teoksissa puhutaan
kaiken aikaa uhraamisesta: on kuukausiuhreja, kiitosuhreja,
juomauhreja ja syntymään liittyviä uhrauksia.39 Uhraamisen
ulkoinen käytäntö on vakava, mutta uhraaminen on lähes aina
myös juhlavaa.40 Myös se, kenelle jumalista uhrataan, vaihtelee,
mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jumala valittaisiin mielivaltaisesti. Sokrates esimerkiksi muistelee kuinka eräissä uhritoimituksissa uhrattiin ensimmäiseksi Hestialle (kotilieden ja

valtion jumalattarelle), koska kaikkea olevaisuutta nimitettiin
Hestiaksi.41
Platon puhuu teoksissaan niin eläinten kuin ihmistenkin
uhraamisesta. Minos-dialogissa ’Ystävä’ sanoo Sokrateelle:
”Meillä esimerkiksi on laki, joka kieltää ihmisuhrit epäpyhinä,
mutta karthagolaiset suorittavat ihmisuhreja pyhinä ja lain sallimina tekoina; muutamat heistä uhraavat jopa omia poikiaan
Kronokselle”42. Platonin teoksissa suhtaudutaan kriittisesti
ihmisten uhraamiseen, ja ateenalaisten keskuudessa ihmisuhri
onkin usein vertauskuvallinen. Kun Laeissa tarkastellessaan tuomareiden roolia ja tuomioistuimen virkakauden alkua, todetaan, että kaikki viranomaiset kokoontuvat samaan temppeliin,
jossa ”vannottuaan valan jumalille he ikään kuin uhrilahjaksi
valitsevat kustakin virkakunnasta tuomariksi miehen, jonka
katsotaan hoitaneen virkaansa kaikkein parhaiten (...)”.43
Sen sijaan eläinuhrit olivat Platonin aikana tavallisia. Uhrieläimet olivat kesyjä, sillä yleisenä sääntönä oli, että villieläimiä
ei tarjottu jumalille.44 Veriuhri määritti kansalaisyhteisön suhteen sekä jumaliin että ihmisiä ympäröivään villiin luontoon;45
dialogissa Kritias mainitaan uhraus, jossa sonnin kurkku
leikataan poikki siten, että veri valuu alttarin kirjoitukselle.46
Laeissa tosin huomautetaan, että muualla on toisin: ”Toisaalta
taas olemme kuulleet kansoista, jotka eivät ole uskaltaneet
syödä edes häränlihaa eivätkä ole uhranneet jumalille eläimiä
vaan kakkuja, hunajaan kastettuja hedelmiä ja muita puhtaita
uhrilahjoja”.47 Platonin omasta näkökulmasta ”linnut ovat erittäin sopivia lahjoja jumalille”,48 eikä Sokrateen kuuluisten
viimeisten sanojen kohdalla kyse suinkaan ole vertauksesta:
”Kriton, olemme Asklepiokselle velkaa kukon. Uhratkaa se
hänelle, älkää unohtako!”49 (Palaan tähän filosofianhistoriallisesti ikimuistettavaan lausumaan tuonnempana.) Antiikin
kreikkalaiset olettivat, että kukin jumala oli mieltynyt omaan
eläinlajiinsa.50
Millaisia uhrilahjojen tuli olla? Laeissa toivotaan, että kun
yhteiseen temppeliin lahjoitetaan uhrilahjoja, lahjojen tulee
olla kohtuullisia ja sopivia. Kreikan kielen sanaan hosion, sopivaisuus, sisältyy merkityssävy ’hurskaasti’, ’jumalien hyväksymällä tavalla’.51 Epäsopivia ovat kulta ja hopea, jotka synnyttävät kateutta, sekä norsunluu joka tulee sieluttomasta ruumiista.
Myöskään rauta ja kupari eivät ole soveliaita, koska ne kuuluvat sota-aseisiin. Sopivia sen sijaan ovat yhdestä kappaleesta tehdyt puuesineet, samoin kiviesineet ja valkoiset kudonnaiset, joiden valmistamiseen ei ole tarvittu enempää kuin naisen yhden
kuukauden työ. Sopivia lahjoja jumalille ovat myös ”veistokset,
jotka taiteilija ehtii valmistaa yhdessä päivässä. Kaikki muutkin temppelilahjat on valmistettava samanlaisten sääntöjen
mukaan”.52 Jos siis hurskaus ajatellaan jumalille osoitettujen
pyyntöjen ja lahjoitusten kannalta, uhraajan on tiedettävä, että
uhrilahjat tulee valmistaa tiettyjen kohtuusääntöjen mukaan.
Olen edellä havainnollistanut uhraamisen materiaalisia ja
käytännöllisiä yksityiskohtia, jotka määräytyvät rituaalisten sääntöjen mukaan. Mutta mitä tapahtuu, jos näitä rituaalisia sääntöjä ei noudateta? Silloin kun uhraaja ei noudata sääntöjä, uhraaminen muuttuu epähurskaaksi. Uhraaminen on taitamatonta,
epähurskasta ja tuomittavaa, jos uhraaja liioittelee uhrilahjoissa.
Esimerkiksi pidättyminen loukkaavista sanoista ja rukoilu ovat
kohtuullisuutensa vuoksi jumalille mieluisampia kuin komeat
ja kalliit juhlakulkueet mahtavine uhreineen, härkineen, joiden
sarvet on kullattu.53 Platon suhtautuu myönteisesti eräisiin mysteerimenoihin, mutta hän on esimerkiksi Lakien seitsemännessä
kirjassa kriittinen sellaisten bakkanttisten riittien suhteen, joiden vihkimysmenoissa jäljitellään juopuneita olentoja.54
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Epähurskaat uhrausrituaalit ovat sellaisia, joissa uhraajat
eivät hallitse hurskaita sopivaisuussääntöjä, vaan yrittävät liioittelulla, juonittelulla ja lahjonnalla saavuttaa jumalten suosion. Valtion toisessa kirjassa esiintyvä Adeimantos pitää tällaisena liioittelevana uhraamisena runoilijoiden mysteerimenoja
sekä kerjäläispappien ja ennustajien loitsuja. Runoilijat saavat
yksityiset ihmiset ja kokonaiset valtiot uskomaan, että uhreilla
ja hauskoilla juhlilla voidaan hankkia vapautus ja puhdistus

tehdyistä rikoksista. Näitä menoja, jotka vapauttavat ihmiset
tuonpuoleisista kärsimyksistä, runoilijat nimittävät mysteereiksi.55 Adeimantos tuomitsee puheessaan kerjäläispappien ja
ennustajien epäkunnioittavan elämäntavan, koska nämä
”uskottelevat, että ovat uhrein ja loitsuin hankkineet jumalilta kyvyn toimittaa huvien ja juhlien avulla sovituksen,
jos joku itse tai hänen esi-isänsä ovat tulleet tehneeksi jon-
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kin rikoksen; jos taas joku haluaa vahingoittaa vihamiestään, he ovat valmiit pientä maksua vastaan tuottamaan
taioillaan ja kirouksillaan tälle vahinkoa, olipa hän oikeamielinen tai väärämielinen, sillä he saavat muka jumalatkin palvelemaan itseään.”56
Platonin kirjoituksista voidaan erottaa ainakin kaksi erilaista
uhraamista. Niistä ensimmäinen on pidättyvämpää, jumalaapelkäävämpää ja kunnioittavampaa. Kyse on hurskaasta uhraamisesta. Hurskas uhraus kuitenkin selvästi eroaa toisesta uhrauksesta, runoilijoiden ja kerjäläispappien uhrauksesta. Jälkimmäisessä uhrauksessa lahjoina ovat hurskauden sijasta huvit ja
juhlat, joilla jumalat lahjotaan vapauttamaan ihmiset heidän
rikoksiensa seuraamuksista. Tässä epähurskaassa uhrauksessa
vaihto on vahvemmin kaksisuuntaista, sillä jumaliin voidaan
taikojen avulla vaikuttaa, jopa niin pitkälle, että jumalat palvelevat ihmisiä. Esimerkiksi dionyysisissä mysteereissä jumalilta pyydettiin terveyttä, varallisuutta, onnekasta merimatkaa
ja niin pitkää elämää kuin mahdollista.57 Haluan kuitenkin
korostaa, että en yritä tulkita Adeimantoksen tuomitsemaa
epähurskasta uhrausta modernista ja vapauttavasta näkökulmasta. Tällaiset pikemminkin teurgiaa ja magiaa kuin uskontoa muistuttavat58 mysteerimenot olisi helppo nähdä pidäkkeettömien ja rajoja rikkovien ihmisten omavaltaisena toimintana, jonka vastakohtana virallisen statuksen saanut hurskas
uhraus puolestaan kuuluisi rajoittavampaan traditionaaliseen
kaupunkiuskontoon.
Näin ymmärretty vastakkainasettelu ei kuitenkaan olisi
aivan korrekti, sillä vapaus, siten kuin kreikkalaiset sen ymmärsivät, viittasi ainoastaan vapaaseen mieheen vastakohtana
orjalle.59 Orjuudesta pois pääseminen ei suinkaan merkinnyt
sidoksista ja velvoitteista vapautumista, vaan siirtymistä toisenlaisten sidosten järjestelmään (maa, kaupunki, hyveet, kunnia jne.). Jos siis hurskas uhraus on rajoittunutta ja tarkkaan
määräytynyttä, yhtä epävapaita ovat myös runoilijoiden ja kerjäläispappien epähurskaat uhrauskäytännöt. Ero on lähinnä
siinä, että hurskaalla uhrauksella on takanaan kokoelma yhteisiä tapoja, arvoja ja uskomuksia, jotka muodostavat toisenlaisen muinaisten sääntöjen järjestelmän kuin traditionaalisemmat uskonnolliset toimitukset.

tavat lahjat on tehtävä kohtuusääntöjen mukaan. Aristoteleen
etiikassa tätä epätaloudellista säännönmukaisuutta kehitellään
pitkälle: esimerkiksi antelias ei keskity hankkimiseen, säilyttämiseen eikä ajattele voittoa, vaan antaa ”jalouden takia ja
oikein”.62 Aristoteleen kuvaama runsaskätinen ihminen antaa
”anteliaisuuden hyveen”63 mukaan käyttäessään varojaan arvokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tällainen hyveellinen ihminen ”ottaa sieltä mistä hänen kuuluu ottaa” ja antaa ”silloin
kun pitää antaa ja tilanteessa, jossa antaminen on jaloa”.64 Silmiinpistävää Aristoteleen määrittelemässä ”oikein antamisessa”
on rituaalimainen täsmällisyys, joka ei kuitenkaan ole laskelmointia, sillä ”tarkka laskelmointi on osoitus kitsaudesta”.65
Runsaskätisen tapauksessa taloudenhoito on alisteista eräänlaiselle seremonialliselle vaihdolle.66
Jos tarkastellaan millaisissa yhteyksissä kreikkalaiset puhuivat hurskaudesta, voidaan huomata, että hurskaudella on
todella ollut myös jalouteen viittaava merkityksensä. Esimerkiksi erästä Aeneaan jaloa tekoa Troijan sodassa on sanottu
hurskaaksi. Diodoros Sisilialainen kirjoittaa, että kun Troija
oli vallattu ja aselepo syntynyt, kreikkalaiset ja troijalaiset
sopivat, että Aeneas ja muut troijalaiset saivat Troijasta poistuessaan viedä mukanaan omaisuuttaan sen verran kuin pystyvät kantamaan. Siinä missä muut kantoivat kultaa ja hopeaa,
Aeneas nosti harteilleen oman isänsä ja kantoi hänet kaupungista. Tällä teollaan Aeneas voitti puolelleen kreikkalaisten kunnioituksen; hän sai vihollistensa suosionosoitukset,
koska jopa kaikkein pahimman vaaran keskellä hän piti tärkeimpänä hurskauttaan vanhempiaan ja kunnioitusta jumalia
kohtaan.67
Tutkimusteni perusteella tämäntyyppinen jalouden motivoima vahva rituaali joko puuttuu Platonilta kokonaan tai sitten sillä on häviävän pieni merkitys hänen etiikassaan. Jatkossa
tulenkin keskittymään toiseen tulkintavaihtoehtoon hurskaudesta, hurskauteen kauppiastaitona, koska se on Platonille
ominaisempi. Sen lähtökohta on, että uhraaja saa jumalilta
rakkautta, jos hän vastaavasti antaa heille hurskaan toimintansa (uhrauksia, palveluksia, vaivannäköä). Tällöin uhraaja
joko maksaa velkaa tai vaihtoehtoisesti anoo jumalilta lupausta
velan takaisinmaksusta. Tarkastelenkin seuraavaksi velan roolia
Platonin etiikassa.

Kauppiastaito ja vaihto

Velka

Olen tähän saakka nojautunut Adeimantoksen erittelyyn, jossa
on yhtäältä hurskas, toisaalta epähurskas uhraus. Palaan tuohon erittelyyn, mutta seuraavaksi sulkeistan epähurskaan uhrauksen ja keskityn ainoastaan hurskaaseen uhraukseen.
Näen kaksi vaihtoehtoa tulkita hurskasta uhrausta. Ensimmäistä vaihtoehtoa nimitän vahvaksi rituaaliksi. Sen puitteissa uhraus voidaan ajatella anakronistisesti sanoen ei-taloudelliseksi. Toinen vaihtoehto puolestaan tekee hurskaasta
uhrauksesta kauppiastaitoa, jolloin kyse ei ole rituaalisesta
velvoittavuudesta vaan motiivina toimivat palkkio, maksamisen velvollisuus, syyllisyys.60
Keskityn aluksi ensin mainittuun vaihtoehtoon, vahvaan
rituaaliin (ks. kaavion 1 (s. 63) keskimmäinen pystykenttä).
Kun hurskasta uhrausta ajatellaan vahvan rituaalin kannalta,
siinä on kyse vastaavanlaisesta huolellisuudesta kuin Aristoteleen etiikassa, jossa pyritään sopivaan keskiväliin eikä
liioitteluun.61 Platonhan kirjoittaa, kuinka on pidättäydyttävä
liioittelusta ja loukkaavista sanoista, ja kuinka jumalille annet-

Platonin ajan antiikissa veloista puhuttiin harvemmin rahallisessa tai modernissa taloudellisessa merkityksessä. Pikemminkin velat liittyvät kulttuurisidonnaiseen lakia edeltävään sopimuksenvaraiseen vaihtoon, jossa velka jää maksettavaksi niille
tahoille, joihin velallisilla on kunnioittava suhde. Esimerkiksi
Karl Polanyi (1971) on puhunut primitiivisten ja arkaaisten
yhteiskuntien velallisuuksista, jotka ovat luonteeltaan ei-taloudellisia. Niissä velka on statukseen, verisiteisiin, prestiisiin ja
sukusuhteisiin liittyvä velvollisuus, jota noudatetaan (”maksetaan”) pyhien seremonioiden mukaan.68
Platonin teoksissa puhutaan usein velasta. Sokrates ajattelee puheiden pitämistä vuorotteluna, vaihtamisena; jos jollakulla jää puhe pitämättä, puhuja jää sen velkaa kuulijoille.69
Niin ikään ennakko-oletus, joka liittyy väittelyyn tai keskusteluun, voidaan antaa lainaan. Erään tällaisen lainan päätteeksi
kysytään: ”Maksatteko nyt sitten minulle takaisin sen minkä
olette tämän keskustelun aikana lainanneet?”70 Erityisenä velan
muotona voidaan pitää myös kohteliaisuuksien tai palvelujen,
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kuten aterioiden ja yösijojen vaihtamista. Aterioiden vaihdosta eli kestiystävyydestä Timaios toteaa: ”Kun kerran eilen
saimme nauttia vieraanvaraisuudestasi kaikin asiaan kuuluvin
tavoin, olisi väärin jos me, jotka nyt vieraistasi olemme jäljellä,
emme sydämen halusta tarjoaisi sinulle vastaavanlaista juhlaateriaa.”71
Kenties hieman toisenlaisesta velasta on kyse Platonin
kuvaamassa ihannevaltiossa, jossa filosofit ovat kokonaisvaltaisessa velassa, kiitollisuudenvelassa; heidän takaisinmaksunsa
on siinä, että he huolehtivat toisista ihmisistä ja suojelevat
heitä. Tämä johtuu siitä, että valtiossa filosofeille on annettu
parempi ja täydellisempi kasvatus, joten heidät on tuotettu
valtiota varten, jolle he ovat kiitollisuudenvelassa.72 Kiitollisuudenvelkoihin voidaan katsoa myös Laiessa luetellut useat
velvollisuudet, joita ihmisellä on vanhempiaan ja jumalallista
oikeutta kohtaan. Platonin mukaan järkevä mies hyvittää näitä
velkoja kunnioittavilla juhlamenoilla.73
Myös Aristoteleen mukaan kunnioitettavat tahot ovat
jumalia ja vanhempia. Aristoteles toteaa, että pojan on velallisena maksettava isälleen takaisin se, mitä on isältään saanut;
poika pysyy aina kiitollisuudenvelassa isälleen ja jumalille.74
Kaiken kaikkiaan Aristoteles pureutuu Platonia perusteellisemmin itse velan logiikkaan. Hyväntekijöiden motiiveja pohtiessaan Aristoteles huomauttaa, että vaikka hyväntekijät joutuvat
luopumaan antamastaan, he rakastavat enemmän auttamiaan
ihmisiä kuin autetut rakastavat heitä. Syynä tähän on se, että
”kiitollisuus kohdistuu siihen, joka antaa”,75 kun taas ”niitä
jotka ottavat, kiitetään tuskin mistään”.76 Aristoteleen mukaan
hyväntekijät ovat velkojan asemassa; sen sijaan ne, joille tehdään hyvää, ovat velallisen asemassa.77 Jopa hyväntekijä on
vain lainanantaja, joka haluaa saada omansa pois, Aristoteles
toteaa.78
Aristoteleen selitysten valossa voidaan tarkastella myös
Platonin kirjoituksia, joiden mukaan jumalallinen oikeus
vaatii viisasta miestä maksamaan vanhemmilleen, esi-isille ja
jumalille velkansa. Näitä velkoja selitetään kattavasti Lakien
neljännessä kirjassa, jossa todetaan, kuinka viisaan miehen on
ajateltava, että
”kaikki mitä hän omistaa, kuuluu hänen synnyttäjilleen
ja kasvattajilleen, niin että hän tarjoaa heidän käyttöönsä
kaiken minkä suinkin pystyy (...). Näin hän suorittaa lainan heille takaisin korvaten heidän entiset ponnistuksensa ja
vaivansa ajoilta, jolloin hän itse oli vielä pieni, ja maksaa
heille takaisin sen mitä he vanhuutensa päivinä kipeästi tarvitsevat. (...) Heitä [vanhempia] tulee kunnioittaa ennen
kaikkea siten, että pidetään heidän muistonsa jatkuvasti
mielessä ja suodaan vainajille kohtuullinen osa siitä varallisuudesta, jonka onni on meille suonut. Kun toimimme ja
elämme näin, saamme kukin ansaitun palkinnon jumalilta
ja itseämme mahtavammilta olennoilta ja voimme suurimman osan elämäämme elää hyvien toiveiden vallassa.”79
Velkaa voidaan ajatella sen mukaan, onko se rituaalinen
vastavuoroisuuden velvoittavuus vaiko sieluun juurtunut sisäistetympi tunne. Jälkimmäiseen liittyen on kysyttävä, miten
velasta ylipäänsä tuli yhden yksilön kokemus? Vastausta
voidaan etsiä E. R. Doddsilta (1951), joka kutsuu ”vanhan
solidaarisuuden haamun vainoamiksi” niitä varhaiskreikkalaisia, jotka joutuivat maksamaan esi-isiensä kaupallisia ja
moraalisia velkoja. Vielä tuolloin kyse oli solidaarisuudesta,
koska velan maksaminen jakautui yhteisesti koko perheelle.

Vasta myöhemmin velansiirto pysähtyi, velanmaksun jyvittäminen unohdettiin ja velkataakka keskitettiin yksilölle, yhdelle
ihmiselle.80 Sokrateen viimeisiä sanoja ”Kriton, olemme
Asklepiokselle velkaa kukon. Uhratkaa se hänelle, älkää unohtako!”81 voidaan tarkastella sekä tämän historiallisen muutoksen kannalta että suhteessa hänen velka- ja uhrausnäkemyksiinsä.
Valtiossa Sokrates toteaa, että varallisuudesta voi olla apua
järkevälle ihmiselle täsmälleen siksi, että ”varallisuudella on
näet suuri vaikutus siihen, ettemme joudu (...) lähtemään
täältä pois pelon vallassa sen takia, että olemme velkaa
uhreja jumalalle tai rahoja jollekulle ihmiselle”.82 Tällöin Sokrateen viimeisten lauseiden sanavalinta ”velka” viittaisi siihen,
että viimeisenä hetkenään Sokrates pyysi hurskasta uhrausta.
Hänen epäluottamuksensa vanhaa solidaarisuutta kohtaan teki
hänestä yksinäisen vastuullisen ja velallisen, joka halusi rajoittaa tämänpuoleisen elämän viimeisetkin hetket hurskaaseen
toimintaan, ”taloudelliseen lunastukseen”.

Maksun aika
Velka on aina ajallista, joten olipa kyse hurskaudesta tai
epähurskaudesta, vaihtotoiminnalla jumalten kanssa on tietty
ajankäyntinsä. Keskeinen kysymys kuuluu: saako ihminen
jumalten rakkautta välittömästi vai lykättynä? Tai kuten nykyään kysyttäisiin: milloin koittaa määräpäivä, jolloin maksu
erääntyy?
Runoilijoiden ja kerjäläispappien uhrauksessa jumalten
rakkaus, hyväksyntä ja sovitus saadaan välittömästi. Näissä
mysteeriuskontojen kulteissa maallisen vaelluksen hurskaus
on merkityksetöntä. Kultteihin osallistuvat toivovat pelastusta
tässä ja nyt, ja heille myös luvataan kuolemattomuus ja henkilökohtainen pelastus pelkän vihkimisen ja menojen noudattamisen nojalla.83 Tilanne on toinen vaivannäköä edellyttävässä
uhraamisessa eli hurskaassa kauppiastaidossa. Siinä oikeamieliset totuudentavoittelijat saavat toki jo elinaikanaan jumalilta
ja ihmisiltä joitakin palkintoja, korvauksia ja lahjoja, mutta
määrältään ja suuruudeltaan ne eivät ole mitään niiden rinnalla, jotka odottavat oikeamielistä hänen kuoltuaan.84 Sovittu
maksu tulee myöhemmin, vasta kuoleman jälkeen.
Oikeaoppinen hurskaus ei ole pikasovitusta vaan sellaista
vaivannäköä, josta hyödytään pitkässä juoksussa, kirjaimellisesti, sillä Platon vertaa oikeamielisiä hyväkuntoisiin juoksijoihin, kun taas väärintekijä-huijarit ovat huonokuntoisia
juoksijoita:
”Taitavat väärintekijät ovat kuin juoksijoita, jotka juoksevat hyvin alkumatkan mutta loppumatkalla väsähtävät.
Ensin he pinkaisevat hyvään vauhtiin, mutta lopussa heille
nauretaan, ja häntä koipien välissä he kiirehtivät pois
kentältä seppelettä saamatta. Sen sijaan todelliset juoksijat
saavat perillä palkinnon ja heidät seppelöidään. Useimmissa tapauksissa käy näin myös oikeamielisille. Jokaisen
tekonsa ja jokaisen tapaamisen päätteeksi, samoin koko
elämän päättyessä he saavat kunniaa ja mainetta ja ihmiset
palkitsevat heitä. Eikö totta?”85
Hurskaiden vaivannäkö ”koituu hyväksi” heille paitsi jokaisen
tekonsa, myös itse elämän päätteeksi, juoksun perillä. Hurskaasta elämästä saa palkintoja ja hyvitystä paitsi tässä elämässä
myös kuoleman jälkeen.86 Platon kirjoittaa: ”Sinä menet tästä
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vankilasta sinne, missä ei ole vaivoja, ei huokauksia eikä vanhenemista, missä on tyyntä ja tuskatonta”.87 Elämä on pitkä
juoksu, vaivannäköä, mutta kuolemassa kaikki on toisin.
Kysymys kuolemasta kytkeytyy samalla kysymyksiin totuudesta, sielusta ja filosofiasta. Hurskaus voidaan nähdä osana
filosofista pelastusoppia. Platon kirjoittaa, että hurskas ihminen haluaa tulla jumalan kaltaiseksi ja saattaa sielunsa totuuteen; totuudessa ja hurskaudessa eläneen ihmisen sielu on kaikkein luultavammin juuri filosofin sielu.88 Platonin kirjoituksissa hurskas ihminen on se, joka kuollessaan voi olla sielun
puolesta luottavainen, mikäli hän ei ole elämänsä aikana välittänyt ruumiin nautinnoista eikä sen koristautumisesta, vaan
pyrkinyt filosofiseen oppimisen nautintoon ja koristanut sieluaan harkinnalla, oikeudentunnolla, urheudella, vapaudella ja
totuudella.89 Kuolemassa ruumis häviää, mutta sielu ei hajoa
eikä häviä, vaan ”se lähtee kohti sitä minkä kaltainen se itsekin on, kohti näkymätöntä, jumalallista, kuolematonta ja viisasta, ja sinne saavuttuaan se saa elää onnellisena, vapaana
harhoista, mielettömyydestä, peloista, intohimoista ja muusta
inhimillisestä pahasta”.90
Dialogin Kriton lopussa Sokrates pohtii kuolemanrangaistustaan ja sitä, kuinka hänen tulee totella lakeja, jotka ovat
hänet kasvattaneet. Sokrates toteaa, että hän ei saa asettaa
oikeuden edelle omia lapsiaan, elämäänsä eikä mitään muutakaan, koska hän voi esittää tämän kaiken puolustukseksi
niille, jotka Hadeksessa jakavat oikeutta. Tottelemalla kaupungin lakeja Sokrates kuolee vääryyden uhrina, mutta hänen
menettelynsä on hyödyllistä, oikeudenmukaista ja hurskasta
niin maan päällä kuin tuonpuoleisessakin.91 Sokrates onkin
tullut jälkipolville kuuluisaksi marttyyrisanoistaan, joiden
mukaan ihminen hyötyy kuoleman jälkeen siitä, että on mieluummin välttänyt väärin tekemistä kuin vääryyden kärsimistä.92 Faidonissa Sokrates toteaa: ”(...) Elän siinä toivossa,
että jotakin on olemassa vielä kuoleman jälkeenkin ja että
hyviä odottaa paljon parempi osa kuin pahoja, kuten jo vanhastaan on uskottu”.93 Tämä haaveilu, sekä samanaikainen
itsensä uhraamisen perustelu, ei ole mahdollista Aristoteleen
filosofiassa, koska hän suhtautui pidättyväisesti kysymykseen
kuolemanjälkeisestä onnellisuudesta.94
Kauppiastaidon kannalta Sokrateen toivo on sen toivomista, että jumalat maksavat velkansa, hyvittävät ihmisten
maanpäällisen hurskauden. Ihminen, jolla ei ole mitään
vääryyttä tunnollaan, saa vanhuuden hoivakseen ”suloisen
toivon”, Platon kirjoittaa.95 Hurskauden arvo perustuu juuri
toivoon siitä, että kuoleman jälkeen saadaan vastine hyveellisyydelle. Toivo on ratkaisevaa kauppiastaidossa, sillä jos voitaisiin olettaa, että hurskaita ei odottaisikaan parempi osa kuin
pahoja, koko oikeamielisille tehty ajatusrakennelma romahtaisi. Platon on tietoinen tästä,96 ja tämä selittää myös sen,
miksi Platonin kirjoituksissa kritisoidaan liioittelevia uhraustapoja. Kun epähurskaat tarjoavat nopeampirytmistä ja välittömämpää vaihtoa, Sokrates tarjoaa pitkitettyä toivoa. Kun
mysteereissä ja kulteissa nautitaan ruumiillisuudesta, juhlakulkueiden ja lahjojen näyttävyydestä, hurskauden kauppias puolestaan tarjoaa sielua.
Jotta toivon turhuus ei paljastuisi, Platonin ”hyveiden
markkinoilla” tehdään houkuttelevia tarjouksia. Jumalten ihmisille antaman hyvityksen (totuus, rakkaus, onni) hienointa
osaa ei Sokrateen mukaan saada vielä tässä elämässä, mutta
hurskaan elämäntavan omaksuneelle henkilölle luvataan kaikkein suurimmat palkinnot, ikuisuuteen liittyvät, joihin verrattuna maallinen elämä, lapsuuden ja vanhuuden välinen aika,

tuntuu kovin lyhyeltä.97 Erään Sokrateen kertoman tarinan
mukaan (jota Sokrates itse sanoo pitävänsä tosikertomuksena)
hurskaasti elänyt pääsee Autuaiden saarelle, jossa hän elää
täydellisen onnen tilassa, kaiken pahan saavuttamattomissa.98

Hurskaus rahana
Siinä missä Platonin kirjoituksissa hurskas vaivannäkö on viisasta ja filosofisesti arvokasta matkalla totuuteen, Aristoteles
korostaa itseriittoisuutta ja puhuu, kuinka ”tietävät viettävät
aikaansa nautinnollisemmin kuin ne, jotka etsivät tietoa”.99
Aristoteleen mukaan itseriittoinen toiminta on sen itsensä
vuoksi rakastettavaa, ei minkään tuloksen, tuotteen eikä edes
”lisäarvon”: ”Siinä ei synny mitään muuta mietiskelyn ohella,
kun taas käytännön toimista saadaan tuloksena itse toiminnan
lisäksi enemmän tai vähemmän jotakin muutakin.”100
Kaiken kaikkiaan Aristoteleen etiikasta ei löydä kauppiastaitoa, jota Platon tietämättään kehittelee. Tässä suhteessa näiden ajattelijoiden eron huomaa jo heidän tavassaan suhtautua filosofiaan. Aristoteles sanoo Nikomakhoksen etiikassa suoraan, että filosofian arvoa ei voi mitata rahalla, joten filosofiaa
ei voida asettaa vaihdattavien korvausten järjestelmään.101 Sen
sijaan Platonin Faidonissa Sokrates ajattelee viisautta yleisenä
vaihdon mittana. Hän toteaa seuraavaa: ”Ei kai, hyvä Simmias,
se ole oikea tapa hankkia hyvettä, että vaihtaa nautinnon nautintoon, tuskan tuskaan ja pelon pelkoon, suuremman pienempään niin kuin ne olisivat rahoja. Ainoa oikea raha, johon
kaikki tuo pitäisi vaihtaa, on viisaus.”102
Väittäisin, että Platonin kirjoituksia voidaan tulkita myös
siten, että ainoa oikea raha on hurskaus. Kaikki pitää vaihtaa
hurskauteen. Paitsi että hurskaus on filosofin käsissä taitoa,
kauppiastaitoa, sitä voidaan tarkastella myös varallisuutena,
rahana. Hurskauden omistajalla koittaa hyvät ajat, jos hän
vain malttaa kerätä hurskaus-nimistä rahaa, sillä hurskaudella
voi ostaa jumalten rakkauden. Tosin on huomioitava, että
Platonin kauppiastaidossa hurskaus-raha ei vapauta, vaan sitä
on käytettävä kuin säännöstelytaloudessa: vaihdon on tapahduttava ainoastaan siten, että oikeamielisyys ja hurskas vaivannäkö — hyvä mies on antanut itsensä jumalalle hurskaassa vaivannäössä103 — vaihdetaan ”ansion mukaiseen” hyvään. Aristoteleella tilanne on toinen. Hän toteaa, että kauppa ei ole
jumalten arvon mukaista: jumalat näyttävät ylipäänsä naurettavilta, jos ihmiset tekevät niiden kanssa sopimuksia, joissa
ihmiset omistavat jumalille oikeudenmukaisia tekoja.104
Olen tähän mennessä kuvannut, kuinka Platon on tehnyt
tarjouksensa. Platon on kehittänyt teoksissaan tahtomattaan
taloudellista etiikkaa silloin kun hän on viitannut asetelmaan,
jossa oikeamielinen ja hurskas elämä vaihdetaan rakkauteen,
totuuden jumalallisuuteen ja onneen. Platon ilmoittaa, että
hurskaus on arvoa, hyvettä, jonka kasaaminen kannattaa,
koska se on luotettavinta valuuttaa: sen voi vaihtaa jumalten
suomaan autuuteen. Nyt on kysyttävä, luottaako Platon, tai
hänen Sokrateensa, hurskauden arvoon, vaihtovälineensä voimaan? Pitääkö Sokrates tässä kaupankäynnissä hurskautta
”vakaana valuuttana”? Jos vastaus olisi myöntävä, Sokrateen tarjous rajoittuisi kauppiaan markkinointihuutoon ”täällä olisi
tarjolla totuus, hyvä osa, onni — hoi kaikki hurskauden omistajat, tulkaa tänne vaihtamaan!”
Jos Sokrates sanoisi vain tämän, hän olisi varma siitä, että
kauppa käy. Mutta hänelle hurskaus ei ole varmaa valuuttaa.
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den, väärintekijöiden, kerjäläispappien ja runoilijoiden raha
eli lyhyt maine, huvit, juhlat ja uhraukset saattavat houkuttelevampana varallisuutena viedä voiton tässä pelastuskaupassa.
Siksi Platon julistaa kirjoituksissaan muut vaihtokaupat huonoiksi. Ne, jotka eivät ole kasanneet hurskautta ja tuoneet sitä
kauppapaikalle, ovat tuomittavia. Bakkanttiriittien suorittajat
ja muut epähurskaat ovat arveluttavia, koska he kyseenalaistavat vaihdettavan arvon ja tuovat markkinoille oman rahansa.
Kaupankäynti kärsii ja vaihto menee vikaan kun hurskauden
rinnalle tulee toinen arvo.
Vaikka Sokrates väittää, että juhlat eivät voi olla varteenotettavaa valuuttaa, että niillä ei voi lahjoa jumalia, epävarmuutensa vuoksi hän päättää harjoittaa ”negatiivista mainontaa”: Sokrates pelottelee niistä seuraamuksista, joita ihmisille
koituu, jos he asioivat muiden kauppiaitten kanssa tai väärällä
rahalla. Esimerkiksi Valtion kymmenennessä kirjassa Platon
kertoo tarinan pamfylialaisesta sankarista Eristä, jonka sielu
oli poistunut ruumiista ja vaeltanut tuomareiden eteen tilille
tekemisistään; ne, jotka olivat tehneet hyviä töitä ja olleet
oikeamielisiä ja hurskaita, vastaavasti saivat ansionsa mukaan,
kun taas ne, jotka olivat tehneet väärin, joutuivat kärsimään.105
Sille kostetaan, joka ei ymmärrä Platonin rahamaailmaa ja
joka ei ole kasannut oikeaa valuuttaa.

Tämänpuoleista sielunkauppaa, tuonpuoleinen hyvitys
Platonin ja Homeroksen vastakkaisuus tunnetaan. Homeroksen maailmassa ihmisen väärä teko, harkitsemattomuus tai
hulluus selitetään demonilla tai jumalalla, joka on ”mennyt”
ihmiseen;106 Platonin teoksista sen sijaan löytyy useita kohtia,
joissa Sokrates tuomitsee väärintekijät ja uhkailee tuonpuoleisilla rankaisuilla niitä, joista jumala on ”lähtenyt”: jumalattomat eivät ole hurskaita ja oikeamielisiä.107
Samoin siinä missä Homeros puhui jumalten suosikeista,
sankareista, joille rakkaus lankesi kohtalon tavoin,108 Sokrates
sen sijaan sanoo, että jumalten rakkaus täytyy ansaita, ja se
täytyy ansaita toimimalla hurskaasti.109 Sokrates pitää siis hurskautta ansiosidonnaisena. Jumalan rakkauden voi ansaita hyvä
mies, joka tähtää ”hurskauden maaliin” toimimalla oikein ja
sopivasti. Platon kirjoittaa:

”Kauneinta, parasta, onnellisen elämän kannalta hyödyllisintä ja kaikin puolin sopivaa on hyvälle miehelle se, että
hän uhraa jumalille, seurustelee jatkuvasti heidän kanssaan rukouksin ja uhrilahjoin ja palvelee heitä kaikin
tavoin. Kehnon miehen kohdalla taas kaikki on päinvastoin. Kehno mies on nimittäin sielultaan epäpuhdas, hyvä
sen sijaan puhdas, ja saastaiselta ei hyvän miehen eikä jumalan ole oikein ottaa vastaan lahjoja. Kaikki vaivannäkö,
jota jumalattomat näkevät jumalien vuoksi, on siis hukkaan heitettyä, mutta hurskaille se koituu aina hyväksi.”110
Sen koommin hyväksi koituminen kuin rankaisukaan eivät
Platonilla ole puhtaasti tämänpuoleisia tapahtumia, vaan tuonpuoleisia seurauksia. Platonin kirjoituksissa ihmisen toiminnasta koituva jumalallinen ”vastaveto” siirtyy vähitellen tuonpuoleiseen, johon se arkaaisella ajalla ei suinkaan kuulunut111
— tai jos kuului, sitä ei perusteltu niin systemaattisen filosofisesti kuin Platon tekee.
On todettava, että tuonpuoleisen historia on monivivahteinen, ja siihen liittyy valtava selvitystyö, jota on tehty Platonin
ja orfilaisuuden suhteesta.112 Mainitsen muutaman esimerkin.
L.R. Farnellin (1921) mukaan kreikkalaisten uskonnollisessa
elämässä eskatologiset lupaukset kuuluivat vain harvoille initioituneille vielä 500- ja 400-luvuilla eKr.113 Martin P. Nilsson
(1960) toteaa, että Homeroksen maailmassa jumalten vihollisia rankaistiin tässä maailmassa, ja vasta myöhemmin, kun
vanha uskonto rappioitui, rankaisu siirtyi manalaan.114 Homeroksen Odysseuksen yhdennessätoista laulussa kuvataan kyllä
rangaistusta manalassa, mutta tämä oli jotakin aivan poikkeavaa Homeroksellakin, jonka rangaistuskäytännöt olivat ’silmä
silmästä’- ja ’hammas hampaasta’-tyyppisiä tämänpuoleisia
tasoituksia. Dodds puolestaan sanoo, että kukaan ei voi puhua
Odysseuksen kohdalla ”suurista syntisistä”, ja että vaikka palkkion ja rankaisun ideat voidaan löytää jo 600-luvulta, kyse
oli poikkeustapauksista.115 Toisaalta historiallista liikkumavaraa lisää se, että tuonpuoleiset lupaukset loistavat poissaolollaan sellaisen 300-luvun klassikon kuin Aristoteleen kohdalla:
Aristoteleen suurisieluisen hyvän elämän ”epäkaupallisessa”
etiikassa pitäydytään tämänpuoleisessa lihallisessa ihmisessä.
On myös todettava, että tuonpuoleinen ei Platonin aikana
ollut samalla tavalla absoluuttisesti jumaluuden aluetta, jollai-
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seksi se kristillisyydessä myöhemmin muodostui. Jean-Pierre
Vernant (1974) muistuttaa, että nykykäsityksen mukaan, teologien ja filosofien määritelmissä, jumala on jotakin, joka ylittää
maailman; sen sijaan kreikkalaisessa uskonnossa jumalat eivät
olleet maailman ulkopuolella, vaan olennainen osa kosmosta,
suorastaan viitekehys sille. Kreikkalainen ei tehnyt nykyään
niin tuttuja erotteluja fyysisen universumin ja sellaisen yliluonnollisen maailman välillä, joka on jumalten, demonien, sankareiden ja kuolleiden tuonpuoleinen.116
Jos edellä todetut tutkimukset huomioidaan, miten sitten
voidaan selittää se, että Platon onnistuu etiikassaan ”käyttämään” kaksijakoista maailmaa?
Platonille tärkeimmät asiat ovat tuonpuoleisia, mutta
vaihto jumalten kanssa tai ”uhrauskommunikointi” määrittää
myös kunkin ihmisen aseman tämänpuoleisessa. Hurskas
uhraus vaikuttaa tämänpuoleisissa käytännön initiaatioissa
ihmisen statukseen.117 Vernant ja Vidal-Naquet (1988) toteavat, että poliittiset, uskonnolliset ja sosiaaliset käytännöt määräytyivät kreikkalaisille paitsi ihmisten oikeaoppisista suhteista
jumaliin, myös ihmisten korrekteista suhteista toisiinsa.118
Hurskaus kauppiastaitona on siis Platonille vaihtoa jumalten kanssa, mutta se on samalla vaihtoa toisten ihmisten
kanssa. Platon kauppaa muille tuonpuoleisuuden sisältävää
eettistä järjestelmää, ja tässä etiikassa sielulla on keskeinen
rooli. Platonin filosofia istuttaa lähtökohtansa ja ennakkoehtonsa viittaamalla sieluun, johon homeerisen sankarin kiivaus
ja suvereniteetti ikään kuin imeytyvät. Sielua tarvitaan, koska
oikeuteen ja oikeudenmukaisuuteen vedottaessa toiminnassa
on hyvä viitata näkymättömään periaatteeseen, joka ei voi
saada tarkkaa sisältöä.119 Tämän vuoksi Sokrates sanoo:
”Ei kai ole jumalien arvon mukaista, että heitä houkutellaan lahjuksilla niin kuin kurjaa koronkiskuria. (...) Sillä
olisihan kauheata, jos jumalat katsoisivat meidän lahjoihimme ja uhreihimme eivätkä sieluumme, kuinka hurskas ja oikeudenmukainen kukin meistä on. Siihen he toki
katsovat enemmän kuin noihin kalliiksi tuleviin juhlakulkueisiin ja uhritoimituksiin, joita sekä yksityiset että valtiot vuodesta toiseen panevat toimeen, vaikka ovat tehneet
monia rikkomuksia jumalia ja ihmisiä vastaan. Mutta kun
jumalat eivät ole lahjottavissa, he halveksivat kaikkea tuota,
niin kuin Ammon ja hänen pappinsa sanovat.”120

Platonin etiikka taloudellisena hallinnointina
Olen tarkoituksella tehnyt Platonin etiikasta taloudellisen
tulkinnan. Platonin kirjoituksissa toki pilkahtelee myös ei-taloudellisia rituaalisia ja seremoniallisia käytäntöjä,121 joiden mahdollisuuteen olen viitannut. Esimerkiksi Platonin kuvaama
sääntöjä noudattava oikeaoppinen uhraaminen voitaisiin periaatteessa rinnastaa Aristoteleen kuvaamaan ”oikein antamiseen”.122 Myös Platonin maininnat kestiystävyydestä tai puheiden vuorotteluun liittyvistä veloista tuntuvat pikemminkin
käytännöllisiltä ei-taloudellisilta velvoitteilta kuin taloudellisilta maksuilta. Epäilen kuitenkin, että jos Platonia luetaan
kokonaisvaltaisemmin taloudellis-eettisen teeman puitteissa,
olisi vaikeaa sivuuttaa sitä hurskasta vaihtoa, joka edellyttää
palkkioista ja rankaisuista muodostuvan (esi)taloudellisen logiikan sisäistämistä.

Kaavio 1

HURSKAS UHRAUS
KAUPPIASTAITO
- lykätty velanmaksu
- raha: hurskaus
- palkkion toivo,
ansiosidonnaisuus
- puhdas sielu
- Platon

VAHVA RITUAALI/EI-TALOUS
- seremoniallinen rytmi
- jalous, runsaskätisyys
- vastalahja: suosio, kunnia
- rituaalinen ruumis
- Aristoteles

EPÄHURSKAS UHRAUS
HEIKKO RITUAALI
- välitön velanmaksu
- raha: juhlat
- palkkio:
tämänpuoleinen nautinto
- hedonistinen ruumis

Kaavio tiivistää kokonaisnäkemykseni jumalten kanssa vaihtamisesta siten kuin se ilmenee Platonilla ja Aristoteleella.
Hurskaan kauppiastaidon osaajat (kaavion vasen reuna) eivät
tee kuten heikon rituaalin liioittelijat (kaavion oikea reuna),
jotka korostavat pyhissä juhlissaan ruumista eivätkä sielua, ekstaattisia tuntemuksia eivätkä harkintaa, juhlakulkueiden tai
lahjojen näyttävyyttä eivätkä kohtuutta. Tämän vastakkainasettelun Platon itse tuo esiin Adeimantoksen kautta, ja tätä
jännitettä Platon-tulkinnoissa on korostettu.123 Mutta on huomattava, että nämä kummatkin vaihtoehdot ovat talouteen
johtavia. Sekä Platonin kritisoimassa tavallisen kansan ”pikapelastustekniikassa” (heikko rituaali) että sielunkauppaa käyvien
oppineiden filosofien lupauksissa (hurskas kauppiastaito) jäädään lunastuksen piiriin. Heikossa rituaalissa maksun ongelma
ei katoa, vaan se vain ratkaistaan toisella tavalla, toisella nopeudella ja toisella valuutalla. Mikäli yleinen taloudellinen logiikka
halutaan kyseenalaistaa, vaihtoehtoja ei kannata etsiä velkojen
maksamisesta, ilmaisesta armosta tai uusista arvoista (juhlat,
vapaus). Nämä heikon rituaaliin osatekijät ovat itse asiassa
olennaisesti sidoksissa rikkauden hankkimistaitoon, krematistikeen.
Tämän vuoksi olen artikkelissani tuonut esiin kolmannen
vaihtoehdon, ei-taloudellisen vahvan rituaalin (kaavion keskiosa), jonka olen erottanut heikosta rituaalista. Paremmin kuin
heikko rituaali, juuri vahva rituaali osoittaa Platonin ”taloudellisen etiikan” rajat, eli sen mihin talous päättyy ja mihin
se ei yllä. Vahvassa rituaalissa uskonnollisuus nojaa tyhjiin,
siis kauaskantoisuutta ajatellen arvottomiin toimintoihin, niiden ”etiikkaan”. Tässä rituaalisen hurskauden vahvassa muodossa mahdollinen odottaminen ei liity lunastukseen, vaan se
on kuin pelin seuraavan vaiheen odotusta, vastalahjan rytmiä
kunnian ja jalouden hengessä.
Lähtökohdaksi voidaan ottaa Doddsin kommentti, jonka
mukaan Platon haluaa kyseenalaistaa jumalten lahjomisen.
Tämän vuoksi Platon kritisoi sellaista uhraamista, jossa kiitollisuutta osoitetaan siksi, että vastineeksi halutaan jumalten suopeutta. Platonin mukaan tällaisessa ’annan, jotta antaisit’-tyyppisessä uhraamisessa uskonnosta tulee kaupankäynnin tekniikkaa, kuten Euthyfronissa todetaan.124 Kantani on, että tämä
kritiikki on näennäistä. Sokrateen juonikkuus on siinä, että
samalla kun hän arvostelee muita koronkiskureiksi, hän itse
käy kauppaa sieluilla. Sokrates arvostelee yksinkertaista taloutta
(heikkoa rituaalia) voidakseen valjastaa oppilaansa monimutkaisempaan talouteen (kauppiastaitoon). Valtion ihanneihminen
on filosofi, ja filosofit ovat velkaa valtiolle, joka heidät on tuottanut. Filosofi on velvoitettu toistamaan hurskauden, oikeudenmukaisuuden, totuuden ja vapauden ekonomiaa. Sokrates puhuu lykätystä takaisinmaksusta, mikä merkitsee sitä,
että sielu pääsee todelliseen kukoistukseensa vasta kuoleman
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jälkeen, poistuttuaan ruumiista. Tavoittelemisen arvoiseksi
mainostettu puhdas sielu julistetaan ikuiseksi, sillä jos sielu
voisi kadota, vaihtokaupassa tarvittavaa hurskaus-rahaa ei olisi
mielekästä kasata. Voidaankin sanoa, että siinä missä moderni
talousmetafysiikka tuottaa tarpeita, jotta tuotantokoneisto
voidaan oikeuttaa, Platon ”tuottaa” sielun jatkuvuuden ja ikuisuuden, jotta hurskautta voidaan suositella ja kaupata.
Sokrateen perushyveet eivät siis saavuta täyttä voimaansa
irrallisina avuina eivätkä perättäisinä luetteloina, vaan niiden
varsinainen jännite ja potentiaali syntyy siinä vaiheessa, kun
Platon hahmottelee niiden taustalle eskatologian tuomioineen ja autuuksineen. Platon kasvattaa filosofeja käyttämällä
kuolemanjälkeisiä rangaistuksia ja palkkioita paitsi motiiveina
ei-karnaaleille hyveille,125 myös hurskauteen ohjailevina kiihokkeina.126 Friedrich Nietzschen mukaan erityisesti Platonin kohdalla olisikin tutkittava, kuinka kauas ulottuvat pappien ja
filosofien ”pyhät valheet”, kokonaiset teoriat, jotka oikeutetaan
hurskailla päämäärillä. Nietzschen mukaan pyhä valhe onnistuu, jos kasvatusta varten kehitetään ennakkoehdoksi kuolemanjälkeinen rangaistus ja autuus, minkä jälkeen ihmiseen
istutetaan ’tietoisuus’ palauttamalla kaikki motiivit pelkoon ja
toivoon.127 Jumalilta saatava takaisinmaksu eli siunaus ja tuonpuoleinen onni ovat vain tekosyitä, joita lupailemalla ihmisen tämänpuoleista elämää voidaan hallita, ihmisen ylpeys ja
hybris voidaan kesyttää.128
Dialogissa Euthyfron Sokrates kysyy, millainen ihmisen
pitää olla ja miten ihmisen pitää toimia, jotta hän olisi hurskas. Sokrates kysyy myös, onko hurskaus kaikissa asioissa yksi
ja sama.129 Olen käsitellyt artikkelissani näitä kysymyksiä aivan
kuin Sokrates pyrkisi luomaan moraalisen järjestyksen, kehittelisi kontrollijärjestelmää, erilaisia ”hurskaustekniikkoja”, joista
muodostuva rakenne osoittautuu taloudelliseksi (kauppiastaito, velka, vaivannäkö jne.). Hurskaaseen vaihtoon sisältyy
paitsi maallisen elämän arvon kieltämistä, askeettisia taipumuksia, myös sielun erottaminen ruumiista, (sielun) pakoa johonkin muualle, toivoa jostakin muusta, onnellisemmasta elämästä kuoleman jälkeen, siis kaiken kaikkiaan eskatologinen
perspektiivi, pelastuksen odotus. Platonin etiikka ei ole itseriittoista oikonomiaa, koska tuonpuoleisuus tekee siitä rajatonta
vaihtoa, päättymätöntä kauppaa.
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vedoten, että Platonin dialogeista muodostuva kirjallisten töiden kokonaisuus ei ole mitään vakavaa kirjoittajansa oman arvion mukaan. Collin
mukaan Sokrates kuului vielä osittain varhaiseen viisaiden aikakauteen,
sofian aikaan, mutta Platonia hallitsee kirjallinen perinne, taiteilijan mielenlaatu. Vaikka Platon kritisoi kirjoitusta, Collin mukaan hänen vahvin
viettinsä on kirjailijan ja dramaturgin. Colli (1997), s. 102-107. (VII
kirjeestä ks. myös Sallis (1986), s. 2.) Julia Kristeva (1993) puolestaan
toteaa Mihail Bahtinin näkemyksiä seuraten, että Platonin kirjoittamat
sokraattiset dialogit ovat taidetta, joissa on omaksuttu ”karnevalistisen
näyttämön dialoginen ja kyseenalaistava rakenne”. Kristeva (1993), s.
39. Jacques Derrida (1972) on sanonut, että Sokrateen kuuluisa ironia
ei suinkaan ollut hänen kyselytekniikassaan tai sofistien kyseenalaistamisessa, vaan siinä, että Sokrates itse käytti sofistien keinoja. Sokrates vastasi yhdenlaiseen myrkkyyn toisenlaisella myrkyllä, pharmakoniin pharmakonilla. Derrida (1972), s. 134, 145, 147-148, 154.
Ks. esim. Thesleff & Sihvola (1994), s. 10 ja 113.
Brandwood (1976), s. 654.
Morgan (1990), s. 194n.
Morgan (1990), s. 2-5, 15, 31.
Euthyfron 14d-e.
Euthyfron on nähty tyyppiesimerkkinä Sokrateen elenkhos-metodista ja
käsitteenmäärittelystä. Irwin (1977), s. 38, Irwin (1995), s. 23-28, 31 ja
Morgan (1990), s. 21.
Euthyfron 15e-16a ja Irwin (1977), s. 42-3.
Euthyfron 14b.
Herodotos IX, 37.
Pidot 188c.
Vernant (1974), s. 146-147 ja Vernant & Vidal-Naquet (1988), s. 263.
Vernant (1974), s. 171, Vernant & Vidal-Naquet (1988), s. 73 ja Morgan (1990), s. 17. Hurskaan oikeudenmukaisuuden maa- ja kaupunkisidonnaisuutta painottavat Jean-Pierre Vernant ja Pierre Vidal-Naquet
huomauttavat, että Sokrateen mukaan hurskaus ja oikeudenmukaisuus
vaatii kunnioitusta isänmaan laeille jopa enemmän kuin isälle, äidille ja
esivanhemmille (ks. Kriton 51a-c). Valtiota on kunnioitettava, vaikka lait
olisivat kuinka epäoikeudenmukaisia ja vaikka epäoikeudenmukaisuus
kääntyisi kunnioittajaa itseään vastaan jopa tuomitsemalla tämän kuolemaan (kuten Sokrateen tapauksessa lopulta käy). Vernantin ja VidalNaquetin mukaan kaupunki, sen nomoi (lait, tavat) ovat kunnianarvoisempia ja pyhempiä kuin äiti, isä ja esi-isät yhteensä. Vernant & VidalNaquet (1988), s. 41.
Detienne (1989), s. 4.
Morgan (1990), s. 197n.
Lait VIII 828a-c, Pidot 173a, Pidot 176a, Valtio V 461a, mutta myös
Faidros 230bc, Lysis 207d, Valtio IV 419a, Timaios 26e ja Kritias 116e.
Valtio I 328c; Alkibiades II 148e-149c, Lait VI 774e, Lait VII 800b-d.
Kratylos 401c-d. Siinä missä nykyään luetaan ruokarukous, kreikkalaiset
lorauttivat pisaran viiniä lattialle ja uhrasivat palan ruokaa liedelle, ehdottomasti Hestialle (Nilsson (1960), s. 73). En artikkelissani puutu tarkemmin itse Hestiaaseen, vaan huomioin jumalten kanssa vaihtamisen
ylipäänsä. Vernant toteaa, että kreikkalaisia jumalia ei pitäisi määritellä
toisistaan riippumattomina, ikään kuin eristyksissä olevina figuureina,
sillä tällöin sivuutettaisiin jotakin olennaista niistä. Kreikkalaisten uskonnollista järjestelmää on mahdoton ymmärtää, ellei tutki kuinka monilukuiset jumalat suhteutuvat toisiinsa. Erilaisten jumaluuksien pelkkä luettelointi ei siis riittäisi, vaan olisi analysoitava koko pantheonin rakenne
ja osoitettava, kuinka useat voimat ryhmittyvät, assosioituvat toisiinsa,
ovat vastakkaisia toisilleen ja erillään toisistaan. Esimerkiksi Hermesjumala on ensin suhteutettava Zeukseen, sitten vertailtava häntä Apolloon, Hestiaan, Dionysokseen ja Afroditeen. Vernant (1974), s. 109-110;
jumalten keskinäisistä sidoksista ks. myös Colli (1997), s. 24-36.
Minos 315b, ks. myös Lait VI 782c.
Lait VI 767c-d.
Detienne (1989), s. 8.
Vernant & Vidal-Naquet (1988), s. 16.
Kritias 119d-e.
Lait VI 782c. Kakkuja uhrasivat mm. ankarimmat pythagoralaiset, nämä
antiikin ”vegetaristit”, jotka kieltäytyivät kaikesta liharuoasta ja kunnioittivat ainoastaan alttareita, joita ei oltu tahrittu verellä. Detienne (1989),
s. 6.
Lait XII 956a-b.
Faidon 118a.
Poseidonille uhrattiin pääasiassa härkiä, Athenelle vasikoita, Artemiille ja
Afroditelle vuohia. Asklepios vaati kukkoja tai kanoja, jotkut muut jumalat kyyhkysiä, koiria ja hevosia jne. Flacelière (1997), s. 185-186.
Irwin (1977), s. 295n ja Thesleff (1999a), s. 406.
Lait XII 956a-b.
Alkibiades II 148e-149c.

54.
55.
56.
57.
58.

Lait VII 815b-d ja Farnell (1907), s. 152.
Valtio II 364e-365a.
Valtio II 364b-c.
Burkert (1987), s. 18 ja Vernant (1974), s. 149.
Magian ja uskonnon erottelu on tuttu erityisesti 1900-luvun alun
antropologeilta (ks. esim. Douglas (2000), s. 112-130) mutta myös sosiologeilta. Max Weber pitää magiaa henkienpakotuskäytäntönä, joka eroaa
uskonnosta sikäli, että se ei jaa maailmaa kahteen osaan, luo ”takamaailmaa”. Toki esimerkiksi jo Nietzsche tarkasteli, kuinka maagisissa seremonioissa ihminen sitoutui sekä uskontoa että luonnonlakeja edeltäviin
henkien ja voimien ”kausaalisuhteisiin”. Nietzsche (1994a), § 111.
59. Finley (1985), s. 62, 66-69.
60. Dodds (1951), s. 28-63.
61. Aristoteleen mukaan liioittelu on moitittavaa äärimmäisyyttä, kuten
kerskailua, naurettavuutta tai imartelua. Nikomakhoksen etiikka II
1108a10-30.
62. Nikomakhoksen etiikka IV 1120a24-25.
63. Nikomakhoksen etiikka IV 1120b15-16.
64. Nikomakhoksen etiikka IV 1120b4.
65. Nikomakhoksen etiikka IV 1122b7-8.
66. Runsaskätisyydestä, ks. Holvas (1999).
67. Diodoros VII 1.4. s. 348-351.
68. Polanyi (1971), s. 198.
69. Sokrates sanoo puheenvuorostaan: ”Kunpa voisinkin suorittaa teille koko
velan eikä tarvitsisi tyytyä pelkkiin korkoihin kuten nyt.” Valtio VI 507a.
70. Valtio X 612c.
71. Timaios 17b. Aterian tarjoaminen nähdään suorastaan kunnia-asiana,
joten Laiessa kauhistellaan kestiystävyyden rappeutumista: ”Mutta nythän on niin, että kun joku rakentaa talon syrjäiseen paikkaan kauas valtateistä harjoittaakseen siellä liiketoimintaa, hän ottaa tähän tervetulleeseen majapaikkaan vastaan hädässä olevia matkalaisia. Hän tarjoaa rauhaa ja lepoa ankarien myrskyjen ahdistamille ja viileyttä tukahduttavasta
helteestä kärsiville, mutta hän ei kohtele heitä tovereina eikä tarjoa heille
kestiystävyyttä ja vieraanvaraisuutta, vaan suhtautuu heihin kuin sodassa
saatuihin vihollisvankeihin, jotka ovat joutuneet hänen käsiinsä, vaatien
kohtuuttoman suuria ja likaista ahneutta todistavia lunnasrahoja. Tällaiset väärinkäytökset noissa ammateissa ovat saattaneet tämän hädänalaisten auttamiseksi tarkoitetun toiminnan huonoon huutoon.” Lait XI
919a-b. Vernant ja Vidal-Naquet kertovat, että antiikin aikana kirjoitetuissa tragedioissa vieraanvaraisuuden väärinkäyttämisestä saattoi seurata
sota. Vernant & Vidal-Naquet (1988), s. 73.
72. Valtio VII 520a-d. Ks. myös Valtio I 338b, jossa Sokrates sanoo niistä,
joilta hän on oppinut viisautta ja joiden puheita hän on arvostanut:
”Mutta pystyn antamaan vain kiitollisuutta, sillä rahaa minulla ei ole.”
73. Lait IV 717a-b.
74. Nikomakhoksen etiikka VII 1163b17-18 ja 1163b19-23.
75. Nikomakhoksen etiikka IV 1120a16-17.
76. Nikomakhoksen etiikka IV 1120a21-22.
77. Nikomakhoksen etiikka IX 1167b16-25.
78. Nikomakhoksen etiikka IX 1167b16-31
79. Lait IV 717b-718a, kursiivit JH:n.
80. Dodds (1951), s. 33-36.
81. Faidon 118a. Koska Asklepios oli lääketieteen jumala, Nietzsche tulkitsee
tämän lausuman sanoiksi ’Elämä — se on pitkä sairaus; olen vapahtaja
Asklepiokselle kukon velkaa’. Nietzschen mukaan Sokrates ja Platon olivat filosofeina rappion oireita, koska he näkevät ongelman itse elämän
arvossa: elämä on sairautta ja vain lääkäri voi auttaa filosofia. Nietzsche
(1994b), § 291-§ 297. Giorgio Colli (1997) toteaa, että Sokrateen viimeisten sanojen tulkitsemiseksi on kirjoitettu paljon, mutta tärkein niiden tarjoaman merkityksen tulos on, että ”kreikkalaisilla uskonnollista
ja vakavaa kontekstia säestävät usein hämärät sanat”. Colli (1997), s.
54-55.
82. Valtio I 331b.
83. Burkert (1987), s. 16; Flacelière (1997), s. 201-202. Vernant toteaa, että
virallista uskontoa vastustavissa kulteissa, joissa ei ollut yleisesti jaettua
kreikkalaista hurskautta, ilmeni ’mystistä’ uskonnontunnetta, pakenemishalua, hulluuden (mania) kulttia, henkilökohtaisen pelastuksen hakua,
joka ilmeni kaupungin ja sen instituutioiden laidoilla (joihin Sokrates
tunnetusti harvoin uskaltautui, ks. Faidros 230b-d). Vernant (1974), s.
119-120.
84. Valtio X 613e-614a.
85. Valtio X 613b-c.
86. Jo tässä voidaan huomata, kuinka Platon on kirjoituksissaan suuntaamassa
tietynlaiseen itsensä kieltämiseen ja lunastuksen logiikkaan. ”Askeettinen
käsitys kuolemaan valmiista filosofista on aihe, jolla on ollut suuri jälkivaikutus etenkin uusplatonismin sävyttämään mystiikkaan. Usein se on
kietoutunut kristilliseen oppiin itsensä kieltämisestä”, toteavat Knuuttila
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ja Thesleff. Knuuttila & Thesleff (1999), s. 361. Ks. myös Russell (1992),
s. 165. Tällaisen tulkinnan taustalle voidaan luonnollisestikin olettaa
Max Weberin figuuri, sillä juuri Weber kirjoitti siitä, kuinka vapautua
viettien vallasta alistamalla teot jatkuvalle ja järjestelmälliselle itsensä tarkkailulle ja tekojen eettisen arvon harkinnalle.
87. Aksiokhos 370d.
88. Gorgias 526c. Tätä totuudentavoittelun ja hurskauden liittoa ovat kritisoineet niinkin erilaiset ajattelijat kuin Friedrich Nietzsche ja Bertrand
Russell. Russellin mukaan Platon tahtoo aina puolustaa näkökantoja,
jotka tekevät ihmisen hyveelliseksi, joten hän hylkää loogiset päättelyt
ja älyllisen rehellisyyden voidakseen johtaa keskustelun tiettyyn moraaliseen tulokseen. Russell (1992), s. 100, 116. Nietzsche puolestaan
vertaa Platonia esisokraatikkoihin ja toteaa, että sokraattinen samastus
’järki=hyve=onni’ on elämälle vihamielinen yhtälö, jota varhaisemmat
kreikkalaiset eivät olisi hyväksyneet. Nietzsche (1994b), § 4.
89. Faidon 114e. Kun Sokrates Apologiassa pohtii, onko kuolema loppu vai
onko se muutos eli ”sielun siirtyminen täältä jonnekin muualle”, hän
päätyy siihen, että kummatkin ovat suuria voittoja. Apologia 40c-e ja
Morgan (1990), s. 14. Sokrateen mukaan oikeilla filosofeilla on jopa
päämääränään kuolema, ”kuoleman jälkeinen tila”. Faidon 64a-b. Näin
on siksi, että ihminen saavuttaa totuuden vasta kuolemassa, jolloin sielu
pääsee täysin eroon ruumiista. Puhdas tieto on mahdollista vain sielun
kautta. Elinaikana ihminen pääsee lähimmäksi tietoa olemalla ruumiin
kanssa tekemisissä niin vähän kuin suinkin, itse asiassa ”elämällä melkein
niin kuin olisi jo kuollut”. Faidon 66e-67a, 67d-e. Morgan (1990), s. 63.
90. Faidon 81a. Morganin mukaan sielun kuolemattomuudesta oli Platonin
päivinä esitetty jo useita argumentteja, mutta Faidon on eräs varhaisimpia ja kattavimpia aiheen esityksiä. Sen sijaan esimerkiksi Pidot on niin
sisällöltään kuin sävyltäänkin huomattavasti tämänpuoleisempi. Morgan
(1990), s. 67, 91.
91. Kriton 54b-c.
92. Gorgias 527b.
93. Faidon 63c.
94. Nussbaum (1986), s. 318.
95. Valtio I 330e-331a.
96. ”(...)Kukaan ei kyllä ikinä pysty todistamaan, että kuolevien sielut muuttuvat kuoleman vaikutuksesta väärämielisemmiksi”. Valtio X 610c.
97. Valtio X 608c.
98. Gorgias 523a-b.
99. Nikomakhoksen etiikka X 1177a26-27.
100. Nikomakhoksen etiikka X 1177b1-2
101. Nikomakhoksen etiikka IX 1164b4.
102. Sokrateen lausuma jatkuu tavalla, joka vahvistaa käsitystä viisaudesta
kauppatavarana: ”Todellisuudessa kai juuri viisaudella ja viisauden kautta
ostetaan ja myydään kaikki, urheus, maltillisuus ja oikeudenmukaisuus,
ylipäänsä oikea hyve, tulkootpa nautinnot, pelot ja muut vastaavat sitten
mukaan tai jääkööt pois. Mutta jos näitä vaihdetaan toisiinsa erillään
viisaudesta, sellainen hyve on pelkkä varjokuva, pelkkää orjamaisuutta,
siinä ei ole mitään tervettä eikä totta.” Faidon 69a-b.
103. Platon tulkitsee Hesiodosta siten, että Hesiodoksen mukaan pahuuteen johtava tie on tasainen eikä siltä kulkeva joudu vuodattamaan hikeä,
”mut hyve vaivoja vaatii”. Lait IV 718e. Platon kirjoittaa: ”(..) Voimme
kenenkään paheksumatta säätää seuraavan lain: ylistyslaulujen kohteiksi
ovat soveliaita kansalaiset, jotka ovat saavuttaneet matkansa pään ja ovat
sielun tai ruumiin voimin työskennelleet hyvin uutterasti ja laeille kuuliaisina.” Lait VII 801e. Kyseinen kohta on yllättävä, ja se ansaitsisi enemmänkin huomiota, koska Platon eli aikana, jolloin vaivannäkö ei sopinut
vapaalle miehelle.
104. Nikomakhoksen etiikka X 1178b10-18.
105. Valtio X 615b.
106. Dodds (1951), s. 5-12.
107. Platon kirjoittaa, että kaikista onnettomuuksista pahin on se, jos ihminen joutuu alas Hadekseen sielu täynnä vääryyttä. Gorgias 522e. ”Se,
joka on elänyt väärämielisesti ja jumalattomasti, joutuu koston ja rangaistuksen vankilaan, jonka nimi on Tartaros”, sanoo Sokrates. Gorgias
523b. Myös apologiassaan Sokrates toteaa: ”Sanon teille, jotka olette
tuominneet minut kuolemaan, että tulette heti minun kuolemani jälkeen saamaan rangaistuksen, joka kautta Zeuksen on paljon pahempi
kuin minun”. Apologia 39c. Theaitetoksessa Sokrates erittelee ihmisiä sen
mukaan pääsevätkö he kuoltuaan pääse siihen paikkaan, joka on puhdas
kaikesta pahasta (Theaitetos 177a) ja Laeissa todetaan, että ihminen on
vapaa kuoleman jälkeen seuraavista rangaistuksista vain jos hän ei tee vääriä tekoja, vaan elää elämänsä oikeudenmukaisena ja hurskaana. Lait XII
959b-c.
108. Paitsi että Platonin ja Homeroksen välillä voidaan nähdä jännite myös
heidän rakkauskäsityksissään, Platonin teoksista voidaan löytää useita
kohtia, joissa hän kritisoi Homerosta, koska tämä esitti jumalat väkivaltaisina, tai tarkemmin sanoen antagonistisina. Nietzsche (1969), s. 152. Pla-

ton vastusti myös Hesiodoksen kertomuksia jumalien välisistä riidoista.
Valtiossa Sokrates kutsuu näitä kertomuksia vääristeleviksi sepitteiksi ja
valheiksi, jotka ovat kaiken lisäksi rumia. Valtio II 377d-e. Platonin
mukaan jumalia ei ylipäänsä voi suostutella mihinkään vääryyteen, jumalat eivät valehtele eivätkä jumalat voi käyttäytyä väkivaltaisesti. Pidot
195c; Valtio II 377d-e, II 380b, III 391d; Lait X 907b ja Lait XII 941b;
poikkeuksena Minos-dialogi, ks. Thesleff (1999b), s. 369.
109. Euthyfron 5e. Dialogissa Euthyfron aivan erityisesti korostetaan, että sitä
rakastetaan mikä on hurskasta eikä päinvastoin, eli että jokin muuttuisi
hurskaaksi, koska sitä rakastetaan (mikä puolestaan sopisi varhaiskreikkalaisten mytologioiden järjestyksiin). Euthyfron 10de; Irwin (1977), s. 48
ja Irwin (1995), s. 25.
110. Lait IV 716e, kursiivi JH:n.
111. Arkaaisella ajalla viitataan yleensä aikaan ennen Persialaissotia 490-449
eKr. (ks. esim. Dodds (1951), s. 50n).
112. Monet antiikin tutkijat olettavat esimerkiksi, että siinä missä Homerokselle ihmisen ruumis oli ihminen itse ja hänen sielunsa oli vain arvoton varjo, orfilaiset puolestaan, joilta Platon sai vaikutteita, pitivät sielua
kuolemattomana ja ruumista sielun vankilana. Nilsson (1960), s. 116,
Farnell (1907), s. 152n ja Farnell (1921), s. 380-385. Kuitenkin esimerkiksi Dodds kyseenalaistaa ”orfisen doktriinin” ruumiista sielun vankilana. Hän epäilee myös koko oletusta, jonka mukaan Platon olisi toisen
maailman myyteistä kirjoittaessaan omaksunut osia orfilaisesta apokalyptiikasta. Dodds (1951), s. 148-149. Paitsi Dodds myös Robert Parker
toteaa, että Platonin tuonpuoleisuuskäsitysten orfilaisia vaikutteita tulisi
aina tarkastella yhdessä pythagoralaisten vaikutteiden kanssa. Parkerin
mukaan pythagoralaisen elämäntavan avainsanoja olivat ’hurskaus’ tai
’harmonia’ ’puhtautena’, kun taas orfisilla rituaaleilla oli erityinen eskatologinen merkitys. Parker (1983), s. 282-283, 299-302. Doddsin ja
Parkerin tiukat kriteerit historiallisen tutkimuksen suhteen saavat suhtautumaan skeptisesti Morganin sinänsä mielenkiintoiseen tulkintaan,
jonka mukaan Platonin kirjoituksissa initiaatiot, mysteerit, orfiset, bakkanttiset ja pythagoralaiset riitit muunnetaan synteesiksi, joka palvelee
samaan aikaan uskonnollista ja tiedollista päämäärää. Morganille Sokrateen hurskaus on siis yhdistelmä ekstaattisuutta ja rationaalisuutta. Se
on elenkhos-metodia hyödyntävä rationaalinen versio ekstaattisesta rituaalista. Morgan (1990), s. 32, 75, 167.
113. Farnell (1921), s. 373.
114. Nilsson (1960), s. 117-120.
115. Dodds (1951), s. 137.
116. Tämä ei tarkoita sitä, että kreikkalaiset sekoittivat kaiken toisiinsa.
Kreikkalaisten uskonnollisessa ajattelussa erotettiin asioita toisistaan,
mutta ei samalla tavalla kuin nykyään. Kreikkalaiset jaottelivat kosmoksen useiden eri voimien kesken, sellaisten voimien, jotka saattoivat toimia
kaikilla todellisuuden tasoilla; esimerkiksi Zeus oli monia asioita yhtaikaa
— asioita, jotka meidän silmissämme ovat täysin erillisiä tai vastakkaisia
alueita, kuten ihmisten maailma ja yliluonnollinen maailma. Vernant
(1974), s. 105-106, 111-112.
117. Burkert 1987, s. 23-24; Nilsson 1960 s. 117.
118. Vernant & Vidal-Naquet (1988), s. 320.
119. Vähämäki (1997), s. 10-11. Jussi Vähämäki kuvaa kirjoituksessaan
homeerisen agonismin hävittämistä ja politiikan syntyä.
120. Alkibiades II 149e-150a.
121. Uhraaminen oli nimenomaan käytännöllistä. Nilssonin mukaan tulisi
muistaa, että siinä missä meidän aikamme hurskautta ilmaistaan yleensä
sanoin, antiikissa hurskautta ilmaistiin teoilla. Meidän kouluissamme
päivä saattaa alkaa aamurukouksella, kun taas kreikkalaisten gymnasioissa
oli sankareiden temppeli, jolle suoritettiin kulttiriitti. Nilsson (1960),
s. 73.
122. Holvas (1999), s. 8-10.
123. Talouden arvostelussa tämä on yhtä hampaatonta kuin Lutherin
anekauppakritiikki. Esimerkiksi Doddsin mukaan Valtion toisessa kirjassa Platonin kritiikki (joka itse asiassa on Adeimantoksen kritiikkiä)
ei kohdistu ainoastaan kerjäläispappien kaltaisiin kiertolaisiin, vaan Platon hyökkää koko rituaalisen puhdistautumisen traditiota vastaan, koska
se on vallannut tavallisen kansan ja siitä on tullut julkista moraalia. Toisin kuin tavallisen kansalaisen, viisaan ja oppineen filosofin olisi osattava
puhdistaa sielunsa ilman rituaalia. Dodds (1951), s. 222.
124. Dodds (1951), s. 222.
125. Morgan (1990), s. 59, 72, 137.
126. Nietzsche (1994a), § 105. Morgan tekee erottelun, jonka mukaan
Gorgiaassa Platon pyrkii lohduttamaan oikeudenmukaisia, kun sen sijaan
Faidonissa halutaan pelotella Kallikleen kaltaisia epähurskaita, jotka vastustavat Platonin visiota. Morgan (1990), s. 72, 74, 104.
127. Nietzsche (1996), § 141.
128. Dodds (1951), s. 31, 38, 48 ja Despland (1985), s. 208.
129. Euthyfron 5d1-2 ja Irwin (1995), s. 36.
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