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Janne Porttikiven käännös Ba-
dioun Apostoli Paavalista on 
hyvä ja sujuva, ja myös kannen 

graafinen asu on selkeä ja tyylikäs. 
Muuta positiivista sanottavaa kir-
jasta on vaikea keksiä. Huolimatta 
kirjan osakseen saamasta huomiosta 
Badioun Paavalissa tyrmistyttävä 
karkeus, asiantuntemattomuus ja 
ylenkatse yhdistyvät sumeaan epä-
määräisyyteen ja ylimalkaisuuteen. 
Badiou toki myöntää itsekin, ettei 
pyri Paavalin tekstien uskolliseen 
tulkintaan. Sen sijaan hän tekee 
ohueksi kauhtuneen sunnuntaisaar-
natempun ja käsittelee Paavalia ikään 
kuin aikalaisenamme.

Badioun kirjan tavoitteena on 
tulkita Paavalin ajattelua kumouk-
sellisena politiikkana. Paavalilaisessa 
politiikassa hahmotetaan Badioun 
mukaan uudella tavalla subjektin 
totuussuhde, joka perustaa tasa-
arvon ja sitä kannattelevan univer-
saalisuuden ajatusta. Kirjan agenda 
liittyy kokemukseen, että 1990-
luvun Ranskassa tasa-arvo toteutuu 
huonosti tai provinsiaalisesti. Apostoli 
Paavalissa esitetty korjausehdotus on 
Paavalin kirjeistä johdettu pyrkimys 
muotoilla yhteisön – tai Badioun 
yleistämänä yhteiskunnan – sisäiset 
suhteet uudelleen sellaisen totuuden 
kautta, joka koskettaa kaikkia yh-
täläisesti mutta yksilöllisinä subjek-
teina. Tämä perusajatus ei toki ole 
huono eikä edes olennaisesti huonoa 
Paavalin tulkintaa, mutta kun uni-
versaalisuuden, subjektiuden, totuus-
prosessien ynnä muiden määrittele-
mättä jäävien käsitteiden jargoninen 
vyyhti kierretään auki, jäljelle jää 
vaatimaton määrä triviaalia ainesta.

Apostoli Paavali on täynnä 
asiavirheitä ja huolimattomia tul-
kintoja. Badiou näyttää suhtau-
tuvan aineistoonsa vihamielisesti 
tai vähintään halveksivasti. Jo joh-
dannon ensimmäisellä sivulla hän 

toteaa kristinuskon olevan olemuk-
sellisesti ”tarunomainen”, koska sen 
perustava tapahtuma eli Kristuksen 
ylösnousemus ei voi olla todellinen. 
”Tarunomainen” kristinusko on 
Badioulle filosofisesti samaa sarjaa 
kuin iltasatu, joten ei ole yllättävää, 
että hän tämän jälkeen kuittaa koko 
kristillisen filosofian ja eksegetiikan 
perinteen olankohautuksella. Lisäksi 
hän kokee epäilyttävän toistuvasti 
tarpeelliseksi vakuutella olevansa 
ateisti; uskonto ei merkitse hänelle 
mitään eikä Paavali kiinnosta häntä 
kristillisenä ajattelijana, apostolina 
tai pyhimyksenä, vaan ”subjektii-
visena hahmona” (7), ihmisenä. Paa-
valia enemmän Badiouta tuntuukin 
kiinnostavan rutiininomainen ka-
pitalismikritiikki ja toiseuden sylei-
leminen syrjityn maahanmuuttajan 
hahmossa. Valitettavasti Paavali ei 
luontevasti taivu tällaiseen epämää-
räiseen tunnelmointiin, joten teos 
on varsinkin Paavalin kirjeisiin ver-
rattuna ympäripyöreä, epätyydyttävä 
ja haalea.

Keksityn lain kumous
Badioulla on ikioma, itse järkeilty, 
psykologisoitu ja kerronnallistettu 
subjektiivinen paavalinsa. Badioun 
paavalin rakennusaineiksi huolitaan 
vain muutama kirje – myös Apos-
tolien teot ja Paavalia koskeva histo-
riallinen ja tekstikriittinen tutkimus 
sivuutetaan Badioun oman pa-
remman arvostelukyvyn varassa. Hän 
esimerkiksi päättelee uusiksi Paavalin 
kuolinvuoden ja apokryfisoi nyky-
tutkimuksen yleisesti autenttiseksi 
hyväksymän kirjeen Filemonille. 
Parempana todistusaineistona hän 
pitää Pier Paolo Pasolinin 60–70- 
luvuille sijoittuvaa elokuvakäsikirjoi-
tusta, jonka päähenkilönä on Paavali; 
tämä käsikirjoitus, jota hän tulkitsee 
ja esittelee neljän sivun verran, on 

ainoa teoksessa referoitu lähde. Tie-
tysti Badioun paavali on myös huo-
lellisesti desinfioitu kaikesta teologi-
sesta substanssista – tilalle on tosin 
ad libitum sijoiteltu epämääräisiä 
harhaoppisuuksia.

Tärkein käsite, jonka tulkinnassa 
Badiou tekee kömpelöä vääryyttä 
kaikkiin mahdollisiin suuntiin, 
”niin juutalaisille kuin kreikkalai-
sille” ja ennen kaikkea itse Paava-
lille, on ’laki’. Teoksen alussa Badiou 
sanoo keskittyvänsä ”yhteyteen, joka 
liittää subjektin ja lakia koskevan 
kysymyksen toisiinsa” (12). Sitäkin 
häiritsevämpää on hänen lakitul-
kintansa epämääräisyys ja luokat-
tomuus. Teoksessa ei tunnuta viime 
kädessä sanottavan mitään, mikä 
olisi sekä vakuuttavaa ja totuuden-
mukaista että ylittäisi kenen tahansa 
rippikoululaisen tai rutiinisaarnaajan 
tuntemat triviaaliudet.

Badiou kuitenkin katsoo Paavalin 
olevan juutalaista lakia vastaan, ja 
hänen mukaansa tämän käsittämä 
Kristus kumoaakin juutalaisen auk-
toriteetti- ja isäuskoisen lain. Tämä 
on tietenkin sekä Paavalin omien 
että evankeliumien Jeesuksen sa-
nojen vastaista: ”Älkää luulko, että 
minä olen tullut lakia tai profeettoja 
kumoamaan. En minä ole tullut 
kumoamaan, vaan toteuttamaan. 
Totisesti, laista ei häviä yksikään 
kirjain, ei pieninkään piirto [...].” 
(Matt. 5:17–18) Myös Paavali sanoo 
suoraan lain olevan pyhä, oikea ja 
hyvä, vaikka ihminen itse onkin 
kykenemätön toteuttamaan sitä 
(Room. 7:7–25). Paavali pitää lakia 
juutalaisille annettuna erityisenä suo-
sionosoituksena jo siksi, että se tuo 
tietoisuuden synnistä ja elämän ku-
mouksen tarpeesta.

Lisäksi on olennaista, että Paavali 
kritisoi ainoastaan kehnoimpia ja 
yksinkertaistavimpia juutalaisia 
käsityksiä laista – varsinkaan juu-
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talaiset oppineet eivät käsittäneet 
lakia lainkaan Paavalin kritisoimalla 
tavalla, ja Paavali näyttäisi teks-
teissään olevan hyvin tietoinen tästä. 
Paavali tahtoo kumota ainoastaan 
käsityksen, että lakia noudattava ih-
minen voisi itse saada aikaan oman 
pelastuksensa ja olisi tällöin oman 
toimintansa ansiosta riippumaton 
Jumalasta ja varsinkin armosta. Lain 
täyttävien, vanhurskauttavien te-
kojen sijasta Paavali argumentoikin 
tätä korostusta syvempään käyvän 
lain tulkinnan puolesta. Lain funktio 
Paavalille on ihmisen heikkouden 
ja syyllisyyden tosiasiallisen (vaik-
kakaan ei loogisen) välttämättö-
myyden esiin tuominen.

Turhauttava on myös Badioun 
Paavalille sysäämä tulkinta Kris-
tuksen suhteesta lakiin. Hänen mu-
kaansa ”laki on hylättävä” (109); 
Kristuksen ylösnousemus mi-
tätöi lain ja ikään kuin paljastaa 
isän käskysanan velvoittavuuden 
huijaukseksi. Badioun paavalin 
mukaan ylösnousemuksessa Jumala 
”tehdä[än] tyhjäksi ja hänen jälke-
läisensä tasa-arvoisiksi” (88) ja ylös-
nousemus ymmärretään laittomaksi 
kapinaksi (121). ”Emmekä tarvitse 
[...] mitään kaikkivaltiasta” (96), 
koska ”viime kädessä ylösnousemus 
koostuu ihmisen itsensä keksimästä 
uudesta elämästä” (103). Kaikki 
tämä on todella yksiselitteisesti koko 
Raamatun ja kaikkein erityisimmin 
Paavalin ja evankeliumien hengen ja 
kirjaimen vastaista. Tämän havait-
semiseksi riittää, että lukee myös 
Apostoli Paavalissa lainatun Rooma-
laiskirjeen kohdan (Room. 7:7–23), 
jossa kerrotaan, kuinka synti ottaa 
itsessään hyvästä ja pyhästä laista 
tekosyyn ja muodon rikkomukselle. 
Badiou ottaakin tämän kohdan kur-
sorisesti esille ja viittaa myös Kris-
tukseen lain täyttäjänä. Näin hän 
osoittaa jotenkuten havainneensa 

Paavalin lakikäsittelyn olennaisen 
paradoksin, mutta latistaa sen käsit-
telyntyngässään tulkitsemalla Kris-
tuksen täyttämän ja Paavalin kun-
nioittaman lain metaforisesti ”rak-
kauden laiksi” (127).

Käsitteiden universaali 
pyöreys
Kaiken edellä mainitun ohella Ba-
dioun ajatus laista on kyhätty 
kokoon täysin puusilmäisesti: hän 
katsoo esimerkiksi Kantin edustavan 
täysin vastakkaista lakikäsitystä kuin 
Paavali (joka siis hänen mukaansa 
suhtautuu lakiin välinpitämättö-
mästi). Kantin ”laki” eli ihmisessä 
itsessään oleva välttämätön ja ole-
muksellinen moraalinen perusta, 
kategorinen imperatiivi, on hänelle 
nimenomaan ihmisen suurimman 
vapauden ja autonomisuuden tie, 
ei suinkaan jokin toisaalta tyrkätty 
sääntökokoelma. Badiou siis ni-
puttaa yhteen (missään määrittele-
mättömään) käsitteeseen yhdessä 
sivulauseessa, täysin surutta ja reflek-
toimatta, oman käsityksensä juuta-
laisesta laista ”isän käskyn” ulkoisena 
valtana, sekä Kantin käsittämän 
vapauttavan ja subjektin vapauden 
perustavan moraalilain. Tämän 
vuoksi on kovin vaikea käsittää, mitä 
Badiou voi tarkoittaa lailla – onko 
se mikä tahansa kielessä muotoilta-
vissa oleva periaate, joka säätelee toi-
mintaa? Muuta yhteisyyttä Badioun 
kuvittelemalla pseudojuutalaisella ja 
Käytännöllisen järjen kritiikin kanti-
laisella lakikäsityksellä tuskin on.

Jotta Paavalin ymmärtäminen 
olisi vielä hankalampaa, lain kä-
sitteen yhteydessä Badiou harrastaa 
koko teokselle leimallista oikomista. 
Badioun itsensäkin siteeraamassa 
Roomalaiskirjeen kohdassa Paavali 
sanoo, että lain herättämä synti ajaa 
ihmisen syyllistymään rikkomuksiin 

mutta että laki itse on kuitenkin 
hyvä ja pyhä. Badiou kuitenkin loh-
kaisee heti perään tulkinnan, että 
Paavalin käsityksen mukaan ”ainoas- 
taan laki kykenee syntiin” (120). 
Paavali näkee itse asiassa kovasti 
vaivaa selittääkseen, että laki tai 
Jumalan käsky ei suinkaan ole ih-
misen heikkouden ja syyllistymisen 
alkuperä eikä siis vapauta ihmistä 
olemaan vastaamatta rikkomuk-
sistaan. Badiou vähät välittää tästä, 
vaan päättelee, että juuri laki ”hal-
vaannuttaa subjektin erottaessaan 
hänen ajattelunsa kaikesta kyvystä tai 
voimasta” (121). 

Rehellisyyden nimissä on to-
dettava, että Apostoli Paavali ei ole 
kategorisesti kelvoton, vaan joitakin 
Paavalin ajatuksia on myös ym-
märretty ja tulkittu asianmukaisesti 
– esimerkkinä käsitys kuolemasta, 
heikkouden diskurssista ja omien te-
kojen riittämättömyydestä pelastuk-
seksi. Teos sisältää näistä muutamista 
sivuista huolimatta pääsiassa asian-
tuntemattomia möläytyksiä, parin 
tuhannen vuoden tasokkaasta histo-
riallis-eksegeettisestä perinteestä piit-
taamatonta yksityisajattelua, selkeitä 
tulkinta- ja asiavirheitä, karkean  
aggressiivista ja ennalta lukkoon 
lyötyä ateismia huolellisen luennan 
paikalla sekä rankkaa oikomista ja 
monimutkaisuuksien suoristelua 
oman valmiin ajatuskehikon kuvi-
tukseksi. Teoksen arvostettu osa lie-
neekin sen epämääräinen viimeinen 
neljännes ja muut sumeat kohdat, 
joissa myllytetään tyhjillä tai mitä ta-
hansa tarkoittavilla subjektin ja uni-
versalismin käsitteillä ja ympäripyö-
reillä sanakäänteillä Paavalin teksti 
homogeenisiksi, yksitotisen mitään-
sanomattomiksi litteiksi hiutaleiksi. 
Niistä keitetty teos on sekoitus oma-
hyväisyyttä, ryhdittömällä ajattelun 
epäselvyydellä briljeeraamista ja piit-
taamatonta tietämättömyyttä.


