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Usko Jumalaan ei myöskään vapauta uskovia ajattelemasta 
itse, mikä on oikein ja mikä väärin. Ennen eurooppalaiset polt-
tivat tuhansia noitia ja orjuuttivat miljoonia ihmisiä väittäen, 
että Jumala oli pyhittänyt heidän tekonsa. Nykyisin vain harva 
uskoo niin. Jumala ei ole muuttanut mieltään vaan ihmiset. Yh-
teiskunnan muuttuessa muuttuvat myös moraaliarvot; siinä tä-
män kirjan tarina. Juutalaiset ja kristityt tulkitsevat Raamattua 
nykyisin eri tavalla kuin tuhat tai kaksituhatta vuotta sitten. 

”Raamatun tulkitseminen toisin” merkitsee heidän raamatuntul-
kintansa tuomista uudenlaisiin moraalikehyksiin. Jopa nykyisin 
jotkut kristityt uskovat Kolmatta Mooseksen kirjaa tai Paavalin 
kirjeitä lukiessaan, että Raamattu oikeuttaa homojen teloittami-
sen. Toiset lukevat samat sanat toisin ja korostavat, etteivät ho-
moseksuaalit tee yhtikäs mitään syntiä. Jokainen lukee Raamat
tua oman moraalimaailmansa mukaisesti, ja tuo maailma on 
väistämättä olemassa riippumatta Raamatusta ja sen avulla jo-
kainen uskovainen voi tulkita pyhää kirjaansa.

Sama pätee muslimeihin. Sananmukaista tulkintaa kannatta-
vat jihadistit, Tariq Ramadanin kaltaiset ”sillanrakentajat” ja 
Irshad Manjin kaltaiset liberaalit lukevat kaikki samaa Koraania. 
Jokainen tuo tulkintaansa valmiit moraalinäkemyksensä naisten 
oikeuksista, homoseksuaalisuudesta, abortista, apostaasista, oi-
keudenmukaisesta sodasta, sananvapaudesta, rikollisten rankai-
semisesta ja monesta muusta asiasta. Jokainen löytää Koraanista 
arvot, jotka oikeuttavat hänen omat moraalikehyksensä.

Toisin sanoen usko Jumalaan ei raivaa pois jokaisen uskovai-
sen tarvetta päättää itse, mikä on oikein ja mikä väärin, ilman 
pyhien kirjojen apua. Euthyfronin dilemmalta ei pääse pakoon.

3

Moderniteetti ei tuonut mukanaan moraalin tuhoa, kuten  
C. S. Lewis kuvittelee, vaan pikemminkin omalaatuisen tavan 
ajatella moraalia. Kun avautui uusia yhteiskunnallisen muutok-
sen mahdollisuuksia, kun ihmiset hylkäsivät ajatuksen yhteis-
kunnasta valmiiksi annettuna, ”pitäisi” muuttui yhtä paljon 
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poliittiseksi kuin moraaliseksi vaatimukseksi. Ihmiset eivät ky-
syneet itseltään vain ”mitkä moraaliväitteet ovat rationaalisia, 
kun otetaan huomioon yhteiskunnallinen rakenne” vaan myös 

”mitkä yhteiskunnalliset rakenteet ovat rationaalisia” Millainen 
yhteiskunta, millaiset yhteiskunnalliset instituutiot, millaiset so-
siaalisten suhteiden muodot antavat parhaat mahdollisuudet 
ihmisolentojen kukoistukselle?

Kahdenlaiset kehityskulut ovat ruokkineet kykyä kysyä tällai-
sia kysymyksiä ja vastata niihin. Ensinnäkin on luotu uudenlai-
sia yhteiskunnallisen keskustelun muotoja. Poliittinen ja moraa-
linen keskustelu ei enää ollut pienen eliitin touhua vaan siitä 
tuli keskeistä koko yhteiskunnan toiminnalle. Painettu lehdistö, 
joukkoviestimet, poliittiset puolueet ja sosiaalinen verkostoitu-
minen ovat saaneet aikaan äänestäjäkunnan, joka pystyy osallis-
tumaan tällaisiin keskusteluihin. Ne ovat myös vaikuttaneet 
siihen, millaisiin kiistoihin yleisö voi osallistua. Samaan aikaan 
on muotoiltu uusia välineitä aina demokraattisista menettelyta-
voista vallankumouksellisiin liikkeisiin ja työväen lakoista kan-
sallisiin vapauskamppailuihin, jotta ihmiset voisivat toimia noi-
den yhteiskunnallisten keskustelujen pohjalta ja uudistaa 
yhteiskunnallisia oloja, yrittää kammeta maailman siitä, millai-
nen se on, sellaiseksi, millainen sen pitäisi olla.

Näiden kahden kehityskulun ansiosta moraaliväitteet on 
saatettu subjektiivisen ja suhteellisen tuolle puolen. Uudenlai-
set yhteiskunnalliset keskustelut eivät kukoistaneet vain yh-
teiskunnan sisällä vaan myös yhteiskuntien välillä. Niistä tuli 
universaalimpia, ne eivät olleet enää kiinni yksittäisissä yhteis-
kuntarakenteissa. Samaan aikaan yhteiskunnallisen muutok-
sen mekanismit voimistivat uusien yhteiskunnallisten keskus-
telujen universalistisia mahdollisuuksia. Yhteiskunnallisella 
muutoksella oli merkitystä yksittäisen yhteisön tai yhteiskun-
nan rajojen ulkopuolella. Demokratian ajatuksella oli univer-
saalia merkitystä. Ranskan vallankumouksen jälkikaiku tuntui 
kaikkialla Euroopassa ja kaukana Euroopan ulkopuolella. Tu-
nisian protestiliike oli käynnistämässä ”arabikevättä” koko 
Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä.
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Moraalikysymyksiin ei ole objektiivisia vastauksia samalla ta-
voin kuin tieteellisiin kysymyksiin, mutta ne eivät myöskään ole 
pelkkää subjektiivisen halun tai maun ilmausta. On laadullisesti 
erilaista sanoa, että kidutus on väärin tai totuudellisuus hyvä, 
kuin sanoa, että valo etenee 299 792 458 metriä sekunnissa tai 
että DNA:ssa on kaksoiskierre. Se on myös laadullisesti erilaista 
kuin sanoa, että jäätelö on hyvää tai Barry Manilow kammotta-
va. Kuten emotivismia ja nihilismiä käsitellessäni totesin: jos 
jokainen ajattelee, että jäätelö on pahaa tai Barry Manilow hyvä, 
saatan joutua yksityiseen epätoivoon. Mutta jos jokainen uskoi-
si, että totuudellisuus on paha ja kidutus hyvä, meidän kaikkien 
elämä vahingoittuisi perustavasti. Yhteiskunnan kudos repeytyi-
si. Moraalikysymyksiin ei ehkä ole objektiivisia vastauksia mut-
ta rationaalisia on. Nuo vastaukset ovat juurtuneet yhteiskun-
nallisista tarpeista syntyneeseen rationaalisuuteen. Jotta järki 
saadaan koskettamaan sosiaalisia suhteita, määrittelemään ratio-
naalinen vastaus moraalikysymykseen, tarvitaan sosiaalista si-
toutumista ja kollektiivista toimintaa. Viime vuosisadalla tapah-
tunut tällaisen sitoutumisen ja toiminnan sortuminen on 
osoittautunut moraaliajattelulle varsin tuhoisaksi.

Todellinen ongelma ei toisin sanoen ole ”ihmisen hylkäämi-
nen” vaan se, mitä voisimme C. S. Lewisin kieltä käyttääksem-
me kutsua ”ihmisen lankeemukseksi”. Jumalan kuolemalla oli 
mieltä ainoastaan uudenlaisen uskon taustaa vasten: uskotaan, 
että ihmiset pystyvät toimimaan rationaalisesti ja moraalisesti 
ilman ohjausta tuonpuoleisesta. Juuri tämä usko ajoi valistuk-
sen humanismia ja 1700- ja 1800-lukujen optimismia. Mutta 
1800-luvun lopulle tultaessa myös tämä usko alkoi syöpyä. 
1900-luvun historia – kaksi maailmansotaa, lama ja holokausti, 
Auschwitz ja gulagit, ilmastonmuutos ja etniset puhdistukset 
– nakersivat valistuksen toiveikkuutta entisestään. Kuten kana-
dalainen tutkija ja poliitikko Michael Ignatieff on huomautta-
nut, emme enää usko, että ”aineellinen edistys pitää sisällään 
tai mahdollistaa moraalisen edistyksen”. Me syömme hyvin, 
juomme hyvin, elämme hyvin, Ignatieff huomauttaa, ”mutta 
meillä ei ole hyviä unelmia”397.
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Antropologi Rob Foley toteaa, että 1900-luvun historia on 
muuttanut näkemyksemme ihmisyydestä, ja se puolestaan on 
saanut meidät ”menettämään luottamuksen siihen, missä mää-
rin ihmisten voitaisiin sanoa olevan jalustalla eläimellisen raa-
kuuden rämeen yläpuolella”:

Dachaun ja Belsenin leirit, miljoonat uskonsodissa tapetut, 
köyhyyden, nälänhädän ja sairauksien laajuus ja ihmisten 
lähes rajaton kyky vahingoittaa toisiaan kansallisella ja hen-
kilökohtaisella tasolla ovat 1900-luvulla lyöneet ihmisen 
itseluottamukseen melkoisen loven.

Viktoriaanisella ajalla uskottiin, että ihmiset olivat lähempänä 
enkeleitä kuin apinoita. Mutta Foley huomauttaa, että 1900-lu-
vulla ”apinoista on tullut enkelimäisempiä”, kun taas ihmisistä 
on tullut ”apinamaisempia”. ”Kun alun perin ajateltiin, että ih-
miset olivat edistynyt ja edistyksellinen elämänmuoto ja muut 
eläimet alkeellisempia”, Foley päättelee, ”nyt voidaan väittää, 
että sisäinen eläimemme on jalo puolemme ja ihmisyys tai sivi-
lisaatio pimeämpi puoli – alkuperäinen viktoriaaninen kuva on 
kääntynyt täysin päälaelleen”398.

Moraalikompassin etsimisen historia ei ole ollut ainoastaan 
vastaamista kysymyksiin oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahas-
ta, vaan myös yritys ymmärtää, mitä on olla ihminen, mitä 
ihmisten tulisi olla ja mikä on näiden kahden suhde. ”Ihmisen 
lankeemus”, uskon menettäminen ihmisen kykyyn toimia ra-
tionaalisesti ja moraalisesti ja muuttaa maailmaa yhdessä, on 
kaventanut käsitystä siitä, mitä ihmiset voisivat olla, rajoitta-
nut käsitystämme siitä, mitä olemme, ja hapertanut näiden 
kahden välisen yhteyden. Tuloksena on ollut moraalikeskuste-
lun kaksinapaistuminen niihin, jotka korostavat, ettei moraali 
ole mitään muuta kuin yksilön mieltymystä, ja niihin, jotka 
etsivät epätoivoisesti jotakin ulkoista toimijaa tai aluetta, jo-
hon arvojen objektiivisuus voitaisiin kiinnittää, on se sitten 
Jumala tai tiede, luonto tai tuonpuoleinen. Paradoksaalisesti 
nykymoraalin todellinen ongelma, syy, miksi se vaikuttaa  
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kitkaiselta ja hajanaiselta, ei ole moraalinen vaan yhteiskun-
nallinen.

4

”Ihmisen ei loppujen lopuksi tulisi kysyä, mikä on hänen elä-
mänsä tarkoitus”, Viktor Frankl kirjoitti, ”vaan päinvastoin hä-
nen täytyy todeta, että juuri häneltä kysytään”399. Vuonna 1946, 
kolme vuotta The Abolition of Manin jälkeen julkaistu Ihmisyy
den rajalla tarjoaa hämmästyttävän erilaisen näkemyksen ihmi-
sen tilasta ja moraalista. Frankl oli viettänyt kolme vuotta van-
kina Saksan keskitysleireillä, kuusi kuukautta siitä Auschwitzissa. 
Ihmisyyden rajalla on tuon kokemuksen pohdiskelua, mietiske-
lyä ihmisolentojen kyvystä selviytyä jopa nöyryyttävimmissä ja 
kiduttavimmissa oloissa.

”Tämä on syvän uskonnollinen kirja”, toteaa rabbi Harold 
Kushner toisen englanninkielisen painoksen esipuheessa. Yh-
dessä mielessä väite pitää paikkansa. ”[O]lemme oppineet nä-
kemään ihmisen sellaisena kuin hän todella on”, Frankl kirjoit-
ti aivan kirjan lopussa. ”Siitäkin huolimatta, että ihminen on 
rakentanut Auschwitzin kaasukammiot, hän on pystynyt myös 
selkä suorana astumaan noihin kaasukammioihin Isä meidän 

-rukous tai Shema Israel huulillaan.” Mutta tämä usko on todel-
la erilaista kuin Lewisin. Franklin kirja ei ole hymni tuonpuo-
leiselle jumalolennolle vaan ihmisen hengelle. Ihmiset, hän to-
teaa, löytävät itsensä vain luomalla merkitystä maailmaan. 
Mutta merkitystä ei löydetä. Merkityksen luovat ihmiset ja vain 
ihmiset. Sen he tekevät toimimalla maailmassa. ”Ihmisen koh-
talo ei ole täysin ennalta kirjoitettu, hän päättää siitä itse”, 
Frankl kirjoitti. ”Ihminen ei ole vain olemassa, hän myös valit-
see tiensä ja päättää, mitä hänestä kulloinkin tulee”400.

Frankl pohdiskeli yksilöitä ja heidän kykyään selvitä synkim-
mistäkin kauhuista. Hänen ymmärryksensä ihmisistä arvon luo-
jina ja merkityksen tekijöinä soveltuu myös ihmisiin kollek-
tiivina. Löydämme yksilöllisyytemme ainoastaan muiden 
välityksellä, ja vain muiden välityksellä opimme ymmärtämään 
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