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Uskonnollisten ryhmien aggres-
siivisuus on saattanut länsimai-
set yhteiskunnat perimmäisten 
kysymysten äärelle. Outoa on, 
että länsimaat nyt joutuvat uu-
delleen painiskelemaan samo-
jen ongelmien kanssa kuin Vol-
taire, John Locke ja John Stuart 
Mill silloin, kun yksilön vapau-
det törmäsivät kristinuskon val-
taan.

Britanniassa tilanne ei ole vie-
lä yhtä kärjistynyt kuin Yhdys-
valloissa. Myös saarivaltakun-
ta on silti viime aikoina saanut 
kokea uskonnollista kiihkoilua. 
Kirjailija Salman Rushdielle ta-
kavuosina langetettu muslimien 
fatwa on jo klassinen tapaus. 

Viime vuonna sikhit lopetti-
vat väkivalloin birminghamilai-
sen teatterin Häpeä-näytelmän 
esityksen: näytelmässä sikhiläi-
nen näytelmäkirjailija Gurbreef 
Kaur Bhatt kuvaa aasialaisnai-
sen sorrettua asemaa ja esittää 
nuoren tytön raiskauksen sik-
hien temppelissä. Anglikaani-
sen kirkon äärimmäisyysryhmät 
yrittivät estää yleisradioyhtiö 
BBC:tä esittämästä loistavaa mu-
siikkinäytelmää Jerry Springer – 
The Opera. BBC piti pintansa, 
pääjohtajaan kohdistetuista tap-
pouhkauksista huolimatta.

Katolinen äärimmäisyyslii-
ke Opus Dei valtaa Britan nian 
katolisia seurakuntia. Opetus-
ministeri Ruth Kelly kuuluu 
Opus Deihin. Tony Blairin vai-

mo Cherie on kiihkeä katolilai-
nen, lapset käyvät katolista val-
tion koulua. Pääministeri käy 
rukoilemassa katolisessa kirkos-
sa, vaikkei hän protestanttisen 
maan pääministerinä toistaisek-
si olekaan virallisesti kääntynyt 
katolilaiseksi. Tony Blair suo-
sii selvästi uskovaisia. Hän yrit-
ti kahlita sananvapautta lakieh-
dotuksella, jossa vihan lietsomi-
nen uskontoja vastaan olisi kri-
minalisoitu samalla tavalla kuin 
yllytys rasistiseen vihaan. Parla-
mentti tyrmäsi hankkeen nipin 
napin. Täällä on jo nyt satoja 
kirkon tai uskontokunnan pyö-
rittämiä valtion kouluja. Uuden 
koululain myötä niitä on tulos-
sa lisää, vaikka Pohjois-Irlannin 
esimerkki on paljastanut niiden 
yhteiskunnallisesti tuhoisan vai-
kutuksen.

Näissäkään kouluissa ei sen-
tään opeteta vielä luomisoppia 
darvinismin sijasta kuten Atlan-
tin takana. Mutta yliopistoissa 
ja lukioissa professorit ja opet-
tajat saavat taistella luomisop-
pia vastaan. Lontoon yliopis-
tossa on jaettu darvinismin ky-
seenalaistavia lentolehtisiä. Mo-
net muslimi- ja kristityt opiske-
lijat uskovat luomisoppiin. Pro-
fessorit ja opettajat ovat joutu-
neet reputtamaan tutkinnoissa 
lääketieteen ja luonnontieteiden 
opiskelijoita, jotka ovat tenteissä 
lainanneet Raamattua tai Koraa-
nia tieteellisenä lähteenä. 

* * *

Britannian maineikas Nobel-
palkittu biologi Richard Daw-
kins on lähtenyt sotajalalle us-
kontoja vastaan ranskalaisessa 
”murskatkaa tuo kurja” -hen-
gessä. Toisessa julkisen palvelun 
yhtiössä Kanava nelosessa esite-
tyssä televisiosarjassaan hän näki 
länsimaisten intellektuellien vel-
vollisuudeksi nostaa nyt kapina-
lippu uskontoa ja uskonnolli-
suutta vastaan. Televisiosarjas-
saan hän vastusti henkeen ja ve-
reen uskonnollisia valtion kou-
luja ja Tony Blairin lakiehdotus-
ta. Erityisen julmistunut hän on 
uskovaisten puuttumisesta tie-
teeseen. Miten on mahdollista, 
että pelkkiin ”vanhojen naisten 
loruihin” perustuvaa uskontoa 
sotketaan tieteeseen, jossa asiat 
yritetään todistaa empiirisesti ja 
loogisesti, hän jyrisi.

Ohjelmassaan hän kävi haas-
tattelemassa kristittyä saarnaaja-
fanaatikkoa Yhdysvalloissa sekä 
saarnaajan uhreja, darvinismin 
opettajia, jotka olivat joutuneet 
vainon, uhkailujen ja väkivallan 
kohteiksi. Lourdesissa Ranskas-
sa hän puisteli päätään ihmei-
siin uskoville katolilaisille pyhiin-
vaeltajille. Hän kauhisteli juuta-
laisuskoisia fundamentalisteja 
Jerusalemissa ja joutui riitaan is-
lamilaisuuteen kääntyneen New 
Yorkin juutalaisen kanssa Ga-
zassa. Hän luki otteita Vanhas-
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ta testamentista ja totesi niiden 
verenhimoisuudessaan muistut-
tavan muslimien äärimmäisyys-
ainesten nykyisiä puheita. Päh-
kähullua, sanoisi Raamatusta jo-
ku ulkopuolinen, joka ei tunne 
jumaltarustoamme, hän ivasi. 
Dawkinsin mielestä uskonto on 
kaiken pahan alku ja juuri. Niin 
kauan kuin lapset opetetaan us-
komaan jotain ilman todisteita, 
ei tähän maailmaan järkeä tule, 
hän epäili.

Dawkinsin kaltainen komp-
romissiton, rationaalinen ateisti 
näkee uskonnon groteskissa, ar-
mottomassa valossa. Mutta län-
simaisiin arvoihin kuuluu myös 
uskonvapaus siinä missä tieteen 
vapauskin. Tiede ja uskonto ovat 
pitkään eläneet lännessä rauhan-
omaista rinnakkaiseloa. Darvi-
nismia on opetettu biologian 
tunnilla, luomisoppia uskonto-
tunnilla. Mahdollinen ristiriita 
on kuitattu sillä, että uskonasiat 
eivät ole rationaalisia. Logiikassa 
ne on lajiteltu metafyysisiin lau-
seisiin, joista ei voi järkiperäises-
ti kiistellä. Nyt on rauhanomai-
nen rinnakkaiselo uhattuna.

Anglikaaninen kirkko on tääl-
lä valtion kirkko, mutta brittiläi-
nen yhteiskunta on sitoutunut 
monikulttuurisuuteen, johon 
kuuluu suvaitsevaisuus kaikkia 
täkäläisiä uskontoja kohtaan. 
Mutta suhtautuminen moni-
kulttuurisuuteen on ollut vä-
listä sekopäistä. Jotkut kulttuu-
rien suhteellisuusteorian lumoi-
hin joutuneet radikaalit ovat ku-
vitelleet, että on edistyksellistä 
siunata maahanmuuttajien kult-
tuuri nahkoineen karvoineen.

Monet aikaisemmin naisten 
ja homojen oikeuksia puolusta-
neet vasemmistopoliitikot ja in-
tellektuellit eivät nyt halua sa-
nallakaan tuomita muslimifun-
damentalistien homofobiaa tai 
naisten sortoa. Britannian kuu-

luisin feministi Germaine Greer 
esitti jopa kerran, että brittien 
pitäisi hyväksyä muslimityttöjen 
ympärileikkaus, koska se kuuluu 
heidän kulttuuriinsa. Viis siitä, 
että Britanniaan tällä tavalla tu-
lisi kahden kerroksen naisväkeä, 
josta osalla ei olisi samoja oi-
keuksia kuin valtaväestöllä. Ai-
ka outoa myös, jos länsimaiset 
feministit ja intellektuellit eivät 
antaisi tukeaan niille urheille fe-
ministeille, jotka muslimimais-
sa ja kulttuureissa yrittävät tais-
tella naisten oikeuksien puoles-
ta, ja muslimimaiden hallituksil-
le, jotka heitä kuuntelevat.

Rotujen tasa-arvoon pyrkivän 
neuvoston puheenjohtaja Trevor 
Philips on tuonut tervettä järkeä 
keskusteluun monikulttuurisuu-
desta. Me hyväksymme moni-
kulttuurisuuden periaatteessa, 
mutta me emme voi niellä ih-
misoikeuksien ja tasa-arvon tal-
lomista Britanniassa, afroame-
rikkalainen Philips selitti ulko-
maankirjeenvaihtajille Lontoos-
sa. Hän tähdensi kuitenkin, et-
tä monikulttuurisuus edellyttää 
vuorovaikutusta, se on kahden-
suuntainen prosessi. 

Jos koulut vaativat oppilaita 
käyttämään univormuja, niiden 
pitää olla sellaisia, että muslimi-
tyttöjen huivit ja tunikat sovel-
tuvat niihin. Ranskalaisten ta-
paa kieltää valtion koulujen op-
pilaita käyttämästä uskonnolli-
seen kulttuuriin liittyviä vaate-
kappaleita Philips ei hyväksy. 
”Huivikielto vihjaa, että ihmiset 
eivät ranskalaisten mielestä voi 
olla samalla kertaa ranskalaisia ja 
muslimeja”, hän arvioi.

Kahdensuuntainen vuorovai-
kutus vaatii toisaalta, että Eu-
roopan muslimit modernisoi-
vat uskontonsa eurooppalaisiin 
oloihin soveltuvaksi. Ei naisen 
sorto kuulu mitenkään erityi-
sesti Koraaniin tai islamiin, va-

kuuttavat islaminuskon akatee-
miset tutkijat täällä. Päinvastoin 
profeetta Muhammed itse suh-
tautui naisiin suorastaan edis-
tyksellisesti ajan olot huomioon 
ottaen. Naisten alistaminen tart-
tui islaminuskoon yleensä niis-
tä takapajuisista yhteiskunnista, 
joihin se levisi. 

Euroopan muslimien tarvit-
see vain karistaa vanhakantais-
ten yhteiskuntien vaikutus har-
teiltaan ja soveltaa uskontonsa 
Nyky-Eurooppaan. Uskonnon 
ja yhteiskunnan välillä on selvä 
vuorovaikutus. Bosnian ja Koso-
von muslimit ovat kaukana Af-
ganistanin, Lähi-idän ja Pakista-
nin islaminuskoisista. Edistyk-
selliset muslimit ovat jo aloit-
taneet tämän uudistustyön Eu-
roopassa.    

* * *

Kysymys Jyllands-Postenin pi-
lakuvista ja sananvapaudesta on 
myös visainen. Länsimaisen sa-
nanvapauden rajat ovat jousta-
vat, ne muuttuvat aikojen myö-
tä. Yleinen mielipide säätelee, 
mikä kulloinkin on hyväksyt-
tävää. Mutta sitä ei yhteiskun-
ta voi hyväksyä, että jokin pieni 
fundamentalistijoukko – on se 
sitten kristittyjen, muslimien tai 
sikhien ryhmä – saisi yksin mää-
rätä nuo rajat. Tanskalaiset pila-
piirrokset olivat epämiellyttäviä, 
todellisuutta vääristeleviä ja ta-
hallisen provosoivia. Samanlai-
sia karikatyyrejä on kuitenkin 
viime aikoina julkaistu juutalai-
sista, poliitikoista nyt puhumat-
takaan.

Länsimaiseen sananvapau-
teen kuuluu oikeus myös louka-
ta muiden tunteita. Sitä rajoittaa 
vain kunnianloukkausta koskeva 
laki. Mutta kenenkään ei tarvit-
se loukata toista ihmistä, ja brit-
tilehdet jättivät pilakuvan jul-
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kaisematta, vaikka se journalis-
tisista syistä mellakoiden puh-
jettua olisikin ollut paikallaan. 
Kaiketi brittilehdet pelkäsivät 
muslimien reaktioita, varsinkin 
kun monet lehtikauppiaat ovat 
pakistanilaisia.

Poliittisessa demokratiassa 
muslimeilla on oikeus mielen-
osoituksiin, kaupallisiin boikot-
teihin ja muihin rauhanomai-
siin painostuskeinoihin. Mut-
ta ei muslimeilla – eikä kellään 
muullakaan – ole täällä oikeut-
ta turvautua väkivaltaan, väki-
vallan yllytykseen tai sillä uh-
kailuun. Näin kuitenkin tekivät 
äärimuslimit, jotka täällä osoit-

tivat mieltään kantaen julistei-
ta ”Katkaiskaa islamin häpäisi-
jöiden kaula”. Maltilliset brit-
timuslimit paheksuivat äänek-
käästi ja julkisesti näitä ”musli-
mifasisteja” ja järjestivät oman 
mielenosituksensa ilman väki-
valtauhkauksia.  

Parlamentissa juuri hyväksytty 
laki kriminalisoi nyt myös ”ter-
rorismin ylistämisen”. Se koskee 
lähinnä julkisia lausuntoja, jot-
ka voivat yllyttää muita terro-
rismiin. Tämän lain vuoksi fun-
damentalistiset muslimisaarnaa-
jat eivät voi täällä vastaisuudes-
sa julkisesti kiitellä esimerkiksi 
viime heinäkuun pommi-iskuja 

Lontoon maanalaisessa tai New 
Yorkin terrori-iskuja, kuten jot-
kut heistä ovat tehneet. 

Laki ei koske rauhallisia aka-
teemisia väittelyjä tai Cherie 
Blairin esittämää komment-
tia Palestiinassa, jossa hän sanoi 
ymmärtävänsä, miksi palestiina-
laisnuoret turvautuvat itsemur-
hapommituksiin. Siitä huoli-
matta monet vastustavat tätä la-
kia turhana sananvapauden uh-
kana. Voimassa oleva lainsää-
däntö yllytyksestä rikokseen ja 
väkivaltaan olisi lain vastusta-
jien mielestä hyvin riittänyt tuk-
kimaan terrorismin ja väkivallan 
saarnaajien suun. 

Mikä on se voima, joka puristaa 
ihmisestä ulos maailman laajim-
man omaelämäkertasarjan: 26 
osaa, yli 17 000 sivua? Entä mis-
tä juontuu niin voimakas tunne 
omasta huonoudesta, että se pa-
kottaa kirjailijan kirjojensa kaut-
ta ripittäytymään koko maail-
malle? Ja miten on mahdollista, 
että suuri joukko lukijoita vuo-
si toisensa jälkeen on intohimoi-
sen kiinnostunut näistä kirjois-
ta? Teoksessaan Miehenkuva Jen-
ni Janatuinen esittää nämä kol-
me kysymystä. Mies, jonka ku-
vaa hän tarjoutuu piirtämään, 
on Kalle Päätalo.

Teos on esimakua Janatui-
sen väitöskirjasta, jossa hän kä-
sittelee Päätaloa ja Suomen jäl-
leenrakentajien psyykeä. Tutki-
jan tavoitteena on historiallisen 
ja psykologisen tutkimusotteen 

avulla päästä syvemmälle Pääta-
lon sielunelämään ja hänen lu-
kijoittensa maailmaan, suoma-
laisen yhteiskunnan yhteiseen 
kokemustodellisuuteen. Tutki-
muksen lähtökohtana on syvä-
hermeneuttinen metodi. Tutki-
ja pyrkii heijastelemaan lähde-
aineistoaan omien tunteittensa 
ja elämänkokemuksensa kaut-
ta. Eläytymisen avulla on tar-
koitus ymmärtää tutkimuksen 
kohdetta syvätasolla, tunnis-
taa itsensä tutkimuskohteessa. 
Johdannon tässä vaiheessa luki-
jaa jo kaihertaa ankara epäluulo 
sen suhteen, miten 2000-luvun 
nuori nainen aikoo syvätasol-
la ymmärtää 1900-luvun alku-
puolella syntyneen miehen sie-
lunmaisemia. Kun tutkija vielä 
avoimesti myöntää olevansa ra-
kastunut tutkimusaiheeseensa, 

lukijan kulmakarvat kohoavat 
hiusrajaan asti. Selvästi tässä on 
nyt koossa vahvan tunnepitoisen 
draaman ainekset.

Janatuisen mukaan Kalle Pää-
taloa ei ole aikaisemmin tut-
kittu historiallisesta näkökul-
masta. Hän pitää Päätalon tuo-
tantoa kuitenkin ainutlaatuise-
na tutkimusaineistona ja on va-
linnut lähemmän tutustumi-
sen kohteeksi Päätalon Iijoki-
sarjan. Voidaanko sitten Iijoki-
sarjaa ja Päätalon tuotantoa pi-
tää historiallisena totuutena, Ja-
natuinen kysyy, ja onko yleensä 
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