
nen. En olc riittävästi korostanut sitä eroa, joka on
alkoholipäihtymyksen ja elämästä päihtymisen vä-
lillä. Jälkimmäisessä tapauksessa järki on mukana
käsittelcmässä sitä elämysmassaa, jota tunnepuolel-
ta kumpuaa. Tunne-elämykset ovat siten raaka-
ainetta tiedostusprosessille, samoin kuin esim. näkö-
havainto. Alkoholipäihtymys on kontrolloimatonta
elämysmassaa,.ioka menee tässä mielessä hukkaan.
Tosin myös pelkkä järki ilman tuntcita on sokea.

Kari Saari syyttää minua ja Jarmo Heinosta
mystisismistäja sekoilusta sekä uskonnollisen uskon
puolesta puhumisesta. Omalta osaltani olen valmis
hyväksymään kaksi ensimmäistä syytöstä, mutta
kolmatta en.

"Sekoilullani" olen tarkoituksellisesti halunnut
horjuttaa luutuneita käsityksiä. Olen teoreettisesti
analysoinut asioita ja rakentanut niistä hypoteesin
testattavaksi. Kun Saari leimaa tämän toiminnan
tieteen ulkopuoliseksi mystisismiksi, sortuu hän itse
pahanlaatuiseen dogmatismiin.

Jatkossa toivonkin lisää kriittisiä, mutta samalla
myös perusteltuja puheenvuoroja esittämistäni tee-
seistä. Keskustelu on tärkeää. Sillä jos emme pysty
löytämään raittiustyölle positiivista sisältöä, koko
homma on syytä lopettaa. Itse en ainakaan halua
olla pelkästään osa valtion kontrollia.

Tero Maksimainen

Rus s ellk t a, us konnos t a
j a ekimän perushahmotuhsist a

Luin hyvin kiinnostuneena läpi Kari Saaren säke-
nöivänja kipinöivän tekstin. Hänen esille ottamansa
näkökohdat ovat sellaisia, että ne ovat askarrutta-
neet varmasti monia muitakin Alkoholipolitiikan
Iukijoita, jotka eivät kuitcnkaan ole kerinneet tai
halunneet tuoda näkemvksiään esille.

Rus s e I I us kon to krii ti k kona

Uskonnon ystävää ci Bertrand Russellista saa

tictysti tckcmälläkään. Hänhän omisti merkittävän
osan clämästään tcrävälle uskontokritiikilleen. R:-rs-

scll jakoi inhimilliscn ticdostamiscn kcntän kolmeen
osaan: tictccn muodostamaan ytimcen, sitä ympä-
röivään filosofian kcnttään ja tätä kaikkca ympäröi-
vään aluccsccn, .josta cmmc viclä ticdä mitään.
Russcllillc uskonnot olivat tähän kolmantccn aluec-
sccn kohdistuvaa vaatcliasta julkcutta. Häncllä oli
pcrustcllut syyt sanoa näin.

Sivistyssanakirja määrittclee agnostisismin scu-
raavasti: "tictämättömyyden oppi; se mielipide, et-
tei ihminen voi tietää mitään olevaisen viimeisistä
perusteista ja syvimmästä olemuksesta". Jos ver-
taamme tätä määritystä Saaren ateismin määrityk-
seen, havaitsemme ne yhtäpitäviksi. Sana ateismi
sisältää kuitenkin sen ajatuksen, että olemassaolon
viimeisistä perusteista sittenkin voidaan sanoa yksi
asia: mitään jumalia ei ole, ei yksikössä eikä moni-
kossa. Tällainen väitc sisältää selvästikin juuri niitä
vaateliaan julkeuden aineksia, joista Russell uskon-
toja syytti. Kirkkaan logiikan edustajana Russell
määrittyy siten enemmän agnostikoksi kuin ateis-
tiksi.

Siitä, mitä Russell ei tuntenut, hän ei halunnut
puhua. Siitä, minkä hän tunsi, hän puhui sitäkin
enemmän. Työllään hän jätti pysyvän jäljen tieteen,
rauhanasian ja myös uskontokritiikin alueillc. Hän
on henkilö, jonka tekstejä ja kannanottoja luettiin
aikoinaan ahkerasti,ja niitä luetaan yhä, koska hän
on jatkuvasti aj ankohtainen.

Russellin asenne uskontoihin oli.johdonmukaisen
kielteinen. Kysymykseen, voiko hän nähdä niissä
mitään myönteistä, hän vastasi, että kielteiset vaiku-
tukset ovat niin hallitsevia, ettei myönteisillä vaiku-
tuksilla ole merkitystä niiden rinnalla.

Russellin lähiympäristöön ci ilmeisestikään kuu-
Iunut esim. päihdeongelmaisia henkilöitä, jotka oli-
sivat kokeneet persoonallisuutensa eheytymisen us-
konnollisen heräämisen avulla. Tällainen uskonnon
myönteinen vaikutus on kuitenkin aivan yhtä todel-
linen kuin ne kielteiset vaikutukset, joita mm. Rus-
sell on tarkoin kuvannut. Toisaalta on myös todetta-
va, ettei ihmisen tarvitse olla päihdeongelman kal-
taisessa kriittisessä tilassa voidakseen kokea uskon-
non positiivisen vaikutuksen elämässään.

Mekaanisen ateistisen käsityksen mukaan uskova
ihminen on jotain vähemmän kuin uskomasta kiel-
täytyvä ihminen. Hän on jollain tavoin langennut,
polulta poikcnnut ihminen. Voidaan kysyä, olisivat-
ko esim. Martin Luther King tai Mahatma Gandhi
olleet arvokkaampia ihmisinä, jos he olisivat olleet
ateisteja. Uskoisin, että useimmat ihmiset epäröisi-
vät vastata tällaiseen kysymyksecn myönteisesti.

Tuntemattomaan voidaan suhtautua pyrkimällä
tyystin kieltämään sen olemassaolo. Tämä on toivo-
ton yritys, mutta yrittäjiä näyttää silti riittävän.
Bertrand Russellin suhtautumistapa on sen sijaan
älyllisesti kestävä ja perusteltu. Hän myöntää tällai-
sen tuntcmattoman kcntän olemassaolon mutta vaa-
tii samalla, että tuntematonta on pidettävä tunte-
mattomana. Tuntemattoman konkrecttincn sclittä-
mincn on petosta ja johtaa ihmisiä harhaan.

Russcllin ascnnc on ticteellinen. Voisi hyvin kuvi-
tclla, cttä tästä lähtccstä hän on ammcntanut voi-
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maa sekä tieteelliseen tuotantoonsa että myös aivan
konkreettisesti pitkään ikäänsä. Silti en ole loppuun
saakka hänen kannallaan suhteessa uskontoihin.

Russellin ajatusten johdonmukainen seuräami-
nen johtaa helposti uskontojen niputtamiseen yh-
deksi sekavaksi vyyhdeksi. Onhan toki eroa esim.
Martin Luther Kingin edustamalla uskonnollisuu-
della ja Etelä-Afrikan roruerorrelukirkkojen uskon-
nollisuudella. Sen sijaan, että uskonnot hylätään ja
työnnetään syrjään, niihin tulisi suhtautua etäisyyt-
tä ottaenja analysoiden. Uskonnot ovat tuntematto-
man tulkintayrityksiä. Suhteessa toisiinsa ne ovat
erilaisia ja eriarvoisiakin.

Uskonto - taidetta uai teknistä pürustusta

Millä tavoin uskontoja sitten voisi arvioida suh-
teessa toisiinsa? Tässä kohtaamme samanlaisia on-
gelmia kuin taiteen arvioinnissa. Jos arvioimme
teknisiä piirustuksia, voimme löytää konkreettisia
kriteerejä tämän arvioinnin suoritramiseksi. Jos siir-
rymme teknisestä piirustuksesta taiteelliseen kuval-
liseen ilmaisuun, joudumme käyttämään tunnet-
tamme työn oleellisimman sisällön arvioimiseen.
Näin joudumme tekemään myös uskontojen suh-
teen.

Jokainen uskontojoutuu taistelemaan myös konk-
16s11i5uu5-2bstraktisuus-akselilla. Jumalankuvan
tekeminen on vaateliasta julkeutta tuntemattoman
edessä sen karkeimmassa muodossa. Useissa maail-
manuskonnoissa onkin tätä koskevia yksiselitteisiä
kieltoja. Ongelma ei ole kuitenkaan näillä kielloilla
ratkaistu. Ihmisen kokema tarve saada selittämätön
selitetyksi ja tuntematon tunnetuksi on pysyvä.

Jokainen uskonto kohtaa nämä paineet. Taideteos
muuttuu helposti tarkkarajaiseksi tekniseksi piirus-
tukseksi. Selkeytensä ja konkreettisuutensa vuoksi
tällainen oppi on usein hyvin "myyvä". Ongelmana
vain on, että oppi tällöin enemmän sitoo kuin pääs-
tää. Se enemmän vangitsee kuin vapauttaa. Tämä
on se näkökohta, joka on saanut kautta aikojen
intellektuellit hylkimään uskonnollisia instituutioi-
ta. Kukapa nyt muuttaisi vapaaehtoisesti vankilaan.

Aidosti uskonnollinen elämänasenne on joskus
määritelty kunnioittavaksi vaikenemiseksi tuntc-
mattoman edessä. Bertrand Russellin clämänasenne
oli hyvin lähellä tällaista kunnioittavaa vaikenemis-
ta. Itse asiassa johdonmukaisesti toimivaa ja ajatte-
levaa agnostikkoa tai ateistia ei voi tavoittaa juma-
lanpilkasta. Samaa tuskin voi sanoa tarkkarajaista
jumalankuvaa piirtävästä tosiuskovaisesta.

.larmo Heinonen

P ööhtymy hs en ölos anomasta

"Todellisuudessa ihmiset haluavatkin päihtyä,
eivät juoda." "Päihtymys on ihmisessä itsessään, ei
alkoholissa."

Tämä ajatus kirvoitti mieleni ja kynäni, koska se

sivusi läheisesti vyyhtiä, jota itse viime vuosina olen
selvitellyt. Tein jopajohtopäätöksen, että päihtymi-
nen on omaksi itsekseen tulemista.

Raittius sinänsä ei voi olla päämäärä.

Aruokriisi

Kun täytin 30, aloin tajuta, että aika on rajallinen
käsite. Aloin hapuilla vastausta kysymykseen, mikä
on elämäni tarkoitus. Olin tehnyt työtä, uskonut
asioihin ja toiminut Puolueessakin. Vähitellen pe-
tyin, turhauduin ja ihanteeni murenivat. Erosin
myös ensimmäisestä avioliitostani selkeästi tietoise-
na siitä, etten voisi elää siten seuraavia 30 vuotta.
Väistämättä oli edessäni myös ero työstä, jonka
päämääriin ja menettell,tapoihin en enää uskonut.

OIin aina ollut Kiltti Tyttö, joka on elänyt saadak-
seen vanhempienja muiden ihmisten hyväksymisen.
Menestyinkin. Olin yleisesti hyväksytty. Mutta olin
aina aavistellut, että on olemassa Toisenlaistakin
EIämää.

Kapina

Yksityinen kapinani alkoi varsin myöhään, vasta
varhaisessa keski-iässä. Kaikki alkoi erosta ja sitä
seuranneesta avoliitosta Taiteilijan kanssa. Ja sitten
avioliitosta nuoremman ja alemmasta sosiaaliryh-
mästä olevan miehen kanssa.

Menetin vanhempieni kunnioituksen ja yhteyden
sisaruksiini. Myös aiemmat ystävät ja tuttavatj äivät
entisen aseman myötä.

Kokonainen ihminen

Nyt olen kokonainen ihminen, ikä 37 vuotta,
minulla on puolitoistavuotias poika j a huomattavas-
ti itseäni nuorempi aviopuoliso. Elämme köyhyysra-
jalla; mieheni on kausityötön, minä maalaava kun-
nankirjastonhoitaja. Almanakassani ei ole enää
merkintöjä menoista, enkä tarvitsc alkoholia.

Tärkeintä elämänmuutoksessani on se, että koen
itseni kokonaiseksi. Aiemmin minulla oli selvästi
kaksi persoonaa: Toincn polki clintasomyllyä, toi-
nen eli vain lomilla, humalassa ja haavcissa. Alma-
nakkani oli täysi, käytin säännölliscsti alkoholia, oli
niin paljon strcssiä, cttci ollut aikaa tulla raskaaksi.
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