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ABSTRACT 

Pirttimaa, Vesa 
Creative Action as a Hermeneutical Viewpoint – Drama, Learning and Ethical 
Progress in Kevin J. Vanhoozer’s Theory 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018, 237 p. 
(JYU Dissertations 
ISSN 2489-9003; 19) 
ISBN 978-951-39-7562-3 (PDF) 
Diss. 

The aim of this research is to analyze Kevin J. Vanhoozer’s theory of creative 
action as a hermeneutical viewpoint in the light of learning and ethical devel-
opment. The method used in this research is systematic analysis. Vanhoozer’s 
understanding of action differs strongly from that of Marx and of Dewey. By 
turning to philosophical hermeneutics he finds a way through Aristotle’s drama 
theory where creative action is a basis for the Gadamerian horizon, but instead 
of fusing the horizons Vanhoozer sees it as the viewpoint of Bakhtinian outsider, 
which in turn provides an opportunity to critique the surrounding culture. The 
horizon becomes wider and clearer through improvisation and spontaneity be-
cause then the hermeneutical tension grows stronger.  

Cultural plots exist behind cultural symbols and signs, which have a ten-
dency to steer people’s lives and thwart the imagination. However, the cathar-
sis of cosmic drama sets the imagination free again. Vanhoozer understands 
drama altogether differently than does Derrida, for whom mimique is the basis 
of mimesis because it sets the play and drama free of all reference. In Vanhooz-
er’s theory, action as drama always has a reference through plot and the mime-
sis of action. This reference is why action is also ethically binding and has a ref-
erence in transcendence, which gives a strongly ethical focus and meaning. The 
whole question of morality is also understood in a new way through plots, 
which offer a thoroughly new perspective on ethics, one in which creativity is 
the fundamental basis. 

Keywords: Imagination, Action, Mimesis, Hermeneutics, Pragmatics, Ethics, 
Epistemology, Imitation. 
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ESIPUHE 

Tämän väitöskirjan työstäminen on ollut pitkä ja vaivalloinen prosessi, jonka 
loppuunsaattamiseen ovat innoittaneet ja kannustaneet monet eri henkilöt. Tä-
mä tutkimus käsittelee luovuutta ja hermeneutiikkaa, joita kohtaan kiinnostuk-
seni on pitkälti syntynyt jo lapsuudessa. 

Haluan kiittää isääni ja äitiäni kasvatuksesta, jossa annettiin tilaa omalle 
ajattelulle ja luovalle toiminnalle monella eri elämänalueella. Myös sisaruksiani 
sekä lapsuuden ystäviäni ja kavereita tahdon kiittää leikeistä ja keskusteluista, 
jotka ovat omalta osaltaan johdattaneet kohti tämän tutkimuksen teemaa. Olen 
paljon velkaa myös monille erinomaisille opettajille, joita minulle on suotu pit-
kän opintopolun aikana: suuri kiitos ja kumarrus teille kaikille! 

Lukiessani Kierkegaardin tekstejä ymmärsin uudesta näkökulmasta, 
kuinka paljon vanhempani ovat minulle antaneet johdattaessaan käsittämään 
ihmisten toiminnan absurditeettia, mikä on suuresti auttanut sekä selviytymään 
elämän haasteista että työstämään tätä tutkimusta. 

Tutkimuksen kohde osoittautui jo tutkimuksen varhaisessa vaiheessa ai-
van liian haastavaksi – minkäänlaisen analyysin muodostaminen vaikutti mah-
dottomalta. Haluan kiittää tutkimuksen ohjaajaa Tapio Puolimatkaa kärsivälli-
syydestä ja pitkämielisyydestä ohjausprosessin aikana. Ilman hänen tukeaan ja 
positiivista kannustusta tämä väitöskirja ei olisi koskaan valmistunut. Haluan 
kiittää myös väitöskirjan esitarkastajiani professori Timo Airaksista ja professo-
ri Sami Pihlströmiä tarkoista korjaus- ja parannusehdotuksista, mitkä ovat suu-
resti auttaneet työn lopulliseen ilmiasuun saattamisessa.  

Tutkimusprosessin tärkein tuki on ollut vaimoni Ilse, joka on ollut valmis 
sekä joustamaan monella tapaa että kuuntelemaan eittämättä varsin sekavilta 
kuulostavia miniluentoja eri teemoista.  Tukesi tämän tutkimuksen valmistumi-
sessa aina alusta loppuun asti on ollut korvaamattoman arvokasta, mistä lausun 
ison kiitoksen! 

Poikiani Samuelia ja Johannesta kiitän suuresti johdattamisesta leikin maa-
ilmaan toisen kerran, mikä on auttanut ymmärtämään lapsen ihmeellistä kykyä 
nousta arkisen toiston ja velvoitteen yläpuolelle mielikuvituksen ja luovuuden 
avulla. Olette innoittaneet minua pohtimaan yhä uudelleen tässä tutkimuksessa 
keskeisenä ilmenevän leikin merkityksen perustavuutta ihmisen toiminnalle ja 
luovuudelle.  On kiistaton tosiasia, että ihminen menettää jotain arvokasta ka-
dottaessaan kyvyn leikkiin, joka on perusta luovalle tulkinnalle. Lasten leikkejä 
seuratessa toiston ja jäljittelyn teemat ovat avautuneet monimuotoisemmin. Eri-
tyisesti toiminnan symbolinen luonne on avautunut teidän ansiostanne tavalla, 
jota en olisi ehkä koskaan ehkä kyennyt sisäistämään tutkimuskirjallisuuden 
kautta. 

Keskeinen kysymys luovuuteen liittyen on sen suhde toimintaan. Onko 
tutkijan suljettu kammio loppujen lopuksi paras paikka ymmärtää luovuutta 
syvätasolla? Itse uskon, että monien kirjojen lukemisen ohella yli 40 vuotta kes-
tänyt kalastusharrastukseni, joka on lopulta jalostunut jäsenyydeksi Klubb för 
rødingfiske i Finnmark:ssa, on avannut toisen – todella merkittävän – näkö-



 
 
kulman sekä luovan toiminnan pohdintaan että avannut kysymystä tietoisuu-
den rajoista uusilla tavoilla.   

Varsinaisen filosofista hermeneutiikkaa käsittelevän tutkimuskirjallisuu-
den ohella suuri apu on löytynyt kertomakirjallisuuden puolelta, joista Amos 
Ozin teoksen Fima nostaisin erityisesti jalustalle hermeneuttista tulkintatapaa 
avaavana teoksena. Samoin I.B. Singerin tuotanto on suuresti auttanut luomaan 
uusia horisontteja hermeneutiikan perustavan luonteen ymmärtämiseen. 

Samoin kiitän ystävääni ja työtoveriani Antti Romusta filosofisesta dialo-
gista, missä ei koskaan ole löytynyt yksimielisyyttä käsittääkseni yhdestäkään 
asiasta – jatkakaamme siis sitä edelleen.  Keskeinen innoituksen ja henkisen tu-
en paikka on ollut saunaseura Tuulosveljistö, jossa on saanut tietyn tason ylit-
tävää rehellistä palautetta: sekä kaikesta grandioottisuudesta puhdistavaa 
murskaavaa kritiikkiä että vahvaa tukea tuulisina heikkouden hetkinä.   

 
 
 
 
 
Lahdessa 5.9.2018  
Vesa Pirttimaa 
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1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA METODI 

1.1 Lyhyesti tutkimuksen kontekstista 

Vanhoozerin ajattelun taustalla vaikuttavat vahvat filosofiseen hermeneutiik-
kaan viittaavat lähtökohdat, jotka hän liittää pragmatismille ominaiseen toi-
minnan näkökulmaan Aristoteleen draamateorian kautta. Hän tulkitsee toimin-
nan ja kielen välistä suhdetta Austinin ja Wittgensteinin teorioiden kautta siten, 
että niiden välinen ero liukenee, mikä osoittaa, että toiminta on hermeneuttista.  
Tämän seurauksena Vanhoozerilla toiminta määrittyy olennaisesti uudella ta-
valla haastaen samalla esimerkiksi Deweylle ja Marxille ominaiset toiminnan 
tulkinnat, joissa toiminta ymmärretään ensisijaisesti käsillä tekemisen kautta 
(poiesis). Vanhoozerilla puolestaan toiminta1 (dran) tulkitaan Aristoteleen toi-
minnan mimesiksen ja juonen (mythos) kautta, minkä seurauksena se ymmär-
retään kokonaisvaltaisesti eri tavalla. (Miettinen 2008, 220–221.) 

Artikkelissaan Mimesis kasvatuksessa (2017) Olli-Pekka Moisio tuo esille 
Frankfurtin koulukuntaan kuuluneiden Benjaminin, Horkheimerin, Adornon ja 
Frommin kautta avautuvia näköaloja, joissa kasvatus ymmärretään lähtökoh-
taisesti mimeettisenä ilmiönä. Myös Christoph Wulf (2007, 34–40) on tarkastel-
lut kasvatusta nimenomaan mimesiksen näkökulmasta. Heikkilän (2017, 31–33) 
mukaan mimesis ymmärrettiin antiikista Kantiin asti luonnon jäljittelynä, min-
kä jälkeen huomio kiinnittyi enemmän kohteesta kokijaan. Tässä tutkimuksessa 
lähdetään liikkeelle erilaisesta lähtökohdasta. Siinä mimesis nähdään monitul-
kintaisena käsitteenä jo Platonilla ja Aristoteleella. Mimesis Vanhoozerin tulkit-
semana asettuu tutkimuksen kannalta otolliseen näkökulmaan erottautuen sekä 
moderneista että postmoderneista mimesis-tulkinnoista palaten takaisin Aristo-
teleen Runousopissa esittämään tulkintaan. 

                                                 
1  Selvyyden vuoksi on syytä heti alussa nostaa esille käsitteen draama etymologinen 

tausta, ja sen yhteys toimintaan. Alun perin kreikankielinen sana draama (δρᾶμα) 
tarkoittaa toimintaa, ja se juontuu verbistä δρᾰω, mikä puolestaan merkitsee toimi-
mista, johonkin ryhtymistä ja jonkin saavuttamista. (Bassi 1999, 13.) 
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Kysymys mimesiksen tulkintojen kehityksestä ei ole yksiselitteinen. Olen-
nainen jako muodostuu toisaalta jo Kantia ennen Descartesin ja Spinozan tieto-
oppien välille, mikä heijastelee modernin jälkeiselle keskustelulle ominaista 
erottelua representaatioon ja mimesiksen välillä. Tässä tutkimuksessa mimesik-
sen kehitystä pyritään avaamaan monesta eri näkökulmasta, jotta Vanhoozerin 
mimesiksen tulkinnan historiallinen ja nykyinen konteksti aukeaisi. Toiveena 
on, että lukija kykenisi ilman turvautumista ulkopuoliseen kirjallisuuteen hah-
mottamaan kyseisen kontekstin sijoittumisen muiden mimesis-tulkintojen 
joukkoon. Martta Heikkilä (2017, 35) kuvaa osuvasti postmodernin mimesis-
tulkinnan keskeiseksi ominaispiirteeksi eron (différance) jäljittelyn ja samuuden 
sijaan. Ero, joka ilmenee toistossa, merkitsee syvimmiltään samuuden mahdot-
tomuutta. Olennaista ei olekaan enää subjektin ja objektin tai esitettävän koh-
teen ja esittäjän välinen suhde, vaan toistojen tuottamien tulkintojen erilaisuus.  
Tämä merkitsee esimerkiksi Derridan tapauksessa draaman viittaamista vain 
takaisin itseensä, sen referenssin puuttumista.  

Vanhoozerin käsitys mimesiksestä, jonka juuret ovat Aristoteleen draama-
teorian toiminnan mimesiksessä, poikkeaa siis olennaisesti postmodernille mi-
mesiksen tulkinnalle ominaisesta toiston tuottamasta erosta ja referenssin puut-
tumisesta. Toiston sijaan Vanhoozerilla keskiöön asettuu improvisaatio ja toi-
minnan muodostama juoni, jotka mahdollistavat draaman viittaavuuden. Ga-
damerille ja Derridalle ominainen leikki määrittyy Vanhoozerilla ensisijaisesti 
tuonpuoleisena triniteetin sisäisenä leikkinä, josta ihminen toiminnan mimesik-
sen kautta voi tulla osalliseksi. 

Draama, juoni ja mimesis muodostavat Vanhoozerin ajattelussa keskeisen 
lähinnä Aristoteleelta ja Ricoeurilta juontuvan kehikon, mikä merkitsee uutta 
ymmärrystä ihmisestä, toiminnasta, luovuudesta ja etiikasta. Länsimainen teo-
riaan ja metodiin nojaava perinne tulee haastetuksi uudesta näkökulmasta 
Vanhoozerin irrottautuessa epäilyksen hermeneutiikalle ominaisesta dekonst-
ruoivasta näkökulmasta rakentaen samalla teorian, jossa luovuudella ja mieli-
kuvituksen käytöllä on keskeinen rooli. Dekonstruoivalle näkökulmalle ominai-
sen järjen, tiedon ja teorian rakenteiden purkamisen ja uudelleen kokoamisen 
sijaan Vanhoozer asettaa etusijalle menneisyyden jättämisen anteeksiannon 
kautta ja suuntautumisen uuteen, jossa vain mielikuvitus asettaa rajat luovan 
toiminnan moninaisuudelle. 

Heideggerille ominainen tyyli yhdistää antiikin filosofiaa ja kristillistä teo-
logiaa uudella tavalla on tyypillinen myös Vanhoozerille – aivan kuten se on 
ollut Arendtille ja Gadamerille ja tietyssä mielessä myös Derridalle. Ricoeur 
puolestaan on selkeämmin halunnut säilyttää jonkinasteisen erottelun teologian 
ja filosofian välillä – ainakin näennäisesti. Gadamerilla keskiöön nousee Aristo-
teleen ja Augustinuksen hyvin erilainen tulkinta sanasta2. Myös Vanhoozer yh-

                                                 
2  Arthos (2009, 31–34; 45–47) tuo esille Gadamerin jaottelun, jossa asetetaan vastakkain 

juutalais-kristillinen ja kreikkalais-roomalainen käsitys sanasta (logos). Jo juutalainen 
tooran tulkinnan perinne ymmärsi sanan eläväksi ja dynaamiseksi. Kreikkalainen 
traditio sitä vastoin objektivoi kielen, minkä seurauksena sanoista tuli pelkkiä merk-
kejä. (ks. Kusch & Hintikka 1988, 105-110.) Aristoteleen ajatus noeettisuuden noeetti-
suudesta eli mielen ymmärtämisestä kaikkein syvimpänä totuutena havaittiin jo hä-
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distelee filosofian ja teologian traditiota vapaasti liittäen mukaan muita tieteen-
aloja kuten dramaturgiaa ja sosiologiaa. Keskeiseksi kritiikin kohteeksi Van-
hoozerilla nousee Platonin ja Aristoteleen käsitys ihmettelystä (thaumaston), jo-
ka on totuuden katselua täydellisessä liikkumattomuudessa. Ihmettely edustaa 
teoreettisen tiedon korkeinta tasoa, ja se  on luonteeltaan sanatonta. Vanhoozer 
asettaa tavoiteltavaksi päämääräksi liikkumattomuuteen ja sanattomuuteen 
vaipumisen sijaan improvisaation eli luovan toiminnan. Vanhoozer kehittää 
pragmatismille keskeistä toiminnan näkökulmaa suuntaan, jossa temporaalisen 
näkökulman sijaan toimintaa tarkastellaan ikuisuuden näkökulmasta. Vanhoo-
zerin mukaan luovalla toiminnalla on aina referenssi ikuisuudessa, minkä ohel-
la se on aina intentionaalista sekä eettisesti vastuullista. 

1.2 Tutkimustehtävät ja tutkimuksen hypoteesi 

Vanhoozerilla luova toiminta haastaa länsimaiselle traditiolle ominaisen teorian 
ja siihen rinnalle myöhemmin kehittyneen metodin korostuksen. Teorian koros-
tamisen taustalla on Aristoteleen käsitys, jonka mukaan vain filosofit kykenevät 
ymmärtämään todellisuuden varsinaisen luonteen teoreettisen ajattelun avulla.   

Aristotelees jaottelee toiminnan kolmeen toisistaan intention perusteella 
eroavaan alueeseen, jotka ovat teoria, poiesis ja praksis. Heideggerin ja useiden 
hänen seuraajiensa filosofiassa on teorian sijaan pyritty etsimään uusia näkö-
kulmia nimenomaan praksiksen alueelta. Karl Marx puolestaan kiinnitti huo-
miota toimintaan poiesiksen näkökulmasta. Teorian, praksiksen tai poiesiksen 
sijaan Vanhoozer ottaa lähtökohdaksi Aristoleleen runousopin draaman (dran), 
mikä myös merkitsee suomeksi toimintaa. Toiminta draamana eroaa olennai-
sesti muista toiminnan muodoista, minkä vuoksi se tarjoaa erinomaisen näkö-
kulman toiminnan syvempään analysointiin.  

Metodista tuli keskeinen osa länsimaisen tieteen sisäistä itseymmärrystä 
kartesiolaisen epistemologian myötä (Matikainen 2017, 133–135). Rene Descar-
tesin (1596–1650) tieto-opin taustalla olivat hänen koulumaailmasta tekemänsä 
havainnot. Opetus ei ollut Descartesin mukaan yhdenmukaista, vaan opettajat 
esittivät ristiriitaisia väitteitä, vaikka kysymyksessä olivat Ranskan parhaat op-
pilaitokset. Tämä merkitsi Descartesin mukaan tieteen sairaalloista tilaa, jonka 
vuoksi yksimielisyydestä ja yhteisymmärryksestä tuli keskeinen osa hänen käsi-

                                                                                                                                               
nen oppilaiden taholta ongelmalliseksi, minkä vuoksi he kehittivät ajatuksen luon-
non ja ihmismielen välisestä yhteydestä. Straton (n. 340-270 eKr.) mukaan mielessä 
olevan logoksen ja luonnossa olevan logoksen välillä oli ainoastaan aste-ero. Myö-
hemmin stoalaiset kehittivät tätä ajatusta suuntaan, jossa mielen ja maailman ajatel-
tiin muodostavan katkeamattoman yhteyden keskenään. Aristoteleen ajatus liikku-
mattomasta liikuttajasta ei ollut enää välttämätön stoalaiselle selitykselle maailman-
kaikkeuden rakenteesta, koska mielen ja todellisuuden välillä vallitsi yhteys sanan 
kautta. 
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tystään oikeasta tieteen harjoittamisesta. Ratkaisu löytyi lopulta matematiikasta, 
koska siinä yksimielisyys oli helpoin saavuttaa. Tämän Descartes tulkitsi johtu-
van matematiikassa käytettävässä metodista, jonka seurauksena matematiikka 
sai paradigmaattisen tehtävän ohjata muiden tieteiden harjoittamista. Metodi ja 
deduktiivinen päättely muodostavat häiriötekijöiltä suljetun järjestelmän, joka 
tuottaa vääjäämättä luotettavaa tietoa tutkijoiden käyttöön. Tämä kartesiolainen 
tieteen tekemisen malli on säilyttänyt vahvan aseman läpi länsimaisen tieteen 
historian ja luo edelleen perustan tieteelliselle tutkimukselle. Kartesiolaisuuden 
kritiikin voidaan Pihlströmin (2008, 46) mukaan katsoa jakaantuvan kahteen 
kehityslinjaan eli fenomenologiseen ja pragmatistiseen suuntaukseen. Vanhoo-
zerin esittämässä teoriassa toiminnasta nämä kaksi tulkintalinjaa yhdistyvät, 
minkä ohella toimintaa tarkastellaan Aristoteleelle keskeisestä eettisestä näkö-
kulmasta.  

Todellisuuden narratiivista perusluonnetta korostavan perinteen näkö-
kulmasta teoreettista tietoa korostavassa traditiossa todellisuuden tulkinta käsi-
tetään lähtökohtaisesti väärin - mekaanisena ja yksiselitteisenä tapahtumana. 
Juonen merkitystä korostava Vanhoozer (DD, 286) ymmärtää puolestaan tul-
kinnan lähtökohtaisesti kompleksisena tapahtumana: “Truth is never fully pre-
sent to conciousness; rather, our words and concepts always differ from what 
there is.” Opetuksen teorian näkökulmasta Vanhoozer sijoittuu näin konstruk-
tivistisen ja realistisen teorian välimaastoon. Hän yhtäältä puhuu totuudesta 
osittain irrallisena ja erillisenä sanojen ja käsitteiden konstruoimasta todellisuu-
den representaatiosta. Sanojen ja käsitteiden kyky viitata todellisuuteen on aina 
alisteinen juonille, koska ne saavat lopullisen merkityksensä kokonaisjuonesta 
käsin. Näin sekä konstruktivistinen että realistinen tulkintatapa ovat syvimmil-
tään harhaanjohtavia lähtökohtia. (ks. Puolimatka 2006, 114–120.) Vanhoozerin 
esittämä teoria toiminnasta (dran) mahdollistaa puolestaan uuden tavan tulkita 
todellisuuden ja mielen välinen suhde. Tässä uudessa tulkinnassa narraatioilla 
ja mielikuvituksella on konstituoiva merkitys. 

Silvia Carli (2014) puolestaan tarkastelee Aristoteleen draamateorian käsi-
tystä juonesta ja mimesiksestä narratiivisen älykkyyden3 näkökulmasta, mikä 
merkitsee perustavasti uutta näkökulmaa oppimiseen, opetukseen ja lahjakkuu-
teen.  Myös Vanhoozer tarjoaa tähän uuden näkökulman ymmärtämällä toi-
minnan ja narraation välisen suhteen uudella tavalla. 

Kuten edellä olevasta käy ilmi, kasvatuksen näkökulmasta Vanhoozerin 
mielenkiintoisin panos liittyy uuteen tapaan tulkita todellisuuden luonne ja 
toiminta. Tällä tutkimuksella on kolme tutkimustehtävää:  

 
1) Millainen on Kevin J. Vanhoozerin käsitys toiminnasta? 
2) Mitä Vanhoozer tarkoittaa luovuudella? 
3) Millaisia implikaatioita Kevin J. Vanhoozerin käsityksellä toi-

minnasta ja luovuudesta on suhteessa oppimiseen ja kasvatuk-
seen? 

                                                 
3  Narratiivisen älykkyyden avulla on toisaalta pyritty ratkaisemaan myös tekoälytut-

kimuksessa ilmi tulleita ongelmia liittyen ymmärtämiseen, oppimiseen ja tulkintaan. 
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Vanhoozerin käsitys toiminnasta suhteessa mannermaisen filosofian, marxilai-
seen ja pragmatistiseen traditioon tarjoaa mielenkiintoisen kasvatusfilosofisen 
näkökulman. Toiminnan eri tulkinnat merkitsevät olennaisia eroja suhteessa 
siihen, mitä pidetään pedagogiikassa keskeisenä ja olennaisena. Vanhoozerin 
käsitys toiminnasta, jolle teoriaa korostava perinne muodostaa keskeisen vasta-
asetelman, tarjoaa uuden vaihtoehtoisen näkökulman.  

Teoriaa ja metodia korostava länsimainen traditio on kiinnittynyt vahvasti 
Aristoteleen käsitykseen teoriasta, minkä taustalla on näkemys liikkumattomas-
ta liikuttajasta kaiken olevan perimmäisenä syynä. Pojmanin (2006, 57–63) mu-
kaan Aristoteleella teoria on ensisijaisesti puhtaan älyn tavoitettavissa olevaa 
tietoa. Liikkumaton liikuttaja ruumiittomana olentona edustaa teoreettista tie-
toa sen täydellisimmässä muodossa.  Teoreettinen pohdinta onkin varsinaisesti 
jumaluuteen liittyvä tehtävä, mutta myös pieni osa ihmisistä eli filosofit kyke-
nevät irrottautumaan ruumiillisuudesta ja tunteista, jotka ovat kontemplaation 
esteitä.  

Sekä Platonilla että Aristoteleella filosofian korkein muoto on Arendtin 
(2002, 295; 305) mukaan sisäinen dialogi, ihmettely (thaumaston), jossa sanaton 
totuus (arrheton) voi paljastua. Ihmettely on tila, jossa ulkoiset toiminnot lak-
kaavat täysin. Liikkumattomuus ja sisäänpäin kääntynyt ihmettely korkeimpa-
na tiedon muotona on Vanhoozerin toimintaa korostavan teorian keskeinen 
kritiikin kohde. Vanhoozerilla luova toiminta (dran) on edellytys todellisuuden 
tarkasteluun välttämättömälle ulkopuolisen näkökulman synnylle. Liikkumat-
tomuuden ja sisäänpäin kääntymisen sijaan ihminen viisastuu ja oppii aktiivi-
sen luovan toiminnan kautta 

Vanhoozerilla juuri eettinen toiminta asettuu etusijalle suhteessa tietoteo-
riaan tai metafysiikkaan, mikä selittyy sen kyvyllä luoda uusi tulkintahorisontti: 
mitä enemmän ihminen kykenee luoviin rakkauden tekoihin, sitä voimak-
kaammin hän etääntyy tarkasteltavasta todellisuudesta. Tämä puolestaan mah-
dollistaa kriittisen näkökulman kehittämisen. Filosofiselle perinteelle ominai-
nen ajatus ihmettelystä ja sanattomasta tiedon tasosta osoittautuu Vanhoozerin 
mukaan vääristyneeksi illuusioksi, Baconin kuvaamaksi epäjumalien teatteriksi 
(idola theatri), mistä ihminen voi vapautua vain kosmisen draaman avulla. 

Draaman4 merkitys oli antiikin kulttuurissa keskeinen. Sillä ei ollut aino-
astaan viihteellinen tehtävä, vaan sillä katsottiin olevan – erityisesti Aristoteleen 
mukaan - kasvatuksellinen tehtävä. Vain draamalle ominainen toiminnan mi-
mesis nostaa sen erityisasemaan verrattuna muihin taiteenlajeihin, koska se 
juonen avulla kykenee kertomaan universaaleja totuuksia elämästä.  

Anna-Lena Østernin (2001, 17–23) mukaan draamalla ja pedagogiikalla on 
ollut läheinen yhteys lähtien jo antiikin teatteria edeltävästä tanssin- ja rituaa-

                                                 
4 Aristoteles jakoi draaman tragediaan ja komediaan. Tässä tutkimuksessa käsitellään 

vain tragediaa.  
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lien aikakaudesta. Draamalla on alusta saakka ollut keskeinen rooli ihmisen 
kasvattajana ja ymmärryksen kehittäjänä: 

Fantasia ja fiktio sallivat ihmisen luoda todellisuuden uudelleen tyydyttävämmällä 
tavalla kuin miten se jokapäiväisessä elämässä on toteutettu. Ihminen pitää imitoin-
nista. Aiemmin rituaalit olivat tärkeitä voimansa vuoksi; mutta jos ne säilyvät – il-
man että niiden voima enää elää – katsotaan silloin niiden esteettisyyttä, niiden tai-
teellisia arvoja. (Østern 2001, 19) 

Draamalla on ollut Østernin (2001, 21–25) mukaan nimenomaan toiminnallise-
na taiteen muotona erityismerkitys yhteisöön osallistavana ja siten  siihen kas-
vattavana taidemuotona.5  Draaman erityisluonteeseen kuuluu olennaisesti sen 
mahdollistama välitila (metaxu, methexis), jossa todellisuus ja fiktio kohtaavat 
samanaikaisesti. Tällöin toteutuu esteettinen kahdentuminen, mikä mahdollis-
taa kulttuurisen oppimisen.  

Tässä tutkimuksessa analysoidaan laajasti Aristoteleen käsitystä draaman 
mimesiksestä, koska sillä on keskeinen rooli Vanhoozerin teoriassa.  Tutkimus 
palvelee näin osaltaan myös draamapedagogiikan kysymyksenasetteluja me-
nemättä kuitenkaan käytännön tasolle.  Tarkastelunäkökulma pysyy perustut-
kimuksen tasolla.  

Heikkinen väittää aristoteelisen teatterin vaikuttavan katselijaan passivoi-
vasti, kun sen sijaan ei-aristoteelisen toiminnan ja osallisuuden tulisi olla draa-
mapedagogiikassa olennaisia.   

Pääosin kuitenkin toiminta on epäaristoteelista, jossa tavoitellaan erilaisia merkityk-
siä, erilaisia näkökulmia, sen sijaan, että pyrittäisiin henkiseen mielentilaan, kuten 
katarsikseen, joka tarkoittaa “puhdistautumista”, tragedian ja psykoterapian aiheut-
tamaa vapautusta ahdistuksesta. Brecht kritisoi aristoteelista teatteria siitä, että se ai-
heuttaa passiivisuutta — vapautumisen tunne passivoi, koska katsoja voi ajatella, et-
tä koska näytelmän päähenkilö(t) selvisi(vät), hän itsekin tulee selviämään jollakin 
tapaa. Draamakasvatuksen tavoitteena on aktivointi, siten sen perusteissa on usein 
samaa kuin brechtiläisen teatterin filosofiassa. (Heikkinen 2001, 83.) 

Tämä tutkimus selkeyttää ja korjaa edellisessä sitaatissa esitettyjä väitteitä Aris-
toteleen Runousopin draamateoriasta.6  Väitteelle passiivisuudesta on vaikea 
löytää tukea, minkä vuoksi oletan sen nojaavan mitä todennäköisimmin heik-
koon Aristoteleen Runousopin tuntemukseen. Vaikka tämän tutkimuksen var-
sinainen päämäärä on tutkia Vanhoozerin toimintaa ja luovuutta, selkeyttää 
tutkimus samalla draamapedagogiikassa ilmeneviä ongelmia liittyen Aristote-

                                                 
5  Kathleen Gallagherin (2014) mukaan draama antaa erityisiä mahdollisuuksia suuria 

vaikeuksia ja haasteita kohdanneiden lasten ja nuorten kasvatuksessa. Osattomuu-
den kokemus voi draaman kautta vaihtua osallisuuden kokemukseksi.  

6  Väite passivoinnista vaikuttaa absurdilta. Draama edustaa Aristoteleella taiteen kor-
keinta muotoa nimenomaan sen vuoksi, että draaman juoni kykenee dialogiseen suh-
teeseen katsojan oman elämän muodostaman juonen kanssa. Aristoteleen mukaan 
draama nimenomaan elävöittää ja avaa uusia näkökulmia. Väite perustuu mitä il-
meisimmin enemmän Freudin käsitykseen katharsiksesta kuin alkuperäiseen Aristo-
teleen käsitykseen draaman tuottamasta katharsiksesta. Toisekseen näytelmän pää-
henkilöt eivät antiikin tragedioissa useinkaan selvinneet, vaan kuolivat tai menettivät 
mielenterveytensä.  
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leen draamateoriaan, sekä sille keskeisen juonen ja toiminnan mimesiksen ym-
märtämiseen.7  

 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan mimesiksen kehitystä Platonista Van-
hoozeriin. Vanhoozerin teorian ymmärtämiseksi tutkimuksessa esitellään mi-
mesiksen kehitystä ja eri tulkintoja verrattain laajasti, koska Vanhoozerin mi-
mesis-tulkinnan taustalla vaikuttavat monet aiemmat tulkinnat. Tutkimuksessa 
pyritään avaamaan mimesiksen merkitystä erityisesti Heideggerin jälkeisen 
filosofian kontekstissa. Tämä tutkimus palvelee täten myös kasvatusfilosofialle 
keskeistä näkökulmaa kasvatuksen ja hermeneuttisen filosofian yhteyksistä, 
jota Shaun Gallagher (1992) avaa omassa tutkimuksessaan. Tämä tutkimus pyr-
kii palvelemaan samaa tarkoitusta hieman eri näkökulmasta. Gallagherin esiin 
nostamat Ricoeur ja Gadamer ovat merkittävässä roolissa myös Vanhoozerin 
ajattelussa, mutta Vanhoozer siirtyy myös aivan uuteen näkökulmaan, jossa 
luovasta toiminnasta muodostuu hermeneuttinen toinen horisontti.  

Mimesis8 käsitteenä redusoitui romantiikan aikakaudella merkitsemään 
jäljittelyä ja kopiointia. Valistuksen aikakauden jälkeen estetiikan saama kes-
keinen asema merkitsi samalla myös mimesiksen paluuta. Mimesis onkin tänä 
päivänä hyvin keskeinen käsite, ei ainoastaan dramaturgiassa tai kirjallisuuden-
tutkimuksessa, vaan myös filosofiassa, esimerkiksi Theodor Adornon, Paul Ri-
coeurin, Hans-Georg Gadamerin, Jacques Derridan, Philippe Lacou-LAbarthern, 
Jürgen Habermasin ja René Girardin tuotannossa.  

Nykykielessä tragediasta on tullut termi, jota voidaan käyttää hyvin mo-
nessa yhteydessä. Martha Husain (2001, 31–32) kiinnittääkin huomiota siihen, 
että traagisuudesta on tullut nimenomaan Nietzschen filosofian myötä termi, 
jota voidaan käyttää mitä erilaisimmissa yhteyksissä. Antiikissa tragedialla oli 
hyvin rajattu erikoismerkitys, koska sillä viitattiin vain tragedian käsikirjoituk-
siin tai teatterissa esitettäviin tragedioihin. Esimerkiksi elämää ei antiikissa kut-
suttu koskaan traagiseksi. Tämän lisäksi Aristoteleella draama on oma erityinen 
taidemuotonsa, jota ei voi samaistaa mielekkäällä tavalla muiden taiteen muo-
tojen kanssa. Näin ollen analogioita tai vertauksia tragediasta esimerkiksi mu-
siikkiin tai kuvataiteeseen ei ole  mielekästä tehdä.  

Kasvatustieteen näkökulmasta tarkasteltuna Vanhoozerin tulkinta draa-
masta avaa uusia vaihtoehtoisia tapoja hahmottaa sekä teoreettista tutkimusta 

                                                 
7       Draamapedagogiikalle ominainen jaottelu ei-ammatilliseen ja ammattiteatteriin tai 

aristoteeliseen ja ei-aristoteeliseen teatteriin näyttäytyy hyvin suppeana tapana ym-
märtää draaman luonne. Tässä tutkimuksessa draama ymmärretään paljon laajem-
massa kontekstissa, mikä osaltaan voinee auttaa hahmottamaan myös draamapeda-
gogiikkaa uudesta näkökulmasta. Erityisesti tälle tutkimukselle keskeinen mimesis, 
ja sen laaja esittely eri variaatioineen avaa aivan uusia näkökulmia draamaan. Kiinni-
tin huomion Østernin (2001, 21–25) artikkelissa siihen, että hän ei näytä huomioivan 
olennaista eroa Platonin ja Aristoteleen mimesis-tulkintojen välillä, mitä voidaan pi-
tää olennaisena puutteena draaman ymmärtämisen kannalta.  Myöskään tragedian 
erityisluonnetta länsimaiseen ajatteluun yleisesti vaikuttaneena ilmiönä ei tuoda esil-
le lainkaan.  

8  Mimesis on hyvin monitulkintainen käsite, minkä merkitys on hyvin riippuvainen 
kontekstista. Tämän tutkimuksen tarkoitus on osaltaan myös esitellä, Vanhoozerin 
mimesis-tulkinnan rinnalla, muita keskeisiä tulkintoja, mikä toivottavasti edesauttaa 
lukijaa hahmottamaan eri tulkintojen runsautta ja niiden välisiä yhteyksiä. 
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että kasvatusta käytännön tasolla. Juonen ja toiminnan yhdistäminen merkitsee 
olennaisesti uutta tapaa ymmärtää ihminen toimijana, jonka luovuudelle rajat 
asettavat omaksutut kertomukset. Oppimisessa korostuu teoreettisen tiedon 
hallinnan näkökulman sijaan mielikuvituksen käyttö ja kriittisyys, mikä Van-
hoozerilla merkitsee kykyä tunnistaa ilmiöiden takana vaikuttavat juoniraken-
teet.  

Filosofisessa tutkimuksessa on tapana tuoda tutkimuksen hypoteesi jo 
alussa julki. Tarkoituksena on samalla auttaa lukijaa avaamalla tekstin taustalla 
vaikuttavaa sisäistä maailmaa. Tutkimukseni hypoteesi on, että Vanhoozer 
omassa teoriassaan yhdistää Gadamerin ajatuksen tulkintahorisontista ja Aris-
toteleen draamateoriassa keskeisen toiminnan mimesiksen. Tämän seurauksena 
Gadamerin käsitys tulkintahorisontista kehittyy Vanhoozerilla suuntaan, jossa 
kriittisyyden ehtona on kyky luovaan toimintaan ja kulttuurissa vaikuttavien 
juonien tunnistamiseen. 

Kuten edellä kuvatusta ilmenee, Vanhoozerin tutkiminen tarjoaa monia 
mielenkiintoisia ja uusia näkökulmia kasvatusfilosofiselle tutkimukselle. Tut-
kimuksen varsinaisena tähtäyspisteenä on vastata asetettuihin tutkimuskysy-
myksiin, mutta niiden ohella tutkimus tarjoaa runsaasti uusia horisontteja kas-
vatuksen ja oppimisen tarkasteluun. 

Tarkastelen analyysissani Vanhoozerin luovaa toimintaa lähinnä filosofi-
sen hermeneutiikan, kalvinismin ja draamateorian kontekstissa. Vanhoozerin 
kirjoitustyyli, jolle on ominaista jatkuva runsaslukuinen intertekstuaalinen viit-
taaminen eri alojen tutkijoiden teorioihin, ja niiden lainaaminen hyvin vapaasti, 
tai vain hyvin kapeassa ja erityisessä merkityksessä, edellyttää tutkimuksen 
rajaamista tältä osin. Vanhoozer käyttää aiempien tutkijoiden esittämiä teorioita  
luovasti, lähinnä improvisaation lähteenä, mikä merkitsee totutusta poikkeavaa 
suhtautumista taustalla vaikuttaviin teorioihin. Mitä ilmeisimmin hänen tarkoi-
tuksenaan ei olekaan pyrkiä toistamaan kovin uskollisesti esitettyjä teorioita, 
vaan hän käyttää niissä esitettyjä ideoita tarkoituksellisesti luovan prosessin 
rakennusaineina. Usein analogian ymmärtäminen alkuperäisen teorian ja Van-
hoozerin intention välillä haastaa lukijaa vaatien syventymistä ja vaivannäköä.9 
Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on pyrkiä luomaan mahdollisimman 
korkeaan koheesioon yltävä analyysi Vanhoozerin toiminnan ja luovuuden tul-
kinnoista. Suhdetta aiempaan tutkimukseen ei kuitenkaan jätetä sivuun, vaan 
pyrkimyksenä on pitää yllä myös vertailevaa otetta. 

1.3 Tutkimusmetodi 

Kasvatustieteellisen tutkimuksen traditio voidaan jakaa kahteen pääsuuntauk-
seen. Empiirinen kasvatustieteellinen tutkimus pyrkii selvittämään käyttämien-
sä metodien avulla kasvatuksen ilmenemistä käytännössä. Teoreettis-

                                                 
9  Esimerkiksi Vanhoozerin teoksessa The Drama of Doctrine (2005) viitataan yli 350 eri 

teoriaan. Samoin teoksessa First Theology (2002) viitataan yli 300 eri teoriaan.  
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käsitteellinen tutkimus pyrkii puolestaan löytämään tutkittavan ilmiön taustalla 
vaikuttavat rakenteet, niitä kannattelevat keskeiset peruskäsitteet ja käsitteiden 
väliset suhteet. Tarkoituksena on siis tutkittavan ilmiön syvempi ymmärtämi-
nen. (Puolimatka 1995, 10–11; Jussila, Montonen & Nurmi 1989, 160.) 

Tämän tutkimuksen metodina on kvalitatiiviseen tutkimukseen lukeutuva 
systemaattinen analyysi, jota käytetään eri tieteenalojen tutkimuksessa silloin 
kun pyrkimyksenä on saada esille tekstien pintatason taustalla vaikuttavat aja-
tusrakennelmat. (Jussila, Montonen & Nurmi 1989, 157–158.) 

Systemaattiselle analyysille on ominaista eteneminen tutkittavan aineiston 
omilla ehdoilla ulkopuolelta otetun teorian sijaan. Tavoitteena on löytää tutkit-
tavan aineiston keskeisimmät rakenteelliset perusperiaatteet, mitkä auttavat 
jäsentämään yksityiskohtia ja näkemään tutkittavan kohteen kokonaisuutena 
jäsentyneemmin. (Jolkkonen 2007, 12–21.) 

Tutkimuksen aineistona on Kevin J. Vanhoozerin runsaasta julkaistuai-
neistosta tämän tutkimusaiheen kannalta olennainen kirjallinen tuotanto, mikä 
riittää hyvin systemaattiseen analyysin tekemiseen. 

1.4 Tutkimuksen kulku 

Luvussa kaksi vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: ”Millainen on 
Kevin J. Vanhoozerin käsitys toiminnasta?” Luvussa taustoitetaan vastausta 
tähän kysymykseen lähtien liikkeelle Aristoteleen Runousopin tulkinnasta,  
mikä luo perustan Vanhoozerin toiminnan käsitteelle (dran). Aristoteleen 
draamateorian juoni, katharsis ja toiminnan mimesis avataan tarkasti, koska 
niillä on konstitutiivinen merkitys Vanhoozerin toiminnan tulkinnassa. Mi-
mesis ja tragediatulkintojen historiallista kehitystä tarkastelemalla pyritään 
avaamaan niitä taustatekijöitä, jotka ovat Vanhoozerin toiminnan, mimesiksen, 
ja katharsiksen ymmärtämisen vuoksi tarpeellisia. 

Luvussa kolme jatketaan ensimmäisen tutkimusongelman käsittelyä. Lu-
vun alussa Vanhoozerin toiminnan (dran) tulkinta asemoidaan laajempaan filo-
sofianhistorialliseen kontekstiin. Vanhoozer laajentaa ajatusta draamasta (ver-
bistä δρᾰω, suom. toimia) näyttämöltä yleiseksi ihmisen toimintaa kuvaavaksi 
periaatteeksi. Keskeiseksi muodostuu toiminnan ja kielen välinen suhde. Juo-
nesta muodostuu sekä toimintaa että kieltä konstituoiva periaate, jossa sekä 
teko että sana saavat lopullisen merkityksensä.  

Vanhoozerin käsitys oppimisesta on vahvasti sidoksissa juoneen. Hän ke-
hittää ajatteluaan suhteessa gadamerilaiseen tulkintahorisonttiin, joka määrit-
tyy vahvasti Aristoteleen draamateorian toiminnan mimesiksen kautta.  Luo-
van toiminnan ja hermeneuttisen filosofian yhdistäminen merkitsee olennaisesti 
uutta tapaa hahmottaa todellisuus. Ricoeurille ja Gadamerille ominainen kysy-
mys tulkinnan perustavasta luonteesta kehittyy Vanhoozerilla hermeneuttiseksi 
näkökulmaksi, jossa luova toiminta mahdollistaa juonellisen todellisuuden tar-
kastelun toisesta juonesta.  
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Vanhoozer palaa käytännöllisen viisauden (phronesis) tulkinnassaan lä-
hemmäs alkuperäistä Aristoteleen etiikkaan painottuvaa tulkintaa, mikä tapah-
tuu Gadamerin filosofisen hermeneutiikan kautta. Toiminta on aina intentio-
naalista, mikä merkitsee samalla vastuullisuutta ja kysymystä moraalista. Uni-
versaalin toiminnan tulkinnan sijaan Vanhoozer päätyy gadamerilaisen herme-
neutiikan kautta partikulaariseen toiminnan tulkintaan. Gadamerin herme-
neutiikkaa tarkastellaan uudesta näkökulmasta toiminnan muodostamasta juo-
nesta käsin, mikä merkitsee luovan toiminnan tuottamaa subjektiivisuutta.  

Keskeistä Vanhoozerin toiminnan käsitteessä on kriittinen suhtautuminen 
antiikista juontuvaa teoriaa korostavaa traditiota kohtaan. Hän kyseenalaistaa 
länsimaisen filosofian taustalla vaikuttavan Aristoteleen käsityksen Jumalasta 
liikkumattomana liikuttajana, minkä sijaan Jumala tulee käsittää spontaanina 
improvisoijana. Toiminnan tarkastelu ulottuu Vanhoozerilla koskemaan myös 
tuonpuoleisuutta ja Jumalaa, minkä vuoksi toiminnan tarkastelu laajentuu us-
konnonfilosofiselle tasolle. 

Luvun lopussa tarkastellaan myös kulttuuria juonen näkökulmasta. Kult-
tuuristen symbolien takana vaikuttavat aina kätkeytyvät kertomukset, joilla on 
illokutiivinen kyky ohjata ihmisen toimintaa.  

Luvussa neljä vastataan toiseen tutkimuskysymykseen: Mitä Vanhoozer 
tarkoittaa luovuudella?  Keskeistä Vanhoozerin ajattelulle on katharsiksen käsi-
te, tietoisuuden vapauttaminen kulttuurisista kertomuksista, mikä tapahtuu 
Jumalan käsikirjoittaman tragedian kautta. Kierkegaardin tragedian tulkinnalle 
keskeinen ristin paradoksi muokkaantuu Vanhoozerilla merkitsemään luovaan 
toimintaan vapauttavaa katharsista. Aristoteles asetti draaman eeppisen kerto-
muksen yläpuolelle, mikä merkitsee Vanhoozerilla jumalallisen draaman kykyä 
ylittää kulttuuriset ”eeppiset” kertomukset. Jumalan käsikirjoittama tragedia 
kykenee siis tuottamaan katarttisen puhdistuksen kulttuurisista kertomuksista, 
minkä seurauksena ihminen vapautuu luovaan toimintaan kulttuuristen ker-
tomusten illokutiivisesta vaikutuksesta. Mielikuvituksen vapauttaminen mah-
dollistaa improvisaatioon perustuvan lähimmäisen auttamisen ja aidon oman 
identiteetin rakentamisen.  Luova toiminta antaa myös ”ulkopuolisen” näkö-
kulman maailmaan, mikä mahdollistaa todellisuuden kriittisen tarkastelun uu-
desta tulkintahorisontista käsin. 

Seuraavaksi käsitellään Vanhoozerin käsitystä todellisuuden luonteesta, 
missä luovalla toiminnalla on konstituoiva merkitys. Jumalakin tulee nähdä 
kokonaan uudella tavalla. Uskonnollisen ihmisen temporaalinen näkökulma 
tuottaa tyypillisesti joko feuerbachilaisen ”heijastuksen” tai filosofien kausaali-
seen päättelyyn perustuvan käsityksen jumalasta, jotka edustavat antroposent-
ristä näkökulmaa. Ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa ongelman tuottaa ni-
menomaan ihmisen temporaalinen näkökulma suhteessa ikuisuuteen. Toimin-
nan mimesis mahdollistaa Vanhoozerilla kuitenkin ikuisuuden ja ajan välisen 
kuilun ylittämisen: Jumala luovana toimijana ikuisuudessa voidaan tuntea vain 
luovan toiminnan näkökulmasta käsin. Kosminen tragedia ei kuvaa Jumalaa 
suoraan, vaan ainoastaan draamallisen kausaalisen suhteen kautta. Toisin sano-
en kosmisen tragedian varsinainen sisältö on ymmärrettävissä vain luovan tul-
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kinnan kautta. Luvun lopussa käsitellään tarkemmin Vanhoozerin tulkintaa 
toiminnan mimesiksestä. 

Luvussa viisi vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen: ”Millaisia im-
plikaatioita Kevin J. Vanhoozerin käsityksellä toiminnasta ja luovuudesta on 
suhteessa oppimiseen ja kasvatukseen?”.  Oppimisen syvin taso ei Vanhoozerin 
mukaan ole teoreettisen tradition olettama ihmettely (thaumaston), mikä on täy-
dellistä liikkumattomuutta, sanatonta totuuden katselua. Sen sijaan oppiminen 
mahdollistuu luovan toiminnan kautta, mikä avaa kriittisen näkökulman todel-
lisuuden tarkasteluun. Tavoiteltava päämäärä, liikkumattomuuteen ja sanatto-
muuteen vaipumisen sijaan, on siksi spontaani improvisaatio, mikä mahdollis-
taa myös maailman muuttamisen.  Uusi tulkintahorisontti mahdollistaa yhtei-
sön ja yksilön ongelmien taustalla vaikuttavien juonien tunnistamisen, joiden 
muokkaaminen mahdollistaa pysyvien muutoksien aikaansaamisen. 

 Luova toiminta on aina eettisesti vastuullista, koska sillä on referenssi 
ikuisuudessa. Kasvu kriittisyyteen ja rakkauteen luovan toiminnan näkökul-
masta edellyttävät aina mahdollisuutta virheiden tekemiseen, koska spontaa-
nius edellyttää vapautta ja tilaa. Toisin sanoen autenttisia hyviä tekoja ei voi 
tehdä jäljittelemällä ja imitoimalla, vaan ne perustuvat aina luovaan toimintaan. 
Luovaa toimintaa opitaan nimenomaan vain harjoittelemalla eli yrityksen ja 
erehdysten kautta, millä Vanhoozer haluaa samalla korjata teoriaa korostavien 
eettisten järjestelmien elämälle vierasta ja objektivoivaa näkökulmaa. Vanhoo-
zerin kehittämässä hyve-etiikan mallissa korostuu oppimisen merkitys. 

Vanhoozerilla kaiken luovuuden, kasvun ja viisauden varsinainen perusta 
on triniteetin sisäinen leikki, josta ihminen voi tulla osalliseksi toiminnan mi-
mesiksen kautta. Katharsis mahdollistaa yhteyden triniteetin sisäiseen leikkiin, 
mikä mahdollistaa autenttisen luovuuden ja persoonallisen identiteetin raken-
tamisen. 

Luvun lopussa vertaan Vanhoozerin ja Schillerin käsitystä estetiikan mer-
kityksestä kasvulle ja oppimiselle. Schillerin ja Vanhoozerin käsitykset tulevat 
verrattain lähelle toisiaan, koska molemmilla estetiikan merkitys nousee keski-
öön ja toimii perustana maailman muuttamiselle paremmaksi ilman väkivaltaa 
ja verenvuodatusta. Schillerin ajatus estetiikan mahdollistamasta väkivallatto-
masta maailman muuttamisesta muodostaa mielenkiintoisen vertailevan näkö-
kulman Vanhoozerin tulkinnalle, jossa luovat rakkauden teot edustavat sekä 
kauneutta että mahdollisuutta väkivallattomaan muutokseen maailmassa. 

Luvussa kuusi esitellään tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset tiivis-
tetysti.



2 MITÄ ON DRAAMA? 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni koskee Kevin J. Vanhoozerin käsitystä 
toiminnasta. Tässä luvussa tarkoitukseni on taustoittaa vastausta tähän kysy-
mykseen tarkastelemalla draaman käsitettä, koska Vanhoozerin ajattelussa toi-
minta määrittyy poiesiksen, praksiksen tai teorian sijaan nimenomaan Aristote-
leen draaman kautta. Sen vuoksi seuraavaksi käsitellään draamaa laajasti läh-
tien liikkeelle antiikin aikakauden draamasta, mikä luo perustan Vanhoozerin 
juonellisen toiminnan ymmärtämiselle.  

Antiikin kreikassa teatterilla oli paljon moniulotteisempi ja merkittävämpi 
rooli kuin nykypäivänä. Draamat, jotka poikkesivat monessa suhteessa nyky-
päivän teatterissa esitettävistä, sisälsivät runsaasti rituaalisia teemoja, kuorolau-
lua ja tanssia. Kysymys draaman varsinaisista juurista on Rozikin (2002, 5–12) 
mukaan hyvin kiistanalainen, mutta yleisesti draaman historiallinen alkuperä 
liitetään jäljitteleviin rituaaleihin. Joka tapauksessa antiikin Kreikassa teatterissa 
esitettävät draamat olivat samalla uskonnonharjoitusta ja valtiollisen järjestyk-
sen ylläpitoa, minkä ohella niillä katsottiin olevan keskeinen pedagoginen teh-
tävä. Ennen Aristotelesta draamalla ei ollut vielä tiedostettua tai auki kirjoitet-
tua merkitystä, eikä sen raja uskonnonharjoitukseen tai muihin taiteenlajeihin 
ollut vielä selkeä. Näin ollen Aristoteleen Runousoppi on merkitsevässä ase-
massa puhuttaessa draamasta itsenäisenä taiteenlajina. Aristoteles asetti draa-
man etusijalle suhteessa muihin taiteenlajeihin, koska draaman avulla kyettiin 
kuvaamaan elämää toimintana toiminnan avulla. Draamalla oli myös erityinen 
tehtävä kehittää yksilön kykyä viisaaseen ja onnelliseen elämään ympäröivässä 
yhteisössä. Tragedialla on katsottu olleen erityinen kasvatuksellinen tehtävä: 
Opettaa nuorille ja aikuisille tunnetaitoja, kehittää kykyä kohdata vastoin-
käymisiä ja kasvattaa elämänviisautta. (Østern 2001, 19–28; Rocconi 2015, 86–88.) 

Antiikin teatteriin liittyy olennaisesti myös metheksis, joka tarkoittaa kah-
den maailman välistä limittymistä, samanaikaisuutta. Teatterissa – kuten sen 
synnyn taustalla olevissa riiteissä – fiktio ja todellisuus sulautuvat yhteen niin 
tiiviisti, että Aristoteleen mukaan teatterissa voidaan kertoa enemmän todelli-
suudesta fiktion kautta kuin mihin esimerkiksi realistinen kuvaus historiasta 
kykenee.  Fiktio sisältää enemmän mahdollisuuksia, koska siinä voidaan liikkua 
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vapaammin aikajanalla, tiivistää tai harventaa, punoa rinnakkaisia juonia ja 
luoda käänteitä. Aristoteleen draamateoriassa tragedian synnyttämät pelon ja 
myötätunnon tunteet mahdollistavat omaan elämään liittyvien uhkakuvien  
käsittelyn. Tragedia nostaa esiin katsojan osittain tukahduttamia pelkoja: hän 
ymmärtää näytelmän edetessä, että juonessa esitetyt tapahtumat voisivat tapah-
tua hänelle itselleen. Komedioissa, joita esitettiin päivässä yksi kolmen tragedi-
an rinnalla, pyrittiin puolestaan huumorin avulla kitkemään ylimielisyyttä ja 
suuruudenhulluutta. Teatterilla oli näin ollen antiikin klassisella aikakaudella 
suuri merkitys ihmisten kasvattamisessa ja opettamisessa. Hellenistisellä kau-
della teatterin merkitys heikkeni opetuksen painopisteen siirtyessä retoriikkaan 
ja teoreettisiin oppiaineisiin. (Østern 2001, 19–28; Dobrov 2001, 6.) 

Keskiajalla aristoteelinen tulkinta draamasta hävisi ja teatteri kehittyi eri 
suuntiin ilman vahvaa tradition ohjaavuutta. Renessanssin aikana antiikin filo-
sofien tekstit herättivät uutta kiinnostusta, mutta puhuttaessa erityisesti Aristo-
teleen draamateoriasta, voidaan Shakespearella katsoa olleen keskeinen rooli 
sen nostamisessa uudelleen keskeiseksi tekstiksi. Shakespearen jälkeen siitä on-
kin muodostunut kirjallisuuden ja dramaturgian ”Raamattu” - teksti, johon on 
palattu ja viitattu yhä uudelleen. (Heinonen & Reitala 2012, 394–395; 403–405.) 

Shakespearen syntymän aikoihin kuollut Jean Calvin, jonka ajattelulla on 
ollut merkittävä vaikutus Vanhoozeriin, puolestaan kuvaa luodun todellisuu-
den Jumalan näyttämöksi: luomakunta on hänelle kaikkivaltiaan suuruutta ja 
kunniaa ilmentävä teatteri.10  

Tragediasta tuli myöhemmin Schopenhauerille keskeinen tulkintaperiaate, 
joka kykeni paljastamaan elämän totuudellisesti. Hegel ja Kierkegaard asettivat 
draaman kosmiseksi periaatteeksi, mikä tarkoitti siirtymistä näyttämöltä ja tä-
mänpuoleisesta draamasta todellisuuden varsinaisen luonteen, metafyysisen 
ulottuvuuden, kuvaukseen draamana. Yhdysvalloissa puolestaan kirjailija Ed-
gar Allan Poe käsitti kosmoksen suurena Jumalan käsikirjoittamana draamana.   

Yhden tulkinnan mukaan Hegelin ja Marxin teoriat eivät jättäneet tilaa pe-
rinteiselle subjektille, koska kaikki päättyi teesin ja antiteesin synteesiin (Kirk-
kopelto 2007, 117). Synteesissä subjekti on sulautunut, minkä vuoksi draamasta 
tuli ikään kuin huomaamatta ainoa mielekäs tapa tulkita todellisuutta. Calines-
cun (1987, 10–11) mukaan marxilaisuus itsessään avautuukin parhaiten nimen-
omaan draamallisen tulkinnan kautta, eikä modernina eksaktina tieteenä yh-
teiskunnasta, mikä on ollut sen sisäinen itseymmärrys. Calinescu näkee Marxin 
ajatteluun sisältyvän kvasiuskonnollisia ja profetiallisia piirteitä, mikä näyttäy-

                                                 
10  Calvinin ohella näyttämöä metaforana käyttää Leskisen (2017, 140–141) mukaan 

myös Thomas Hobbes, jonka ajattelua on viime aikoina tulkittu draaman kautta. 
Leskinen nostaa esille Foucault’n ja Reaganin tulkinnat, joiden mukaan Hobbesilla 
sota tulee ymmärtää draamana ja performanssina. Se on monilla eri tasoilla toteutu-
vaa taistelua vallasta, jossa käytetään naamioita ja otetaan rooleja halutun lopputu-
loksen saavuttamiseksi. Hobbesin mukaan ihminen hallitsee yhteiskuntaa samalla 
tavalla kuin Jumala on luonut maailman ja hallitsee sitä.  Ihminen kykenee luomaan 
keinotekoisen eläimen (leviathan) eli yhteiskunnan samalla tavalla kuin Jumala on 
luonut ajattelevan ihmisen, mutta yhteiskuntarauha edellyttää kansalaisilta näytteli-
jän imitaatiota, koska sen avulla kunnioittaminen ja hyväksyminen on mahdollista 
osoittaa valtataistelun draamassa. 
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tyy tarkkana tulevaisuuden tietämisenä. Varsinainen paha on tuotantosuhde, 
joka ovat saavuttanut maksiiminsa demonisessa kapitalismissa. Katharsis ta-
pahtuu vallankumouksessa, jossa maailma vapautetaan pahan vallasta. 

Tragediasta tuli Schopenhauerin, Nietzschen ja Kierkegaardin myötä vah-
vemmin tulkintatapa. Tragedia ei ollut vain katsomosta seurattava sääliä ja pel-
koa herättävä opettava kokemus. Tragedia oli pikemminkin totuus elämästä. 
Draamallisesta tulkinnasta tuli tätä kautta keino päästä ulos elämän tragediasta 
syvemmälle ymmärtämisen tasolle eli Aristoteleen draamalle asettama eettisen 
kasvatuksen tehtävä kasvoi kyvyksi vapauttaa ymmärrys näkemään todellisuus 
uudella tavalla. Kierkegaardin tulkinnalla, jossa Kristuksen kuolema ymmärre-
tään kosmisen draaman paradoksina, on ollut merkittävä vaikutus moniin tässä 
tutkimuksessa esiintyviin nimiin.  

Filosofisessa hermeneutiikassa Aristoteleen tulkinta tragediasta sai keskei-
sen aseman. Paul Ricoeur kehitti Kantin tulkintaa skeemasta narratiiviseen 
suuntaan eli todellisuutta tulkitaan aina omaksuttujen juonirakenteiden läpi. 
Draaman juonesta (mythos) muodostui Ricoeurin teorian keskeinen periaate, 
jossa korostui Aristoteleen toiminnan mimesis. Gadamerin käsitykselle omi-
naista on tragedian kyky juonen avulla liittää yhteen draaman juoni ja katsojan 
elämän oma juoni.  

Myös dramaturgia itsessään on lähestynyt klassista Aristoteleen käsitystä 
draamasta mutta hieman erilaisesta näkökulmasta. Näyttämö ei olekaan enää 
ensisijaisesti fyysinen paikka teatterissa vaan ihmisen mielessä, mikä merkitsee 
draaman siirtymistä tietoisuuden leikiksi. Denis Guénoun (2007, 77–78; 91–92) 
nostaa parrasvaloihin Aristoteleelle keskeisen toiminnan ja siihen liittyvän vas-
tuun. Draama on varsinaisesti tietoisuudessa tapahtuva kausaalisuuden ym-
märtäminen: draamallisten toimintojen ja tapahtumien välillä on kausaalinen 
suhde, jota pelkkä havainto ei voi saavuttaa. Draaman tapahtumat mahdollis-
tavat siis Guénoun mukaan sellaisen todellisuuden ymmärtämisen, mikä ei ole 
mahdollista puhtaasti havaitsemalla. Yksinomaan draamalle ominainen toi-
minnan mimesis on erityisasemassa kertoessaan maailmasta universaaleja to-
tuuksia, jotka on mahdollista käsittää vain kahden eri toiminnan välisenä luo-
vana kausaliteettina. Näin symbolinen ymmärtäminen siirtyy merkistä ja ku-
vasta toiminnan tasolle, mikä mahdollistaa myös täysin uuden tulkinnan, jossa 
juonella on keskeinen rooli. 

Tragedia on länsimaiseen kulttuuriin olennaisesti kuuluva ilmiö, jonka 
vaikutuksia käsitykseemme todellisuudesta on kokonaisuudessaan vaikea arvi-
oida.11  Vaikka traagisia kohtaloita löytyy kaikista kulttuureista, ei de Mulin 

                                                 
11  Antiikin tragedian katsotaan elpyneen uudelleen loistoon 1500-luvun lopulla Shake-

spearen ja Racinen myötä, minkä jälkeen tragedian klassinen muoto on jäänyt pysy-
väksi ilmiöksi länsimaisessa kirjallisuudessa ja elokuvissa. Nykyteatteri määrittelee 
itsensä kuitenkin päämääriltään itsensä usein ei-katarttiseksi tai ei-aristoteeliseksi, 
jolla halutaan erottautua nimenomaan Aristoteleen draamalle asettamista kriteereistä. 
Itseasiassa postmodernikin draama perustuu kuitenkin kykyyn rakentaa juoni jopa 
hyvin hajanaisista aineksista. Länsimaiselle kulttuurille ominainen klassisen juonira-
kenne on toisin sanoen sisäistetty niin hyvin, että pirstaloituneen juonen palaset ja 
hajanaiset kohtaukset kyetään liittämään yhtenäiseksi kertomukseksi pitkälti tiedos-
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(2014, xiv-xv) mukaan tragedian tapaista kerrontaa löydy muista kuin länsimai-
sista kulttuureista. Ihmiset kuitenkin universaalisti pohtivat omia ja muiden 
kohtaamia vastoinkäymisiä ja traumaattisia tapahtumia, ja kokevat tarvetta sa-
noittaa niitä. Tragedia on sisäistetty niin vahvasti länsimaisessa kulttuurissa, 
että helposti oletetaan tämän kulttuurissa vallitsevan erityispiirteen olevan uni-
versaali ilmiö. deMul (2014, xiv-xv) korostaakin kulttuurispesifisyyden ohella 
antiikin tragedioiden olennaisena osana niiden kuvausta vapaasta yksilöstä ja 
sen seurauksena tullutta taakkaa.  Varsinaisesti antiikin draamoista ei hänen 
mukaansa löydy selkeää historiallista jatkumoa draaman teatterillisen toteutuk-
sen tai tyylin alueella, vaan pikemminkin läpi historian säilyy ainoastaan ku-
vaus yksilöstä valintojen mahdottomuuksien keskellä.  

Salminen (2017, 79) puolestaan nostaa esiin ajatuksen käänteisestä mi-
mesiksestä: Taide ei jäljittelekään todellisuutta, vaan todellisuus taidetta.  Esi-
merkiksi Shakespearen tragedioiden on katsottu luoneen modernin ihmisen 
tavan kokea maailma ja luoda kategorioita erilaisista ihmistyypeistä. Tämä nä-
kökohta on syytä pitää mielessä, koska sillä on Vanhoozerille keskeisten luo-
vuuden ja toiminnan tulkintojen kannalta olennainen merkitys. Yksilön toimin-
ta ei lähtökohtaisesti ole vapaata, mielikuvituksen ohjaamaa, koska ympäröivä 
kulttuuri kykenee sanelemaan ja määrittämään tavoiteltavat päämäärät. (vrt. 
Dewey 2010, 355.) 

2.1 Toiminnan juonellinen tulkinta   

Uskonnonfilosofisessa traditiossa voidaan Knuuttilan mukaan (2010, 176–177) 
erottaa analyyttisen ja pragmatistiseen filosofiaan tukeutuvat päälinjat. Syste-
maattisen teologian tutkimusprofessorina Yhdysvalloissa toimiva Kevin J. Van-
hoozer lukeutuu näistä selkeästi pragmatistiseen perinteeseen. Hänen tulkin-
tansa liikkuu kuitenkin selkeästi hermeneuttisen filosofian ja perinteisen prag-
matismin välimaastossa. Pragmatismille ominainen toiminnan näkökulma on 
keskeinen, mutta toisaalta hän irrottautuu klassiselle pragmatismille ominaisis-
ta näkökulmista.12 (Pihlström 2001, 44–48; 2008, 35–37) Vanhoozerin käsitys 
toiminnasta määrittyy lähtökohtaisesti eri tavalla kuin pragmatistisessa traditi-
ossa, koska hän ymmärtää toiminnan  juonellisena tapahtumana. Pragmatismil-
le keskeinen toiminta määrittyy Vanhoozerin ajattelussa Aristoteleen Runous-
opin draamateorian kautta, minkä vuoksi pyrin heti tutkimukseni alussa ku-
vaamaan lukijalle sen tämän tutkimuksen kannalta keskeiset piireet. Vanhooze-

                                                                                                                                               
tamatta. Näin ollen postmodernikin draama perustuu syvimmiltään Aristoteleen 
Runousopin esitykseen juonen keskeisyydestä. (Halonen 2001, 210–217.) 

12  Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää Vanhoozerin tulkintaa toiminnasta ja luo-
vuudesta. Ekspliittinen suhde pragmatismin klassisiin edustajiin rajataan tämän tut-
kimuksen ulkopuolelle, vaikka se olisi erittäin mielenkiintoinen tarkastelunäkökul-
ma. Pyrin kuitenkin viitteellisesti osoittamaan Vanhoozerin toimintaa analysoidessa-
ni, miten se poikkeaa toiminnan eri tulkinnoista, mikä toivottavasti auttaa lukijaa 
hahmottamaa Vanhoozerin tulkinnan erityispiirteitä. 
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rin tulkinnassa keskiöön nousevat erityisesti Aristoteleen draamateorian toi-
minnan mimesis ja juoni (mythos).  

Aristoteles näkee myös oppimisen tapahtuvan mimesiksen avulla, erityi-
sesti lapsen kehityksen varhaisvaiheessa: 

Ihmiselle on näet luontaista jo lapsuudesta saakka eläytyä ja matkia ja esittää asioita, 
niin että ihminen eroaa muista eläimistä huomattavan suuren mimeettisen kykynsä 
vuoksi ja ihminen oppiikin kehityksensä alkuvaiheessa juuri eläytymällä ja matki-
malla ja esittämällä. (Runousoppi 1448b, 6–8.) 

Aristoteleen mukaan luovuus, oppiminen ja kyky nauttia taiteesta perustuvat 
mimeettiseen kykyyn. Mimesis ei Aristoteleen ajattelussa sisällä samankaltaista 
negatiivista konnotaatiota kuin myöhemmin romantiikan – ja sen jälkeisenä – 
aikakautena. Aristoteleella luovuus ja oppiminen edellyttävät jäljittelyä, mutta 
myös eläytymistä.  

Pedagogiikka oli antiikista renessanssiajalle itseymmärrykseltään mimeet-
tistä, mutta myöhemmin romantiikan aikakaudella tällaista pedagogiikkaa kri-
tisoitiin voimakkaasti, koska mimesis ymmärrettiin lähinnä mekaanisena kopi-
ointina, jossa luovuudella ei ollut sijaa. Pitkälti tämän vuoksi keskiajan opetus-
takin alettiin kutsua ”pilkkanimellä” imitaatiopedagogiikka. Mannermaisen ja 
erityisesti hermeneuttisen filosofian nousun myötä mimesis on ymmärretty uu-
della tavalla: se ei tarkoita pelkkää kopiointia tai jäljittelyä, vaan päinvastoin 
siihen sisältyy aina samalla uusi luova tulkinta. Toisaalta se samalla asettaa uu-
teen valoon renessanssin ja romantiikan aikakausilla kehittyneen käsityksen 
luovuudesta, jolle ominaista on tarkastella luovuutta yksilön psykologisena 
ominaisuutena ja luonnon yläpuolelle kohottautumisena. Eksentrisyyden ja 
autenttisuuden tavoittelun sijaan luovuuteen liitetään ahkeruus, pitkäjänteisyys, 
toistot ja omistautunut vaivannäkö. Hermeneuttisen filosofian näkökulmassa 
mimesis liittää oppimisen, tulkinnan ja luovuuden purkamattomaksi kokonai-
suudeksi, jossa luovuus ymmärretään vahvasti traditioon ja kieleen kietoutu-
neena käsitteenä. Tämän näkemyksen mukaan luovuus ei niinkään ole yksilön 
ominaisuus, vaan luovuus syntyy vastavuoroisessa kanssakäymisessä. Luo-
vuutta ei voi olla ilman dialogia ja sen synnyttämää prosessia, jolloin sitä ei tar-
kastella niinkään yksilön psyykkisenä ominaisuutena, vaan pikemminkin kät-
keytyvänä mahdollisuutena, joka tulee ilmi ja paljastuu ainoastaan vastavuoroi-
sessa kommunikatiivisessa suhteessa. Verrattuna renessanssin ja romantiikan 
käsitykseen, joka on voimakkaasti ohjannut myöhempää käsitystä luovuudesta 
ja sen tutkimuksesta, Vanhoozerin tulkinta edustaa kokonaisvaltaisesti erilaista 
tapaa hahmottaa luovuus. (Muckelbauer 2008, 51–54.) 

Myös pragmatistisessa perinteessä luovuus on ymmärretty varsin eri ta-
valla kuin romantiikan aikakaudella tai analyyttisessä perinteessä. Luovuus ei 
ole luonnon yläpuolelle asettautuvan neron ominaisuus, vaan lähtökohtaisesti 
kaikki toiminta on aina luovaa. Kasvatustieteen traditiolle ominaiset jaottelut – 
osittain jo antiikin ajalta periytyvät – eivät pragmatistisesta näkökulmasta ole 
tarpeellisia tai erityisen hyödyllisiä. Pragmatismissa ihmistä ei ymmärretä staat-
tisena ja passiivisena ulkopuolisena tarkkailijana vaan aktiivisena toimijana, 
joka toiminnasta käsin tarkastelee jatkuvassa muutoksessa olevaa todellisuutta. 
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Toiminta on pragmatismissa yläkäsite, jonka alle mahtuvat aiemmalle traditiol-
le olennaiset jaottelut ja vastakkainasettelut, mikä merkitsee olennaisesti uutta 
näkökulmaa luovuuden ymmärtämiseen. Sami Pihlström (2014) kutsuukin 
pragmatismia luovuuden filosofiaksi par exellence, koska siinä luovuus saa 
aiempaa perinnettä keskeisemmän ja perustavamman aseman. Toiminta ym-
märretään lähtökohtaisesti luovaksi, mikä merkitsee samalla olennaista muu-
tosta suhteessa oppimiseen ja ymmärtämiseen. Vanhoozer puolestaan pohtii 
myös sitä, miksi ihmisten toiminta ei aina ole luovaa, vaan usein pikemminkin 
jäljittelevää ja mielikuvituksetonta (vrt. Pihlström 2008, 25–30). 

Vanhoozerin ajattelussa yhdistyvät pragmatismille keskeinen toiminta ja 
filosofiselle hermeneutiikalle ominainen käsitys tulkinnan perustavasta luon-
teesta.13 Toiminta määrittyy Vanhoozerilla eri tavalla kuin klassisessa pragma-
tistisessa tai marxilaisessa perinteessä. Toiminnan määrittäminen onkin Mietti-
sen (2008, 209) mukaan ollut laaja ongelma käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteissä. 
Muun muassa pragmatismin, marxilaisuuden ja Vygotskiin pohjautuvan toi-
minnan teorian myötä toiminnasta on tullut keskeinen käsite, mutta sen sy-
vempi ymmärtäminen ja tarkempi määrittely ovat jääneet pinnallisiksi ja osit-
tain epäselviksi. Vanhoozerilla puolestaan toiminta määrittyy eksplisiittisesti 
hänen nostaessaan keskiöön toimintaa ohjaavat juonet, mistä muodostuukin 
hänen teoriansa perustava lähtökohta. 

Juonen (mythos) käsite tulee Vanhoozerin kohdalla ymmärtää lähinnä 
Paul Ricoeurin tulkintaa seuraten: merkit saavat varsinaisen merkityksensä aina 
juonessa, minkä seurauksena yksittäisten sanojen tarkastelun sijaan olennai-
sempaa on kyky tunnistaa ja seurata kokonaisjuonta. Ricoeurilla omaksutuista 
juonista muodostuu myös hermeneuttinen kehys, minkä kautta todellisuutta 
tulkitaan. Toisaalta Vanhoozer on saanut vaikutteita myös Hannah Arendtin 
tulkinnasta, jossa keskeistä on toiminnan tarkastelu juonen aitouden näkökul-
masta. Toiminnan näkökulmaan siirtyminen merkitsee myös etiikan osalta uut-
ta tulkintaa. Yksittäinen teko tulee ymmärtää ja tulkita juonen kautta, minkä 
vuoksi yksittäisen teon tulkinta edellyttää taustalla olevan kokonaisjuonen tun-
nistamista. 

                                                 
13 Niiniluoto (2002, 143–145; 147–150) lukee pragmatismin sisälle niin marxismin kuin 

filosofisen hermeneutiikan. Jaottelun mielekkyys voidaan asettaa kyseenalaiseksi, ja 
hän itsekin näyttää pohtivan sen perusteltavuutta. Tässä tutkimuksessa pragmatismi, 
lähinnä kirjoittamisen ja lukijan aseman helpottamiseksi eli tutkimuksen selkeyden 
vuoksi, on syytä erottaa marxilaisuudesta ja selkeämmin fenomenologisesta perin-
teestä nousevasta hermeneuttisesta filosofiasta.  Kysymys pragmatismin rajoista ei 
ole millään tavalla yksiselitteinen, kuten Pihlström (2002, 176–182) tuo esille. Jaottelut 
voidaankin ymmärtää enemmän didaktisina, minkä ohella valittu näkökulma olen-
naisten taustatekijöiden suhteen merkitsee erilaisia rajauksia.  Kysymys vaikuttavista 
taustatekijöistä näyttää olevan hyvin vaihteleva, esimerkiksi Bertman (2007,12) tuo 
esille protestanttisuuden yhtenä merkittävänä taustatekijänä. Hän käyttää Piercen, 
Jamesin ja Deweyn pragmatismista nimitystä klassinen amerikkalainen pragmatismi. 
Rescher puolestaan (2005, 68–70) jakaa pragmatismin kovaan ja pehmeään linjaan. 
Hän tulkitsee pragmatismin kehitystä löytämällä sen sisältä dekonstruktiivisen ja 
postmodernin virtauksen, joista jälkimmäistä edustaa esimerkiksi Richard Rorty. 
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Vanhoozerin tulkinta mimesiksestä jäsentää omalta osaltaan heideggeri-
laiselle perinteelle keskeisiä olemisen ja ajan kysymyksiä uudella tavalla. Jo Ri-
coeur pyrki ratkaisemaan Heideggerin Augustinukselta omaksumaa ajatusta 
nyt-hetken tavoittamattomuudesta metaforan ja narraation mahdollistaman 
luovuuden avulla. Vanhoozer keskittyy Ricoeurille keskeisen fiktiivisen kirjalli-
suuden juonen (mythos) sijaan tarkastelemaan selkeämmin itse aktuaalisen toi-
minnan ja juonen välistä suhdetta. Soveltamalla Mihail Bahtinille keskeistä ul-
kopuolisen näkökulman merkitystä hän asettaa luovan toiminnan erityisase-
maan tulkintahorisonttien synnyttäjänä. Gadamerin horisonttien sulautumisen 
sijaan Vanhoozer näkee horisonttien erillisyyden tärkeänä, koska se mahdollis-
taa tulkinnallisen jännitteen syntymisen ja ulkopuolisen näkökulman kehitty-
misen.  

Pyrin tutkimuksessani osoittamaan, miten toiminnan mimesis ja juoni 
ovat Vanhoozerin ajattelua konstituoivia käsitteitä. Pragmatismille keskeinen 
toiminta määrittyy Vanhoozerilla tarkemmin saaden sekä eettisen ulottuvuu-
den että referenssin. Ihmisen luova toiminta tapahtuu aina tuonpuoleisuutta 
vasten, mikä osaltaan merkitsee uutta näkökulmaa suhteessa klassisiin pragma-
tismin tulkintoihin. (Vrt. Pihlström 2001, 47; Schwartz 2011, 25–27.) 

Schopenhauerille ja Nietzschelle keskeinen tragedia näyttäytyy Vanhooze-
rilla kulttuuristen kertomusten ohjaamana toimintana. Ihminen on sidottu tul-
kitsemaan elämää monologisesti, vain omassa tietoisuudessa vallitsevien ker-
tomusten kehyksessä. Maailman oikea tulkinta edellyttää ulkopuolisuutta, 
minkä luova toiminta mahdollistaa. Toiminta asettuu Vanhoozerilla idean ja 
teorian edelle hermeneuttiseksi avaimeksi, jonka kautta todellisuus avautuu 
uudesta, ulkopuolisesta näkökulmasta. Heideggerilaiselle perinteelle keskeinen 
Augustinuksen (Confessiones XI, XIV) aikakäsitys asettautuu Vanhoozerin ke-
hyksessä selkeämmin alkuperäiseen näkökulmaan, jossa ensisijainen huomio 
kiinnittyy ikuisuuteen temporaalisuuden sijaan. Sydämen levottomuus ei lak-
kaa staattisessa olemisessa, vaan merkityksen mahdollistavassa luovassa toi-
minnassa. Lähimmäisen parhaaseen tähtäävä improvisaatio merkitsee samalla 
siis mahdollisuutta ja toivoa, mikä tuo ulospääsyn elämän tragediasta. Vanhoo-
zerilla tragedia on ennen kaikkea kulttuuristen kertomusten aiheuttamaa luo-
vuuden näivettymistä ja mielikuvituksetonta toimintaa eli mimiikkaa. 

Vanhoozerin tulkinnan mukaan teoriaa korostava perinne muodostaa yh-
tenäisen juonen Aristoteleen metafysiikasta lähtien. Käsitys liikkumattomasta 
liikuttajasta finaalisena syynä ja teoreettisen tiedon korkeimpana muotona ke-
hittyy keskiajan substanssiontologiassa todellisuuden luonnetta kuvaavaksi 
perusjuoneksi, mikä säilyy läpi uskonpuhdistuksen ja valistuksen aikakauden 
saavuttaen Hegelin ajattelussa maksiiminsa. Teoriaa ja metodia korostavalle 
perinteelle on ominaista luoda suljettuja ja deterministisiä kuvauksia todelli-
suudesta, mitä vastaan Vanhoozer asettaa oman luovan toiminnan ja avoimen 
käsikirjoituksen konstruktionsa.  

Vanhoozerilla luova toiminta asettuu vahvaan vastakkaisasetelmaan suh-
teessa Aristoteleen teoreettisen tiedon perustaan, liikkumattomaan liikuttajaan. 
Vanhoozerilla toiminta (dran) merkitsee nimenomaan luovaa, mutta tuonpuo-
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leisuuden edessä vastuullista, improvisaatiota. Mielikuvituksen sijaan elämän 
draamaa pyrkivät ohjaamaan kulttuurissa vallitsevat kertomukset, joilla on il-
lokutiivinen kyky ohjata ihmistä. 

Vanhoozerin teoreettisen perinteen kritiikkiä voidaan soveltaa kasvatus-
tieteellisestä näkökulmasta seuraavalla tavalla. Teoreettinen perinne ohjaa pe-
dagogiikkaa vahvasti tiedollisen hallinnan näkökulmaan, jossa keskeisinä 
muuttujina ovat kyky omaksua tietoa ja eri tavat mitata sitä. Oppiminen ja ope-
tus ohjautuvat tällöin vahvasti arvioimisen ja saavuttamisen näkökulmasta kä-
sin, mikä merkitsee lähinnä instrumentaalista suhdetta tietoon ja todellisuuteen. 
Vanhoozerilainen toiminnan näkökulma asettaa ensisijaiseksi lähtökohdaksi 
luovuuden ja mielikuvituksen mutta eri tavalla kuin esimerkiksi Dewey. Van-
hoozerilla luovuus tulee ymmärtää juonellisuuden näkökulmasta, mikä mah-
dollistaa samalla temporaalisen näkökulman ylittämisen. Toisaalta toiminta 
ohjautuu omaksuttujen juonien perusteella, mutta samalla se muodostaa aina 
juonen. Näin kulttuurista omaksutut juonet ja oman elämän muodostama juoni 
syvimmiltään määrittävät toiminnan rajat, mikä merkitsee olennaisesti uutta 
näkökulmaa klassisen pragmatismin tulkintoihin toiminnasta. Vanhoozerilla 
ihminen ei ole toiminnassaan vapaa eikä luova, vaan kulttuurista omaksutut 
juonet sitovat ja ohjaavat häntä asettaen tavoiteltavat päämäärät ja keskeisiksi 
koetut elämänalueet. 

Teoreettista tietoa olennaisempaa on kyky tunnistaa ilmiöiden ja tapah-
tumien taustalla vaikuttavat kertomukset. Sivistys on ennen kaikkea kykyä 
ymmärtää partikulaaristen tapahtumien liittyminen laajempaan kokonaisjuo-
neen, mikä on yleisesti ottaen haastavaa ja edellyttää paljon paneutumista. Il-
miöiden taustalla vaikuttavat juonet pyrkivät kätkeytymään ja piiloutumaan, 
minkä vuoksi niiden tunnistaminen edellyttää laajaa tietopohjaa ja kykyä luo-
vaan tulkintaan. Teoreettinen perinne käsittää todellisuuden luonteen tietoi-
suuden ja todellisuuden välisenä vastaavuutena, koska se ei ota huomioon ih-
misen alisteisuutta kulttuurissa vaikuttaville kertomuksille. Arkhimedeen pis-
tettä todellisuuden tarkasteluun ei ole mahdollista saavuttaa, koska ihminen on 
aina alisteinen omaksumilleen kertomuksille. Ihmisen sivistämisen ja ymmär-
ryksen kasvun sijaan ideologiat pyrkivät antamaan valmiit ja suljetut kerto-
mukset, jotka ohjaavat ihmisen toimintaa ennalta määrättyä päämäärää kohti. 
Toisin sanoen toiminta on tällöin luonteeltaan determinististä. 

2.2 Mimesis, juoni ja katharsis 

Platonin ja Aristoteleen mimesis-tulkintojen välinen ero muodostuu keskeiseksi 
muuttujaksi Vanhoozerin toiminnan luonteen ymmärtämisen kannalta, minkä 
vuoksi seuraavassa Runousopin tulkintaa tragediasta avataan tarkasti. Aristote-
leen draamateoriassa keskeisellä sijalla olevat juoni, katharsis ja toiminnan mi-
mesis pyritään kuvaamaan yksityiskohtaisesti, jotta Vanhoozerin erottelu luo-
van ja jäljittelevän toiminnan välillä tulisi ymmärrettäväksi. Vanhoozerilla 
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konstitutiivisen aseman saava juoni saa perustansa nimenomaan Aristoteleen 
Runousopissa esittämästä draamateoriasta. 

Varsinainen antiikin draaman kulta-aika sijoittuu Aiskhyloksen, Sofokleen 
ja Euripideen aikaan eli viidennen ja neljännen eKr. vuosisadan väliseen aika-
kauteen. Näytelmiä kuitenkin esitettiin vielä pitkään, minkä vuoksi myös Pla-
ton ja Aristoteles käsittelevät draamaa omissa teoksissaan. Draamoilla ei ollut 
pelkästään taidenautintoon tähtäävä tehtävä, vaan päinvastoin niillä oli keskei-
nen kasvatuksellinen, poliittinen ja uskonnollinen 14  rooli kaupunkivaltiossa. 
(Østern 2001, 28; de Mul 2014, xiii.) 

Platonin käsitys taiteesta yleisellä tasolla selittyy pitkälti hänen dualistisen 
todellisuuskäsityksen kautta. Taide on vain kopion kopioimista eli taide ei voi 
kuvata ideamaailmaa, vaan ainoastaan aistimaailmassa koettuja asioita. Koska 
aistimaailma ei kykene tavoittamaan todellisuuden varsinaista luonnetta, ei 
Platonin ajattelussa taiteella ole sellaista yhteyttä todellisuuteen kuin Aristote-
leen ajattelussa. Negatiivinen ja torjuva suhtautuminen taiteeseen voi osittain 
selittyä myös sillä, että tragedioiden ja komedioiden käsikirjoittajilla katsottiin 
olevan mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan, minkä Platon saattoi nähdä es-
teenä ihannevaltion kehittymiselle.  Kaiken kaikkiaan Platonin suhde taiteeseen 
ei näytä olevan johdonmukainen, mutta syvimmiltään kyse on ideamaailman 
tavoittamisen mahdollisuudesta. Platonin mukaan ainoastaan oikein harjoitettu 
filosofia mahdollistaa ideamaailman tavoittamiseen ja lopulta sielun vapautu-
miseen ruumiista. (Thesleff 2011, 146 –151.) 

Platonilla vain järjen saavuttama tieto ideoista on ikuista tietoa, jonka kuo-
lematon sielu on oppinut lukuisissa jälleensyntymissä. Oppiminen on Platonille 
sen vuoksi nimenomaan ikuisen sielun sisäistämien asioiden mieleen palautta-
mista.  Empiirinen, aistien ja havaintojen kautta saatava epävarma tieto ei Pla-
tonille ollut varsinaisesti tietoa. Filosofin tehtävänä on saattaa sielu unenomai-
sesta aistitun todellisuuden ymmärtämisestä varsinaiseen ideamaailman ym-
märtämiseen.  Oikein asetettujen sokraattisten kysymysten avulla ihmisen järki 
ohjataan totuutta kohti, mikä voi johtaa lopulta myös ihmettelyyn (thaumaston), 
joka edustaa tiedon korkeinta muotoa. Ihmettely on sanoinkuvaamatonta täy-
dellisen hyvän liikkumatonta katselua.  Sielu voi siis järjen avulla palata omaan 
henkiseen kotiinsa ja päästä ekstaattiseen kauneuden kokemisen tilaan, jolla on 
sielua muokkaava vaikutus. Ihmettelyn saavuttaminen on siis ihmisen elämän 
kaikkein korkein päämäärä. Platonin mukaan se ei kuitenkaan näytä olevan 
tarkoitettu kaikille, vaan ihmisistä suurin osa elää aistimaailman todellisuudes-

                                                 
14  Antiikin Kreikassa filosofeilla oli hyvin vaihtelevia näkemyksiä jumalista ja uskon-

non merkityksestä. Antiikin filosofeista Pythagoras, Sokrates ja Platon uskoivat sie-
lun kuolemattomuuteen kun puolestaan varhaiset sofistit pitivät jumalien palvontaa 
hyvänä keinona säilyttää ihmisyhteisön tiiviys ja rauha, jolloin uskonnolla nähtiin 
olevan lähinnä yhteiskuntarauhaa tukeva funktionaalinen tehtävä. (Pietarinen 2001, 
16–18; Pojman 2006, 85–86; 6–7; 27–28.)  
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sa ilman kosketusta varsinaiseen ideoiden maailmaan. (Pojman 2006, 44–45; 50–
52.)  

Platonin ajattelu ei kuitenkaan ole täysin johdonmukaista, vaan taiteella-
kin on   paikkansa. Platon asetti taidemuodoista runouden kaikkein merkittä-
vimmäksi, koska runoilijat saattoivat toimia jumalten sanansaattajina. Runou-
teen saattoi olla siis kätkettynä jumalilta tullutta viisautta, minkä vuoksi runous 
asettuu Platonin tuotannossa korkeimmaksi taidemuodoksi. Platon omaksui 
vaikutteita aikakaudelle tyypillisestä inspiraatioteoriasta, jonka mukaan ru-
nouden parhaat helmet syntyivät jumalien vaikutuksesta. Runoilija nähdään 
tällöin lähinnä välikappaleena, pelkkänä sanansaattajana, joka toimii välittäjänä 
ihmisten ja jumalten välillä. Demokritoksen mukaan runoilijoiden tuotoksista 
parhaat ja pysyvimmät oli saatu aikaan jumaluuden vaikutuksesta.  Platon 
näyttää seuraavan Demokritoksen ajatusta, mutta kuvaa toisaalta erikseen 
myös luovan hullun eli runoilijan, joka kykenee mielenvikaisuutensa avulla 
luomaan kauneinta runoutta. (Korhonen & Heinonen 2012, 330–332.) 

Antiikin käsitykseen taiteesta liittyy olennaisesti käsite mimesis, minkä 
monitulkintaisuus on asettanut suuria haasteita tutkimukselle. 15  Gebauer ja 
Wulf (1995, 25–26) tuovat esille termin kehityksen keskeiseksi taiteen luonnetta 
kuvaavaksi käsitteeksi. Termi tuli käyttöön draaman kulta-ajan aikoihin 500 
eKr. tarkoittaen yleensä imitaatiota, representaatiota tai ilmaisua. Dionysioksen 
kulttiin liittyvän tanssin yhteydessä termiä käytettiin kuvaamaan liikkeiden ja 
eleiden avulla tapahtuvaa jäljittelevää ilmaisua. Xenophon oli ensimmäinen, 
joka käytti termiä selkeästi luovuuteen liittyvänä terminä ilman puhtaan jäljitte-
lyn ideaa. Platon puolestaan esitti mimesiksestä useita eri tulkintoja. 

Woodruffin (2015, 332–335) mukaan Platonilla mimesis viittaa aluksi puh-
taaseen jäljittelyyn ja kopiointiin, minkä vuoksi esimerkiksi näytelmän hahmo-
jen huonot esikuvat voivat olla uhka nuorison kasvatukselle. Kuvien kohdalla 
ongelmana on yksinkertaisten ihmisten erehdyttäminen, jolloin joudutaan en-
tistä kauemmas totuudesta. Myös taidekokemuksen herättämät tunteet ja mie-
lihyvä houkuttelevat ihmisiä pois totuuden etsinnästä. Platonilla mimesis on 
Woodruffin mukaan ambivalentti käsite, jolle annetaan lähes vastakkaisia mer-
kityksiä. Positiivista mimesista Platonilla edustaa filosofien totuuteen suuntau-
tuva mimesis, jossa järjen avulla tavoitetaan ideamaailma ja ikuiset totuudet. 
Taiteeseen liittyvä mimesis on ongelmallinen, koska se ainoastaan jäljittelee ais-
timaailmaa.16 Taiteeseen liittyvä mimesis siis vain vie ihmistä kauemmas to-
tuudesta luomalla illuusioita ja herättämällä tunnekokemuksia. 

                                                 
15   Korhonen (2012c, 71–79) antaa hyvän kuvauksen käsitteen kääntämiseen ja tulkin-

taan liittyvistä ongelmista. Mimesis on usein käännetty jäljittelyksi, mikä Platonin 
kohdalla on toimiva käännös, tavoittaen ainakin osa varsinaisesta intentiosta. Aristo-
teleella mimesis voidaan kääntää esittämiseksi, ilmaisemiseksi, kuvaamiseksi, repre-
sentaatioksi, matkimiseksi, uskotteluksi tai hyväntahtoiseksi huijaamiseksi, mutta ne 
eivät kuitenkaan ehkä tavoita varsinaista intentiota, missä olennaista on kausaliteetin 
tai analogian ymmärtäminen kahden eri ilmiön välillä. Toisin sanoen mimesis mah-
dollistaa asioiden yhdistämisen myös epätavallisella tai arkiajattelun yläpuolelle 
nousevalla tavalla. 

16  Platonin mukaan taiteen tuotos on aistimaailman havainnoinnin pohjalta luotu phan-
tasma, mikä on latinaksi käännettynä simulācrum.  Postmodernissa keskustelussa 
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Ideamaailman 17  ja aistimaailman välinen suhde kuvataan Halliwellin 
(2002, 70–71) mukaan Platonin myöhemmässä tuotannossa itsessään mimeet-
tiseksi. Platon kuvaa Timaioksessa (55c6) aistimaailman jumalallisen taiteilijan – 
demiurgin – luomukseksi. Tämä ei merkitse kuitenkaan taiteeseen liittyvän 
mimesiksen merkityksen muutosta, vaan päinvastoin vahvistaa filosofien ase-
maa varsinaisina todellisuuden tulkitsijoina. Aistimaailma on Platonilla mi-
meettisessä suhteessa ideamaailmaan, mikä merkitsee mimesiksen 18  olevan 
luonteeltaan vain puhtaalle järjelle avautuva. Vain filosofit kykenevät näke-
mään ja ymmärtämään todellisuuden luonteen ja mimeettisen suhteen aistimaa-
ilman ja ideamaailman välillä. Platonin aistimaailmaan liittämä ajatus ”taitelijan 
luomuksesta” vaikuttaa keskeiseltä, koska Platon  kuvaa myös kielen ja todelli-
suuden välisen suhteen ihannemuodon Kratyloksessa (439a-d) samalla taval-
la.19 (Kuisma 2017, 13–15.) 

Aristoteles 20  irtaantuu aikakaudelle ominaisesta inspiraatiokäsityksestä 
ymmärtämällä taiteen ensisijaisesti mimeettisyyteen perustuvana ilmiönä. Mi-
meettisyys eli eläytyminen ja matkiminen on Aristoteleen mukaan ihmisen 
synnynnäinen ominaisuus, joka ilmenee jo hyvin varhaisessa vaiheessa. 

                                                                                                                                               
simulakrumi on ymmärretty ja määritelty Platonista poikkeavilla tavoilla. (Derrida 
2003, 176–177.) 

17  Sokrates asetti elämän tärkeimmäksi tavoitteeksi —sofistien elämässä menestymisen 
ja kilpailun sijaan — itsensä tuntemisen, mikä tarkoitti oikeastaan hyveen ja totuu-
den tuntemista. Tämä antoi puolestaan valmiuksia kuoleman kohtaamiseen ja sitä 
seuraavaan jälleensyntymään. Sokrateen oppilas Platon systematisoi ja kehitti edel-
leen Sokrateen ideoita. Platon pohti Herakleitoksen ajatusta kaiken aistittavan jatku-
vasta virtaamisesta, minkä seurauksena hän päätyi uuteen käsitykseen todellisuuden 
luonteesta. Todellisuuden varsinaisen olemus oli muodot eli ideat, jotka olivat tun-
nettavissa järjen avulla. Ruumiillinen aistiminen sen sijaan tavoitti vain aistimaail-
man partikulaarit, jotka olivat vain heijastumia ideamaailman täydellisistä muodois-
ta. Demiurgi luodessaan saattoi kaaokseen järjestykseen ja järjesti materian ikuisia 
ideoita jäljittelevään muotoon. Platonin ajatteluun ei sisälly kristilliselle traditiolle 
ominaista tyhjästä luomisen (creatio ex nihilo) ajatusta, mutta kylläkin käsitys de-
miurgista kosmisen kaaoksen järjestäjänä. (Pietarinen 2001, 204–208; Pojman 2006, 
40–42.) 

18 Platonin mimesis-tulkinnan sekavuus on Derridan mukaan ollut yksi keskeinen syy 
länsimaisen filosofian perinteen hapuilevuuteen ja epämääräisyyteen, missä ei ole 
kyetty näkemään tekstien välisiä mimeettisiä suhteita. Derridan kohdalla on syytä 
kiinnittää huomiota siihen olennaiseen yksityiskohtaan, että hän ei näytä kiinnittä-
vän huomiota lainkaan Aristoteleen tulkintaan mimesiksestä. (Gebauer & Wulf 1995, 
294–298.)   

19 Platonin mukaan nimenomaan draama taidemuotona tuli sulkea ihannevaltion ul-
kopuolelle, koska se uhkasi nuorten kasvua ja kehitystä. Tragediat ja komediat oli 
mahdollista tulkita väärin, erityisesti kokemattoman nuorison toimesta.  Platonilla 
mimesikseen liittyy aina vaara tai uhka, koska ihmiset ovat ymmärtämättömiä ja 
pyrkivät jäljittelemään. Huonot moraaliset esikuvat tragediassa tai runoudessa mer-
kitsivät täten samalla uhkaa kaupunkivaltion rauhan säilymiselle. (de Mul 2014, 79; 
Woodruff 2015, 334.) 

20  Aristoteles käsitti todellisuuden luonteen eri tavalla kuin hänen opettajansa Platon, 
minkä vuoksi hän hylkäsi jaon ideamaailmaan ja aistimaailmaan eli ontologisen dua-
lismin. Aristoteleen mukaan universaalit ominaisuudet eivät ole olemassa itsenäisesti, 
vaan ainoastaan konkreettisiin partikulaareihin liittyneinä, minkä vuoksi sieluakaan 
ei ole olemassa ilman ruumista. Sielu tarvitsee materiaalisen substraatin, ruumiin, ol-
lakseen olemassa. Sen vuoksi myös Platonin ajatus ikuisesta sielusta on hylättävä, 
koska muuten sielu kuolee ruumiin mukana. (Pojman 2006, 57–63.)  
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Ihmiselle on näet luontaista jo lapsuudesta saakka eläytyä ja matkia ja esittää asioita, 
niin että ihminen eroaa muista eläimistä huomattavan suuren mimeettisen kykynsä 
vuoksi ja ihminen oppiikin kehityksensä alkuvaiheessa juuri eläytymällä ja matki-
malla ja esittämällä. (Runousoppi 1448b, 6–8.) 

Aristoteleen mukaan ihminen eroaa eläimestä nimenomaan mimeettisen ky-
kynsä vuoksi. Mimesikseen kuuluu toisaalta jäljittely, mutta se edellyttää sa-
malla eläytymistä. Aristoteleella mimesis ei ole pelkkää imitaatiota, vaan siihen 
liittyy mielikuvituksen ja luovuuden avulla eläytyminen.   Aristoteles asettaa 
mimeettisyyteen perustuvan oppimisen koulussa tapahtuvan teoreettisen op-
pimisen edelle. Tätä mimeettistä kykyä ei kuitenkaan Aristoteleen mukaan ka-
doteta tai menetetä, vaan se on ihmisessä läpi elämän oleva perusominaisuus. 
Mimeettisyyteen perustuu myös ihmisen kyky nauttia taiteen eri muodoista, 
koska niihin liittyy oivaltamisen ilo. Taide aktivoi mielen ja mahdollistaa oival-
tamisen, minkä vuoksi taiteella on samankaltainen tehtävä kuin filosofialla. 
Aristoteleella taide siis liittyy yleisellä tasolla oppimiseen ja ymmärryksen ke-
hittymiseen. (Runousoppi 1448b, 10–19.) 

Miksi Aristoteleella draama asettuu etusijalle suhteessa muihin taidemuo-
toihin?  Tähän kysymykseen on pyritty eri alojen tutkimuksessa löytämään seli-
tyksiä21, joille on ominaista pyrkimys löytää vastaus oman tutkimuksen intres-
seistä käsin. Kuitenkin Aristoteles myös itse pyrkii vastaamaan kysymykseen 
tai antaa vähintäänkin viitteitä siitä, miksi draama asettuu etusijalle: 

Tragedia kehittyi improvisointipohjalta vähitellen: ilmaantui uusia elementtejä, joita 
kukin runoilija omalta osaltaan muunteli. Monien muutosten jälkeen tragedia päätyi 
muotoonsa ja sen jälkeen tämä kehitysvaihe päättyi. (Runousoppi 1449a, 14–17) 

Draaman tragedia on siis toisin sanoen pitkän kehityksen tulos. Taustalla vai-
kuttaa Aristoteleen teleologinen ajattelutapa, jonka mukaan olioilla ja ilmiöillä 
on lopullinen päämäärä (telos), jota kohden ne suuntautuvat. Ennen draamaa 
kehittyneet taidemuodot voidaan siis nähdä kehityksen välttämättöminä vai-
heina ja draaman osatekijöinä, joilla on ollut välineellinen tehtävä draaman ke-
hityksessä varsinaiseen lopulliseen muotoonsa. Draama on taiteen causa finalis, 
perimmäinen syy sille miksi taidetta on olemassa. Draama ei edusta vain luo-
vuuden mahdollistavaa tyylilajia, vaan sen alkuperä on luovuudessa. (Runous-
oppi 1448b, 25 - 1449a, 30.) 

Draaman ollessa kaiken taiteen lopullinen päämäärä, sillä on olennainen 
ero suhteessa muihin taiteenlajeihin. (vrt. Dewey 2010, 358) Aristoteleella 
draaman mimesis eroaa ratkaisevasti muiden taiteenlajien mimesiksesta. Yk-
sinomaan draamalle omainen toiminnan mimesis, mahdollistaa universaalien 
totuuksien kertomiseen elämästä. Tämä on Carlin (2010, 309) mukaan Aristote-
leen ajattelua ohjaava keskeinen periaate, johon ei aiemmin ole kiinnitetty riit-
tävästi huomiota. Draamassa toteutuva toiminnan mimesis asettuu näin erityis-
asemaan, koska sen avulla voidaan kuvata toimintaa toiminnalla. Draama tai-
teenlajina on ainoa, jossa kyetään kuvaamaan elämää itsessään sellaisena kuin 

                                                 
21  Draaman etusijalle asettumista on selitetty muun muassa musiikin käytöllä, moniais-

tisuudella, tanssilla, katsojien osallistumisella yms. 
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elämä ilmenee eli toimintana.  Kysymys ei siis ole henkilöhahmojen tai persoo-
nien luonteiden kuvauksesta, vaan juoni rakentuu syvimmiltään toiminnan va-
raan.  Toiminnassa ihmisen varsinainen luonne tulee näkyviin, joten erityiselle 
luonteen kuvaukselle ei ole tarvetta. Aristoteleen etiikassa keskeiset hyveet tu-
levat ilmi varsinaisesti vasta toiminnassa, aktuaalisessa valintatilanteessa. 

Merkittävin elementti on tapahtumien sommittelu. Tragediahan ei ole ihmisten, vaan 
toiminnan ja elämän esittämistä. Ja elämän hyvyys ja huonous riippuvat toiminnasta, 
ja elämän päämääräkin on toiminta, ei tietynlaisena oleminen. Ihmiset ovat luonteen-
sa perusteella tietynlaisia, mutta toimintansa perusteella eettisiä tai epäeettisiä. Eikä 
toimintaa esitetä, jotta kuvattaisiin luonteita, vaan luonteet sisällytetään toimintaan 
tekojen kautta.  

Tapahtumat ja juoni ovat siis tragedian päämäärä, ja päämäärä on kaikkein tärkein 
asia. Eikä tragediaa voi olla ilman toimintaa, mutta ilman luonteita se voisi olla. (Ru-
nousoppi 1450a, 16–25.) 

Koska ihmisen luonne tulee ilmi toiminnassa, ei luonteiden kuvaus ole draa-
massa välttämätöntä. Tämä Aristoteleen ajatus on perustava lähtökohta Van-
hoozerin teorian ymmärtämiselle. Siinä perustavana lähtökohtana on juonelli-
suus.  Todellisuus ei avaudu staattisesta Arkhimedeen pisteestä, vaan kätkey-
tymään pyrkivä todellisuus avautuu vain toiminnan mahdollistaman ”toisen 
juonen” kautta. Juonen ymmärtäminen edellyttää aina toista juonta – aivan ku-
ten draaman juoni peilaa katsojan henkilökohtaisen draaman juonen kanssa 
vastavuoroisesti. 

 Moraalisia valintoja joudutaan tekemään hyvin erilaisissa ja kompleksi-
sissa tilanteissa, eivätkä tekojen lopulliset seuraukset ole aina ennalta laskelmoi-
tavissa. Myös ihmisten käytettävissä oleva tieto vaikuttaa heidän tekemiinsä 
valintoihin. Usein antiikin tragediat kuvaavat juuri sitä, miten oletetusti hyvän 
luonteen omaavat ihmiset tekevät kohtalokkaan valinnan perustuen väärinkäsi-
tykseen tai tavoitellessaan epätoivoisesti jotain mitä pitävät tärkeänä. Luonne ja 
toiminta siis liittyvät yhteen, mutta luonne paljastuu varsinaisesti aina vasta 
toiminnassa, minkä vuoksi tragedian juonella on kyky paljastaa ihminen varsi-
naisessa olemuksessaan. Ilmeisesti Aristoteleella on tähän liittyen ajatus ihmis-
ten ajattomasta tendenssistä tehdä oletuksia persoonista heidän antamansa vai-
kutelman perusteella, mikä on syvimmiltään petollista. Tragediassa paljastuu 
ihmisen varsinainen luonne keinotekoisen imagon sijaan. Juonella on näin ollen 
kyky paljastaa totuus.  

Vastaavasti jos joku panee peräkkäin luonteikkaita, kielenkäytöltään ja ajatuskulul-
taan hyvin laadittuja puheita, hän ei toteuta tragedian tehtävää, vaan paljon parempi 
on näitä elementtejä vähemmän käyttävä tragedia, jossa on juoni ja tapahtumien 
sommittelu. Lisäksi tärkeimmät elementit, joilla tragedia vaikuttaa mieleen, liittyvät 
juoneen: käänteet ja tunnistamiset. ”- -” Tragedian lähtökohta ja ikään kuin sielu on 
siis juoni. Toiseksi tärkeintä ovat luonteet. ”- -”Tragedia kuvastaa toimintaa ja – en-
nen kaikkea sen kautta – toimijoita. (Runousoppi 1450a, 29 –1450b, 4.) 

Aristoteleen etiikan mukaan elämän päämäärä on oikea toiminta, mikä on 
mahdollista phronesiksen avulla. Phronesis eli elämänviisaus on  sellainen taito, 
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mitä ei voi oppia kirjoista tai opettaa koulussa.22 Se on viisautta, jota opitaan 
arkipäivän toiminnassa, kun tehdään moraalisia valintoja. Elämän ohella 
phronesis voi kehittyä osallistumalla draamaan, jonka aiheuttamat pelon ja uh-
kan tunteet mahdollistavat ymmärryksen kasvun.  

Tämä auttaa ymmärtämään Vanhoozerin toiminnan (dran) tulkintaa suh-
teessa Marxin tai Deweyn tulkintoihin.  Yksittäinen tapahtuma tulee aina ym-
märrettäväksi kokonaisjuonesta käsin eli toiminnalla on perustavasti juonelli-
nen luonne. Jokainen toimija tulee ilmi juonen kautta, mikä on yksinomaan 
draaman ominaisuus. Derridalle keskeisen puheen ja kirjoituksen erottelun si-
jaan Vanhoozer keskittyy draamaan, jossa juonella on kyky tuoda ilmi totuus. 
Puhe tai kirjoitus eivät kykene tavoittamaan todellisuuden varsinaista luonnet-
ta eli toimintaa. Toimintaa voidaan kuvata vain toiminnan avulla, mutta toi-
mintaa ei voida tulkita ilman kokonaisjuonta. 

Draaman ollessa kaiken taiteen päätepiste, sen sisäisen kehityksen telos, 
sillä on myös erityinen kyky houkutella eläytymään teoksen juoneen, minkä 
vuoksi se kykenee häivyttämään katsojan ”minuuden” taka-alalle, jolloin näy-
telmä koetaan ikään kuin itselle tapahtuvana. Draaman toiminnallisuus mah-
dollistaa juonen käänteiden avulla voimakkaat tunnetilojen muutokset, joissa 
katsojan omat aiemmat kokemukset liittyvät näytelmän tapahtumien herättä-
miin tunteisiin. Tämä johtaa prosessiin, jossa syntyy uusi näkökulma, minkä 
seurauksena tietoisuus itsestä ja maailmasta syvenee. Syventynyt tietoisuus 
edistää ihmisen kykyä tehdä moraalisesti oikeita valintoja ja elää onnellista 
elämää. (McLeish 2000) 

Koska Aristoteleella elämän päämäärä on eudaimonia, johon liittyvät elä-
mänviisauden avulla tehdyt oikeat valinnat, tragedian nostaminen erityiseen 
asemaan tulee ymmärrettäväksi. Draamalla on keskeinen merkitys phronesik-
sen kehittäjänä elämänkokemuksen ohella. Siinä missä Platon pitää tragediassa 
esiintyviä henkilöhahmoja vahingollisena nuorisolle, on Aristoteleen mukaan 
tragedialla keskeinen merkitys elämänviisauden kehittäjänä. Platon tarkastelee 
siis draamaa  nimenomaan henkilöhahmojen kautta, eli hänellä keskiössä ei ole 
draaman juoni.23 Platon kiinnittää huomion draaman henkilöhahmoihin ja hei-
dän kykyynsä toimia esikuvina nuorisolle. Aristoteleella keskiössä on nimen-
omaan juoni ja toiminta, joiden avulla kyetään kertomaan yleisiä totuuksia elä-
mästä.  

                                                 
22 Käsitettä phronesis käytti jo Demokritus viittaamaan harkitsevuuteen ja käytännölli-

seen viisauteen. Platonilla phronesis viittaa tietoon hyvän ideasta eli kaikkein kor-
keimpaan ideaan. Aristoteleen phronesis käsitteen käyttö ei Ebertin (2010, 133–136) 
mukaan ole yksiselitteistä.  Phronesis ei ole taitoon (tekhne) liittyvä kyky, koska se 
liittyy toimintaan (praxis) valmistamisen sijaan (poiesis). Toiminta asettuu Aristote-
leella koko etiikan päämääräksi tiedon (gnosis) sijaan, mikä selittää phronesiksen 
keskeisyyttä.  Kyse on hyveestä, johon Ebertin mukaan liittyy ymmärrys tulevaisuu-
den ennustamattomuudesta. Harkitsevuus auttaa tekemään oikeita valintoja suh-
teessa tulevaisuuden ennustamattomiin tapahtumiin, minkä vuoksi se eroaa oleelli-
sesti muista tiedon lajeista. Sitä ei voida varsinaisesti opettaa kuten muuta tietoa, 
vaan se on itse elämän ja sen yllättävyyden sisäistä ymmärtämistä. (Ebert 2010, 145–
147.) 

23  Platon piti Julia Kristevan (2000, 18) mukaan draaman juonia lapsellisina.  
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Draaman käsikirjoittajan tehtävä on mielikuvitusta käyttäen pyrkiä luo-
maan juoneen käänteitä pysyen kuitenkin uskottavuuden rajoissa. Aristoteleella 
mielikuvituksen käyttö ei merkitse siirtymistä fantasiaan, mutta toisaalta draa-
ma ohittaa epistemologisessa mielessä historiankirjoituksen. Historiankirjoitus 
kuvaa vain yksittäisiä tapahtumia, mutta tragedia kertoo yleisiä totuuksia elä-
mästä. Jotta Aristoteleelle tärkeä draaman intensiteetti säilyy, on juonen raken-
tamisessa olennaista kyetä sommittelemaan juonesta eheä kokonaisuus.  

Taitteisessa juonessa muutokseen sisältyy tunnistaminen, käänne tai molemmat. 
Näiden täytyy kummuta juonen sommittelusta itsestään aikaisempien tapahtumien 
seurauksena joko välttämättä tai todennäköisesti. Onhan aivan eri asia tapahtuvatko 
asiat muiden asioiden seurauksena vai niiden jälkeen.  

Käänne on, kuten sanottu, tapahtumien muutos vastakkaiseen suuntaan. Käänteen 
on oltava joko todennäköinen tai välttämätön, kuten jo totesin. ”- -” Tunnistaminen 
on, kuten itse jo sana ilmaisee, muutosta tietämättömyydestä tiedostamiseen. ”- -” 
Mutta edellä mainittu tunnistamisen tapa on kiinteimmin yhteydessä draaman juo-
neen ja toimintaan. Sellainen tunnistaminen sekä käänne aikaansaavat myötätunnon 
tai kauhunsekaisen pelon syntymisen. ”- -”Juonen kaksi osatekijää, käänne ja tunnis-
taminen, ovat siis tällaisia. Kolmas osatekijä on ilmeinen kärsimys. Kun käänne ja 
tunnistaminen ovat edellä kuvatun kaltaisia, niin ilmeinen kärsimys puolestaan tar-
koittaa tuhoavaa ja tuskaa tuottavaa toimintakokonaisuutta, kuten kuoleman näke-
mistä, tuskankohtauksia, haavoittumisia ja näiden kaltaisia. (Runousoppi 1452a, 16 –
1452b, 13.) 

Katsoja ei kuitenkaan ole ulkopuolinen tarkkailija, vaan katsomo muodostaa 
osan näytelmän kokonaisuudesta. Käsikirjoittajan24 on tärkeä tiedostaa tämä 
omassa luovassa kirjoitusprosessissaan. Taitteinen juonirakenne mahdollistaa 
parhaiten tunnistamisen ja käänteen monipuolisen käytön, mikä ei ole samalla 
tavalla mahdollista muissa taiteenlajeissa.  Draaman käsikirjoittajan haaste on 
järjestää eri osatekijät jännitteiseen sopusointuun, jossa aika ja oikea ajoitus ovat 
näytelmän onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä. Moniulotteinen ja useita 
käänteitä sisältävä kertomus täytyy osata sommitella ykseyden muodostavaan 
kokonaisjuoneen. 

Aristoteleen ajatus kokonaisjuonesta muodostaa perustavan lähtökohdan 
Vanhoozerin toiminnan tulkinnassa. Toiminta laajassa mielessä ohjautuu aina 

                                                 
24  Käsikirjoittaja on näkymätön osa näytelmää, jonka olemassaolo on kuitenkin ilmei-

nen ja välttämätön. Draamassa tekijyys tulee mielenkiintoisella tavalla esille.  Itse te-
kijä pysyy näkymättömissä, mutta hän pitää juonen eri käänteitä yllä ja ohjaa kerto-
musta kaitselmusta muistuttavalla tavalla. Tämän vuoksi draaman ja todellisen maa-
ilman välille syntyy yhteys, joka ei ole mahdollinen muissa taiteenlajeissa.  Draaman 
moniulotteisuus mahdollistaa vastavuoroisesti etenevän viittaamiseen todellisen 
maailman ja näytelmän välillä, joita voidaan kuljettaa eri tasoilla ja tuoda lopuksi yh-
teen. Draama ei tapahdu vain käsikirjoittajan, ohjaajan, näyttelijöiden ja katsojien vä-
lillä, vaan se luo myös toisen näyttämön, jossa draaman maailma ja todellinen maa-
ilma käyvät dialogia. Tämän vuoksi draaman kokonaisjuoni käy aina vuoropuhelua 
todellisen maailman kokonaisjuonen kanssa. Näyttämön rinnalle syntyy näin toinen 
näyttämö, mielen näyttämö, jossa todellisuuden kertomus ja näytelmän kertomus 
kohtaavat. (McLeish 2000) 
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jonkin käsikirjoituksen eli juonen mukaan. Toiminnan tulkinta edellyttää juo-
nen tunnistamista. Ilman sitä yksittäisen tapahtuman tulkinta on lähes mielival-
taista. Vanhoozerin ajattelussa toiminnan luovuus on ymmärrettävissä nimen-
omaan juonen kautta. Jäljittelevä toiminta ei sisällä yllättäviä käänteitä tai mie-
likuvituksen käyttöä, vaan se on toistavaa ja jäljittelevää. Toiminnan luovuus 
tulee siis ilmi nimenomaan sen yllättävyydessä ja kyvyssä luoda totutusta 
poikkeavia käänteitä kulttuuristen kertomusten yksiäänisyydessä. 

Tragediassa olennaisia ovat toiminnan tasolla toteutuvat kausaaliset suh-
teet. Näytelmän toiminta muodostaa juonen eli juoni rakentuu toiminnasta. 
Kuolema, tuska ja kärsimys ovat kausaalisessa suhteessa toiminnan tasolla, mi-
kä merkitsee erilaista kausaliteettia kuin se, jonka Aristoteles kuvaa Metafy-
siikassa. Tragedialla on toiminnan tasolla kausaalinen suhde sekä näytelmän 
juoneen että katsojan elämään. Toiminta elämässä ja toiminta näyttämöllä 
muodostavat keskenään suhteen, joka mahdollistaa elämän traagisuuden pal-
jastumisen ”ulkopuolisen” näkökulmasta. Oman elämän reflektointi ei ole 
mahdollista ”sisältä käsin”, vaan elämän muodostaman juonen reflektointiin 
tarvitaan toinen juoni. Tragedian juoni mahdollistaa oman elämän traagisuu-
den tunnistamisen eli muutoksen tietämättömyydestä tiedostamiseen. Tragedia 
mahdollistaa oman elämän reflektoimisen ainutlaatuisella tavalla, joka ei ole 
mahdollinen muissa taiteenlajeissa. 

Draaman tulee Aristoteleen mukaan pitäytyä yhden tapahtumakokonai-
suuden kuvauksessa eli rinnakkaisia tapahtumakohtauksia ei tule esittää, koska 
ne olisivat Aristoteleen mukaan pitkästyttäviä episodien ennalta-arvattavien 
samankaltaisuuksien vuoksi, minkä lisäksi tragedian mitta tulisi ongelmaksi. 
Painopiste on siis teatterissa tapahtuvassa toiminnallisessa esityksessä, jossa 
yleisö on läsnä, koska teatterissa on mahdollista saavuttaa näytelmän varsinai-
nen päämäärä eli katharsis. (Korhonen 2012a, 158–161.) 

Siihen nähden, miten paljon katharsiksesta on kirjoitettu tekstiä ja esitetty 
eri tulkintoja, voi asiaan perehtyneellekin olla yllättävää, että termi esiintyy 
Aristoteleen Runousopissa loppujen lopuksi vain yhden ainoan kerran: 

Tragediassa kuvataan merkityksellisen toiminnan kokonaisuutta, joka on sopivan 
mittainen. Sen kullakin eri osalla on kielellisesti sulava muotonsa. Toimintaa ei ker-
rota, vaan esitetään. Myötätunnon ja kauhunsekaisen pelon myötä tragedia saavuttaa 
näiden tunnetilojen puhdistuksen. (Runousoppi 1449b, 24–28.)  

Kuten Korhonen (2012a, 157–163) tuo esille, on katharsiksen määritteleminen 
osoittautunut hyvin haastavaksi. Sillä on jo itsessään monta leksikaalista merki-
tystä: esimerkiksi puhdistuminen, ahdistuksen laukeaminen tai tragedian va-
pauttava vaikutus. Toisaalta lähes jokainen Aristoteleen tragediaa tutkiva näyt-
tää antavan katharsikselle hieman erilaisen sisällön. On hyvä kiinnittää huo-
miota myös siihen, miten teatteriesitys eroaa kirjallisesta kertomuksesta. Toi-
mintaa ei kerrota, vaan se esitetään toiminnalla, mikä näyttäytyy hyvin tärkeä-
nä osana Aristoteleen ajattelua. Katharsiksen mahdollisuus liitetään vain toi-
mintaan ja teatteriin, mikä ei tarkoita sitä, että Aristoteles ei olisi antanut arvoa 
eepoksille. Niiden tehtävä on kuitenkin erilainen. Vain teatterissa esitettävään 
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tragediaan liittyy mahdollisuus kokea katharsis. Eeppisen kirjallisuuden tehtä-
vä ei ole tuottaa sitä. (Runousoppi 1459b, 22 –1460a, 38.) 

Tragedian ei siis tule missään nimessä ainoastaan toistaa katsojan mieliaja-
tuksia, vaan sen tehtävä on kasvattaa tietoisuutta avaamalla uusia näkökulmia 
eli aiheuttaa kognitiivista dissonanssia, rikkoa sovinnaisuuksia, kyseenalaistaa 
ja viedä kohti arkipäivän elämässä vältettäviä ahdistavia aiheita. Toisin sanoen 
tragedialla on tehtävä ohjata katsomaan asioita eri näkökulmista ja kehittää ky-
kyä ymmärtää elämää laajemmin. Ihmettelyn kautta käsitys elämästä voi muut-
tua, mikä mahdollistaa ymmärtämisen uudella tavalla. 

Keskeistä Aristoteleelle on myös draaman moniäänisyys, joka mahdollis-
taa käsiteltävän aiheen lähestymisen monesta näkökulmasta. Korhonen (2012b, 
290–291) nostaa esille näkökulman, jonka mukaan persoonallinen lyriikka edus-
taa yhden totuuden monologista esiin tuomista, jolle vastakohtaa edustaa mo-
niääninen draama.  Näin draamassa oli mahdollista lähestyä aihetta monesta eri 
näkökulmasta kuten filosofiassa. Moniäänisyys toteutuu nimenomaan henkilö-
hahmojen toimintana. Draama kykenee täten kuvaamaan elämää sellaisena 
kuin se todellisuudessa on eli moniäänisenä toimintana.  

Korhonen (2012a, 162–165) erittelee modernin aikakauden katharsis tul-
kinnat25 viiteen pääryhmään: moralistis-opettavainen, sietokykyä vahvistava, 
maltillisuutta vahvistava, tunteen purkava ja todellisuuskokemukseen liittyvä 
emotionaalis-kognitiivinen. Uusklassismi tulkitsi katharsiksella olevan keskei-
nen didaktinen rooli tunne-elämän kehityksessä. Draaman tehtävä oli esimer-
kin kautta osoittaa, kuinka tärkeää oli kyetä hillitsemään negatiivisia tunteita, 
kuten vihaa ja kateutta. Niiden kontrolloimattomuus johtaa aina tragediaan. 
Aristoteleelle keskeinen pelko ja myötätunto eivät saaneet uusklassisessa tul-
kinnassa sijaa, vaan Aristoteleen teoria pikemminkin sovitettiin tukemaan aika-
kaudella vallitsevaa käsitystä. 1500–luvun humanistinen tulkinta puolestaan 
näki katharsiksen keskeisenä tehtävänä sietokyvyn lisäämisen. Tämä psykolo-
giseen persoonalliseen kasvuun tähtäävä tulkinta näki tragedian varsinaisena 
päämääränä pelokkuuden vähentämisen ja elämään liittyvän tuskan kestämi-
sen. Tällaisia käsityksiä draamasta oli esiintynyt toisaalta jo stoalaisessa filoso-
fiassa.  
                                                 
25  Elizabeth Belfiore on tulkinnut katharsista biologis-lääketieteellisestä näkökulmasta: 

draaman tragedialla on allopaattinen eli vastakohtien kautta toimiva kyky parantaa. 
Traagisuus on häpeämättömyyden vastakohta, minkä vuoksi draaman tragedia ky-
kenee muuttamaan ei-toivotun häpeämättömyyden häveliäisyydeksi. Hans-Georg 
Gadamer korostaa katsojan osallisuutta draaman olennaisena osana. Pelon ja myötä-
tunnon kokemukset limittyvät kokonaisjuonen kykyyn auttaa katsoja hyväksymään 
tuskalliset tapahtumat, mikä merkitsee samalla traagisen kohtalon lumouksesta va-
pautumista. Katharsis merkitsee oman rajallisuuden ja syyllisyyden ymmärtämistä, 
joka merkitsee myös oman elämän juonen ja tarinan juonen vastavuoroista ymmär-
tämistä. Katharsis merkitsee juonen kykyä muuttaa oman elämän tulkintaa eli juonta.  
Paul Ricouerilla katharsikseen liittyy olennaisesti mielikuvitus. Pelkoon ja myötätun-
toon liittyvä tuska muuttuu mielihyväksi eli katharsis viittaa tunnetilojen muutok-
seen. Katharsis tapahtuu Ricoeurin mukaan katsojassa, mutta muodostuu draamaa 
rakenteessa, sitä esitettäessä. (Korhonen 2012a, 168.) 
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Maltillisuutta vahvistava tulkinta liittää yhteen katharsiksen ja Aristote-
leen etiikan. Nikomakhoksen etiikassa (1126a) hyve käsitetään kahden paheen 
keskivälinä. Esimerkiksi oikea rohkeus ei ole uhkarohkeutta tai toisaalta roh-
keuden puutetta eli pelkuruutta. Hyve osoittautuu haastavaksi, koska keskivä-
lin löytäminen on aina tasapainoilua kahden paheen välillä. Korhonen (2012, 
166) nostaa esille Nussbaumin (1992) ajatuksen kääntää katharsis ”kirkastu-
miseksi” (eng. clarification), millä hän viittaa sen synnyttämään prosessiin, jos-
sa tunteet auttavat katsojaa kaivautumaan syvemmälle, eli reflektoimaan arvo-
jaan ja sitoumuksiaan, jotka ovat arkielämässä kätkeytyneet järjen taakse. Kat-
harsis viittaa tällöin varsinaisesti draamassa tapahtuvan toiminnan kirkastumi-
seen. Säälin ja pelon kautta ihminen ikään kuin kohottautuu tasolle, jolla näy-
telmän ”varsinainen” tehtävä, omien arvojen ja sitoumusten paljastuminen, to-
teutuu. (Korhonen 2012, 162–166.) 

Martha Husain (2001, 31–34) puolestaan korostaa päinvastoin, että Aristo-
teleen teoriaa tragediasta on tarkasteltu tukeutuen liian vahvasti Retoriikkaan ja 
Nikomakhoksen etiikkaan, mikä on ohjannut tulkintaa 26  väärään suuntaan.  
Husainin27 mukaan toiminnan mimesis luo uutta olemuksellista todellisuutta 
eli draama ei ole  ainoastaan viihteellisyyteen pyrkivää, eikä sillä ole myöskään 
pelkästään välineellinen tarkoitus kehittää ihmisten kykyä viisaaseen elämään. 
Toiminnan mimesis luo oman metafyysisen todellisuuden, jonka Husain pyrkii 
osoittamaan ottamalla ensisijaiseksi apulähteeksi Metafysiikan Retoriikan ja 
Nikomakhoksen etiikan sijaan.  

Mielenkiintoisen tulkinnan katarsiksesta esittää Sachs (2017), jonka mu-
kaan katharsis vaihtuu myöhemmin Runousopin tekstissä ihmettelyksi 28 
(thaumaston). Ihmettely on passiivista totuuden katselua, jota ei voida kuvata 
sanojen avulla: 

Tragedioissa on luotava tarkoituksellisesti jotakin ihmeteltävää. Ihmeteltävä johtuu 
jostakin järjenvastaisesta, jolla puolestaan on luonnostaan laajempi osuus epiikassa 
sen vuoksi, että epiikassa toimivaa ihmistä ei nähdä välittömästi. (Runousoppi 1460a, 
13–16.) 

                                                 
26  Eräs tulkintalinja, minkä Korhonen (2012a, 162–163) nostaa esille, on nähdä Aristote-

leen Runousopin olevan vastakirjoitus Platonin Valtiossa esiintyvään draaman kri-
tiikkiin. Tällöin katharsis tietyssä mielessä asettaisi tragedian vähintään filosofian 
vertaiseksi – jopa ehkä sen ylittäväksi – tavaksi ymmärtää todellisuuden luonnetta.  

27  Husain (2001, 31–34) nostaa esille lisäksi kaksi muuta olennaista näkökohtaa liittyen 
tragediaan. Reettorit rakentavat puheensa huomioiden kuulijakuntansa, koska pää-
määränä on suostutella yleisöä tietylle näkökannalle. Hyvä reettori tuntee kuulija-
kuntansa ja rakentaa puheensa yleisön mielipiteen huomioiden. Hyvä tragedia tulee 
sitä vastoin kirjoittaa välittämättä lainkaan yleisöstä tai sen mielipiteistä.  Koska tra-
gedialla on oma olemus ja päämäärä, siihen ei tule missään nimessä sekoittaa kuuli-
jakunnan odotuksia tai toiveita. Tragedia eroaa näin ollen lähtökohtaisesti retoriikas-
ta perustavalla tavalla. Tämä voi selittää osaltaan myös kielen aseman retoriikassa, 
epiikassa ja tragediassa. Vain näyttämöllä tapahtuva toiminta yksin kykenee kuvaa-
maan ihmisiä toiminnallisina. Retoriikassa kieli on puhtaasti välineellisessä käytössä, 
koska sillä pyritään vaikuttamaan kuulijoihin. Epiikassa puolestaan kielellä on kaik-
kein keskeisin asema, mutta siitä puuttuu toiminnallinen osuus. (Husain 2001, 97–
100.) 

28  Kreikankielisessä alkutekstissä sana esiintyy myöhemmin luvuissa 9, 24 ja 25. 
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Sachsin esittämä näkemys katharsiksesta ihmettelynä merkitsee olennaista 
muutosta tragedian tulkintaan. Ihmettely (thaumaston) on mieltä järisyttävää 
totuuden katselua itse olemisen ihmeen edessä, minkä kuvaaminen sanojen 
avulla on mahdotonta. Sokrates syventyi tuntikausiksi passiiviseen liikkumat-
tomuuden tilaan, mitä pidetään esikuvana ihmettelylle. Platon ja Aristoteles 
pitävät ihmettelyä kaiken filosofian alkuna ja päätepisteenä. (Arendt 2002, 305–
306.) 

Aristoteleella ihmettely asettuu tiedon korkeimmaksi muodoksi, ja 
Arendtin (2002, 305–307) mukaan Aristoteleella ihmettely ja teoria merkitsevät 
syvimmiltään samaa asiaa.29 Ihmettelyyn liittyvä liikkumattomuuden ihanteen 
taustalla on Aristoteleen käsitys jumalasta liikkumattomana liikuttajana, mikä 
Pojmanin (2006, 57–63) mukaan konstituoi hänen ajatteluaan. Ruumiiton jumala, 
joka pitää todellisuuden liikkeessä, on itse liikkumaton, mutta ihmisen sielu on 
aina liittyneenä substraattina toimivaan ruumiiseen. Liikkumaton liikuttaja 
edustaa siis teoreettista järkeä sen täydellisimmässä muodossa, jonka ruumiit-
tomuus mahdollistaa. Aristoteleen (Nikomakhoksen etiikka 1178b, 8–10) ajatte-
lussa kontemplaatio eli filosofinen pohdinta on varsinaisesti jumalien tehtävä, 
mutta sitä voi harjoittaa kuitenkin myös pieni osa ihmisistä eli filosofit. Jumala 
on vapaa ruumiillisuudesta ja tunteista, minkä vuoksi kontemplaatio on täydel-
listä. Ihmisellä puolestaan ruumiillisuus ja tunteet estävät täydellisen kontemp-
laation, mutta se on kuitenkin tavoiteltava päämäärä, oppimisen ja ymmärtämi-
sen korkein aste. Aristoteleen ajattelussa ihmisen kaikkein tärkein päämäärä on 
siis järjen avulla tapahtuva teoreettisen tiedon tavoittelu. Mitä enemmän ihmi-
nen pystyy irrottautumaan ruumiillisuudesta ja tunteista kontemplaation avul-
la, sitä enemmän hän pystyy elämään jumalien kaltaista elämää. (AT, 539.) 

Vanhoozer erkanee tässä kohden vahvasti Aristoteleen – ja myöhemmän 
filosofisen tradition – tulkinnasta ja asettaa liikkumattoman ihmettelyn tilalle 
juonellisen toiminnan eli draaman. Ihmettelyyn liittyvä sisäänpäin kääntymi-
nen, passiivisuus ja sanattomuus vaihtuvat Vanhoozerilla aktiivisuuteen, itsestä 
ulospäin suuntautuvaan luovaan toimintaan.30 

 
 

                                                 
29  Arendtin (2002, 306–307) mukaan kontemplaatio saa perustansa Platonin kuvaamas-

ta Sokrateen vaipumisesta liikkumattomuuden ja puhumattomuuden tilaan. 
Arendtin mukaan kontemplaatio ja toiminta (poiesis) edustavat vastakohtia. Tämä 
näkökulma on keskeinen, koska myöhemmin esiteltävä Vanhoozerin käsitys toimin-
nasta ei aseta toimintaa (dran) ja kontemplaatiota samalla tavalla toisiaan poissulke-
viksi, vaan pikemminkin toiminta (dran) luo edellytykset varsinaiselle ymmärtämi-
selle ja todellisuuden kriittiselle tulkinnalle. 

30 Vanhoozerin ajattelun taustalla on todennäköisesti Uuden testamentin kuvaus ih-
mettelystä, joka poikkeaa olennaisesti Aristoteleen ja Platonin tulkinnasta. Uudessa 
testamentissa Jumalan toiminnan yllättävyys pelastushistorian draamassa asetetaan 
ihmisen ihmeteltäväksi (thaumaston). Ihmeteltävää ovat nimenomaan pelastushisto-
riallisessa juonessa tapahtuvat käänteet, mitkä eivät ole ennakoitavissa.  Jumala siis 
ymmärretään luovana toimijana eli perustavasti eri tavalla kuin Aristoteleen kuvaa-
mana liikkumattomana liikuttajana. (DTT, 48–50; vrt. Levinas 2008, 110.) 
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2.3 Imitaatiopedagogiikka ja antimimeettinen käänne 

Aristoteleen mimesis-tulkinnan jälkeen olennainen muutos tuli Muckelbauerin 
(2008, 61) mukaan Dionysios Halikarnassolaisen (60 eKr. – 7 eKr.) retoriikkaan 
suuntautuvan käänteen myötä. Dionysioksen retoriikassa keskeistä oli jäljitellä 
aiempia mestaripuhujia, minkä seurauksena mimesis ymmärrettiin lähinnä jäl-
jittelynä. Oppiminen oli pitkälti merkittävien reettoreiden puheiden ulkoa opet-
telua, vaikka ajatuksena ei ollutkaan puheiden täysin suora toisto, merkitsi se 
olennaista muutosta, jolla oli merkittävä vaikutus myös kasvatukseen. Kes-
kiajan imitaatiopedagogiikka jatkoi retoriselle traditiolle ominaista korostusta, 
missä äidinkielen opetus asetetaan kaiken merkittävimmäksi oppiaineeksi. 
Keskiajalle ominainen imitaatiopedagogiikka asetti näin ollen oman kielen op-
pimisen etusijalle Platonin korostaman matematiikan sijaan. Se merkitsi samalla 
paluuta sofistien edustamaan käsitykseen, missä puhetaito nähtiin elämässä 
menestymisen ensisijaisuuden vuoksi merkittävimpänä taitona. Imitaatiopeda-
gogiikka kohtasi varsinaisen haasteen vasta romantiikan31 aikakauden myötä, 
jolloin luovuus ymmärrettiin uudella tavalla omaperäisyyteen perustuvana ne-
routena ja luonnon yläpuolelle kohottautumisena. (IJsseling 1997, 47–49; 
Muckelbauer 2008, 52–53.) 

Yleisesti romantiikka asetetaan anti-mimeettiseksi aikakaudeksi, mikä 
merkitsi mimesiksen ”kuolemaa” tai vähintään sen merkityksen syrjäytymis-
tä.32 Keskeiseksi tekijäksi mimesiksen tulkinnassa Ross (2012a, 134) asettaa jo 
ennen romantiikan aikakautta vaikuttaneet filosofit Rene Descartesin ja Baruch 
Spinozan, joiden käsitykset ihmisen tietoisuudesta ovat lähes vastakkaiset. Des-
cartesin käsitys tietoisuudesta todellisuutta tarkastelevana ”ulkopuolisena” 
subjektina, on ohjannut voimakkaasti myöhempää käsitystä havainnosta ja tul-
kinnasta.33 Vähemmälle huomiolle on jäänyt Spinozan teoria, millä kuitenkin 
on myöhemmin ollut keskeinen sija esimerkiksi Hegelin ja Derridan esittämissä 
tulkinnoissa. Kartesiolaisen subjektin sijaan Spinozalle keskeistä on Jumala ja 
luonto, jotka itse asiassa ovat sama asia. (Deleuze 2012, 29–30.) 

Kysymys ruumiin ja mielen välisestä suhteesta kääntyy Spinozalla Mackin 
(2011, 29–33) mukaan ylösalaisin. Tyypillisesti asiaa on tarkastelu Aristoteleen 
asettamassa järjestyksessä, jossa toiminnan katsotaan olevan mielen ohjaamaa, 
mutta Spinozan mukaan ihminen käyttää jatkuvasti mielikuvitusta rakentaes-
saan käsitystä todellisuudesta kehon kautta. Mielikuvituksen rakentamat käsi-
tykset ja niihin liittyvät käsitteet ”luonnosta” eivät siis lainkaan tavoita luontoa 
luovana (natura naturans) eivätkä edes luontoa luotuna (natura naturata), josta 

                                                 
31   Toisin ks. Muckelbauer 2008, 52. 
32   Halliwellin (2002, 351–353) mukaan romantiikan aikakaudelle ominainen tulkinta, 

missä mimesis ymmärretään luonnon jälijttelynä ei ole kuitenkaan täysin yksiselit-
teinen.  Myös luonnon jäljittely voidaan Halliwellin mukaan tulkita useammalla ta-
valla. 

33 Wolterstorffin mukaan nykyään vallitseva käsitys tiedosta, rationaalisuudesta ja tie-
teen harjoittamisesta määrittyy pitkälti Descartesin asettamien periaatteiden mukai-
sesti. (Matikainen 2017, 136.) 
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tehdään ainoastaan fiktiivinen tulkinta.34 Spinozalla mielikuvitus asettuu perin-
teisen ”järjen” tilalle, mikä merkitsee kaiken tulkinnan olevan äärimmäisen 
luovaa. Kuitenkin nimenomaan Descartesin tulkinta vakiinnutti asemansa tie-
teen kehitystä ohjaavana totuutena ja perustana. (Juti 2013, 228–231.) 

Vanhoozerin juoneen perustuva tulkinta merkitsee lähtökohtaisesti erilais-
ta tapaa hahmottaa tulkinta. Keskeisen roolin saa toiminnan mimesis, mikä 
merkitsee toiminnan juonellista ja symbolista tulkintaa. Ihminen tulkitsee Van-
hoozerin mukaan luovasti, mutta tulkinnan sisältö ja rajat määrittyvät aina 
omaksuttujen juonien kautta.  Mimeettinen tulkinta kehittyy Vanhoozerilla ni-
menomaan juoniin perustuvaksi tulkinnaksi, mikä ei kuitenkaan ole Spinozan 
olettamalla tavalla täysin irrallaan todellisuudesta.  

2.4 Tragedia ja todellisuus 

Tässä luvussa avataan modernilla aikakaudella tapahtunutta käännettä, missä 
estetiikalla on keskeinen rooli todellisuuden paljastamisessa. Samalla pyritään 
avaamaan sitä kontekstia, mihin Vanhoozerin tulkinta toiminnasta (dran) aset-
tuu. Spinozan tulkinta todellisuuden ja mielen välisestä suhteesta saa uusia 
muotoja Hegelin, Nietzschen ja erityisesti Derridan tulkinnassa. Kierkegaardin 
luterilaisesta pietismistä vaikutteita saava tulkinta draamasta on keskeinen 
taustatekijä Vanhoozerin kalvinistisesti painottuneessa tulkinnassa.  Nietzschen 
käsitys ihmisestä esteettisenä oliona luo keskeisen lähtökohdan Vanhoozerin 
käsitykselle, missä kuitenkin nimenomaan toiminnan muodostama juoni aset-
tuu perustaksi historian jättämien merkkien sijaan. Ihminen ei ole tämän vuoksi 
deterministisesti tai fatalistisesti sidottu ja tradition ohjaama, vaan hän voi 
draaman katharsiksen kautta vapautua toimimaan luovasti, mikä puolestaan 
mahdollistaa uuden identiteetin rakentamisen vapaasti ilman menneisyyden 
ohjaavaa vaikutusta. 

Tarkastelen seuraavassa lyhyesti Vanhoozerin toiminnan (dran) kannalta 
keskeisiä teorioita keskittyen nimenomaan mimesiksen ja tragedian tulkintoihin.  

Valistusajalle ominainen järjen korostaminen ja voimakas uskontokritiikki 
jätti henkisen tyhjiön, joka osittain loi perustaa estetiikan nousulle.35 Järjen yli-
korostaminen uhkasi myös filosofiaa perinteisessä mielessä. Hegel halusi pelas-
taa sekä filosofian että uskonnon, mutta ne olivat hänen mielestään muokkauk-
sen ja uuden sisällön tarpeessa. Toisaalta hän vei valistuksen kritiikin pidem-
mälle muokkaamalla kristinuskon traditionaalista tulkintaa Jumalasta ja todelli-

                                                 
34  Spinoza käyttää keskiaikaisia termejä natura naturans ja natura naturata sovittaen ne 

omaan ajatteluunsa, jossa luonnon ja jumalan välinen suhde tulkitaan panteistisesti. 
35  Barbara Hannan (2009, 103) käyttää hienoa kielikuvaa: Schopenhauerin käsitystä 

taiteesta voidaan kutsua ei-artikulatiiviseksi metafysiikaksi. Sanojen sijaan se vain 
näyttää totuuden.  Kantille estetiikka oli lähinnä makuasia, mutta Schopenhauerille 
se oli tapa vapautua järjen ja aistien tuottamasta sumuverhosta. Sekä Hegel että 
Schopenhauer käsittävät todellisuuden luonteen draamallisena; henki tai tahto voi-
daan nähdä historian läpi vaikuttavana voimana, joka ohjaa - teleologisesti tai mieli-
valtaisesti - historian kehitystä. 
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suuden luonteesta. Kysymys olemisesta ja ei-mikyydestä kehittyy Hegelin 
(2011, 86–92) filosofiassa dialektiseksi tulemiseksi, mikä merkitsee samalla pe-
rinteisen substanssiontologian syrjäyttämistä. Oittisen (1997, 16) mukaan Hegel 
ei voinut hyväksyä Kantin (Prolegomena §52) ajatusta, jonka mukaan järki ei 
koskaan kykene tavoittamaan Absoluuttia. Hegelin ajattelussa keskeisiä ovat 
ideat, jotka ovat vapauden kohteita. Kaikkein korkein idea on kauneuden idea, 
koska korkeinta järjen toimintaa on estetiikka. 36  Kauneudessa totuus ja hyvyys 
kohtaavat, minkä vuoksi estetiikalla on keskeinen merkitys totuuden paljastu-
misessa.  

Hegelin ajattelulle keskeinen vapaus juontaa juurensa antiikin tragediaan, 
jotka käsittelivät konfliktia kahden eettisen instituution välillä - esimerkiksi 
perheen ja valtion.37 Hegelin mukaan tragediassa ei ole kysymys niinkään oike-
an ja väärän välisestä vastakkaisasettelusta, vaan pikemminkin oikean ja oikean 
vastakkaisasettelusta. Tästä kahden oikean välisestä konfliktista syntyy traagi-
nen syyllisyys, joka eroaa olennaisesti moraalisesta syyllisyydestä38 (Williams 
2012, 121–122.) 

Heikkilän (2017, 35–38) mukaan Hegelin ajattelu merkitsi olennaista 
käännettä mimesiksen tulkinnassa. Hegelin (2013, 49–50) kritiikin kohteena on 
Platonin ajatus ideoista ja niiden mimeettisestä jäljittelystä, minkä vuoksi hän 
luopuu taiteen oletetusta luonnon jäljittelevyydestä. Hegelin ideat poikkeavat 
olennaisesti Platonin ideoista juuri siinä, että ne paljastuvat aisteille ilmiöissä. 
Ilmiössä idea tulee esiin esittämisessä, jolla on kaksi muotoa: vorstellung ja 
darstellung. Vorstellung tarkoittaa lähinnä mielen representaatiota, kun darstel-
lung puolestaan viittaa taiteen kykyyn esittää todellisuutta. Darstellung merkit-
see siis näennäisyyttä, ei tarkkaa tai vastaavaa kuvaa todellisuudesta, mistä hän 

                                                 
36  Kotkavirran (2013, 20) mukaan Hegelin estetiikka tulee ymmärtää hänen kokonaisfi-

losofiastaan käsin. Taide on filosofian ja uskonnon tavoin absoluuttisen hengen muo-
to, mutta sen tehtävä on päättynyt kristinuskon vaikutuksesta, koska ulkoisen ja ma-
teriaalisen sijaan painopiste on siirtynyt sisäiseen maailmaan. Taide perinteisessä 
mielessä on siis menettänyt merkityksensä elämän kuvaajana, mutta tavallaan se jat-
kuu ihmisten sisäisen maailman kauneuden kokemuksessa, missä sisältö ja muoto 
sulautuvat toisiinsa. 

37  Tragediassa totuus paljastuu näytelmän edetessä, kun oikea teko asettuu oikeaa te-
koa vastaan, jolloin syntyy kahden instituution välinen ristiriita. Instituutiot ovat 
välttämätön osa elämää, mutta niillä on vain funktionaalinen tehtävä mahdollistaa 
kaikkivaltiaan hengen tuleminen itsekseen. Vieraantunut ihminen on kutsuttu va-
pautumaan instituutioista ja kasvamaan kohti rakkautta, mikä korkeimpana ideana 
on Hegelin mukaan läsnä jo antiikin draamassa: tragedia voi vapauttaa vieraantu-
neen ihmisen paljastamalla instituutioiden orjuuttavan vaikutuksen. Tragediassa il-
menevän toiminnan kautta ihmisten rakentamien järjestelmien väliset konfliktit tule-
vat ilmi. Hegel erottaa luonnon ihmisen luomasta, johon kuuluvat uskonnon ja poli-
tiikan ohella muut inhimilliset instituutiot kuten perhe ja suku. Tragediassa päähen-
kilö voi menettää mielenterveytensä tai kuolla, mikä auttaa ymmärtämään päähenki-
lön välineellisen roolin katharsiksen saavuttamiseksi. Toiminta on Hegelin mukaan 
lähtökohtaisesti vapaata ja rajoittamatonta. Antiikin draamoissa kohtalon tehtävänä 
on osoittaa instituutioiden välineellisyys, jotta rakkaus voisi tulla esiin. Hegelillä 
katharsis ei merkitse ikuisen totuuden kohtaamista, vaan rauhaa, jonka voi säilyttää 
kaiken sekasorron ja mielettömyyden keskellä. (Williams 2012, 142.) 

38  Kohtalo on Williamsin (2012, 122) mukaan keskeinen käsite Hegelille, koska se aset-
tuu Kantin abstraktia universaaliutta vastaan. Kohtalo merkitsee arvaamattomuutta 
ja ennakoimattomuutta.  
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käyttää nimitystä schein. Schein on Hegelille tila, missä sisältö ja muoto liittyvät 
ja lopulta sulautuvat yhdeksi. Darstellung ja schein mahdollistavat taiteen ku-
vaavan todellisuutta representaatiota paremmin ja monipuolisemmin, jossa va-
paus, luovuus ja mielikuvitus saavat keskeisen roolin.  

Vanhoozer (DD, 269–271) seuraa omassa tulkinnassaan Bahtinia, jonka 
mukaan Hegel edustaa monologisuutta: 

Bakthin’s study of Dostoyevsky’s novels led him to see that, contra monologism, the 
diverse textual voices cannot be contained within a single abstract consciousness. “- - 
“ In other words, certain truths require a plurality of “voices” to articulate them. Bak-
thin’s critique of monologization raises an important question: Can any one point of 
view – any single voice, perspective, literary genre, on conceptual scheme - adequate-
ly articuale the whole truth of the text? “- -“ Bakthin points to Hegel as the epitome 
of the monological thinker, the “hard” or thoroughgoing systematician. (DD, 270) 

Vanhoozer seuraa kritiikittä Bahtinin tulkintaa, joka ei välttämättä tee oikeutta 
Hegelin ajattelulle. (vrt. Žižek 2011, 118–122.) Vanhoozer – sitoutuen Bahtinin 
tulkintaan - ymmärtää Hegelin edustavan käsitteellistämistä, objektivoivaa 
idealismia ja suljettuja käsikirjoituksia. Tämä käy ymmärrettävämmäksi Van-
hoozerille keskeisen juonen korostamisen kautta, mitä avataan tarkemmin 
myöhemmissä luvuissa. 

Mimesis ei merkitse Hegelille representaatiota tai jäljittelyä, vaan idea ais-
titaan taiteessa. Schein39 illuusiona, eli taiteessa ilmenevänä muodon ja sisällön 
yhteensulautumisena, hohtaa aistittavalla tavalla, mikä mahdollistaa represen-
taatiota paremman kuvauksen todellisuudesta.  Hegelillä illusorisuus eroaa 
kuitenkin Spinozan tulkinnasta, koska se on puhtaan aistillisuuden ja idean vä-
lille sijoittuva mimeettinen tulkinta.  Taide ei täten ole varsinaisesti luonnon 
representatiivista jäljittelyä, vaan sillä on paljon merkittävämpi tehtävä, koska 
se kykenee paljastamaan todellisuuden tuomalla yhteen sekä aistittavan että 
henkisen puolen. Näin Hegelin dialektiikka toteutuu myös estetiikan tasolla, 
jossa muodon ja sisällön antiteesit sulautuvat synteesiksi. Tämä merkitsee tai-
teen kykyä paljastaa totuus. (Heikkilä 2017, 35–36.) 

Hegelillä mimesis ei enää merkitse samankaltaisuutta taiteen ja luonnon 
välillä, vaan se mahdollistaa totuuden esittämisen. Taide on Hegelille todelli-
suuden illusorista esittämistä, minkä seurauksena taideteoksen ja Hengen 
(Geist) välille muodostuu mimeettinen suhde.40 Absoluuttinen Henki tarvitsee 
taidetta oppiakseen lisää itsestään, tullakseen itsekseen, minkä vuoksi taiteen 
tehtävä ei ole jäljitellä ja tuoda esiin luontoa sellaisenaan, vaan illusorisena 
hahmojen varjomaailmana. Tämä on tulkittavissa niin, että illusoriseen liittyy 

                                                 
39  Schein voidaan kääntää Heikkilän (2017, 35) mukaan esimerkiksi näennäisyydeksi, 

vaikutelmaksi, hohdoksi, paisteeksi, näköisyydeksi, ilmiasuksi tai ulkonäöksi. 
40  Kuisma (2013, 23–24) selittää Hegelin viittaavan Hengellä (Geist) järkiperäisyyteen ja 

ajattelun eri asteisiin. Hengen syvin muoto on tietoisuutta tietoisuudesta itsestään, 
mikä määrittää järkeä uudella tavalla. Järkeen kuuluu perinteisen tietämisen (epis-
teme) ohella tietoisuus oman tietoisuuden synnystä, rajoista ja mahdollisuuksista. 
Taide, filosofia ja uskonto voivat Hegelin mukaan lisätä ihmisen tietoisuuden tietoi-
suutta, joten niillä on yhteneväinen tehtävä lisätä ihmisen kykyä teleologisten ja kau-
saalisten suhteiden havaitsemiseen, mikä mahdollistaa myös oman tietoisuuden 
ymmärtämisen kulttuurin tuotteena. 
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Hengelle olennainen vapaus ja mielikuvitus. Luonnon representoiva esitys on 
aina kausaalinen ja mekanistinen, mutta mimeettinen kuvaus puolestaan edus-
taa vapautta ja luovuutta.41 Hegel tekee siis selvän erottelun representaation ja 
mimesiksen välillä, mikä merkitsee Kantin estetiikkaan verrattuna taiteen mer-
kityksen nousua ylevän kokemuksen mahdollistajasta totuuden paljastajaksi. 
(Heikkilä 2017, 36.) 

Hegelin jaottelu representaation ja mimesiksen välillä ilmenee keskeisenä 
jaotteluna myös Vanhoozerin tulkinnassa.  Taideteoksen sijaan Vanhoozer aset-
taa ihmisen toiminnan esteettisen tarkastelun kohteeksi. Toiminta voi olla luon-
teeltaan joko representoivaa, kulttuuristen kertomusten määrittämää ja ohjaa-
maa tai autenttista, luovuuteen perustuvaa toimintaa, minkä perustana on mi-
meettinen suhde tuonpuoleisuuteen. 

Hegel asetti valtion yksilön yläpuolelle, minkä Kierkegaard näki sekä kris-
tinuskoa että yksilön vapautta uhkaavaksi korostukseksi. Vapaus oli tärkeää 
Kierkegaardille, koska vain kulttuurin ohjaavuudesta vapaa yksilö on kykenevä 
käyttämään mielikuvitusta ja luovuuden avulla hahmottamaan elämään liitty-
viä absurditeetteja, jotka ovat universaalin käsittämisen tavoittamattomissa. 
(Malantschuk 1979, 22.) Paradoksi, minkä sisäistäminen auttaa ihmistä tunte-
maan itsensä, on inkarnaatio eli iankaikkisen Jumalan tuleminen ihmiseksi, mi-
kä puolestaan mahdollistaa yhteyden ikuisuuteen. Ihminen ei näin ollen ole 
vain ajallinen olento, vaan hänellä on kosketuspinta iankaikkisuuteen absurdi-
teetin kautta. Absurditeetin ymmärtäminen ei kuitenkaan ole mahdollista järjen 
avulla, vaan sen hahmottaminen edellyttää mielikuvituksen käyttöä ja luovuut-
ta. Mielikuvituksen vapauttaminen edellyttää puolestaan siirtymistä järjen maa-
ilmasta uskon maailmaan, jossa loogiset ristiriitaisuudet ovat mahdollisia. Jär-
jellä ei ole puolestaan sijaa uskon todellisuudessa, jossa on yksinkertaisesti vain 
kaksi vaihtoehtoa - eikä tilaa selittelylle. Kierkegaardille (1992, 560–563) Jumala 
oli toisenlainen, minkä vuoksi Hänet voidaan tuntea vain mielikuvituksen avul-
la paradoksin kautta. (Knappe 2004, 121–122; Malantschuk 1979, 20–25.) 

Kierkegaardin (1992, 86–90) mukaan mitkään käsitteelliset määritelmät ei-
vät tavoita Jumalaa, toisin kuin uskonnollinen ihminen kuvittelee. (vrt. DD, 
270.) Jumala ei ole käsitteellisen objektivoinnin kohde, sitä vastoin autenttinen 
Jumalan tunteminen on edellytys itsensä tuntemiselle subjektina. Jumala tar-
koittaa oikeastaan kaiken olevan mahdollista eli rajoittamatonta luovuutta. Ju-
malan tunteminen järjen avulla johtaa ihmisen uskonnollisuuteen, mutta pelon 
värittämä uskon hyppy mahdollistaa Jumalan tuntemisen luovana. (Mjaaland 
2008, 233–238.) 

                                                 
41  Dalen (2005, 12–25) mukaan Schopenhauer ymmärsi maailman pelkkänä represen-

taationa. Platonin ideamaailma ja Kantin noumenaalinen maailma edustavat syvim-
miltään ruumillisuuden väheksymistä, mutta Schopenhauerille (1997, 43–44) ruumis 
on sekä fyysisesti havaittava että tahdon objektivaatio. Oliot erottautuvat toisistaan 
ajan ja avaruuden ilmentyminä, mutta kaikki on saman tahdon vaikutusta. Elotto-
missa olioissa, kasveissa ja eläimissä tahto ei ole tietoinen itsestään. Tahto kuitenkin 
toimii täysin toisin kuin Hegelin henki eli on järjetön, päämäärätön ja väkivaltainen.   
Antiikin tragediat ovat Schopenhauerille merkittäviä, koska ne kertovat siitä mitä 
elämä on: Pakoa kuoleman edessä ja kärsimystä.  (de Mul 2014, 76–78; Dale 2005; 
114–118.) 
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Kierkegaardin (2001b) mukaan pakanoiden tapa imitoida jumalaa, minkä 
taustalla on pyrkimys maagiselle ajattelulle ominaiseen kontrolliin, oli kristin-
uskon olemukselle vieras. Ihmisen ja Jumalan välinen suhde ei ole kausaalinen 
eikä ihminen ole Jumalan kuva muuten kuin käänteisesti. Jumalan ja ihmisen 
välillä on radikaali ero. Ihminen Jumalan kuvana ”paljastuu” eli tulee ilmi vain 
toiminnassa, kun ihminen palvoo ja kunnioittaa autenttisesti eli heittäytyy us-
kon varaan. Toisaalta kysymyksessä on paradoksi, koska ihmisen palvonta it-
sessään ei johda mihinkään ilman Jumalan iankaikkista armoa ja anteeksianta-
musta.  Kierkegaard (1956, 179–180) asettaa rakkauden ensisijaiseksi Platonin 
tiedon sijaan, joten armosta tulee myös epistemologinen prinsiippi. Rakkauden 
valtaamana ihminen tarkastelee todellisuutta eri lähtökohdasta, minkä seu-
rauksena maailma avautuu aivan eri tavalla.   Rakkaus ei ole Kierkegaardille 
vain tiedollinen prinsiippi, vaan järkeä ja toimintaa ohjaava voima.  Rakkaus 
ilmenee pikemminkin oikeana toimintana kuin ideana tai järjen päättelyn lopul-
lisena päätepisteenä. (Lisi 2012, 41–43; 49–52; McCumber 2011, 85–94.) 

Ihminen voi siis Jumalan avulla oppia tuntemaan itsensä ja rakkaudetto-
man tilansa. Uskon hyppy mahdollistaa loogisen paradoksin sisäistämisen. Jee-
suksessa elämässä ja kuolemassa looginen paradoksi ruumiillistuu ja on tullut 
ymmärrettäväksi. Kristuksen elämässä tapahtuva draama asettaa ajallisen ja 
ikuisen, syntisen ja synnittömän, ihmisen ja Jumalan paradoksiin, joka tiivistyy 
Kristuksen kuolemassa. Kristuksen elämä ja kuolema on tragedia, joka paljastaa 
totuuden Jumalasta ja ihmisestä.42 Totuus vapauttaa ihmisen illusorisesta kristi-
tyn näyttelemisestä todelliseen absurdiin draamaan, jossa sovelletaan Kristuk-
sessa toteutunutta tragediaa. (DD, 93; Knappe 2004, 140–142; Houe 2015, 334.) 

Ihmisen kyvyttömyys kokea katharsista liittyy myös hamartian käsittee-
seen, joka modernilla aikakaudella käsitettiin uudella tavalla. Yksilön oman-
tunnon syyllisyyden sijaan kysymys oli enemmänkin suvun tai valtion säätä-
män ”järjestyksen” rikkomisesta, ohi ampumisesta tai erehtymisestä. Toisaalta 
tragediassa kohtalo saattoi antaa syyttömien kärsiä, mille ei löytynyt selitystä. 
Antiikin draamassa katsojan osa oli paljon vaativampi ja hän oli ”osallisempi” 
näytelmän juonesta, koska hän joutui pohtimaan elämän ja ihmiskohtaloiden 
selittämättömyyttä.43  Kierkegaardin mukaan moderni subjekti on niin läpeensä 

                                                 
42  Kiergekaardin (2001a) estetiikkaa voisi kutsua uskon tai riippuvuuden estetiikaksi. 

Valistuksen jälkeiselle aikakaudelle oli tyypillistä asettaa estetiikka teologian sijalle, 
mutta Kierkegaard asettaa uskon ensisijaiseksi estetiikan sijaan. Idealismille tyypilli-
sen ratkaisun sijaan, jossa subjekti löytää merkityksen tai vapauden estetiikan avulla, 
Kierkegaard korostaa ajattelun ja kokemuksen välistä kontradiktiota. Modernin ajat-
telun perusaksiooma ”Ajattelen, siis olen” kääntyy lauseeksi: ”Uskon, siis olen”. Us-
ko merkitsee absoluuttista heittäytymistä, jossa ei ole sijaa järjelle tai objektivoivalle 
käsitteellistämiselle. (Lisi 2012, 41–50.) 

43  Daniel Greenspanin (2008, 141–145) mukaan olennaista Kierkegaardin tragedian tul-
kinnan ymmärtämisen kannalta on historiallinen konteksti, jossa se on kirjoitettu. 
Turvalliset elinolot ja yhteisöllisten että yksilöllisten ristiriitojen puuttuminen, mer-
kitsi modernin ”kaikkitietävän” subjektin osalta tragedian ymmärtämisen mahdot-
tomuutta.  Kierkegaard nimittää aikakautta komiikan aikakaudeksi, joka ei voinut 
yksilöä ympäröivän ristiriidattomuuden ja äärimmäisen turvallisuuden vuoksi ta-
voittaa tragedian varsinaista olemusta.  Moderni elämä komiikkana oli vienyt mah-
dollisuuden aidolta surun kokemiselta, mikä puolestaan oli välttämättömyys, jotta 
tragedia kykenee tuottamaan katharsiksen.  
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reflektoitu, että mahdollisuus katharsikseen on menetetty. Kaikki modernin 
yksilön elämässään kokemat menetykset ja haavat voidaan parantaa välittö-
mästi tieteellisillä selityksillä, minkä vuoksi myös oman kokemusmaail-
man ”traagisuus” kadotetaan.  Ilman kosketusta elämän traagiseen luonteeseen 
elämän draaman kuuluva juonellinen ”jännite” häviää, minkä seurauksena 
moderni yksilö vieraantuu elämästä. (Greenspan 2008, 143–148.) 

Erityistä huomiota Kierkegaardin osalta on syytä kiinnittää hänen tulkin-
taansa varsinaisesta tragediasta. Antiikin tragedia ei kuitenkaan ole ihanne, jo-
hon tulee palata, koska se ei edusta varsinaista universaalia, vaan aika- ja kon-
tekstisidonnaista, tragediaa.  Aristoteleen tragedia ja moderni tragedia kuvaa-
vat molemmat aikakautensa yhteistä käsitystä ja eettistä ajattelua, mutta ne 
myös kohtaavat toisensa Kristuksen persoonassa, joka ylittää esteettisen koke-
muksen. Kristuksessa on sekä ääretön syyllisyys että syyttömyys.44 Hän saa 
kokea sekä äärimmäisen persoonallisen syyllisyyden että kohtaa syyttömänä 
rangaistuksen, jonka sälyttää hänen päälleen järjestäytynyt yhteiskunta lakei-
neen ja uskonnollinen eliitti säädöksineen. (DD, 432; Greenspan 2008, 156–158.)  

Vanhoozer kehittää Kierkegaardin perusajatusta rakkaudesta kaikkea 
konstituoivana periaatteena pidemmälle, missä siitä muodostuu tulkinnallinen 
horisontti. Kierkegaardilla jo orastavana oleva ajatus itsensä tuntemisesta ja to-
dellisuuden tarkastelusta rakkauden avulla kehittyy Vanhoozerilla toimintaa ja 
juonta korostavaan suuntaan, mikä merkitsee Kierkegaardin perusajatusten 
siirtämistä filosofisen hermeneutiikan kontekstiin. Luovat rakkauden teot muo-
dostavat juonen, minkä kautta itsensä ja todellisuuden kriittinen tarkastelu on 
mahdollista. Kierkegaardin perusajatus reflektoinnille välttämättömästä ”toi-
seudesta” kehittyy Vanhoozerilla narratiiviseen suuntaan, missä juoni voidaan 
tulkita vain toisesta juonesta käsin.  (DD, 307–308.) 

Myös Nietzschen estetiikassa moderni ihminen on menettänyt mahdolli-
suuden eläytyä tragediaan, koska ruumis on ”kadotettu”. Uskonnot, moraalijär-
jestelmät ja filosofiset opit ovat Nietzschen mukaan (1995, 40–43) nakertaneet 
ruumiilta sille kuuluvan perustavan aseman. (vrt. FT, 310.) Ruumis on Nietz-
schelle ”teksti”, jota pitää osata lukea eli siitä voi löytää edellisten sukupolvien 
kulttuurisen vaikutuksen yksilöön.45 Ruumis on se fyysinen paikka, jossa elä-
män kerrostuneisuus ilmenee. Schopenhauerin mukaan taide vapauttaa ruu-
miillisista haluista, mutta Nietzsche (2002, 71–73) ajatteli juuri päinvastoin 
ruumiin olevan välttämätön taiteen kokemisessa sen edellyttämän kiihottumi-
sen vuoksi, mihin sielu ilman ruumista ei kyennyt. Ruumiillisuus ja kiihottu-
minen ovat sen vuoksi taiteen edellytys, sen ennakkoehto, eli estetiinen koke-
mus ilman ruumista on mahdottomuus. Jo Platonilta juontuva ruumiillisuuden 
ja aistillisuuden väheksyminen, oli Nietzschen mukaan tuottanut tragedian 
kuoleman. Kierkegaard löytää vastauksen tragedian ongelmaan inkarnaatiosta, 

                                                 
44  Kierkegaardin ristin paradoksi on saanut Barrettin (2015, 150) mukaan paljon vaikut-

teita August Hermann Francken pietismistä. 
45  Heidegger omaksuu Nietzschen ajatuksen edeltävien sukupolvien tulkintojen merki-

tyksestä omaan teoriaansa: ne voidaan poistaa destruktoimalla, mikä mahdollistaa 
tulkinnan vapaana historian painolastista. (Niku 2009, 29–30.) 
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mutta Nietzschen mukaan modernin aikakauden ongelma on ruumiillisuuden 
ja aistisuuden väheksyminen. (Nietzsche 1995, 15–20; Lehtinen 2000, 56–57.) 

Nietzschen ymmärtämisen kannalta kohdalla on syytä kiinnittää huomio-
ta myös hänelle keskeiseen ajatukseen unesta ihannetilana. Unessa kaikki ovat 
luovia ja hahmottavat todellisuuden tapahtumia reaalisen sijaan symbolisesti ja 
epätarkasti eli taiteellisesti. Uni ei ole representaatio todellisuudesta, vaan sen 
taiteellista tulkintaa. Päivällä hereillä ollessaan ihminen näyttää käyttävän tätä 
luovaa ominaisuutta heikommin – jopa kadottavan sen kokonaan.  Järjen koros-
tus – järjen, joka ei kykene havaitsemaan kaiken näennäisyyttä, on vienyt mieli-
kuvitukselta ja luovuudelta sille kuuluvan keskeisen sijan.46 Ihminen on menet-
tänyt ruumiin ohella myös mielikuvituksen ja luovuuden, jotka ovat välttämät-
tömiä itsensä tuntemisen välineitä. (vrt. FT, 348.) Rationaalisesta ihmisestä on 
tullut kohtuuton – Jumala itselleen – minkä vuoksi luovalle ekstaattisuudelle 
välttämätön Dionysoksen tragedia oli lähes kokonaan kadonnut. Nietzschen 
filosofiaan sisältyy vahva modernin ihmisen ja valistuksen kritiikki, mutta toi-
voa tuo Dionysoksen jälleensyntymä, joka tapahtuu Wagnerin sävellyksissä.47 
Mahdollisuus katharsikseen oli palannut – saksalaisen kulttuurin kukoistukses-
sa – Wagnerissa ilmenneen luovuuden kautta. (Faas 1984, 35–38; Nietzsche 
2007, 45–46.) 

Nietzschen mukaan Kantin ja Schopenhauerin jaottelut taiteen subjektista 
ja objektista ovat täysin vääriä. Taiteen tehtävä ei ole poliittinen, kasvatukselli-
nen tai esteettisen nautinnon tuottaminen. Ihminen ei myöskään luo taidetta, 
vaan hän on itsessään esteettinen olio. Ihminen on tosiluojan kuva ja taiteellinen 
projektio. Taiteellinen nero voi saavuttaa sulautumisen maailman alkutaiteli-
jaan luovassa synnyttämisen aktissa. Tämän takia luovuus ja mielikuvitus ovat 
paljon merkittävämmässä asemassa kuin järki, joka lähinnä rajoittaa mielikuvi-
tuksen käyttöä ja luovuutta.48 Sen vuoksi valistusajalle ominainen järjen koros-
                                                 
46  Habermasin (1987, 86–93) mukaan Nietzschen filosofia merkitsi käännettä modernis-

ta postmoderniin, mikä ilmenee kriittiisenä, ja jopa halveksivana, suhtautautumisena 
modernin korostamaajärkeä kohtaan. 

47  Myös Schopenhauer asettaa etusijalle Cascettan (2014, 99) mukaan musiikin, koska 
siinä tragedia ja traagisuus vaikuttavat kaikkein voimakkaimmin. Se on pelkkää ään-
tä, johon ei liity näköaistin tuottamaa näkyvän maailman tuottamaa harhaa. Myös 
Dewey (2010, 358) asettaa musiikin kaikkein korkeimmaksi taidemuodoksi. Scho-
penhauerille keskeinen uni muodostaa Deweyn (2010, 333–334) luovuuden tulkin-
nassa perustavan eron suhteessa filosofiseen järjestelmälliseen tietoon. 

48  Luovuus on Nietzschellä (2007, 126–127) järjen sijaan ihmisen korkein kyky, minkä 
avulla tapahtuu myös uuden ihmisen luominen. Jumalan kuolema ja valistuksen 
tuottama älyllinen umpikuja olivat välttämätön nihilistiä välivaiheita, jotka mahdol-
listivat yksilön puhdistamisen historian ”merkeistä” eli tradition tuottamasta paino-
lastista. Nietzschen ihanteena oli antiikin kreikkalaisten ”lapsen kaltaisuus”, mikä oli 
mahdollistanut tragedian kehittymisen katharsiksen tuottavaksi taidemuodoksi. 
Lapsen kaltaisuus ja tragedian mahdollisuus oli menetetty, minkä vuoksi uuden ih-
misen luominen oli välttämätöntä. Uusi orjamoraalista vapaa yli-ihminen oli vapau-
tunut tradition tuottamista ”merkityksistä”, minkä vuoksi hän kykenee luovaan ar-
vojen ja merkitysten määrittelyyn. Loppujen lopuksi Nietzschen käsitys moraalista ja 
luovuudesta on hyvin monisyinen ja kompleksinen kokonaisuus. Nietzschen moraa-
lin ja luovuuden suhdetta on mitä ilmeisimmin tulkittu myös väärin eikä ole kyetty 
hahmottamaan siihen liittyvää dynaamisuutta ja prosessinomaisuutta. Olennaista on 
säilyttää ”lapsen kaltaisuus”, uteliaisuus ja luovuuden mahdollistava kriittisyys val-
litsevia ajattelutapoja kohtaan. (Mäki 2009, 252–253.) 
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taminen oli kohtalokasta ihmiskunnan itseymmärrykselle, koska sen seurauk-
sena se oli kadottanut yhteyden itseensä ja todellisuuteen. (Nietzsche 2007, 55–
56.) 

Unen ja mielikuvituksen keskeinen merkitys kääntyy Nietzschellä merkit-
semään samalla myös mimesiksen uutta tulkintaa. Ajatus taiteesta luonnon jäl-
jittelynä oli Nietzschen mukaan seurausta Platonin jaottelusta idea- ja aistimaa-
ilmaan. Nietzsche luopuu tästä erottelusta kääntyen Hegelin esittämään ajatuk-
seen ilmenemisestä (schein), jolle on ominaista jatkuva luominen ja tuhoutumi-
nen. Taide täydentää luontoa, ja jopa ylittää sen, minkä vuoksi mimesis merkit-
see Nietzschellä luonnon jäljittelyn sijaan mahdollisuutta ylittää luonto.  Tai-
teella on näin mahdollisuus auttaa ihmistä sietämään elämän traagisuutta. 
(Heikkilä 2017, 36–37.)  

Erityisesti draama tuo Nietzschen mukaan esiin sen, että taiteella ei ole 
olemassa mitään jäljittelyn kohdetta, vaan taiteilija on pikemminkin luonnossa 
ilmenevien unenomaisten, tiedostamattomien luovien tilojen jäljittelijä.  Diony-
soksen ekstaattisessa tanssissa luova ja taiteellinen energia saattoi päästä va-
paaksi. Draaman näyttelijän naamio estää alkuperäisen paljastumisen, ja koska 
sama näyttelijä käyttää useita naamioita, ei mitään alkuperäistä ole paljastetta-
vissa.  Nietzsche kääntyy siis kokonaan pois omassa mimesis-tulkinnassaan 
imitaation ja representaation ajatuksesta. Romantiikan estetiikalle ominainen 
ajatus alkuperäisestä kääntyy Nietzschellä merkitsemään taiteen kykenemättö-
myyttä paljastaa mitään alkuperäistä. (Heikkilä 2017, 36–37.) 

Luovuus tai estetiikka ei siis Nietzschellä lopulta mahdollista kätkeytyvän 
paljastumista. Vanhoozer kritisoi Nietzschen luovuudelle antamaa mitätöntä 
merkitystä, minkä seurauksena mielikuvituksen tuottamilla eri tulkinnoilla ei 
lopulta ole mitään totuusarvoa: 

Nietzsche thought that because religion is an imaginative projection it is necessarily 
false. Ironically, the self-proclaimed champion of creativity turns out to have a low 
view of the imagination: imaginative projections are fictive constructions and do not 
correspond to the way things are. His criterion for preferring one interpretation ra-
ther than another had to with its “life-value” (does it enhance life?), not its truth val-
ue. In contrast, I argue for a perspectival realism: the imagination, formed and guid-
ed by the canon, may be an organ of truth. (FT, 348.) 

Nietzschen mukaan ihminen on esteettinen olio, jonka ruumiiseen historia jät-
tää merkkejä. Merkkien purkaminen mahdollistaa autenttisen ihmisen löytämi-
sen historian jättämien jälkien alta. Nietzschen ajattelussa järki siis lopulta ky-
kenee paljastamaan autenttisen ihmisen historiallisten kerrostumien alta. Mieli-
kuvitus pyrkii Nietzschen mukaan muodostamaan merkkien pohjalta rakentei-
ta, jotka eivät kuitenkaan mitenkään edistä varsinaisen identiteetin löytämistä, 
vaan peittävät sitä yhä enemmän. Vanhoozerilla (TT, 127.) mielikuvitus asettuu 
päinvastoin totuuden lähteeksi, joka mahdollistaa todellisuuden varsinaisen 
luonteen käsittämisen.  

Nietzschellä mielikuvituksen tehtäväksi jää lopulta loputtomien fantasmo-
jen luominen, mutta Vanhoozerilla (FT, 348) puolestaan vain mielikuvitus ky-
kenee hahmottamaan mimeettisen yhteyden tämänpuoleisuuden ja tuonpuolei-



52 
 
suuden välillä. Olennaista on siirtyminen toiminnan muodostaman juonen ta-
solle, missä etiikalla on keskeinen rooli. Rakkaudellinen toiminta on ennak-
koehto, mikä luo edellytykset mimeettiseen tulkintaan ja tuonpuoleisuuden 
ymmärtämiseen uudesta tulkintahorisontista. 

Nietzschelle keskeinen alkuperäisen saavuttamattomuus, minkä seurauk-
sena ihmiselläkään ei ole aitoa identiteettiä, merkitsi olennaisesti uutta tapaa 
ymmärtää subjekti. Nietzschen mimesis-tulkinta antoi suuntaa filosofisen tradi-
tion kehitykselle, esimerkiksi Derrida ja Philippe Lacou-Labarthe49 ovat voi-
makkaasti korostaneet positiivisen ”minuuden” dekonstruktiota. Minuus on 
käsitettävä loputtomana naamioiden paljastumisina, joiden alta autenttista mi-
nuutta on mahdotonta löytää. Minuus on pikemminkin tyhjä tila, joka saa sisäl-
tönsä mimeettisen toiston synnyttämässä erossa (différance). (Heikkilä 2017, 
37.)  

Vanhoozerille omaksuu Nietzscheltä ajatuksen ihmisestä varsinaisena es-
tetiikan kiinnostuksen kohteena. Kantin estetiikalle ominainen luonnon kau-
neuden tarkastelu vaihtuu nimenomaan ihmisen toiminnan tarkasteluun. Van-
hoozerilla toiminnan esteettisyys määrittyy kuitenkin aivan eri tavalla kuin 
Nietzschellä. Ihmistä tarkastellaan juonellisesta näkökulmasta, missä kauneus 
ymmärretään luovana toiminta lähimmäisen parhaaksi. Loputtomien naamioi-
den paljastamisen sijaan autenttinen positiivinen identiteetti on siis mahdollista 
saavuttaa luovan toiminnan kautta, koska sillä on referenssi ikuisuudessa. 

2.5 Objektivoinnin ongelma - Heidegger ja Frankfurtin koulu-
kunta 

Vanhoozerin (RT, 99–100) ajattelussa Heideggerin ontoteologian kritiikillä on 
keskeinen rooli, mutta toisaalta hän irtisanoutuu selkeästi täällä-olemisen (da-
sein) ajatuksesta perustavana lähtökohtana. (DD, 327.) Koska kaikille lukijoille 
Heideggerin filosofia ei välttämättä ole kovin tuttua, pyrin seuraavassa lyhyesti 

                                                 
49  Lacou-Labarthe seuraa Magunin (2009, 192–193) mukaan Adornon näkemystä, jonka 

mukaan mimesis on modernilla ajalla, transsendentaalisten uskomusten hävittyä, 
kääntynyt yhä enemmän immanentin uskonnon muotoihin. Moderni maailma on 
luonut uudet myytit ja hurskauden, mutta niiden ollessa puhtaasti tämänpuoleisia, 
mimesiksen on käsitteenä ymmärretty viittaavan vain puhtaaseen representaatioon. 
Hän seuraa Lacanin käsitystä, jonka mukaan kuvat ja merkit kykenevät pitämään 
ihmisen otteessaan. Nimenomaan kuitenkin kuvien mimesis on hypnotisoiva, koska 
niissä ykseys ja kokonaisuus ovat harmoniassa. Lacou-Labarth vie Adornon näke-
mystä estetiikasta kielen alueelle: merkit ovat äärettömiä, ei-itseriittoisia, minkä 
vuoksi ainoastaan merkit voivat vapauttaa kuvien vallasta, mutta toisaalta ne voivat 
alistaa meidät vielä voimakkaammin kuin kuvat. Merkkiin liittyy uhka ja pelko, kos-
ka ne voivat tunkeutua tietoisuuteen syvemmälle kuin kuvat. Merkki on taipuvampi, 
niihin liittyy mahdollisuus metonyymiseen liukumiseen, minkä vuoksi niillä on 
symbolinen voima. Lacou-Labarth selittää kuvan halvaannuttavan mimesiksen ole-
van kuvan impressiossa, jonka se jättää subjektin tietoisuuteen. Kuva viettelee katso-
jan leikkiin, jossa katsoja ensin pyrkii ylittämään kuvan, mutta epäonnistuessaan täs-
sä hänestä itsestään tulee objektivoitu figuuri. 
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avaamaan hänen ajatteluaan siltä osin kuin Vanhoozerin teorian ymmärtä-
miseksi on perusteltua.  

Martin Heideggerin (2000a, 86–89) fundamentaaliontologia merkitsi olen-
naista muutosta kartesiolaiseen tieto-oppiin, erityisesti havainnoivan subjektin 
osalta: havainto ei tavoita nyt hetkeä eikä luontoa itsessään, eikä sen vuoksi 
koskaan tavoita olemista sinänsä. 50  Subjektiivinen kokemus todellisuudesta 
koostuu fragmentoituneista ja aukkoja täynnä olevista havainnoista, joista luo-
daan yhtenäinen kokemus kielellisessä todellisuudessa mielikuvituksen avulla. 
Toisaalta myöskään subjekti ei objektivoi maailmaa, vaan on pikemminkin itse 
tarkastelun kohde. Ihminen on aina itse osa ”tarkasteltavaa todellisuutta”, min-
kä lisäksi kokemus itsestä, subjektina ja muista erillisenä minuutena rakentuvat 
samassa todellisuudessa. Tämä merkitsee olennaisesti uutta näkökulmaa, missä 
ei tarkastella vain merkin kykyä viitata todellisuuteen tai taiteen ja luonnon vä-
listä suhdetta. Todellisuus, kieli ja minuus kietoutuvat toisiinsa purkamattomal-
la tavalla, mikä merkitsee olennaista muutosta myös mimesiksen tulkinnan 
suhteen. (TAT, 9–15; Wisnewski 2012, 54–62.) 

Heideggerin käsitys mimesiksestä poikkeaa Heikkilän (2017, 43–44) mu-
kaan olennaisesti myös Hegelin ja Nietzschen käsityksistä kääntyen ilmenemi-
sestä (schein)  subjektin, olemisen ja totuuden tarkasteluun.51 Heidegger (2000b, 
45–47)  pohtii mimesiksen suhdetta todellisuuteen hänelle keskeisen objekti-
voinnin kritiikin näkökulmasta. Voiko luontoa sen autenttisessa muodossa rep-
resentoida selvärajaisena objektivoituna kokonaisuutena? Objektivointi merkit-
see maailman käsittämistä ”esitykseksi”, mikä on hallinnut metafysiikkaa Des-
cartesista Nietzscheen asti. Maailma ymmärretään tällöin itsensä tulkittavaksi 
antavaksi, eikä kätkeytyväksi. Luonto ymmärretään itse määritellystä subjektis-
ta erilliseksi, jolloin se voidaan objektivoida. Luonto ja oleminen kuitenkin Hei-
deggerin (2010, 96–100) mukaan kätkeytyvät Herakleitoksen ”luonto kätkey-
tyy” ajatusta seuraten, minkä vuoksi mimesis ”haluna paljastaa” edustaa Hei-

                                                 
50   Barthin kautta tulkitusta Lutherin jaottelusta kunnian- ja ristinteologiaan tuli Hei-

deggerille merkittävä periaate, minkä vuoksi filosofia ja teologia täytyi erottaa toisis-
taan. Heideggerin mielestä Luther oli ensimmäinen, joka ymmärsi oikein roomalais-
kirjeen 1. luvun jakeen 20: Jumalan hylkäämä ja maailmaan heitetty ihminen ei tiedä 
luonnostaan mitään persoonallisesta Jumalasta. Tämän vuoksi ihmiselle mahdol-
liseksi filosofiseksi tehtäväksi jää vain tarkastella olemista ilman Jumalaa. Lutherin 
teologiassa keskeinen lankeemuksen radikaalius saa keskeisen sijan Heideggerin 
ajattelussa. (McGrath 2006, 25–50; 156–159.) 

51  Heideggerin (2000a, 103–107) fundamentaaliontologia lähtee Lawrencen (2002, 171–
173) mukaan liikkeelle ihmisen mahdollisuudesta ymmärtää Aristoteleelle keskeistä 
olemisen olemista. Heideggerin termi dasein pyrkii kuvaamaan olemisen tavan eroa 
ihmisen ja Jumalan välillä Augustinuksen tulkintaa seuraten. Myöhäisessä keskiajan 
teologiassa pohdittiin Jumalan ja ihmisen välistä eroa olemuksellisena aste-erona, 
mutta Augustinuksella aika toimi erottavana tekijänä ihmisen ja Jumalan välillä. Da-
sein viittaa olemisen ja ajan väliseen jännitteeseen: ajasta käsin ihminen tarkastelee 
todellisuutta, mutta on samalla kyvytön tavoittamaan “nyt”-hetkeä ja tuntemaan it-
seään autenttisesti.  Kartesiolainen tai kantilainen tapa tarkastella subjektia ei ottanut 
huomioon ajallisuuden tuottamaa vääristymää. Toisaalta Caputo (2010, 244–246) ko-
rostaa Heideggerin tulkitsevan Augustinusta hyvin yksipuolisesti. 
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deggerille negatiivista lähtökohtaa. Modernille aikakaudelle ominainen maail-
man valloittamisen eetos merkitsee olemisen ja ei-olemisen väärää tulkintaa, 
jolloin ne nähdään vaihtoehtoina ja toisensa poissulkevina. Se, mikä ei ole vielä 
näkyvissä, ymmärretään paljastuvaksi mimesiksen avulla. Heideggerille olen-
naisempaa on kuitenkin kätkeytyminen, ja hän tulkitseekin Hegelille ja Nietz-
schelle keskeisen ilmenemisen itsessään olevan kätkeytyvää. Toisin sanoen 
Heidegger näkee Hegelin ja Nietzschen ajatuksen ilmenemisestä ongelmallise-
na, koska se olettaa luonnon ”annettuisuuden”.  Heideggerin mukaan taide ei 
kuitenkaan ole mimeettistä, koska se ei ole käsityötä (poiesis) tai tekniikkaa 
(tekhne). Taiteilija ei pyri Heideggerin mukaan luonnon (fysis) paljastamiseen, 
vaan taideteos on totuuden ilmaus, tapahtuma, jossa totuus tulee ilmi. Taiteessa 
totuuden paljastuminen ei edellytä mimeettistä suhdetta eli referenssiä teoksen 
ulkopuolelle. Taideteos itsessään kykenee avaamaan merkityksen juuri paljas-
taessaan totuuden. (Heikkilä 2017, 43–44.) Heidegger tekee erottelun antiikin 
mimesiksen ja modernin mimesiksen välillä. Antiikissa mimesis ymmärrettiin 
luonnon jäljittelynä, mutta Kantin jälkeen mimesiksen perustana on mielikuvi-
tuksen kyky luoda loputtomasti uusia tulkintoja. Vanhoozer kehittää eteenpäin 
ja tarkentaa Heideggerin esittämää kritiikkiä modernia tieto-oppia kohtaan. 
Heideggerin (2002, 173–175) mukaan ihminen abstrahoi objektivoimansa todel-
lisuuden kokemusta.  Vanhoozerin teoriassa abstrahointi tarkentuu tulkinnaksi 
omaksuttujen juonien avulla.   

Heideggerin ohella kartesiolaisuuden kumoutumiseen vaikutti olennaises-
ti lähes samanaikaisesti kehittyneet uudet tavat ymmärtää kielen luonne: Witt-
gensteinin ja Austinin kielifilosofiat sekä Ferninand de Saussuren strukturalis-
mi.  Tämä niin sanottu kielellinen käänne merkitsi täysin uutta ymmärrystä to-
dellisuuden ja tietoisuuden suhteen. Spinozan esittämä väite puhtaasti fiktiivi-
sestä tulkinnasta kääntyi uuteen muotoon: merkkien ja todellisuuden välillä ei 
ole osoitettavissa mitään referenssiä. Ihminen tulkitsee todellisuutta olemuksel-
lisen subjektin sijaan kielestä käsin.  Kielellinen käänne merkitsi suurta haastet-
ta modernille käsitykselle tiedosta, koska havainto tapahtuu kielestä käsin ja 
kielessä. Siirtyminen ontologisesta todellisuuden tarkastelusta kielen näkökul-
maan merkitsi samalla uutta vaihetta myös mimesiksen tulkinnan ja ymmärtä-
misen kannalta. (FS, 3–7.) 

Toisaalta jo hieman aiemmin Marxin52 esittämässä yhteiskuntateoriassa 
kielellä oli ollut keskeinen rooli. Vanhoozerin mukaan Marx kiinnittää huomio-
ta kieleen nimenomaan juonen näkökulmasta: todellisuuden tulkinta tapahtuu 

                                                 
52  Leskisen (2017, 145–146) mukaan Marxille mimesis edusti korruptiota. Työläisten 

henkinen laiskuus ilmeni omistavan luokan elämäntavan jäljittelynä. Marxilla mi-
mesiksen kritiikki ulottui myös kosmiselle tasolle. Hän näki ihmisen aistien tekevän 
hänestä universumin peilin eli ihmisen vapaus ja itsenäisyys oli uhattuna sekä luon-
non että kulttuurin taholta. Estetiikasta oli tullut pelkkää omistamisen iloa ja tavara-
fetisismiä, mikä johtui yhteisöllisyyden puutteesta. Vallankumous Marxin mukaan 
lopettaisi proletaarien tapojen jäljittelyn, minkä seurauksena ihmiset vapautuisivat 
fetisismistä ja kykenisivät itsenäiseen ajatteluun sekä aitoon yhteisöllisyyteen. Tuol-
loin myös kieli riisuttaisiin sen petollisesta koristeellisuudesta pelkiksi tosiasioita vä-
littäviksi propositioksi. Marxin ajattelun taustalla heijastelee romantiikalle ominainen 
käsitys alkuperäisyydestä, mimesiksestä ja yksilöstä. (vrt. Žižek 2009b) 
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tietoisuuteen omaksuttujen yhteiskunnallisten kertomusten läpi, minkä vuoksi 
keskeistä on nimenomaan pyrkiä paljastamaan proletaarien omistavalta luokal-
ta omaksumat kertomukset, ja antaa niiden tilalle uudet muutoksen mahdollis-
tavat kertomukset. 

Williams shares with Marx a certain skepticism with regard to the stories cultures tell 
about themselves. Marx argued that these stories are actually cleverly devised strate-
gies for legitimating a certain political order and power structure. Even religion, 
Marx argued, serves a political purpose, distracting the masses from social injustices 
by encouraging them to project their hopes onto an otherworldy future. Religion, 
along with other cultural institutions, thus served, wittingly or unwittingly, an ideo-
logical function. 

For Marx and Williams, an ideology is the principal set of beliefs and ideas that justi-
fy a certain social order. Ideology includes a group’s conscious beliefs, as expounded 
in its philosophy, economics, law and so forth, as well as its less formulated attitudes 
and feelings, displayed in drama, poetry, painting and other arts. Williams believes, 
as did Marx, that ideologies, while making a pretense to the status of objective 
knowledge, mask the real interests of those who yield cultural and political power. 
For Marx and Williams, one must approach culture with a hermeneutics of suspicion. 
The supposed values embodied in culture may only be a disguise for economic and 
political interests. (FT, 319) 

Vanhoozerin mukaan Marx oivalsi modernilla ajalla ensimmäisenä juonien pe-
rustavan merkityksen ihmisen toiminnalle. Toimintaa eivät ohjaa ideat, mitkä 
edustavat temporaalista näkökulmaa. Ideoiden ja symbolien takana vaikuttavat 
aina juonet, mitkä asettavat tavoiteltavat päämäärät ja ihanteet. Esimerkiksi ta-
varafetisismi oli Marxin mukaan kapitalistiseen kertomuksen ohjaamaa ja mo-
tivoivaa toimintaa, mikä oli ristiriidassa työläisten oman kertomuksen kanssa.  

Marxilla jo orastavasti ilmenevä kertomusten merkitys tulkinnalle sai sel-
keämmän muotoilun Frankfurtin koulukuntaan kuuluneiden Max Horkheime-
rin ja Theodor W. Adornon kriittisessä teoriassa, jossa mimesis muodostuu kes-
keiseksi käsitteeksi.53 Kriittinen teoria kehittää edelleen Marxin ajatusta kult-
tuuristen kertomusten merkityksestä tulkinnalle.  

Aristoteleen tai Platonin mimesis-teorian sijaan Adorno ja Horkheimer 
(2008) lähtevät liikkeelle biologisesta näkökulmasta. Hengissä säilyminen esi-
historiallisella ajalla perustui mimiikkaan, kykyyn sovittautua ympäristöön 
eläinten ja kasvien tavoin. Kameleontin kyky vaihtaa ulkoasua ilmenee osalla 
eläimistä kuolleen näyttelemisenä. Tämä ilmenee myös ihmisellä äärimmäisenä 
sovittautumisena ympäristöön, jolloin ”erot” itsen ja toisten välillä häviävät.  
Pyrkimyksenä oli alun perin selviytyminen luonnon voimia vastaan, mikä toi-
saalta asetti haasteen nousemassa olevalle minuudelle, tietoisuudelle ”itsestä”.  
Mimeettisen selviytymiskeinon ja nousseen itsetietoisuuden välinen arkaainen 
ristiriita ilmenee edelleen ihmisessä jäykistymisenä ja vaikenemisena – eli kuol-
leen näyttelemisenä – pelottavassa tilanteessa.  Kuolleen näytteleminen on 
                                                 
53  Horkheimerin ja Adornon mimesis-tulkinnan taustalla vaikuttaa vahvasti Walter 

Benjaminin teoria. Katso tarkemmin esim. Gebauer & Wulf 1995, 269–278.  
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Adornon mukaan minuuden kadottamisen pelosta nouseva defenssi, jolla on 
myös luonnon alkuvoimaisuuden alle alistumiseen viittaava symbolinen merki-
tys. (Cahn 1984, 32–34.) 

Ihmisen tietoisuuden herääminen merkitsi erottautumista ja vieraantumis-
ta luonnosta. Mimesis mimiikkana on varhainen luonnosta erottautumisen 
muoto, tietoisuuden esiaste. Gebauerin ja Wulfin (1995, 281–283) mukaan 
Adornolle magia merkitsee tietoisuuden pyrkimystä mimesiksen kontrolloin-
tiin ja organisointiin, jossa tulevaisuuden ja luonnon uskotaan taipuvan ihmisen 
itsekkäitä päämääriä palvelevaan muotoon.  Kontrolli ja magia luovat läheisyy-
den ja samanlaisuuden sekä toisaalta vastakkaisen ja erilaisuuden dikotomian, 
missä magian harjoittaja on luonnon yläpuolelle asettautuva aktiivinen subjekti.  
Maaginen mimiikka merkitsee dikotomiaa, jossa aktiivinen subjekti voi mimii-
kan avulla muokata todellisuutta.  Tämä magiasta lähtenyt jaottelu on Adornon 
mukaan saavuttanut huippunsa luonnontieteissä, jossa subjekti objektivoi maa-
ilman. Luonnontieteiden omaksuma maagis-mekaaninen maailmankuva olettaa 
todellisuuden passiivisen luonteen, minkä vuoksi sen myös oletetaan toimivan 
objektiivisten ennakkoehtojen mukaisesti. Adornon (2006) mukaan olennaista 
on huomata, että magian käsitys totuudesta on puhtaasti illusorinen. Magiaan 
perustuva jako subjektiin ja objektiin ilmenee myös jaottelussa universaaleihin 
ja partikulaareihin. Adornon mukaan myös käsitteellinen ajattelu edustaa sa-
maa maagista ajattelua, jossa organisoimalla pyritään kontrolloimaan ympäröi-
vää todellisuutta.  

Magiaan kuuluvat myytit ovat modernilla ajalla kehittyneet rationaali-
suudeksi, jolla luontoa hallitaan.  Luonnon ja ihmisen välinen suhde on Ador-
non mukaan aina kaksijakoinen: ihminen joko alistuu tai hallitsee luontoa. Kult-
tuurin kehittyminen ja sivistyminen on merkinnyt ihmisen voittoa luonnosta, 
mutta samalla mimeettinen suhde luontoon on menetetty. Rationaalisuden 
tuoman turvallisuuden tunteen hintana on ollut mimeettisen luontosuhteen 
menettäminen. Minuudesta on sen seurauksena tullut kontrolloivaa ja itsensä 
vakuuttavaa, joka ei tarvitse eikä voi kokea aistillista täyttymystä. (Adorno 
2003, 99–101.) Tämän seurauksena minuus ja luonto vieraantuvat ja syntyy 
luonnon yläpuolelle asettautuvat subjekti sekä alistettu ja toiseutettu objekti. 
Kartesiolainen jako ajattelevaan järkeen ja havaittuun maailmaan on hyvä esi-
merkki tällaisesta jaottelusta. Ajatteleva järki tietoisuutena on puhtaasti ”henki-
nen” eikä osa materiaalista maailmaa. Totaalinen ero luonnosta mahdollistaa 
totaalisen identiteetin, mikä merkitsee samalla äärimmäisen kontrollin tuotta-
maa elinvoimaisuuden ja luovuuden menettämistä.  Totaalinen erottautuminen 
luonnosta merkitsee lopulta myös subjektin muuttumista objektiksi. Dominoin-
ti ja kontrollointi kääntyvät lopulta subjektia itseänsä vastaan. (Gebauer & Wulf 
1995, 284–286.) 

Rationaalisuudelle leimallinen demytologisointi ja lumoutumisen vastus-
taminen ei merkitse kuitenkaan magialle tyypillisen uhraamisen päättymistä.54 

                                                 
54  Lampelan (2015,18–19) mukaan Adornolle Tooran toisella käskyllä, mikä kieltää ku-

van tekemisen Herrasta eli Jumalan representoimisen, on perustava merkitys hänen 
esteettisessä teoriassaan. Ikonoklastinen traditio eri muodoissaan ei ehkä ole ymmär-



57 
 
Rationaalinen ihminen uhraa oman mieltymyksensä ja viehtymyksensä luon-
toon rationaalisuuden alttarille, jolloin ihmisestä itsestään tulee uhri. Tämän 
seurauksena mimeettinen suhde luontoon repressoituu, minkä seurauksena 
siitä tulee kielletty tabu. Tätä tabua ja repressoitua suhdetta luontoon voidaan 
käsitellä taiteessa ja estetiikassa. Repressoitu mimesis säilyy ihmisessä kaipuu-
na aistilliseen ilmaisuun, lumoutumiseen ja ei-luokittelevaan havainnoimiseen. 
Regressoituminen esi-moderniin ei kuitenkaan ole mahdollista eikä rationaali-
nen ihminen kykene enää mimeettiseen kanssakäymiseen luonnon kanssa. Ih-
minen on vieraantunut luonnosta lopullisesti, mutta kaipuu mimeettiseen suh-
teeseen pitää yllä ihmisen ambivalenssia. Mimesis ei suostu järjen kontrolliin ja 
organisointiin, vaan nousee vastarintaan, joka konkretisoituu ruumiillisuutena 
ja kehollisuutena järjen henkistä dominanssia vastaan. (Gebauer& Wulf 1995, 
285–287.) 

Taiteessa mimesis voi olla vapaa magiasta ja rituaaleista, mikä mahdollis-
taa leikin ja spontaanin vastaanottavuuden eli vapauden modernin ihmisen 
käsitteellistämisen ja luokittelun tuottamasta konformistisuudesta. Mimesis 
ilmenee taiteessa sen alkuperäisessä, turmeltumattomassa muodossa, joka on 
rakkaus. Mimesis on Adornolle eros, joka suuntautuu halun ohjaamana. Mi-
mesis voi olla kompulsiivista ja omistavaa, mikä asettuu Kantin estetiikalle 
ominaista subliimiin liittyvää puhdasta lumoutumista vastaan. Mimesikselle 
ominainen kuolleen näytteleminen mahdollistaa myös vapautumisen rationaa-
lisuuden ja käsitteellistämisen kahleista leikkiin, spontaaniuteen ja vastaanotta-
vuuteen.55 Humaanisuus on Adornolle nimenomaan yksilöllistymistä massasta, 
individuaatiota metamorfoosin avulla.  Rationalisuudesta, kontrollista ja käsit-
teellistämisestä vapautuminen mahdollistaa ihmisen ymmärtämisen uudella 
tavalla. (Nelson 2012, 327–330.) 

Aristoteleen käsitys mimesiksen perustavasta luonteesta oppimisessa ja 
kasvatuksessa ilmenee Adornolla keskeisenä prinsiippinä. Lapsi tai nuori oppii 
matkimalla ja pyrkii samaistumaan ympäristöön. Tämä perustava imitatiivinen 
toiminta pakottaa ihmisen luomaan myös illuusioita. Toinen, joka on rationaali-
suuden ja kontrolloivan käsitteellistämisen avulla toiseutettu, tunnistetaan aina 
vieraana, ei omana itsenään. Vapautuksen toiseuttamisen prosessista mahdol-
listaa mimeettinen impulssi, joka on vastakohta toiseuttamiselle. Mimeettisyys 
on kaveruutta, myötätuntoa, sympatiaa ja rakkautta, koska se on toiseuttamisen 
sijaan assimiloitumista. Mimeettinen impulssi mahdollistuu heikkoudessa ja 

                                                                                                                                               
tänyt kuvantekokiellon varsinaista intentiota, minkä mukaan mielessä tapahtuva 
representoiminen nähdään myös ongelmallisena konkreettisten kuvien tekemisen 
ohella — jopa sitä suurempana ongelmana. 

55  Adorno asettuu filosofina idealistista perinnettä vastaan korostamalla sisäisen tule-
van varsinaisesti ilmi ruumiillisuudessa ja kehollisuudessa. Adornolla mimesis on 
valistuksen rationaalisuutta vastaan asettuva käsite, joka mahdollistaa myös ulos-
pääsyn kontrolloivuudesta, organisoinnista ja käsitteellistämisestä. Mimesis mahdol-
listaa paluun takaisin luontoon eli välittömyyteen ja ruumiillisuuteen. Idealismille 
estetiikka on syvimmiltään mahdottomuus, koska ihminen voi vain kehossaan kokea 
iloa ja tuskaa. Elämän traagisuuden ja estetiikan välillä on analogia. Elämän traagi-
suus ei voi koskaan ilmetä idean tasolla, vaan ainoastaan eksiittien konkreettisena 
kipuna ruumiillisessa ihmisessä. Samalla tavalla vain taiteessa mimesis voi ilmetä 
vapaana rationaalisuudesta ja kontrollista. 
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haavoittuvuudessa, missä kontrolloivuus ja rationaalisuus häviävät. Mimesis, 
rakkaus ja sympatia mahdollistavat näin uuden näkökulman minuudelle, jossa 
toiseuttamisen sijaan itseä katsotaan todellisen toisen näkökulmasta. (Gebauer& 
Wulf 1995, 285–287.) 

Vanhoozerin tulkinta mimesiksestä on saanut paljon vaikutteita Adornon 
tulkinnasta, missä rakkaus mahdollistaa järjen ja tiedon rajojen ylittämisen.  
Hänellä eroksen sijalle asettuu Jumalan rakkaus (agape), minkä seurauksena 
ihminen ei varsinaisesti itse ylitä järjen ja tiedon rajaa, vaan hän tulee valaistuk-
si ulkopuolelta tullessaan toiminnan mimesiksen kautta osalliseksi ikuisesta 
valosta (illuminatio). 

2.6 Toiminta, juoni ja tulkintahorisontti 

Vanhoozerille (RT, 232–233) Arendtin tulkinta toiminnasta subjektiivisen ko-
kemuksen ja ymmärryksen perustana on keskeinen. Martin Buberille ominaisen 
sinä-minä jaottelun sijaan siinä korostuu jokaisen yksilön toiminnasta seuraava 
subjektiivisuus. Toinen ei ole koskaan vain toinen ”minä”, peilikuva omasta 
minuudesta. Toisen persoona on aina luonteeltaan ”kätkeytyvä”, minkä vuoksi 
sitä ei pidä koskaan ottaa ”annettuna” ja ilmeisenä eikä sille tule transferoida 
omaa tapaa tulkita ja ymmärtää. Toinen on aina lähtökohtaisesti itselle vieras ja 
erilainen, koska elämä muodostaa aina juonen. Tämä juoni toimii subjektiivisen 
kokemuksen sekä todellisuuden tulkinnan perustana:  

From a somewhat different angle, Hannah Arendt goes beyond both Buber and 
Macmurray by emphasizing the political dimension of action, a feature that arises 
from the sheer plurality of human persons, each of whom is capable of new perspec-
tives and new initiatives. Arendt distinguishes “labor” (what we need to do to sur-
vive) from “work” (what we need to do to create a habitable world/culture). “Action” 
refers to those initiatives we make in a public space with other political actors whose 
responses affect what we do, and vice versa. Several facets of Arendt’s analysis are 
germane to our discussion. In the first place, she too sees persons as communicative 
agents: “A life without speech and without action . . . is literally dead to the world.” 
Second, to act is to take an initiative or to insert one-self into the world of persons. 
Third, she recognizes that “many, and even most acts, are performed in the manner 
of speech.” Fourth, action calls for narration in order to determine the meaning and 
significance of the “who.” When human persons act, they find themselves in a world 
where others have already spoken and acted: “the stories, the results of action and 
speech, reveal an agent, but this agent is not an author or producer.” (RT, 232–233.) 

Tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin Arendtin tulkintaa toiminnasta ja mi-
mesiksestä, jotta Vanhoozerin tekemä erottelu tulisi ymmärrettävämmäksi. 
Arendtin mukaan draaman suuri etu on sen kyky ilmaista kaikkein syvin taso 
ihmisten välisissä suhteissa.56 Puhujan ja toimijan syvin taso ei ole tavoitettavis-

                                                 
56  Arendt (2002, 170–173) nostaa runouden ja draaman muiden taiteenlajien yläpuolel-

le. Runous on esimerkiksi kuvataidetta korkeampaa, koska siihen ei sisälly mitään 
käsillä tehtävää materiaalista tuotosta.  Siksi se edustaa ajattelua puhtaimmillaan, jo-
ta edustaa myös perinteinen filosofia, joka tulee erottaa sellaisesta tietämisestä, mihin 
luonnontiede pyrkii. Tunnettuun päämäärään pyrkiminen tuhoaa niin filosofian 



59 
 
sa kirjoituksen avulla: Arendt puhuu ”oudosta aineettomuuden ominaisuudes-
ta”, minkä vuoksi ajattelun ilmaiseminen kirjoituksen avulla on mahdotto-
muus, mutta onnistuu draamalle ominaisen toiminnan mimesiksen avulla. Mi-
mesis toteutuu kaikista taiteenlajeista parhaiten draamassa, koska siinä voidaan 
toiminnan avulla kuvata toimintaa. Draamassa puheeseen ja toimintaan sisälty-
vä ”outo aineeton ominaisuus” voi paljastua. (Arendt 2002,189–190) 

Jo ennen Vanhoozeria Arendt siirtää painopistettä Heideggerille keskei-
sestä runoudesta draamaan. 57 Hän näkee runoutta muistuttavan vapaan pu-
heen ja toiminnan yhdistyvän draamassa, mikä mahdollistaa muodonmuutok-
sen ja täyden merkityksen ilmestymisen.58Heideggerille keskeinen ajatus luon-
non kätkeytymisestä kääntyy Arendtilla merkitsemään toiminnan ja puheen 
kätkeytymistä. Toiminta ja puhe tulevat ilmi vasta draamassa toteutuvan muo-
donmuutoksen kautta. Mimesis on Arendtille siis nimenomaan kätkeytyvän 
paljastumista ja ilmi tulemista. Draamaan sisältyy mahdollisuus paljastaa pu-
heeseen ja toimintaan kätkeytynyt poliittinen viisaus.59  

Arendtilla runous ja draama erottautuvat nimenomaan mimesiksen koh-
dalla. Runoudessa tapahtuva kielen leikki merkitsee vapautta, mutta siltä puut-
tuu vain draamalle ominainen mimeettinen kyky. Toimintaa voidaan jäljitellä 
vain toiminnan avulla, minkä vuoksi draamalla on ensisijainen asema poliitti-
sena taiteenlajina. Tieteen pyrkimyksenä on ajaa tulkinta historiasta ja tulevai-
suudesta sille itselleen sopiviin kehyksiin, eli se pyrkii kontrolloimaan todelli-

                                                                                                                                               
kuin taiteenkin; kontemplaatiota uhkaavat sekä moderni tiede että työnteko (poiesis). 
Ajattelu alkaa syntymästä ja ajattelun avulla syntymän ihme voidaan toistaa yhä uu-
delleen. Puhe ja toiminta ovat ajattelusta nousevia tekoja, jotka vaativat ihmiseltä 
rohkeutta tuoda itsensä esille julkisessa tilassa. (Kristeva 2000, 14–15.) 

57  Arendtin kiistellystä suhteesta Heideggerin filosofiaan voidaan Julia Kristevan (2000, 
13–14) mukaan olla monta mieltä, mutta on ilmeistä että hän omaksuu häneltä esi-
merkiksi perinteisen metafysiikan destruktion ja ajatuksen luonnon kätkeytymisestä 
keskeisiksi filosofian tekemisen periaatteiksi. Kristevan mukaan Arendtin käsityksel-
le narraatiosta on ominaista irrottautuminen Paul Ricourin tulkinnasta, jossa fiktio 
edustaa tekstin ihannemallia. Poliittisen teorianmuodostukseen suuntautuva 
Arendtin teoria pyrkii säilyttämään yhteyden historiaan eli ihmisen poliittisen toi-
minnan traditioon, minkä vuoksi fiktion ja todellisuuden erottaminen säilyy keskei-
senä periaatteena.  

58  ”Toiminnan ja puheen perussisältö ja yleinen merkitys voivat monin tavoin tiivistyä 
taideteoksissa, jotka ylistävät tekoa tai saavutusta ja näyttävät muodonmuutoksen ja 
tiivistymisen kautta jonkin epätavallisen tarinan täyden merkityksen. Toiminnan ja 
puheen erityinen paljastava luonne, toimijan ja puhujan epäsuora ilmeneminen, on 
kuitenkin niin lujasti sidoksissa toimimisen ja puhumisen elävään virtaan, että se 
voidaan esittää tai ”esineellistää” vain eräänlaisen toistamisen, jäljittelyn kautta. 
Kreikassa jäljittelystä käytettiin sanaa mimesis, ja Aristoteleen mukaan se vallitsee 
kaikissa taiteissa, mutta on ominaista oikeastaan vain draamalle, jonka nimikin (dran) 
osoittaa, että näytteleminnen on itse asiassa toiminnan jäljittelemistä.” (Arendt 2002, 
189–190.) 

59  “…draama alkaa todella elää vasta, kun se esitetään teatterissa. Vain tarinan juonen 
uudelleen esittävät näyttelijät ja puhujat voivat välittää siinä paljastuvien `sankarei-
den´, ei niinkään tarinan, vaan koko merkityksen. Kreikkalaisessa tragediassa tämä 
tarkoittaisi sitä, että tarinan suoran ja universaalin merkityksen paljastaa kuoro, joka 
ei jäljittele ja jonka kommentit on puhdasta runoutta. Sen sijaan tarinan toimijoiden 
identiteetit, joita ei tavoiteta millään yleistyksillä ja joita ei näin myöskään voida esi-
neellistää, voivat välittyä vain heidän toimintansa jäljittelyssä. Tämä on syy siihen, 
miksi teatteri on kaikkein poliittisin taiteenlaji. Vain sen kautta inhimillisen elämän 
poliittinen puoli voidaan muuttaa taiteeksi.” (Arendt 2002, 190) 
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suutta, koska siltä puuttuu syntymän ihmeelle ominainen avoimuus. Syntymän 
ihme ei mahdu tieteellisten kategorioiden piiriin, koska se ei arvosta ajattelun 
päämäärättömyyttä: se sulkee itsensä kuplaan todellisuuden ulkopuolelle ja 
ohjaa itsensä harhaan.60 Tämän vuoksi ajatus tieteen itsensä korjaavuudesta ei 
pidä paikkaansa - se on varsinaisesti mahdollista vain kontemplaatiossa. Tiede-
yhteisö ei myöskään ole luonteeltaan luonnollinen ihmissuhdeverkosto tai jul-
kinen tila, jossa ajattelu saisi tilaa. Pikemminkin sitä kuvaa kilpailu ja taistelu-
asetelma, mikä puolestaan estää aitojen persoonien esille tulemisen ja kohtaa-
misen. Tieteen piirissä on omaksuttu uudella ajalla vallitseva väärä käsitys va-
paudesta, mikä käsitetään riippumattomuutena ja suvereniteettina. Tämä tulee 
ilmi myös objektiivisuuden harhana, jolle on ominaista naiivi uskomus tutki-
muksen puolueettomuuteen ja vapauteen. (Arendt 2002, 291–292; 237–238.)  

Aristoteleen aikana draamalla oli keskeinen rooli kaupunkivaltiossa (po-
lis), jossa demokratian perustavana lähtökohtana oli jokaisen oikeus julkiseen 
puheeseen. Vapaan julkisen keskustelun katsottiin olevan demokratian edelly-
tys. Aristoteleen poliksessa tapahtuva julkinen keskustelu ja toiminta olivat läh-
tökohta Hannah Arendtin poliittiselle teorialle, minkä sijaan Vanhoozer ym-
märtää kaupunkivaltion uudella tavalla filosofisen hermeneutiikan näkökul-
masta, jolloin huomio kiinnittyy kieleen ja juoneen (mythos).  

According to Aristotle, human happiness is achieved not in solitude but in friendship, 
to which Ricoeur adds, “in the setting of the city.” We wish to live well with others in 
just institutions. One such institution is the “city” of language. Citizenship names the 
way an individual belongs to a polis. Citizens of language are communicants in the 
covenant of discourse. Indeed what I have called the covenant of discourse spells out 
what it is to live justly in the institutions of language (discourse). (DD, 182.) 

Arendtin ajattelussa demokratia toteutuu poliittisella näyttämöllä eli hän yhdis-
tää poliksessa toteutuvan vapaiden kansalaisten oikeuden puheeseen ja Aristo-
teleen draamateorian toisiinsa. Draaman juonen mahdollisuus avata uusia nä-
kökulmia toimii mallina, mihin poliittisessa puheessa ja toiminnassa tulisi pyr-
kiä.  Vanhoozerin (RT, 232–233) mukaan jo Arendt ymmärtää toiminnan ja pu-
heen olevan vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa. Vanhoozer kehittää ajatusta 
puheen ja toiminnan vastavuoroisuudesta narratiiviseen tulkintaan, missä toi-
minta tapahtuu aina maailmassa, joka on jo täynnä kertomuksia. (vrt. Haber-
mas 1992, 19–20.) Polis ei siinä mielessä ole ”tyhjä” tai ”vapaa” tila, vaan toi-
minta tapahtuu aina kertomuksia täynnä olevassa todellisuudessa. Toimintaa 
ohjaavien kertomusten tunnistaminen voi olla haastavaa. Toiminnan intentio-
naalisuus ei siis toisin sanoen merkitse, että toiminta päätyy aina alun perin 
tavoiteltuun päämäärään. Kun polis ymmärretään kielellisenä todellisuutena, 

                                                 
60  Arendtin (2002, 187–188) mukaan Platonin tulkinta, jossa näytelmää ohjaa näyttämön 

takana oleva näkymätön toimija, on keskeinen hahmotettaessa uuden ajan ajattelua. 
Todellisilla tarinoilla ei Arendtin mukaan ole tekijää toisin kuin keksityillä tarinoilla. 
Historianfilosofit eivät ole tulkinneet maailmaa ja sen historiaa oikein, koska he ovat 
olettaneet tekijän: kaitselmus, luonto, maailmanhenki tai luokkaetu. Vaikka maail-
manhistoria on ihmisyhteisön historiaa, ei sillä Arendtin mukaan ole tekijää, koska 
siinä on kysymys aidosta tarinasta.60 Historioitsijat ovat aidon tarinan sijaan kirjoit-
taneet erilaisia fiktiivisiä tarinoita, joihin sisältyy ajatus tekijyydestä. 
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huomio kiinnittyy tilassa oleviin kertomuksiin, jotka määrittävät hyväksytyn 
toiminnan kontekstin, asettavat sille rajat, joihin se pyrkii toimintaa ohjaamaan. 
Toiminta ei näin ollen ole koskaan vapaata, vaan toiminnan taustalla olevan 
kertomuksen suhde tilassa oleviin kertomuksiin määrittää toiminnan lopullisen 
suunnan. Tilassa olevilla kertomuksilla on näin ollen suuri merkitys toiminnan 
alkuperäisen intention kannalta katsottuna eli kertomukset voivat toimia estä-
västi tai ohjaavasti suhteessa toiminnan päämäärään. (vrt. Määttänen 2009, 140–
143.) 

Arendtin Augustinukselta lainaama ajatus syntymän ihmeestä kehittyy 
Vanhoozerilla kielen ja tulkinnan ihmeeksi. Vanhoozerin mukaan kaikki sekoit-
tuu poliksessa ääneen ja toiminnan sekamelskaan. Koska ihminen elää eri juo-
nellisia kerroksia täynnä olevassa todellisuudessa, missä ei ole tulkinnallista 
”Arkhimedeen pistettä”, tulkinnalle välttämätöntä peruskertomusta, toista 
juonta, tarvitsee hän ulkopuolelta tulevaa valaisua: 

For Augustine, the analogy between physical and mental light not only illustrates but 
explains how the mind comes to know things: Christ is the light in, by, and through 
whom all intelligible things are illumined. Illumination is the operative term. Yet it 
need not imply that human subjects are merely passive recipients. Augustine sug-
gests that the human mind participates in the divine light. Moreover, he writes that 
illumination “plays a role in believing, knowing, remembering, imagining, sensing, 
and, in fact, every area of knowledge.”  It is Christ, according to Augustine, who 
shines in all that’s meaningful. “I am illumined” and “I understand” are thus middle-
voiced terms. The miracle of understanding is not that the interpreter is either simply 
active or simply passive before the object of understanding, but rather that the inter-
preter is located in an all-encompassing process (or rather person?) in which he or 
she is nevertheless active. (DM, 29.)  

Vanhoozerin mukaan kielen ymmärtämisen ihme perustuu Augustinuksen (De 
doctrina Christiana, II, 7.11) ajatukseen illuminaatiosta, jossa tulkitsijan rooli ei 
ole niin keskeinen kuin hermeneutiikan perinteessä on yleisesti ajateltu. Tulkit-
sija pikemminkin ”valaistaan” verrattuna siihen, että hän löytäisi itse tai valais-
tuisi sisäisesti. Augustinuksella ymmärtämiseen ja tulkintaan liittyy illuminaa-
tio, osallisuus ikuisesta valosta, minkä vuoksi ymmärtämistä ei pidä ymmärtää 
metodina tai teoriana, vaan pikemminkin ihmeenä. Tulkitsija tulee illuminaa-
tiossa osalliseksi prosessista, jossa ymmärtäminen on mahdollista. Vanhoozerin 
tulkinta illuminaatiosta kehittyy juonien merkitystä korostavaan suuntaan: juo-
nien tunnistaminen mahdollistaa maailman kriittisen tarkastelun. Juonet ohjaa-
vat tulkintaa, mutta samalla ne myös sitovat tietoisuuden tiettyyn tulkintahori-
sonttiin.  (Confessiones v, vi, 10; AT, 542–544) 

Syntymän ihme tarkentuu Vanhoozerilla lähemmäs Augustinuksen alku-
peräistä intentiota.61  Arendtin ajatus puheessa ja toiminnassa yhä uudestaan 

                                                 
61  Grondinin (1994, 34–39) mukaan Augustinuksella kieli jakaantuu sisäiseen puhee-

seen ja ulkoiseen puheeseen. Ajattelu eli sisäinen puhe ja ulkoinen puhe ovat siis sa-
nan kaksi eri muotoa, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta eivät aivan täysin 
identtisiä. Augustinuksen kielifilosofian taustalla ovat rakkaus ja triniteetti, jotka 
konstituoivat hänen ajatteluaan yleisellä tasolla.  Sisäisen ja ulkoisen sanan suhde 
voidaan ymmärtää Jumalana rakkaudellisen toiminnan kautta. Jumalan inkarnoitu-
nut logos on tosi Jumala, mutta kätketyssä muodossa. Jumalan poika, logos, on Ju-
malan itseilmoitus ihmiselle ymmärrettävässä muodossa. Kolminaisuuden toinen 
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toteutuvasta syntymän ihmeestä liittyy hyvin keskeisesti Augustinuksen ajatte-
lun varsinaiseen ytimeen. Arendtilla Augustinuksen syntymän ihme hieman 
kapeutuu, kun puhe ja toiminta liitetään vahvasti poliittisen puheeseen ja toi-
mintaan, jolloin illuminaatio häviää ihmisen aktiivisen poliittisen toiminnan 
tieltä. Julkinen puhe ja toiminta poliksessa edustavat Arendtilla ihannetilaa, 
jossa ihmisten vapaus ja todellinen demokratia voi toteutua. Vanhoozerin polis 
eli kielellinen todellisuus ei koskaan ”idealisoidu”, vaan puhe ja toiminta toteu-
tuvat aina jo kertomuksia ja toimintaa täynnä olevassa tilassa. 

Juonellisen toiminnan tulkintaan Vanhoozer liittää Gadamerin ajatuksen 
jokaisen yksilön subjektiivisesta tulkintahorisontista. Vanhoozerille Aristoteleen 
- ja Gadamerin edelleen kehittämän - phronesiksen ottaminen peruslähtökoh-
daksi merkitsee erottautumisesta sekä Platonin sokraattista dialogia korostavas-
ta että heideggerilaisesta ”täälläolemisen” traditiosta.62  

It is not my intent to describe the whole of Gadamer’s project in this short space. Suf-
fice is to say that I agree with those who see phronesis, rather than Heidegger’s anal-
ysis of Dasein or Plato’s use of dialogue, as central to this whole project. (DD, 327.)  

Ymmärtääkseen Vanhoozerin käsitystä, jossa eettinen toiminta ja tulkinta liitty-
vät kiinteästi yhteen, on syytä tarkastella hänen tulkintaansa Gadamerin 
phronesiksesta.  

Länsimaisen filosofisen tradition ongelmana on Vanhoozerin mukaan lii-
allinen teorian ja järjen korostus. Tekhnen korostuminen puolestaan ilmenee 
uskona tieteellisen metodin kykyyn paljastaa totuus.  

There is a third possibility. According to Aristotle, thinking may be theoretical, tech-
nical, or practical. The latter has for its objects neither truths nor things but actions. 
Action, because it is rooted in particular situations, calls for a different kind of cogni-
tion than does theory. The problem with theory is that it cannot presume to capture 
all the practically relevant features of action situations. Practical reasoning involves 
forming judgements about what to do in situations for which there is no guaranteed 
theory, method, or technique. (DD, 325.) 

                                                                                                                                               
persoona tuli orjan muodossa, vallasta riisuuntuneena, tietyssä ajan hetkessä, pelas-
tamaan ihmiskunnan. Samalla tavalla sisäinen sana on alkuperäinen ja varsinainen 
sydämen sana, jolla ei ole vielä ulkoista - ymmärrettävää tai materiaalista - muotoa. 
Syntymän ihme liittyy siis Augustinuksella inkarnaatioon, joka punktuaalisuudes-
taan huolimatta on ikuisuuden tapahtuma. Inkarnaatiossa ikuisuus tulee aikaan 
konkreettisella tavalla. (Davey 1991,44–50.) 

62  Hemming (2014, 178–179) antaa selkeän kuvauksen dasein käsitteen taustatekijöistä 
ja varsinaisesta referenssistä. Antiikista keskiajalle, erityisesti Anselmin ja Tuomaan 
ajatteluun, periytyi aristotelinen ajatus Jumalasta liikkumattomana liikuttajana ja en-
simmäisenä syynä. Ihmisen oleminen on puolestaan aina luonteeltaan temporaalista, 
koska hän sidottu paikkaan ja aikaan. Jumala ei ole olemassa kuten luodut oliot, vaan 
eksistoi rajattomasti ja vapaasti: Hän on sekä kaikkialla että ei-missään. Ennen kaik-
kea Jumala eksistoi täysin toisin kuin ihminen, koska myös olemisen negaatio on 
mahdollinen. Ihmisen eksistoiminen poikkeaa siis radikaalisti kaikkivaltiaan ajatto-
masta olemisesta ja ei-olemisesta, minkä vuoksi niiden välille ei tule olettaa analogi-
aa – tai ainoastaan aste-eroa. Vanhoozer tulkitsee keskiajan ajattelua tavalla, missä 
toiminta saa olemisen sijaan keskeisen huomion. Tämä selittää osaltaan Vanhoozerin 
halun hylätä Heideggerille keskeinen dasein perustavana lähtökohtana. 
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Phronesis63 eli elämänviisaus ilmenee kykynä toimia täysin uusissa ja ennalta 
arvaamattomissa tilanteissa, jotka edellyttävät mieleltä joustavuutta ja kykyä 
luovaan toimintaan. Eettisissä valintatilanteissa paljastuu persoonan varsinai-
nen luonne, koska juuri silloin joutuu jättämään kontrolloinnin ja hallinnan teo-
reettisen tiedon avulla sivuun ja improvisoimaan. Valintatilanne paljastaa myös 
yksilön haavoittuvuuden, neuvottomuuden ja epätietoisuuden, koska hän ei 
voi tukeutua modernin ihmisen vahvuusalueisiin eli teoriaan ja metodiin. 
Etiikka edellyttää kykyä toimia mitä erilaisimmissa tilanteissa, joita ei ole voi-
nut pahimmassa tapauksessa edes kuvitella etukäteen. Phronesis eli elämänvii-
saus kehittyy Aristoteleen mukaan nimenomaan vain arkielämässä, minkä 
vuoksi sitä ei voi oppia kirjoista eikä opettaa teoriana.  

For Aristotle, the aim of ethics is practical: to act well so as to realize the good. Aris-
totle defines phronesis as “a reasoned…capacity to act with regard to human goods.” 
Moral deliberation is not theoretical calculation; there is no algorithm that can com-
pute what an agent ought to do in such-and-such a situation. “- -“ First, phronesis is 
teleogical deliberation about the good life and how best to realize it in certain situa-
tions. Second, phronesis is reasoning in and about particular situations. The chal-
lenge is to determine what a particular situation asks of one. “- - “ Third, Aristotle 
acknowledges that phronesis is not an exact science like geometry and could not do 
justice to particular situations if it were. Nor is phronesis like techne: purposing to 
achieve the good is not like planning to build a bookshelf, for what I am supposed to 
do “cannot be fully determined independently of the situation that requires a right 
action from me.”(DD, 326–327.) 

Lainauksen lopussa oleva lause on Hans-Georg Gadamerin (2001) teoksesta 
Truth and Method. Myös Heidegger64 asetti phronesiksen ensisijaiseksi lähtö-

                                                 
63  Aristotelisen teleologisen ajattelun mukaan filosofisen pohdinnan ohella ihminen on 

tarkoitettu elämään hyveellisesti. Onnellisuus on sidottu hyveelliseen elämään, johon 
liittyy teoreettisen pohdinnan ohella käytännöllisen viisaus eli phronesis, mikä tar-
koittaa moraaliseen toimintaan liittyvää harkitsevuutta. Aristoteleella onnellisuus ei 
ole subjektiivista onnellisuuden tunnetta, vaan ennen kaikkea tasapainossa elämistä 
ympäröivässä yhteisössä. Yksilö tarvitsee onnelliseen ja hyveelliseen elämään sitä 
tukevan yhteisön ja poliittisen järjestelmän. Sen vuoksi etiikka on politiikan osa-alue 
ja valtion tulisi edistää yksilöiden hyveellistä elämää. Phronesiksen käyttö poikkeaa 
järjen käytöstä olennaisella tavalla. Siinä missä järjen käyttö on vapaata ruumiilli-
suudesta ja ajallisuudesta, phronesis liittyy käytännön elämään. Älylliset hyveet voi-
daan oppia kirjoista, mutta moraaliset hyveet vain arkisessa elämässä. Hyveiden 
mukaan elämiseen liittyy kultaisen keskitien ihanne, jossa vältellään ääripäitä. Uhka-
rohkeus ja pelkuruus edustavat ääripäitä, joiden väliin jää rohkeus, mikä on tavoitel-
tava hyve. Kehittyneen phronesiksen avulla ihminen kykenee valitsemaan monen 
huonon vaihtoehdon joukosta parhaan mahdollisen toimintatavan. (Pojman 2006, 
67–69. vrt. Nussbaum 2013, 4–5.) 

64 Schmidtin (2006, 54–56) mukaan Heidegger kuvaa hermeneutiikan kehitystä seuraa-
valla tavalla. Antiikin aikakauden jälkeen hermeneutiikan käsite erkaantui omasta 
alkuperästään, ja Schleiermacher riisui sen lopulta pelkäksi ymmärtämisen metodiksi. 
Dilthey pyrki luomaan luonnontieteitä vastaavan raudanlujan perustan ihmistieteille, 
minkä vuoksi hän pyrki löytämään metodin, joka takaisi väitelauseen yleisen päte-
vyyden. Heidegger kuvasi Diltheyn hermeneutiikkaa tuhoavaksi rajoitteeksi, jonka 
taustalla oli hänen mielestään Diltheyn heikko patristiikan ja reformaation teologian 
tuntemus. Tämän seurauksena hän ei käsittänyt hermeneutiikkaan olennaisesti liit-
tyvää coram Deo näkökulmaa, jossa ihminen ei objektivoi havaitsemaansa maailmaa, 
vaan on itse osa jatkuvan tutkinnan kohteena. Tämä muodostaa Heideggerin herme-
neuttisen ajattelun perustan, mikä auttaa hahmottamaan hänen kritiikkiään niin he-
geliläistä kuin uuskantilaista näkemystä vastaan. Edes Husserlin fenomenologia ei 
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kohdaksi teorian sijaan, mutta Gadamer sovelsi sitä hermeneutiikkaan käsittä-
mällä jokaisen tulkintatilanteen partikulaariseksi, erilliseksi yksittäistapauksek-
si. Hermeneuttisessa perinteessä oli ennen Gadameria etsitty pääsääntöisesti 
universaalia tulkintaperiaatetta tai metodia, minkä avulla hyvin erilaiset tekstit 
olisivat avautuneet. Gadamerin oivallus oli nähdä tulkintatilanne samankaltai-
sena tilanteena kuin Aristoteleen näkemys eettisestä toiminnasta – valinta teh-
dään elämänkokemuksen, aavistuksen ja luovuuden pohjalta kokonaistilanne 
huomioon ottaen. 

Hans-Georg Gadamer was the first to see Aristotle’s phronesis – judgements about 
particulars – as a model for what happens in hermeneutics: “Understanding is … a 
special case of applying something universal to a particular situation.” “Hermeneuti-
cal” is for Gadamer not the name of a distinct science so much as a description of the 
human condition. (DD, 327.) 

Vanhoozer korostaa omassa Gadamer tulkinnassaan hermeneutiikan koskevan 
samalla sitä tapaa, miten ihminen on maailmassa.  Ihminen ei havainnoi todelli-
suutta koskaan vapaana subjektina, vaan hän on erilaisten kertomusten ohjaa-
ma. Ihmisen tapa olla maailmassa on hermeneuttinen.65 Heideggerille (2002, 54; 
62) keskeinen kysymys olemisesta kääntyy Gadamerilla hermeneuttiseen tar-
kastelunäkökulmaan. Maailmassa olemisen tulkitseminen tapahtuu aina ker-
tomusten kautta. Olennaista on huomioida, että Gadamerilla ajatukset ja mieli-
kuvat ovat sisäistä puhetta, minkä vuoksi monille filosofeille tärkeä esikielelli-
nen tai sanaton taso on tarpeeton – jopa harhaanjohtava käsitys. Gadamerin 
mukaan ajattelua ei tarvitse varsinaisesti muuntaa tai transferoida kielen tasolle, 
eikä ihmisen ajattelua ole olemassa ilman kieltä.66 Ajatukset ovat sisäistä puhet-
ta, joka ei ole täysin yhteismitallinen ulkoisen puheen kanssa, mutta niiden vä-
lillä on joka tapauksessa vahva yhteys ja vastaavuus. 

Gadamerin ajattelussa kieli on ihmistä konstituoiva periaate, mikä erottaa 
ihmisen eläimistä. Kieltä ei tule nähdä niinkään instrumentaalina, välineenä 
kommunikaatioon, vaan sillä on paljon perustavampi merkitys. Gadamerilla 
kieli asettuu perustavaksi lähtökohdaksi, jolle esimerkiksi oleminen tai järki 
ovat alisteisia. Toisin sanoen kokemuksemme maailmasta on aina alisteinen 
kielelle, eikä kokemusta olemisesta voi olla ilman kieltä. 

Human beings lack the knowledge of angels; we are always located in a specific time 
and place (and interpretative tradition) and thus always have to ask how a given 
truth or principle or text applies to our particular situation. It is important to note 
that, for Gadamer, application is not something that comes after understanding, as in 

                                                                                                                                               
riittävästi ota huomioon havaitsijaan itseensä liittyviä sidonnaisuuksia ja rajoitteita. 
(Ruokanen 1987, 106–116.) 

65  Millerin (2011, 38–40) mukaan juuri mimesis paljastaa kartesiolainen tietoisuuden 
ongelmallisuuden. Ihmisen tietoisuus syntyy ja kehittyy mimesiksen avulla, vasta-
vuoroisessa suhteessa ympäröivään yhteisöön. 

66  Eri tutkijoiden tulkinnat Gadamerista vaihtelevat suuresti: esimerkiksi Risserin (2012) 
mukaan sillä vahva yhteys sekä Heideggeriin ja Platoniin. Lammi (2008) korostaa 
Platonin merkitystä, jota lähelle tulee Daveyn (2006) tulkinta, minkä mukaan sokraat-
tinen dialogi on Gadamerin ajattelun keskiössä.  Grondin (2014), Thaning (2015) ja 
Arthos (2009) puolestaan nostavat keskiöön Augustinuksen jaottelun sisäiseen ja ul-
koiseen sanaan.   
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some forms of contextualization, but is rather constitutive of understanding itself. 
Method – techne – stops short of understanding; nor is theoria the same as good 
judgement. Finally, Gadamer claims that not all interpreters arrive at the same un-
derstanding/application of a text because no two situation/applications are exactly 
the same. (DD, 327.) 

Jokainen tulkintatilanne on partikulaarinen, koska eri aika ja paikka merkitse-
vät jokaisen tulkintatilanteen erilaista kontekstia, minkä vuoksi hermeneutiik-
kaa ei tule tarkastella tulkitsevan subjektin mekaanisena prosessina tai tietoi-
suudessa tapahtuvana kielen kääntämisenä ymmärrykselle. Tulkitsijan omak-
suma traditio, tämän hetkinen tilanne ja käsitys tulevaisuudesta ohjaavat tul-
kintaa hyvin vahvasti. Kaikki eri ilmiöt tulkitaan toisin sanoen kielellisessä 
todellisuudessa: 

Understanding, whether of the law or of texts in general, is for Gadamer a matter of 
grasping the content of what is said, though this comes into focus only gradually, 
over the course of a series of readings and applications. What Gadamer wants to un-
derstand is the subject matter of a text, not (at least primarily) the author’s intention. 
This subject matter gradually comes into focus as interpreters engage in dialogue 
about the text’s meaning and significance. … 

The outcome of the conversation can neither be controlled nor predicted, for it is not 
simply a matter of following a technical procedure. The understanding that emerges 
depends on the applications made during dialogue, applications that in turn will de-
pend on the particular situations of the interpreters. It follows that those at particular 
points in the conversation (e.g., fourth-century North Africa, sixteenth-century Ge-
neva, twenty-first-century Chicago) would experience the “same” subject matter but 
in different ways. (DD, 328.) 

Tulkinnassa olennaista ovat toistot ja prosessinomaisuus. Tulkintaan vaikutta-
vat olennaisesti omaksumamme kertomukset eli traditio. Kulttuuriin sisältyy 
aina tietyt kertomukset tulevaisuudesta, jotka omalta osaltaan ohjaavat kielessä 
syntyvää tulkintaa. Tulkinta ”nyt”-hetkestä tapahtuu menneisyyttä koskevien 
kertomusten ja tulevaisuutta koskevien kertomusten välisessä jännitteessä. Tul-
kintaprosessi muistuttaa ihannetilassaan lasten leikkiä67, jolle on ominaista vä-
littömyys ja heittäytyminen leikin maailmaan. 

Gadamerilla (2001, 113–115) leikki ja mimesis liittyvät olennaisesti yhteen. 
Leikki on Gadamerilla metafora, mikä kuvaa mimesiksen ilmenemistä tulkinta-

                                                 
67  Leikki ilmenee Gadamerin (2001, 102–110) mukaan lasten leikin ohella esimerkiksi 

lukemisessa ja uskonnollisessa riitissä. Rituaali tai näytelmä huolimatta samasta ”kä-
sikirjoituksesta” on aina uusi ja erillinen tapahtuma, koska ne koetaan joka kerta eri 
tavalla. Samalla tavalla lasten leikki voi näyttäytyä ulkopuoliselle toistona ja aina 
samana, mutta joka kerta se itse leikkiin osallistuvan näkökulmasta koetaan eri taval-
la. Leikillä on äärimmäisen temporaalinen luonne, missä toisto ei merkitse kopioin-
tia. Leikki merkitsee toiston ja kopioinnin suhteen uutta näkökulmaa. Gadamerilla 
mimesis tulee ymmärtää nimenomaan leikin metaforan läpi eli se merkitsee luovaa 
toistoa ja tulkintaa. Kopiointi tai puhdas jäljittely ei Gadamerin mukaan varsinaisesti 
ole edes täysin mahdollista, koska jokainen tulkintatilanne on ainutkertainen. Mi-
mesis merkitsee siis toiston tuottamaa uutta subjektiivista tulkintaa leikissä. Taiteessa 
on kysymys syvimmiltään toisen näkökulmaan heittäytymisestä, minkä vuoksi sen 
tärkein tehtävä on mahdollistaa subjektiivisen näkökulman tarkastelu uudesta näkö-
kulmasta. Taide ei siksi paljasta ainoastaan totuutta tuonpuoleisesta, vaan aina myös 
tarkastelijan subjektiivisuuden. (Schweiker 1988, 26; Weinsheimer 1985, 103–109.) 
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tilanteessa. Mimesis toteutuu ennen kaikkea heittäytymisessä uuteen näkökul-
maan, mikä samalla mahdollistaa oman näkökulman kapeuden ilmi tulemisen. 
Toisin sanoen tulkinnan leikki avaa lukemattomia uusia ja luovia näkökulmia 
suhteessa omaan näkökulmaan, mikä samalla paljastaa oman näkökulman ää-
rimmäisen subjektiivisuuden.  

Phronesis gadamerilaisessa kontekstissa Vanhoozerin mukaan merkitsee 
siis nimenomaan kykyä hermeneuttiseen hyveeseen eli ennakkoluulottomaan 
heittäytymiseen itselle vieraaseen tulkintahorisonttiin: 

Futhermore, Gadamer is adamant that interpreters cannot make arbitrary applica-
tions (“what this means to me”). On the contrary, Gadamer compares application to 
translation, whose task is to preserve the original meaning in a new context. A good 
translation, it appears, is itself a work of phronesis. 

By and large, however, Gadamer contends that understanding dawns in language 
only when interpreters get caught up in the “play” of conversation about the issue of 
the text. He insists that interpreters come to classic texts as participants in long-
standing conversations (viz., interpretative traditions) about their meaning and sig-
nificance. Understanding happens again and again over the course of the conversa-
tions as interpreters come to appreciate and apprehend the Sache as it is brought to 
bear on particular context. Gadamerian hermeneutics thus comes to resemble a dra-
ma of understanding, whose plot centers on the subject matter’s struggle to come to 
speech in and trough the conversation – a process of questioning and answering – 
about what texts have to say to us today. (DD, 328–329.) 

Gadamer asettaa tulkinnan ihannemalliksi dialogin kahden henkilön välillä, 
jossa olennaista on vastavuoroisuus ja uskallus heittäytyä toisen näkökul-
maan.68 Tällöin voidaan päästä ulos omasta subjektiivisesta näkökulmasta ja 
tarkastella todellisuutta ja itseä uudesta näkökulmasta. Myös tekstin kanssa 
ollaan samankaltaisessa dialogisessa suhteessa tekstin kirjoittajan kanssa, vaik-
ka siinä ei päästä samaan vastavuoroisuuteen kuin osittain. Hyvä dialogi on 
kuin lasten leikkiä, jossa toisaalta heittäydytään leikin tiimellykseen, mutta pi-
täydytään leikkeihin aina sisältyvien kirjoittamattomien sääntöjen rajoissa.  
Lapset jaksavat myös väsymättömästi leikkiä tiettyjä samoja leikkejä, mikä 
mahdollistaa leikin mahdollisuuksien yhä syvemmän ymmärtämisen ja luo-
vuuden harjoittamisen leikin sisällä. Tämä selittää miksi sama vanha leikki ei 
varsinaisesti olekaan lainkaan sama, vaan lapset kehittyvät koko ajan luovuu-
dessa noudattaen kuitenkin leikin kirjoittamattomia sääntöjä. Gadamerilla dia-
logi ihannemuodossaan kehittyy samalla tavalla yhä luovemmaksi, mutta sa-
malla dialogin kirjoittamattomia sääntöjä noudatetaan. Heittäytyminen dialo-

                                                 
68  Arthosin (2009, 358–361) mukaan Gadamerilla merkkiin sisältyy aina rakkaus ja soli-

daarisuus. Kieli edellyttää, mutta toisaalta samalla luo yhteisön, jossa kieltä käyte-
tään. Kielen vapaa käyttö edellyttää aina turvallisuutta ja luottamusta yhteisön tahol-
ta, koska kielessä tapahtuva luova leikki ei voi toteutua turvattomassa tai leikin kiel-
tävässä kontekstissa. Davey (2006, 122–125; 157–159) puolestaan korostaa Gadamerin 
merkin tulkintaa mysteerinä, jossa meille annetaan jotain vierasta ja järjelle käsittä-
mätöntä. Tulkinta edellyttää avoimuutta ja mahdollisuutta muutokseen, koska sy-
vimmiltään tulkintaan liittyy aina ahdistusta ja kipua. Sama epätäydellisyys, mikä 
koskee ihmisten välistä rakkautta, koskee myös tulkintaa, missä ihminen joutuu koh-
taamaan oman haavoittuvuutensa ja rikkinäisyytensä. 
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giin mahdollistaa toisten näkökulmista ymmärtämisen, jolloin tulkitsija lähenee 
hiljalleen subjektiivisesta näkökulmasta vapautumista.  

Gadamer compares understanding to a game where the game plays the interpreters 
as much as the interpreters play the game. Neither authors nor readers are in control 
of the game; rather, the moving force behind the play is the game itself. This is pre-
cisely why a different kind of rationality than theory or technology is necessary, 
namely, the deliberate conversation. Gadamer is optimistic about the outcome of the 
conversation. Phronesis is nurtured as interpreters participate in and are affected by 
the conversation, achieving what Gadamer calls “effective historical consciousness.” 
(DD, 329–330.) 

Leikki ja dialogi muodostavat hermeneutiikan ytimen, mikä tulee ymmärtää 
vastavuoroisena prosessina. Tulkitsija ei vain leiki tekstin kanssa, vaan myös 
teksti leikkii tulkitsijan kanssa, mikä on lopulta päättymätön prosessi, missä 
aikaan ja paikkaan sidottu ihminen on aina uudessa tulkintatilanteessa. Hän 
tulkitsee tekstiä yhä uudelleen eri näkökulmista, minkä vuoksi sama kertomus 
avautuu aina uudella tavalla. Teksti antautuu leikkiin aina sitä enemmän, mitä 
vahvemmin lukija on valmis heittäytymään leikkiin mukaan. Tulkinta edellyt-
tää näin ollen toistoja ja heittäytymistä. Tätä kautta on helppo ymmärtää miksi 
Vanhoozer kutsuu Gadamerin näkemystä ymmärtämisen draamaksi. Näytel-
mää voidaan toistaa lukemattomia kertoja, mutta jokainen näytös on erillinen 
tapahtuma. Näyttelijöiden heittäytymisellä on suuri merkitys näytöksen onnis-
tumisen kannalta. Heittäytyminen kuitenkin edellyttää toistojen tuomaa var-
muutta ja kokemusta, mikä lisää turvallisuuden tunnetta. Tulkinta edellyttää 
näin ollen kykyä improvisaatioon, mikä toisaalta kehittyy toistojen kautta. Tul-
kitsemaan opitaan tulkitsemalla, ei varsinaisesti omaksumalla jokin hermeneut-
tinen teoria, metodi tai tekniikka. Dialogi ja heittäytyminen mahdollistavat toi-
sen näkökulmaan sisälle pääsemisen. Toisten näkökulmat auttavat tulkitsijaa 
käsittämään oman käsityksensä äärimmäisen subjektiivisuuden yhä syvemmin 
ja syvemmin, sen sidonnaisuuden omaan kontekstiin avautuu nimenomaan 
uusien tulkintahorisonttien avulla. Kaikki tulkinta on historiaan sidottua eli 
vanhaa tekstiä voi tulkita vain tästä hetkestä käsin. 69  

Vanhoozerin ajattelun taustalla on siis vahva gadamerilainen lähtökohta, 
jossa hermeneutiikka ei ole yksi tieteenala, vaan ihmisen tapa olla maailmassa. 
Ihminen ei ole vaistojensa varassa selviytyvä eläin, vaan ennen kaikkea tulkit-
                                                 
69  Ennen Schleiremacheria hermeneutiikan voidaan katsoa jakautuneen teologiseen, 

juridiseen ja filologiseen haaraan, jotka hän halusi yhdistää yhden, universaalin her-
meneutiikan alaisuuteen. Schleirmacherin mukaan hermeneuttinen tulkinta voidaan 
jakaa kieliopilliseen ja tekniseen, josta hän käyttää myös nimitystä psykologinen, osi-
oon.  Teksti ja tekijä muodostavat yhdessä jakamattoman kokonaisuuden. Molem-
pien tulkintaa tarvitaan tekstin ymmärtämiseksi ja kontekstista riippuen painotus voi 
olla erilainen. Schleiermacherin ajattelussa keskeistä on, että tekstit yleensä tulkitaan 
väärin. Tämän vuoksi hermeneutiikka on välttämätöntä tekstien ymmärtämisen 
kannalta. Yleisestä väärintulkinnasta poikkeuksen tekee harjaantunut ja kehittynyt 
tulkitsija, joka voi ymmärtää tekstin täydellisesti, ja jopa vielä paremmin kuin tekstin 
tuottaja.  Tämä on mahdollista, koska tekstin tuottajan tiedostamaton puoli jää hänel-
le itselleen salatuksi tekstin tuottamisen luovassa prosessissa. Lahjakkaan ja taitavan 
tulkitsijan on kuitenkin mahdollista tavoittaa myös tekstin tuottajan tiedostamaton 
puoli eli aikakauden historialliseen kontekstiin tutustuminen mahdollisti autenttisen 
eläytymisen tekstin syntytilanteeseen. (Schmidt 2006, 12–14.) 
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seva olento, jolla ei ole pääsyä todellisuuteen sellaisenaan, vaan kokemus todel-
lisuudesta on aina sidottu omaksuttuihin kertomuksiin.  

Länsimaista tietoteoriaa on hallinnut ajatus tietoisuuden ja todellisuuden 
vastaavuudesta. Platon erotteli toisistaan phantasman (lat. simulacrum) eli suh-
teita vääristelevään representaation ja ideaa vastaavan representaation (eidon). 
Tämä ajatus vastaavuudesta on Vanhoozerin mukaan säilynyt myös Aristote-
leella,  ja sen jälkeen hallinnut länsimaisen tieteen traditiota.70 Vanhoozerin tul-
kinnan mukaan vasta Gadamerin hermeneutiikassa ongelma häviää, mikä mer-
kitsee vapautumista tiedettä hallinneesta vastaavuuden (adaequatio) ajatukses-
ta, ja siirtymistä tulkinnan kertomuksellisen luonteen ymmärtämiseen.  

Western philosophical and theological thinking about truth has more or less been a 
series of footnotes to Aristotle. For Aristotle, knowledge is what happens when the 
“thinking part of the soul” is identical in character with its object, when the mind’s 
eidos, or idea of an object, is “adequate” to the thing itself. “Adequate” here means 
equivalent, a perfect representation, a re-presenting of the thing in one’s mind. This 
philosophical ideal has rightly been called into question by postmodern thinkers who 
deny epistemology’s ability to make good on its claim to yield a complete and exact 
knowledge of the world. Truth is never fully present to consciousness; rather, our 
words and concepts always differ from what there is. (DD, 286.) 

Gadamerin (2001, 114; 129–134) mukaan Platonin luottamus muistamiseen 
(anamnesis) ja logokseen esti häntä näkemästä mimesiksen positiivista merki-
tystä, minkä seurauksena hän näki taiteen simulakrumina. Temporaalisuuden 
ongelma on Gadamerin mukaan hyvin yhteen sopiva Aristoteleen draaman 
teoriassa kuvaaman juonen yllättävyyden kanssa. Tragedian tulkinta on kui-
tenkin aina historiassa tapahtuva, kuten jo Kiergekaard oli jo aiemmin tuonut 
esille. Gadamerin (1980, 64–71) mukaan huomio tulee kiinnittää tragedian ky-
kyyn luoda uusia tulkintahorisontteja. Tietomme on Gadamerin mukaan lähtö-
kohtaisesti hyvin ennakkoluuloisuuden ja perspektivismin värittämää. Toimin-
nan mimesis merkitsee siis tragedian kykyä avata uusia näkökulmia, mikä 
mahdollistaa myös itsensä ymmärtämisen uudella tavalla.  (Kusch 1986, 113–
115.) 

Heideggerin fundamentaaliontologialla ja Gadamerin filosofisella herme-
neutiikalla oli suuri vaikutus puolestaan Paul Ricoeurin (1981,171–174) narratii-
visen hermeneutiikan kehitykseen, missä Aristoteleen runousopin juonella ja 
toiminnan mimesiksellä on keskeinen rooli.71  

Ricoeurin mukaan tragedia kuvaa todellisuutta mielikuvituksen tasolla 
luovalla tavalla, jossa juonen eri tapahtumat luovat kertomuksen jännitteen. 

                                                 
70  Myös Putnam katsoo korrespondenssiteorian juurien löytyvän jo Aristoteleen filoso-

fiasta. Putnamin mukaan Aristoteleen kielikäsityksen taustalla on olioiden jako sub-
stanssiin ja aksidenssiin. Olioilla on sekä pysyviä, muuttumattomia ominaisuuksia 
eli substanssi ja satunnaisia ominaisuuksia eli aksidensseja. Mielen luoma represen-
taatio objektista, fantasma, on yhteneväinen havaitun olion substanssin kanssa. (Ge-
bauer&Wulf 1995, 156.) 

71  Ricoeurin filosofisista taustavaikutteista hyvän katsauksen antaa George Ille (2014, 7–
14), jonka mukaan ranskalaisella refleksiivisellä filosofialla, Gabriel Marcelin ja Karl 
Jaspersin eksistentialismilla sekä Husserlin fenomenologialla oli alusta alkaen mer-
kittävä vaikutus.  Erityisesti Husserlin ajatus tietoisuuden intentionaalisuudestaoli 
keskeinen lähtökohta Ricoeurin teorianmuodostuksessa. (Ricoeur 2004, 31–35.) 
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Ricoeur erottaa Platonin Valtiossa esittämän käsityksen mimesiksestä luonnon 
jäljittelynä Aristoteleen Runousopin toiminnan mimesiksestä, jolle keskeistä on 
juoni. Ricoeurin mukaan toiminnan mimesis on yhtä kuin tragedian juoni. Tä-
mä merkitsee tapahtumien järjestämisen eli juonellistamisen keskeistä roolia.72  

Ricoeurin (1981, 179–181) mukaan Aristoteleen Runousopin kuvaus trage-
diasta, jossa arkipäivän toiminnan juoni ja näytelmän juoni ovat vastavuoroi-
sessa suhteessa, mahdollistaa temporaalisuuden ylittämisen. Tragedian juoni ja 
oman arkielämän muodostama juoni voivat käydä ”vuoropuheluun” mielen 
näyttämöllä, mikä mahdollistaa katharsiksen. Tämän seurauksena ihminen kat-
soo itseään ja maailmaa uudella tavalla, koska hän on saanut tragedian juonen 
avulla uuden näkökulman itseensä ja todellisuuteen. (Venema 2000,97–98.) 

Draama on dynaamista kuvausta, joka kertoo universaaleja totuuksia elä-
mästä. Siinä ei jäljitellä ihmisiä, vaan toimintaa. Vanhoozer laajentaa Ricoeurin 
tulkintaa Aristoteleen toiminnan mimesiksestä kosmiselle tasolle, mikä merkit-
see olennaisesti uutta tapaa käsittää todellisuuden luonne. Vanhoozerilla 
toiminnan mimesis ulottuu koskemaan myös Jumalan toimintaa.  

In Aristotle’s Poetics, however, what gets imitated is a matter not of being but of do-
ing: action. Mythos is a mode of discourse that configures human action so as to cre-
ate a form of wholeness (i.e., a unified action) out of a multiplicity of incidents. “Poet-
ics” refers to how authors create meaningful wholes (viz., stories) that allow one to 
make sense of what would otherwise be a chaotic jumble of unrelated events. A dra-
matic plot or mythos thus “configures” a totality of time out of a succession of events. 
Indeed, Ricoeur suggests that the mythos of drama is to time what the icon of paint-
ing is to space. Whereas Ricoeur focuses on the way in which mythos configures hu-
man action, however, the present work deploys the notion in order to understand 
divine action.  Second, Ricoeur treats mythos primarily as an operation – emplotment 
– rather than as a literary genre or structure. Specifically, he calls attention to mythos 
as a cognitive instrument. Emplotment is a unique and indispensable means of mak-
ing sense of a phenomenon – a course of human action; human freedom – before 
which scientific explanation can only shrug its shoulders. As such, mythos offers an 
“intelligibility appropriate to the field of praxis, not that of theoria. (RT, 6–7) 

Ihminen73 voi vapautua olemisen ja ajan ”vankeudesta” käyttämällä mielikuvi-
tusta, josta muodostuu Ricoeurin tulkinnan eri osatekijöitä yhdistävä perusta.74  

                                                 
72  Tragedy is an imitation of action, and it is an imitation of the agents chiefly owing to 

the action" (50b3). At the conclusion of this double hierarchization, the plot appears 
as the "first principle," "the end", the "purpose," and, if we may say so, the "soul" of 
tragedy. This quasi-identification is warranted by the formula: "The imitation of ac-
tion is the Plot" (50a1). “- -“ This equivalence first of all excludes any interpretation of 
Aristotle's mimesis in terms of a copy or identical replica. Imitating or representing is 
a mimetic activity inasmuch as it produces something, namely, the organization of 
events by emplotment. With one stroke we leave behind the Platonic use of mime-
sis… (Ricoeur 2014, 34.) 

73  Ricoeurin ajattelussa narraatio saa keskeisen roolin myös ihmiskäsityksen kohdalla. 
Potentiaa eli mahdollisuutta ei pidä tarkastella aristotelisesti tietyssä hetkessä todel-
liseksi tulevana, vaan pikemminkin lupauksena. Tämä on parhaiten ymmärrettävissä 
Augustinuksen ”ihminen on merkki” käsityksen kautta, mihin Ricoeur liittää juonen. 
Ihminen merkkinä saa lopullisen tulkintansa vasta juonessa, mikä tarkoittaa radikaa-
lia siirtymistä aristoteelisesta metafysiikasta ja sen aktuaalisen ja potentiaalisen vas-
takkainasettelusta toisenlaiseen konstituutioon. Ricoeurin käsitys ihmisen tietoisuu-
desta liittyy olennaisesti narraatioon ja sen perustavaan asemaan tulkinnassa. Tietoi-
suus ja narraatio ovat erottamattomasti kietoutuneet toisiinsa, jolloin tekstiin sisälty-
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Aristoteleen mimesis, metafora ja mythos saa Ricoeurilla uuden yhtenäisem-
män merkityksen.75 Ricoeur näkee Aristoteleen mimesiksen ja metaforan rin-
nakkaisina käsitteinä. Mimemis voi muodostua kokonaisjuoneksi (mythos) vain 
metaforan avulla, mikä antaa sille aivan erityisen ominaisluonteen, joka samalla 
vastaa Heideggerin esille nostamaan kysymykseen todellisuuden ja yksilön 
mielen välisestä suhteesta.76 Ricoeurin metaforinen diskurssi esittää asiat, ei 
vain olevina, vaan myös toimivina. Kaikella olevaisella on - Aristotelesta seura-
ten – potentia toimintaan, mikä tulee parhaiten ilmi metaforisessa kielessä: elä-
vä ilmaisu mahdollistaa staattisen tilan herättämisen eloon. Heideggerille kes-
keinen kielen leikki runoudessa vaihtuu Ricoeurilla kielen laajempaan leikkiin, 
jossa metaforia sisältävä diskurssi saa keskeisen roolin.77 Kielen leikki toteutuu 
varsinaisesti juonessa, jossa sanat saavat lopullisen merkityksensä. (Simms 2003, 
63–65.) 

Ricoeurilla mielikuvitus liittyy olennaisesti myös itse kielen luonteeseen.78 
Kertomuksen juoni mahdollistaa ristiriidan, ambivalenssin, yllättävän käänteen 

                                                                                                                                               
vä mahdollisuus ja toivo ovat aina myös ihmistä koskevia. Yksilön tietoisuutta ei tar-
kastella Ricoeurin ajattelussa koskaan erillään narraatiosta, vaan ymmärtäminen on 
luonteeltaan juonellista. Tietoisuuden perusluonne on näin ollen hyvin erilainen kuin 
Husserlilla tai Heideggerilla. (BN, 23-25; Pellauer 2016, 71–80.) 

74  Ricoeur osoittaa kiinnostusta myös Schleiermacherin ja Diltheyn modernin herme-
neutiikan kysymyksenasetteluihin, mutta uudesta näkökulmasta. Augustinuksen ai-
kakäsityksestä ei Ricouerin mukaan ole välttämätöntä päätyä Heideggerin ratkai-
suun. Vaikka Heideggerin Augustinukselta lainaama ajatus presentoimisesta eli mie-
len venyttämisestä menneisyydestä tulevaisuuteen on myös Ricouerille perustava 
lähtökohta, voi siitä huolimatta sen ohella kuitenkin mielikuvitusta käyttäen pohtia 
ikuisuutta. (Simms 2003, 79–83)  

75  Ks. Kortelainen 2005, 12–24. 
76  Draaman imaginaarisen maailman ja todellisen maailman välillä on erityinen suhde, 

koska imaginaarinen maailma mahdollistaa partikulaarisen sijaan universaalien to-
tuuksien kertomisen todellisesta maailmasta. Imaginaarinen maailma on mielen 
”leikkikenttä”, joka samalla mahdollistaa todellisuudesta irrottautumisen, mikä on 
välttämätöntä maailman tarkastelemiselle. Ihminen ilman mielikuvituksen käyttöä 
on niin sidottu tottumuksen luomiin kokemuksen rajoihin, että hän ei ole kykenevä 
näkemään maailmassa vallitsevia yleisiä totuuksia. (Peltonen 2008, 6–18.) 

77  Ferdinand de Saussuren 1915 pitämä luentosarja merkitsi aivan uutta tapaa ymmär-
tää kieli, mikä ei ollutkaan enää yksittäisiä sanoja ja merkityksiä, vaan luonteeltaan 
relationaalista. Sanojen väliset suhteet loivat sanojen merkityksen. Historiallisesta 
analyysistä siirryttiin synkroniseen analyysiin kielestä. Saussuren esittämä käsitys, 
jossa kielijärjestelmä (langue) ja puheakti (parole) tulee erottaa toisistaan, merkitsi 
siirtymistä kielen autonomiaan. Kielijärjestelmä ei määritä puheaktia, vaan tarjoaa 
vain kehyksen jossa puheakti voi tapahtua. Saussuren mukaan kielijärjestelmää voi-
daan verratta esimerkiksi symbolisiin riitteihin tai viittomakieleen, koska nekin ovat 
sosiaalisia instituutioita. Kaikessa viestinnässä on Saussuren mukaan kysymys siis 
samasta kielen järjestelmästä (langue), joka ilmenee monella eri tavalla. Kielijärjes-
telmä ei ole alisteinen yksilölle, koska hän ei kykene luomaan tai muokkaamaan sitä 
millään tavalla. Saussuren kritiikki merkitsi perinteisen nominalistisen käsityksen, 
minkä mukaan kielellinen merkki yhdistää olion ja olion nimen, murtumista. (Eskola 
2008, 20–23; Silverman 2011, 328–330.) 

78  Ricoeur osoitti kiinnostusta myös Ferninand de Saussuresta alkaneeseen strukturalis-
tiseen teoriaan kielestä, jolle oli ominaista nähdä merkin merkitys kulttuurin sisällä 
sosiaalisesti rakentuneena sopimuksena. Tämä suuntaus eroaa vahvasti Gadamerin 
edustamasta käsityksestä. Ricoeur kutsuukin Heideggerin ja Gadamerin tulkintaa 
kielestä lyhyeksi tieksi ja semiotiikkaa puolestaan pitkäksi tieksi. Strukturalisteista 
myös Roland Barthesin teorialla myytin ja kulttuurin suhteesta oli keskeinen rooli 
Ricoeurin teorianmuodostuksessa. Barthesin mukaan teksti syntyy aina monikerrok-
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ja epätodennäköisen toteutumisen. Fiktiivinen narraatio edustaa Ricoeurille 
tekstin ihannemuotoa, koska siinä kielen luovuus voi toteutua koko rikkaudes-
saan ilman rajoituksia. Voidaan puhua Duns Scotuksen logiikan alalle kehittä-
män mahdollisten maailmojen tapaan narratiivisista fiktion mahdollisista maa-
ilmoista.79 Mielikuvitus saa Ricoeurin ihmiskäsityksessä hyvin perustavaa laa-
tua olevan merkityksen, jolla on keskeinen rooli ihmisen itseymmärryksessä. 
Perinteinen käsitys ihmisestä rationaalisena eläimenä, joka on determinoitu 
toimimaan viettien ohjaamana, näyttäytyy Ricoeurin teorian valossa ongelmal-
lisena. Ricoeurilla keskiöön nousee juoni, jolla on kyky rikastaa ihmisen mieli-
kuvitusta. Kertomuksilla on tämän vuoksi hyvin keskeinen rooli, koska ne mää-
rittävät ja asettavat rajat todellisuuden tulkinnalle. Kaikkea tulkitaan omaksut-
tujen kertomusten avulla, minkä vuoksi niillä on aina konstitutiivinen merkitys. 
(PA, 36–37; BN, 48–51.) 

Mimesis liittyy Ricoeurilla nimenomaan fiktiivisen juonen ja oman elä-
mäntarinan juonen väliseen suhteeseen. Kertomukset muodostavat keskenään 
vastavuoroisen suhteen, jota kuvaa Aristoteleen Runousopissa keskeinen toi-
minnan mimesis, joka jakautuu Ricoeurilla kolmeen eri vaiheeseen, joista mi-
mesis1 kuvaa arkipäiväisessä elämässä ilmenevää esiymmärrystä toiminnan ja 
ihmisen perusluonteen välisestä yhteydestä. Siihen sisältyy myös symbolinen 
tulkinta ja narratiivinen todellisuuden tulkintatapa. Mimesis2 on mielikuvituk-
sessa tapahtuva kokonaisjuonen (mythos) rakentaminen mimesis1:n seuraukse-
na saaduista irrallisista tapahtumista. Koska kysymyksessä on fiktio, ei koko-
naisjuoni edellytä ristiriidattomuutta tai ”toimivuutta” reaalimaailmassa, mutta 
se on kuitenkin aina jollain tavalla merkityksellinen. Katharsis tapahtuu mi-
mesis3:ssa, jossa kokonaisjuonen kuvitteellinen maailma ja tulkitsijan oma maa-
ilma kietoutuvat toisiinsa vastavuoroisesti, mikä mahdollistaa todellisuuden 
tulkinnan täysin uudella tavalla. Näin fiktiivinen juoni kykenee aina syventä-
mään ja monipuolistamaan kokemusta ”reaalisesta” maailmasta. Aristoteleen 
ajatus tragedian kokonaisjuonen ja maailman välisestä yhteydestä kehittyy näin 
Ricoeurilla yleiseksi tulkinnalliseksi elementiksi. Ihminen tulkitsee todellisuutta 
aina omaksumiensa juonien läpi eli narraatioilla on perustava merkitys koke-
mukselle todellisuudesta. (TJY, 27–28; Simms 2003, 83–85.) 

Jännitteen luominen on helpointa ja vaivattominta runoudessa, mikä läh-
tökohdiltaan on selkeästi mimeettisessä suhteessa todellisuuteen. Ricoeurilla 

                                                                                                                                               
sisen historiallisen prosessin seurauksena, joten sen taustalla ovat aina aiempien 
kulttuurien ja tyylilajien kerrostumat. Tämä merkitsi Barthesille tekijyyden kuolemaa, 
minkä Ricoeur koki vapauttavana näkökulmana, koska tekstistä tuli semanttisesti it-
seriittoista. Siten esimerkiksi Schleiermacherin ja Diltheyn pyrkimys tekstin tuottajan 
objektiiviseen – jopa hänen alitajunnallisen tason tavoittavaan – tulkitsemiseen ei siis 
missään mielessä ole Ricoeurin tulkinnan tavoite, vaan päinvastoin tekstin tulkinnan 
painopiste siirtyy tulkitsijaan ja erityisesti hänen mielikuvituksensa käyttöön. Tekstin 
juoni toimii mielikuvitukselle keskeisenä virikemateriaalina, joka auttaa lukijaa va-
pautumaan reaalimaailman aiheuttamasta rajoittuneisuudesta. Hyvä teksti ruokkii 
mielikuvitusta yhä enemmän ja enemmän, mikä luo voimakkaamman jännitteen to-
dellisen maailman ja lukijan mielikuvituksessaan luoman maailman välille. Mitä 
voimakkaampi jännite on, sitä suuremman muutoksen teksti voi saada aikaan. (Rico-
eur 2000, 112–113; Simms 2003, 41.) 

79  Ks. Tyynelä 2012, 150–156. 
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kokonaisjuonen mimeettinen kyky luoda uusia todellisuuksia mahdollistaa ko-
hottautumisen representaatiosta ja patologisesta toistosta uuteen näkökul-
maan.80 Uudet tulkinnat avaavat uusia näkökulmia, mikä mahdollistaa todelli-
suuden ja totuuden asteittaisen paljastumisen. Todellisuuden varsinainen luon-
ne voidaan saavuttaa vain fiktion kautta, koska todellisuus luontona ei antaudu 
objektiivisen tarkkailun ja manipulatiivisen toiminnan alaisuuteen. Runous ja 
fiktio mahdollistavat todellisuuden paljastumisen luovan tulkinnan kautta, mi-
kä mahdollistaa myös ”luonnon kätkeytymisen” ylittämisen.  Kyky ymmärtää 
edellyttää Ricoeurilla syvimmiltään luopumista modernista manipuloivasta 
näkökulmasta runouden ja fiktion näkökulmaan, jossa toiminnan mimesis saa 
tilaa kertoa universaaleja totuuksia elämästä.81 

Illuminaatio eli tulkinnan ihme tapahtuu Vanhoozerilla filosofisen herme-
neutiikan kontekstissa, jossa olennaista on kertomusten merkitys kokemukselle 
ihmisyydestä. Jokaisen kokemus todellisuudesta on partikulaarinen, koska 
omaksumamme kertomukset ja oma elämäntarina ovat aina yksilöllisiä.  Van-
hoozerin keskeinen lähtökohta on kielen ihme, jossa kertomus kykenee lahjoit-
tamaan kyvyn tulkita. Toisin sanoen juoni mahdollistaa illuminaation: 

In describing the event of understanding, my major concern will be to gain clarity as 
to who is doing what to whom. Is understanding a type of active mastery or a pas-
sive happening? Is it something the interpreting subject does, or is understanding 
done to the interpreter by the subject matter? Will the real subject please stand up? 
Both Gadamer and Ricoeur contend that the active agent as it were in the event of 
understanding is the “matter of the text”: the Sache. The matter is the master, one 
might say, to whom author and interpreter alike must bow the knee. Yet mastery 
may not be the best metaphor with which to describe the relation of the Sache to the 
interpreting subject. Gadamer’s preferred term is miracle. Understanding how the 
Sache makes itself understood is my quarry, in search of which I shall take a some-
what circuitous path— elliptical, to be exact, in the geometric sense only, I hope! The 
two focal points are “discourse” and “understanding.” By discourse, I mean “what 
someone says/writes to someone about some-By understanding, I mean “getting it,” 
where the “it” is the discourse, especially the subject matter or “aboutness” of dis-
course. My concern, then, is the “turn to the Sache” in contemporary hermeneutics 
and the subsequent fate of authorial discourse: to what extent is the event of under-
standing intelligible without recourse to the notion of authorial discourse? (DM, 5–6.) 

                                                 
80  Vanhoozer tulkitsee Ricoeurin jatkavan Kantin ja Heideggerin pohdintaa mielikuvi-

tuksen merkityksestä tietoisuudelle: “The characters featured in this narrative are di-
verse: from Aristotle and Augustine to Wittgenstein and Virginia Woolf. It is my be-
lief, however, that Ricoeur’s recent work is most fruitfully seen as a continuation of 
the ‘unfinished’ projects of two of these protagonists in particular: Immanuel Kant 
and Martin Heidegger. While neither Kant nor Heidegger is particularly interested in 
narrative as such, their works are nevertheless concerned with what we may call the 
ingredients of narrative, namely imagination, time and possibility.” (PA, 34.) 

81  Juuri tästä jännitteisestä käsittämisestä nousee esiin uusi näkemys todellisuudesta, 
jota tavallinen näkemys vastustaa, koska se on liitetty sanojen tavanomaiseen käyt-
töön. Objektiivisen, manipuloitavissa olevan maailman luhistuminen tekee näin tilaa 
uuden todellisuuden ja totuuden ulottuvuuden paljastumiselle. Tähän tapaan pu-
huessani en sano yhtään sen enempää, kuin mitä Aristoteles totesi käsitellessään tra-
gediaa Runousopissa. Tarinan juoni tai juonen kompositio – Aristoteles puhuu tässä 
mythoksesta – on lyhin tie mimesikseen, mikä on kaiken runouden keskeinen ajatus. 
Toisin sanoen runous jäljittelee todellisuutta ainoastaan luomalla sen uudestaan dis-
kurssin myyttisellä tasolla. (Ricoeur 2000, 113.) 
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Vanhoozer yhdistää Ricoeurille keskeisen juonen ja Augustinuksen illuminaati-
on seuraavalla tavalla. Augustinuksella illuminaatio ei merkitse sanan ulkopuo-
lelta tulevaa valaisua, vaan sana itsessään sisältää ”voiman” valaista ihmisen 
mieli. Jos tätä sovelletaan Ricoeurin ja Gadamerin ajatukseen kertomusten pe-
rustavasta merkityksestä ihmiselle, voidaan illuminaatio ymmärtää diskurssin 
kautta uudella tavalla. 82 Jos yksittäisen merkin tai sanan sijaan tarkastellaan 
kertomusta illuminaation näkökulmasta, päädytään mielenkiintoiseen havain-
toon. Filosofisen hermeneutiikan käsitys kertomuksista on yhteneväinen Au-
gustinuksen illuminaation ajatuksen kanssa siinä mielessä, että omaksutut pe-
ruskertomukset määrittävät ihmisen tulkintakehyksen ja persoonallisen koke-
muksen maailmasta. Omaksutuilla kertomuksilla on illuminatiivinen luonne eli 
ne valaisevat tulkintaamme muodostaessaan hermeneuttisen verkon, jonka läpi 
ihminen tulkitsee. Juonella on näin ollen ”illuminatiivinen” kyky. Juonen tul-
kintaan tarvitaan aina omaksuttu juoni eli Aristoteleen Runousopin kuvaamalla 
tavalla juonet muodostavat vastavuoroisen prosessin. Ricoeurin mukaan pro-
sessi merkitsee aina muutosta ja uutta näkökulmaa eli ihminen ymmärtää uu-
della tavalla, jota hän kutsuu mimesiksen kolmanneksi tasoksi. Vanhoozer siis 
liittää yhteen Ricoeurin mimesiksen kolmannen tason ja Augustinuksen käsi-
tykseen illuminaatiosta. (TH, 384–387; ks.Vance 2004, 23–25.) 

2.7 Mimiikka ja draaman referenssi 

Vanhoozerille kysymys draaman kyvystä viitata itsensä ulkopuolelle on kes-
keinen. Ilman Derridan draaman ja mimesiksen tulkintoja Vanhoozerin ajatte-
lua on vaikea seurata ja ymmärtää. Pyrin seuraavassa lyhyesti esittelemään 

                                                 
82  Arthosin (2009, 227–229) mukaan olennainen ero kreikkalais-roomalaisessa perin-

teessä verrattuna juutalais-kristilliseen perinteeseen on hengen asettaminen etusijalle 
suhteessa ruumiiseen.  Gadamerille kolminaisuuden toisen persoonan kaksiluonto-
oppi antoi oivalluksen kreikkalaisen perinteen kyvyttömyydestä antaa sanoille nii-
den merkitystä koko täyteydessään. Kristillisen käsityksen mukaan Jumala tuli lihak-
si todellisesti menettämättä mitään kaikkivaltiudestaan, mikä Gadamerin mielestä 
merkitsi käänteentekevää muutosta suhteessa ruumiillisuuteen. Filosofisen perinteen 
ongelma Platonista Hegeliin oli ollut puhtaan hengen tavoittelu, mikä johtaa aina 
puolestaan puhtaan abstraktion ideaan. Dualismista vapauttavan inkarnaation ja 
emanaation kautta ymmärrettyinä logosta ei tarvitse puhdistaa sen fyysisestä olo-
muodosta ja kiinnittymisestä ihmisten elämään ja kulttuuriin. Sanoja ei tarvinnut-
kaan nähdä ideoiden ruumiillistumina. Tämän vuoksi Gadamerille tulkinta ei mer-
kitse vetäytymistä, mielen sulkemista ulkoiselta, vaan nimenomaan inhimillinen 
kulttuuri ja yhteisö ovat aina mukana tulkinnassa ja mahdollistavat uusien horisont-
tien syntymisen. Sanoja ei voi ”idealisoida” tai eristää muusta todellisuudesta irralli-
siksi, vaan ne ovat aina kiinteästi yhteydessä traditioon ja kontekstiin. Ajattelua ja 
kieltä ei tule erottaa toisistaan, vaan ajattelu tapahtuu kielen kautta ja aina kielellises-
sä todellisuudessa. Sanat, traditio ja yhteisö muodostavat kokonaisuuden, jossa tul-
kinta tapahtuu. Heideggerin käsitys kaiken ajattelun arkipäiväisyydestä siirtyy Ga-
damerilla eri tasolle: kielen ja sen käytön ruumiillisuuteen ja arkipäiväisyyteen. Kieli 
ei avaudu itseensä sulkeutuvalle idealismille tai mekaanisen metodin avulla, vaan 
yhteydessä toisiin ihmisiin ja todellisuuteen, mikä puolestaan edellyttää avoimuutta 
ja heittäytymistä uusiin tulkintahorisontteihin. (Arthos 2009, 358–361; Thaning 2015, 
168–173.) 
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Derridan tulkintoja lyhyesti siinä määrin kuin Vanhoozerin ymmärtämiseksi on 
välttämätöntä.  

 Mimesis on ollut Derridalle keskeinen käsite hänen tuotantonsa alusta 
saakka.83 Esseessään Platonin apteekki Derrida (2003) leikittelee käsitteillä lääke 
(pharmakon), kirjoitus ja mimesis. Kreikan kielen sana pharmakon on käsittee-
nä hyvin monitulkintainen84, jonka vuoksi se toimii Derridan mukaan hyvänä 
kuvana kirjoituksen perustavasta luonteesta. Kirjoitus on leikkiä sanoilla, missä 
merkitys on lopulta aina kontekstin ja intention määrittämä. Länsimaisen filoso-
fian tradition ongelmana voidaan Derridan mukaan pitää sen sokeaa ja naiivia 
luottamusta kirjoitukseen. Puhutussa sanassa agentti, puheen tuottaja on läsnä 
eli tekijyys on ilmeinen. Kirjoitetussa sanassa alkuperäinen logos on hävinnyt, 
ja siitä on tullut kulutushyödyke, jossa lääke (pharmakon) on muuttunut myr-
kyksi (pharmakon).  Derridalle kirjoitus ei sen vuoksi toimi muistamisen 
(anamnesis) välineenä Platonin edellyttämällä tavalla. Muistaminen (anam-
nesis) toimintana eroaa siis kirjoittamisesta, koska kirjoitus ja puhe eroavat 
olennaisesti toisistaan kuten myrkky ja lääke. Kirjoitukseen kuitenkin luotetaan 
kuten sairas85 luottaa lääkkeen parantavaan voimaan. Kirjoitus ei edusta muis-
tamista, minkä vuoksi saadaan lääkkeen sijasta myrkkyä. Kirjoitus asettuu var-
sinaisen muistamisen sijalle, minkä seurauksena ihmisillä ei ole enää todellista 
tietoa. Kirjoitus edustaa siis vain muistamisen jäljittelyä ja kopiointia. (Gebauer 
& Wulf 1995, 296–298; ST 156–157.) 

Derridan mukaan Platonilla kirjoitus asettuu Sokrateen dialogia ja puhetta 
vastaan. Sofistien86 tieto edustaa kirjoitettua tietoa, jota myydään hyväuskoisille 

                                                 
83  Derridalla mimesis on kaikista muista käsitteistä poikkeava sen ollessa ainoa auto-

nominen käsite. Keskeinen kysymys alkuperästä kiteytyy siis itse käsitteeseen mi-
mesis. Mimesis on käsite, jolla ei ole referenssiä: se on vapaasti kelluva, uniikki ja 
määrittelemätön, mikä merkitsee samalla alkuperäisyyttä. Derridalle alkuperä on 
keskeinen verrattuna Girardiin, jonka tulkinta muodostaa keskeisen vasta-asetelman 
Derridan mimesis-tulkinalle. Girardille (2004) keskeistä on nimenomaan kaiken jäljit-
televyys. Romantiikan arvostamaa ja etsimää alkuperäistä vastaan asettuu Girardilla 
kopioiminen ja jäljittely, mikä ei kuitenkaan sulje luovuutta ulkopuolelle. Girardilla 
luovuudessa on kuitenkin aina mukana jäljittely. Mitään täysin alkuperäistä, puh-
taasti originaalia, luovuutta ei Girardin mukaan ole olemassa. (Gebauer & Wulf 1995, 
295–297.) 

84  Pharmakon voi kontekstista riippuen merkitä lääkettä, myrkkyä tai rohtoa. Käsite 
voi liukua vastakkaiseen merkitykseen lääkkeestä myrkyksi vaivatta. (Gebauer & 
Wulf 1995, 296–297.) 

85  Faidroksessa Platon kuvaa mimeettisen suhteen lääkkeen ja kirjoituksen välillä. 
Egyptiläinen myytti kuvaa Theuthin sekä lääkkeen että kirjoituksen jumalana. Lääke 
puolestaan toimii sekä myrkkynä että lääkkeenä. Theuth tarjoaa kirjoitusta lääkkeek-
si kuninkaalle, mikä Derridan mukaan merkitsee lääkkeen ja kirjoituksen välistä ana-
logiaa: lääke toimi homeopaattisesti eli pyrkimällä jäljittelemään sairautta, minkä us-
kottiin vaikuttavan parantavasti. (Gebauer & Wulf 1995, 297.) 

86  Sofistit olivat Pojmanin (2006, 27–28) mukaan sekulaareja relativisteja, joiden mielen-
kiinto suuntautui poliittiseen ja materiaaliseen menestykseen. Demokraattisessa yh-
teisössä puhetaidosta oli tullut vallan väline, minkä sofistit olivat muuttaneet tuottoi-
saksi liiketoimeksi. Retorisia kykyjä oli mahdollista oppia ja kehittää sofistien järjes-
tämässä maksullisessa opetuksessa. Sofistien valtakaudelle 460-380 eKr. oli tyypillis-
tä kulttuurinen ja materiaalinen yltäkylläisyys, joka osittain oli seurausta voitetusta 
sodasta persialaisia vastaan ja demokraattisen hallintomuodon aloittamisesta. 
Aiemmin esisokraattisella kaudella oli pohdittu todellisuuden olemusta monipuoli-
sesti, mutta ristiriitaisesti. 
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ihmisille lääkkeenä tietämättömyyteen.  Sofistit myyvät vain merkkejä ja tiedon 
symboleja, jotka edustavat aistimaailmaa. Tieto jakaantuu näin ollen filosofien 
dialogisessa keskustelussa ja muistamisessa (anamnesis) tavoittamaan ideamaa-
ilmaan tietoon ja aistimaailman tietoon kirjoitetussa muodossa. Sokrateen dia-
logi edustaa sofistien tiedon kritiikkiä, missä pharmakonin ambivalenttius ja 
monitulkintaisuus on ilmeinen lähtökohta. Kirjoitettua väitelausetta vastaan 
asettuu puheen monitulkintaisuus. Puheessa muistamisella (anamnesis) on 
keskeinen rooli, mikä mahdollistaa ideamaailman tavoittamisen ja siirtymisen 
todellisen tiedon alueelle. (vrt. Heidegger 2000, 53.) Derridalle keskeinen oiko-
nomia erottaa toisistaan puheen ja kirjoituksen.  Sofistit antoivat opetusta mak-
sua vastaan, minkä vuoksi kirjoituksen voidaan tulkita edustavan lähinnä ”ku-
lutushyödykettä”. (Gebauer & Wulf 1995, 298.) 

Kirjoitus ei toisin sanoen palvele totuutta, vaan siitä on tullut vallankäytön 
ja kaupankäynnin väline. Vanhoozer toisaalta yhtyy Derridan esittämään mo-
dernismin kritiikkiin, mutta suhtautuu varauksella dekonstruktion kykyyn pal-
jastaa totuus: 

By and Large, however, postmodern critics and philosophers have exploded the 
myth of the ”innocent eye”. Our supposedly neutral and disinterested procedures for 
looking at things – God, the world, ourselves – are in fact not neutral but biased, in-
terested and politically charged. Jacques Derrida says that metaphysics, which pur-
ports to be a true description of ultimate reality, is really only a projection of the way 
white Western male academics think about the world: “a white mythology”. (FT, 19.) 

Vanhoozer kehittää Derridan ajatusta myyteistä, mutta niiden purkamisen si-
jaan hänen kiinnostuksensa siirtyy juonien (mythos) tasolle. Juoni (mythos), on 
Vanhoozerin mukaan laajempi ja selitysvoimaisempi käsite kuin myytti. Juonen 
avulla voidaan selittää sekä myytin kaltaisia ilmiöitä, mutta myös esimerkiksi 
tieteenfilosofian eri koulukuntien kehitystä ja sisäistä itseymmärrystä. Jokainen 
yksilö on omaksunut juonia (mythos), joiden läpi todellisuus tulkitaan. Näin 
ollen Vanhoozer kehittää Derridan ajatusta myyttien purkamisesta suuntaan, 
missä kirjoitus ja muistaminen eivät asetu vastakkaisiin positioihin, vaan tul-
kinta on aina alisteinen omaksutuille juonille. Dekonstruktion sijaan Vanhoozer 
korostaa juonien tunnistamisen kykyä, mikä mahdollistaa todellisen kriittisen 
näkökulman. (DD, 134.) 

Artikkelissaan Economimesis Derrida (1981a) asettaa Platonin monista 
mimesis-tulkinnoista vastakkain niistä kaksi. Artikkelissa tarkastellaan taidetta 
oikonomian näkökulmasta, jossa Kantin estetiikan jaottelulla subliimiin ja ei-
subliimiin on keskeinen merkitys. Romantiikan ja Kantin estetiikalle ominaise-
na piirteenä on pidetty luovuuden ja alkuperäisyyden liittämistä toisiinsa, min-
kä seurauksena mimesikselle ei jää enää merkittävää asemaa. Alkuperäisyyden 
idealisointi on merkinnyt mimesiksen häivyttämistä keskeisenä estetiikan käsit-
teenä, mutta siitä huolimatta Derridan mukaan Kantin estetiikalle on ominaista 
käsitys taiteesta luonnon tuottamana heijasteena. Vaikka luonnolla ja taiteella ei 
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ole suoraa yhteyttä tai analogiaa, Derridan mukaan Kantilla luonto heijastaa 
itsensä taiteellisen neron kautta.87 

Derridan mukaan Kantilla taide ei siis ole suoraa luonnon jäljittelyä, vaan 
luonto paljastuu ja tulee ilmi välillisesti taiteellisen neron kautta, jossa se lopul-
ta palaa itseensä ja tulee ilmi taiteilijan luovuudessa. Taiteellisen neron luovuus 
mahdollistuu siis luonnolle ominaisen vapauden kautta. Derrida kuitenkin jat-
kaa Kantin tutkimista ja päätyy löytämään myös Kantin antimimeettisen ajatte-
lun taustalta selkeän mimesiksen. (Gebauer & Wulf 1995, 303–306.) Mimesis 
muodostuu Derridan mukaan Kantilla kahden luovan prosessin välille. Luon-
non luovuuden ja neron luovuuden välillä on mimeettinen suhde, mikä merkit-
see vahvaa mimeettistä suhdetta kahden luovan toimijan välillä, mistä seuraa 
kokonaan uusi tapa ymmärtää mimesis symbolisesti ja dynaamisesti. Sitä ei tule 
ymmärtää enää vain kapeasti olioiden tai merkkien välisen suhteen kuvaajana, 
vaan sen avulla voidaan kuvata esimerkiksi kahden luovuuden välillä vallitse-
vaa kausaliteettia tai analogiaa.88  

Derridan mimesiksellä on kuitenkin vielä toinen syvempi merkitys, minkä 
Gebauer ja Wulf (1995, 300) tuovat esille. Derridan artikkeli "The Double Sessi-
on" lähestyy mimesistä toisesta näkökulmasta. Länsimaisen tieteen historiaa 
voidaan tarkastella totuuskysymyksen valossa kahdesta eri näkökulmasta. To-
tuus vastaavuutena (adaequatio) merkitsee totuuden ymmärtämistä kopiona, 
jolloin mimesis merkitsee suoraa kopiointia ja jäljittelyä.  Toinen vaihtoehto on 
ymmärtää totuus luonnon paljastumisena (aletheia), jossa mimesis merkitsee 
luonnon eli alkuperän paljastumista. Näitä kahta käsitystä vastaan Derrida aset-
taa toiston tuottaman illuusion ja eron. Mimesis on nähtävä laajemmin kuin 
kahden olion tai merkin välisenä representaationa. Ymmärryksemme perusta 
on mimeettinen eli käsitämme todellisuuden vastaavuuden (adequatio) sijaan 
symbolisesti ja kuvaannollisesti. Olion ja merkin välisen mimeettisen suhteen 
sijaan Derrida kiinnittää huomion ihmiseen itseensä, joka on perustavasti mi-
meettinen olio. Ihminen on maailmassa mimeettisesti, mikä merkitsee todelli-

                                                 
87  “What is art? Kant seems to begin by replying: art is not nature, thus subscribing to 

the inherited, ossified, simplified opposition between tekhnè and physis. On the side 
of nature is mechanical necessity; on the side of art, the play of freedom. In between 
them is a whole series of secondary determinations. But analogy annuls this opposi-
tion. It places under Nature’s dictate what is most wildly free in the production of art. 
Genius is the locus of such a dictation – the means by which art receives its rules 
from nature. All propositions of an anti-mimetic cast, all condemnations leveled 
against imitation are undermined at this point. One must not imitate nature; but na-
ture, assigning its rules to genius, folds itself, returns to itself, reflects itself through 
art.”(Derrida 1981, 4.) 

88  Pure and free productivity must resemble that of nature. And it does so precisely 
because, free and pure, it does not depend on natural laws. The less it depends on na-
ture, the more it resembles nature. Mimesis here is not the representation of one 
thing by another, the relation of resemblance or of identification between two beings, 
the reproduction of a product of nature by a product of art. In is not the relation of 
two products but of two productions. And of two freedoms. The artist does not imi-
tate things in nature, or, if you will, in natura naturata, but the acts of natura natur-
ans, the operations of the physis. But since an analogy has already made natura 
naturans the art of an author-subject, and, once could even say, on an artist-god, mi-
mesis displays the identification of human action with divine action – of one freedom 
with another. (Derrida 1981, 9.) 



77 
 
suuden avautumisen olevan aina luova prosessi. Ihminen itsessään ei ole alku-
peräinen ja autenttinen, minkä vuoksi hän epätoivoisesti etsii autenttista ja al-
kuperäistä – tosin aivan turhaan, koska autenttista on varsinaisesti vain mi-
mesis itsessään.  

Artikkelissa "The Double Session" keskitytään Mallarmen teokseen ”Mi-
mique”, jossa kieliteorian kysymys merkin referenssistä siirretään teatteriin.89 
Mallarmen mukaan näyttämöllä tapahtuva imitaatio ei enää viittaa itsensä ul-
kopuolelle, vaan ainoastaan takaisin itseensä. Koska mimiikka viittaa vain ta-
kaisin itseensä, vapautuu se samalla tradition ja merkityksen painolastista. Tä-
mä mahdollistaa autonomisuuden, jolloin siitä tulee perusta toiston periaatteel-
le, jossa fiktion ja todellisuuden välinen ero liukenee. Se merkitsee samalla 
myös uutta tieto-oppia: on vain teatteri ja idea. Toiminta näyttämöllä on Mal-
larmen mukaan nimenomaan mimeettisessä suhteessa ideaan, ei niinkään toi-
mintaan elämässä. Koska mimiikka viittaa vain takaisin itseensä eikä asetu mil-
lekään alisteiseksi tai minkään yläpuolelle, Mallarme kutsuu imitaatiota im-
menkalvoksi, jolla on symbolinen kaksoismerkitys neitsyyden ja avioliiton 
symbolina. Tämä merkitsee Derridan mukaan samalla eron (différance) häviä-
mistä, jolloin myös halun ja tyydytyksen välisen ero häviää.90 Samalla häviävät 
erot kuvan ja merkin sekä tyhjän merkitsijän ja täyden merkityn väliltä.  

Immenkalvo on keskeinen metafora, jota Derrida käyttää kuvaamaan mi-
mesiksen luonnetta kietoutumisen, säkeen ja kirjoittamattoman sivun ohella. 
Olennaista on asettuminen modernille ominaista tulkintaa tiedon luonteesta 
vastaan, minkä sijalle asettuu merkkien leikki merkityksettömän syvyyden yllä. 
Analogioiden, metaforien ja metonyymien ketju asettuu referenssin ja logiikan 
tilalle, mikä selittää siirtymän modernille ominaisesta illusorisesta vastaavuu-
den phantasmasta draamaan.91 Mimesiksessä leikin liike paljastaa uutta ja tun-
tematonta vähitellen pala palalta. Draama merkitsee kirjoittamista kehon liik-
keellä, joka muodostaa oman representaation ja ajan, joka ei ole reaalinen eikä 
fiktiivinen, vaan liikkuu niiden välissä. (Gebauer & Wulf 1995, 301–303.) 

Koska draama viittaa vain itseensä, ei taide Derridan mukaan kykene pal-
jastamaan transsendenssia tai itseämme, vaan päinvastoin se pyrkii kontrolloi-
maan toiseutta määrittelemällä sen toiseudeksi. Näin taiteessa varsinaisesti toi-
seutetaan luonto sen luonnollisuudesta. Aivan samoin toiseutetaan myös ikui-
suus eli siihen heijastetaan tietoisuuden phantasmoja. Derrida hylkää siis Scho-
penhauerille ominaisen käsityksen estetiikan keskeisestä roolista totuuden pal-
jastajana, koska Aristoteleen korkeimmaksi taiteen muodoksi asettama draa-
makin viittaa aina vain takaisin itseensä. Derridalla draamaan kyvyttömyys 
viitata itsensä ulkopuolelle merkitsee kuitenkin samalla perustaa uudelle ym-

                                                 
89  Kristeva (1993, 36–38) tuo esille Mallarmen tulkinnan draaman ja kielen välisestä 

suhteesta, minkä mukaan nimenomaan näyttämöllä kieli voi vapautua lopultakin sen 
representatiivisesta roolista. 

90  Derrida viittaa halun ja tyydytyksen välisen eron häviämisellä mitä ilmeisimmin 
Girardin teoriaan, jossa mimeettinen halu ja sen täyttyminen ovat keskiössä. 

91  Draaman viittaamattomuus ja leikki syvyyden yllä ovat keskeisiä teemoja tämän 
tutkimuksen kannalta. Myöhemmin tässä tutkimuksessa palataan juuri tähän näkö-
kulmaan Vanhoozerin draaman referenssin yhteydessä. 
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märrykselle todellisuuden luonteesta. Tyhjyyden keskellä merkityksen antaa 
mysteerinen merkkien leikki, jolle on ominaista selittämättömyys ja purkamat-
tomuus. Leikki muodostuu Derridalla lopulta ”selittäväksi” tekijäksi referens-
sin sijaan. (Schweiker 1988, 31) 

Logos voi olla instrumentaalisessa käytössä tietona (episteme) tai sille vas-
tamyrkkynä (pharmakon), jota Derrida kutsuu Sokrateen taikuudeksi. Mimesis 
on termi, joka kuvaa logosta ei-instrumentaalisessa käytössä. Epistemelle omi-
naista on ajatus vastaavuudesta, jolloin todellisuus nähdään hallittavana, mikä 
syvimmiltään perustuu sen toiseuttamiseen. Tieto ymmärretään tällöin lähinnä 
suorana vastaavuutena todellisuuteen, mutta Derridan mukaan kysymys on 
harhasta, joka perustuu toiseuttamiseen. Käsitys todellisuudesta perustuu täl-
löin toiseuttavaan phantasmaan eli ihminen heijastaa oman käsityksensä todel-
lisuudesta ”luontoon” ja luo sen perusteella tietoa (episteme). Derrida kääntää 
Platonin ajatuksen kopion kopiosta eli simulakrumista taideteoksessa käsityk-
seen todellisuudesta. Ihmiset omaksuvat kirjoituksesta käsityksen todellisuu-
desta, jota he kutsuvat tiedoksi (episteme).  Kirjoitukselta puuttuu kuitenkin 
puheelle ominainen muistaminen, minkä vuoksi se on itse asiassa vain jäljitte-
lyä.92 

Derridalle Platonin käsitys tragedian käsikirjoittajasta jäljittelijän jäljitteli-
jänä on keskeinen analogia tieto-opille. Moderni käsitys tiedosta on phantas-
man phantasma eli kopion kopio. Puheen vaihtuminen kirjoitukseen merkitsee 
ensimmäistä kopiota. Kirjoituksesta omaksutun tiedon ”heijastaminen” luon-
toon merkitsee simulakrumia, kopion kopiota, mikä merkitsee samalla vapau-
tumista referenssistä ja vastaavuudesta, siirtymistä luovaan ja vapaaseen tilaan, 
jossa leikki mahdollistuu.93 Kopion kopio kääntyy Derridalla merkitykseltään 
positiiviseksi tapahtumaksi, mikä vapauttaa kielen sen referenssin sitovuudesta 
ja mahdollistaa totuuden ilmenemisen kielen leikissä. Tyhjyyden ja syvyyden 
yllä tapahtuva kielen leikki merkitsee mahdollisuutta vastatotuuden paljastu-
miselle. Episteme edustaa siis phantasmaa, jolle vastaparin muodostaa kielen 

                                                 
92  Fantasma (kopion kopio) on tapana kääntää simulakrumiksi. Aakkoston avulla kir-

joittava ei enää edes jäljittele, koska hän tietyssä mielessä jäljittelee täydellisesti. Hä-
nellä on paremmat mahdollisuudet jäljentää ääni, koska foneettinen kirjoitus hajottaa 
sen paremmin osiinsa ja muuttaa sen abstrakteiksi ja tilallisiksi elementeiksi. Äänen 
hajoaminen on tässä samalla sekä äänen parhaiten säilyttävä että sen täydellisimmin 
väärentävä tekijä. Se jäljittelee ääntä täydellisimmin siksi, ettei se jäljittele sitä lain-
kaan. Sillä jäljittely ilmaisee olemuksensa ja korostaa sitä juuri häivyttämällä itsensä. 
Sen olemus on sen ei-olemus. (Derrida 2003, 176–177.) 

93  Kirjoitus on Derridalle vain puheen korruptoitunut muoto, jossa alkuperäinen puhe 
on lähes kuollut.  Kirjoitus on kuollutta, elävän puheen kopion kopiota, jolla ei ole 
elinvoimaa itsessään. Kirjoitus liittyy Derridalla Platonin ideaan ja puhe aistimaail-
maan. Derrida kääntää Platonin järjestyksen ylösalaisin ja asettaa aistimaailman ja 
puheen varsinaiseksi elinvoimaiseksi todellisuudeksi. Platonin ideamaailma oli en-
simmäinen phantasma, joka on löytäen uusia muotoja säilynyt läpi länsimaisen filo-
sofian historian, minkä poukkoilu laidasta toiseen ja eri alueille kertoo Derridan mu-
kaan kirjoituksen itsensä luonteesta: se on harhaileva kulkuri, joka ei kykene löytä-
mään kotia ja rauhoittumaan. Siltä puuttuu identiteetti ja nimi. Kirjoitus on vain pu-
heen haamu, elävä kuollut, jolla ei ole mitään ominaisuuksia ilman puhetta. Kirjoi-
tuksen ymmärtäminen kirjoitetuksi puheeksi on merkinnyt kohtalokasta virhettä 
samaistaa puhe ja kirjoitus. Kirjoitus on merkinnyt anamnesiksen häviämistä. (Der-
rida 2003, 181.) 
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leikki. Kaksinkertainen mimesis merkitsee kielen irtautumista sitä kiinnittele-
vistä siteistä eli kielen vapautumista leikkiin itsensä kanssa.94 

Toisin sanoen Derridalla mimesis mahdollistaa modernista phantasmasta 
vapautumisen.  Moderni phantasma todellisuuden luonteesta paljastaa länsi-
maisen filosofian historian kaksijakoisuuden, jonka taustalla on Platonin jako 
ideamaailmaan ja aistimaailmaan. Idea merkitsee aina toiseuttamista, mikä 
merkitsee samalla phantasman luomista. Platon toiseuttaa aistimaailman idea-
maailmasta käsin, mikä merkitsee aistimaailman käsittämisen kopioksi, vaikka 
kysymyksessä on phantasma aistimaailmasta. Toiseuttaminen merkitsee sy-
vimmiltään luonnon eli tässä tapauksessa aistimaailman varsinaisen olemuksen 
tuntemattomuutta ja vierautta, minkä vuoksi sille heijastetaan tiedon (episteme) 
avulla sen olemukselle vieras sisältö. Tieto merkitsee näin syvimmiltään kirjoi-
tuksesta omaksutun tiedon heijastamista eri ilmiöihin, mikä jatkuu läpi länsi-
maisen filosofian historian.95 

Mimiikalla on Derridan mimesiksen määrittelyssä keskeinen rooli. Miimi-
kon jäljittely ei viittaa lainkaan itsensä ulkopuolelle, vaan ainoastaan takaisin 
itseensä. Mimiikan itseensä viittaavassa toistossa huomio kiinnittyy samuuden 
sijaan eroon, mistä muodostuu Derridan mimesiksen perusta. Ero (différance) 
muodostuu toistossa syntyvien tulkintojen välille, mikä merkitsee olennaisesti 
eri näkökulmaa suhteessa mimesikseen. Derridalla mimesiksen perusta on siis 
mimiikan kyvyttömyys viitata itsensä ulkopuolelle, mikä merkitsee siis draa-
man referenssin puuttumista. Draaman ominaisuus viitata vain takaisin itseen-
sä on Derridan tulkinnan konstituoiva periaate, jolle Vanhoozerin tulkinta luo 
selkeän vasta-asetelman. Draama ei ole Vanhoozerilla mimiikkaa, vaan nimen-
omaan mielikuvituksen ohjaamaa luovaa toimintaa, mutta mimiikka puoles-
taan on jäljittelevää mielikuvituksetonta toimintaa eli imitointia. Mimiikka on 
mielikuvituksetonta pinnallista jäljittelyä eikä siihen sisälly identiteetin trans-
formaatiota, jolloin toiminta on pelkkää ulkoisesti ohjautuvaa ”metodista” toi-
mintaa eikä edusta improvisointia. Siitä puuttuvat rakkauden leikki ja kyky 
heittäytyä uusiin yllättäviin tilanteisiin: 

                                                 
94  Ambivalenttina, itsensä kanssa leikittelevänä, ainoastaan tyhjentymisessään toteutu-

vana, omalta itseltään pakenevana, samalla hyvänä ja pahana mimesis muistuttaa 
ratkeamattomasti farmakonia. Mikään ”logiikka” tai ”dialektiikka” ei pysty tyhjen-
tämään sen varastoa, vaikka niiden on jatkuvasti käytävä ammentamassa ja etsimäs-
sä siitä tukea. (Derrida 2003, 177.) 

95  Koko länsimaista filosofiaa sittemmin hallinneen skeeman mukaisesti hyvä (luonnol-
linen, elävä, tietävä, järjellinen, sisäinen, puhuva) kirjoitus asetetaan huonoa ja pahaa 
(keinotekoista, kuolevaa, tietämätöntä, aistista, ulkoista, mykkää) kirjoitusta vastaan. 
Ja hyvä voidaan nimetä vain huonoa koskevan metaforan avulla. Metaforisuus on 
tartunnan logiikkaa ja logiikkaan iskevä tartunta. Huono ja paha kirjoitus on hyvälle 
kirjoitukselle kielellisen nimeämisen malli ja olemuksen simulakrumi. Ja mikäli nämä 
kirjoituksen lajit toisiinsa suhteuttavien vastakkaisten predikaattien verkosto pitää 
langoissaan kaikkia ”platonismin” (jota tässä pidetään metafysiikan historiaa hallit-
sevana rakenteena) käsitteellisiä vastakohtia, voidaan väittää, että filofiaa on pelattu 
kahden kirjoituksen pelinä - huolimatta siitä, että filosofia tahtoi erottaa toisistaan 
vain puheen ja kirjoituksen. (Derrida 2003, 187.) 
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We do not become little Christs by mimicking Christ’s behavior. Mimicry, seeking to 
put on Christ after the flesh, is “mere” imitation, an external, superficial, fruitless, 
and deceptive enterprise. (FSU, 122.) 

Vanhoozerilla yksilöllisyys merkitsee nimenomaan improvisaatiota, luovaa 
toimintaa, mikä ei määrity ulkoa ohjautuvasti. Ilman luovuutta toiminnasta tu-
lee funktionaalista, jolloin ongelmana on tilanteen ja kontekstin huomioimat-
tomuus, kaavamainen lähestymistapa. Luovuus edellyttää mimeettistä yhteyttä, 
referenssiä ikuisuuteen, mikä Vanhoozerilla mahdollistuu nimenomaan lähim-
mäisen parasta etsivässä luovassa toiminnassa.96 

 

                                                 
96  How do we render this truth in compelling and concrete fashion in today’s world, a 

world in which philosophers like Derrida can speak of forgiveness only by adding 
the qualifying phrase “if such a thing exists”? By creating practices of reconciliation 
and reconciled communities. “- - “ What the world needs now is reconciliation, as 
everything from dysfunctional family dynamics to dysfunctional geopolitics sadly 
but amply attests. (DD, 434–435.) 



3 TOIMINTA, KIELI JA KULTTUURI 

Tässä luvussa jatketaan ensimmäisen tutkimusongelman käsittelyä: Millainen 
on Kevin J. Vanhoozerin käsitys toiminnasta? Luvun alussa teen joitakin huo-
mioita Vanhoozerin toiminnan käsitteen laajemmasta filosofianhistoriallisesta 
kontekstista. 

Hegel oli Määttäsen (2008, 244–245) mukaan valistukselle ominaisen indi-
vidualismin kriitikko, jonka mukaan ihmisen tietoisuutta määrittää konteksti eli 
hänen asemansa yhteisössä. Tietoisuus rakentuu yksilön ja yhteisön vastavuo-
roisessa suhteessa eli henkilökohtainen mielipide on toisin sanoen osa kulttuu-
rissa vaikuttavan hengen (Geist) tuottamaa kehitykselle välttämätöntä prosessia.  

Myöhemmin tämä Hegelin peruskäsitys yksilön ja kulttuurin vastavuoroi-
sesta suhteesta on saanut useita eri tulkintoja, joista Marxin tulkinta on epäile-
mättä tunnetuin.97  Myös Deweyn jaottelu mieleen ja tietoisuuteen on Määttä-
sen (2008, 245) mukaan hyvin yhteneväinen Hegelin tulkinnan kanssa. Hegelillä 
kulttuuri on hengen itsekehitystä, joka konkretisoituu näkyvään muotoon yh-
teiskunnan instituutioissa, mutta Marxilla ja Deweyllä puolestaan nimenomaan 
käsillä tapahtuva tekeminen (poiesis) luo uutta. Ihmiskunta muovaamalla luon-
toa ja valmistamalla kulttuuriesineitä luo itse itsensä, minkä vuoksi Hegelin 
hengen sijaan ensisijalle asettuu käsillä tehtävä työ. Deweyllä käsillä tehtävä työ 
ja työkalut muodostavat kielen ohella ihmisen toiminnan, oppimisen ja tietämi-
sen perustan. Marxin mukaan ihminen on syvimmiltään luonut itse itsensä 
omin käsin tehdyllä työllä. (Miettinen 2008, 211–212; Hendley 2008, 17–27.)  

Lasten tietoisuuden kehitystä tutkinut ja marxilaisesta dialektiikasta vai-
kutteita saanut psykologi Lev Vygotski näki psykologiassa vallitsevan sisäisen 
                                                 
97  Tässä tutkimuksessa ei tehdä eksplisiittisiä erotteluja varhaisen tai myöhemmän 

Marxin välille eikä muutenkaan syvennytä hänestä esitettyihin satoihin eri tulkintoi-
hin. Olennaista on pyrkiä kuvaamaan miten Vanhoozerin näkemys luovuudesta ja 
toiminnasta eroaa Marxin tulkinnasta suuressa mittakaavassa. Hyvän katsauksen 
Marxin filosofian tutkimukseen liittyvistä ongelmista antaa von Wright (1998, 451–
457).  Hän nostaa esille erään tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisen perusta-
van ongelman Marxin ajattelussa: luonnon ja yhteiskunnan välisen analogian. Toisin 
sanoen Marxin ajatteluun sisältyy eskatologisen vakuuttumisen ja uskon ohella myös 
varma olettamus yhteiskunnan ja luonnon välisestä ”näkymättömästä” yhteydestä. 
(von Wright 1998, 457–458.) 
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kriisin, jonka hän pyrki ratkaisemaan omassa teoriassaan. Kartesiolaisen perin-
teen vaikutuksesta tietoisuutta tutkittiin aineellisesta maailmasta riippumatto-
mana ilmiönä, minkä vuoksi tutkimuksen tuli perustua introspektioon tai fe-
nomenologiseen analyysiin. Puhtaasti materialistinen lähtökohta puolestaan 
redusoi kaiken mekanistiseksi kausaliteetiksi eli ongelmaksi muodostuivat nai-
vistiset selitykset hyvin kompleksisille ilmiöille.  Vygotski kehitti Marxin ajatus-
ta kulttuurin ja tietoisuuden välisestä suhteesta ymmärtämällä käsillä tekemi-
sen ja työkalut hieman abstraktimmin ajatteluksi kielen avulla, mikä merkitsi 
osittain paluuta Hegelin alkuperäiseen asetelmaan. (Miettinen 2008, 213–215.)  

Vanhoozerin käsitys toiminnasta (dran) erottautuu selkeästi Marxille ja 
Deweylle ominaisesta toiminnan (poiesis) tulkinnasta. Vanhoozer tulkitsee He-
gelin teleologisesti etenevän prosessin edustavan suljettua järjestelmää, jossa ei 
ole tilaa yllättävyydelle ja improvisaatiolle. Toisekseen Vanhoozer kyllä yhtyy 
Hegelin ajatukseen kulttuurin kyvystä ”vangita” ihmisen tietoisuus, mutta kä-
sittää sen lähtökohtaisesti negatiivisena ilmiönä, missä ihminen menettää ky-
vyn olla luova ja autenttisesti kriittinen.  

Vygotskista poiketen Vanhoozer ei ymmärrä kieltä instrumentaalisesti 
mielen ”työkaluna”, vaan lähtee liikkeelle Austinin ja Wittgensteinin käsityksis-
tä, joissa toiminnan ja kielen suhde tulkitaan eri tavalla. Vanhoozerilla kielen ja 
toiminnan välinen ero liukenee, koska molempia määrittää syvimmiltään juo-
nellisuus. Yksittäinen teko tai sana saa lopullisen referenssin ja oikein tulkitta-
van merkityksen vasta kokonaisjuonessa (mythos). (FS, 15–19.)  

Vanhoozer tarkastelee toimintaa gadamerilaisesta lähtökohdasta, jossa jo-
kainen tulkintatilanne nähdään partikulaarisena, mikä merkitsee irrottautumi-
sesta sekä ontoteologisuudesta että idealismista. Toiminnan juonellinen tarkas-
telu merkitsee samalla sen perustavaa hermeneuttista luonnetta, mikä merkit-
see myös oppimisen kannalta uutta näkökulmaa. (Rescher 2005, 45–47.) 

3.1 Toiminnan ja kielen vastavuoroisuus 

Tässä luvussa tarkastellaan Vanhoozerin (FT, 111) käsitystä toiminnan ja mielen 
välisestä suhteesta.98 Hän pyrkii ratkaisemaan klassisen ongelman tarkastele-
malla kielen ja toiminnan välistä suhdetta uudesta näkökulmasta, missä Austi-
nin ja Wittgensteinin teorioilla kielestä on keskeinen rooli.  

Vanhoozer viittaa teksteissään Wittgensteinin ohella samaan aikaan vai-
kuttaneeseen J.L. Austiniin (2016), jonka teoksessa How to do Things with 

                                                 
98  Aristoteleen Nikomakhoksen etiikassa toiminta selittyy Buekensin (2011, 223–225) 

mukaan halujen ja toiveiden toteuttamisena. Toiminta voidaan selittää pragmaattisen 
syllogismin avulla, jossa premisseiksi asetetaan  halu ja johtopäätökseksi toteutunut 
teko. Toiminnan ja halun välinen suhde voidaan tällöin ymmärtää kausaalisena. Ta-
sapainoinen ja onnellinen elämä kaupunkivaltiossa eli poliksessa edellytti kykyä ha-
lujen ja toiveiden hillitsemiseen. Kasvatuksessa oli olennaista kehittää nimenomaan 
kykyä itsehillintään ja kohtuullisuuteen, jotta onnellisuus varsinaisena päämääränä 
voi toteutua.  Aristoteleen tavoin kausaalisen suhteen ihmisen halujen ja toiminnan 
välillä ovat olettaneet useat myöhemmät filosofit. 
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Words toiminta asettuu keskeiseksi periaatteeksi kielen loogisen analyysin si-
jaan. Austinin mukaan sanojen avulla ei vain todeta asioita kuten ”Nyt sataa”, 
vaan sanoilla myös toteutetaan asioita ja muutetaan asiantiloja.99 Esimerkiksi 
avioliittoon vihkimyksessä, jossa sanojen avulla muutetaan siviilisäätyä. Bue-
kens (2011, 227) nostaa esille keskeisen ongelman liittyen Austinin alkuperäisen 
teorian ja J.R. Searlen edelleen kehittämän puheaktiteorian välillä. Austin oli 
kiinnostunut toiminnasta laajemmassa mielessä, mutta Searle kavensi sen pel-
käksi lingvistiikaksi. Searlen jälkeen toimintaa tarkasteltiin pelkästään kieleen 
liittyvänä kysymyksenä, mikä merkitsi laajemman toiminnan tarkastelun lak-
kaamista. (DD, 63–65.) 

Vanhoozerin ajattelussa Austinille (2016, 90–95) keskeinen toiminta saa 
merkittävän sijan, mutta hän kehittää käsitystä toiminnan ja kielen välisestä 
suhteesta edelleen tulkiten sitä kaksisuuntaisen juonellisuuden näkökulmasta: 
Toiminta ohjautuu omaksuttujen juonien mukaisesti ja toisaalta toiminta muo-
dostaa aina juonen.  

Toiminta määrittyy Vanhoozerilla muutoksen aiheuttamisena ja se voi-
daan jakaa kahteen eri perustyyppiin, jotka on lainattu Habermasin (1984, 305–
309) kommunikatiivisen toiminnan teoriasta. 

Jürgen Habermas distinguishes communicative action (action oriented to under-
standing) from strategic (causal, coercive) action and the former clearly covers more 
than transmitting information. (RT, 212.) 

“- -“ in terms of what Jürgen Habermas calls “strategic”action. Strategic action aims 
at bringing about a desired change in the world by manipulating or controlling an 
entity’s behavior. By way of contrast, the success of “communicative” action depends 
on an agent’s bringing about understanding on the part of other interlocutors about 
some matter, reaching a consensus, and freely coordinating their ensuing actions. (RT, 
316–317.) 

Habermasin (1973, 151–152) jaossa olennaista on kommunikaation ja toiminnan 
varsinainen intentio.100 Onko tarkoitus vaikuttaa toiseen osapuoleen itselle tär-
keän päämäärä saavuttamiseksi vai yhteisen hyvän vuoksi? Toiminnan varsi-
nainen luonne ei ole siis nähtävissä välittömästi ja suoraan, vaan intentio on 
luonteeltaan kätkeytyvää. Vanhoozer näkee myös Bahtinin ja Habermasin teor-
ioiden välillä yhteyden: 

I believe that Bakhtin has discovered in literary theory an equivalent to Habermas’s 
discovery in social theory of the distinction between communicative (dialogical) and 
strategic (monological) action. (RT, 333.) 

                                                 
99  Robson (2003, 130) nostaa esille Austinin vähättelevän asenteen kielen mimeettistä ja 

figuratiivista luonnetta kohtaan: “In a much-discussed passage, Austin writes: ‘Lan-
guage’, spoken on stage, used in a poem or soliloquy, ’is in special ways – intelligibly 
– used not seriously, but in ways parasitic upon its normal use – ways which fall un-
der the doctrine of the etiolations of language. All this we are excluding from consid-
eration.’” 

100 Habermasilla mimesis edustaa kommunikatiivisen järjen vastakohtaa. (Leskinen 2017, 
141.) 
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Toiminta voidaan jakaa toisin sanoen kahteen perustyyppiin, joista toisen tar-
koitus on puhtaasti funktionaalinen.  Pyrkimyksenä on tällöin vaikuttaa ympä-
ristöön ilman dialogia, vain omaa ääntä ja tahtoa kuunnelleen. Kommunikatii-
visen toiminnan lähtökohta puolestaan on vastavuoroisuus ja kaikkia osapuolia 
huomioon ottavan lopputuloksen löytyminen. Vanhoozer näkee yhtymäkoh-
dan myös Augustinuksen oppimiskäsityksen ja Habermasin teorian välillä.  

Here we may once more recall Habermas’s distinction between instrumental and 
communicative rationality. The former seeks to bring about change by manipulating 
objects in the world; the latter aims at achieving understanding between persons 
through language and communication. It is of course possible to use language too to 
manipulate: the cynic you will always have with you. Political and theological huck-
sters regularly employ rhetorical techniques to market their ideological wares. Ha-
bermas therefore reserves the term communicative rationality for speech acts that 
produce an informed and willing consensus, hence the importance of Augustine’s 
point about learning. (RT, 373.) 

Augustinuksen oppimiskäsityksen taustalla on hänen stoalaisilta omaksuma 
jako ulkoiseen ja sisäiseen sanaan, joista jälkimmäinen merkitsee lähinnä ym-
märtämistä ja ajattelua. Vanhoozer samaistaa Habermasin instrumentaalisen 
toiminnan ja Augustinuksen ulkoisen sanan vastaanottamisen ilman ymmär-
tämistä. Ymmärtäminen edellyttää sisäistämistä eli asian vastaanottamista sisäi-
sen puheen tasolla. Strateginen toiminta edustaa täten negatiivista mallia, jossa 
varsinaisena tavoitteena ei ole kommunikointi ymmärryksen ja dialogin avulla, 
vaan pyrkimys käyttää ihmisiä funktionaalisesti, oman päämäärän saavuttami-
seen.  

Mielen ja toiminnan väliseen suhteeseen liittyy Vanhoozerilla olennaisesti 
juoni. Mielessä olevat toiveet ja halut syntyvät kielellisessä todellisuudessa ja 
niillä on narratiivinen luonne, minkä seurauksena toimintaa tai haluja ei voi 
tarkastella kielellisestä todellisuudesta erillisenä. Vanhoozerilla halut ja toiveet 
eivät selity niinkään yksilön mielikuvituksen luomina fantasmoina, vaan kult-
tuuristen symbolien takana vaikuttavien kertomusten synnyttäminä ja ylläpi-
täminä. 

Tarkastellaan seuraavaksi toiminnan ja kielen välistä suhdetta: 

The place to begin arguing this point is Wittgenstein’s suggestion that understanding 
comes through watching language in action (“look to the use”): [T]he meaning of a 
word is its use in the language.” Wittgenstein’s essential insight is that speakers use 
words in different ways to do different things in different situations. His notion of 
“language games” calls attention to the relationship between language and particular 
situations in everyday life. “- - “ The point is that understanding language requires 
more than a knowledge of dictionary definitions (themselves summaries of common 
usage); understanding requires familiarity with the particular game being played. 

The game metaphor draws attention to the fact that speaking and writing are rule-
governed activities. For Wittgenstein, every language game – giving orders, report-
ing an event, guessing riddles, thanking and so forth – is related to some interper-
sonal activity. Using language creates a “public space” ”- - “  According to Wittgen-
stein, it is by participating in particular linguistic practices that we come to learn the 
rules – the “grammar” – that govern word use in a given situation. In Wittgenstein’s 
words:”Grammar tells what kind of object anything is.” (DD, 212–213.) 
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Kielipelissä kieltä tarkastellaan toiminnan näkökulmasta, mikä merkitsee sa-
malla kielen merkityksen avautumista vain itse kielen käytössä. Yksittäinen 
sana edustaa kieltä ilman toimintaa, minkä vuoksi sen sanakirjamerkitys on 
aina tietyssä mielessä harhaanjohtava. Syvimmiltään sanakirjamerkitys perus-
tuu yleistyksiin kielen käytöstä. Kielipeliin liittyy Wittgensteinilla ajatus kielen 
käyttöön olennaisesti kuuluvasta luovuudesta.101 Kielen käyttö ja tulkinta ovat 
syvimmiltään hyvin luovia prosesseja, joille rajat asettaa kielioppi, mikä omak-
sutaan käyttämällä kieltä eri tilanteissa. Kielioppi on syvimmiltään vain kielen 
käytössä kehittynyt säännöstö, joka asettaa kehykset kielen luovuudelle. Koska 
kieli tulee ilmi vasta toiminnassa eli kielen käytössä, on kielioppikin luonteel-
taan dynaaminen eli alisteinen toiminnalle. (Kannisto 2002, 311–314.)  

Kielessä on sääntöjen ohella myös eri tyylilajeja, joissa kieltä käytetään eri 
tavalla: runous ja tieteellinen teksti poikkeavat tyylillisesti toisistaan. Tyylilaji 
säätelee kielen käyttöä ylätasolla. Vanhoozerin mukaan kielen tyylilajien ja so-
siaalisten tilanteiden välillä on havaittavissa yhteneväisyys: 

If words are like tools, as Wittgenstein suggest, then we can liken literary texts to the 
projects on which the tools are put to work. As with language, there are many differ-
ent type of “literary games,” or simply “literary genres” (from Latin genus= kind). It 
is reasonable to suppose that these genres, like spoken language games, are related to 
social situations or “forms of life.” Indeed, literary genres – larger-scale uses of lan-
guage – can, like language games, be seen as “rule-governed forms of social behav-
ior.” Whereas individual texts are the result of communicative action, literary genres 
are forms of communicative practice. (DD, 213–214.) 

Wittgenstein (Filosofisia tutkimuksia §43) asetti keskiöön toiminnan eli itse kie-
len käytön arkisissa tilanteissa. Myös Austin – ennen Searlen suorittamaa 
redusointia – tarkasteli toimintaa laajemmassa mielessä, ei vain kielen tasolla. 
Vanhoozer pyrkii kohti kielen ja sosiaalisen kanssakäymisen välisen raja-aidan 
häivyttämistä. Kieli ja sosiaalinen toiminta edustavat syvimmiltään vain kahta 
eri ilmenemistapaa ja ovat erottamattomia, mikä merkitsee samankaltaisuutta 
sosiaalisten tilanteiden ja kielenkäytön välillä.  

Once upon a time, literary critics viewed genre as convenient category for classifying 
texts (e.g., as epic, tragedy, comedy). However, more recent studies depict genres as 
forms of social action that exist in and often influence particular situations. Here we 
would do well to relate genres to Alasdair MacIntyre’s definition of “practice” as a 
form of socially established, cooperative human activity that is internally coherent, 
subject to standards of excellence that partially define it, and done for the sake of 
some “good.” Writing history is one such rulegoverned practice; haiku is another. 
Literary genres are social strategies, practices that enable complex and concrete ways 
of interacting with others. It is largely for this reason, perhaps, that literary genres 
change over time. Even relatively stable genres such as history are practiced differ-
ently today than they were in ancient or early modern times. Properly to understand 
a text as history, then, is to be aware of the rules or conventions that governed the 
way history was done in a given time and place. (DD, 214.) 

Sosiaalisen toiminnan ja kielen välinen yhtäläisyys ja raja-aidan häivyttäminen 
tulee yhä ilmeisemmäksi Vanhoozerin intentioksi. Vanhoozer lainaa McIntyren 

                                                 
101  (ks. Säätelä 2000, 74–76; Hagberg 2016, 144–154.) 
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(1981, 187) määrittelyä toiminnan eettisestä luonteesta, jolle ominaista on sisäi-
nen koherenttius ja pyrkimys hyvään. Samalla tavalla kirjallisuuden lajit mää-
rittävät kielipelin kontekstin. Esimerkiksi kontekstin tunnistaminen satiiriksi 
auttaa ymmärtämään, että lauseen esittämä väite ei ole tarkoitettu kuvaamaan 
asiantiloja, vaan intentiona on pikemminkin huumorin kautta avata toinen nä-
kökulma. Aivan samalla tavalla sosiaalista toimintaa ohjaa pitkälti ”kirjoitta-
mattomat” käyttäytymissäännöt, joiden tunteminen mahdollistaa käyttäytymi-
sen ja tekojen tulkinnan. Sosiaalinen toiminta asettuu lähes poikkeuksetta kir-
joittamattomien käyttäytymissääntöjen rajoihin – aivan kuten Wittgensteinin 
mukaan kielioppi rakentuu kielen käytössä.102  Sosiaaliseen toimintaan liittyy 
olennaisesti intentio, minkä avulla sen tulkinta on huomattavasti helpompaa. 
Intention tunnistaminen on helpompaa jos ”kirjoittamaton käyttäytymissääntö” 
on tunnistettu —aivan kuten tieto kirjallisuudenlajista auttaa tekstin tulkitsemi-
sessa. (Appelqvist 2010, 68–69.) 

Ilman juonen tunnistamista tulkinta käy lopulta hankalaksi niin sosiaali-
sessa toiminnassa kuin tekstissä. Tekstin ja toiminnan välisen raja-aidan liuke-
neminen ilmenee Vanhoozerilla yhä selvimmin hänen rinnastaessa Wittgen-
steinin teorian Bahtinin teorian kanssa. Bahtinin103 mukaan teksti voi säilöä ajan 
ja paikan, mitä hän kutsuu tekstin kronotyyppiseksi ominaisuudeksi. Kirjalli-

                                                 
102  Genre is not merely a formal entity but “becomes pragmatic … a point of connection 

between intention and effect, an aspect of social action.” Indeed, one theorist defines 
genre as “situated rhetorical action.” On this view, one classifies genres not only with 
respect to form and content but also as a kind of situated communicative action; 
hence context and the aim of discourse are as important to consider as are literary shape and 
subject matter.  In short: genres are bound up with the aims and purposes of beings 
who act and react within social institutions in certain rule-governed ways to accom-
plish certain kinds of communicative objectives. Literature falls into generic types 
precisely because the situations human find themselves in often recur.  Just as ex-
changing greetings is a convention upon meeting people, so writing history – a larg-
er-scale language project, to be sure – is a useful convention for helping a people to 
understand why the present is the way it is. And so it is with all the literary genres: 
each makes a distinct social contribution. (DD, 214.) 

103  Hermeneutiikassa keskeinen kysymys tekijän, tekstin ja lukijan suhteesta asettuu 
Bahtinin ajattelussa kokonaan uuteen näkökulmaan. Bahtiniin liittyvän tutkimuksen 
kiistelyn aiheena on ollut häneen suhteensa formaaliseen retoriikan analyysiin. Tämä 
kiista ei ole Vanhoozerin ymmärtämisen kannalta olennainen, vaan pikemminkin 
Bahtinin ajatus tekstiin sisältyvistä menneistä ja tulevista tulkinnoista. Teksti on 
luonteeltaan ajallisen ajan ylittävää, mikä tulee ymmärrettäväksi ortodoksisessa tra-
ditiossa keskeisen ”Alussa oli Sana”-tulkinnan kautta. Bahtinille keskeistä on tekijän, 
tekstin tai lukijan sijaan ääni, joka on aina sidoksissa vastaanottajan aktiiviseen ym-
märtämiseen. Tekstiä ei pidä siis ymmärtää ensisijaisesti propositiona todellisuudes-
ta, vaan dynaamisena prosessina, jota ei voi erottaa muusta todellisuudesta erilliseksi 
saarekkeeksi. Äänellä on tapahtumaluonne ja se edellyttää aina toista ääntä, minkä 
vuoksi edes itsensä ymmärtäminen ei ole mahdollista ilman toista. Näin Bahtinin 
teoria torjuu myös yksilöllisen järjen korostuksen. Varsinaisesti totuus on aina ihmi-
sen ulkopuolella, mikä ei tarkoita kuitenkaan puhtaasti relativistiseen totuuskäsityk-
seen siirtymistä. Heteroglossia ei tarkoita niinkään kielellisten viestien sekoittumista, 
vaan toisen näkökulman ymmärtämisen välttämättömyyttä. Dialogi ei varsinaisesti 
toteudu ilman aktiivista ääntä ja sen aiheuttamaa vastaääntä, minkä vuoksi vasta-
vuoroinen ymmärtäminen on välttämätöntä. (Zappen 2004, 40–45) 
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suuden lajeilla on kyky kantaa mukanaan tekstin ”maailma”. Juonellinen ker-
tomus ei sisällä vain informaatiota logiikan edellyttämällä tavalla, vaan se kan-
taa mukanaan aina esimerkiksi myös tekstin kontekstin ja miljöön.  

Even speech-acts fall into certain types. The Russian literary theorist Mikhail Bakhtin 
employs the notion of “speech genres” to make the Wittgensteinian point about the 
correlation of language games and forms of life. Yet Bakhtin goes a step further when 
he implies that speech genres are in fact “life genres”: modes of speaking that virtual-
ly constitute certain forms of social activity (e.g., greeting, declining an invitation, po-
litical commentary, business orders). Without certain identifiable types of speech ac-
tion, certain forms of life would be unimaginable. The language/life relationship is 
mutual: there are relatively spable types of speech because there are relatively stable 
forms of life. (DD, 214–215.) 

Sosiaalisen toiminnan ja puheaktin välillä ei ole syvimmiltään ratkaisevaa eroa, 
vaan niiden välillä vallitsee moniulotteinen vastaavuus. Niitä yhdistää toimin-
taan liittyvän kokonaistilanteen vaikutus tulkintaan. Tulkintaa ei voi tehdä me-
kaanisesti, pelkän metodin tai teorian avulla, vaan sekä sosiaalisen tilanteen että 
tekstin tulkinnassa olennaista on kokonaistilanne. Kokonaistilanne ei ole kah-
dessa eri tulkintatilanteessa koskaan täysin samankaltainen, minkä seurauksena 
moniäänisyys on välttämätöntä. Moniäänisyys toisaalta merkitsee samalla sitä, 
että tekstin sekä sosiaalisen tilanteen tulkitsemiseen liittyy aina tietty odotusar-
vo. Teksti sisältää intention, joka asettaa väljät rajat eri tulkinnoille. Kirjallisuu-
denlajien ja sosiaalisten tilanteiden välillä on vahva yhteys, minkä vuoksi ne 
voidaan ymmärtää yhteisesti sovittuina lukittuina sosiaalisina tilanteina. 

Bakhtin correctly observes that certain types of real-life situations call for certain 
types of discourse. Similarly, a given genre embodies a social expectation, an expec-
tation that the hearer/reader will respond appropriately, whether by listening, or 
laughing, or crying, on obeying, or joining in, and so forth. Both situations and gen-
res display a certain exigence; each demands a certain kind of social response. Genres 
are strategies for coordinating social action, for acting together in typical situations: 
“Genres are the conventional and repeatable patterns of oral and written speech, 
which facilitate interaction among people in specific social situations.” A literary 
genre is thus an “instituonalized” (e.g, rule-governed) social practice. (DD, 215.) 

Ihminen sovittaa käytöksensä sosiaalisen tilanteen mukaan puoliksi huomaa-
mattaan. Jo pienenä lapsi oppii lukemaan sosiaalisen kanssakäymisen koodis-
toa ja käyttäytymään sekä niiden mukaisesti että rikkomaan niitä vastaan eri 
tavoin. Myös kirjallisuuden lajit asettavat rajat kirjoittajan luovuudelle tuoden 
kuitenkin samalla koheesiota tekstiin. Jos kirjallisuudenlaji vaihtuisi tekstissä 
hyvin tiheään, olisi tekstin ymmärtäminen äärimmäisen haastavaa. Samoin ih-
misten sosiaalinen käyttäytyminen ilman kirjoittamattomia sosiaalisen käyttäy-
tymisen sääntöjä muodostuisi mielivaltaiseksi. Tällöin sekä oman toiminnan 
aktiivinen ohjaus että toisten toiminnan tulkinta kävisi lähes mahdottomaksi.  

As contextually sensitive recurrent patterns of language use, “genres help constitute 
the substance of our cultural life.” Every culture engages in a vast number of stand-
ardized activities. A people’s speech and the sum total of a culture’s literary forms 
represent its “crystallized” activity, a compendium of sorts of its social life, even of 
its mental life: “a genre embodies an aspect of cultural rationality.” The cognitive sig-
nificance of genre is a socializing practice: “Form shapes the response of the reader or 
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listener to substance by providing instruction, so to speak, about how to perceive and 
interpret; this guidance disposes the audience to anticipate, to be gratified, to re-
spond in a certain way. 

Stated in dramatic terms, genres provide direction for one’s fitting participation, 
whether by word or by deed, in particular types of social situations. (DD, 215.) 

Sosiaalisen toiminnan ja kielen välisen eron liukeneminen, sekä niiden vasta-
vuoroinen suhde, tekee siirtymisen draamaan luontevaksi. Draamassa sekä 
toiminta että kieli ovat vastavuoroisessa käytössä. Draamassa myös juoni on 
aina tukemassa tulkintaa eli draamassa konteksti on ilmeinen.  

Draamassa toiminnan ja puheen välillä on vastavuoroisuus, koska puhe 
voidaan korvata toiminnalla. Toisaalta pitkäkin toiminnallinen tapahtuma voi-
daan kuvata muutamalla sanalla. Puheella voidaan selkeyttää toiminnan varsi-
naista päämäärää tai toiminnalla vahvistaa puheen intentiota. Puhe ja toiminta 
limittyvät draamassa erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Pelkkä puhe, ilman 
toimintaa, ei kuitenkaan olisi draamaa: 

Gadamer’s comments on drama are apt: “[O]nly the performance brings out every-
thing that is in the play….To be occasional is essential to it: the occasion of the per-
formance makes it speak and brings out what is in it. (DD, 235.) 

Draamalle toiminta on ehdoton edellytys eli tekstin lukeminen ei edusta draa-
maa. Draamassa toiminnan tehtävänä ei ole vain vahvistaa kielellistä viestiä tai 
olla kertomuksen elävöittäjänä. Toiminta on draaman ydin. Wittgensteinin mu-
kaan kielen varsinainen luonne ja Aristoteleen mukaan ihmisen moraali ilme-
nevät toiminnassa. Vanhoozer puolestaan siirtyy todellisuuden draamalliseen 
tulkintaan, missä kaikkea toimintaa voidaan tarkastella juonellisena.  Toimin-
nalla on aina jokin intentio, mikä määrittyy juonen perusteella. Ihminen ei toimi 
siis behaviorismin tai kognitiivisen psykologian olettamalla tavalla eli kausaali-
sesti ja ennustettavasti ärsykkeiden vaikutuksesta, vaan kaikelle toiminnalle on 
ominaista juonellisuus ja tulkinta. Toiminnan tulkinta voi siis muodostua lopul-
ta äärimmäisen haastavaksi ja monimutkaiseksi tehtäväksi, koska se edellyttää 
taustalla vaikuttavien juonien tunnistamista.  

Kysymys tahdon ja toiminnan välisestä suhteesta muodostuu Vanhooze-
rilla lopulta hyvin moniulotteiseksi kokonaisuudeksi. Toiminta asettuu Austi-
nin tavoin keskeiseksi lähtökohdaksi, jonka kautta voidaan tarkastella myös 
kieltä. Ricoeurin käsitys diskurssista pienimpänä mielekkäänä kielen yksikkönä 
on Vanhoorille keskeinen.104 Sanat saavat lopullisen merkityksensä juonessa, 
                                                 
104  Vanhoozerin väitöskirja Biblical Narrative in the Philosophy of Paul Ricoeur: A Study in 

Hermeneutics and Theology Cambridgen yliopistoon käsitteli Paul Ricoeurin herme-
neutiikkaa, minkä tutkimisella on viittaustenkin valossa ollut suuri merkitys hänen 
ajatteluunsa. Tämä osaltaan selittää sen, miksi Vanhoozerin ajattelun avaaminen on 
hyvin haastavaa: taustalla on hyvin monitulkintainen ja monesta eri tieteenalasta 
vaikutteita ottava teoria. Ricoeurin teoriat näyttäytyvät tutkimuskirjallisuuden valos-
sa hyvin vaikeaselkoisilta. Koska tämä tutkimus käsittelee Vanhoozeria eikä Ricoeu-
ria, on sen kannalta olennaista lähinnä Vanhoozerin tulkinta Ricoeurista.  
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jossa sanakirjan määrittelemä merkitys voi muuttua – joskus jopa täysin vas-
takkaiseksi. Kertomuksessa sanoja voidaan käyttää luovasti, joten ne voivat 
saada myös täysin uusia merkityksiä. Ricoeurin käsityksen taustalla on Aristo-
teleen Runousopissa esittämä teoria tragedian juonesta. Vanhoozer puolestaan 
siirtyy Ricoeurille keskeisestä fiktiivisen kirjallisuuden teemasta kulttuurin ja 
yksilön välistä suhdetta korostavaan näkökulmaan.  

Draamassa toiminta ja juoni ovat vastavuoroisessa suhteessa. Juoni ohjaa 
toimintaa ja toisaalta juoni tulee ilmi toiminnassa. Ilman juonta yksittäinen koh-
taus näyttäytyy vain temporaalisena tapahtumana, jonka tulkinta on lähes mie-
livaltaista. Aristoteleen mukaan draaman juonen avulla voidaan kertoa univer-
saaleja totuuksia elämästä. Tämä laajenee Vanhoozerin teoriassa merkitsemään 
toiminnan juonellista tulkintaa, mikä ulottuu ihmisen toiminnan ohella koske-
maan myös Jumalan toimintaa. 

3.2 Edifikaatio ja draama 

Tässä luvussa pyritään avaamaan alustavasti Vanhoozerin käsitystä tiedosta ja 
oppimisesta. Ihmisen suhdetta tietoon kuvaa metaforana paremmin katsojan 
kuin ohjaajan positio. Näytelmä juoni ja katsojan oman elämän käsikirjoitus 
ovat dialogisessa suhteessa, minkä vuoksi jokainen kokee ja tulkitsee subjektii-
visesti. Samalla tavalla suhteessa tietoon ihminen on aina alisteinen kulttuurissa 
vallitseville kertomuksille.  

Vanhoozer viitaa useampaan otteeseen eri teoksissaan Richard Rortyyn, 
jonka esittämä teoria edifikaatiosta on ollut hänen kiinnostuksensa kohteena. 
Rortyn ajatusten lainaamista ei tule kuitenkaan Vanhoozerin yhteydessä ym-
märtää laajana sitoutumisena Rortyn ajatteluun, vaan nimenomaan hyvin rajat-
tuna. Vanhoozerilla keskiöön nousee Rortyn osoittama kritiikki kartesiolaista 
ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmaa kohtaan. Länsimaiselle tieteelle tyypilli-
nen jako tarkkailevaan subjektiin ja havaittuun objektiin on edifikaation näkö-
kulmasta perustavasti harhaanjohtava tapa ymmärtää ihmisen asema havaitsi-
jana. Edifikaatiossa havaitsija on aina osa ja ”sisällä” havaitsemismaailmaa, tar-
kastelee jatkuvassa muutoksessa olevaa todellisuutta toiminnasta käsin, minkä 
seurauksena havainto ymmärretään perustavasti toiminnallisena.  

Rorty (1979) teoksessaan Philosophy and the Mirror of Nature näkee filo-
sofisen tradition ongelmana läpi sen historian olevan oletuksen, minkä mukaan 
luonto heijastuu suoraan mieleen. Rortyn mukaan filosofiassa on oletettu mie-
len luovan tarkkoja representaatioita luonnosta, minkä välttääkseen hän siirtyy 
ajatukseen edifikaatiosta. Rortyn käsitys edifikaatiosta muistuttaa enemmän 
filosofisen hermeneutiikan kuin perinteisen epistemologian käsitystä mielen ja 
todellisuuden välisestä suhteesta. Vanhoozer pitäytyy nimenomaan Rortyn teo-
rian jaotteluun hermeneutiikan ja epistemologian välillä. Epistemologiassa luo-
tetaan väitelauseiden eli propositioiden kykyyn esittää luotettavia tosiasiaväit-
teitä maailmasta. Hermeneuttisessa lähestymistavassa kyseenalaistetaan väite-
lauseen esittämän totuusväittämän yksiselitteisyys. Tämän näkökulman Van-
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hoozer sovittaa yhteen juonellisuuden merkitystä korostavan tulkinnan kanssa, 
missä yksittäisen väitelauseen merkitys on aina sidottu laajempaan kokonais-
juoneen (mythos). (TMS, 181–182; Lehtinen 2010, 37–45.) 

Rorty distinguishes sharply between epistemology and hermeneutics: epistemology 
assumes commensurable discourse between people as well as between their minds 
and reality, while hermeneutics denies having such “a set of rules which will tell us 
how rational agreement can be reached on what would settle the issue on every point 
where statements seem to conflict.” Epistemology is about everyone doing their ra-
tional duties to find common ground, thus resolving conflicts or rendering leftover 
disagreements noncognitive, semantic or temporary. Epistemology presumes famili-
arity that people wish to codify. Hermeneutics, by contrast, pertains “where we do 
not understand what is happening but are honest enough to admit it, rather than be-
ing blatantly “Whiggish” about it.” Frequent dichotomies falsely attach epistemology 
to objectively mirroring nature and hermeneutics to subjectively being human. 
Against juxtaposing hermeneutical “understanding” with more scientific “explana-
tion” as distinct ways of knowing, Rorty proposes instead to hand “knowledge” over 
to the Kantian and Platonic traditions of philosophy, on to abandon their enterprise. 
(TMS, 182.) 

Epistemologian tradition olettama ”luonnon heijastuminen mieleen” on Rortyn 
mukaan läpi filosofian historian jatkunut perustelematon ja kestämätön malli, 
mikä tulee asettaa kyseenalaiseksi. Ihmisten suhteellisen yhtenäinen kokemus 
todellisuudesta ei edellytä luonnon heijastumista mieleen, eikä ihmisten käsitys 
todellisuudesta toisaalta ole täysin yhteneväinen. Traditionaalisen epistemolo-
gisen tulkinnan olettaman suoran ”heijastuksen”, jossa luonnon oletetaan rep-
resentoituvan mieleen suhteellisen eksaktina vastaavuutena, sijaan Rorty tarjo-
aa omaa edifikaatiota, jossa keskeistä on representaation ja vastaavuuden sijaan  
oppiminen, ja sen prosessiluonne. Rortyn ajattelun taustalla vaikuttaa Gadame-
rin bildung, mitä hän tarkastelee nimenomaan suhteessa epistemologian käsi-
tykseen todellisuuden tulkinnasta. Luonnon heijastaminen mieleen näyttäytyy 
Gadamerin bildungin valossa hyvin ongelmallisena, koska ihminen ei tarkaste-
le ”luontoa” ulkopuolelta, vaan hän aina osa sitä, minkä lisäksi kokemus luon-
nosta tapahtuu kielessä. Tämän ohella jokainen tulkinta on partikulaarinen ta-
pahtuma eli luonto tulkitaan joka tulkintakerralla hieman toisella tavalla. Lisäk-
si tulkintaan vaikuttavat aiemmat tulkinnat eli traditio ja käsitys tulevaisuudes-
ta. Tulkintaan sisältyy aina ”leikki”, minkä vuoksi tulkintatapahtuma ei ole 
koskaan toistettavissa täysin vastaavana uudelleen. Rorty näkee filosofisen tra-
dition Platonista asti käsittäneen luonnon heijastuvan mieleen representoituna 
vastaavuutena. (Grondin 2010, 12–13.) 

Rorty complains about addiction to epistemology’s focus on essences, bite-sized 
basic elements that unify all discourse. In contrast, Rorty calls for “edifying”rather 
than “systematic” philosophy. He rejects “the Platonic-Aristotelian view that the on-
ly way to be edified is to know what is out there (to reflect the facts accurately – to 
realize our essence by knowing essences)”, suggesting instead “that the quest for 
truth is just one among many ways in which we might be edified. Philosophy cen-
tered in epistemology is systematic, whereas properly edifying philosophy is suspi-
cious about such pretensions. (TMS, 182–183.) 

Edifikaatiossa tulkinta ja oppiminen liittyvät yhteen, mikä merkitsee uutta nä-
kökulmaa. Ihminen ei ole koskaan valmis, finaalinen, vaan hänen käsityksensä 
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todellisuudesta muuttuu ja muokkautuu jatkuvasti. Tulkinta on täten alisteinen 
oppimiselle ja omaksutulle käsitykselle todellisuuden luonteesta. Omaksuttu 
käsitys toimii tulkinnallisena kehyksenä, mikä selittää tulkintojen yhdenmukai-
suuden. Saman kulttuurin sisällä, tiettynä aikakautena, ihmisillä on suhteellisen 
yhtenäisesti opittu käsitys todellisuuden luonteesta, minkä pohjalta on oletettu 
sen heijastuvan mieleen suorana vastaavuutena. Tieteen historiaan perehtymi-
nen kuitenkin osoittaa, että todellisuus on ymmärretty hyvin eri tavoin eri ai-
kakausina. Myös kulttuurien väliset erot osaltaan osoittavat, että todellisuus ei 
heijastu mieleen suorana vastaavuutena.  

Rortyn edifikaation periaatetta seuraten Vanhoozer tarkastelee kriittisesti 
myös hermeneutiikan perinnettä heideggerilaisesta näkökulmasta. Merkin ja 
objektin välinen suhde on jo Platonista ja Aristoteleesta lähtien ymmärretty me-
kaanisesti. Vaikka todellisuuden rakenne tulkittiin monin eri tavoin, säilyi aja-
tus merkkien luonteesta yksiselitteisenä kielelliseen käänteeseen asti. Herme-
neutiikan kehittyessä omaksi tieteenalaksi ryhdyttiin Schleiermacherin vaiku-
tuksesta etsimään universaalia selittämisen metodia. Dilthey puolestaan etsi 
hermeneutiikalle luonnontieteitä vastaavaa raudanlujaa perustaa: tavoitteena 
oli löytää metodi, joka mahdollistaisi lauseen yksiselitteisen merkityksen. 
(Schmidt 2006, 54–56.) 

Toisin sanoen hermeneuttisen tradition ongelmallisuus ilmenee selkeim-
min juuri metodiin perustuvissa teorioissa, jolloin kieli, todellisuus ja niiden 
välinen suhde nähdään hyvin yksiulotteisena: merkin ja merkitsijän välinen 
suhde tulkitaan kausaalisena ja mekaanisena. Tällöin kielen mysteeri ei saa ti-
laa, ja tulkinnasta muodostuu finaalinen ja ennakoitava. Metodiin perustuva 
tulkinta rajoittaa kielen leikkiä ja liikkumavapautta, jolloin se kapeutuu, tukah-
tuu ja menettää lopulta luovan voimansa. Vanhoozerille puolestaan sekä her-
meneutiikka että kysymys referenssistä jäsentyy juonen kautta. Vanhoozerille 
kieli ei ole luonteeltaan finaalista eikä merkitys ole koskaan lopullinen ja yksise-
litteinen. Tulkinnassa olennaista ovat gadamerilainen vastavuoroisuus ja tois-
tot, mitkä mahdollistavat uusien tulkintahorisonttien rajattoman synnyn. Tämä 
merkitsee kielen vapauttamista ”vastaavuuden” vankilasta leikkiin, mikä mah-
dollistaa kieleen sisältyvän luovuuden potentian toteutumisen. (TMS, 183–185.) 

Myös Derridan dekonstruktio, vaikka siinä korostetaan kielen selittämät-
tömyyttä ja mysteeriluonnetta, voidaan katsoa omaavan jäänteitä metodin har-
joittamisesta.105 Ajatus kielen historiallisten merkitysten dekonstruktiosta voi-
daan katsoa ”metodiksi”, vaikka se ei ole hermeneuttinen metodi perinteisessä 
mielessä. Dekonstruktiossa kieleen ajatellaan liittyvän historiallisia rakenteelli-
sia jäänteitä, jotka voidaan purkaa osiin. Tästä näkökulmasta katsottuna kielen 
”historiallisuus” objektivoidaan, mikä ilmenee dekonstruktion mekanistisena 
luonteena, jossa kielen nähdään osittain konstituoituvan yhteiskunnallisista ja 
sosiaalisista rakenteista käsin. Näiltä osin kielestä tulee objektivoitua:  

                                                 
105  Hart (2014, 262–263) tuo esille mielenkiintoisen yksityiskohdan liittyen dekonstrukti-

oon, joka Derridan mukaan ei viittaa niinkään Heideggerin destruktioon, vaan ni-
menomaan Lutherin käyttämään käsitteeseen destruuntur. 
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What is happening in the postmodern toolshed is that things are not being put to-
gether but taken apart. In particular, belief systems are being deconstructed. The de-
constructor, like an inquisitive boy who disassembles things to see how they work, 
pries apart worldviews in order to expose their inner workings and their rhetorical 
plays. What the postmodern discovers behind various worldviews are political inter-
ests and power levels. For these postmodern disbelievers in knowledge, philosophy 
is not about truth but about power, rhetoric and ideology. (FT, 19.) 

Dekonstruktion sijaan Rortyn edifikaatio on Vanhoozerille keskeisessä asemas-
sa, vaikka hän soveltaa sitä suhteellisen vapaasti liittämällä sen Aristoteleen 
draamateorian käsitykseen näytelmän katsojasta. Keskeistä on luopuminen 
taustalla vaikuttavasta platonis-aristotelisesta ajatuksesta, minkä mukaan tie-
täminen on tosiasioiden reflektointia. Tälle vastakkaiseen positioon asettuu 
Vanhoozerin draama, missä tärkeintä on improvisaatio ja perinteen ohjaamaan 
turvallisen tieteen polun välttäminen. Tulkinta katsojan asemasta draamassa ja 
kartesiolaisuudessa asettuvat keskenään vastakkaisiin positioihin. Kartesiolai-
suudessa todellisuuden havainnoinnin oletetaan olevan objektiivista, ulkopuo-
lelta tapahtuvaa, tarkastelua. Draamassa sen sijaan ihanteena on katsojan mak-
simaalinen osallistuminen ja subjektiivisuus aina katharsikseen asti: 

The metaphor of the theater involves more than theoretical beholding, and this in 
two ways. First, an audience is more than a group of passive (or impassive) observers. 
Spectators typically have more than a theoretical interest in the drama as it unfolds 
on the stage. One of the principal purposes of the theater, according to Aristotle, is to 
achieve “catharsis.” There is thus a degree of emotional and imaginative investment 
in the kind of beholding that takes place in a theater that goes beyond the disinterest 
speculation of theorists. (DD, 16.) 

Filosofiassa tulee varmuuden tai teoreettisen spekulaation sijaan etsiä viisautta, 
mikä ilmenee ennen kaikkea, objektivoinnin sijaan, enemmänkin elämänasen-
teena. Runouteen sisältyy aina ennakoimaton elementti: kielikuvien mahdollis-
tama yllättävyys, mikä usein puuttuu tieteelliseltä kieleltä.  Edifikaatiossa ko-
rostuu tietämisen sijaan oppiminen, uteliaisuus ja avoimuus. Tavanomaisesta ja 
tutusta voi sanojen luovan käytön avulla avautua jotain täysin uutta ja poik-
keavaa. Näin ollen luovuus ja todellisuuden uusi hahmottaminen liittyvät kiin-
teästi ”kielen käyttöön” eli toimintaan. Juonessa toteutuva kielen leikki avaa 
uusia näkökulmia, mikä mahdollistaa ”toisen” näkökulman ymmärtämisen.106 
Tällöin kieltä ei käytetä instrumentaalisesti pelkkänä välineenä, vaan heittäydy-
tään tulkinnan leikkiin, luovaan prosessiin, mikä mahdollistaa täysin uusien 
näkökulmien syntymisen. (TMS, 181–184.) 

                                                 
106  Vanhoozerilla leikki ulottuu myös toiminnan muodostaman juonen tasolle. Draa-

massa jokaisella näyttelijällä on oma subjektiivinen rooli, joka osittain asettaa rajat 
myös näyttelijän improvisaatiolle. Näyttelijän tulee improvisoida roolin asettamissa 
rajoissa, koska muuten näytelmän kokonaisuus kärsii näyttelijän omalakisuudesta. 
Draamassa vain ohjaajalla on kokonaisnäkemys näytelmästä kokonaisuutena, mutta 
hänelläkään ei ole aivan tarkkaa ja eksaktia kuvaa esityksen jokaisesta yksityiskoh-
dasta. Näyttelijöiden improvisaatio osittain ratkaisee esityksen onnistumisen. Jokai-
nen toistettava esitys on hieman erilainen, vaikka käsikirjoitus on aina sama.  
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Tragediassa katsoja ei ollut Aristoteleen mukaan passiivinen tarkkailija, 
vaan hän osallistui draamaan aktiivisesti. 107  Näyttelijät ja katsojat yhdessä 
mahdollistavat draaman varsinaisen päämäärän, välitilan (metaxu) toteutumi-
sen, jossa näytelmän juoni ja katsojan elämätarina kohtaavat. Toisin sanoen 
draaman lavastetun näyttämön sijaan varsinainen päämäärä toteutuu katsojan 
mielessä. Tietoisuudessa olevalla näyttämöllä draaman juoni ja oman elämän 
tapahtumat muodostavat uuden juonen.  Näytelmän juoni ja katsojan oman 
elämän muodostama juoni luovat vastavuoroisen prosessin, mikä mahdollistaa 
uuden näkökulman syntymisen. Välitila mahdollistaa uuden tulkinnan omasta 
elämästä ja uusien tarkastelunäkökulmien avautumisen. Draama mahdollistaa 
oman elämän ”tapahtumien” muodostaman juonen uudelleentulkinnan, jopa 
hyvin radikaalisti uudella tavalla.  

Draamassa näyttelijöillä ja katsojilla on siis hyvin aktiivinen rooli ja sub-
jektiivinen tarkastelunäkökulma. Jokaisella katsojalla on erilainen elämänhisto-
ria, erilainen subjektiivinen elämäntarina, joka muodostaa näytelmän juonen 
kanssa vastavuoroisen suhteen. Näytelmän juoni resonoi henkilökohtaisen juo-
nen kanssa eri tavoin, minkä vuoksi tragedian juoni tulkitaan aina äärimmäisen 
subjektiivisesti. Ei siis ole olemassa mitään tulkinnallista Arkhimedeen pistettä, 
vaan draaman universaali juoni muodostaa erilaisen dialogin jokaisen yksilölli-
sen juonen kanssa.  

Vanhoozer kehittää pragmatismille ominaista toiminnallisen ja aktiivisen 
subjektin näkökulmaa ottamalla Aristoteleen draamalle olennaisen toiminnan 
mimesiksen lähtökohdakseen. Toiminnan mimesis ei jäljittele persoonia, vaan 
elämää. Edellä kuvatulla tavalla oma elämä ja näytelmän juoni ovat luovassa 
prosessissa, jota edes näytelmän ohjaaja ei mitenkään kykene laskelmoimaan tai 
ennakoimaan. Draaman juoni on siis täysin avoin eri tulkinnoille, jolle rajat 
asettaa vain mielikuvitus.  

Koska draamaa ei ole vain näyttämöllä, vaan koko todellisuutta tarkastel-
laan näyttämönä, toiminnan mimesis muuttuu ”arkipäiväiseksi”, koko ihmisen 
elämän kirjoa kuvaavaksi periaatteeksi. Pragmatismille ominainen tulkinta, jos-
sa luovuus liitetään kaikkeen toimintaan, vaihtuu Vanhoozerilla nimenomaan 
myös mielikuvituksettomuuden tarkasteluun. Mimesis eroaa mimiikasta, jolle 
on ominaista imitaatio ja jäljittelevä toistaminen. Ihmisten toiminta näyttäytyy 
pääsääntöisesti mielikuvituksettomana, mikä ilmenee esimerkiksi eri yksilöiden 

                                                 
107  Katsojan rooli on viihteellisyyttä korostavassa perinteessä ymmärretty passiiviseksi 

vastaanottajaksi. Jopa kuluttajaksi, joka maksaa saadakseen esteettisen kokemuksen. 
Subliimia korostavassa estetiikassa draamasta on tullut erityisen, ”valitun” joukon 
ymmärrettävissä olevaa korkeakulttuuria, jota rivikansalaisen on mahdoton ymmär-
tää. Draama oli kuitenkin alun perin antiikin aikana nimenomaan suuren yleisön 
suosimaa ja sitä leimasi ”tavallisuuden” ja kansanomaisuuden leima, mutta siitä 
huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi, Aristoteles nosti tragedian taidemuodoista 
korkeimmaksi. Antiikissa draamalla oli eettisen kasvun mahdollistajana yhteiskun-
nallinen tehtävä kehittää katsojan kykyä moraalisten ongelmien moniulotteiseen 
pohdintaan.  
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hyvin samankaltaisina tapoina ja tottumuksina eri kulttuurien sisällä. Kyvyt-
tömyys mielikuvituksen käyttöön ja luovuuteen ilmenee siis ennen kaikkea jäl-
jittelevänä toimintana eli mimiikkana.  

3.3 Identiteetin paljastuminen 

Tässä luvussa tarkastellaan Vanhoozerin narratiivista tulkintaa identiteetistä, 
missä keskeistä ovat toiminnan muodostama juoni ja eettinen vastuu. Ihmisen 
varsinainen identiteetti on luonteeltaan kätkeytyvä, ja paljastuu sekä itselle että 
muille ihmisille totuudellisesti vasta toiminnan kautta. Luotu imago voi olla 
hyvin harhaanjohtava, koska se perustuu temporaaliseen näkökulmaan. Mi-
miikka ja luova toiminta erottuvat toisistaan vasta temporaalisuuden ylittäväs-
sä tarkastelussa, mikä edellyttää juonen tunnistamista. 

 Kun toimintaa tarkastellaan ontologisesta näkökulmasta, olennaisia 
muuttujia ovat liike ja muutos. Perinteinen substanssiontologia kuvaa todelli-
suuden staattisena, minkä taustalla on Vanhoozerin mukaan Aristoteleen ajatus 
jumalasta liikkumattomana liikuttajana. Ihmisen kokemus todellisuuden staat-
tisesta luonteesta selittyy Vanhoozerin mukaan nimenomaan mielen rakenta-
mana temporaalisena skeemana: 

It is of considerable metaphysical importance, particularly in the light of the possibil-
ity of Feuerbachian slips, that one be able to distinguish “real” from merely “mental” 
being, what exists inde-pendently of our thinking about it from what exists only as 
thought about. In contrast to Plato’s choice of self-identity and immutability as the 
criteria of the really real, Clarke follows Thomas in opting for action: “What is real is 
what can act on its own. In Austin Farrer’s words: “To be is to operate.” We know 
that something is real when its activity impinges on the existence of something else: 
“Real beings make a difference in the real world.” (RT, 223.) 

Platonille ideamaailma edusti liikkumattomuutta ja pysyvyyttä, minkä sijalle 
Vanhoozer asettaa toiminnan. Todellisuuden syvin olemus ei ole liikkumatto-
muus, vaan toiminta ja muutos. Platonilta juontuva jako, missä erotetaan itse 
varsinainen todellisuus sellaisena kuin se on ja mentaalinen todellisuus toisis-
taan, rakentuu Vanhoozerilla uudella tavalla, johon hän ottaa vaikutteita Tuo-
mas Akvinolaiselta (Summa Theologiae, I 87, q. 3, q). Vanhoozerin mukaan vie-
lä Akvinolaisella oleminen ja toiminta kuuluivat yhteen. Todellisuus varsinai-
selta luonteeltaan on toiminnallinen, jatkuvassa muutoksessa oleva. Ihminen 
mielessään – johtuen hänen rajoittuneesta mielikuvituksesta ja skeemojensa 
temporaalisesta luonteesta, käsittää kuitenkin todellisuuden liikkumattoma-
na.108 Ihmisen aikaan sidotut skeemat aiheuttavat vääristymää todellisuuden 
tulkinnassa, minkä seurauksena ihmisellä on tendenssi tulkita todellisuutta 
staattisena. Varsinainen, mielestä irrallinen, todellisuus on kuitenkin toiminnal-
linen. Olemisen sijaan huomio tulee kiinnittää muutokseen, koska se toimii luo-
tettavana merkkinä toiminnasta.  

                                                 
108 vrt. Kant Tiedekuntien riitely IV. 
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Vanhoozerilla ”substanssi” ei ole olemuksellista, vaan toiminnallista, joka 
suuntautuu ulkopuolelle ja ottaa vastaan. Todellisuus ei paljastu olevana, vaan 
toimivana. Vasta toiminnassa kaikki paljastuu ja tulee ilmi eli kommunikoi it-
sensä: 

“Substance” here appears as “a dynamic center of activity and receptivity” that has 
its own characteristic capacities. Action is the operative concept: a thing’s active 
presence or activity reveals not only that but what something is. To cite Thomas’s 
formula: agere sequitur esse (acting follows being). Every being “unveils” itself to 
others through its habitual being-in-act…. Being-in-act spills over as it were into self-
communicative action: “it is the very nature of real being . . . to pour over into action 
that is self-revealing and self-communicative.” Aquinas makes the same point: “It is 
in the nature of every actuality to communicate itself as far as it is possible.” … From 
the premise that action reveals the particular being from which it originates, Clarke 
infers that “All action is communication, and all communication is action. Being is in-
telligible precisely as communicative act: “I know the nature or essence of other real 
beings as this kind of actor on me. What more do we need to know about things, he 
asks, “than that they are the perduring centers of such-and-such characteristic actions 
on me?” (RT, 224–225.) 

Toiminnan muodostama juoni paljastaa toimijan varsinaisen luonteen. Staatti-
nen olemus ei kerro toimijan identiteetistä varsinaisesti yhtään mitään, vaan 
pikemminkin johtaa harhaan. Ihmisellä on aikaan sidottuna pyrkimys luoda 
skeema pelkän staattisen olemuksen perusteella. Varsinainen luonne paljastuu 
kuitenkin yksinomaan toiminnassa, mikä on samalla varsinaisesti totuudellista 
kommunikaatiota. Pelkän kielen avulla voidaan kertoa lumoavia tarinoita 
omasta persoonasta tai esittää väitelauseita, propositiota, jotka voivat jäädä 
helposti pelkiksi sanoiksi. Kaikki lauseet eivät Austinin (2016) teoriaa seuraten 
ole perlokutiivisia, mutta toiminta on aina perlokutiivista. Sen vuoksi ihmisen 
varsinainen luonne tulee totuudellisesti ilmi vasta toiminnan muodostamassa 
juonessa. Aivan kuten teatterissa, myös elämässä sanat voivat olla epäselviä, 
harhaanjohtavia tai petollisia. Vasta toiminnan muodostama juoni näin ollen 
paljastaa puheen totuudellisuuden tai mahdollisen valheellisuuden: 

“Drama works with embodied personal relationship, not with abstract propositions. 
Whereas poet is concerned with a design of words, the dramatist deals with designs 
for living. The medium of drama is acting: people doing things with their words and 
bodies.”(DD, 77.) 

Siirtyminen substanssiontologisesta näkökulmasta toiminnan näkökulmaan 
merkitsee olennaista muutosta ihmisen persoonan ja luonteen ymmärtämisessä. 
Myös ihmisten välisiä suhteita tulee tarkastella nimenomaan toimintaan perus-
tuvina relaatioina, joissa suhteen varsinaisen luonteen paljastaa henkilöiden 
välillä tapahtuva toiminta. Ihminen ymmärretään ennen kaikkea aktiiviseksi 
toimijaksi, jonka aiheuttamat muutokset maailmassa eli toiminnan muodosta-
ma juoni määrittää hänen persoonallisuutensa. Ihminen on toisaalta aina myös 
aktiivisen toiminnan aktiivinen vastaanottaja: 

It should perhaps come as no surprise, then, that Clarke believes personhood to be 
the primary model of being. It is persons, after all, who are best at presenting them-
selves through communicative activity to others. The human person is the best “ana-
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logue for us of all the basic metaphysical concepts.” As an agent who enters into rela-
tions, a person is a substance, in the sense of “an abiding center of acting and being 
acted upon.” Yet relationally too is as intrinsic to being as is substance given the lat-
ter’s orientation towards self- communication: “all action necessarily generates a web 
of relations between agents and recipients.” Clarke believes that this understanding 
of being as intrinsically self-communicative is “one of the few great fundamental in-
sights in the history of metaphysics.” 

Ymmärrys ja tulkinta minuudesta ei näin ollen tapahdu ulkomaailmalta sulje-
tussa tietoisuudessa, vaan ihminen sekä toimii intentionaalisesti että on inten-
tionaalisen toiminnan kohteena. Itseymmärrys ei siis merkitse passiivista reflek-
tiota, vaan identiteetti ”tulee ilmi” itselleen vain aktiivisen toiminnan muodos-
taman juonen kautta. Persoonallinen identiteetti on siis luonteeltaan kätkeytyvä, 
ja se tulee ilmi vasta toiminnan muodostamassa juonessa. Temporaalisuuden 
näkökulmasta tapahtuva itsereflektio on haavekuviin perustuvaa narratiivista 
identiteetin rakentamista, mikä voi olla suuressa ristiriidassa henkilön varsinai-
sen toiminnan kanssa. Juoni mahdollistaa temporaalisen näkökulman ylittämi-
sen, koska toiminta muodostaa aina narraation. Olemisen tarkastelu ilman toi-
mintaa johtaa aina harhaan. Toisin sanoen todellisuus ”eksistoi” varsinaisesti 
vain toiminnassa, minkä vuoksi se myös tulee ilmi ja paljastuu yksinomaan 
toiminnan näkökulmasta: 

Every real being has a certain degree and type of communicative agency, for to be re-
al is to exist, and to exist is to be active: in act. Every being, “insofar as it is in act, 
tends naturally to overflow into action, and this action is a self-communication.” To 
be is to be an active presence that presents itself to others. (RT, 225–226.) 

Siirtyminen ontologisesta tarkastelusta toimintaan merkitsee olennaista muu-
tosta myös ihmisen persoonan käsittämisessä. Ihminen määrittyy toiminnan 
muodostaman juonen perusteella, jolloin persoonaa ei idealisoida, vaan se jäte-
tään avoimeksi ja vapaaksi. Myös käsitteellistäminen voi sitoa liikaa persoonaa 
toiminnan tasolta idean tasolle. Erilaisille teorioille ihmisen persoonasta on 
ominaista myös finaalisuus ja kapea-alaisuus. Vanhoozerin mukaan persoonaa 
ei voi supistaa vain muutamien käsitteiden sisään mielekkäällä tavalla, koska 
silloin luovuus ei saa tilaa. Persoona täytyy käsitteenä määritellä uudella tavalla: 

Several recent philosophers have corroborated Tertullian’s idea that a person is one 
who speaks and acts. P. F. Strawson argues that “person ” is a “primitive” concept, 
that is, one that cannot be explained in terms of something more basic, yet one to 
which we ascribe two kinds of properties: “M-predicates” (e.g., five feet eleven inch-
es; one hundred and seventy-eight pounds; bearded, etc.) and “P-predicates” (e.g., 
witty; patient; introspective, etc.). “- - “  

Other philosophers share Strawson’s intuition that persons are metaphysically sui 
generis. The “personalism” that flourished in Europe, Britain, and the United States 
from the late nineteenth to mid-twentieth centuries held persons to be ontologically 
and axiologically ultimate. Martin Buber’s dialogical variation on personalism, I and 
Thou, is especially pertinent to our investigations. Buber draws a sharp distinction 
between the way we relate to things (I–It) and the way persons relate (I–Thou). I re-
late to things as an active subject to a passive object; I observe rather than speak to 
things. Yes, we can take an “objectifying” attitude to persons as well, viewing them 
as mere pawns whose movements are manipulated rather than solicited. In genuine 
I–Thou relationships, however, there are two active subjects whose behavior is not 
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causally determined but open to the back-and-forth of address and response. It is 
wrong to reduce others persons, and especially God, to an “It.” (RT, 231–232.) 

Vanhoozerin mukaan Buberin esiin nostama ongelma on keskeinen puhuttaes-
sa suhteesta lähimmäiseen. Jos ihminen nähdään syvimmiltään ärsykkeisiin 
reagoivana tarkkailtavana objektina, hän redusoituu ennakoitavaksi, läpikotai-
sin tunnetuksi ja selitetyksi. Toiminnan näkökulmassa ihminen nähdään avoi-
mena mahdollisuutena eli persoona määrittyy yksistään toiminnan muodosta-
man  juonen kautta.  

 Vanhoozer syventää Buberin teoriaa liittämällä mukaan juonen. Toiminta 
ei ole vain oikea tapa ymmärtää ja tulkita todellisuutta, vaan se on ”tapa olla 
maailmassa”. Todellisuus avautuu aktiivisen toiminnan näkökulmasta eli ihmi-
nen ei passiivisena tarkastele toiminnassa olevaa todellisuutta, vaan todellisuu-
den toiminnallinen tarkastelu edellyttää aina aktiivista toimintaa. Tämä merkit-
see asetelmaa, jossa todellisuus ei avaudu introspektiosta tai passiivisen sisään-
päin kääntyneisyyden (thaumasthon) kautta, vaan ainoastaan aktiivisen toi-
minnan keskeltä tarkasteltuna: 

John Macmurray accepts the primacy of persons but argues in his 1953 Gifford Lec-
tures that we best understand personhood by starting not with Descartes’ “I think” 
but with “I do.” The self is an agent for whom action, rather than being or conscious-
ness, is the royal route to personhood. Macmurray’s call to adopt the “standpoint of 
action” for understanding human persons is fully in line with the call in the present 
work to attend to divine action. For action, human or divine, is “a full concrete activi-
ty of the self in which all our capacities are employed.” To act means to take an initia-
tive, to begin, to set something in motion. When things happen apart from an agent’s 
initiative, we have events, not action. Only persons can act in the strong sense of the 
term. Macmurray distinguishes the “behavior” of animals and the “action” of per-
sons by ascribing intentionality to the latter. To ascribe “action” of animals is, at best, 
to speak anthropomorphically and, at worst, to make a category mistake. For to act 
with intention is to be aware of one’s own agency in doing something: action is “a 
unity of movement and knowledge” that aims to realize an intention. Specifically, 
persons have the capacity to act knowing that, and sometimes how, their actions will 
affect others. To be a person, then, is to be an agent-in-relation-to-others. (RT, 232–
233.) 

Eläinten ja ihmisten toiminta eroavat olennaisesti toisistaan. Toiminta viittaa 
Vanhoozerilla ihmisen intentionaaliseen toimintaan, jolla on jokin tiedostettu 
juoni ja päämäärä. Ihminen ei toimi eläimen lailla vaistojensa varassa, vaan ih-
miselle on ominaista tulkita todellisuutta tietoisuudessa olevien juonien läpi. 
Eläimiltä puuttuu kyky juonen ymmärtämiseen, eivätkä ne tulkitse todellisuut-
ta niiden kautta, minkä vuoksi toiminta on kausaalista ärsykkeisiin reagoimista. 
Tätä vastoin ihmisten toiminnassa liike ja tieto yhdistyvät intentionaaliseksi 
pyrkimykseksi suorittaa muutos, minkä vuoksi sillä on aina juoni. Toimintaa 
voidaan sen vuoksi ymmärtää ja tulkita ainoastaan taustalla vaikuttavien juo-
nien avulla, koska ne paljastavat myös intention. Toiminnan tulkinta voi toisin 
sanoen olla hyvin haastavaa, vaikka ymmärtäisikin toiminnan olevan juonen 
motivoivaa ja intentionaalista. Erehtyminen taustalla olevan juonen suhteen 
merkitsee toiminnan tulkitsemista väärin. (TAT, 11–12.) 

Koska toiminta on aina intentionaalista, tietoista pyrkimystä muuttaa ole-
via asiantiloja, liittyy siihen aina väistämättä myös eettinen vastuu. (ks. Halla-
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maa 2017, 58–61.) Toiminta on lähtökohtaisesti aina eettisesti velvoittavaa. Ih-
minen ei voi paeta eettistä vastuutaan vedoten maalliseen lakiin, velvollisuuden 
suorittamiseen tai ylemmältä johtotasolta tulleisiin käskyihin, vaan hän on aina 
itse lopulta vastuussa omasta toiminnastaan. Yksilöä ei tarkastella siis ulkoisten 
ärsykkeiden ohjaamana oliona, vaan hän on ennen kaikkea tietoinen aktiivinen 
toimija, joka pyrkii muuttamaan asiantiloja. Syvimmiltään siis vasta toiminnan 
muodostama juoni kertoo aina lopulta sen, millainen persoona on kyseessä. 
Todellisuuden tulkintaa ohjaavat narraatiot ovat olennaisessa osassa ihmisen 
toiminnassa, mutta koska kertomukset ovat kätkettyjä, toiminnan muodosta-
man juonen tarkastelu on luotettava tapa arvioida persoonaa eettisestä näkö-
kulmasta. 

Toiminta ohjautuu syvimmiltään omaksuttujen kertomusten kautta, jotka 
ovat myös perusta ja kehys todellisuuden tulkinnalle. Näin ollen minuudella on 
toiminnallinen narratiivinen perusta. (vrt. Airaksinen 1999, 78–80.) Kokemus 
minuudesta on syvimmiltään aina omaksuttujen kertomusten kautta tulkittu. 
Oma toiminta muodostaa juonen, henkilökohtaisen tarinan, jonka päähenkilö 
on ”minä”. Näin ollen ihmisen identiteetti voi muuttua, jos omaksutut kerto-
mukset muuttuvat. Kulttuurissa vallitsevat kertomukset toisaalta ohjaavat 
myös henkilökohtaisen tarinan määrittymistä ja suuntaa. Kulttuurin pintatason 
alla on aina ohjaava kertomus siitä, mikä elämässä on tärkeää ja tavoittelemisen 
arvoista. Ihminen ohjautuu – pitkälti tiedostamattaan – näiden kulttuureissa 
vallitsevien kertomusten mukaan toiminnassaan. (OM, 45–46; Wall 2005, 35–37.) 

Narrative looms even larger in Paul Ricoeur, who insists that only persons can speak, 
act, have narrative identities, and be held responsible for what they say and do. Ric-
oeur’s hermeneutics of the “I am” leans heavily on the notion of self-attestation; we 
come to understand human being indirectly, via a reflection on the words and works 
that attest human existence. Humans come to know themselves by attesting their 
power to say, their power to do, their power to recognize themselves as a character in 
a narrative, and in the power to respond to a call (“Here I am”). Attestation is the 
“assurance of being oneself acting and suffering” – this as opposed to being merely 
an effect in some causal chain (a “what”). (RT, 234.) 

Ihminen tulee tietoiseksi itsestään nimenomaan toiminnan kautta. Tietoisuus on 
varsinaisesti kykyä tunnistaa toimintaa ohjaava juoni. Ihmisen identiteetti ei 
muodostu siis esimerkiksi Marxin (1973, 18–19) teorian mukaisesti yhteiskunta-
rakenteiden konstruktiona tai psyyken vastavoimien välisen dialektiikan syn-
teesinä, vaan ennen kaikkea toiminnan muodostaman juonen läpi ihminen ky-
kenee tunnistamaan ja reflektoimaan omaa identiteettiään.109 Identiteetti siis 
rakentuu toiminnassa, eikä kosketus identiteettiin ole mahdollista kuin aktiivi-
sen toiminnan muodostaman juonen kautta. Toiminta muodostaa aina kerto-
muksen, minkä vuoksi identiteetti on syvimmiltään sekoitus sekä toiminnasta 

                                                 
109  Swinburnen (2008, 512–516; 531–532) mukaan havaitsijan yksilöllinen identiteetti on 

perinteisesti liitetty vahvasti aivoihin — jo Aristoteleesta lähtien. Esimerkiksi Locken 
mukaan persoonallisuus sijaitsi puhtaasti ihmisen tapahtumamuistissa. Swinburnen 
mielestä persoonallista identiteettiä ei tulisi sitoa aivoihin tai ollenkaan perinteiseen 
substantiaaliseen olemiseen, vaan ihmisen persoonallisen identiteetin voidaan katsoa 
säilyvän ilman fyysistä konkreettista olemista ja ruumiillisuutta. 
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muodostuneita kertomuksia että kulttuurista omaksuttuja kertomuksia. (vrt. 
Puolimatka 2010, 31–33; Taylor 1998, 514–516.) 

Ricoeur agrees with Macmurray: actions are not the same as events. We ascribe the 
former (to agents) but describe the latter (in terms of impersonal causal laws): “It is 
first with reference to action itself that we say it is mine, yours, his or hers, that it de-
pends on each of us, that it is in our power.” Further, when we ascribe a series of ac-
tions to a person we begin to tell a narrative that reveals who they are and what they 
are like. The subject of a narrative interacts with others and is thus subject to moral 
evaluation: because action can be ascribed to me, I am accountable to others. Ricoeur 
reclaims the term “imputability” to describe the ascription of actions to agents with a 
view to their responsibility, and puts special emphasis on persons as those who can 
be counted on by others to keep their word. Persons have capacities commensurate 
with name-bearers about whom narratives can be told. Persons can say and do things, 
call and respond, enter into multifarious moral and communicative relations. (RT, 
234) 

Vanhoozer erottaa Ricoeuria seuraten toiminnan (action) tapahtumasta (event) 
nimenomaan siinä, että toimintaan liittyy aina tunnistettavuus ja vastuu. Toi-
minnalla on aina jokin tekijä ja siihen liittyy aina intentionaalisuus. Tapahtu-
malla ei ole samaa intentionaalisuuden luonnetta kuin toiminnalla. Tapahtu-
malta puuttuu toisin sanoen tunnistettava kertomus eli se on luonteeltaan tem-
poraalinen, joten tapahtuman merkitys voi vaihdella vapaasti riippuen siitä mi-
hin kertomukseen se kiinnittyy. Toiminta on aina intentionaalista ja sisältää 
vastuun, koska siihen liittyy aina juoni. Välttämättä juoni ei ole aina tunnistettu, 
mikä on ilmeistä mimiikassa, toiminnassa, jossa jäljitellään toisten toimintaa 
ilman taustalla olevan juonen tunnistamista. 

Vanhoozer lainaa Ricoeurin ajastusta juonen ja toiminnan vastavuoroises-
ta suhteesta, jossa kyky kertomuksellisuuteen merkitsee vastuuta, koska jokai-
nen identiteetti on syvimmiltään myös kertomus.110 Toimintaan liittyy siksi aina 
vastuu. Augustinuksen mukaan ihminen on merkki. Vanhoozerin (RT, 234) aja-
tus ”Persons have capacities commensurate with name-bearers about whom 
narratives can be told.” liittyy tähän Augustinuksen ajatukseen, minkä mukaan 
ihmisen identiteetillä ja kielellä on erottamaton yhteys. Vanhoozer tulkitsee aja-
tusta merkistä laajemmin eli tarkastelee asiaa juonen näkökulmasta. Ihminen 
tulkitsee omaa elämäntarinaa omaksumiensa kertomusten kautta. Kertomukset 
siis toisaalta ohjaavat toimintaa ja toisaalta todellisuuden tulkintaa, minkä 
vuoksi omaksutut kertomukset konstituoivat persoonan. Sekä muiden että oma 
persoona on aina kertomusten läpi reflektoitu, minkä vuoksi persoona on sy-
vimmiltään hyvin hauras ja heikko kertomusten voiman edessä, mutta toisaalta 
samalla täynnä mahdollisuuksia. Kertomukset syvimmiltään ohjaavat toimintaa 
ja luovat verkon, minkä kautta todellisuutta tulkitaan. (Grondin 2014, 133–135; 
Watkin 2009, 78–84.) 

                                                 
110  Gallagher (2010,  31–34) on nostanut esille juonen ja persoonan (persona dramatis) 

välisen yhteyden merkitystä kasvatustieteen teorian muodostukselle. Perinteiset teo-
riat identiteetistä eivät hänen mukaansa kykene kuvaamaan ihmisten käyttäytymistä 
sellaisena kuin se ilmenee reaalisesti. Kasvatustieteen perustavana ongelmana on toi-
sin sanoen sitoutuminen hyvin kapeisiin ja determinoiviin tulkintoihin yksilöllisestä 
identiteetistä ja persoonasta. 
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3.4 Toiminnan eri muodot 

Tässä luvussa tarkastellaan Vanhoozerin tulkintaa toiminnasta lähtien liikkeelle 
Aristoteleen eri toiminnan muodoista, joilla on ollut perustava merkitys myö-
hemmille tulkinnoille. Tarkoituksena on tuoda esille draaman (dran) eroa suh-
teessa muihin toiminnan muotoihin. 

Toiminta jakaantuu Aristoteleella teoriaan, poiesikseen ja praksikseen.111 
Verbi poiein viittaa esimerkiksi valmistamiseen käsillä eli siinä on selkeä objekti 
toiminnan kohteena. Poiesikselle on Kristevan (2000, 15) mukaan ominaista juu-
ri teleologisuus, tunnettuun ja tiettyyn päämäärään pyrkiminen. Prattein viittaa 
puolestaan toimintaan, joka suuntautuu suoran ulkopuolisen objektin sijaan 
itseen. Prattein (praksis) on toimintaa, joka on aina myös suhteessa tekijään it-
seensä eli esimerkiksi teorian soveltaminen käytäntöön on tyypillistä prak-
sisksen alueelle sijoittuvaa toimintaa.  Filosofian perinteessä erityistä arvoa on 
annettu teorialle, jonka suhteen muut toiminnan alueet ovat alisteisia.112 Teoria 
edustaa Aristoteleella tiedon syvintä tasoa, jonka vain filosofit voivat saavuttaa. 
Aristoteleen käsitys todellisuuden taustalla vaikuttavasta liikkumattomasta lii-
kuttajasta, kaiken alkusyystä, on samalla myös teoreettisen tiedon perusta. Tun-
teet ja ruumiillisuus estävät ihmistä saavuttamasta ihmettelyä, liikkumatto-
muuden ja pysähtyneisyyden tilaa, jossa teoreettinen kontemplaatio on mah-
dollista. Tämä Aristoteleen käsitys on luonut perustan teoreettisen tiedon ihan-
teelle. 

Uudella ajalla tapahtui merkittävä käänne, kun Marx asetti poiesiksen etu-
sijalle suhteessa teoriaan.113 Marxin työn käsite viittaa nimenomaan Aristote-
leen poiesikseen, mikä selittää idean työläisen vieraantumisesta omasta työs-
tään eli omilla käsillään valmistamastaan objektista teollisessa prosessissa.114 
(Arendt 2002, 179–180.) 

                                                 
111  Arendtin (2002, 148; 308–309) mukaan Aristoteleen toiminnan jaottelu kohtasi en-

simmäisen murroksen vasta kristinuskon levitessä, koska fyysinen työ ja kontemp-
laatio eivät sulkeneet enää pois toisiaan. Kristinuskon käsitys kaiken rehellisen työn 
samanarvoisuudesta ja ruumiillisuuden positiivisuudesta ei asettanut teoretisointia 
segregoidun ryhmän yksinoikeudeksi tai tehtäväksi, vaan kontemploinnin ja fyysi-
sen työn teon yhdistäminen nähtiin jopa ihanteena. 

112   IJsseling (1997, 22–23) korostaa eri toiminnan muotojen mimeettistä luonnetta. Mo-
dernilla ajalla mimesis liitettiin vahvasti vain taiteeseen, mikä on osittain johtanut 
väärään ymmärrykseen mimesiksen varsinaisesta luonteesta vain luonnon jäljittely-
nä eikä ihmiselle perustavana lähtökohtana ja tapana ymmärtää maailmaa. 

113  Arendtin (2002, 142–143; 106–110) mukaan Lutherin käsitys työstä, minkä mukaan 
ihminen ei tuota itse mitään, on päinvastainen verrattuna Locken, Smithin tai Marxin 
tulkintaan. Keskiaikaisessa käsityksessä työstä lähdettiin liikkeelle tyhjästä luomisen 
(creatio ex nihilo) ajatuksesta, minkä mukaan kaikki materiakin on Jumalan luomaa. 
Ihminen työssään vain muokkaa tätä annettua materiaa. Luther ei hylkää tätä käsi-
tystä, mutta halusi muokata Aristoteleelta omaksuttua käsitystä tuottamisesta. Lut-
her näkee ihmisen täydellisen riippuvaisena Jumalasta ja lahjana saadusta maasta. 
Ihminen ei tässä mielessä viljellessään maata itse tuota kasvua tai satoa, vaan nauttii 
Jumalan hyvästä huolenpidosta. Locken mukaan ihminen nimenomaan työllään 
hankki oikeuden omistaa viljelemänsä maan.  

114  Eagletonin (2004, 460–466) mukaan Marxin teoriassa luovuus laajemmassa merkityk-
sessä on mahdollista vasta utooppisessa kommunistisessa yhteiskunnassa koneiden 
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Vanhoozer kritisoi teoriaa eri lähtökohdasta kuin Heidegger tai Marx, 
asettaen etusijalle phroneiksen tai poiesiksen sijaan draaman (dran), minkä 
merkitys juontuu kreikankielisestä verbistä drao (δρᾰω).  Draamaan (dran) toi-
mintana liittyy aina intentionaalisuus ja vastuu. Toimijalla on tietoisuus ja ym-
märrys tekemiensä valintojen seurauksista eli dran viittaa lähtökohtaisesti toi-
mintaan, johon liittyy eettinen vastuu. Toiminta draamana on siis aina eettisesti 
intentionaalista toimintaa.  

Dran toimintana eroaa Guénoun (2007, 82–84) mukaan olennaisesti 
poiesiksesta ja praksiksesta nimenomaan siihen liittyvänä tietoisuutena muiden 
katseen alla olemisesta.115 Dran puolestaan on toimintaa, jota sävyttää tietoisuus 
tuonpuoleisuudesta. Toisin sanoen toiminnalla on aina tuonpuoleisuuteen viit-
taava intentio eli se ei suuntaudu vain vertikaaliseen kuten poiesis tai takaisin 
ihmiseen itseensä kuten praksis. Käsillä tekemisen tai sisäänpäin kääntyneen 
reflektion sijaan dran merkitsee toimintaa tuonpuoleisuuden edessä.  

Dialogi ilman suhdetta tuonpuoleisuuteen näivettyy Guénoun (2007, 87– 
88) mukaan lopulta mielikuvituksen puutteeseen. Keskustelupiiri muodostaa 
lopulta aina suljetun kehän, jossa jokainen tuo esille omaa henkilökohtaista ko-
kemustaan maailmasta, mistä kuitenkin dran toimintana mahdollistaa ulos-
pääsyn.   Dran edellyttää enemmän kuin puhe, joka on lopulta aina vain oman 
subjektiivisen tulkinnan esittelyä keskustelupiirin sisällä. 116  Keskustelupiirissä 
jokainen pyrkii kuvaamaan maailmaa subjektiivisena ”hänen maailmanaan”, 
minkä vuoksi keskustelupiiriä uhkaa aina köyhtyminen. Toisen maailmaan tu-
tustuminen ei lopulta mahdollista siirtymistä keskustelupiirin kehällisyydestä 
sen ulkopuolelle.  

Myös Vanhoozerilla toiminta (dran) asettuu vahvasti Guénoun määrittä-
miin kehyksiin eli vastuulliseksi toiminnaksi ”jonkin edessä”. Draamallinen 
toiminta ei ole Vanhoozerilla kuitenkaan vain ihmisen toimintaa tuonpuolei-

                                                                                                                                               
hoitaessa suurimman osan työstä. Luovuuden vapauttaminen edellyttää Marxilla 
vahvaa ulkoisten olosuhteiden muutosta: ”Tarvitaanko syvällistä oivallusta sen kä-
sittämiseen, että ihmisten elinehtojen, yhteiskunnallisten suhteiden, heidän yhteis-
kunnallisen olemassaolonsa mukana myöskin heidän käsityksensä, katsomuksensa ja 
käsitteensä muuttuvat, sanalla sanoen heidän tietoisuutensa?” (Marx & Engels 1998, 
59–60) 

115  Draamallinen toiminta ei aseta toimijaan pelkästään kosketuksiin itsensä tai sisim-
pänsä kanssa. Se ei myöskään solmi eeppisen toiminnan tavoin suoraa suhdetta toi-
mijan ja maailman välille. Draamallista päätöstä voitaisiin kutsua päätökseksi jonkin 
edessä. Draaman ytimeksi ja teon solmuksi draamallisen päätöksen tekee se, että se on 
suoritettu yhden tai monen muun inhimillisen olennon edessä. Se on tehty yhden tai 
useamman muun katseen tai ajatuksen vaikutuksen alaisena ja siten esitetty, alistettu 
heille. --- Toimija ei viittaa draamallisen teon kautta sieluunsa tai vain omaan maail-
maansa, maailmaan hänen maailmanaan. --- Käänteisesti tarkasteltuna puhuttelu, joka 
saa aikaan dialogin, ei ole maailmaa koskevaa informatiivista puhuttelua eikä sisäi-
sen näkymän esillepanoa. Se on tehdyn päätöksen lähettämistä, mikä samalla asettaa, 
muodostaa päätöksen jonkin edessä tehdyksi. (Guénoun 2007, 82–83.)   

116  On siis ehkä palattava kysymään draaman ydintä itseään. On kysyttävä onko meidän 
puhuttava päätöksestä, jotta voisimme avautua toiselle inhimilliselle olennolle taval-
la joka tekee meistä ihmisiä, jättääksemme kulkuväylän sille, mikä on inhimillisen 
tuolla puolen ja mistä muodostuu sekä ihmisten elintila että ihmiset itse ja avatak-
semme polun kohti inhimillisyyttä, joka olisi laajempaa kuin dialogin muodostama 
keskinäinen keskustelupiiri ja sen suljettu kehä. (Guénoun 2007, 88.)   
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suutta vasten, vaan sen sijaan itse Jumalan toiminta on luonteeltaan draamallis-
ta. Vanhoozerin teoriaa korostavaan traditioon kohdistama kritiikki siirtyy us-
konnonfilosofiselle tasolle: taustalla on tulkinta missä jumala on käsitetty liian 
vahvasti teorian (theoria) ja valmistamisen (poiesis) kautta. Jumalan toiminta on 
tätä vastoin Vanhoozerin mukaan ymmärrettävä nimenomaan verbin drao 
(δρᾰω) kautta.  

Antiikin substanssiontologinen tarkastelunäkökulma merkitsee Jumalan 
tarkastelua temporaalisesta näkökulmasta. Tämä temporaaliselle näkökulmalle 
ominainen tapa tarkastella todellisuutta ”pysäytettynä still-kuvana” on mer-
kinnyt myös Jumalan nimen ja olemuksen välisen suhteen väärää tulkintaa, 
jossa ajatus toiminnasta on kokonaan häivytetty: 

The name YHWH demonstrates that God is a “who,” not simply a “what.”  The real 
meaning of the name – its denotation and associated connotations – is thus tied to 
what the agent so denominated has done, is doing, and will do. YHWH is the cove-
nant name of the redeemer who will soon act to deliver Israel from Egypt. The con-
notation of (necessary?) existence in the etymology of the name, however, proved too 
tempting for early church theologians to resist; consequently, the history of its inter-
pretation is largely tied up with attempts to relate God’s special name to Greek phil-
osophical ideas of Being. The translations of the divine name into Greek and Latin 
gave rise to a tradition of philosophical speculation that Etienne Gilson has dubbed 
the “metaphysic of the Exodus.” The Septuagint, for example, translates the divine 
name by ego eimi ho ôn (“I am the one who is”), a rendering that Ricoeur calls “a 
veritable event in thinking.” The present tense of the Greek expresses a stable reality, 
whereas the Hebrew tense indicates an incomplete action. (RT, 41.) 

Toiminta draamana eroaa olennaisesti teoriasta ja poiesiksesta, minkä vuoksi se 
mahdollistaa Jumalan ymmärtämisen perustavasti uudella tavalla. Teoriaa ko-
rostavassa traditiossa Jumala on käsitetty staattiseksi aina Aristoteleen liikku-
mattomasta liikuttajasta lähtien. Tämän lisäksi kreikan- ja latinankielisten 
käännökset ovat tukeneet ajatusta, jossa draamallisen toiminnan sijaan koros-
tuu käsitys, missä Jumala ymmärretään olemukseltaan staattisena. Alkuperäi-
nen Jumalan nimen Jahve (יהוה) merkitys viittaa Vanhoozerin mukaan kuitenkin 
toimintaan, joka ei ole tullut päätökseen. Tämän perusteella hän kykenee näin 
myös etymologisesti sovittamaan oman toiminnan (dran) tulkintansa yhteen 
alkuperäisen Vanhassa testamentissa esiintyvän Jahve (יהוה) nimen kanssa.  

On this alternate reading, God’s name is less a proposition than a promise:”I am as I 
shall show myself.” In this sense, the divine name is “perfomative.” God will “prove” 
– that is, correspond or measure up to – himself by the way he acts in the future.  

This second line of interpretation counters the metaphysics of presence with what we 
might call a metaphysics of presentation. The focus of the latter is on doing, not being 
– hence the centrality of theodrama. Drama involves self-presentations and embod-
ied relationships. Here we may recall Maimonides’ statement that God is not a being 
with an essence but an agent with a purpose: God is as God does. (RT, 43.) 

Vanhoozer hakee tukea omalle tulkinnalleen keskiaikaisen juutalaisen filosofin 
Moses Maimonideen ajattelusta, minkä mukaan Jumalan olemus paljastuu ni-
menomaan toiminnassa.  Jumalan toimintaa puolestaan ei tule ymmärtää 
poiesiksena tai praksiksena, vaan nimenomaan draamana. Jumalan nimi on 
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Austinin (2016) kieliteorian avulla kuvattuna performatiivinen eli Jumalan ni-
meä ei tule ymmärtää väitelauseena, vaan lupauksena. Tämä merkitsee siirty-
mistä Jumalan ”käsitteellistämisestä” ja temporaalisesta näkökulmasta juonen 
kautta ikuisuuden näkökulmaan. Temporaalinen näkökulma ja sille ominainen 
käsitteellistäminen merkitsee toisin sanoen vääristynyttä skeemaa: feuerbahci-
laista mielen ikuisuuteen heijastamaa jumalankuvaa.  

The identification of God with Being set theology’s agenda for centuries, for which 
Anselm provided a schema by insisting that God is that being “than which nothing 
greater can be conceived.” Thus was born the attempt to think about the nature and 
attributes of God with the aid of ontology (the study of being) as a generative con-
ceptual scheme. Thomas Aquinas represents either the “greatest attempt” or the 
“greatest temptation” to develop the doctrine of God in terms of the concepts of be-
ing and substance, depending on one’s reading of the evidence. He appeals to Exo-
dus 3:14 to argue that God’s “proper” name is “He who is,” a name that means 
“nothing other than being itself.”  God, as the fullness of being, lacks for nothing. He 
is always what he is: his divine nature or essence (what God is) is existence (that God 
is). It follows that God is eternal and immutable; there is no shadow, either of turning 
or becoming, in his being. God is neither “a” being nor does he “have” being. Rather, 
God “is” being: God is ipsum esse subsistens, “subsistent being itself, in whose being 
all other existing things share. Because all other things derive their being from “He 
who is,” God is the cause of the world. (RT, 86–87.) 

Olemusajattelun ohella keskiajan teologia omaksui Aristoteleen ajattelusta 
myös kausaliteetin olennaiseksi osaksi metafysiikkaa. Jumalan ja luomakunnan 
välisen olemuksellisen (analogia entis) yhteyden ohella Jumalan ja ihmisen vä-
listä suhdetta kuvasi samalla kausaalisuus, mikä käänteisesti etäännytti Juma-
lan ihmisestä. Kausaliteetin liittäminen ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen 
on Vanhoozerin mukaan säilynyt läpi reformaation, protestanttisen ortodoksian  
ja valistuksen ajan. Kausaliteettiin liittyy olennaisesti finaalisuuden ajatus. 
Vanhoozerin tulkinnan mukaan Hegelin filosofia edustaa kausaalisen ajattelun 
maksiimia, missä Jumala on absoluutti, perimmäinen syy, joka tarvitsee luoma-
kunnan tullakseen Jumalaksi eli lopulliseksi kausaaliseksi syyksi. (RT, 87–88) 

Heidegger kutsui keskiajalta juontuvaa olemisen ja kausaliteetin yhdistä-
vää ajattelua ontoteologiaksi117, mikä hänen mukaansa vaikutti monialaisesti ja 
-muotoisesti modernin tieteen harjoittamisen taustalla. Destruktio oli nimen-
omaan ontoteologisten systeemien paljastamista ja purkamista.118 Tällä Heideg-

                                                 
117  Kant (Lectures on Philosophical Theology, 44–50) käytti käsitettä jo ennen Heidegge-

ria. 
118  Duane Armitage (2016) nostaa esille keskeisen näkökulman: skolastiikan teologia, 

joka kaikessa laajuudessaan on hyvin monimuotoista ja laaja-alaista, muotoutuu 
Heideggerin ajattelussa ontoteologiseksi rakennelmaksi, jota kuvastaa kausaalisuus 
ja laskelmoivuus. Heideggerin mukaan tämä skolastiikan tapa on kulkeutunut uus-
kantilaisuuden kautta positivismiin ja empirismiin, joissa ontoteologinen ajattelura-
kennelma on saavuttanut huippunsa.  Tämä länsimaisen filosofian historian meta-
fyysinen valuvika tuli destruktoida. Taustalla on siis Lutherin skolastiikkaa kohtaan 
kohdistama kritiikki, missä ongelmaksi nähtiin Aristoteleen ajattelun kritiikitön 
omaksuminen, minkä vuoksi se tuli hajottaa maahan. Destrukion käsitteen tausta on 
Paavalin rationaalista kunnian teologiaa vastaan osoittamassa kritiikissä: ”Me hajo-
tamme maahan järjen päätelmät, ja jokaisen rakennelman, joka nostetaan Jumalan 
tuntemista vastaan…” (ks. Smith 2011, 228–231.) 
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gerin metafyysisellä tieto-opin kritiikillä on keskeinen rooli myös Vanhoozerin 
uskonnonfilosofiassa: 

Conversely, metaphysics –whether Aristotelian, Cartesian, or Hegelian – only 
achieves closure as a system thanks to the notion of a “highest” being: the Unmoved 
Mover; “God”; Geist. This, at least, was Martin Heidegger’s concern in his essay “The 
Onto-Theo-Logical Constitution of Metaphysics.” On Heidegger’s view, if the God of 
infinite perfection did not exist, he would have to be invented – not because humans 
have a psychological need for God, but because philosophers who work with theo-
ries of being have a metaphysical need. The Supreme Being is a God of the meta-
physical gaps: “The deity can come into philosophy only insofar as philosophy, of its 
own accord and by its own nature, requires and determines that and how the deity 
enters into it.” The “God” of ontotheology is the necessary “explanation” for the 
whole system of beings. What is wrong with this ontotheological picture? Heidegger 
charges metaphysics with so focusing on its system of beings (including God as 
Highest Being) that it forgets the more basic question, and mystery, of Being. Here 
we may recall Gabriel Marcel ’s distinction between “problem” and “mystery ”: a 
problem admits of a concrete solution; a mystery is inexhaustible no matter how long 
one thinks about it. In Heidegger’s view, metaphysics, as the “science of being”, is a 
strategy for problem solving, not deepening mysteries. Hence the fundamental prob-
lem: the Supreme Being of the metaphysical gaps is not the God to whom Christians 
personally relate: “Man can neither pray nor sacrifice to this god.” The God of Abra-
ham, Isaac, and Jacob is, by way of contrast, more or other than other beings, more or 
other even than the God of infinite metaphysical perfection. To speak of God as “a” 
being wrongly assumes that human concepts are adequate for the task, that God is 
essentially the same sort of entity to which all our other metaphysical categories ap-
ply. Heidegger avers that an authentic theology would not include the word “Being”, 
the prime category of metaphysics, for metaphysics is “both calculative and reprenta-
tional thinking.” (RT 99–100.) 

Heideggerin kritiikin taustalla on Augustinukselta omaksuttu ajatus sielun 
etääntymisen (distentio animi) tuottamasta vieraantumisesta, mikä tarkoittaa 
samalla kykyä ainoastaan temporaaliseen näkökulmaan suhteessa todellisuu-
teen. Keskiajan teologiassa varhaiskantaisille uskonnoille ominainen antropo-
morfismi oli puettu metafysiikan kaapuun ja piilotettu filosofisten kompleksis-
ten käsitteiden alle. Heideggerin mukaan ihminen rakensi itselleen ”jumalan 
kuvan” representoimalla.119 Ontoteologia ja käsitteellistäminen merkitsi Juma-

                                                 
119  Armitagen (2016, 105–107) mukaan Heideggerin ontoteologian kritiikillä on selkeä 

yhteys Lutherin hyökkäykseen skolastiikkaa vastaan. Heideggerilla oleminen enti-
teettinä vaihtuu totuuden tavoittelun prosessiin (seyn), joka on Armitagen mukaan 
helpoiten ymmärrettävissä Platonin ideaopin kautta. Aistimaailman esineet ovat vain 
heijastuksia ideamaailmassa olevista totuuksista, minkä vuoksi ihmiset eivät tavoita 
totuutta. Perinteisesti Platonia on tulkittu niin, että sielu voi kuitenkin järjen käytön 
avulla kohota ideamaailmaan ja sielussaan tavoittaa totuuden. Heideggerilla puoles-
taan seyn on käsite, joka purkaa ideamaailman ja näkyvän maailman välisen raja-
aidan. Tämä tapahtuu kauneuden kokemuksen kautta, jossa ideamaailman muodot 
voivat tulla nähtäviksi näkyvässä maailmassa. Heideggerin tapauksessa tämä kau-
neuden kokemus on mahdollista saavuttaa esteettisenä kokemuksena, jos suhtautu-
minen maailmaan on ensisijaisesti runollista eikä teknis-tieteellistä. Kauneus voi ylit-
tää ideamaailman ja näkyvän maailman rajan, mutta se tapahtuu arkisessa elämässä, 
aivan yllättäen.  Seyn pakenee kaikkia tieteellisiä tavoittamisyrityksiä, eikä ole ihmi-
sen tavoitettavissa ”väkivalloin” tai ankaran työskentelyn tuloksena.  Näin ollen 
Lutherin radikaali käsitys armon luonteesta Jumalan yksipuolisena tekona, ilmenee 
Heideggerin ajattelussa siten, että seyn ei ole inhimillisin ponnisteluin mahdollista 
saavuttaa. 
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lan toiseuden häviämistä, ja samalla persoonallisen ja aidon sinä-minä relaation 
häviämistä, minkä tilalle oli tullut laskelmoivuus. (RT, 100.) 

Heideggerin representaation tilalle Vanhoozer asettaa toiminnan mi-
mesiksen. Mimesis ei kuvaa Vanhoozerilla kahden olion välistä kausaalista 
suhdetta, vaan kahden luovan toimijan välistä analogiaa. Toiminnan mimesis 
eroaa jo Aristoteleella olennaisesti muista mimesiksen tyypeistä, koska se liittyy 
juonelliseen toimintaan. Vanhoozerilla toiminta (dran) tulee ymmärtää nimen-
omaan suhteessa Jumalan luovaan toimintaan. Platonin (Timaios 55c6) mukaan 
aistimaailma on luojajumalan maalaama kuva eli demiurgin toiminnalla on ob-
jekti. Luominen ymmärretään tällöin toimintana, jota kuvaa poieisis.120 Van-
hoozerin121 ajattelussa mimesis ei toimi suoraan maailman ja Jumalan välisen 
suhteen kuvaajana. Toiminnan mimesis kuvaa Luojan (luovuus) ja ihmisen 
(luovana) välistä yhteyttä kahden luovan toimijan välisenä yhteytenä. Ihminen 
voi olla yhteydessä Luojaan vain improvisoidessaan eli luovan toiminnan kaut-
ta. Tämän seurauksena luovuudesta tulee hyvin keskeinen osa Vanhoozerin 
ihmiskuvaa.122 Jumalan käsittäminen uudella tavalla – draaman (dran) näkö-
kulmasta – merkitsee myös ihmisen käsittämistä uudella tavalla: ihminen on 
Jumalan kuva nimenomaan luovana toimijana. Filosofinen traditio on korosta-
nut järkeä siinä missä teologinen traditio puolestaan mystiikkaa, tunnetta ja 
tahtoa. Vanhoozer siirtyy uuteen näkökulmaan, jossa mielikuvitus ja luovuus 
saavat keskeisen sijan antropologisessa tarkastelussa. 

Vanhoozerin käsitys mielikuvituksesta nojaa vahvasti liittyy Ricoeurin 
tulkintaan skeemoista: 

For Ricoeur, words as well as figures of time may serve as schemas. Narratives, of 
course, are unique in that they combine both aspects: narratives are verbal figures of 
time. Though Kant does not attempt anything so grandiose as a theory of language 
or literature, there are a few significant references in the third Critique to poetry. The 
poet, says Kant, ventures to make aesthetic and rational ideas, such as eternity or 
creation, ‘sensible’. And even when the poet presents things of which there are ex-
amples in experience— e.g. death, love— he strives ‘to go beyond the limits of expe-
rience and to present them to sense with a completeness of which there is no example 
in nature’. There is therefore Kantian precedent for extending schematism into lan-
guage. (PA, 40.) 

                                                 
120  Gadamer (1980, 158–162) problematisoi Platonin luomiskäsitystä useasta näkökul-

masta. 
121  Vanhoozer ei käsittele missään Platonin ajatusta demiurgin ja aistimaailman välisestä 

mimeettisestä suhteesta. Hän viittaa mimesikseen lähes poikkeuksetta nimenomaan 
Aristoteleen Runousopin mukaisena toiminnan mimesiksenä. Toisinaan hän viittaa 
mimesikseen yleisellä tasolla.  

122  Schillerin (2013, 30–40; 144–155) mukaan luovuutta rajoittaa fyysisyys, mikä vetää 
häntä koko ajan pois esteettisyydestä ja mielikuvituksen käytöstä. Leikin avulla mie-
likuvitus vahvistuu, mikä mahdollistaa absoluutin kaltaisen todellisuuden tuntemi-
sen, jolloin ideaali pääse hallitsemaan elämää. Tällaisessa ympäristössä ihmisluonto 
pääsee korkeimpaan päämäärään ja vain tällöin yhteiselämä voi kukoistaa. Dynaa-
misen valtion ihanteessa perinteiset lait käyvät tarpeettomiksi, koska ihmiset ovat 
saavuttaneet moraalisen tason leikin avulla. Schillerin ihanneyhteiskunnassa sota 
vaihtuu leikkiin ja viha seuralliseen kanssakäymiseen. Ihmiset kohoavat sääntöjen 
noudattamisen ja rangaistuksen pelon tasolta moraaliselle tasolle, elävät sopuisasti ja 
vihollisuuden sijaan tukevat toisiaan.   
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Vanhoozerin mukaan myös Kantilla skeemaan liittyy mahdollisuus kertomuk-
sen avulla “ylittää” tiedon apriorisuus ehdottomana rajana. Kantin erityista-
pauksesta tulee Ricoeurin ajattelun perusta, missä skeemoilla on narratiivinen 
perusluonne eli ihminen hahmottaa, tulkitsee ja ymmärtää maailman juonelli-
sena. Traditionaalinen ärsyke-havainto-tulkinta näkökulma edustaa temporaa-
lista näkökulmaa, jossa juonellisuuden konstituoivaa merkitystä ei kyetä näke-
mään. Ilman juonellisuutta ihmisen kokemusmaailma olisi täysin kaoottinen ja 
mielivaltainen. Nimenomaan kyky rakentaa yksittäisistä tapahtumista juoni 
mahdollistaa hyvin monimutkaisen ajattelun ja siirtymän pois temporaalisesta 
ärsyke-havainto-tulkinta näkökulmasta: 

The plot, the central component of narrative, is nothing less than a creative synthesis 
of time, which makes a temporal whole out of an otherwise chaotic manifold of expe-
rience. Far from being an art hidden in the depths of the soul, then, the time-figuring 
power of the imagination, at work in the configurative operation of the narrative plot, 
is subject to exegetical analysis. It is in this manner that Ricoeur takes up Kant’s no-
tion of the creative imagination by giving it a verbal orientation and literary applica-
tion. (PA, 41.) 

Vanhoozerilla mielikuvitus kytkeytyy kiinteästi Ricoeurin kehittämään ajatuk-
seen juonellisesta skeemasta. Kielen ja toiminnan välisen rajan häivyttäminen 
merkitsee sitä, että Vanhoozerilla mielikuvitus liittyy olennaisesti toimintaan. 
Ricoeurille Aristoteleen Runousopin toiminnan mimesis ja kokonaisjuoni ovat 
hyvin keskeisiä muuttujia liittyen diskurssiin. Vanhoozer palauttaa toiminnan 
mimesiksen varsinaiseen toimintaan liittyväksi käsitteeksi Ricoeurin fiktiiviseen 
narraation tarkasteluun painottuvasta tulkinnasta.  

Eräs tärkeä näkökulma liittyen luvun alussa käsiteltyihin toimintaan 
poiesiksena ja praksiksena liittyy Vanhoozerin (RT, 41) havaintoon heprean 
alkukielisen Jumalan nimen ja kreikan- ja latinankielisten käännösten välillä: ” 
Hebrew tense indicates an incomplete action.” Ihminen ei ole koskaan finaali-
nen, vaan pikemminkin ihmisyyteen liittyvät rajattomat mahdollisuudet. Mah-
dollisuudet ja niiden rajat määrittyvät syvimmiltään ihmisen omaksumien ker-
tomusten perusteella. Omaksutut kertomukset toimivat juonellisina skeemoina, 
minkä kautta todellisuus tulkitaan. Ihmisen toiminnan rajat ovat siis syvimmil-
tään ainoastaan hänen omaksumiensa kertomusten mielikuvitukselle asettamat 
rajat. Mielikuvitus toimii aina juonia täynnä olevassa todellisuudessa, jossa ker-
tomukset asettavat sille rajat. Mielikuvitus ei niinkään ole ihmisen psyykkinen 
ominaisuus, vaan ihminen saa luovuutensa lahjaksi kertomuksilta. Luovuuden 
lähde on siis varsinaisesti kertomus, mikä samalla aina määrittää ja asettaa rajat 
mielikuvitukselle. 

3.5 Kulttuuri ja juonet 

Tässä luvussa tarkoitus avata Vanhoozerin juonellista tulkintaa kulttuurista, 
mikä luo pohjaa toisen tutkimuskysymyksen ”Mitä Vanhoozer tarkoittaa luo-
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vuudella?” laajemmalle hahmottamiselle.  Kulttuuria on tutkittu ja tulkittu 
Vanhoozerin mielestä väärin, koska ei ole kyetty ymmärtämään kulttuuristen 
juonten ”illokutiivista” kykyä ohjata ihmisten toimintaa. 

Länsimaisen tieteen tradition eräs ongelma Heideggerin (2000, 11–16) mu-
kaan oli empiristisen tutkimuksen suhde luontoon. Taustalla on Herakleitoksen 
ajatus itse varsinaisen luonnon (fysis) kätkeytymisestä, mitä seuraten Heideg-
ger päätyy erottamaan toisistaan luonnon ja fysiksen: kokemus luonnosta on 
syvimmiltään representaatio, mikä on konstruoitu irrallisissa ja satunnaisista 
havainnoista.123 Luonto merkitsee ihmisen objektivoimaa käsitystä luonnosta ja 
fysis puolestaan luontoa itsessään vapaana ihmisen objektivoinnista.124 Varsi-
nainen  luonto (fysis)  ei  siis ole tietämisen kohde kuten ei myöskään elämä 
(zoe), minkä Heidegger (2001, 62–64) nostaa keskeiseksi käsitteeksi fysiksen 
rinnalle.125 Fysis on käsitetty väärin, koska on oletettu objektivoidun luonnon 
olevan fysis, minkä seurauksena ei ole ymmärretty luonnon dynaamisuutta ja 
liikettä. Luonnon ymmärtäminen fysikseksi on johtanut teorisointiin ja objekti-
vointiin, mutta samalla on kuitenkin käsitetty intuitiivisesti ja aavistaen fysik-
sen dynaaminen luonne. 126  Ihminen on teoreettisesti käsittänyt fysiksen finaa-

                                                 
123  Natura naturans tarkoittaa luontoa luovana organismina, minkä Spinoza ymmärtää 

panteistisena jumaluuutena.  Jumaluus on ruumiillinen eli luonto itse. Ajattelu on 
ruumiin idea eli tietoisuus on syvimmiltään ruumiillisuutta. Natura naturata viittaa 
luontoon luotuna, eli sellaisena kuin se ilmenee aisteille.  Spinozan mukaan ihminen 
käyttää mielikuvitusta rakentaessaan käsitystä todellisuudesta natura naturatan poh-
jalta. (Mack 2011, 29–33.) 

124  Fysis merkitsee Heideggerille puhdasta ilmaantumista ilman ihmisen teorisointia ja 
objektivointia, mutta ihmisen lähes pakottava tarve objektivoida estää kohteen tun-
nistamisen varsinaisessa olemuksessaan. Fysis on varsinaiselta olemukseltaan siis 
elävä (zoe), mikä erottaa sen ihmisen objektivoimasta staattisesta luonnosta. Fysis siis 
pakenee kaikkea ihmisen objektivointia, muttailmaantuu siitä huolimatta ohi pysäh-
tyneiden metafyysisten rakenteiden intuitiivisella tasolla.  Herakleitoksen mukaan 
luonto kätkeytyy ihmisen mieleltä, mikä Heideggerilla kääntyy merkitsemään varsi-
naisesti ihmisen mielen tarkastelua. Ihmisen kääntyminen ontoteologiaan, kausali-
teettiin ja lakeihin edellyttää luonnon ”pysäyttämisen”, sen näkemisen finaalisena ja 
annettuna. Taustalla on Heideggerin mukaan syvimmiltään Duns Scotuksen jako 
olevaan ja ei-olevaan, mikä muodostaa lopulta ihmisen ajattelun perustan ja rajat. 
Ilmaantuminen puolestaan edustaa dynaamisuutta ja jatkuvaa muutosta, jolla ei ole 
vastaparia ei-ilmaantuminen.  Ihminen ei kykene käsittämään fysistä, jolle ominaista 
on halu ilmaantua. Herakleitoksen ajatus luonnon kätkeytymisestä merkitsee Hei-
deggerille lähtökohtaisesti ihmisen ymmärrykseen liittyvää ongelmaa eikä varsinai-
sesti luonnon itsensä halua kätkeytyä. (Varto 1996, 129–130; Coyne 2015, 231–238.) 

125  Spinozan käsitys, minkä mukaan ihminen luo käsityksensä todellisuudesta mieliku-
vituksen avulla luonnosta luotuna (natura naturata) pohjalta, saa Heideggerin ajatte-
lussa hieman eri tavalla sanoitetun muodon. Heideggerin mukaan tieto on syvimmil-
tään - elävän ja ilmaantuvan fysiksen sijaan - ihmisen objektivoiman luonnon pohjal-
ta abstrahoitua, aavistamiseen perustuvaa tekniikkaa. Tieto on kiinnittymistä siihen, 
mikä on jo ilmaantunut. Ilmaantuneesta on aavistettu (noein) ja abstrahoitu staatti-
nen ja objektivoitu kokonaisuus, mitä kutsutaan tiedoksi. Tiedon sijaan ihmisen tulee 
siirtyä näkemiseen, mikä mahdollistaa viisauden ja hyveen syntymisen eli ihmisen 
on siirryttävä teorian (theoria) alueelta praksiksen (phronesis) alueelle, millä elämän 
ilmaantuminen tapahtuu. (Varto 1996, 130.) 

126   Schiller (2013, 135–136) korostaa itsensä etäännyttämistä maailmasta, mikä mahdol-
listaa kauneuden näkemisen. Fyysiseen maailmaan olennaisesti kuuluva halu tahtoo 
omistaa havaitsemansa oliot, esteettisellä tasolla ihminen päinvastoin etäännyttää 
kohteen halun ulottumattomiin. Samalla hän vapautuu luonnon mahdista, koska 
luonnosta on etäännyttämisen seurauksena tullut objekti. Tämän seurauksena pelko 
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lisena, valmiina ja annettuna, mutta samalla kyennyt kuitenkin osittain säilyt-
tämään eräänlaisen intuitiivisen ja aidon kokemuksen fysiksestä elävänä ja dy-
naamisena. (Varto 1996, 126–127; Storey 2015, 57–70.) 

Kysymys luonnon ja ihmisen välisestä suhteesta on ollut keskeinen myös 
teologiassa, mutta eri näkökulmasta. Tuomas Akvinolaiselle keskeinen ajatus 
Jumalan ja luomakunnan välisestä yhteydestä (analogia entis) oli Karl Barthin 
keskeinen kritiikin kohde. Barth muotoili analogia entis ajatusta vastaan analo-
gia fidei käsityksen, mikä ei edellyttänyt mitään olemuksellista yhteyttä tai ana-
logiaa luomakunnan ja Jumalan välillä.127 Tämä osaltaan selittää Vanhoozerin 
suhdetta luontoon, minkä hän käsittää toisin kuin Heidegger. Vanhoozerilla 
olennainen jakolinja muodostuu luonnon ja kulttuurin välille, jossa hän käyttää 
Kantille keskeistä jaottelua välttämättömyyden ja vapauden välillä. Vanhooze-
rilla kätkeytyvää on luonnon sijaan nimenomaan kulttuuri. Kulttuurin tutki-
muksessa ongelmana on ollut empirismille ominainen lähestymistapa, minkä 
vuoksi kulttuuria ei ole kyetty tulkitsemaan oikein. Vanhoozer nostaa esille 
Diltheyn hermeneutiikalle ominaisen jaottelun, missä pyritään tekemään selkeä 
metodologinen erotus luonnontieteen ja ihmistieteen välillä. 

It was Wilhelm Dilthey who argued for a methodology that would study human be-
ings scientifically while at the same time respecting human individuality, freedom 
and uniqueness. Dilthey aimed at understanding rather than explanation, an under-
standing that meant reliving the experience and thought process of individuals who 
have lived and thought before us. According to Dilthey, the study of history is possi-
ble because humans “objectify” or express their thoughts and values (their “spirit”) 
trough what they do, through their respective “works.” (FT, 313.) 

Luonto on lähtökohtaisesti erilainen ilmiö kuin kulttuuri, mikä on ihmisten in-
tentionaalisen ja vapaan toiminnan seurausta. Kulttuuri siis eroaa olennaisella 
tavalla luonnosta, jolle on ominaista järjestys ja kausaliteetti. Vanhoozer erottaa 
ihmisten vapaan toiminnan synnyttämän kulttuurin tutkimuksen ja luonnontie-
teellisen tutkimuksen toisistaan: 

The distinction between the natural and the human sciences exposes both the nature 
of culture as a social phenomenon and the corresponding need for hermeneutical 
understanding as opposed to causal explanations of culture and society. The natural 
science study, as their name implies, nature. Since Kant, it has been fashionable to 
distinguish the realm of nature from freedom. Nature is ruled by laws, laws that 
causally determine what happens in space and time. Nature is marked by a certain 

                                                                                                                                               
väistyy ja hänestä tulee itsenäinen, minkä vuoksi hän voi vapautua itse luomistaan 
epäjumalista ja kykenee puolustamaan arvokkuuttaan.  

127  Analogia entis viittaa traditionaaliseen kristilliseen käsitykseen, minkä mukaan luo-
mistyö on armoa, joka kertoo Jumalan rakkaudesta. Przywara herätti kirjoituksillaan 
1920-luvulla käsitteen jälleen keskiöön, josta seurasi Barthin ankara kritiikki kyseistä 
opinkohtaa vastaan. (Johnson 2010, 3–8.) Huovisen (2009, 40–41) mukaan Barthin 
ajatteluun vaikutti jälkikantilainen filosofia, minkä mukaan tuonpuoleisuus ei voi ol-
la teoreettisen tietämisen kohde. Huovisen mukaan Barthin suhde Hegeliin oli ambi-
valentti, mutta osa Barth-tutkijoista on nähnyt Barthin teologian keskeisten ajatusten 
olevan peräisin Hegelin filosofiasta. (ks. esim Brazier 2007.) 
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necessity: force will always equal mass multiplied by acceleration, no matter what 
the climate or country. The goal of natural science is thus a catalog of those causal 
laws that explain what invariably happens in nature. Scientists can “read” the book 
of nature intelligibly when they have adduced the mathematical causal laws that 
govern the workings of “mechanical” universe. (FT, 312.) 

Koska luonnontieteellinen tutkimus nojaa kausaliteettiin ja luonnonlakeihin, 
mutta ihmisten toiminta ei kuitenkaan noudata niitä kuin osittain, täytyy kult-
tuuria tutkia lähtökohtaisesti eri tavalla. 

Keskiöön Vanhoozerin jaottelussa nousee nimenomaan ihmisten toimin-
taan liittyvä luovuus, mikä rikkoo kausaalisuuden ja säännönmukaisuuden. 
Ihmisten toimintaan liittyy aina mahdollisuus yllättävyyteen ja muutokseen: 

Human beings, on the other hand, are only partially determined by natural laws. 
Human bodies may be subject to causal laws, but not so the human spirit. Whereas 
tennis balls have no choice in the way they fulfill their vocation, human beings enjoy 
a measure of freedom. Human beings have futures – genuine possibilities – in ways 
that machines, molecules and marbles do not. Human beings also have pasts. Indeed 
history is the page upon which freedom writes. And one does not understand the 
history in the page upon which freedom writes. And one does not understand the 
book of history, the record of human freedom, by causal explanation. The historian is 
a human scientist – that is, one who studies humans – and history, along with the 
other human sciences, searches for understanding rather than explanation. (FT, 312–
313.) 

Kulttuuria ei voi tutkia kuten kausaliteettiin perustuvia luonnonilmiöitä, koska 
ihmisten toiminta on vapaata. Ihmisen toiminnan selittämisen ja kausaaliseen 
suhteen etsimisen sijaan kulttuurin tutkimuksessa on olennaisempaa pyrkiä 
ymmärtämään. Kulttuurin tutkimukselle niin antropologiassa, sosiologisissa 
kuin aatehistoriallisessa viitekehyksessä on ollut ominaista etsiä nimenomaan 
käyttäytymistä ohjaavaa teoriaa tai kausaalista syy-seuraus suhdetta. Tällaisille 
näkökulmille on ominaista ymmärtää kulttuuri hyvin yksinkertaisesti selitettä-
vänä ilmiönä, mikä on johtanut usein monologiseen tulkintaan. 

Modernille tieteelle ominainen empiristinen näkökulma on merkinnyt 
usein kulttuurin tulkinnan kapeutumista. Vanhoozerin näkemyksessä heijaste-
lee selkeästi Heideggerin näkemys fysiksen objektivoinnista, mikä merkitsee 
kulttuurin ottamista annettuna ja ymmärrettävänä: 

How does one justify one’s interpretation of culture? Take the following perfunctory 
interpretation of contemporary civilization: the West in the 1990s is a carbohydrate 
culture. It is fattening, energetic, but ultimately short-lived and unfulfilling. What we 
need is more protein in our culture, the stuff of life, rather than a carbohydrate diet, 
which lives on stuff. Is this an insightful interpretation or not? What methods could 
we use to assess and evaluate such an interpretation? Like human being itself, cul-
tures are suspectible to a number of different disciplinary explanations. For Freud, 
psychology unlocks the mystery that is humankind. For Marx, there is no mystery, 
only market economies. Does one academic discipline or scientific method explain 
culture better than the others? Positivism is the term for the belief that all phenomena 
can be explained with the same scientific method. Culture and the human beings 
who carry and create it constitute too rich a reality to yield up their meaning to single 
explanatory framework, no matter how sophisticated. (FT, 318–319.) 
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Positivististen tulkinnan aikakaudella kulttuuri on nähty hyvin yksiselitteisesti 
selitettävänä ilmiönä. Postmoderni kritiikki on auttanut ymmärtämään kulttuu-
rin tulkinnan vaikeutta ja mahdottomuutta. Vanhoozerin pyrkii tulkitsemaan 
kulttuuria eri tavalla kuin positivistiselle näkökulmalle on ominaista, mutta 
näkee kuitenkin senkin piirissä onnistuneita yrityksiä kulttuurin ymmärtä-
miseksi. Vanhoozer nostaa esille uusmarxilaista traditiota edustavan Raymond 
Williamsin, jolla on hermeneuttinen lähtökohta kulttuurin selittämiseen.  

Williams is a cultural materialist. While acknowledging that culture pertains to the 
cultivation of a particular way of life, his real interest is in the (material) means and 
processes by which culture and even ideology develop. Whereas the cultural idealist 
lays emphasis on the “spirit” that informs cultural practices, Williams reverses the 
order and focuses on the cultural practices that constitute a culture’s “spirit”. For 
Marx, as for Williams, a society or culture can be explained only in historical and 
empirical terms. In other words, culture should be studied as a concrete form of life, 
in relation to rather than abstracted from the economic, technological and political 
forces of the day. (FT, 318) 

Vanhoozer näkee Williamsin perusajatuksen kulttuurin tutkimisesta konkreet-
tisella tasolla oikeana lähtökohtana, mikä edustaa idealismille ja hegeliläisen 
”hengen” tutkimukselle vastakkaista näkökulmaa. Pyrkimyksenä on ymmärtää 
kulttuuria tulkiten sitä samalla tavalla kuin hermeneutiikassa tutkitaan tekstejä. 
Williamsin lähtökohta on juonellinen toisin kuin ideaa korostava aatehistorial-
linen näkökulma: 

William’s focus on cultural practices leads naturally to his adopting sociology as his 
method of choice. Sociology yields a method of observational analysis: “A sociology 
of culture must concern itself with the institutions and formations of cultural produc-
tion.” As a sociologist of culture, Williams is more interested in explaining how cul-
tural institutions such as universities and churches work to produce ideas and prac-
tices than in the truth or the rightness of these ideas and practices themselves. By ex-
plaining how cultural conditions change, Williams believes he can better account for 
a culture’s Zeitgeist. This is a hermeneutics of suspicion. Williams believes he can 
unmask the lies cultures tell about themselves by discovering the material laws that 
govern their social conditions and relations. For instance, he believes that both the 
form and the content of certain social facts, such as the increasing importance of the 
bourgeoisie. (FT, 319.) 

Filosofisessa hermeneutiikassa on käytetty Ricoeurilta tulevaa jaottelua, jossa 
Gadamer ja Ricoeur edustaa toivon hermeneutiikkaa ja Derrida epäilyksen 
hermeneutiikkaa. Vanhoozer rinnastaa Williamsin tulkinnan epäilyksen her-
meneutiikalle ominaiseen dekonstruktiiviseen tapaan purkaa ja konstruoida 
uudelleen. Williamsin lähestymistavan taustalla on uskomus, minkä mukaan 
kulttuurin eri ilmiöt on mahdollista palauttaa takaisin niiden taustalla vaikut-
taviin materiaalisiin syihin. Ilmiöt ymmärretään tällöin taustalla vaikuttavien 
yhteiskunnallisten rakenteiden ja epäkohtien deterministisinä tuotoksina. Van-
hoozerin mukaan tämä näkökulma on kuitenkin parempi kuin idealistinen tul-
kintapa: 

Philosophical historians have tended to see ideas as the generative forces behind cul-
tural practices, rather than converse. Cultures are deemed to be understood if one 
can uncover the ideological basis or the root ideas that undergird and fund cultural 
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production and social practice. The structure of cultural works reveals a more basic 
intellectual ground. A Mozart symphony, for instance, displays the “classical” mind, 
marked by a love of order, symmetry and balance – values that informed the politics 
and religion of the eighteenth century as we as its art. Speculative philosophers of 
history claim to have discovered overall patterns in the history of culture and civili-
zation. (FT, 319) 

Vanhoozerin mukaan aatehistoriallinen lähestymistavan ongelmana on 
ilmiöiden pakottaminen ideoiden “sisään” eli kulttuurin varsinaisen tutkimisen 
ja tulkinnan sijaan se pakotetaan ennalta asetettuun muottiin. Metodi määrittää 
tällöin tutkimustulokset eli tietyn aikakauden kulttuurin ilmiöt nähdään kau-
saalisina seurauksina aikakaudella vaikuttavista ideoista. Aatehistorialliseen 
näkökulmaan liittyy Vanhoozerin mukaan myös tyypillisesti teleologinen ajatus 
historian kehittymisestä joko lineaarisesti, syklisesti tai dialektisesti. Historia 
nähdään tällöin ”näkymättömän ohjaajan” tai kohtalon ohjaamana prosessina, 
jossa kausaalisilla suhteilla on merkittävä rooli: 

Some believe the history of civilization to be progressive and linear; others believe it 
to be cyclical. In any case, these are further attempts to offer full-blown interpreta-
tions of world history. Interestingly enough, most speculative philosophers of history 
have tried to discover the purpose or meaning behind the pattern. Does the ebb and 
flow of culture and civilization have some ultimate purpose? With this question, the 
philosophy of history becomes positively religious in its hermeneutics of culture. 

Enlightment philosophers of history were generally not only cultural idealists but 
optimists as well. (FT, 319.) 

Aatehistorialliseen lähestymistapaan sisältyy siis usein “tiedostamaton” meta-
fyysinen ajatus historian teleologisuudesta, mikä juontuu syvimmiltään taustal-
la vaikuttavien ideoiden välisistä kausaalisista suhteista. Ideat kehittyvät kau-
saalisissa suhteissa toisiin ideoihin historian prosessissa.128 

Tätä käsitystä vastaan Vanhoozer asettaa Augustinukselta omaksutun 
”syntymän ihmeen” yllättävyyden. Tulevaisuus ei ole ihmisen kovasta halusta 
huolimatta millään tavalla syvimmiltään ennustettavissa, vaan herättää pi-
kemminkin ihmettelyä ja hämmästystä. 

Ihminen ei voi koskaan tietää tai ennustaa tulevaisuutta, edes tieteen avul-
la, koska historia ei etene ihmisen ”järkeilyn” mukaan, vaan se on luonteeltaan 
pikemminkin ennalta arvaamattomia draamallisia käänteitä sisältävä.  Augus-
tinus käsitti historian kulun palvelevan syvimmiltään Jumalan pelastussuunni-
telmaa, minkä seurauksena se on siis syvimmiltään ihmisten toiminnasta ja 
tahdosta riippumaton. Tämä Augustinuksen näkemys historian teleologisuu-
desta ilmenee eri muodoissa myös myöhemmässä historiankirjoituksessa, mut-
ta sitä ei ole usein tiedostettu tai kirjoitettu auki. Kaikkein vahvimmin historian 
teleologisuus ja idealismi tulee Vanhoozerin mukaan ilmi Hegelin tulkinnassa 
historiallisesta kehityksestä. (FT, 322.) 

As cultural idealists, they believed that ideas tell the main story about culture. As 
cultural optimists, they believed that the march of ideas that informed the culture 

                                                 
128 Ks. Pihlström 2013b, 76–78. 
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was onward and upward. G. W. F. Hegel represents perhaps the dearest illustration 
of an idealist philosophical reading of the history of human culture. For Hegel, the 
history of culture is simply the story of the outworking of philosophical ideas. Hegel 
viewed human history as the progressive development of Mind or spirit (Geist). The 
“spirit” of an age is only one stage in the unfolding of Spirit, which is for Hegel the 
rational idea of freedom. For Hegel, the Spirit that animates human beings, the Spirit 
of reason, is moving inevitably toward absolute truth and freedom. Hegel believed 
that world history manifests this development of human freedom through successive 
types of social organizations, for the earlier masterslave organization through Stoi-
cism and Christianity to, at last, Enlightment rationality. Hegel immodestly viewed 
his own philosophy as the culmination of the whole process. He believed that his 
philosophy has absorbed whatever was of value in previous manifestations of Spirit, 
and that the history of ideas and culture alike had reached its peak around the year 
1821, when he published his Philosophy of Right. (FT, 319–320.) 

Hegelin käsitys historiasta nostaa hänet itsensä koko historian telokseksi, pää-
määräksi, mitä kohden historian dialektinen kehitys on johtanut. Hegelin ajatte-
lun mukaan hänen oma teoriansa on lopullinen ja perimmäinen päämäärä, mi-
kä antaa tarkoituksen kaikelle aiemmin tapahtuneelle. Hegelin idealismi paljas-
taa idealismiin sisältyvän yleisluontoisen ongelman, mikä ei ole aina yhtä sel-
keästi havaittavissa kuin hänen ajattelussaan. Historia ”pakotetaan” noudatta-
maan ideaa välittämättä siitä kuinka uskottava tai pätevä selitys on. Idealismi 
edustaa Vanhoozerille yleisellä tasolla aina suljettua järjestelmää, mistä hän 
pyrkii nimenomaan vapautumaan oman draamallisen tulkinnan kautta.  

Vanhoozerin mukaan Hegelin filosofia paljastaa kaikkein selkeimmin 
idealismiin sisältyvän perustavan itseään harhauttavan lähtökohdan. Kysymys 
muistuttaa hermeneutiikassa Diltheyn esittämää ongelmaa ihmisen tietoisuu-
den tutkimisesta tietoisuuden avulla. Ihminen on aina ”historiallinen” eli tar-
kastelee historiaa tietystä ajan hetkestä ja kokemusmaailmasta käsin.  Tämä 
merkitsee historian tarkastelua historian sisältä, ei ulkopuolelta käsin. Vanhoo-
zerin mukaan varsinaisena ongelmana on aatehistoriassa ollut nimenomaan sen 
omaksuma ajatus ”Jumalan silmästä” eli käsitys siitä, että historiaa voidaan tar-
kastella objektiivisesti ulkopuolisen näkökulmasta:  

Hegel’s philosophy is generally considered the last, and the greatest, attempt to gain 
a God’s-eye point of view on human history. For Hegel, there is only one way to 
view the world – with the mind’s eye. Hegel believed that he had not merely offered 
an interpretation of human history but actually attained absolute knowledge about it. 

Hegel’s example is instructive: human being cannot adopt a perspective outside his-
tory from which to observe and interpret it. It was Hegel’s obliviousness to the inter-
pretive problem that led him to make pretentious claims to have discerned the on 
true “Spirit” that progressively informs every human culture. (FT, 320.) 

Aatehistoriallinen näkökulma sekulaarina tieteenä sisältää Vanhoozerin mu-
kaan kuitenkin myyttisen tai uskonnollisen tausta-ajatuksen historiaa ohjaavas-
ta voimasta, hengestä tai ideasta.  Vanhoozerin mukaan Raymond Williamsin 
hermeneuttisessa lähtökohdassa on kannatettava perusidea. Dekonstruktion tai 
kulttuurin taustalla vaikuttavien piilevien valtarakenteiden paljastamisen sijaan 
Vanhoozer lähestyy kulttuuria juonien (mythos) näkökulmasta. Williamsin ma-
terialistisen ja dekonstruktoivan tulkintatavan sijaan Vanhoozer tulkitsee kult-
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tuuria hermeneuttisesta näkökulmasta, keskeisenä tarkastelupisteenä on toi-
minta, jota ohjaavat kulttuurissa vallitsevat kertomukset. Vanhoozer vaihtaa 
aatehistorialliselle tulkintatavalle keskeiset ideat kertomuksiin, mikä mahdollis-
taa kulttuurin laajemman ymmärtämisen eri tasoillaan.  

Culture is a “performance” of one’s ultimate beliefs and values, a concrete way of 
“staging” one’s religion. Individuals are the actors, but they are culturally and 
historically conditioned. They may not  be given particular lines, but they are given a 
particular language. Culture is the scenery, the enviroment, the world into which one 
is thrown when one appears onstage. The cultural scenery influences and conditions 
what the actors see, say and do. If the world is a stage, culture provides the props 
that fill it. ( FT, 310.) 

Vanhoozer tulkitsee kulttuuria toiminnan (dran) näkökulmasta, missä ihminen 
ei ole varsinaisesti vapaa olento, vaan kulttuuri kertomuksien avulla määrittää 
ja ohjaa ihmisten toimintaa ja tulkintaa. Yksilö on kuitenkin aina sokea omaa 
kulttuuria kohtaan, koska hänellä ei ole tarvittavaa etäisyyttä sen analysoimi-
seen ja ymmärtämiseen, minkä seurauksena hän jää kulttuurissa vallitsevien 
kertomusten vangiksi. (ks. Habermas 2001, 155–157.) 

Culture is the world of human meaning, the sum total of a people’s works that 
express in objective form their highest beliefs, values and hopes – in short, their 
vision of what is to be fully human. Culture is a text that calls for interpretation. But 
why should we want to interpret culture, and what are the principles that govern its 
correct interpretation? With regard to the “why” part of the question, I believe we 
must interpret culture in order first to understand the “other”, the culturally distant, 
and then to understand ourselves, the culturally near. (FT, 315.) 

Muiden kulttuurien tutkimisen ja ymmärtämisen kautta ihminen voi saada kui-
tenkin etäisyyttä, mikä mahdollistaa toisen kertomustodellisuuden kautta ”ul-
kopuolisen” näkökulman. Myös tradition tunteminen auttaa myös näkökulman 
laajentamisessa ja antaa oman kulttuurin kohdalla ajallista etäisyyttä: 

Can other cultures, distant from us geographically, linguistically or chronologically, 
speak to us or contribute something to our being? Is  it not our belief that we can 
learn from others that stimulates travel and exploration, not to mention reading? 
Without this interpretive effort, without this attemp to grasp or cemprehend the 
other, certain values and ways of living would be lost to humanity. Culture, for 
Matthew Arnold, referred to those works of the human spirit that are worth 
preserving. In some sense humanity would be diminished if the contents of the 
Louvre were suddenly to vanish. We read, we visit museum, and we listen to music 
in part to understand how others have experienced and understood life. Culture is a 
way of sharing what other people consider valuable ways of thinking and living. A 
given set of ideas and values would disappear unless they were culturally 
transmitted from one people group, from one generation, to another. A tradition is a 
kind of ongoing cultural interpretation of certain foundational works. If we would 
benefit from history, we must interpret in order to overcome cultural distance. (FT, 
316.) 

Muiden kulttuurien ja tradition tuntemus on edellytys kulttuurin ymmärtämi-
selle. Kulttuuri on Vanhoozerille nimenomaan kertomuksellista traditiota, mikä 
siirtyy sukupolvelta toiselle luoden samalla kontekstin ja miljöön toiminnalle.  
Vanhoozer soveltaa Ricoeurin hermeneuttista teoriaa kulttuurin analysoimi-
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seen, jolloin sitä voidaan tutkia ja tulkita kuten tekstejä, jossa keskeinen rooli on 
aina juonella (mythos).  

Ricoeur defines hermeneutics as “the theory of the operations of understanding in 
their relation to the interpretation of texts.” Hermeneutics, the art and science of 
interpretation, pertains primarly to the principles and procedures for making sense 
on and appropriating the meaning of texts. As we shall see, several thinkers have 
extended the notion of the “text” to include dreams (Sigmund Freud), film, fashion 
(Roland Barthes) and culture as a whole (Raymond Williams). And natural sciences 
have, of course, long referred to the cosmos as “the book of nature.” (FT, 314.) 

Freudilla unet ja Barthesilla muoti voidaan tulkita samalla tavalla kuin teksti. 
Olennaista on nimenomaan juonirakenne eli yksittäiset oliot ja tapahtumat saavat 
merkityksensä kokonaisjuonesta (mythos) käsin. Vanhoozer siirtyy Raymond 
Williamsin tavoin kulttuurin juonelliseen tulkintaan, mutta irtaantuu Williamsin 
materialistisesta näkökulmasta, ja siirtyy Aristoteleen Runousopissa keskeisen 
juonen (mythos) näkökulmaan. Draamalle keskeinen kokonaisjuoni auttaa 
asettaamaan kulttuurin ilmiöitä ja tapahtumia laajempaan kontekstiin. Vanhoozer 
katsoo, että kulttuuriset kertomukset eivät ole satunnaisia tai mielivaltaisia, vaan 
niillä on aina lopulta referenssi, mikä ei välttämättä ole kuitenkaan tiedostettu: 

According to Henry, every culture has “a certain convictional glue, an undergirding 
outlook on life and reality tha preserves it cohesiveness.” Some convictional frameforks, 
such that of the ancient Greeks, were able to produce an impressive culture apath from 
Judeo-Christian foundation. But the ancient Greeks did believe in an invisible, eternal, 
spiritual and rational reality that served as a foundation to their attemps to impose this 
invisible rational order onto the visible worldly order. However, they lacked the spiritual 
resources to make their vision visible; they lacked the necessary means of grace that 
would enabled the to embody the spiritually they discerned. But twenty-first-century 
cultures are in even worse straits. In the West, industrial and postindustrial societes find 
it difficult to believe in an ultimate otherworldly order after which earthly life should be 
patterned. (FT, 310–311.) 

Kulttuurin pirstoutuminen vaikeuttaa kulttuuri-ilmiöiden taustalla olevien 
kertomusten tunnistamista, mutta lähtökohtaisesti niidenkin on aina taustalla 
juoni, minkä tunnistaminen voi olla kuitenkin haastavaa. Vanhoozerin käsityksen 
taustalla on mitä ilmeisimmin Heideggerin ajatus luonnon kätkeytymisestä, mitä 
Vanhoozer soveltaa kulttuuriin. Ihmiset ottavat kulttuurin ”annettuna” ja objekti-
voivat todellisuutta sen perusteella, vaikka kulttuurin eri ilmiöiden taustalla on 
aina ”elävät” ja dynaamiset kertomukset. Kulttuurin taustalla vaikuttavat kerto-
mukset pyrkivät kätkeytymään129 ihmisen ymmärrykseltä. Kulttuurin tulkinnassa 
ei pidä siis jäädä kulttuurin pintatasolla toteutuvien ilmiöiden tarkasteluun, vaan 
pyrkiä paljastamaan niiden taustalla vaikuttavat juonet.  

Esimerkiksi länsimainen kulutushysteria ja mainonta ovat Vanhoozerin 
mukaan tulkittavissa syvimmiltään epäjumalanpalvonnan muodoksi, jossa 

                                                 
129  Heideggerille Herakleitoksen ajatus luonnon kätkeytymistä ilmiöidensä taakse oli 

hyvin keskeinen. Vanhoozer pyrkii puolestaan soveltamaan sitä kulttuuriin. Kulttuu-
rin pintatason alla on sen varsinainen kätkeytyvä syvätaso: merkkien ja symbolien 
taustalla vaikuttavat juonet. 



115 
 
tuotteille kyetään kertomusten avulla luomaan fetissimäinen luonne. (vrt. von 
Wright 1998, 465.)  

Idols in today’s world are  no longer made of gold, at least not in North America. No, 
in our contemporary context the preferred materials for manufacturing idols are 
images and ideas: ideologies. Ideologies are “isms” like “materialism,” 
“hedonism,”“capitalism,” “communism,”“racism,” etc. – systems of meaning in the 
service of power. Adverstisements, for example, have been called “the most powerful 
art form on earth.” According to Marshall McLuhan, advertisements act as a mirror 
that reflects our values, hopes, dreams, and fears: ads are “the richerst and most 
faithful daily reflections that any society ever made of itse entire range of activities.” 
Ads clearly have an economic function, but they also exercise and ideological 
function, perpetuating the ideas and values that support and sustain the economic 
base of our society. (WIE, 54.) 

Kulttuurissa vallitsevat kertomukset ohjaavat ihmisen toimintaa. Vanhoozer suh-
tautuu kriittisesti mainoksilla tietoisuuden täyttävään kapitalistiseen kulutusyh-
teiskuntaan, koska hän näkee sen suurena uhkana länsimaiselle elämänviisaudelle 
ja kulttuuriperinnölle.  Mainonnalla on kyky yhdenmukaistaa, mikä merkitsee sa-
malla aina henkilökohtaisen identiteetin, improvisaatiolle välttämättömän tilan, 
asteittaista häviämistä. Mainontaan sisältyy myös kertomus siitä, mikä on keskeis-
tä ja olennaista elämässä: hyödykkeiden aktiivinen kuluttaminen ja kilpailuasetel-
masta motivoituva omistaminen. Tämä ohjaa ihmisiä pois itsensä sivistämisestä 
lukemalla, mikä merkitsee yhä enenevää kiinnostuksen puutetta länsimaiselle 
kulttuuriperinnölle keskeistä kirjallisuutta kohtaan:  

Henry suggest that the modern mass media have provided  humans, who are by nature 
idolatrous, with a fantastic mythmaking machinery that is virtually able to shape a new 
reality (and newly able to create a virtual reality) at will. Nietzsche’s belief that humans 
must be their own gods, creating reality by their will to power, seems to have received a 
technological verification.--- There is a present a growing distrust of the Word, and of 
words in general. The cult of nonverbal experience threatens the whole cultural 
inheritance of Western civilization. “To deverbalize an already depersonalized society is 
all the more to dehumanize it.” (FT, 310.) 

Oman kulttuurin tulkinta ja siinä vallitsevien kertomusten tunnistaminen on haas-
tavaa etäisyyden puutteen vuoksi. Juonien tunnistamisen ja juonellisen ajatteluta-
van kehittymisen kannalta lukeminen on äärimmäisen tärkeää. Mainonta ja kulut-
taminen edustavat uutta muotoa epäjumalanpalvonnasta, missä uhrataan oma 
identiteetti ja kyky kriittisyyteen taloudellisen voitonpyynnin alttarille.130 Länsi-
mainen yhteiskunta on taantumassa aikaan, jossa juonellisen käsittämisen ja ana-
lyyttisyyden sijaan keskitytään tavaroiden kuluttamisen tuottamaan nopean tyy-
dytyksen tunteeseen.  

Ihmisen toiminnan ohjautuessa mainonnan symbolisesta voimasta, hänen 
persoonansa kaventuu koko ajan. Mainonta yhdenmukaistaa, toiminnasta tulee 
toistavaa ja mielikuvituksetonta, minkä seurauksena ihmiset muistuttavat yhä 

                                                 
130  Nietzschen ajatus ”jumalan kuolemasta” on usein käsitetty väärin reaaliseksi tuon-

puoleisen Jumalan kuolemaksi, mutta varsinaiseti hän tarkoittaa sillä kristinuskon 
merkityksellisen vaiheen kulttuurin muokkaajana olevan ohi. Jumalaan uskominen 
ei edellytä Nietzschellä ihmisten tietoisuudessa mielikuvituksen avulla historian ke-
hityksessä konstruoitunutta uskontoa. (Kakkori 2009, 93–95.) 
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enemmän ja enemmän toisiaan. Tämä merkitsee olennaista uhkaa persoonallisuu-
den kannalta, koska monologinen kulttuuri ”sietää” erilaisuutta hyvin heikosti. 
Mainonnan kyllästämä yhteisö on konformistinen eikä siedä poikkeamaa mainos-
ten tarjoamasta elämäntavasta, koska ne syvimmiltään määrittävät tavoiteltavat ja 
tärkeät asiat. Näin ollen niidenkin yksiöiden, jotka eivät ole syystä tai toisesta 
omaksuneet mainonnan tarjoamaa kertomusta itselleen, mahdollisuudet toimia 
persoonallisella tavalla kapenevat. (vrt. Airaksinen 1999, 171–173.) 



4 DRAAMA MIELIKUVITUKSEN VAPAUTTAJANA 

Tässä luvussa keskitytään vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseen: Mitä 
Vanhoozer tarkoittaa luovuudella?  Vanhoozerilla luovuudesta muodostuu 
myös edellytys kriittiselle ajattelulle: hän tulkitsee reformoitua epistemologiaa 
uudesta näkökulmasta, missä vasta improvisaatio eli luova toiminta mahdollis-
taa kriittisen näkökulman syntymisen. Luovan toiminnan muodostama toinen 
juoni mahdollistaa etääntymisen, ja uuden tulkintahorisontin syntymisen, min-
kä seurauksena yksilö vapautuu kulttuuristen juonten määrittämästä monolo-
gisesta ohjaavuudesta. 

Keskiajan teologia oli pitkälti Aristoteleen, Platonin ja Plotinoksen filosofi-
an soveltamista kristinuskon keskeisimpiin opetuksiin. Augustinuksen ja An-
selm Canterburylaisen ajattelulle oli Jutin (2013, 91–102) mukaan ominaista kui-
tenkin uskon ensisijaisuus suhteessa tietoon. Myöhemmälle traditiolle ominai-
nen ajatus vakuuttumisesta tiedon kautta oli Augustinukselle ja Anselmille vie-
ras, vaikka he eivät missään nimessä suhtautuneet tietoon väheksyvästi tai pi-
täneet sitä merkityksettömänä. Kysymys oli syvimmiltään ”ymmärtämisen ih-
meestä”, minkä usko mahdollisti.  

Myöhemmin keskiajalla kehittynyt tomismi, ja niin sanottu realismin ja 
nominalismin välinen kiista, johti kehitykseen, missä uskon ja tiedon välinen 
suhde tulkittiin uudella tavalla. Tiedon merkitys kasvoi suuremmaksi, missä 
Duns Scotuksen väitteellä ihmisjärjen periaatteellisesta rajattomuudesta oli kes-
keinen rooli. Reformaation myötä usko sai jälleen ensisijaisen aseman tieto-
opissa, mutta uudella tavalla. Calvin meni Lutheriakin pidemmälle kehittämäl-
lä ajatuksen jumaluusaistista (sensus divinitatis), minkä edelleen kehittely johti 
lopulta oman koulukunnan, reformoidun epistemologian, syntyyn. Tämän, eks-
ternalismiksi kutsutun, ajattelutavan mukaan tiedollinen kyvykkyys on luon-
taista, minkä vuoksi sitä ei tarvitse eikä voi oikeuttaa ihmisen toimesta. (Juti 
2013, 119–121; 138–139; TAT, 21–22.) 

Vanhoozer kehittää Calvinin ajatusta jumaluusaistista ja Alvin Plantingan 
reformoitua epistemologiaa postmodernille keskustelulle ominaiseen suuntaan 
irrottautuen samalla perinteiselle epistemologialle keskeisestä järjen ja ymmär-
ryksen korostuksesta. Tämä merkitsee samalla traditionaalisen evidentialistisen 
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näkökulman hylkäämistä. Kysymystä uskon ja tiedon suhteesta tarkastellaan 
lähinnä filosofisen hermeneutiikan kontekstissa.  

4.1 Tragedia ja luovuuden aktivoiminen katharsiksessa 

Tässä alaluvussa tarkastellaan luovuutta nimenomaan mielikuvituksen vapaut-
tamisen näkökulmasta. Vanhoozerilla ihmisen tragedia on kykenemättömyys 
mielikuvituksen käyttöön, minkä seurauksena hänestä tulee ulkoaohjautuva 
miimikko. Tällöin elämän päämäärä ja tavoitteet määrittyvät puhtaasti kulttuu-
risten kertomusten ohjaamina ja määrittäminä. 

Vanhoozer tarkastelee ihmistä tulkitsijana, joka omaksumiensa kertomus-
ten kautta havainnoi maailmaa. Tulkinnan perusta on omaksuttujen kertomus-
ten – jotka sisältävät myös tulkinnan menneisyydestä, tulevaisuudesta ja tästä 
hetkestä – muodostama kokonaisuus. Omaksutut kertomukset sitovat ihmisen 
tiettyyn tulkintahorisonttiin, mistä hän ei voi vapauttaa itseään. Ihminen on 
syvimmiltään kulttuuristen kertomusten ohjaama, koska ne määrittävät myös 
tulkintaa todellisuudesta. Ihminen ei näin ollen havaitse todellisuutta vapaana 
subjektina, vaan päinvastoin kaikki tulkitaan omaksuttujen kertomusten läpi. 

Yet cultural texts themselves, as we have seen in the previous section, exist not only 
to be read but to be used as interpretative frameworks. We don’t simply read cultural 
texts but we read through them. In short: the cultural texts we love best come to 
serve as the lens through which we view everything else and as the compass that ori-
ents us toward the good life. (WIE, 36.) 

Ricoeurin131 käsitys ihmisen tavasta tulkita todellisuutta omaksumiensa narraa-
tioiden avulla on keskeisessä asemassa kun tarkastellaan Vanhoozerin käsitystä 
luovuudesta. Vanhoozer laajentaa Ricoeurin tulkintaa narraation ja merkin vä-
lisestä suhteesta. Myös sosiaalinen todellisuus on täynnä symboleja ja merkkejä, 
jotka puolestaan liittyvät laajempiin kertomuksiin. Symbolit ja merkit ovat kult-
tuurin näkyvä pintataso, jonka taustalla on kuitenkin juonellinen taso, mikä 
pyrkii kätkeytymään. Nimenomaan juonet kykenevät sitomaan tietoisuuden ja 
ohjaamaan ihmisen toimintaa: 

Culture refers to the meaningful actions of an individual, group or whole society. 
Culture pertains to those human works that express in objective form some value for 

                                                 
131  Ricoeur kehitti Saussuren käsitystä kielestä korvaamalla termin puhe (parole) dis-

kurssin käsitteellä, koska hän katsoi Saussuren teorian jättävän auki kysymyksen re-
ferenssistä: jos sanat viittaavat vain kielijärjestelmän toisiin sanoihin, eivät ne varsi-
naisesti viittaa kielijärjestelmän ulkopuoliseen todellisuuteen. Ricoeurille diskurssi 
on paikka, missä yhteys todellisuuteen on mahdollista tuoda esiin. Kieli ei siis ole 
erillinen suljettu maailma, vaan kielellä ja todellisuudella on olemassa reaalinen suh-
de. Diskurssi määrittää merkityksen eli kielijärjestelmän yksiköt ovat alisteisia dis-
kurssille. (Eskola 2008, 218–220.) 

 



119 
 

or shape of human freedom, some meaning or orientation for the wandering human 
spirit. Culture is not an impersonal cosmos but a meaningful world. As opposed to 
nature, which is indifferent to human being and human concerns, culture nurtures – 
cultivates – the human. If meaningful action can be likened to a text, then culture is 
the library in which these texts are classified by value and shelved in corporate 
memory. (FT, 314.) 

Kulttuurissa vallitsevat kertomukset muodostavat samalla tietoisuuden tulkin-
takehyksen. Ihminen voi esimerkiksi tiedostamattaan omaksua kertomuksen, 
jossa menestys, kilpailu ja muiden yläpuolelle asettuminen antaa yksilölle mer-
kityksen ja arvon. Tämän kertomuksen kautta tulkittuna mainoksissa esiintyvät 
merkit ymmärretään yhteisesti hyväksytyiksi menestyksen symboleiksi. Kult-
tuurissa vaikuttavat kertomukset rakentavat ihmisen syvimmän tietoisuuden, 
minkä vuoksi omaksutut kertomukset muodostavat sekä tulkintakehyksen että 
motivoivat toimintaan eli määrittävät elämässä tärkeänä ja tavoittelemisen ar-
voisena pidettävät tekijät. (WIE, 48–51.) 

As we have seen, culture is the objectification of the human spirit in concrete works. 
Cultural texts embody the worldview of their makers. “-  -“At the same time, we 
would be remiss if we simply equated the meaning of a cultural text with its author’s 
intentions. Here we may recall the lesson learned at the Frankfurt School: detailed 
textual analyses of cultural works are beside the point, for what matters is not the 
meaning of a cultural text but the power interest it serves. The (ultimately reduction-
ist) assumption is that cultural texts always serve the interests (e.g., financial, politi-
cal, ideological) of their producers. For this approach, then, the world-behind-the-
text is everything. “- -“ 

The world “of” the cultural text refers to the particular way of being or “doing” life 
that the text embodies and displays and into which it invites us to enter and partici-
pate. Here it is a matter of looking not behind but at the text – as its rhetorical form 
and at its propositional content. The objective here is to discern how a particular cul-
tural text – a television commercial, a brand name, a film – makes its point and pro-
jects its vision. (WIE, 49–50.) 

Kulttuurissa vallitsevat kertomukset ruumiillistuvat monella eri tavalla. Yksilö 
syvimmiltään asettaa toimintansa tavoitteet ja motivoituu kulttuuristen kerto-
musten ohjaamana. (vrt. Hallamaa 2017, 21–22.) Ihmisten samankaltaiset pyr-
kimykset kulttuurin sisällä selittyvät juuri kulttuurissa vallitsevien kertomusten 
kaksoisvaikutuksella. Ne toimivat sekä kehyksinä tulkinnalle että elämänohjei-
na. Kun tulkintakehys ja tulkittava todellisuus ovat kertomuksina yhteneviä, ei 
synny myöskään kognitiivista dissonanssia. Tämä puolestaan osaltaan selittää 
sen, miksi ihminen kokee niin mainonnan kuin ideologisen monologisen toiston 
luonnollisena ja kutsuvana.132 Koska ihminen kokee monologisuuden itselleen 
tyydyttäväksi ja riittäväksi, hän vähitellen kadottaa identiteettinsä – aidon mi-
nuuden – kulttuurissa vallitsevien piilonarraatioiden ja niitä ilmentävien merk-
kien ja symbolien todellisuuteen. Merkit liittymättöminä mihinkään kertomuk-

                                                 
132  Estetiikkakin on syvimmiltään alisteinen kulttuurisille kertomuksille. Hyvänä esi-

merkkinä on sosialistinen ja kapitalistinen realismi, joissa molemmissa estetiikan 
taustalla on vahva ideologinen narraatio. Estetiikalla on tällöin puhtaasti funktionaa-
linen tehtävä ideologian palveluksessa. 
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siin, kykenevät täyttämään ihmisen tietoisuuden, jolloin mielikuvitukselle ei jää 
lainkaan tilaa toimia. (WIE, 58–60.) 

Ihmisen tragedia on siis aidon identiteetin kadottaminen, minkä seurauk-
sena kulttuurissa vallitsevat kertomukset määrittävät hänen toimintansa ra-
jat.133 Mielikuvituksen täyttyminen kertomuksiin liittymättömillä symboleilla ja 
merkeillä merkitsee ihmisen kyvyttömyyttä toimia luovasti. Hän ei kykene im-
provisoimaan eikä toimimaan spontaanisti, vaan hänen toimintansa etenee kau-
saalisesti valmiin käsikirjoituksen ohjaamana eli kulttuurissa vallitsevien nar-
raatioiden määrittämää päämäärää kohden: 

For Aristotle, art is the imitation of nature, where ’imitation’ means showing things 
“as they should be”. The purpose of Aristotelian theater is to provoke a catharsis, a 
cleansing of some element that threatens the good of society. On Boal’s reading, the 
purpose of Aristotelian theater is to rid society of its undesirable elements. The con-
ventional theater is thus seen to be an ideological instrument of sociological condi-
tioning. “Aristotle proposes a poetics in which the spectator delegates power to the 
dramatic character so that the latter may act and think for him.” Conventional theater 
holds the audience captive imposing “finished” visions of the world and by purging 
spectators on their tragic “flaw”, namely, their ability to change society. What gets 
purged in theatrical catharsis, says Boal, is the people’s revolutionary impulse. Boal’s 
response to ideological theater is to liberate the spectator, to set the captives – the 
captive audience – free. (DD, 404.) 

Kulttuuriset kertomukset kykenevät tukahduttamaan mielikuvituksen, minkä 
seurauksena se ei kykene toimimaan enää vapaasti. Draamassa tapahtuva kat-
harsis mahdollistaa kuitenkin vapautumisen kulttuuristen kertomusten tukah-
duttavasta voimasta. Vanhoozerin käsitys mielikuvituksesta tulee ymmärtää 
hänen ihmiskäsityksensä kautta.  Ihminen ei ainoastaan tulkitse kertomuksia, 
vaan kertomukset toimivat tulkinnan kehyksinä. Kertomukset tulkitaan kult-
tuurista omaksuttujen kertomusten läpi. Mielikuvitus tulee ymmärtää tässä 
kontekstissa: luovuus on ennen kaikkea kykyä tulkita ja toimia vapaasti, ilman 
kulttuurissa vallitsevien kertomusten rajoittavuutta. (De imitatione Christi §53, 
3.) Toisin sanoen mielikuvituksen käyttö edellyttää irtautumista kulttuuristen 
kertomusten ohjaavasta vaikutuksesta. Vanhoozerilla luovuus merkitsee eri 
asiaa kuin sanan leksikaalinen merkitys antaa ymmärtää. Luovuus ei ole niin-
kään uuden keksimistä, vaan improvisaatiota, jossa aiemmin omaksuttua käyte-
tään uudella tavalla: 

The term creative, like improvisation, may present a stumbling block for some read-
ers. Creativity suggests innovation, supplementation, or de novo invention. Creation 
ex nihilo is not, however, what is presently in view. Recall what we said earlier con-
cerning improvisation. The improviser forgets nothing. On the contrary, everything 

                                                 
133  Kantin estetiikassa olennaista on kauniin ja ylevän erottaminen. Haluava katse tah-

too omistaa havaitsemansa olion, mutta ylevään ei liity halua tai pyrkimystä hallin-
taan, vaan se on pelkkää kontemplaatiota. Schopenhauer seuraa tätä periaatetta, 
mutta kääntää Platonin ajatuksen taiteen turmelevasta vaikutuksesta päälaelleen. 
Järki sitoo aistien maailmaan, mutta estetiikka voi vapauttaa meidät tahdon sitovuu-
desta. Erityinen asema on draamalla, koska se käytännöllisen esimerkin mukaisesti 
osoittaa mikä on ihmisen tila. Tragediassa ylevä tulee puhtaimmin esille, koska se ei 
herätä halua, vaan myötätuntoa ja pelkoa eli paljastaa totuuden: elämällä ei ole lo-
pulta annettavanaan mitään tyydytystä. (de Mul 2014, 79–81; Hannan 2009; 109.) 
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that has happened up to the present moment is a necessary condition for what we 
might call the improviser’s “ruled creativity.” Creative understanding, similarly, has 
nothing to do with capriciousness or inventiveness (this way wild things lie); it is ra-
ther a matter drawing upon the resources of the past for the need of the present. (DD, 
351.) 

Luovuus ei Vanhoozerilla viittaa uuden luomiseen tai innovatiiviseen keksimi-
seen, vaan kysymys on selkeästi tietyssä tarkkaan määrätyssä kontekstissa ta-
pahtuvasta luovasta toiminnasta tai tulkinnasta, jolle analogian muodostaa 
näyttelijän toiminta lavalla. Näyttelijä rakentaa improvisaationsa aiemmin opi-
tun ja omaksutun varaan. Vanhoozer korostaa improvisaatioon liittyvää kovaa 
työtä ja tavoitteellisuutta eli onnistuminen perustuu pitkälti opiskeluun ja mää-
rätietoiseen työskentelyyn eikä omaperäisyyteen. Näyttelijä käyttää oppimaan-
sa luovasti hyväkseen ja rakentaa niiden pohjalta uuden kokonaisuuden.  

Luovuuden keskeinen osa-alue liittyy tekstien tulkintaan ja ymmärtämi-
seen. Vanhoozerilla hermeneuttisen ihanteen muodostaa luova tulkinta, jossa 
olennaista on kyky pitää traditio erillään nykyhetkestä. Vanhoozerin mukaan 
Gadamerin ongelma on nimenomaan menneen ja nykyisen sekoittaminen, 
vaikka Gadamerin käyttämä jako sinänsä on tärkeä. Luova tulkinta voi epäon-
nistua, jos tekstiä tulkitaan vain ja ainoastaan menneisyyden tekstinä. Pelkäs-
tään nykyisyyteen perustuva tulkinta puolestaan päätyy puhtaaseen projekti-
oon, jolloin teksti välineellistyy, ja palvelee vain rakennusaineena sen hetkisten 
kulttuurissa vallitsevien ideologioiden asettamien päämäärien esiin tuomiseksi. 
(DD, 350–351.)  

To understand a text or a thing creatively, one must do more than recover its original 
sense. Creative understanding is, for Bakhtin, a matter of understanding things in 
new contexts. Yet (and this is the crucial point) creative understanding neither for-
gets the two horizons – the past context of the text and the present context of the 
reader – nor fuses them. “Creative understanding does not renounce itself, its own 
place in time, its own culture; and it forgets nothing.” The celebrated Gadameri-
an ”fusion of horizons” falls short of creative understanding and true dialogue, be-
cause instead of preserving the particularity of each of the two horizons, it collapses 
them into one. The fusion of horizons is actually monologic; in a genuine dialogue, 
however, neither partner is absorbed into the other. (DD, 352.) 

Vanhoozerin nojautuu Gadamerin tulkintahorisonttien sekoittamisen sijaan 
Bahtinin134 ajatukseen moniäänisyydestä, jossa on olennaista antaa jokaisen ää-
nen kuulua, mutta ymmärtää että kenelläkään ei ole lopullista totuutta. Ajatus 
lopullisen totuuden saavuttamisesta ilmenee monimuotoisesti mitä erilaisim-
                                                 
134  Zappen (2004, 40–45) on tutkinut Bahtinin tulkintaa sokraattisesta dialogista, jossa 

olennaiseksi eroksi muodostuu keskeneräisyys ja avoimuus finaalisuuden ja teleolo-
gisuuden sijaan. Zappen tulkitsee Bahtinin ajattelun kehittyneen kommunistisen yk-
siäänisyyden paineessa, jossa syntyivät hänen ajattelulleen keskeiset käsitteet hetero-
glossia, dialogismi ja sobornoe, joista viimeisin kääntyy suomeksi lähinnä yhteisöl-
liseksi luovuudeksi. Bahtinin ajattelun taustalla on hänen omissa opinnoissaan 
omaksuma positivismia ja empirismia vastaan noussut uuskantilainen suuntaus. 
Myös Plancin, Einsteinin ja Bohrin uudet teoriat fysiikan alueella olivat Bahtinin mie-
lenkiinnon kohteena. Hän sovelsi omaan ajatteluunsa Einsteinin teoriaa, minkä mu-
kaan kappaleen liike on merkityksellistä vain suhteessa toiseen kappaleeseen. Tämän 
pohjalta Bahtin loi analogian kieleen: merkitys on aina sidottu kontekstiin ja dialo-
giin eri toimijoiden välillä. (Steinby 2013, 106–109.) 
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missa yhteisöissä. Perinteestä voi muodostua näin ollen uhka moniäänisyyden 
säilymiselle, jolloin tulkinnasta tulee ennalta määrättyä. Havaitut ilmiöt tulki-
taan omaan tulkintakehykseen sopiviksi, jolloin ei synny häiritsevää kognitii-
vista dissonanssia: 

At their worst, however, traditions can become self-glorifying instruments of corpo-
rate pride that turn a deaf ear to voices external to the community, be they from sci-
ence, philosophy, culture, or other Christian groups. When traditions begin to think 
too much of themselves, they degenerate into what Francis Bacon calls the “Idols of 
the Theatre,” which mistake their own performances for the truth itself: “[A]ll the re-
ceived systems are but so many stage-plays, representing worlds of their own crea-
tion. Though Bacon does not use the term pride, its presence is implicit in the analysis. 
Once we have adopted an opinion, we tend to make everything else to support it: 
“[B]y this great and pernicious pre-determination the authority of its former conclu-
sion may remain inviolate.” Corporate pride is worse than that of the individual be-
cause it is more entrenched. (DD, 163.) 

Traditio voi siis ohjata yhteisöä monologiseen tulkitaan, jossa moniäänisyydelle 
ei ole sijaa.135 Ihmisen ylpeys tulee ilmi nimenomaan takertumisena omaksut-
tuun näkökulmaan, jonka totuudellisuudelle etsitään lisää todisteita ja vahvis-
tusta. Yhteisön tasolla tämä ylpeys saavuttaa vielä vahvemman aseman, minkä 
seurauksena syntyy Baconin kuvaama epäjumalien teatteri. 

Bahtin (1991, 264–268) sai tutkittuaan Dostojevskin tuotantoa ajatuksen 
tekstin ja ympäröivän todellisuuden välisestä vastavuoroisesta suhteesta, jota ei 
tule ymmärtää marxilais-leninistisenä kapeana dialektiikkana, vaan päinvastoin 
dialoginen heteroglossia sisältää ajatuksen totuuden löytymisestä vasta todelli-
sessa moniäänisyydessä.136 Dialogismi ei tarkastele niinkään tuotantosuhteita 
tai teknistieteellistä kehitystä, vaan esimerkiksi kielen ja symboleiden merkitys-
ten kehitystä historiassa. Bahtin (1995, 80–87) katsoi hänen aikansa yhteiskun-
nan sekä poliittisten että uskonnollisten symbolien olevan hyvin fragmentoitu-
neita, mikä johtui pitkälti stalinismin ja virallisen ortodoksisen kirkon alistavas-
ta ja tukehduttavasta vallankäytöstä: Rabelaisilta ja Gogolilta löytyi idea viralli-
sen vallan ja huumoria täynnä olevan kansankulttuurin vastakkaisuudesta. Val-
lankäyttäjä pyrkii tukahduttamaan aidon luovan yhteisöllisyyden ja yksilölli-
syyden, jota vastaan kautta aikain oli noussut karnevalistinen, virallista valtaa 
pilkkaava ja solvaava vastavoima. Luovuuden rajoittamisen ajatus on keskei-
nen myös Bahtinin omaksumassa ortodoksisessa traditiossa, jossa synti on käsi-
tetty vahvasti ihmisen luovuutta rajoittavana tuhovoimana. Ihmiset on luotu 

                                                 
135  Bahtinille (1991, 22; 84) monologisuus tarkoittaa maailmassa vaikuttavaa tendenssiä, 

jossa auktoriteetti kielen suhteen historian eri vaiheissa siirtyy aina jollekin eliitille: 
Esimerkiksi keskiajalla katoliselle kirkolle ja vallankumouksen jälkeen kommunisti-
selle puolueelle. Kuitenkaan kieli ei koskaan lopullisesti suostu jäämään minkään 
auktoriteetin valtaan, vaan sillä on sisäinen pyrkimys vapauttaa itsensä. Neuvostolii-
tossa, jossa Bahtin itse eli elämänsä, kehittyi hyväksytystä virallisesta linjasta poik-
keava tapa puhua ja tehdä pilkkaa neuvostojärjestelemästä. Bahtinin (1993, 42) mu-
kaan kielellä on kyky itse vapauttaa itsensä erilaisista kontrollointipyrkimyksistä. 

136  Bahtinilla oli ortodoksinen tausta, mistä hän omaksui ajatuksen lihaksi tulleesta Sa-
nasta. Zappenin mukaan (2004, 39–40) Bahtin käänsi stoalais-kristillisen logos ajatuk-
sen laajemmaksi dialogisen heteroglossian eli moniäänisyyden malliksi. 
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elämään sosiaalisessa ja vastavuoroisessa luovassa suhteessa toisiinsa. 137 Luo-
vuus on suuri lahja, jota synti rajoittaa sekä yksilön että yhteisön tasolla. (DD, 
270; Zappen 2004, 58–62; Gardiner 1992, 179–182) 

Bahtin (1979, 243–244) oli kiinnostunut aikansa tieteellisistä löydöistä, jois-
ta merkittävin oli Einsteinin suhteellisuusteoria. Häntä kiinnosti ajatus havaitsi-
jan näkökulmasta siirryttäessä valon nopeuteen, mistä hän sai ajatuksen siitä, 
että myös tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa olennaista on ulkopuolisen 
näkökulma. Teksti tulkitaan helposti niin, että siitä tulee omien mielipiteiden 
jatke tai itselle keskeisten ja ennalta tuttujen mieliajatusten vahvistamista. Bah-
tinin mukaan tämän välttääkseen täytyy tulkitsijan antaa tekstille itselleen tilaa 
puhua.  Jotta tekstin kanssa voi olla dialogisessa suhteessa, täytyy tekstin säilyt-
tää toiseutensa ja autonomisuutensa. Vanhoozer sovittaa Bahtinin ajatuksen 
ihanteellisesta tulkinnasta omaan teoriaansa, jossa katharsiksen seurauksena 
ihminen kykenee vapautumaan tulkintatavasta, jossa vain vahvistetaan omak-
suttua näkökantaa. Tämä on mahdollista, koska ihminen katharsiksessa vapau-
tuu kulttuurista omaksumistaan kertomuksista, mitkä toimivat tulkinnan ke-
hyksinä. Vanhoozer käyttää katharsiksen mahdollistamasta vapaasta tulkinnas-
ta nimeä luova ymmärtäminen, jossa lähtökohtana on alkuperäisen tekstin 
kunnioittaminen ja pyrkimys ymmärtää ulkopuolelta.  Keskeistä on olla sekoit-
tamatta omassa tietoisuudessa vallitsevia kertomuksia tulkitun tekstin kerto-
muksiin, koska luovuus syntyy itse tulkitun tekstin ja tulkitsijan tietoisuudessa 
vallitsevien kertomusten välisenä dialogina. (ks. Steinby 2013, 106–109.) 

To achieve creative understanding, one must preserve what Bakhtin calls “outside-
ness”: “In order to understand, it is immensely important for the person who under-
stands to be located outside the object of his or her creative understanding – in time, 
in space, in culture.” Outsideness – cultural and historical distance – is not an obsta-
cle to understanding but the condition of a deeper and more genuine understanding, 
a creative understanding: “it is only in the eyes of another culture that foreign culture 
reveals itself fully and profoundly.” Outsideness is thus the condition of dialogue 
and have of understanding, for only dialogue can fathom the full meaning potential 
of a text. (DD, 352.) 

Ulkopuolisuus mahdollistaa luovan ymmärtämisen improvisaation avulla. 
Pelkkä nykyhetkeen sitoutuminen tarkoittaa käytännössä väkivaltaista tekstin 
merkityksen muokkausta, jolloin teksti lopulta toistaa vain lukijan omia pelkoja, 
fantasioita tai kulttuurissa vallitsevia mielipiteitä.  Jotta teksti voidaan ymmär-
tää dialogisessa suhteessa, jossa teksti saa säilyttää oman syntykontekstinsa, 
täytyy menneisyydessä syntyneen ja nykyhetkessä tapahtuvan tulkinnan välille 
syntyä jännite, joka on välttämätön luovalle tulkinnalle.  

Improvisaation pohjana ei ole pelkästään synnynnäinen kyky spontaaniu-
teen tai kyky omaperäisyyteen, eikä se tarkalleen ottaen viittaa Vanhoozerilla 
sen perinteiseen sanakirjamerkitykseen, vaan pikemminkin ajatukseen pitkäjän-
teisestä harjoittelusta ja taitojen kehittämisestä, mitä samalla leimaa myös kyky 
pidättäytyä etukäteissuunnittelusta. Onnistunutta improvisaatiota uhkaavat 
                                                 
137  Arendt (2002, 218–220) näkee kommunismin olevan luovuudelle lamaannuttavaa, 

koska yksilöllisyys ja moninaisuus tukahdutetaan yhteiskunnan kontrollin kautta. 
(vrt. Hull 2002, 40–42.)   
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erilaiset pelot ja uhkakuvat, jotka voivat lamauttaa näyttelijän ja estää luovan 
tilan synnyn.  

Improvisation is often thought about spontaneity, and it is, though improvisational 
spontaneity is itself the result of extensive training and discipline. Training for im-
provisation usually takes the form of games and exercises that develop both percep-
tion and imagination. The challenge is to help students “understand and master the 
rules, while at the same time not allowing the rules to limit their spontaneity”. The 
focus of a game of exercise establishes the rules within which spontaneity is to be ex-
ercised. As with Gadamer’s analysis of understanding as play, here too the goal is to 
learn to participate fittingly. (DD, 337.) 

Improvisaatiossa olennaista on vapauden ja sääntöjen välinen jännite. Liika va-
paus ei tuota toivottua lopputulosta ja tarvittavaa harjaantumista. Säännöt eivät 
toisaalta saa muodostua luovuuden esteiksi, jotka estävät spontaaniuden. Van-
hoozer soveltaa improvisaation tulkintaan Gadamerin138 teoriaa leikistä, jossa 
olennaista on sääntöjen omaksuminen lukemattomissa toistoissa, jolloin ne ei-
vät enää ole esteenä luovuudelle. Improvisaatiossa on spontaaniuden ohella 
olennaista hallita säännöt niin sisäistetysti, että pystyy toimimaan intuitiivisesti 
niiden mukaan. Tällöin ne toimivat luovuutta ohjaavina eivätkä rajoittavina 
tekijöinä. 

Good improvisers are trained to avoid two common pitfalls. The first obstacle to 
spontaneity is preplanning – the temptation to think out a course of action before 
saying or doing anything. Some would-be improvisers are paralyzed by a fear of be-
ing disapproved of or of being found ridiculous, or simply of not playing the game 
well. Accordingly, they seek to wrest control of the game by “scriptwriting” the play, 
manipulating the situation and their fellow actors according to a preplanned mental 
map. (DD, 337–338.) 

Improvisaation onnistumisen kannalta keskeistä on avoimuus ja kyky reagoida 
spontaanisti. Laskelmoivuus tuhoaa improvisaation, koska jokainen esitys on 
partikulaarinen tapahtuma, minkä vuoksi näyttelijän on toimittava tarkalleen 
pienimpiä finessejä myöten juuri siinä esityksessä toteutuvan ”maailman” edel-
lyttämällä tavalla.  Samalla tavalla pelko voi lamauttaa kyvyn improvisoida, 
minkä vuoksi oleellista on huolellinen valmistautuminen: 

                                                 
138  Di Cesare (2007, 6–9) tuo esille Gadamerin aseman Heideggerin oppilaana, joka aluk-

si lumoutui hänen opetuksestaan, mutta yhtyi myöhemminkin nimenomaan Hei-
deggerin varhaisessa tuotannossa esittämiin ajatuksiin. Siinä missä Heideggerin ajat-
telun taustalta löytyy Duns Scotuksen olemisen ja ei-olemisen käsitteet ja ihmisen 
maailmaan heitettynä oleminen, on Gadamerin ajattelun taustalla johanneslaisen Sa-
nan, Augustinuksen inkarnaation ja Tuomas Akvinolaisen triniteettiopin korostus. 
Gadamerin ajattelussa keskeistä on Heideggerista poiketen nimenomaan sanan ja 
olion välinen sisäinen ykseys. Sanan ja olion välillä on mysteerinen suhde, jota ei voi 
täysin tavoittaa sanojen avulla, mutta asiaa voidaan hahmottaa triniteettioppiin liit-
tyvän emanaation avulla seuraavasti: Kristuksen inkarnaatio ei ota mitään pois itse 
Jumalasta, vaan lihaan tullut Jumala on inkarnaation jälkeen osa jumaluutta. Samalla 
tavalla kielen ihmeessä sisäinen sana tulee fyysiseksi ulkoisessa puheessa. (Kusch & 
Hintikka 1988, 106–109; Lammi 2006, 72.)  
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The spontaneity at the heart of genuine improvisation, therefore, has nothing to do 
with arbitrary or random action. Spontaneity instead describes the state of an actor’s 
readiness: one’s preparedness to fit in and contribute to whatever starts to happen. 
Such readiness, far from being a native reflex, is actually the result of years of disci-
plined preparation. The improviser is ready both because of her prior training and 
because she is alert and attentative to her environment. Improvisation is not about 
being outrageous but about being obvious – acting in ways that are entirely in keep-
ing with the developing action. (DD, 337–338.) 

Kierkegaard näki luovuuden nousevan ahdistuksesta. Vanhoozerin ja Kierke-
gaardin ajattelu poikkeavat toisistaan olennaisimmin juuri luovuuden kohdalla. 
Vanhoozerille luovuus on spontaania improvisaatiota, joka perustuu pitkään 
harjoitteluun, sääntöjen oppimiseen ja mielikuvituksen käyttöön. Mielikuvituk-
selle pitää asettaa konteksti ja rajat, jotka antavat suunnan luovuudelle. 

Improvisaatio perustuu harjoitteluun, mutta tilan spontaaniudelle täytyy 
pysyä vapaana. Varautuneisuus ja pyrkimys mielessä ratkaista juonen käänteet 
ennakolta tappavat luovuuden ja spontaanius häviää. Näyttelijän tulee vapau-
tua spontaaniutta uhkaavista häpeän tunteista ja peloista, jotta hän voi olla ti-
lassa vapaana ja valmiina toimimaan. Näyttelijän improvisaatio toimii Vanhoo-
zerilla esimerkkinä ihanteellisesta tulkintatilanteesta. Jotta tekstiä voidaan tulki-
ta nykyhetkessä luovan ymmärtämisen avulla, täytyy tulkitsijalla olla saman-
kaltainen spontaaniuteen perustuva kyky improvisaatioon kuin näyttelijällä. 
Hänen tulee vapautua häpeän ja pelon tuottamista esteistä, mutta myös pyrkiä 
aktiivisesti ja määrätietoisesti harjoittamaan itsensä kehittämistä.  

Kierkegaardin mukaan liian yhdenmukainen kulttuuri kykenee hallitse-
maan yksilöitä häpeän tunteen avulla. Häpeän synnyttämiseen Kierkegaardin 
mukaan riitti pienikin poikkeaminen yhdenmukaisen kulttuurin normistosta. 
Vanhoozer puolestaan näkee vallitsevan kaupallisen massakulttuurin uhkaavan 
yksilön kykyä tehdä tulkintoja luovan ymmärtämisen ja spontaaniuden avulla. 
Bahtinin kuvaama keskiajan kirkko ja neuvostojärjestelmä tuskin kovinkaan 
paljon häviävät monologisuudessaan kaupalliselle massakulttuurille, jonka 
pyrkimyksenä on luoda yhdenmukaiset intressit omaava yhteisö, joka ilman 
kritiikkiä ostaa kaikkea, minkä kerrotaan olevan tarpeellista.  

Kierkegaardin tulkinta, minkä mukaan ihminen vapautuu absurdiudes-
taan kaikkein suurimman paradoksin eli ristin absurditeetin kautta, saa Van-
hoozerin ajattelussa hieman kalvinistisemmin painottuneen tulkinnan. Calvinil-
le Jumala oli vahvasti tuonpuoleinen ja hän korosti kaikkivaltiutta inkarnaation 
sijaan, minkä vuoksi Vanhoozerilla risti ei edusta äärimmäistä absurditeettia 
kuten Kierkegaardille. Risti on kuitenkin hullutus, tragedia, mikä vapauttaa 
yksilön kulttuurissa vallitsevista vääristymistä, ja väärästä häpeästä, viisaaseen 
elämään. Kierkegaardille ominaisen eksistentialismin sijaan Vanhoozer katsoo 
elämän päämäärän olevan hyvä ja onnellinen elämä. (vrt. Dewey 2012, 194–195.) 
Kristus näyttää esimerkillään, että tärkeintä on osoittaa rakkautta ja tehdä luo-
via hyviä tekoja. Ristillä tapahtuva Kristuksen kuolema on tuonpuoleisen Juma-
lan maailmassa esittämä tragedia, minkä tarkoitus on pelon ja kauhun kautta 
auttaa ihmisiä vapautumaan itsekkyydestä ja itseensä käpertyneisyydestä: 
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The wisdom of the cross pertains precisely to what is good for us. The folly of the 
cross is its message that human well-being – the good life – is ultimately a matter of 
dying to self “in Christ”: “The cross becomes the starting point for an epistemological 
revolution, a conversion of the imagination.” The church is a revolutionary theater, a theater 
of martyrdom, and a theater of reconciliation only insofar as it is a theater of the cross: a cor-
porate display of the wisdom of God. (DD, 438.) 

Siinä missä Kierkegaardille Kristuksen elämässä toteutuva draaman tragedia 
edustaa ajan ja ikuisuuden leikkauskohtaa ja maksimaalista absurditeettia, 
mahdotonta paradoksia, on Vanhoozerille risti tuonpuoleisen Jumalan tämän-
puoleisessa esittämä näytelmä, minkä tehtävä on mielikuvituksen vapauttami-
nen. Vanhoozerilla katharsis on varsinaisesti Jumalan maailmaan heijastaman 
tragedian vaikuttama mielikuvituksen vapauttaminen, mikä mahdollistaa luo-
valle tulkinnalle välttämättömän ulkopuolisen näkökulman ja improvisaation 
vapauttamalla yksilön kulttuurissa vallitsevien kertomusten alaisuudesta.  

Ristin tragedia mahdollistaa ”narrin” näkökulman, jolloin ihminen kyke-
nee tarkastelemaan ympäristöään vapaasti, ulkopuolelta, mikä mahdollistaa 
dialogille välttämättömän jännitteen syntymisen.  

To participate rightly in the theo-drama is to become a wise fool. There is a long tra-
dition of the “wise fool” in Western literature and drama. The fool in Shakespeare’s 
King Lear, for example, speaks more truly and wisely than anyone else. Yet what in-
fluence the fool wields has nothing to do with political power. The fool is not a king 
but a prophet, a prophet with critical function: that of questioning social conventions 
and political ideologies by producing A-effects. The fool subverts worldly wisdom 
by invoking a different logic, “turning the world upside down,” indirectly forth-
telling the truth in rhyming reason. The fool’s power is a power in weakness; the fool 
is a martyr who suffers truth gladly. (DD, 439.) 

Viisas narri kykenee ulkopuolisen näkökulmasta tarkastelemaan kulttuurissa 
vallitsevia epäkohtia, koska hänellä on kyky katsoa ulkopuolelta. Ulkopuoli-
suus mahdollistaa myös havaittujen ongelmien ratkaisemisen muuntuneen 
mielikuvituksen avulla. Ratkaisut perustuvat kulttuurissa vaikuttavien perin-
teiden ja niistä opittujen toimintatapojen sijaan improvisaatioon ja opittuun 
elämänviisauteen139 eli tilanteesta kyetään tekemään tulkinta luovan ymmärtä-
misen avulla. (DD, 438–440.)  

Jo Aristoteleen mukaan draama asettuu kertomuksen yläpuolelle, koska 
siihen liittyy toiminnan mimesiksen avulla universaalin totuuden kertominen 
elämästä. Vanhoozerilla ristillä toteutuva tragedia vapauttaa kulttuuristen ker-
tomusten ohjaamista tulkinnoista, luovaan, mielikuvituksen avulla tapahtuvaan, 
tulkintaan. Ristille päättyvä tragedia kykenee aiheuttamansa kauhun ja säälin 
avulla vapauttamaan ihmisen mielikuvituksen katharsiksessa, jossa kulttuurin 

                                                 
139  Lawrencen (2002, 177–179) mukaan Heidegger asettaa Aristoteleen käsitteen 

phronesis uuteen valoon fundamentaaliontologian kautta tulkittuna. Scotuksen, 
Ockhamin, Descartesin ja Kantin ajattelu pohjautuvat Heideggerin mukaan samalle 
oletukselle, missä tarkastelevan subjektin tietoisuus ja havaittu todellisuus ymmär-
rettiin annettuina. Poeiesiksen alaan kuuluvat sophia ja episteme eivät edusta samal-
la tavalla tietämistä kuin phronesis, joka asettuu etusijalle suhteessa tietoon, viisau-
teen ja taitoon (tekhne). Phronesista ei voida tiedon tavalla siirtää opettajalta oppilail-
le, vaan se sisältää ymmärryksen elämän yllätyksellisyydestä, hallitsemattomuudes-
ta, hauraudesta ja edessä odottavasta kuolemasta.  
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merkit, symbolit ja niiden taustalla vaikuttavat kertomukset, menettävät voi-
mansa ihmisen tietoisuudessa.140  

4.2 Luovuus ja kriittisyys 

Tässä alaluvussa jatketaan toisen tutkimuskysymyksen selvittämistä: Mitä 
Vanhoozer tarkoittaa luovuudella?  Luovuus on keskeinen kriittisyyden ennak-
koehto. Ilman luovan toiminnan mahdollistamaa toista juonta ja etääntymistä 
vallitsevasta kulttuurista, kriittisyys ilmenee vain jäljittelynä, jolloin yhteiskun-
nassa olevien ongelmien varsinaisia syitä ei kyetä tavoittamaan eikä toivottua 
muutosta tapahdu. 

Kriittisyys Vanhoozerilla liittyy olennaisesti bahtinilaiseen ajatukseen ul-
kopuolisesta näkökulmasta.  Kulttuurin sisäpuolisessa tarkastelussa on ongel-
mana liian kapea perspektiivi. Vanhoozer lähtee liikkeelle Diltheyn141 tulkin-
nasta, missä kulttuuri ymmärretään ihmisten toiminnan konstruoimana ilmiönä: 

“Dilthey’s genius was to identify both the object and the method of the human sci-
ences. The object of the human sciences is appropriately enough, human existence: 
the lived expressions of human life, freedom, mind, or spirit. Such expressions of life 
are not susceptible to explanation by causal law. That was precisely Dilthey’s point. 
Whereas the natural sciences seek explanation by law, the human sciences seek un-
derstanding. (WIE, 22.) 

Vanhoozer erottaa toisistaan toiminnan (action) ja tapahtumat (events). Luon-
nontiede tutkii luonnonlakeihin ja kausaliteettiin perustuvia ilmiötä eli tapah-
tumia, mutta se ei sovellu ihmisten toiminnan tutkimukseen, joka on luotenteel-
taan toisenlaista kuin varhaiset sosiologit olettivat.  Ihmisten toiminta ilmenee 
kompleksisena ja välillä käsittämättömänä, minkä vuoksi metodia tai teoriaa 
paremman lähestymiskulman tarjoaa filosofiselle hermeneutiikalle ominainen 
juonen merkitystä korostava näkökulma: 

                                                 
140  Runousopissa (1452b, 30–1453a, 10) Aristoteles kuvaa miten tragediassa onnetto-

muuden tulee kohdata ihmistä, joka ei niitä ansaitse. Pelko ja myötätunto tarkoittivat 
Aristoteleelle hieman erilaisia tunteita kuin nykymerkitys antaa ymmärtää. Juonen 
kuvaama kärsimys, yleensä tuskallinen kuolema, herättää pelon ja myötätunnon ko-
kemuksen.  

141  Schleirmacherilla oli suuri vaikutus Diltheyn hermeneutiikan kehittymiseen, mutta 
Diltheyn ensisijaisena tavoitteena oli kehittää, Schleirmacherin universaaliuden si-
jaan, hermeneutiikkaa nimenomaan ihmistieteiden tutkimuksen välineeksi. Pyrki-
myksensä oli löytää vaihtoehto tieteellistä positivismia edustaneiden August Comten 
ja John Stuart Millin luonnontieteellisille tutkimusmetodeille, koska ne eivät hänen 
mielestään sopineet inhimillisen toiminnan tutkimukseen. Diltheyn mukaan luon-
nontiede oli selittävää ja etsii kausaalisia selityksiä ilmiöille, siinä missä ihmistieteis-
sä pyrittiin ymmärtämään ja tulkitsemaan sisäistä maailmaa.  Diltheyn hermeneutii-
kassa psykologia saa Schleiermacheria seuraten keskeisen sijan laajentuen kysy-
mykseksi reflektoinnin rajoista: Miten tietoisuus voi tutkia tietoisuutta, joka on kie-
toutunut monella tavalla sitä ympäröivään kulttuuriin ja kehittynyt siinä? Tämä 
Diltheyn esille nostama kysymys saa keskeisen sijan myöhemmin myös Ricoeurin ja 
Gadamerin hermeneuttisessa filosofiassa. (Schmidt 2006, 12–14.) 
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Ricoeur argues that the human sciences are hermeneutical insofar as their object 
displays “textual” features, and inasmuch as the method of the human sciences 
developes the same kind of procedures used to interpret texts. But how are cultures 
and cultural works like texts? A text is a set of marks (words) that fixes the meaning 
of the author. The saying of the author may disappear in time, but the marks, and the 
meaning, remain. Similarly, an action may “leave its mark”. Human words and 
works alike can convey meaning. Max Weber defined the object of the human 
sciences as “meaningfully oriented behaviour.” Studying meaningful human action 
therefore is like reading a text. Unlike events, which are suspectible of causal 
explanation, human actions must be understood. Actions are meaningful works 
inscribed on the fabric of history or nature. (FT, 314.) 

Toiminnan ja tapahtuman erottaminen saa keskeisen roolin myös kulttuurin 
tulkinnassa. Kulttuuri käsitteenä on osoittautunut haastavaksi määritellä ja lä-
hes jokainen kulttuurintutkija näyttää antavan sille hieman erilaisen painotuk-
sen.  

Culture is signifying system that expresses in objective forms what people take to be 
the values that guide and sustain human freedom. What aspects of culture is most 
signicant? Kenneth Clark claims that architecture is the best index of the character of 
civilization. Hans Rookmaaker says that painting is the most revelaroty of a culture’s 
mood. Nathas Scott says that it is literature; T.S. Eliot, that is poetry.  One is hard 
pressed to decide among these options. For Ricoeur, it suffices to say that culture, 
unlike economics (having) or politics (power), is established at the level of the 
imaginary. A culture is a cohesive social group because the individuals in the group 
share  the same imaginative world, the same vision about what is most important 
and about how the social world should be ordered. At the heart of a society or 
civilization is a narrative, some story or history or drama, which accounts for its origin 
and destiny and which enshrines the future in a particular way that gives it a sense of 
direction and a means of understanding itself. Some call this foundational narrative a 
“metanarrative”; others call it “myth”. (FT, 315.) 

Vanhoozer lainaa omaan tulkintaansa kulttuurista Ricoeurille keskeisen mieli-
kuvituksen merkityksen. Kulttuurissa ihmisiä yhdistävät varsinaisesti kerto-
mukset, jotka ohjaavat mielikuvitusta ja asettavat sille rajat. Kulttuurissa vallit-
sevat kertomukset toimivat kollektiivisena ”mielikuvituksen” varantona. Rico-
eurilla luovuus liittyy olennaisesti metaforaan ja juoneen.142 Romantiikalle omi-

                                                 
142  Kearneyn (2005, 145–149) mukaan Ricoeur liittää Augustinuksen distentio ja intentio 

animi jaotteluun mukaan Aristoteleen peripeteia ja mythos teoriat.  Ricoeurilla juoni 
ratkaisee kysymyksen kyvyttömyydestä tavoittaa nyt-hetki kuten Jumala. Vaikka 
ihminen kykenee mielikuvituksessaan luomaan ajatuksen menneestä ja tulevasta, jää 
ihminen kuitenkin ajan armoille. Luotu aika on parhaiten ymmärrettävissä olemat-
tomuuden ja katoavaisuuden näkökulmasta. Koska kaikki on luotu Sanan kautta, on 
aikakin ymmärrettävä ikuisuutta vasten katoavaksi ominaisuudeksi. Ikuisuus on 
Augustinukselle kaikkea muuta kuin filosofien abstrakti ”ajattomuus”, koska hän 
puhuttelee Ricoeurin mukaan ikuisuutta persoonapronomilla ”Sinä”.  Distentio ani-
mi on syvimmiltään merkityksettömyyden ja olemattomuuden kokemusta, mikä joh-
tuu ihmisen ja ikuisuuden välisestä erosta. Tämä kokemus erossa olosta purkautuu 
Ricoeurin mukaan erilaisina kärsimyksen ja valituksen narraatioina, jotka ovat hyvin 
merkityksellisiä intentio animin näkökulmasta. Narraation avulla ihminen voi kertoa 
distention tuomasta tuskasta ja ahdistuksesta, tarrautua toivoon ja tulevaisuudessa 
odottavaan ikuisuuden tavoittamiseen. Ihmisen ajallinen ääni ja ikuisen Jumalan Sa-
na muodostavat siis rajapinnan, mikä voi Ricoeurin mukaan ylittyä oppimisen ja 
kommunikaation avulla. Intentio animi on Ricoeurilla siis hyvin erilainen kuin Hei-
deggerilla, koska intentio on nimenomaan kertomuksen ja kielen avulla tapahtuvaa 
tarttumista tulevaisuuden lupauksiin ja toivoon. Siinä missä Heideggerin ratkaisu on 
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nainen käsitys mielikuvituksesta oli liittää se luovien nerojen ominaisuudeksi, 
mikä ilmeni tavanomaisuuden ja arkisen yläpuolelle asettautumisena. Ricoeu-
rilla luovuus nousee puolestaan aina ensisijaisesti kielestä: juoni ja metafora 
mahdollistavat uudet ja luovat tulkinnat. Ihmisen mielikuvitus rakentuu kielen 
mahdollistamassa leikissä, jossa sanat voivat kertomuksessa (mythos) saada 
uusia ja jopa alkuperäiselle merkitykselle vastakkaisia merkityksiä. Ihmisen 
luovuus on syvimmiltään siis kielen mahdollistamaa ja lahjoittamaa luovuutta, 
mikä asettuu vastapositioon romantiikalle ominaisen yksilöä korostavan käsi-
tyksen kanssa. Kulttuuria yhdistävät siis yhtenäiset kertomukset, jotka ohjaavat 
ja luovat koheesiota ja rajoja mielikuvitukselle.  Kulttuurissa vallalla olevat ker-
tomukset luovat näin osittain tiedostamattoman fiktion maailman, mikä mer-
kitsee kulttuurille ominaista kokemusta ”samankaltaisuudesta” ja toisten ihmis-
ten ymmärtämisen helppoudesta.  

Kulttuurissa vallitsevat kertomukset ovat sen syvätaso, mihin ei ole suo-
raa pääsyä tai välitöntä kosketusta. Kulttuurissa vallitsevilla kertomuksilla ja 
symbolisella pintatasolla on kuitenkin yhteys – ei kausaalinen – vaan hyvin 
kompleksinen, minkä vuoksi kulttuurin tulkinta on haastavaa.  

A culture expresses the totality of what group of humans value. Like a book, culture 
has a certain unity of plot or thesis. For Williams, culture is signifying system that 
communicates and reproduces a social order through its various signifying practices, 
including the arts, philosophy, journalism, advertising, fashion and so on. We try to 
express who we are and why we are valuable through our works (our “texts”): 
paintings, monuments, symphonies. Such cultural anthologies may be the best 
means of pursuing cultural anthropology. Cultural hermeneutics is the study of how 
and what these multifarious signifying expressions really mean. By interpreting 
culture, we try to find the spirit in what has been bodied forth. Cultural 
hermeneutics is the study of people’s beliefs about the meaning of life and about 
what it means to be human. (FT, 315.) 

Omaksutut tarinat toimivat hermeneuttisina kehyksinä todellisuuden tulkinnal-
le. Kertomukset määrittävät toisaalta yksilön identiteetin ja samalla kaventavat 
ihmisen kykyä tulkita ympäröivää todellisuutta. Jos kulttuurissa on vallalla 
esimerkiksi menestymistä ja taloudellista vaurautta korostavat kertomukset, 
ihminen tulkitsee todellisuutta niiden kautta. Kertomukset ohjaavat häntä etsi-
mään ympäristöstään taloudellisen menestyksen mahdollisuuksia ja ihmissuh-
teistakin tulee helposti funktionaalisia. Jos vallitsevassa kulttuurissa ei ole sel-
keää moraalista kertomusta, hän voi myös helposti toimia niin sanotulla har-
maalla vyöhykkeellä, koska kulttuuri tietyssä mielessä determinoi hänet etsi-
mään menestystä ja vaurautta. Ihminen käsitetään hauraaksi ja haavoittu-
vaiseksi: yksilö ei ole kertomusten yläpuolella, vaan alisteinen niille. Ihmisen 
toiminta ohjautuu kulttuuristen kertomusten perusteella teleologisesti, finaalis-
ta päämäärä kohti. Näin kulttuuri edustaa syvimmiltään aina narratiivista sul-
jettua systeemiä, joka yhdenmukaistaa ja sitoo ihmisten kyvyn ajatella ja käyt-

                                                                                                                                               
päästä irti ikuisuuden tuottamasta painolastista ja heittäytyä autenttiseen elämään 
kuoleman todellisuuden edessä, Ricoeurille on olennaista säilyttää Augustinukselle 
keskeinen ikuisuuden ja toivon näkökulma, jossa narraatiolla ja kyvyllä oppia uutta 
on keskeinen rooli.  



130 
 
tää mielikuvitusta. Toisin sanoen ihminen ei ole toiminnassaan vapaa, vaan hän 
on determinoitu, kulttuurin ehdollistama. Koska kulttuuri pitää kertomusten 
kautta ihmistä vallassaan, kulttuuri tuottaa ihmiselle aina ahdistusta ja huolta.  

The operative term is concern. Martin Heidegger, the existentialist philosopher, be-
lieved that concern or care (Sorge) is what makes us distinctly human; you shall 
know them by their concern, we could say. Paul Tillich, a leading theologian of cul-
ture, said that the best way to understand a particular culture or even epoch is to dis-
cover its greatest anxiety and its greatest hope. We begin to understand other and 
group of others, then, when we begin to understand what concerns them and why. 
(WIE, 19.) 

Kulttuurin aiheuttama ahdistus ja huoli ovat Vanhoozerin mukaan poikkeuk-
setta vääristävien narraatioiden aiheuttamia. Ne ovat syvimmiltään turhaa tai 
väärää huolta ja murhetta, joiden taustalla on erilaiset myytit, jotka on raken-
nettu peloista ja uhkakuvista.143 Päästäkseen ulos kulttuurin determinoivasta 
ylivallasta ihminen tarvitsee apua itsensä ulkopuolelta. Katharsiksessa tapahtu-
va mielikuvituksen vapauttaminen mahdollistaa improvisaation, spontaanin 
rakkauden harjoittamisen lähimmäistä kohtaan, mikä etäännyttää vallitsevasta 
kulttuurista, jolloin sitä kykenee tulkitsemaan bahtinilaisesta ulkopuolisen nä-
kökulmasta. Mitä enemmän harjoittaa spontaania toimintaa lähimmäisen par-
haaksi, sitä suuremman etäisyyden saa kulttuuriin.  

A Culture is the objectification, the expression in words and works, of the “spirit” of 
a particular people who inhabit a particular time and place. The spirit of the age (the 
Zeitgeist) is far from being invisible.; on the contrary, it is constantly expressed in 
concrete forms. Culture is the effort of the human spirit to express itself by building 
and embodying values and beliefs into concrete forms (e.g., cathedrals ,coliseums, 
cemeteries, cinemas, colleges, cash stations, car washes). Culture is the process (and 
result) whereby form and meaning are given to material through freedom. A spider’s 
web is not a cultural product because it is not work of freedom. A spider’s web, 
despite its intricacy, in neither a message nor an expression of a set of values and 
beliefs. There are no arachnid equivalents of our Gothic, Enlightment and Romantic – 

                                                 
143  Tieteen pyrkimys objektivoida todellisuutta ja ihmisen pyrkimys esineellistää nouse-

vat Heideggerin mukaan syvimmiltään samasta alkuperästä, huolesta (sorge), minkä 
ihmisen ajallisuus ja siihen liittyvä kuoleman odottaminen aiheuttaa. Ihminen pyrkii 
pakenemaan autenttista olemista, mutta omatunto kutsuu häntä elämään ajassa. 
Taustalla on Aristoteleen ja Augustinuksen aikakäsityksen ero. Aristoteleen perin-
teessä aika nähdään hetkistä koostuvana sarjana, jolloin aika objektivoituu ja on 
kontrolloitavissa. Tätä vasten Heidegger nostaa täysin vastakkaisen ajatuksen, jonka 
mukaan ihmisen täytyy myöntyä olevansa maailmaan heitetty, mutta samalla suos-
tua elämään rohkeasti, pakenematta edessä olevaa kuolemaa.  Elämä avautuu juuri 
tiedostamalla kuoleman välttämättömyys ja luopumalla ajan ja tulevaisuuden kont-
rolloinnista, joka estää todellisten tilaisuuksien (kairos) toteutumista. Augustinuksel-
ta omaksutut syntymän ihme ja elämän yllättävyys asettuvat vastapositioon hegeli-
läisen dialektiikan ja teleologisuuden kanssa. Heideggerin ajattelussa kehitysopti-
mismin ja tietoisuuden kasvun sijalle asettuu kykenemättömyys itsereflektioon ja sy-
venevä harhautuminen elämän kontrollointiin, minkä vuoksi autenttisuuden tavoit-
taminen käy yhä vaikeammaksi. Kehitysoptimismin perusteena olevat ihmiskunnan 
saavutukset tieteen ja teknologian alalla eivät täten johdakaan ihmisen autenttisuu-
den kannalta positiiviseen kehitykseen. (Lawrence 2002, 176–180.) 
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not to mention Cubist – cultural styles. The spider’s web has no meaning; rather , it 
serves an instrumental purpose. The weawing of the web may be admired; it cannot 
be interpreted. (FT, 313.) 

Kasvanut etäisyys mahdollistaa kulttuurin tarkastelun uudella tavalla, jolloin 
voidaan havaita pintatason takana oleva kertomuksellinen syvätaso. Toisin sa-
noen luova toiminta mahdollistaa toisen horisontin syntymisen, josta käsin hän 
kykenee tarkastelemaan kulttuuria kriittisesti. Kulttuurin syvätason muodosta-
vat narraatiot ovat voineet jo haihtua historian hämärään, mutta kulttuuri elää 
edelleen kertomusten luomassa henkisessä todellisuudessa. Kulttuuri ilmentää 
kuitenkin henkistä todellisuutta materiaalisella, näkyvällä ja havaittavalla tasol-
la.  

To be sure, we cannot study freedom or mind directly, but we can do so indirectly. 
Humans “objectify” their “spirits” (e.g, their thoughts, values, beliefs) through con-
crete objects and works (e.g, their thoughts, values, beliefs) through concrete objects 
and works (e.g., poems, buildings, games) that call not for explanation but interpreta-
tion. “- - “ To understand the meaning of an event or an action, he says, we must look 
not to its causes but to its context, that is, its place in the larger whole. The goal of the 
human sciences – understanding meaningful expressions of life – ultimately relies 
not on the logic of cause and effect, but on the logic of part and whole. Just as a word 
makes sense only in the context of its sentence and a sentence only in the context of 
the larger discourse of which is a part, so we understand what humans do in terms of 
the larger wholes – projects and narratives – of which their actions are a part. (WIE, 
22.) 

Kulttuurin analysoinnissa juonien tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää, mutta 
se edellyttää etääntymistä ja erottautumista vallitsevasta kulttuurista. Juonia ei 
ole mahdollista kuitenkaan hahmottaa juonien sisältä käsin, vaan kriittinen tar-
kastelu edellyttää juonellista toiseutta. Spontaani rakkaudellinen toiminta mer-
kitsee myös uuden, autenttisen identiteetin rakentumista. Uusi identiteetti kä-
sittää itsensä uutta luovaan toimintaan kykenevänä eikä kulttuuri enää ohjaa tai 
aseta rajoitteita hänen luovalle toiminnalleen. 

Toisin sanoen erottautuessaan valtakulttuurista yksilö saa persoonallisen 
identiteetin kulttuurin tuottaman epäaidon identiteetin sijaan – representoimi-
nen vaihtuu mimesikseen.144 Uusi identiteetti mahdollistaa luovan ymmärtämi-
sen ja ulkopuolisen näkökulman, jolloin ihminen kykenee tunnistamaan symbo-
lien ja merkkien takana vaikuttavat juonet. Yksittäiset merkit liittyvät aina juo-
neen, jota ilman ne voidaan tulkita täysin toisenlaisiksi. Esimerkiksi jokin muo-
dikas tuotemerkki voidaan tulkita symbolina omasta arvosta ja merkitykselli-

                                                 
144  Ymmärrän Vanhoozerin tulkinnan kulttuurista ja luovuudesta etenevän niin, että 

ihmisellä on rajallinen määrä kapasiteettia ja resursseja käytössään. Irralliset symbolit 
ja merkit, ilman niiden asettumista kokonaisjuoneen, kuluttavat helposti loppuun 
käytössä olevankapasiteetin. Jäsentymättöminä ja hajanaisina merkit ja symbolit vaa-
tivat paljon kapasiteettia, mutta niiden nivoutuessa kokonaisjuoneen, ne kuluttavat 
huomattavasti pienemmän määrän kapasiteettia. Näin kulttuuristen kokonaisjuonien 
hahmottaminen vapauttaa kapasiteettia, ja mahdollistaa sitä kautta laajemman mie-
likuvituksen käytön. 
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syydestä, mutta tunnistetusta juonesta käsin tulkittuna kysymys voikin olla 
kilpailun- ja menestyksen narraatiosta, jossa varsinainen arvon saaja on tuot-
teen valmistaja. Ongelmana on ihmisen arvon ja merkityksen sitominen kilpai-
luun ja menestykseen. Kulttuurit ovat täynnä mitä erilaisimpia vahingollisia 
juonia, joiden tunnistamattomuus jättää ihmisen yksittäisten merkkien ja sym-
bolien todellisuuteen: 

An inability to interpret the signs of the times is, conversely, to be guilty of what we 
might call the `Great Omission.´ “- - “There are signs everywhere. Some, like traffic 
signs, are easy to read: green means go, smoke usually fire, a red dash often indicates 
chicken pox. Yet in a fast-paced, multimedia world, there are so many signs of vari-
ous types that the sheer complexity of the task of discerning what it all means is 
overwhelming. “- -“ Most of us learn to and write English in school. What we do not 
learn, however, is cultural literacy: how to “read and write” culture. (WIE, 17–18.) 

Kulttuurin voidaan katsoa rakentuvan sekä symbolisesta pintatasosta että juo-
nellisesta syvätasosta. Ongelmana on pintatason näyttäytyminen loputtomana 
ja sekavana merkkien ja symbolien joukkona, jonka analysoiminen näyttäytyy 
ylittämättömänä haasteena. Vanhoozerin mukaan kulttuuri avautuu ainoastaan 
silloin, kun sitä tarkastellaan toiminnan ja juonen välisen vuorovaikutuksen 
kautta: 

Clifford Geertz is a leading social and cultural anthropologist whose seminal collec-
tion of essays, the interpretation of Cultures, has exercised a formative role in my 
own thinking, not least because he, like Jesus, is interested in interpreting the signs of 
the times. Indeed, a culture is a “web of significance”, an interconnected system of 
meaningful signs that cry out for interpretation and understanding. Doing anthro-
pology, says Geertz, is “like trying to read, and what we are trying to read is symbol-
ic action – action that signifies or means something. (WIE, 25.) 

Nimenomaan juonen näkökulmasta tarkasteltuna toiminta voidaan ymmärtää 
yksittäistä tekoa myöten intentionaalisena. Toiminnan varsinainen merkitys 
tulee ilmi vasta kun juoni tunnistetaan. Siksi kulttuuria tulee tarkastella toimin-
nan ja juonen näkökulmasta, eikä temporaalisena ilmiönä. Toiminnan intentio 
määrittyy kulttuurissa vallitsevien kertomuksien mukaisesti. Toisin sanoen ih-
minen ei ole vapaa, vaan hänen toimintansa on aina erilaisten kertomusten mo-
tivoimaa ja määrittämää: 

Contrary to what modern anthropologist have often suggested, cultures are not 
closed boxes in time and space; they are neither static nor monolithic. Culture is a 
way of life, and what is living changes and develops. It is only a slight exaggeration 
to say that one cannot step in to the same culture twice.  “- - “While the snapshot ap-
proach that views culture as a frozen system is helpful, we also need to remember 
that people who inhabit culture are always on the move. “- - “ 

Culture is a world in the sense that cultural texts create a meaningful environment in 
which humans dwell booth physically and imaginatively. Culture is the lens through 
which a vision of life and social order is expressed, experienced, and explored; it is a 
lived worldview. (WIE, 26.) 

Valistuksen projekti oli vapauttaa ihminen myyteistä tiedon ja järjen avulla. 
Vanhoozerin mukaan useampi sata vuotta valistusta ei näytä kuitenkaan tuot-
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taneen positiivista tulosta, vaan päinvastoin myyttinen todellisuus on saanut 
ihmisestä vielä vahvemman otteen. Vanhoozer korostaa kulttuuriantropologeis-
ta poiketen mielikuvituksen ja kulttuurissa vallitsevien kertomusten välistä yh-
teyttä. Olemme pitkälti tiedostamattamme, hyvin hienovaraisesti ja taidokkaas-
ti kehitettyjen myyttien ohjaamia: 

”My point is that ”they” (and we) frequently live in cleverly devised mythical worlds 
created by media and marketing moguls.” (WIE, 27.) 

Mainokset tarjoavat ihmiselle suljettua kertomusta: Osta tämä, niin tulet onnel-
liseksi. Vanhoozer nostaa mielikuvituksen ja toiminnan kulttuurin tulkitsemi-
sen keskiöön. Ilman vapautettua mielikuvitusta yksilö on determinoitu toimi-
maan kulttuurissa vallitsevien kertomusten ohjaamana. Ihminen on kykenemä-
tön irrottautumaan juonien kultivoivasta vaikutuksesta eli ne kykenevät sito-
maan ihmisen tietoisuuden ja asettamaan tavoiteltavat päämäärät. Toisin 
sanoen toiminnan intentio määrittyy kulttuurissa vallitsevien juonien mukaan: 

We need to go further than Dilthey who saw culture as merely the expression of the 
human spirit. Given culture’s ability to orient us and reproduce itself, we must 
acknowledge culture itself as a means of spiritual formation, a process that shapes 
our spirits, or “hearts”. “- - “ In short, culture cultivates character traits – the habits of 
the heart – and in so doing forms our spirit to that we become forms for our bodies, 
so it projects ideal forms for our spirits. “- - “ Culture trains us in what philosophers 
call the transcendentals, honing our sense of what is true, good, and beautiful. (WIE, 
31.) 

Vaikka kulttuuri olisi pintatasoltaan täynnä ainoastaan kaupallisia merkkejä ja 
menestyksen symboleja, on sillä aina – ehkä joskus hyvin tiedostamaton – ko-
konaisjuoni, johon sisältyy käsitys siitä mikä on totuus. Toisin kuin kirjoissa, 
joissa kirjailija pyrkii paljastamaan ajatuksensa lukijalle, kulttuurin kokonais-
kertomukset pyrkivät kätkeytymään. Nämä kertomukset voivat olla luonteel-
taan ihmisarvoa loukkaavia, halventavia ja alistavia. Niiden tunnistamatto-
muus mahdollistaa kuitenkin niiden säilymisen: 

Adler advices readers to “find the argument” of the book; he notes that “good expos-
itory authors try to reveal, not conceal, their thought. Unfortunately, the same cannot 
always be said of producers of cultural texts. Many such texts, especially advertise-
ments, bypass rationality altogether and appeal directly to the emotions. Indeed, I be-
lieve that most forms of cultural discourse speak primarily to imagination and not to 
reason. “- - “ What a given cultural text ultimately proposes is a `world of meaning,’ 
a way of being human. “- - “ Cultural texts convey their propositions – their proposal 
about what it means to be human – not by offering explicit arguments but rather by 
displaying them in concrete forms. (WIE, 51.) 

Kulttuurinen kertomus suuntautuu nimenomaan mielikuvituksen, eikä järjen, 
alueelle. Kulttuurissa vallitsevat kertomukset eivät jätä tilaa ihmisen mielikuvi-
tukselle, vaan tarjoavat valmiit, luonteeltaan finaaliset, kertomukset, joiden 
mukaan on luontevaa ja helppoa orientoitua. Ilmeisesti osittain tähän Vanhoo-
zer viittaa myös käsitellessään improvisaatiota ja siihen liittyvää vaivalloista 
harjoittelua. Ihmisen täytyy nähdä paljon vaivaa ja työtä, jotta hän oppii tunnis-
tamaan symbolisen tason taustalla vaikuttavat kertomukset.  
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Kulttuurisilla kertomuksilla on Vanhoozerin mukaan suorastaan illokutii-
vinen kyky ohjata ja antaa käskyjä ihmiselle: 

Attend to what a cultural text is doing as well as saying by clarifying its illocutionary 
act. (WIE, 59.) 

Kulttuurisen kertomuksen illokutiivinen voima häviää vasta, kun ihminen ky-
kenee luovaan toiminnan kautta saavuttamaan uuden horisontin. Uudesta hori-
sontista käsin hän voi työnteon kautta oppia tunnistamaan symbolisen tason 
alla vaikuttavia juonia. 

Vanhoozer ei missään kohden tuo asiaa suoraan esille, mutta mitä ilmei-
simmin Vanhoozerin tulkinta on luotu vaihtoehdoksi Habermasin käsitykselle 
kulttuurista. Habermasin (1973, 276–281) mukaan kulttuurissa vallitseviin ar-
voihin ja normeihin on suhtauduttava kriittisesti, mihin rationaalinen ja analy-
soiva yksilö kykenee ilman esteitä. Vanhoozerilla kulttuurissa vallitsevat arvot 
ja normit liittyvät aina kulttuurissa vallitseviin kätkeytyviin kertomuksiin. Ih-
minen ei ole luova, minkä vuoksi hän ei saa tarvittavaa etäisyyttä kulttuurin 
kriittiseen arviontiin.  

Varhaisessa tuotannossaan Habermasin ongelmalliseksi näkemä uskon-
nollinen ja dogmaattinen suhtautuminen kääntyy Vanhoozerilla yleiseksi jäy-
käksi eli mielikuvituksettomaksi tulkinnaksi ja lujaksi luottamukseksi kulttuu-
rissa vallitseviin kertomuksellisiin myytteihin. Habermasin problematisointi, 
joka koskee pientä osaa ihmisistä, kääntyy jokaista ihmistä koskevaksi tragedi-
aksi, missä ihmisen luovuus näivettyy kulttuuristen kertomusten illokutiivises-
ta voimasta.   

4.3 Draaman epistemologia 

Tässä alaluvussa tarkastellaan Vanhoozerin tieto-oppia. Vanhoozerin vahva 
perinteisen metafysiikan kritiikki nostaa esille kysymyksen hänen omasta tieto-
teoriastaan, missä luovalla toiminnalla on konstituoiva asema. Keskeistä on 
luovan toiminnan ymmärtäminen hermeneuttiseksi horisontiksi, mikä samalla 
osoittaa perinteisen epistemologisen lähestymistavan kapeuden ja rajoittunei-
suuden. 

Vanhoozerin ajattelun taustalla on dualistinen käsitys todellisuuden luon-
teesta. Jean Calvin, Karl Barth ja Immanuel Kant luovat Vanhoozerin ajattelulle 
idealistisen perustan, jossa todellisuuden syvärakenne paljastuu varsinaisessa 
olemuksessaan vasta rakkaudellisen toiminnan mahdollistamien uusien skee-
mojen avulla.  

Vanhoozer sitoutuu omien sanojensa mukaan skottilaisen Thomas Reidin 
maalaisjärjen epistemologiaan, minkä mukaan aistihavainnoista saatuun tie-
toon voi luottaa, mikäli ei ole syytä olettaa toisin: 

If we suspend belief until we have verified what others have told us or experience it 
for ourselves, we would have a greatly reduced stock of knowledge. Believing what 
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we are told is as important as a source of knowledge as are perception and memory. 
According to eighteenth-century philosopher Thomas Reid, God designed the hu-
man mind to believe the deliverances of memory, perception, and testimony unless 
we have good reason to think otherwise. Even secular philosophers now 
acknowledge the significance of testimony for accounts of human knowledge: like 
memory and perception, testimony “can constitute a noninferential ‘cognitive ‘con-
nection’ between subject and an objective fact.”(BA, 96–97.) 

Thomas Reidin arkijärjen filosofia lähtee oletuksesta, että ihminen on saanut 
kyvyn havaita todellisuutta Jumalalta.145 Ihminen ei ole maailmaan heitetty, 
vaan hänellä on tietty asema kosmologisessa järjestyksessä.  

Myöhemmin tieto-opissa on kehittynyt kokonainen tutkimussuuntaus, fi-
deismi, jossa usko asetetaan järjen edelle. Taustalla on Anselm Canterburylaisen 
ajatus ymmärrystä etsivästä uskosta sekä edelleen Tuomas Akvinolaisen jako 
uskoon ja järkeen, jossa järki kykenee tutkimaan luomisen piiriin liittyviä asioi-
ta. Fideismi ei nimestään huolimatta tarkoita järjen hylkäämistä samalla tavalla 
kuin esimerkiksi radikaalireformaattorit tekivät, vaan järjen nähdään ohjautu-
van aina jonkin uskon mukaan. Toisin sanoen järki ei ole koskaan autonominen, 
vaan usko asettuu sitä ohjaavaksi tekijäksi. Vanhoozer sitoutuu omien sanojen-
sa mukaan nimenomaan Alvin Plantingan146 edustamaan reformoituun episte-
mologiaan: 

Interestingly, extreme epistemic egoists can be either rationalists or fideists: they can 
stubbornly rely either on their own reasoning or on their own believing, independent 
of any reasons. While it may be tempting to associate fideism with sola fide, it would 
also be a mistake, at least in the present context. As commonly used, “fideism” refers 
to a reliance on faith against reason. Alvin Plantinga defines “fideism” as “the exclu-
sive or basic reliance upon faith alone, accompanied by a consequent disparagement 
of reason. By way of contrast, sola fide, when rightly understood, is compatible with 
a kind of rationality, as we will soon see. (BA, 95.) 

Vanhoozerin ajattelu tulee paremmin ymmärrettäväksi, kun havaitaan miten 
hän kuljettaa Plantingan teoriaa hermeneuttisen filosofian suuntaan.147 Filosofi-
sessa perinteessä Sokrateen vaipuminen liikkumattomaan totuuden katseluun 
ja sanattomaan ihmettelyyn (thaumaston) on edustanut tiedon korkeinta astet-
                                                 
145  Reidin ajattelun pyrkimys on pitkälti luoda vaihtoehto brittiläiselle empirismille eli 

Locken, Berkeleyn ja Humen esittämille näkemyksille. Hän kylläkin omaksuu osan 
Berkeleyn näkemyksistä, jotka on suunnattu lähinnä Locken näkemyksiä vastaan. 
Empiristien ajattelussa kysymys kausalisuudesta oli hyvin keskeisellä sijalla. Reid 
käsitti mielen ja toiminnan välisen kausaliteetin eri tavalla kuin brittiläiset empiristit, 
minkä vuoksi olennaista oli tehdä ero ihmisen toiminnan ja luonnossa ilmenevän 
kausaalisuuden välille. (Yaffe 2007, 152–158; Wolterstorff 2004, 48–56.) 

146  Plantingan reformoitu epistemologia esitetään kolmiosaisessa kirjasarjassa Warrant: 
The Current Debate (1993), Warrant and Proper Function (1993) ja Warranted Christian 
Belief (2000). 

147  Mielestäni Vanhoozerin teoria lähenee enemmän Jutin (2013, 14–18) esille tuomaa 
Alain Badioun (2012) esittämää tulkintaa tieteen ja kristinuskon välisestä suhteesta 
kuin Plantingan tietoteoriaa. Badioun (2011, 95–106) mukaan Kristuksen ylösnouse-
mus edustaa singulariteettia, mikä rikkoo hallitsemisen ja kontrolloinnin taustalla 
olevan ajatuksen järjestyksestä ja logiikasta.  Draaman sijaan Badiou tulkitsee Raa-
mattua diskurssien näkökulmasta. Paavalin heikkouden diskurssi on täysin antifilo-
sofista, jossa filosofien rakastama tieto osoittautuu lopulta täysin turhaksi. Myös 
Vanhoozer (WTW, 237–238) viittaa Badioun ajatteluun, mutta hieman eri näkökul-
masta.  
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ta. Uudessa testamentissa ihmettely (thaumaston) esiintyy lähtökohtaisesti ai-
van eri muodoissa: yleensä sillä viitataan Jumalan toiminnan ennalta-
arvaamattomuuden herättämään ihmettelyyn. Toisin kuin Platonilla ja Aristote-
leella, Uudessa testamentissa ihmettely (thaumaston) ei ole vaipumista liikku-
mattomuuteen, vaan Jumalan toiminnan ja tekojen herättämää hämmästystä. 
Tämä selittää osaltaan Vanhoozerin mieltymyksen juonen mahdollistamiin 
käänteisiin ja yllättävyyteen, minkä hän asettaa finaalisuutta, laskelmoivuutta ja 
kausaliteettia vastaan. Moderni käsitys tiedosta, joka rakentuu teorian ja meto-
din varaan, perustuu Vanhoozerin mukaan Aristoteleen käsitykseen jumalasta 
liikkumattomana liikuttajana. (vrt. Heidegger 2000, 21–24.) Teorian syvin taso 
on sanatonta ihmettelyä totuuden edessä. Vanhoozerilla puolestaan aktiivinen 
luova toiminta mahdollistaa toisen, kulttuurista vallitsevista kertomuksista 
poikkeavan kriittisen näkökulman synnyn. Ihminen ei opi ja ymmärrä asioita 
liikkumattomassa sisäänpäin kääntyneisyydessä, vaan suuntaamalla toimintan-
sa itsestään ulos, lähimmäisen parhaaksi. 

Vanhoozer kehittää Plantingan teoriaa suuntaan, jossa epistemologialle 
tyypillinen ontologinen tarkastelu vaihtuu toimintaan. Luova toiminta mahdol-
listaa ulkopuolisen näkökulman ja kulttuurissa vaikuttavien kertomusten taus-
talla olevien juonien tunnistamisen. Tämä merkitsee myös tieto-opin alisteisuut-
ta omaksutuille juonirakenteille. Epistemologiaa ei sen vuoksi tulekaan tarkas-
tella erillisenä saarekkeena, vaan ymmärtää sen alisteisuus kulttuurissa vallit-
seville kertomuksille. Tämä osaltaan selittää suuretkin muutokset tieto-opin 
historiallisessa kehityksessä.  

Reformoidun epistemologian148 taustalla on Jean Calvinin antropologiaan 
liittyvä ajatus erityisestä jumala-aistista, minkä mukaan ihmisellä on synnyn-
näinen kyky uskoa yliluonnolliseen.  

Alvin Plantinga provides what we could call a mere Protestant Christian epistemolo-
gy that explains why it is rational to trust apostolic testimony: “A belief is rational if 
it is produced by cognitive faculties that are functioning properly and successfully 
aimed at truth (i.e., aimed at the production of true belief).” Plantinga’s Aqui-
nas/Calvin(AC) model of epistemology stipulates that has created human beings 
with certain reliable belief-producing faculties, including perception, memory, the 
sensus divinitatis, and hman testimony. Plantinga’s model show its distinctly 
Protestant colors, however, when he goes on to elaborate Calvin’s doctrine of the Ho-
ly Spirit’s internal testimony, which involves  “the production in us human beings of 
the gift of faith, that ‘firm and certain knowledge of God’s benevolence towards us. 
(BA, 97.) 

Vanhoozerilla Calvinin sensus divinitatis saa myös juonellisen tulkinnan. Ilman 
katharsista ihmiset eivät kykene kuin monologiseen tulkintaan. Calvinin (Insti-
tutes I, IV, 1) mukaan sensus divinitatis on oma aisti, jolla ihminen kykenee us-

                                                 
148  Tiiviin ja selkeän kuvauksen reformoidusta epistemologiasta tarjoaa Pojman (2006, 

208–214), jonka mukaan keskeistä on Plantingan naturalistiseen metafysiikkaan liit-
tyvä kritiikki, jossa huomio kiinnitetään kognitiivisten kykyjen luotettavuuteen. 
Plantingan mukaan sattuman tuottamaan kognitiiviseen kykyyn ei voi luottaa, koska 
silloin tehdyt päätelmät eivät voi olla luotettavia. Sattumaan perustuva argumentti 
sattumasta edustaa, tiedon luotettavuuden näkökulmasta, hyvin heikkoa verifikaati-
on tasoa. 



137 
 
komaan Jumalaan. Näin Calvinilla usko erottautuu muusta tieto-opista eril-
liseksi alueeksi.149 Vanhoozerilla sensus divinitatis selittää draaman ja muun 
tiedon välisen eron. Jumalan maailmaan heijastama draama otetaan vastaan 
sensus divinitatiksen avulla, joten se pitkälti selittää sen erottautumisen muusta 
tiedosta. Draamaa ei vastaanoteta järjellä, vaan sensus divinitatis kykenee tul-
kitsemaan tragedian sisällön. Tämä kyky on jokaisella ihmisellä synnynnäisesti.  
Draama siis otetaan vastaan siihen erikseen olemassa olevalla aistilla, minkä 
vuoksi theodraaman tuottama katharsis on järjen ylittävä tapahtuma. Pelkän 
järjen avulla ei voi ymmärtää Jumalan esittämän tragedian sisältöä. Ilman kat-
harsiksen kokemusta draama tulkitaan lähinnä mielettömänä kertomuksena 
vallasta, juonittelusta, julmuudesta, vihasta ja kostosta. (BA, 97–99.) 

Aristoteleen ajatus tragedian ensisijaisuudesta suhteesta muihin taiteenla-
jeihin toteutuu myös Vanhoozerin kosmisessa draamassa. Draama edustaa eri-
laista tiedon lajia, mikä liittyy ihmisen alkuperään ja merkitykseen. Tietäminen, 
ymmärtäminen ja järki liittyvät ennen kaikkea luotuun aikaan ja ihmisten kult-
tuurista opittujen skeemojen kautta tapahtuvaan prosessointiin. Jumalaan liit-
tyvä tieto käsitellään kokonaan omana prosessina sensus divinitatiksen kautta. 
Tämä auttaa olennaisesti ymmärtämään Vanhoozerin monimutkaiselta vaikut-
tavaa käsitystä draamasta ja tragedian aiheuttamasta katharsiksesta.  

Draamaan sisältyi Platonin mukaan pelottavia yhteiskuntajärjestystä uh-
kaavia voimia, minkä vuoksi se täytyi sulkea ihannevaltion ulkopuolelle. Van-
hoozer käsittääkseni antaa selityksensä myös tähän draaman tragediaa vuosisa-
toja vaivanneeseen kysymykseen: Mikä on draaman tuottama uhka? Vanhooze-
rilla kosminen draama kykenee muuttamaan ihmisten toimintaa ja kykyä tulki-
ta todellisuutta. Platonin valtion järjestys perustui myyttiin ihmisten perusta-
vasta eriarvoisuudesta. 150  Orjien ja alempiin luokkiin kuuluvien kansalaisten 
asema perustui kertomukseen, mikä oli luotu alistavan suhteen ylläpitoa var-
ten. Platonin käsitys valtiosta on kuitenkin kautta historian ollut jäsentävä pe-
rusta eri tulkinnoille yhteiskuntafilosofiassa. Ongelmien ratkaisu ei Vanhooze-
rin mukaan kuitenkaan perustu ideologiaan tai yhteiskuntajärjestyksen muu-
tokseen, koska ilman ulkopuolisen tulkintahorisonttia ja luovaa mielikuvitusta, 
ihminen ei kykene epäkohtien rakentavaan muutokseen. Hän voi havaita epä-
kohdat, mutta hän kykenee vain väkivaltaan ja voimankäyttöön perustuviin 
yhteiskunnallisiin muutoksiin.151 Nämä päätyvät kuitenkin aina uuden ideolo-

                                                 
149  Ahvion (2009, 51– 58) mukaan Calvinin ajattelua tunnetaan Suomessa heikosti, eikä 

todellista lähteisiin perustuvaa tutkimusta ole juuri tehty. 
150  Sofistien demokratia ei ollut valtiomuotona Platonin mieleen, vaan hän kannatti yli-

mysten valtaa. Korkeinta elintä edustaa hallitsijoiden luokka, jotka valitaan lahjak-
kaimpien joukosta. Perustuksi valtiomuodolleen Platon kehitti jalon valheen, jolla oli 
yhteiskuntajärjestystä ylläpitävä ja oikeudenmukaisuuden kokemusta vahvista mer-
kitys. Myytin mukaan ihmiset muovattiin maan sisässä, mutta luomisessa jumala se-
koitti osan joukkoon kultaa, toisten hopeaa ja vielä osalle vain rautaa ja pronssia. 
Kultaryhmään kuuluvat saivat pääasiassa kultaryhmään kuuluvia lapsia. Myytin 
tarkoitus näyttäisi olevan selittää yhteiskunnallinen epätasa-arvoisuus sekä oikeuttaa 
aristokraattinen hallintotapa, koska se ei ollut vain järjen mukaan paras vaihtoehto, 
vaan se oli jumalan asettama. (Pojman 2006, 50–52) 

151  Tässä Vanhoozer asettuu selkeästi Feuerbachin filosofiaa vastaan, missä Boerin (2012, 
127–136) mukaan olennaista oli ymmärtää ihmisten usko jumalaan ihmismielen pro-
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gisen sortovallan syntyyn. Luovaan ymmärtämiseen perustuva tulkinta sen 
sijaan kykenee kehittämään yhteiskuntaa kekseliään rakkaudellisen toiminnan 
kautta: 

Strictly speaking, there are no passive spectators to the theo-drama. “- -“On the con-
trary, the whole people of God is responsible for participating in and continuing the 
action. Only an active rather than passive audience can turn deadly theater into “a 
rehearsal of revolution. At its best, the church, as the theater of the gospel, is revolu-
tionary, overturning idols and ideologies alike as it displays the first fruits of eschato-
logical reality. (DD, 404.)  

Luovan toiminnan tuottama bahtinilainen ulkopuolisen näkökulma mahdollis-
taa kulttuurissa vallitsevien ongelmien taustalla vaikuttavien juonien tunnista-
misen. Ongelmien juuret ovat aina toimintaa ohjaavissa juonissa, minkä vuoksi 
niiden muuttamisella voidaan vaikuttaa yhteiskunnassa oleviin ongelmiin ”val-
lankumouksellisella” tavalla. Vanhoozer näkee Augustinuksen tavoin kirkolla 
olevan maailmanhistoriaa ohjaava eskatologinen tehtävä. Menneisyys ei määri-
tä tulevaisuutta: tapahtumat eivät etene laskelmoidusti, ideologioiden käsittä-
mällä tavalla, vaan tulevaisuus on täynnä yllätyksellisyyttä ja ennalta-
arvaamattomia draamallisia käänteitä.  

Vanhoozerin tietoteoria muodostuu hyvin kompleksiseksi, mutta olennai-
sen ero traditionaaliseen tietoteoriaan verrattuna on siirtyminen järjen alueelta 
toiminnan ja luovuuden alueelle. Koska Jumala ymmärretään uudella tavalla, 
irrallaan antiikin metafysiikan sekä siihen sitoutuneen kristillisen perinteen 
painolastista, merkitsee se radikaalia muutosta myös suhteessa tieto-oppiin. 
Vanhoozerin tieto-opissa Jumala on konstituioiva periaate. Deistit käsittivät 
Jumalan alussa luoneen maailman, minkä jälkeen maailmankaikkeus oli jätetty 
oman onnensa nojaan. Ajatus kaitselmuksesta tai Augustinuksen ajatus Juma-
lasta ohjaamassa maailmanhistoriaa pelastussuunnitelmansa mukaan oli deis-
mille täysin vieras. Hieman samaan tapaan Vanhoozer näkee erilaiset historias-
sa esitetyt teistiset järjestelmät ”suljettuina” järjestelminä, jotka eivät jätä tilaa 
Jumalalle luovana toimijana. Vanhoozer laajentaa Heideggerin ontoteologisen 
kritiikin perusajatusta, minkä mukaan länsimaisen tieteen ongelmana on keski-
ajalta periytyvä olemusajatteluun sisältyvä ennakoitavuus, kausaalisuus ja tele-
ologisuus, mikä tekee tutkittavasta todellisuudesta ennalta määrätyn ja sulje-
tun. Heideggerin ihanteena oli objektivoinnin ja laskelmoinnin sijaan avautu-
minen todellisuudelle.  

Vanhoozerin mukaan Hegelin edustama draamallinen tulkinta näyttäytyy 
äärimmäisenä suljettuna järjestelmänä, joka etenee teleologisesti, vääjäämättä 
kohti ennalta tunnettua päämäärää. Ontoteologisuus on Vanhoozerin mukaan 
laajempi teistiseen teologiaan liittyvä ongelma, mitä hän pyrkii omalla teorial-
laan korjaamaan. Ihmisellä on aina epäjumalankuva, feuerbachilainen mielen 
rakentama heijastus, johon ihminen rakentaa järkensä avulla sisällön. (vrt. Marx 
2008, 90.) Näin syntyy deterministisiä, suljettuja järjestelmiä, joissa Jumala rep-

                                                                                                                                               
jektiona. Jumalan sijaan tärkeää oli kiinnittää huomio yhteiskuntaan ja sen mahdol-
listamiin muutoksiin ihmisten elämässä. Boer korostaa Feuerbachin ajattelun merki-
tystä Marxin teorian kehitykselle. 
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resentoituu tietoisuuden rajojen mukaiseksi olioksi. Jumalaan liittyvä käsitteel-
listäminen ja representoivuus on ongelmallista, koska ne tekevät Hänestä lopul-
ta ihmisen tietoisuuden rajoihin mahtuvan. Tämän seurauksena Jumalasta tulee 
täysin järjen avulla käsitettävän ja hallittavissa oleva eli objektivoitu olio:  

Hegel’s philosophy of religion (one dare not call it “theology”) is the epitome of the 
attempts to render “representations” (Vorstellung) – the story of Jesus as narrated in 
the Gospels – into concepts (Begriff). For Hegel, reason’s task is incomplete until the 
philosopher translates reality and its various representations into a coherent and 
comprehensive conceptual scheme. Hegel thus represents an extreme – even patho-
logical – version of the theologian’s systematizing ambition. In Hegel’s hands, the 
historical spectacles of faith gets swallowed up by the conceptual speculation of rea-
son. To be sure, Hegel recognizes the implicit truth claim in religion, and in the bibli-
cal text, but such a recognition comes at great cost: “The total absorption of the ‘fig-
urative’ in the ‘conceptual’”.  The problem with Hegel’s claim to have achieved abso-
lute knowledge of the real meaning of the Christ event is the assumption that he has 
achieved, through reason, and universal and absolute point of view. But human 
knowers do not stand outside or above the action, for they are always in the thick of 
it. (DD, 85) 

Vanhoozerin mukaan Hegelin ongelmana152 on pyrkimys järjen ja käsitteellis-
tämisen avulla saada haltuun kosminen draama. Käsitteellistämisen seuraukse-
na kielestä häviää sen symbolinen ja metaforinen voima, minkä seurauksena 
draama on lopulta vain käsitteiden pohjalta luotu järjen konstruktio. Ilmeisesti 
tällä Vanhoozer viittaa samalla omaan draamansa, jossa pyritään säilyttämään 
Jumalan kaikkein keskeisin ominaisuus: luova toiminta. (Stewart 2010, 64–67.)   

Vanhoozerilla Jumala on avoin mahdollisuus, luoja, joka ei ole kirjoittanut 
tulevaisuuden käsikirjoitusta valmiiksi, vaan Hän improvisoi. Luova spontaani 
toiminta on kuitenkin myös Jumalan osalta sidottu draaman kokonaisjuoneen, 
mikä tarkoittaa samalla sen uskottavuuden rajoissa pysymistä. Hegelin tempo-
raalisen käsitteellistämisen sijaan oikean hermeneuttisen horisontin avaa Van-
hoozerin mukaan luovan toiminnan näkökulma, mikä mahdollistaa ikuisuuden 
tavoittamisen juonen avulla.  

4.4 Ei-minkään, juoni ja identiteetti 

Tässä alaluvussa tarkastellaan Vanhoozerin toiminnan (dran) tulkintaa ontolo-
gisesta näkökulmasta. Vanhoozerin siirtymä olemisesta toimintaan draamana 
ratkaisee Heideggerille keskeisen kysymyksen olemisen ja ei-minkään välisestä 

                                                 
152  Žižek (2009a, 60–61; 74) puolestaan tulkitsee Hegeliä toisin kuin Vanhoozer. Hän tuo 

esille Hegelin kristologialle – ja samalla draamalle – keskeisen korostuksen kaikkival-
tiaan, iankaikkisen Jumalan kuolemasta ristillä. Hegel korostaa ristiinnaulitsemisen 
kauheutta ja kuolevan Kristuksen rumuutta, mikä osoittaa Žižekin mukaan Hegeliin 
liitetyn idealismin ja hengen ohjaavuuden yli muun osuvan huonosti maaliinsa. Ky-
symys Hegelin eri tulkinnoista jää tämän tutkimuksen varsinaisen fokuksen ulko-
puolelle. Olennaista tämän tutkimuksen kannalta on tarkastella nimenomaan Van-
hoozerin tulkintaa Hegelistä, mutta itse kysymys tulkinnan pätevyydestä ja suhde 
muihin tulkintoihin jätetään myöhemmän tutkimuksen tehtäväksi. 
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jännitteestä uudella tavalla.153 Toimintaan liittyy olennainen ero suhteessa pu-
heeseen ja sanoihin. Vaikeneminen ja hiljaisuus puheessa eroavat lähtökohtai-
sesti ja perustavasti draamassa tapahtuvasta vaikenemisesta ja hiljaisuudesta.  
Toiminnan lakkaaminen draamassa ei merkitse ”ei-mikyyttä”, vaan liikkumat-
tomuus ja puhumattomuus voivat päinvastoin olla kaikkein vahvimpia kom-
munikaation välineitä.154 

Olemisesta toimintaan (dran) siirtyminen merkitsee näin olemisen ja ei-
minkään välisen jännitteisyyden häviämistä. Vanhoozer näkee länsimaisen filo-
sofisen ja teologisen tradition perustavana ongelmana sen Aristoteleelta omak-
suman käsityksen Jumalasta liikkumattomana liikuttajana.155 Varsinainen on-
gelma ei siis olekaan Heideggerille keskeinen olemisen eri tapojen välinen erot-
telu, vaan todellisuuden ymmärtäminen perustaltaan liikkumattomaksi, minkä 
seurauksena sanaton totuuden katselu (thaumaston) ymmärretään tiedon sy-
vimmäksi tasoksi. 

Heideggerille keskeinen tylsistyminen, mikä mahdollistaa ”ei-mikyyden” 
paljastumisen olevan väistyessä syrjään, vaihtuu Vanhoozerin ajattelussa posi-
tiiviseksi suhtautumiseksi aikaan, jossa pääpaino on ihmisen maailmaan tuo-
mittuna olemisen sijaan luovan toiminnan mahdollistamalla toivolla. Aika156 

                                                 
153  Ei-minkään on Heideggerille keskeinen käsite Salmisen (2010, 67–70) mukaan läpi 

koko hänen tuotantonsa. Salminen katsoo käsitteen juontuvan alun perin Leibnizilta, 
mutta myös Schelling, Schopenhauer ja Hans Jonas pohtivat samaa kysymystä eri 
muodoissa. Hegel puolestaan asetti Logiikan tieteessä ei-minkään antiteesiksi olemi-
selle ja tulemiselle. Ei-minkään taustalla on McGrathin (2006, 2–14) mukaan paljon 
pidemmälle ulottuvat juuret. Heidegger jo akateemisten opintojensa alussa tutustui 
Husserlin opettajan Franz Brentanon väitöskirjaan, jossa esiteltiin olemisen eri kate-
gorioita ja suhtauduttiin kriittisesti skolastiikan mukaiseen tulkintaan Aristoteleesta. 
Hänen ensimmäinen akateeminen kirjallinen tuotos käsitteli Duns Scotuksen olemi-
sen kategorioita ja Thomas erfurtilaisen kieliteoriaa. Vielä vuonna 1916 Heidegger 
näki itsensä skolastisen fenomenologian edustajana ja hänen pyrkimyksensä oli he-
rättää uudelleen kiinnostusta keskiajan teologiaa kohtaan. Kahden vuoden kuluessa 
Heideggerin käsitys oli täysin muuttunut ja tomismille ominainen käsitys, jonka mu-
kaan järki kykeni Jumalan luomistyön kautta saaman tietoa Jumalasta, oli hylättävä 
kokonaan. Heidegger perehtyi sekä Lutherin että Karl Barthin ajatteluun ja omaksui 
täysin uuden tulkinnan, mistä tuli myöhemmin hänen olemusajattelun kritiikin pe-
rusta. Heidegger otti vaikutteita Diltheyn kirkkohistorian tulkinnasta, minkä mu-
kaan alkukristityillä aina Augustinukseen asti oli autenttinen usko, joka kadotettiin 
myöhemmin keskiajalla. Erityisesti skolastiikan pyrkimys sovittaa tiede ja usko har-
moniaan sekä ontoteologisen ajattelun omaksuminen merkitsivät alkukristityille 
omainaisen kuolemaa ja loppua odottavan tietoisuuden häviämistä. (McGrath 2006, 
25–50; 156–159.) 

154  Mitä on draamallinen toiminta? Kuinka kuvailla sen luonnetta? Näennäisestä ilmei-
syydestään huolimatta kysymys ei ole yksinkertainen. Draamallinen teko ei itse asi-
assa välttämättä vaadi liikkeiden suorittamista eli henkilöhahmon fyysistä toimintaa. 
Mutta draamassa voi silti olla toimintaa ”—”Draamallinen teko voi tapahtua hiljai-
suudessa ilman ääneen lausuttua puhetta. ”—” Liikkumattomuus on osa näytelmän 
draamallista järjestelmää, eikä se edellytä mitään kuultavissa olevaa puhetta. 
(Guénoun 2007, 76.) 

155  Derrida näkee länsimaisen tieteen syvimpänä ongelmana Platonin jaottelun idea- ja 
aistimaailmaan sekä kirjoituksen asettamisen puheen edelle. Vanhoozer sen sijaan 
asettaa Aristoteleen käsityksen Jumalasta liikkumattomana liikuttajana ja teoreettisen 
tiedon ihannoinnin perustaviksi ongelmiksi. 

156  Aristoteles ja Kant ovat edustaneet rationalistista ajan teoriaa, jossa aika nähdään 
muodostuvan peräkkäisistä nyt hetkistä. Augustinus puolestaan kysyy Tunnustuk-
sissaan (XI, 14): ”Mitä on aika? Tiedän, jos kukaan ei kysy sitä minulta." Ihmisen on 
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edustaa toivoa, koska se antaa ihmiselle mahdollisuuden uuden identiteetin 
rakentamiseen luovan toiminnan kautta. (vrt. Salminen 2010, 68–70.) 

It is God’s word that charges time with dramatic urgency, making of time a time to 
such and such. (RT, 488.) 

Draaman ja juonen näkökulmasta aika on välttämättömyys, jossa draaman 
käänteet toteutuvat. Heideggerin korostama ahdistus ja tylsistyminen vaihtuvat 
Vanhoozerilla luovan toiminnan synnyttämään uuteen tulkintahorisonttiin. 
Toisin sanoen draaman synnyttämä kauhu ja pelko mahdollistavat kulttuuris-
ten kertomusten aiheuttamasta tragediasta vapautumisen. Vanhoozer ei näe 
ihmiselle ominaisena piirteenä ahdistumista ja tylsistymistä, vaan pikemminkin 
ongelmana on niiden puute. Kulttuurissa vallitsevat ideologiat sekä kaupalli-
suus ja viihteellisyys kykenevät tukahduttamaan ihmisen luovuuden, minkä 
vuoksi hän on tyytyväinen tilaansa. Kulttuurissa vallitsevat kertomukset aset-
tavat ihmiselle toimintaa ohjaavat finaaliset tavoitteet, joiden saavuttaminen 
tuottaa ihmiselle mielihyvää - eikä kognitiivista dissonanssia synny. Draaman 
tuottama katharsis vapauttaa luovaan toimintaan, mikä mahdollistaa etäänty-
misen kulttuurissa vallitsevista kertomuksista. Vasta tällöin ihminen kokee ah-
distusta ja ymmärtää kuinka tylsiä kulttuurissa vallitsevien kertomusten tuot-
tama toisto on. Totuus ei siis paljastu tylsistymisessä, vaan nimenomaan luo-
vassa toiminnassa. (TT, 131.)  

Aika edustaa Vanhoozerille siis mahdollisuutta ja toivoa. Draamalle aika 
on välttämätön elementti, koska juoni ja sen käänteet edellyttävät sitä. Sen 
vuoksi aika ei edusta Vanhoozerille samankaltaista epätoivoa ja maailmaan hei-
tettynä olemista kuin Heideggerille.157 Aika eroaa ikuisuudesta, mutta tempo-
raalisuus ei merkitse ihmisen hylkäämistä ajan ”armoille”. Ajassa esitettävä 
draama mahdollistaa mielikuvituksen vapautuksen ja siirtymisen luovan toi-
minnan kautta ulkopuoliseen näkökulmaan.158 

                                                                                                                                               
mahdoton tavoittaa nyt hetkeä, koska se on aina jo mennyt eli nykyisyys pakenee ai-
na menneisyyteen.  Tästä seuraa ihmisen sielun kasvava levottomuus hänen yrittäes-
sään nähdä ajan yli iankaikkisuuteen. (Simms 2003, 81–83; Knuuttila 2000, 15–21.) 
Capelle (2005, 122–123) kiinnittää huomiota mielenkiintoiseen yksityiskohtaan Hei-
deggerin aikakäsityksessä. Augustinuksella distentio animin ohella aikaan liittyy 
myös aversio animi. Jumalan ikuiseen aikaan siirtyminen tarkoittaa aversion lak-
kaamista. Aversio on siis lähinnä lankeemuksen aiheuttama väärä käsitys ajasta. 
Heidegger on Capellen mukaan jättänyt niiden välisen eron kokonaan huomioimatta 
omassa tulkinnassaan. 

157  Vanhoozerin (BN, 31–32) mukaan Heideggerin ajattelun taustalla on stoalainen aja-
tus autenttisesta olemisesta, mitä värittää jatkuva huoli kuoleman edessä olemisesta. 
Tätä vastoin Ricoeur kääntyy puolestaan Pascalin ja Kiergekaardin eksistentialismin 
suuntaan, jossa tietoisuus kuolemasta ei johda epätoivoon ja huoleen, vaan pikem-
minkin vapautumiseen.  Pelastuksen tuoma sisäinen varmuus auttaa elämään täysin 
huolettomasti ja vapaasti suhteessa kuolemaan, joka on vain siirtymistä ajasta ikui-
suuteen. Sen vuoksi filosofian tehtävä ei ole valmistaa ihmistä kuolemaan, vaan pi-
kemminkin se on nimenomaan elämän ihmeellisyyden ylistystä. Kuoleman pohdinta 
ei varsinaisesti ole filosofian piiriin kuuluva kysymys, vaan se on Jumalan lahjaksi 
antaman elämän arvoituksen ihmettelyä.  

158  Ricoeur kritisoi Heideggerin käsitteiden käyttöä, johon liittyi olennaisesti myös uu-
sien käsitteiden keksiminen. Ricoeurin mukaan käsite on temporaalinen, ajan armoil-
la oleva kielen yksikkö. Kielessä olennaisia yksiköitä ovat metaforat, joihin liittyy 
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Toiminnan mimesiksen merkityksen laajentuessa koskemaan myös Juma-
laa, tapahtuu merkittävä muutos todellisuuden tulkinnassa. Juonet asettuvat 
myös keskenään kilpailuasetelmaan, minkä kautta on ymmärrettävissä kosmi-
sen draaman kyky vapauttaa kulttuurin suljetuista kertomuksista. 159 Kosmisen 
draaman illokuviitinen voima on vahvempi kuin kulttuurisen kertomuksen, 
minkä vuoksi se kykenee vapauttamaan mielikuvituksen. (RT, 6–7.) 

Vanhoozerilla juonellisuus laajenee koskemaan kulttuuria ja tuonpuolei-
suutta, mikä merkitsee samalla toiminnan mimesiksen laajemmalle ulottuvaa 
merkitystä. Vanhoozer nostaa Aristoteleen käsityksen tragedian ja todellisuu-
den välisestä mimeettisestä suhteesta tarkasteluun ikuisuuden näkökulmasta. 
Barthin todellisuuden konstituutioon liittyi olennaisesti ajan ja ikuisuuden to-
taalinen erottaminen toisistaan. Kierkegaardille risti oli paradoksi, jossa aika ja 
ikuisuus leikkaavat toisensa. Karl Barthilla risti on täydellinen negaatio, mikä 
ilmoittaa Jumalan ei-olemisen maailmassa. Perinteinen olemuksellinen vastaa-
vuus (analogia entis), minkä mukaan maailmankaikkeus on Jumalan läsnäolos-
sa, on Barthin mukaan täydellisesti kumoutunut ristillä.160  Vanhoozerilla puo-
lestaan siirtyminen ontologisesta näkökulmasta toimintaan merkitsee myös ris-
tin merkityksen uutta tulkintaa. Synti merkitsee toisin sanoen mielikuvitukset-
tomuutta, minkä seurauksena toiminnasta tulee jäljittelevää, jolloin ihminen on 
myös sidottu temporaaliseen näkökulmaan. Katharsis mahdollistaa toiminnan 
vapautumisen, minkä kautta rakentuu uusi identiteetti ja luovan toiminnan 
muodostama juoni. Tämä mahdollistaa myös vapautumisen uskonnollisuudes-
ta, jolloin Jumala ymmärretään uudella tavalla luovan toiminnan mahdollista-
masta uudesta horisontista käsin. Sen seurauksena ymmärretään myös Jumalan 
esittämän pelastushistoriallisen draaman ja triniteetin välinen draamallinen 
kausaliteetti, mikä toteutuu toiminnan mimesiksessä. Olemuksellinen tarkaste-
lu edustaa siis temporaalista näkökulmaa, missä ei kyetä ymmärtämään todelli-
suuden ja itse Jumalan toiminnallista luonnetta. Tämän vuoksi luova toiminta 
on välttämätön ennakkoehto, mitä ilman Jumalaa ei voi tuntea oikein. Toisin 

                                                                                                                                               
olennaisesti luovuus. Sana voi metaforassa kokea transformaation eli sanan alkupe-
räinen tai totuttu merkitys muuttuu toiseksi, jopa alkuperäisen merkityksen kanssa 
täysin vastakkaiseksi. Tämä transformaation mahdollisuus tarkoittaa samalla, että 
kieleen sisältyy valtava potentia. Luovuus on Ricoeurille ennen kaikkea metaforaan 
ja narraatioon sisältyvää luovuutta. Narraatio on enemmän kuin metafora, koska se 
muodostaa aina kokonaisjuonen. Kokonaisjuonessa eri osatekijät asettuvat omille 
paikoilleen, jolloin ne luovat kokonaan oman todellisuutensa. Kokonaisjuoni mah-
dollistaa siis kokonaan uuden todellisuuden luomisen, jossa on puolestaan aivan 
uudet mahdollisuudet leikitellä metaforien avulla. (Kortelainen 2005) 

159  Ricoeur pyrki ratkaisemaan Heideggerille keskeisen temporaalisuuden ongelman 
narraation avulla. Narration avulla kyetään kuvaamaan mennyttä ja tulevaa, jolloin 
narraatio toimii mielen jatkeena ja apuvälineenä. Kertomukset ovat ihmiskunnan yh-
teinen tapa kuvata sitä, mikä ei ole kokemisen tasolla suoraan mahdollista eli kyke-
nemättömyys tavoittaa ”nyt”- hetkeä korjaantuu narraation avulla. Juoni mahdollis-
taa menneiden ja tulevien ”nyt”-hetkien kuvauksen eli narraatio mahdollistaa ulos-
pääsyn Heideggerin kuvaamasta ihmisen epätoivoisesta tilasta suhteessa aikaan. 
Narraatio tuo kieleen ajan ulottuvuuden kuten kolmiulotteisuus tuo kuvaan spatiaa-
lisuuden tai aika neliulottuvuuden. Narraatio mahdollistaa fiktion tasolla jopa ikui-
suuden kuvauksen, jolle rajat asettaa ihmisen mielikuvitus.  

160  Barth sovelsi ilmoituskäsitykseensä Johnsonin (2010, 161; 169) mukaan Lutherin Si-
mul iustus et peccator ja sola gratia oppeja.  
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sanoen Jumala voidaan oppia tuntemaan teoreettisen lähestymistavan sijaan 
rakkauden kautta, mikä tarkoittaa Vanhoozerilla luovia hyviä tekoja lähim-
mäistä kohtaan. Luovalla toiminnalla on siis kahtalainen rooli: muuttaa maail-
ma paremmaksi ja avata uusi tulkintahorisontti. Vanhoozerille keskeistä on 
puuttuminen maailmassa vallitseviin ongelmiin ja pyrkimys muutokseen ilman 
väkivaltaa. Hän kehittämää edelleen Arendtin ajatusta julkisesta puheesta ja 
toiminnasta suuntaan, missä pääpaino on puheen sijaan konkreettisella toimin-
nalla. 

Hegelin oppilaat jakautuivat kahtia, joista nuorhegeliläiset korostivat toi-
mintaa ja maailman muuttamista filosofian varsinaisena tehtävänä. Tämä mer-
kitsi suurta murrosta länsimaisen tieteen perinteessä, jossa filosofialle oli jäänyt 
lähinnä deskriptiivinen rooli eli sen tehtävänä oli toimia todellisuuden ja tiedon 
luonteen kuvaajana. Marx (2008, 89–91) omaksui nuorhegeliläisten kannan filo-
sofian tehtävästä toimia maailmassa muutosvoimana. Filosofian rooliksi tuli 
taaksepäin katsomisen ja kuvaamisen sijaan maailmaa muuttava toiminta ja 
tulevaisuuden suunnittelu. Tämä osaltaan selittää Marxin (1973, 17–19) filosofi-
an agitatiivisen ja semiuskonnollisen luonteen. Hannah Arendt kritisoi Marxin 
käsitystä toiminnasta laaja-alaisesti. Tarkastellaan seuraavassa tarkemmin 
Arendtin Marxin työn ja toiminnan kritiikkiä sekä Arendtin käsitystä puheen ja 
toiminnan välisestä suhteesta. Pyrin samalla kuvaamaan Vanhoozeria ajattelua 
tässä kontekstissä ja selkeyttämään mitä hän tarkalleen tarkoittaa toiminnalla 
(dran). 

Marx tulkitsee ja ymmärtää toiminnan (poiesis) käsillä tekemisen kautta, 
mutta toiminnan eksplisiittinen ja kriittinen tarkastelu jää varsinaisesti puuttu-
maan. Arendt puolestaan soveltaa Heideggerin ajatusta luonnon kätkeytymi-
sestä toimintaan. Toiminta on luonteeltaan kätkeytyvää, minkä vuoksi se edel-
lyttää tulkintaa kontemplaatiossa. Toiminnan tulkinta ei siis ole Arendtille yksi-
selitteistä, vaan se edellyttää aina taustalla vaikuttavien tekijöiden tuntemusta. 
Esimerkkinä Arendt (2002, 78–79) käyttää antiikin ja kristinuskon välistä eroa 
hyvyyden ymmärtämisessä.161 Kristinuskon myötä hyvyyden kätkeytyminen 
on tullut ilmeiseksi, koska hyvyys on ymmärretty eri tavalla kuin antiikin aika-
kautena, jolloin sitä ei vielä ymmärretty Augustinukselle (Käsikirja Laurentiuk-
selle §24–§27) keskeisen perisyntikäsityksen kautta. Hyvyys määrittyi antiikissa 

                                                 
161  Hyvyys absoluuttisessa mielessä – ei siis “kelpaamisena johonkin” tai “erinomaisuu-

tena” antiikin Kreikassa ja Roomassa – tuli tunnetuksi länsimaissa vasta kristinuskon 
leviämisen myötä. Siitä lähtien hyvät teot on tiedostettu yhdeksi ihmisen toiminnan 
olennaiseksi mahdollisuudeksi. Tertullianus kuvailee ihailtavasti tunnettua varhai-
sen kristinuskon ja res publican vastakkainasettelua sanoin nec ulla magis ren aliena 
quam publica (mikään asia ei ole meille vieraampi kuin se, mikä on tärkeää julkises-
ti). ”- - ” Jeesuksen sanoissa ja teoissa opettama aktiviteetti on hyvyys, ja hyvyydellä 
on selvästi taipumus piiloutua näkymättömiin ja kuulumattomiin. ”-  -” Sillä on il-
meistä, että sillä hetkellä kun hyvä työ tulee julkisesti tunnetuksi, se menettää hy-
vyyden erityispiirteen eli sen että se on tehty vain hyvyyden tähden. Kun hyvyys 
esiintyy avoimesti, se ei ole enää hyvyyttä, vaikka se saattaa silti olla hyödyllistä or-
ganisoituna hyväntekeväisyytenä tai arvokasta solidaarisena tekona. ”- - ” Hyvyys 
voi olla olemassa vain silloin, kun sitä ei havaitse edes sen tekijä. Oman hyvän työnsä 
näkevä ei ole enää hyvä, vaan parhaassakin tapauksessa vain hyödyllinen yhteis-
kunnan jäsen tai kirkon velvollisuudentuntoinen jäsen. (Arendt 2002, 78–79.) 
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poliittisesti, tasapainoisena suhteena yhteisöön. Hyvyydelle ominaista oli sen 
julkisuus, jolloin se sai myös merkityksensä ja määrittyi poliittisen yhteisön 
kautta tulkittuna. Tämä asettuu Arendtin mukaan vahvaan vasta-asetelmaan 
Jeesuksen opetusten kanssa, joissa korostuu hyvyyden olevan varsinaisesti ih-
mettelyn aihe.162 

Arendtin mukaan itse hyvyys varsinaisena hyvyytenä siis kätkeytyy. 
Temporaalinen näkökulma hyvyyteen merkitsee lopulta absurditeettia. Koska 
ihmiseltä puuttuu ikuisuuden näkökulma, hän ei voi tavoittaa hyvyyttä itses-
sään. Kontemplaation avulla on kuitenkin mahdollista tarkastella hyvyyttä ”ei-
temporaalisesta” näkökulmasta, mikä merkitsee Arendtilla yksinäisyyttä, irrot-
tautumista yleisesti hyväksytystä näkökulmasta. Heideggerille keskeinen luon-
non paljastuminen tylsistymisessä kääntyy Arendtilla yksinäisyydessä tapahtu-
vaksi itse hyvyyden eli Jumalan kohtaamiseksi. (Arendt 2002, 80–82.) 

Vanhoozerilla kätkeytyminen liittyy toimintaan eri tavalla kuin Arendtil-
la. Toiminnan taustalla vaikuttavat juonet ovat kätkeytyviä eli toiminnan tul-
kinta edellyttää aina juonien tunnistamista. Draaman mahdollistama katharsis 
merkitsee myös uutta luovaa kykyä tunnistaa kulttuuristen symbolien ja merk-
kien taustalla olevat kertomukset. Ihminen ilman mielikuvituksen vapauttamis-
ta ei ole kykenevä tunnistamaan kätkeytyviä kertomuksia. Toisaalta ihmisen 
toiminta on kulttuuristen symbolien taustalla olevien kertomusten ohjaamaa, 
joten toiminnan ja kertomuksen suhde muodostuu vastavuoroiseksi. Ihminen 
toteuttaa kulttuurissa vallalla olevien kertomusten päämääriä, mutta katharsik-
sen tuottaman vapautuksen myötä hän on vapaa toimimaan luovasti. 

Vanhoozer asettaa kapitalistisen kaupallisen massakulttuurin yksilön va-
pautta uhkaavaksi tekijäksi. Yleisellä tasolla yksilön vapautta uhkaavat kaikki 
monologiset järjestelmät, jotka pyrkivät omaan päämääränsä strategisesti ilman 
vastavuoroisuutta ja dialogia. (Habermas 1984, 305–307.)  Näitä ideologioita ja 
liikkeitä kuvaa pyrkimys instrumentaaliseen kommunikointiin eli oman agen-
dansa toteuttamiseen, jossa ihmisillä on vain välinearvo. (vrt. Dewey 2012, 198–
199.) Niillä on kyky myös kaventaa ihmisen mielikuvituksen käyttöä valtaamal-
la julkisen puheen alue vaientamalla yksilöllinen oikeus puheeseen, minkä 
vuoksi niiden kulttuurissa saama tila uhkaa aina yksilön autonomiaa luovuu-
den tasolla. 

Arendt idealisoi poliksen paikaksi, jossa julkisessa tilassa aktualisoituva 
puhe muodostuu aitoa demokratiaa ja ihmisyyttä jäsentäväksi periaatteeksi. 
Arendtin tapa erotella sisäinen ajattelu eli kontemplaatio ja ulkoinen puhe ka-
                                                 
162  Tämä hyvyyden merkillinen negatiivisuus – se että hyvää tehdään maailmassa mutta 

se ei voi siellä ilmetä – saattaa olla peruste sille, miksi Jeesuksen esiintyminen histo-
riassa on niin paradoksaalista. Epäilemättä se on juuri syy siihen, miksi hän ajatteli ja 
opetti, ettei kukaan ihminen voi olla hyvä: ”Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On 
vain yksi, joka on hyvä.”. Sama vakaumus löytyy eräässä Talmudin tarinassa 36 
vanhurskaasta miehestä, joiden vuoksi Jumala pelastaa maailman ja joita ei myös-
kään tunne kukaan, vähiten he itse. … Viisauden rakastamisella ja hyvyyden rakas-
tamisella, jos ne pelkistetään filosofioinnin ja hyvien tekojen tekemisen aktiviteeteiksi, 
on yhteistä se, että ne lakkaavat välittömästi olemasta ja tavallaan kumoavat itsensä 
kun oletetaan, että ihminen voi olla viisas tai hyvä.  ”- - ” Vain hyvyyden täytyy ko-
konaan kätkeytyä ja paeta kaikelta näyttäytymiseltä, jottei se tuhoutuisi. (Arendt 
2002, 79–80.) 
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toavat hermeneuttisen filosofian perinteessä. Gadamer omaksui Augustinuksel-
ta jaottelun sisäiseen ja ulkoiseen sanaan. Myös ajattelu eli kontemplaatio ta-
pahtuu sanojen avulla. Vanhoozerilla keskiöön nousee ajattelun tai puheen si-
jaan luova toiminta, ja sen muodostama juoni.  Käsitämme todellisuuden draa-
mana eli juonirakenteen omaavana tapahtumaketjuna. Vanhoozerilla ajattelu ei 
koskaan tapahdu ideaalissa tilassa, vaan kertomuksia täynnä olevassa todelli-
suudessa, minkä seurauksena paluu mihinkään puhtaaseen tai eristettyyn ajat-
telun tai puheen tilaan ei ole mahdollinen. (Thomä 2012, 106–107.) 

Polis ei Vanhoozerilla erotu Arendtin tapaan idealoisuksi ”demokraat-
tiseksi vapaa-alueeksi”, vaan kulttuurissa olevat kertomukset asettuvat lähtö-
kohtaisesti luovaa toimintaa vastustaviksi voimiksi. Heideggerille ominaisen 
”arjen toiminnan” sijaan Vanhoozerilla korostuu luova toiminta, mikä mahdol-
listaa irtaantumisen arkisesta kulttuuristen kertomusten määrittämästä näkö-
kulmasta. Tämä mahdollistaa myös poliksessa vallitsevien juonien tunnistami-
sen. Poliksessa toteutuva puhe ja toiminta ovat luonteeltaan instrumentaalisia, 
minkä havaitseminen edellyttää aina taustalla olevan juonen tunnistamista. 
Taustalla oleva juoni on mahdollista tunnistaa vain ”ulkopuolelta”, minkä takia 
Arendtin visio poliksessa toteutuvasta demokraattisesta moniäänisyydestä 
merkitsee lopulta ihmisen aidon identiteetin kadottamista.  Vanhoozer edustaa 
näin Augustinukselle ominaista synkempää tulkintaa politiikan mahdollisuuk-
sista muuttaa maailmaa varsinaisesti radikaalilla tavalla. Ideologiat edustavat 
syvimmiltään aina suljettuja kertomuksia, minkä vuoksi ne eivät jätä tilaa spon-
taaniudelle ja improvisaatiolle. Niiden tuottamat uudistukset eivät kykene 
tuomaan pysyviä ja pitkäkantoisia muutoksia, koska niihin sisältyy perustava 
ongelma: epärakentavat ja tuhoavat narraatiot vaihtuvat vain toisiin illokutiivi-
sesti elämää ohjaaviin kertomuksiin. (vrt. Habermas 1979, 59–64.) 

Arendtin vita activa jakautuu työhön, valmistamiseen ja toimintaan, jotka 
asettavat ihmiselle annetulle elämälle rajat ja ehdot.163 Toiminta on näistä kol-
mesta tärkein, koska siihen ei liity mitään esineellistä tai aineellista, mutta sillä 
on ihmisen kautta kuitenkin yhteys fyysiseen todellisuuteen. Toiminta ja puhe 
muodostavat yhdessä alueen, jolla ihminen aivan erityisellä tavalla eroaa eläi-
mistä.  Ihminen tulee persoonana tunnetuksi julkisesti tapahtuvassa perfor-
manssissa - toiminnan ja puheen kautta. Julkisen ennakkoehtona on moni-
naisuus, jonka seuraus on aito yksilöllisyys. Moninaisuus toteutuu julkisessa 
puheessa, mikä on lähes kadonnut modernissa maailmassa. Arendtin mukaan 
julkinen puhe ei saanut tilaa kristillisen kirkon hallitessa, mutta ei myöskään 
kommunistisen yhteiskunnan vahvassa kontrollissa, missä julkinen puhe oli 
vielä rajoitetumpaa. Liberaaleissa demokratioissa julkinen puhe on jäänyt kaik-
kialle kurottautuvan sosiaalisen hallintojärjestelmän jalkoihin, mikä uhkaa ih-

                                                 
163  Jako liittyy Arendtin ihmiskuvaan seuraavasti. Työtä vastaa animal laborans, valmis-

tamista homo faber ja toimintaa zoon politikon, joka edustaa ihmisenä olemisen kor-
keinta ja varsinaista muotoa. Arendtin mukaan Augustinus oli viimeinen, joka ym-
märsi oikein kansalaisuuden käsitteen. Myöhemmin vita activan merkitys hävisi ja 
sekoittui, koska kristinusko keskittyi tulevaan elämään. Ikuisuuden pohdinta sekä 
antiikissa että kristinuskossa on ollut esteenä alkuperäisen aktiivisen elämän toteu-
tumiselle. (Arendt 2002, 23–29) 
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misyyden toteutumista. Teknologian kehitys on saanut samalla ihmisen va-
kuuttuneeksi omasta erinomaisuudestaan ja viisaudestaan eikä hän sen vuoksi 
kykene näkemään omaa kriittistä tilaansa. Uusi aika on ajanut ihmisen elämään 
työn ja valmistamisen todellisuudessa, jossa aito yksilöllisyys ja samalla yhtei-
söllisyys on kadonnut. (Arendt 2002, 308–309; Sigwart 2015;15–20.) 

Vanhoozer ei erittele puhetta ja toimintaa Arendtin tavoin, minkä seu-
rauksena puhe ei asetu toiminnan suhteen etusijalle. Toiminnan ja puheen väli-
nen raja-aita liukenee, minkä seurauksena huomio kiinnittyy juoneen. Arendtil-
le ominainen julkisen puheen idealisoinnin sijaan Vanhoozerin mukaan puhe 
voi olla petollista tai valheellista. Puheen totuudellisuus paljastuu eli tulee ilmi 
vasta toiminnan muodostamassa juonessa (mythos), koska vasta siinä varsinai-
nen intentio tulee lopullisesti ilmi. Ideologisen puheen ongelmana on aina ta-
kana olevan juonen tunnistamattomuus: retorisesti hyvä puhe vetoaa kuulijoi-
hin ilman että he tunnistavat taustalla vaikuttavaa juonta. Draamassa puoles-
taan on kaikkein tärkeintä juonen ilmeneminen. Toiminta draamana paljastaa 
varsinaisen juonen paremmin kuin retorisesti koristeltu puhe, minkä vuoksi 
puhetta olennaisempaa on toiminta. Toiminnan muodostama juoni on ilmeinen 
ja helppo tunnistaa toisin kuin retoriikan taakse kätketty juoni. Vanhoozer aset-
taa toiminnan puheen edelle noudattaen Aristoteleen suorittamaa erottelua 
draaman ja retoriikan välillä: draaman käsikirjoittajan on yksinomaan pidettävä 
mielessä juoni ja kirjoitettava sitä ilman vähäisintäkään ajatusta yleisön suosios-
ta. Retoriikassa puolestaan pyritään nimenomaan instrumentaalisesti vaikutta-
maan yleisöön. Tavoitteena on tunnistaa kuulijoiden mieliajatukset ja toiveet, 
jotta puheessa pystyy vahvistamaan kuulijoiden jo muodostamaa käsitystä asi-
asta. Draamassa sitä vastoin pyritään kertomaan universaaleja totuuksia elä-
mästä, mutta retoriikassa pyritään saamaan aikaan puhujan intention mukainen 
lopputulos ilman vastavuoroisuutta. Draaman käsikirjoittajan intentiona on 
luoda kertomus, joka herättää katsojassa luovan prosessin draaman juonen ja 
katsojan elämäntarinan välillä. Lopputulos on aina syvimmiltään yksilöllinen 
eikä ennakoitavissa. (FSU, 19) 

Hegelin ja Marxin ajattelussa draama etenee teleologisesti kohti käsikirjoi-
tuksen ennalta asetettua päämäärää. Teesi, antiteesi ja synteesi luovat raudanlu-
jan kaavan maailman kehitykselle. Arendt asettaa tätä vastaan Augustinuksen 
ajatuksen syntymästä. Sille on ominaista kausaalisuuden ja teleologisuuden 
sijaan yllättävyys. Historia osoittaa, että tulevaisuus ei ole ennustettavissa kau-
saliteettiin perustuvan päättelyn avulla. Arendtin mukaan ihmisyhteisö, jossa 
on tilaa poliittiselle keskustelulle julkisella areenalla, on erityisen kykenevä ylit-
tämään rajoja ja voittamaan esteitä. Sen sijaan tiedostamaton usko kausaalisuu-
teen ja ennustettavuuteen saa ihmiset toimimaan uskonsa mukaan, jolloin ih-
mistä ohjaavat pelot ja arkaaiset voimat. Sen seurauksena hän menettää yhtey-
den aitoon ihmisyyteen, josta jokainen on tullut osalliseksi syntymän ihmeen 
kautta. Elämä ei siksi tule asettaa yksilöllisen rationaalisen kausaalisen päätte-
lyn alaiseksi, jolla on elämää tukahduttava vaikutus. (Arendt 2002, 180) 

Myös teknologinen kehitys on lisännyt ihmisten hybristä suhteessa omiin 
mahdollisuuksiin. Tästä johtuen uudella ajalla ihminen on vielä enemmän ek-
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syksissä kuin antiikissa tai keskiajalla, koska silloin vielä kyky puheeseen ja 
toimintaan ei ollut kadonnut kokonaan. Lockelle keskeinen omistaminen on 
Arendtin mielestä keskeisenä syynä kehitykselle, jossa tavaroiden omistamises-
ta tuli olennainen osa ihmisyyttä. Uudella ajalla omistamisesta on tullut ihmi-
syyteen olennaisesti liittyvä piirre, mikä estää ihmisten välistä aitoa puhetta ja 
toimintaa. Omistaminen luo ihmisten välille raja-aitoja, jotka estävät aidon ih-
misyyden toteutumisen, minkä vuoksi kommunistinen ajatus materian tasaises-
ta jakamisesta ei voi tuottaa onnea. Ihmisen syvin onni ei ole materian omista-
misessa tai käyttämisessä, koska ne kuuluvat nimenomaan ihmisen työhön ja 
valmistamiseen. Sen sijaan toiminta ja puhe tekevät inhimillisestä elämästä ai-
dosti inhimillistä, koska vain niiden kautta ihmisen todellinen persoona tulee 
ilmi. Ihminen fyysisenä olentona jää toiselle vieraaksi eikä todellinen erottau-
tuminen ole mahdollista – kaikki ovat samaa verta ja lihaa. Ihmisen todellinen 
yksilöllisyys rakentuu ja tulee ilmi vain puheen ja toiminnan kautta, joissa syn-
tymän ihme voi aktualisoitua. Puhe ja toiminta edustavat aluetta missä yhä uu-
delleen tapahtuva syntymän ihme on mahdollinen, koska siellä vallitsee vapaus 
työstä ja tekemisestä. (Arendt 2002, 178–180)  

Syntymän ihmeen sijaan Vanhoozerilla keskiöön asettuu ihmisen luova 
toiminta lähimmäistä kohtaan.  Yhteisöllisyys edellyttää Vanhoozerilla rakkaut-
ta, mikä on mahdollista mimeettisen toiminnan kautta. Yhteisöllisyys on hävin-
nyt nimenomaan ihmisten mielikuvituksettomuuden seurauksena, jolloin toi-
minnasta on tullut kulttuurissa vallitsevien illokutiivisten kertomusten ohjaa-
maa. Rakkaus sitä vastoin edellyttää luovuutta ja kekseliäisyyttä. Toisin sanoen 
aito yhteisöllisyys edellyttää aina kykyä toimia luovasti lähimmäisen parhaaksi. 
(OM 48–49.) 

Yksilöllisyys rakentuu Vanhoozerilla - kuten Arendtillakin - toiminnan 
kautta. Identiteetin rakentaminen edellyttää kuitenkin puheen ohella aina myös 
tekoja. Identiteetti, joka on rakennettu pelkän puheen varaan, on aina epäaito. 
Tällöin identiteetti rakentuu pelkästä kertomuksesta, joka voi olla omaksuttu 
ulkopuolelta tai on ahdistuksesta syntynyt phantasma. Aito identiteetti raken-
tuu toiminnasta muodostaman juonen perusteella, jolloin se on väistämättä au-
tenttinen.  Arendtilla ihminen kykenee rakentamaan identiteetin pelkän itseen-
sä viittavan referenssin avulla. Vanhoozerilla identiteetti edellyttää ulkopuolis-
ta referenssiä. Kierkekaardia seuraten Vanhoozerin mukaan ihminen voi tuntea 
itsensä varsinaisesti vain Jumalan kautta. Ihminen tarvitsee toiseuden, itsensä 
ulkopuolisen referenssin toiminnalleen, jotta hänen toimintansa (dran) ei olisi 
vain leikkiä tyhjyyden yllä. 

Arendtin (2002, 180–182) erittely puheen ja toiminnan välisestä suhteesta 
on mielenkiintoinen. Toiminta liittyy syntymän ihmeeseen, minkä vuoksi toi-
minta liittää yksilön hänen alkuperäiseen ihmisyyteen ja elämään. Toiminnan 
kautta ihminen pääsee irti arkielämässä vallitsevasta kausaliteetin ja todennä-
köisyyden kehästä. Syntymään liittyy ennalta arvaamattomuus, mikä samalla 
mahdollistaa ihmisen ainutlaatuisuuden. Toiminta on kuitenkin alisteinen pu-
heelle, koska ilman puhetta toiminta jää anonyymiksi. Puheen kautta toimin-
nasta tulee persoonallista ja ainutlaatuista. Ehkä Arendt haluaa tällä sulkea pois 
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toimintaan liittyvän hermeneuttisen ongelman: toiminta puhtaana toimintana 
voidaan tulkita hyvin monella tavalla, mutta puheen kautta toiminnalle anne-
taan rajattu merkitys. (Scanlon 2005, 159–163.) 

Vanhoozerilla puolestaan nimenomaan puhe ilmenee monitulkintaisena. 
Vanhoozer liittää puheeseen ja toimintaan juonen, minkä seurauksena puheen 
ja toiminnan suhde muodostuu käänteiseksi suhteessa Arendtiin. Puhe voi olla 
pelkkää retoriikkaa, jolloin sen varsinaisen intention tunnistaminen on vaikeaa, 
jos taustalla vaikuttava kokonaisjuonta ei ole tunnistettu. Vanhoozerin koros-
tama toistojen merkitys avautuu nimenomaan taustalla olevien juonien tunnis-
tamisen kautta. Juonien tunnistaminen edellyttää aina ulkopuolisen näkökul-
maa, minkä ainoastaan luova rakkaudellinen toiminta mahdollistaa. Puheen 
varsinainen ymmärtäminen edellyttää siis aina juonen tunnistamiselle välttä-
mätöntä ulkopuolista näkökulmaa, minkä vuoksi rakkaudellinen toiminta aset-
tuu ennen puhetta.   

Vanhoozerilla toiminnan tulkinnassa olennaista on nimenomaan tekijyys, 
mikä ilmenee toiminnan muodostamassa juonessa. Juonella on aito tekijyys sil-
loin kun se on luovuuden tuottamaa. Mimiikalta sen sijaan puuttuu varsinainen 
ainutlaatuinen tekijyys, mikä ilmenee jäljittelynä ja autenttisuuden puutteena. 
Tekijyyttä ei kuitenkaan ole suhteessa tulevaisuuteen eli Hegelin ja Marxin tapa 
kirjoittaa draaman käsikirjoitus valmiiksi myös tulevaisuuden suhteen ei ole 
mahdollinen. Tulevaisuus määrittyy sitä vastoin improvisaation kautta, jolle 
kehykset luo ainoastaan pysyminen kokonaisjuonen asettamissa uskottavuuden 
rajoissa.  

Arendtin fiktiivinen kertomus rinnastuu Vanhoozerin kulttuuristen sym-
bolien taustalla vaikuttaviin juoniin. Mainosten tai ideologioiden merkkien ja 
symbolien takana on aina kertomus, joka pyrkii piiloutumaan. Näillä kerto-
muksilla on kyky ohjata ihmisten toimintaa. Merkit ja symbolit täyttävät ihmi-
sen tietoisuuden jättämättä tilaa mielikuvitukselle. Tämän seurauksena ihminen 
omaksuu kritiikittömästi kulttuurissa vallitsevat ”monologiset” kertomukset ja 
pyrkii saavuttamaan niiden asettamat ihanteet. Vanhoozerilla aidon kertomuk-
sen syntyminen edellyttää nimenomaan vapautta kulttuurissa vallitsevista ker-
tomuksista. Ihmisen luova toiminta puolestaan synnyttää kulttuurisesta kon-
formistisuudesta vapaan juonen, minkä kautta ihminen voi rakentaa aidon 
identiteetin.  

Arendtin ja Vanhoozerin varsinaisen tähtäyspisteen eroista huolimatta 
heidän ajattelua yhdistää heideggerilaisten teemojen tarkastelun ohella puheen 
ja toiminnan yhdistyminen draamassa. Heidän tekemänsä distinktiot eivät ole 
kuitenkaan yhteismitallisia, koska Vanhoozerilla puheen ja toiminnan välinen 
raja liukenee. Samoin Arendtin tapa erottaa toiminta hyvin spesifiksi työstä eril-
liseksi kontemplaatioksi poikkeaa olennaisesti Vanhoozerin käsityksestä, missä 
kontemplaation sijaan keskiöön nousevat luovat rakkauden teot. Toiminta 
draamana merkitsee siis olennaista eroa toimintaan praksiksena myös tässä 
suhteessa. Kontemplaation avulla ei toisin sanoen koskaan kyetä irrottautu-
maan puhtaasti subjektiivisesta näkökulmasta, koska yksilö on aina alisteinen 
kulttuurissa vallitsevien kertomusten illokutiiviselle ohjaavuudelle. 
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4.5 Skeemat ja juonellinen dualismi 

Tässä alaluvussa tarkastellaan ihmistä tulkitsijana, missä olennainen jakolinja 
muodostuu kahden eri horisontin välille. Itsekkääseen toimintaan ohjaavat 
kulttuuriset kertomukset sitovat ihmisen temporaaliseen, puhtaasti tämänpuo-
leiseen näkökulmaan, jolloin hän luo itselleen uskonnoille ominaisen jäljittele-
vän eli representoivan käsityksen Jumalasta. Luova toiminta sen sijaan mahdol-
listaa temporaalisuuden ylittämisen, jolloin ihminen voi tuntea Jumalan autent-
tisesti. 

Vanhoozerin kuvaus todellisuuden luonteesta on perustaltaan dualistinen, 
mutta perinteisen metafysiikan ontologisen tarkastelunäkökulman sijaan olen-
nainen huomio kiinnittyy kertomuksiin. Ihminen ei eksistoi suhteessa todelli-
suuteen koskaan suoraan, vaan ihminen on tulkitsija, jonka kokemus maailmas-
ta toteutuu aina kertomusten läpi. Ihminen ei vain tulkitse kertomuksia, vaan 
kertomukset määrittävät hänen tulkintaansa. Todellisuudessa havaitut merkit 
ja symbolit liittyvät aina juoniin, mitkä toisaalta pyrkivät kätkeytymään.  

Vanhoozerilla (FT, 348) mielikuvitus mahdollistaa Jumalan tuntemisen 
tuonpuoleisuudessaan. Järjen avulla Jumala on puolestaan käsitetty alusta asti 
väärin, esimerkiksi liikkumattomana liikuttajana. Mielikuvitus kykenee käsit-
tämään vastaavuuden eri tavalla kuin järki, minkä vuoksi keskeistä on irrottau-
tuminen keskiajalta juontuvasta käsityksestä tiedon maksiimista164, missä mie-
len ja todellisuuden välinen suhde oletetaan pitkälti toisiaan vastaaviksi: 

It is tempting, all too tempting, cavalierly to assume that our system of thought has 
indeed attained the philosophical ideal of adaequatio: that we know the truth, whol-
ly and completely. That way idolatry lies. At the same time, the faith by which we 
walk is not noncognitive, nor inadequate. Fortunately, we may recast the formula 
adaequatio intellectus rei according to the ordinary meaning or the term adequate: 
sufficient, good enough. (DD, 286.) 

Vanhoozerin käsitys todellisuudesta merkitsee siirtymistä pois postmodernien 
filosofien kritisoimasta totuuden korrespondenssiteoriasta, mutta toisaalta tie-
to-opillisen relativismin torjuntaa. Ihminen voi siis saada luotettavaa tietoa to-
dellisuudesta, mutta ei korrespondenssiteorian olettamalla tavalla. Vanhoozerin 
ajattelussa mielikuvituksella on keskeinen merkitys todellisuuden ymmärtämi-
sessä. Karl Barthin (1978, 186) teologiassa todellisuus on luonteeltaan hyvin 
kaksijakoinen, jossa tämän- ja tuonpuoleisuuden raja on ylittämätön. Tähän 
teologiseen kaksijakoisuuteen Vanhoozer yhdistää Immanuel Kantin jaon ha-
vaittuun ja noumenaaliseen todellisuuteen. Kant (Puhtaan järjen kritiikki 
B305/A251) kääntää transsendentaalisessa idealismissaan huomion tietoisuu-
den rajoihin. Ihmisen havainto on hyvin rajoittunut, koska ihminen ei kykene 
havaitsemaan todellisuutta kuten Jumala tai enkelit. Vanhoozer yhdistää näin 
Barthin käsityksen todellisuuden luonteesta Kantin transsendentaaliseen idea-
lismiin. (vrt. Prolegomena §51–§52) 

                                                 
164  formula adaequatio intellectus rei. (vrt. Habermas 2002, 103–104.) 
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Kantin (Käytännöllisen järjen kritiikki §138–§139) mukaan ihminen ei voi 
yksinkertaisesti tietää mitään Jumalasta, mutta kuten Pihlström (2013a, 228) tuo 
esille, on ihmisen pyrkimys luojan etsintään hyvin ymmärrettävää. Ihmisen us-
konnollisuudelle eli pyrkimykselle transsendentaaliseen illuusioon on olemassa 
hyvin luonnollinen selitys. Seuraavaksi pyrin kuvaamaan tarkemmin sitä, mi-
ten Vanhoozer sovittaa tämän Kantin perusajatuksen omaan ajatteluunsa. Toi-
saalta on heti aluksi hyvä huomauttaa, että Vanhoozer hyväksyy Kantin pe-
rusaksiooman järjen kyvyttömyydestä tavoittaa Jumala, mutta hän ei kokonaan 
jättäydy Kantille ominaiseen ajatukseen, minkä mukaan ihminen voi saada tie-
toa ainoastaan ilmiöiden maailmasta.  Nimenomaan katharsis mahdollistaa sel-
laisten skeemojen luonnin, joiden avulla ihminen voi tuntea Jumalan ikuisuu-
dessa luovana toimijana. Kalvinistiselle perinteelle – ja erityisesti Barthille- 
ominainen ajatus, minkä mukaan uskonnollisuus ruokkii vain väärää tulkintaa 
ja edustaa epäjumalien palvontaa, yhdistyy siis Vanhoozerilla Kantin ajatuk-
seen järjen rajoista. (Koistinen 2011,116)    

 Ihminen ei Vanhoozerin mukaan koskaan, Kantia seuraten, tavoita oikeaa 
Jumalaan järjellään. Ihmisen uskonnollisuus on ympäröivän kulttuurin pohjalta 
järjen avulla muodostettu Jumalaa jäljittelevä haavekuva eli perinteisen teologi-
an kielellä ilmaistuna epäjumalankuva. Vanhoozerin mukaan ihmisen järki ei 
siis koskaan kykene tavoittamaan tuonpuoleisuutta varsinaisesti, mutta siihen 
ihmiset kuitenkin pyrkivät uskonnon muodossa. Uskonnollinen pyrkimys ta-
voittaa Jumala rituaalisen eli jäljittelevän toiminnan pohjalta tuottaa aina vääris-
tyneitä, temporaalisuuteen, perustuvia skeemoja Jumalasta. Uskonnon rituaalit 
ovat sen vuoksi luonteeltaan puhtaasti tämän puoleisia eli niillä ei ole referens-
siä ikuisuudessa. Toisin sanoen uskonnonfilosofinen teoreettinen pohdinta tai 
rituaalien harjoittaminen eivät koskaan tavoita oikeaa Jumalaa, vaan päinvas-
toin etäännyttävät autenttisesta Jumalan tuntemisesta, koska ne tuottavat vää-
ristyneitä skeemoja: 

Kant wondered, do concepts (i.e., mental phenomena) have in common with appear-
ances (i.e., physical phenomena)? There must be some third thing that makes the ap-
plication of the former to the latter possible. Kant names this third thing the “schema” 
and views it as a product of the creative imagination.  Kant’s seminal insight was to 
suggest that each of the fundamental categories of the understanding is a particular 
“schema” or determination of time. A schema is a rule for imaginatively “figuring” 
time. Schemas show what concepts mean when applied to things in time by effective-
ly creating “shapes” of time. For example: the schemas for the concepts “reality” and 
“nothing” are “being in time” and “not being in time,” respectively. Other schemas 
include “permanence of the real in time” (“substance”), “existence in some determi-
nate time” (“actuality”), and “existence at all times” (“necessity”). Kant summarizes: 
“We thus find that the schema of each category contains and makes capable of repre-
sentation only a determination of time.” Simply put: schemas provide rules for ap-
plying concepts to phenomena via the notion of determining “shapes” of time. 
Schematism is a rather obscure process, as Kant himself acknowledges – “an art con-
cealed in the depths of the human soul” – and subsequent philosophers have rarely 
pursued it. (RT, 272–273.) 

Vanhoozerin mukaan uskonnollinen ihminen on Kantin kuvaamassa tilassa eli 
hänen koko käsityksensä tuonpuoleisuudesta edustaa puhtaasti fiktiota – hän 
siis tarkastelee Kantin transsendentaalista idealismia vain hyvin rajatusti eli se 
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koskee vain niitä, jotka eivät ole kokeneet katharsista. Sen sijaan katharsista 
seuraava luova toiminta mahdollistaa uuden tulkintahorisontin syntymisen. 
Toisin sanoen spontaanit rakkauden teot mahdollistavat Kantin asettamien tie-
toisuuden ehtojen ylittämisen. (Ricouer 1995, 75–79.) 

Taustalla on Ricoeurin (2004, 253) tulkinta skeemasta, minkä mukaan juo-
nellisen diskurssin avulla kyetään kuvaamaan ihmisten kokemuksia ajasta. 
Näin puhtaasti temporaalinen yksilöllinen kokemus ajasta voidaan ylittää: 

Ricoeur’s unique contribution is to give a verbal or literary orientation to Kant’s noti-
on of schematism. For Ricoeur contends that only narrative discourse can create fig-
ures of human time. Just as painting is a visual representation of reality which shapes 
or configures space, so narrative is a verbal representation of reality which shapes or 
configures time. (PA, 37.) 

Augustinuksen (XI, XIV) mukaan ihminen ei voi tavoittaa sen enempää ”nyt”-
hetkeä kuin ikuisuuttakaan, koska ihminen on aina alisteinen ajalle. Paul Rico-
eurin mukaan alisteisuus ajalle voidaan ylittää juonen avulla seuraavalla tavalla.  
Kirjallisuus voidaan ymmärtää ihmiskunnan kollektiivisena kokemuksena ajas-
ta, jolloin juoni mahdollistaa aiempien ja tulevien hetkien kuvaamisen fiktiivi-
sellä tasolla, mikä korvaa ihmisen autenttisen kokemuksen puutteen ajan suh-
teen. Juoni toimii ihmisen ajattelun jatkeena ja apuvälineenä, minkä seuraukse-
na ihminen voi irtaantua ja vapautua omasta puhtaasti temporaalisesta näkö-
kulmastaan. 

One relevant exception is Ricoeur, who rescues the notion from obscurity by relocat-
ing the process in language – narrative, to be exact. A narrative, too, is a schema in-
asmuch as it creates a unified whole – a specific shape with a beginning, middle, and 
end – out of a sequence of time. Ricoeur consequently assigns a properly cognitive 
function to narrative, suggesting that it is only thanks to narrative shaping or 
configuration in stories and histories that human beings-in-time become intelligible 
to themselves. (RT, 273.) 

Kertomuksessa yksilön kokemuksen puhdas temporaalisuus, havainnon alistei-
suus ajalle, voidaan ylittää. Kertomukseen sisältyy mahdollisuus ylittää tempo-
raalisuus, koska juonessa voidaan liikkua aikajanalla vapaasti. Sadan vuoden 
aika voidaan kuvata muutamalla lauseella tai aivan lyhyttä hetkeä voidaan ku-
vata kymmeniä sivuja. Juonen merkitys on Aristoteleen Runousopin mukaan 
kaikkein suurimmillaan draamassa, koska sillä on kyky ottaa katsoja ”vangiksi”, 
mikä merkitsee siirtymistä draaman sisäiseen aikaan, jolloin sidonnaisuus ai-
kaan kantilaisessa mielessä häviää.  Vanhoozer laajentaa Ricoeurin tulkintaa 
juonesta vielä pidemmälle kääntäen ajatuksen skeemasta uuteen näkökulmaan:  

When Ricoeur suggests that the various forms of biblical discourse represent “sche-
mas” (e.g., rules or procedures for creating figures) of the name of God, we may 
therefore go further and understand these schemas ultimately to be not mere human 
projections “from below” but elements of a divine system of projection, as it were, 
“from above.”  

To speak of mythos, then, is to call attention to the diverse ways in which dramatic 
forms render their dramatic matter, opening up aspects of reality – in particular, 
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God’s self-communicative activity – that would otherwise be sealed off from human 
inspection. (RT, 12.) 

Skeema voidaan siis ymmärtää ihmisen konstruoimana tietorakenteena, mutta 
Vanhoozerin tapauksessa myös käänteisesti eli ”ulkopuolelta” annetuksi tai 
manifestoituvaksi, mikä tapahtuu nimenomaan tragedian avulla, jonka tuotta-
massa katharsiksessa Jumala lahjoittaa skeeman rakennusaineet ja luovan mie-
likuvituksen. Toisin sanoen ihmisellä on kahdenlaisia skeemoja: ihmisen koke-
musperäisesti rakentamia ja ulkopuolelta annettuja, katharsiksen vaikutuksesta 
syntyneitä. 

Vanhoozerin tulkitsee skeemoja kokonaan uudesta näkökulmasta: Kantin 
ihmiskuvassa lähtökohtana ovat järki ja sen rajat, mutta kuten edellä on kuvattu, 
Vanhoozerilla identiteetti rakentuu narratiivisesti kertomuksia täynnä olevassa 
todellisuudessa. Käsitys ihmisestä rakentuu siis perustavasti eri tavalla, missä 
juoni ja toiminta ovat konstituoivia lähtökohtia. Tämän seurauksena myös 
skeemat ymmärretään uudella tavalla, mikä merkitsee myös uusia rajauksia 
tietoisuuden rajojen suhteen: omaksuttujen kertomusten juonet määrittävät tie-
toisuuden rajat.  

Esimerkiksi uskonnot edustavat traditiosta omaksuttua kertomusta, min-
kä perusta on juuri Kantin kuvaama inhimillinen tarve transsendentaaliseen 
illuusioon. Jumalan maailmassa esittämä tragedia mahdollistaa kuitenkin au-
tenttisen Jumalan tuntemisen, missä olennainen tekijä on toiminnan mimesik-
seen perustuva suhde Jumalan ja ihmisen välillä. Luovat rakkauden teot mah-
dollistavat uusien skeemojen kehittymisen ja Jumalan tuntemisen tuonpuolei-
suudessa luovana toimijana. Vanhoozerin ajattelussa Kantin tulkinta tiedon 
rajoista ja skeemoista on sinänsä oikea kuvaus temporaalisuuteen sidotun ihmi-
sen tietoisuudesta. Koska luova toiminta mahdollistaa temporaalisuuden ylit-
tämisen juonen avulla, ihminen voi kuitenkin tuntea Jumalan autenttisesti 
tuonpuoleisuudessa. Tämä ei kuitenkaan koskaan tapahdu järjen, vaan yksin-
omaan improvisaatiossa toteutuvien hyvien tekojen kautta. Rakkaus eli luova 
toiminta lähimmäisen parhaaksi merkitsee samalla aina toista juonta, uutta 
hermeneuttista horisonttia, mistä käsin todellisuutta voidaan tarkastella uudes-
ta kriittisestä näkökulmasta. Tämän seurauksena Kantin kuvaus tietoisuuden 
rajoista ei enää sido niitä, jotka ovat kokeneet katharsiksen. Tuonpuoleisuus 
voidaan tavoittaa tragedian synnyttämän katharsiksen jälkeen: luova ihminen 
voi tuntea Jumalan luovana. Luova toiminta tulkintahorisonttina merkitsee siis 
myös mahdollisuutta tuntea Jumala autenttisesti. Toisin sanoen tämän- ja tuon-
puoleisen välinen ylittämättömän raja voi ylittyä improvisaation kautta. Ikui-
suudella ja ajalla ei ole mitään muuta yhtymäkohtaa kuin Jumalan maailmassa 
esittämä tragedia, minkä oikea tulkinta edellyttää luovan toiminnan synnyttä-
män juonen mahdollistamaa uutta horisonttia. Tästä horisontista käsin on 
mahdollista tuntea Jumala uudella tavalla, jolloin temporaaliseen horisonttiin 
perustuvat skeemat vaihtuvat uusiin.  

Uusien skeemojen rakentumista ohjaavat improvisaation rajoina toimivat 
kirjoitukset. Skeemojen rakentuminen ei siis ole pelkkään spontaaniuteen pe-
rustuva prosessi, vaan Raamatun tekstien tehtävä on luoda rajat improvisaatiol-
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le eli ohjata luovaa toimintaa oikeaan suuntaan. Näin ollen ne ovat välttämätön 
luovan toiminnan käsikirjoitus, jota ilman vapautettu mielikuvitus ei kykene 
rakentamaan ikuisuuden ymmärtämiseen tarvittavia skeemoja. (FT, 347–349.) 

The error of making something other than the act of God’s self- presentation one’s 
first theology – also threatens to dominate the newer theology. Unless we accord pri-
ority to God’s own self-presentation in theodramatic activity, Christian theology is 
but smoke and mirrors – a human projection of religious affections and special effects. 

Perinteinen teologia, joka on sitoutunut substanssiontologiaan, on mennyt har-
haan, koska siitä on puuttunut todellisuuden ymmärtämiseen välttämätön mie-
likuvituksen käyttö.165 Sama ongelma koskee myös modernia teologiaa. Van-
hoozerin mukaan postmoderni kritiikki substanssimetafysiikkaa kohtaan on siis 
sinänsä oikeutettua, mutta kritiikki on ainoa mihin postmodernismi yltää par-
haimmillaan. Se ei kykene antamaan vastauksia, koska se jää kiinni temporaali-
seen horisonttiin, kulttuuristen kertomusten sisäiseen maailmaan, minkä seu-
rauksena siltä puuttuu kriittiselle näkökulmalle välttämätön toinen juoni. 

The church in every generation has had to wrestle with it. The usual suspects – rea-
son, experience, Bible, tradition – have repeatedly been rounded up and pressed into 
theological service. What is new is the waning of the influence of the Englightment 
and of modernity's tendency to decide the legitimacy of all human enterprises, in-
cluding exegesis and theology, on the basis of allegedly universal criteria of rationali-
ty. For two centuries and more, exegetes and theologians were forced to make doc-
trinal bricks with the mud and straw of reason and religious experience, the only two 
sources recognized by the modern gatekeepers of knowledge. Thanks to the critiques 
of sundry postmoderns, we are now able to see just how culturally relative, histori-
cally situated, and ideologically driven was the project of modernity. We have also 
come to see just how secular much of modern biblical studies and theology have 
been. (DD,8.) 

Postmoderni kritiikki on hyvin osoittanut modernin tulkinnan ongelmat, mutta 
siltä puuttuu kokonaan luovalle tulkinnalle välttämätön ulkopuolisen näkö-
kulma.  

Vanhoozerin (CI, 27–28) asettaa ulkopuolisen näkökulman perusteeksi 
hyvin ”kapean” tulkintakehyksen, missä olennaisia muuttujia ovat kalvinisti-
nen käsitys liitosta ja Karl Barthin korostama Jumalan ja ihmisen välinen radi-
kaali ero.  

                                                 
165   Erottelut autenttisen ja jäljittelevän eli mimesiksen ja representaation välillä ovat 

Salmisen (2017, 78) mukaan keskeisin kysymys juutalaisessa ja kristillisessä traditios-
sa. Jo Mooseksen lain toinen käsky on ymmärretty negatiivisena suhtautumisena 
representaatioon, koska sen on ymmärretty turhentavan ja turmelevan tärkeänä ja 
merkityksellisenä pidettyä. Myös negatiivisen teologian perinteessä heijastelee ajatus 
representoimisen ongelmallisuudesta. Tästä näkökulmasta katsottuna Vanhoozerin 
keskittyminen mimesikseen on palaamista unohdettuun ja keskeiseen näkökulmaan, 
mutta hän tarkastelee sitä uudesta perspektiivistä, missä Ricoeurin ja Gadamerin tul-
kinnat mimesiksestä saavat keskeisen roolin. Näkökulma on nimenomaan herme-
neuttinen ja narratiivinen, missä huomio kiinnitetään toiminnan luonteeseen: onko se 
representoivaa vai luovaa? 
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To say `God and world´ is to express both distinction and a relation. God is trans-
cendent (God is holy, set apart from the world) and immanent (God is love, invested 
in the world.). When Christians further describe the world as “creation” they place it 
in the context of the gospel story of its renewal in Christ trough the Spirit; in so doing 
they posit an absolute distinction (Creator vs. created) within an even greater relation 
(the covenant of grace). (RT, 297.) 

Vanhoozerin mukaan nimenomaan Raamatun kirjoitukset auttavat ihmistä kä-
sittämään Jumalan ja ihmisen välisen radikaalin eron. Ihmisellä ja Jumalalla ei 
ole mitään olemukseen (analogia entis) tai tahtoon perustuvaa yhteyttä. Ihmi-
sen uskonnollisuus on epäonnistumaan tuomittua toimintaa tuntemattoman 
edessä. Suurin osa teologisesta ja filosofisesta pohdinnasta on näin ollut vain 
teoreettista järjen projektiota, mille on ominaista tulkita ikuisuus temporaalises-
ta kokemuksesta käsin. 

Performing the story of Jesus leads to an interpretative practice that challenges the 
predominant cultural trend. The story of Jesus is one of humiliation and exaltation, in 
that order. Hearing and doing the story of Jesus produces a style of life characterized 
by humility, service and love. But these theological virtues must characterize our 
hermeneutic practice, too. (FT, 333.) 

Vanhoozerin mukaan Raamattu itse antaa hermeneuttisen toimintamallin, min-
kä mukaan Raamattua ei tule objektivoida tulkinnallisten metodien avulla, 
vaan se avautuu yksinomaan luovan toiminnan muodostaman juonen mahdol-
listamasta horisontista käsin.166 Raamatun ymmärtäminen edellyttää toisin sa-
noen aina luovan toiminnan synnyttämää toista juonta.167 Vain uudesta hori-
sontista käsin, mikä mahdollistaa uusien skeemojen rakentumisen, ihminen voi 
tuntea Jumalan kirjoitusten kautta autenttisesti. Hän ymmärtää tällöin myös 
perustavan eron ihmisen ja Jumalan välillä eli vapautuu antropomorfisesta tul-
kintakehyksestä. Kun ihminen vapautuu järjen luomista kategorioista ja traditi-
on painolastista, voi hän tuntea Jumalan autenttisesti, jolloin käsitys on ikuisuu-
teen perustuva. Jumala tunnetaan tällöin puhtaasti ikuisuuden horisontista il-
man temporaalisuuden tuottamia vääristymiä: 

Feuerbach got it partly right: everything depends on discerning the proper relation-
ship between theology and anthropology. However, whereas Feuerbach affirms the 
deity of man, Barth asserts the humanity of God. The incarnation of Jesus Christ is 
the outworking in time of God’s eternal decree no to be who/what God is without us. 
God is the active subject of the incarnation, projecting himself into humanity. (RT, 21.) 

Kristuksen elämä ja ristillä tapahtuva tragedia on Jumalan maailmassa esittämä 
teatterinäytös, minkä tarkoitus on auttaa ymmärtämään Jumalan varsinainen 
olemus valona ja rakkautena. Vanhoozer erottautuu tässä kohden selkeästi kris-

                                                 
166  Barthin käsitys Raamatusta inhimillisenä diskurssina on perustaltaan metafyysinen: 

Raamattu on tämänpuoleinen, hyvin rajoittuneen inhimillisen käsityskyvyn, tuotta-
ma teos. Aikaan ja avaruuteen sidottu ihmisen käsityskyky kuvaa Jeesusta temporaa-
lisesta näkökulmasta Raamatussa. Jumala – vapaudessaan ja rakkaudessaan - voi 
kuitenkin vaikuttaa niin, että inhimillinen diskurssi ilmoittaa Kristuksen ihmiselle. 
(RT, 202–205.) 

167   Lutherin ajatus Raamatusta itse itseään selittävänä (sui interpres) tulkitaan siis uu-
della tavalla toiminnan näkökulmasta.  
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tilliselle traditiolle ominaisesta tulkinnasta. Vanhoozerin mukaan kristinuskon 
sisäinen itseymmärrys on ollut väärä, koska se on alistettu kulttuurissa vaikut-
tavien filosofisten virtausten tulkintojen alle, minkä vuoksi aiemmin tehdyt tul-
kinnat ovat olleet harhaanjohtavia. Vanhoozer kehittää edelleen Barthin teolo-
giassa keskeistä uskon analogiaa toiminnallisen tulkinnan suuntaan. Toiminta 
(dran) merkitsee todellisuuden tulkintaa draamallisen kausaliteetin168 valossa, 
minkä vuoksi Jumalakin voidaan tuntea vain toiminnallisen analogian kautta: 

As Thomas corrects Aristotle by attending to the implicit metaphysics of the Exodus 
(and the doctrine of creation ex nihilo), so Barth corrects Aquinas by attending to the 
implicit metaphysics of the Incarnation and resurrection. In the final analysis, both 
Aquinas and Barth discipline their thinking about God’s being with the analogia 
dramatis: the principle that theology begins and is governed by God’s speaking and 
acting. (RT, 217.) 

Reformaation keskeinen perusperiaate, minkä mukaan Raamattu tulkitsee itse 
itseään, täytyy siis Vanhoozerin yhteydessä ymmärtää hieman eri tavalla. Juma-
lan maailmassa esittämä tragedia kykenee vapauttamaan ihmisen luovaan toi-
mintaan, minkä mahdollistamasta toisesta juonesta käsin avautuu uusi tulkin-
nallinen horisontti. Tästä horisontista käsin kristinuskon kokonaissanoma ja 
Jumala voidaan ymmärtää uudella ja oikealla tavalla. Vapautettu mielikuvitus 
lähestyy koko kysymystä Jumalasta aivan eri näkökulmasta kuin teoriaan pe-
rustuva ontologinen tai järkeen perustuva luonnollisen teologian näkökulma: 

A special (i.e,. remythologized) metaphysics takes  God’s being-in-communicative-
act rather than the concept of a perfect being as its lodestar. Its watchword is 
analogia dramatis, not analogia entis. Better: the analogia entis is a function of the 
analogia dramatis. As in Barth, we arrive at a list of divine attributes not by extrapo-
lating from the idea of infinite perfection, but by describing and detailing the perfec-
tions and predicates of God’s communicative activity. (RT, 219.) 

Vanhoozer asettaa ensisijalle Jumalan toiminnan seuraten Aristoteleen runous-
opin draamateoriaa, jossa toiminnan mimesiksellä ja juonella (mythos) on eri-
tyisasema. Jumala ilmoittaa itsensä toiminnan muodostaman juonen, ei olemi-
sen tai teoreettisen tiedon, avulla. Tähän näkökulmaan liittyy myös toinen tär-
keä näkökulma.: Jumala on avoin mahdollisuus, kaikkea ihmisen käsitteellistä-
mistä ja objektivointia pakeneva. Järki pyrkii käsitteellistämään ja hallitsemaan 
Jumalaa, mutta vain luovan toiminnan muodostaman juonen avaamasta hori-
sontista voi käsittää Jumalan sellaisena kuin hän on tuonpuoleisuudessa.  Tä-
män seurauksena ihminen ymmärtää myös nimenomaan radikaalin eron ihmi-
sen ja Jumalan välillä. 

Jo Barthia ennen Calvin korosti Jumalan ja ihmisen välistä radikaalia eroa. 
Ihmisen ja Jumalan välisen radikaalin ja perustavan eron vuoksi Jumalan täy-
tyy ”alentaa” itsensä inhimillisen ymmärtämisen tasolle. Tästä käytetään nimi-
tystä akkommodaatio, millä on ollut keskeinen rooli kalvinistisen teologian tra-

                                                 
168  Myös Kantin (Lectures on Philosophical Theology, 145–148) filosofiassa kysymys 

Jumalan ja maailman välisestä kausaliteetista on keskeinen ja torjutaan. 
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ditiossa. Vanhoozerilla Jumalan maailmassa esittämä tragedia on Jumalan lo-
pullinen akkommodaatio. (RT, 194–196.) 

All thinking about God, apart from Christ, is a bottomless abyss which utterly swal-
lows up all our senses … In Christ God so to speak makes himself little, in order to 
lower himself to our capacity. (RT, 195) 

Calvin, by contrast, affirms both that God accommodates himself in Christ and that 
Christ is the measure of our knowledge of God. Jesus’ humanity is the ultimate form 
by which God communicates himself to humanity. As the kingdom of God is like 
what happens in Jesus’ parables, so God’s being is like what happens in Jesus’ hu-
man history. That God’s being revealed in what Jesus says and does is the heart of 
what we may call the analogia dramatis. (RT, 195) 

Vanhoozerin käsite analogia dramatis eli toiminnan analogia viittaa juuri Jeesuk-
sessa toteutuvaan tragediaan. Jumala ilmoittaa itsensä Jeesuksen toiminnan 
muodostaman juonen kautta. Akkommodaatio tarkoittaa Vanhoozerille (RT, 
194–198) Jumalan tulemista ihmisen kommunikaation tasolle tragediassa, missä 
toiminnan mimesis mahdollistaa Jumalan tuntemisen ikuisuudessa. Jumala tu-
lee Jeesuksessa ihmisille ymmärrettäväksi draaman juonen käänteiden kautta, 
mutta Jeesus ei ole metafyysisessä mielessä Jumala. Tämä kristillisessä uskossa 
vallitseva ajatus on Vanhoozerin mukaan seurausta antiikin metafysiikan sisäl-
lyttämisestä kristilliseen oppiin, mikä johti väärän kristologian kehittymiseen. 
Tämän vuoksi kristinuskon tulee puhdistaa antiikin filosofialle ominaisesta 
olemusajattelusta Raamatun omaan metafysiikkaan.169 Vanhoozer haluaa korja-
ta tämän virheen kehittämällään analogia dramatis teorialla. Jumala ei ilmoita 
itseään Aristoteleen metafysiikan mukaisena olemisen korkeimpana muotona 
eli liikkumattomana liikuttajana, mikä on inhimillisen järjen luoma käsitys Ju-
malasta. Sen sijaan Jumalan ja maailman välillä on mimeettinen suhde, minkä 
vuoksi Hän ilmoittaa itsensä toiminnan muodostamassa juonessa, mikä saa 
täydellisimmän muotonsa evankeliumien kuvaamassa tragediassa, missä toi-
minnan muodostama juoni allokutiivisesti viittaa Jumalaan ikuisuudessa: 

Theist interpret the divine name revealed to Moses in Exodus 3:14 (”he who is”) as 
connoting a being of infinite perfection, the source of all that is. There is, however, 
another route from Scripture to ontology, on that begins by focusing on the reality of 
the saying as well as the said. What ontologically interesting about the “I am that I 

                                                 
169  Lawrencen (2002, 167–172) mukaan Fransisco Suarezin vastauskonpuhdistuksen 

aikana muokkaamalla metafysiikalla oli merkittävä vaikutus Heideggerin ajattelun 
kehitykseen. Hän näki Duns Scotuksen tulkinnan todellisuudesta siirtyneen Leibni-
zin, Baumgartenin ja Wolffin kautta modernille ajalle. Heideggerin (2010, 32–33) mu-
kaan ei-minkään ja sitä vastaan asettuva oleminen ovat syvimmiltään paradoksaali-
sesti sama asia. Ei-minkään nousee esiin parhaiten ahdistuksen ja tylsistymisen ko-
kemuksessa, jolloin oleva väistyy ei-minkään edestä. Juuri ei-minkään muodostaa 
olevan toisen, vastaparin ja hunnun olemiselle, jolloin se myös mahdollistaa ulos-
pääsyn järkeen perustuvasta olemisen objektivoinnista. Oleminen on Heideggerille 
lopulta ei-mitään, mikä merkitsee myös perinteisen subjektin ja tietoisuuden destruk-
tiota. Heideggerille filosofia ja ymmärtäminen ovat nimenomaan olemisen ja subjek-
tin ei-mikyyden sisäistämistä. (Salminen 2010, 68–70.) Vanhoozer kehittää ontoteolo-
gian kritiikkiä suuntaan, missä olemisen sijaan todellisuutta tarkastellaan luovan 
toiminnan näkökulmasta. 
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am” is what implies about God’s capacity to communicate. What comes to the fore is 
language as “allocution”: locution or speech that addresses another. (RT, 194.) 

Vanhoozerin ajattelussa keskeinen kieliteoria selittää mistä Jumalan ja Moosek-
sen välisessä keskustelussa on varsinaisesti kysymys. Lukija menee harhaan, jos 
keskittyy tulkitsemaan tekstiä substanssimetafysiikan avulla. Oikea tapa tulkita 
tekstiä on Vanhoozerin mukaan draamallinen analogia, mikä perustuu raama-
tun omaan metafysiikkaan. 170 Jumalan ja maailman välinen suhde ei ole mis-
sään mielessä olemuksellinen, vaan niiden välillä on toiminnallinen mimeetti-
nen suhde. Jumala akkommodoituu eli sovittaa oman toimintansa ihmisille 
ymmärrettävään muotoon nimenomaan tragedian kautta:  

Hence the metaphysics that derives from biblical reasoning examines not being-in-
general but being-through-Christ. What all beings have in common as beings – exist-
ence in Christ; orientation to Christ – derives from a triune fiat. “- - “ To Sum up: bib-
lical reasoning is a disciplined form of theological thinking that entails ontology, an 
attempt to say “what (God) is” on the basis of that analogia dramatis bounded by ca-
nonical parameters and centered on Christ. I can do all things – even metaphysics! –
through Christ who strengthens me (Phil 4:13). “- - “ Biblical reasoning ultimately 
aims to describe the Trinitarian (and canonical) grammar that Scripture reports and 
instantiates, as well as the corporeal discourse, the word of God enfleshed and enact-
ed in Jesus’ life – to which Scripture centrally attests. The vocation of the theological 
interpreter of Scripture is to render judgements – ethical, epistemological, and yes, 
metaphysical - concerning what is “meet and right” for Christians to affirm of God 
on the basis of the various modes of divine self-showing, self-giving and self-saying. 
(RT, 196–197.) 

Juonelliseen analogiaan (analogia dramatis) ei sisälly ajatusta luodun ja luojan 
välisestä suhteesta muuten kuin toiminnan mimesiksen kautta eli niiden välillä 
on draamallinen kausaalinen suhde. Jeesuksessa tapahtuva tragedia vapauttaa 
ihmisen mielikuvituksen ja mahdollistaa luovaan ymmärtämiseen perustuvan 
tulkinnan todellisuudesta. Jumalan tuonpuoleisuudessa ja akkommodoitu, 
draamassa toteutuva ilmoitus, tulee ymmärtää toiminnan mimesiksen kautta. 
Draamallinen ilmoitus ei ole suoraa ”kertomusta” tai ilmoitusta Jumalasta, vaan 
se on toiminnallista kuvausta toimivasta Jumalasta. Aristoteleen Runousopissa 
keskeinen toiminnan mimesis kääntyy Vanhoozerilla selittämään Jumalan ja 
maailman välistä suhdetta. 

Jumalan maailmassa esittämä tragedia on Jumalan ja ihmisen välisen liiton 
täyttymys, jossa Hän osoittaa pitävänsä lupauksensa. Vanhoozerin teologiselle 
ajattelulle keskeinen liitto ei voi toteutua ilman kommunikaatiota. (RT, 212–215.) 

Most importantly for our purposes, God covenants. (RT, 213.) 

Even more devastating: if God does not speak, then he does not covenant. (RT, 214.) 

                                                 
170   Raamatullinen metafysiikka on Vanhoozerin termi, mikä oikeastaan lopulta tarkoit-

taa kalvinistis-barthilaista metafysiikkaa. Vanhoozer perinteisen substanssiontologi-
an kritiikissään ei havaitse keskeistä ongelmaa hänen omassa teoriassaan, missä 
Barth merkitsee samaa kuin raamatullinen. Hän toisin sanoen ymmärtää Barthin ra-
dikaalin tulkinnan perustavana totuuden lähteenä pitkässä teologisessa traditiossa.  
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Vanhoozer näkee, että Jumalan valinnan ja liiton taustalla on Jumalan puhe ja 
toiminta.  Siksi Jumalan puhe on ennen valintaa ja liittoa eli niille välttämätön 
edellytys. Vanhoozer pyrkii ratkaisemaan jo Barthille keskeisen ongelman il-
moituksen ja Jumalan välillä ekonomisen ja immanenttisen triniteetin avulla 
käyttämällä hyväksi Paul Ricouerin jakoa kahteen eri identiteetin tyyppiin. 
Idem viittaa numeeriseen samuuteen, kun taas ipse puolestaan kertomukselli-
seen samankaltaisuuteen kohteiden välillä. (ks. Laitinen 2009, 68–74.) 

Koska Jumala tulee tunnetuksi toiminnan kautta, voidaan Hänen olemus-
taan tarkastella ipse identiteetin avulla.171 Jumalan olemus tulee ilmi hänen 
kommunikatiivisessa toiminnassaan, mutta ei kuitenkaan idem näkökulmasta 
tarkasteltuna. Ipse näkökulmasta tarkasteltuna Jumalan kommunikativinen 
toiminta draamassa kertoo ihmisille, millainen Jumala on. Kuitenkin Jumalan 
teot tulee erottaa Jumalan varsinaisesta olemuksesta; Jumala ei ole yhteismital-
linen draamassa esitettyjen tapahtumien kanssa.  Jumalan olemus tulee pitää 
erillään draamassa esitetystä toiminnasta, koska niiden välillä on ainoastaan 
mimeettinen yhteys.  Ekonominen triniteetti on siis yhtenevä immanenttinen 
triniteetin kanssa ipse näkökulmasta, mutta ei idem näkökulmasta tarkasteltuna. 
Immanenttinen on kuitenkin aina ennen ekonomista triniteettiä. Jumalan kom-
munikatiivinen toiminta ei siis kuitenkaan ole sama kuin Jumala tai ne eivät ole 
millään tavalla ontologisesti yhdistettävissä toisiinsa.  Edellä olevan takia Van-
hoozer näkee, että Raamattua voidaan pitää Jumalan diskurssina, kommunika-
tiivisen toiminnan välineenä. Tällöin Barthin pelkäämä Raamatun jumalallista-
minen tai Vanhoozerin problematisoima kuvaus Raamatusta ”talismaanina” 
joillekin ryhmille voidaan välttää. Jumala puhuu Raamatussa, mutta vain ipse 
näkökulmasta. Jumala ei ole idem näkökulmasta tarkasteltuna ymmärrettävissä 
Raamatun kertomusten kautta. Hieman yllättävää on, että Vanhoozer ratkaisee 
samalla idem ja ipse jaolla myös Barthin kristologisen dilemman. Jeesus on Ju-
mala vain kertomuksen tasolla eli ipse näkökulmasta tarkasteltuna. (RT, 207–
208; White 2010, 154–162) 

We can therefore agree with Barth that God is truly himself in the self-
communicating event of Jesus Christ without having to identify God’s being with 
this event in the idem sense of equating it numerically (i.e., without reminder) with 
the history of the incarnate Word. (RT, 208.) 

                                                 
171  Barthin keskeisenä kritiikin kohteena oli Johnsonin (2010, 182–183) mukaan Johann 

Andreas Quenstedin tulkinta kielestä: analogia attributionis intrinsecae. Quenstedin 
mukaan inhimillisen kielen avulla voitiin viitata myös Jumalaan. Lyhyesti kuvattuna 
ongelma koski siis ongelmaa, jossa pohdittiin voiko sama sana viitata sekä Jumalaan 
että luotuun samassa merkityksessä. Quensted ratkaisee ongelman analogian avulla, 
minkä mukaan samat piirteet voivat ilmetä sekä Jumalassa että luodussa, mutta ne 
ovat aina ensin Jumalassa. Vanhoozer kykenee ratkaisemaan Barthille ylittämättö-
mäksi ongelmaksi muodostuneen kysymyksen kielestä siirtymällä toimintaan.  Bart-
hin käsitys kielestä vaikuttaa edustaneen lähinnä instrumentaalista tulkintaa kielen 
luonteesta. 
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Kristus ei siis ole tosi Jumala idem näkökulmasta tarkasteltuna. Jumala tulee 
ihmiseksi vain kertomuksen tasolla. Jumala ei tule lihaan, ihmiseksi ihmisten 
keskelle, vaan Jeesuksen elämä on tragedia, jolla on vain toiminnan mimesiksen 
kautta tulkittava suhde itse tuonpuoleisuudessa olevaan Jumalaan. Keskeiseksi 
muodostuu nimenomaan juoni, koska juonen kuvaama toiminta vapautetussa 
mielikuvituksessa tulkittuna merkitsee mahdollisuutta tuntea Jumala sellaisena 
kuin hän on varsinaisesti tuonpuoleisuudessa. Maailmassa esitetty draama il-
moittaa siis Jumalan, mutta edellytyksenä on kyky luovaan tulkintaan ja mieli-
kuvituksen käyttöön. 

Vanhoozerin ajattelun taustalla vaikuttaa vahvasti Karl Barthin tulkinta 
luomisesta negaationa, jossa Jumala rajoittaa valtaansa ja vapauttaan. Luomi-
nen ei kerro Jumalan rakkaudesta tai hyvyydestä, mutta ei mitään muutakaan 
Jumalasta. Luomakunta ei kerro viisaasta suunnittelijasta tai aseta ihmistä ky-
symään luonnon järjestyksen merkitystä. Tämä merkitsi radikaalia eroa aiem-
paan kristilliseen perinteeseen nähden. Barthin ajattelun taustalla oli sekä Hege-
lin dialektiikan että Erich Przywaran keskiöön nostaman analogia entis-opin 
kritiikki.172( Johnson 2010, 7–11.) 

Ohjaavana prinsiippinä oli Jumalan suvereenius ja vapaus. Barth pyrkikin 
omalla analogia fidei käsityksellään turvaamaan nimenomaan Jumalan täydel-
lisen vapauden. Jumalaa ei tule objektivoida eikä alistaa ihmisen käsityskyvyn 
rajoihin.   Tavoitteena on siis yleisellä tasolla Jumalan vapauttaminen inhimilli-
sistä kategorioista, mutta kuitenkin Calvinin (Institutes III,XIV,21) ajatus sekä 
valinnasta että käsitys Jumalan vahvasta tuonpuoleisuudesta saavat hyvin oh-
jaavan aseman Barthin ajattelussa. Analogia fidei on Barthin vastine Przywaran 
keskiöön nostamalle analogia entis-opille.  Barthin käsitys hioutui kirjallisessa 
väittelyssä Przywaraa vastaan, mutta perusongelmana oli alusta asti luodun ja 
Jumalan välinen suhde. Barthin mukaan tuonpuoleinen Jumala, joka ylittää in-
himillisen eksistenssin, on kuitenkin läsnä ihmisen eksistenssissä Jeesuksessa.173 
(Johnson 2010, 62–64.) 

                                                 
172 Erich Przywara ajatteli Jumalan olevan lähempänä ihmistä kuin luotu maailma, jopa 

lähempänä ihmistä kuin hän itse on itseään, koska kaikki oleva eksistoi Jumalan läs-
näolossa. Barthille asia oli juuri päinvastoin: Jumala oli taivaassa ja ihminen maan 
päällä eli täysin erillä toisistaan ilman minkäänlaista olemuksellista yhteyttä. (John-
son 2010, 13–21.) Kysymys on syvimmiltään tyhjästä luomisen (creatio ex nihilo) 
merkityksestä kristilliselle itseymmärrykselle. Jumala on luonut kaiken aineen, ja se 
on hyvää, eli kristinusko suhtautuu positiivisesti materiaan. Kaikki oleva on Jumalan 
luomaa ja hänen ylläpitämäänsä eli koko todellisuus on Jumalan läsnäolossa. Jumala 
ei ole olemassa kuten luodut, vaan hän on luomiseen liittyvistä rajoituksista vapaa 
eikä sidottu aikaan tai paikkaan. Siksi hän ei ole myöskään ole sidottu tämän- ja 
tuonpuoleisuuteen. Tätä ongelmaa Barth – kuten Przywarakaan – ota täysin huomi-
oon, vaan sitoo Jumalan itse kehittelemiinsä uusiin kategoriohin. Calvinilta omaksut-
tu ajatus valinnasta Jumalan toiminnalle keskeisenä prinsiippinä on myös yksi kate-
goria, johon Barthin teologia sitoutuu vahvasti, mikä luonnollisesti puolestaan rajoit-
taa ja ohjaa hänen ajatteluaan ja mielikuvituksen käyttöään. 

173  Uusprotestanttisen teologian antropologiaan keskittyminen oli Barthin mukaan suuri 
virhe, joka oli johtanut ihmiskeskeiseen teologian tekemisen tapaan. Myös rooma-
laiskatolinen teologia oli samalla tavalla ihmiskeskeistä, koska ilmoitus liitettiin sak-
ramentaalisen kirkon kautta tapahtuvaksi jatkuvaksi ilmoitukseksi, jolloin siitä tuli 
inhimillistä.  Ilmoitusta ei voi Barthin mukaan käsittää ontologisesti, epistemologi-
sesti tai tavoittaa inhimillisen kokemuksen kautta, koska lankeemuksessa ihminen 
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Täysin vastakkaisen ajatuksen Barthin tulkinnalle muodostaa vahvasti 
tämänpuoleinen Hegelin draamallinen tulkinta kristinuskosta, joka korostaa 
ristiä jumaloitumisen paikkana: Jumala tarvitsee maailmaa tullakseen Jumalaksi. 
Ristillä ja ylösnousemuksessa jumaloituminen saavuttaa kliimaksin.  Tätä vas-
toin Vanhoozerin mukaan Jumala on muuttumaton ja sama, minkä vuoksi ris-
tillä tapahtuva tragedia on ainoastaan tuonpuoleisen Jumalan rakkauden ilmoi-
tuksen paikka. (RT, 458–463.) 

The pouring out of the Son’s life on the cross, in time, reflects the Father’s outpouring 
of love into the Son in eternity. –As the resurrection makes plain, nothing can stem 
the inextinguishable overflow of God’s light, life, and love. (RT, 462.) 

Ristillä tapahtuva Kristuksen kärsimys ja kuolema on vain toiminnan mimesik-
seen perustuvassa suhteessa iankaikkisuudessa tapahtuvaan rakkauden vuo-
dattamiseen. Immanentin triniteetin tapahtumat ovat aina ensisijaisia, joten ris-
tillä toteutuva tragedian juoni on vain mimeettisessä yhteydessä tuonpuolei-
suudessa tapahtuvaan rakkauden vuodattamiseen.  Jeesuksen elämä ja kuolema 
ovat tragedia, joka ilmoittaa ihmisille immanentissa triniteetissä tapahtuneen 
rakkauden vuodattamisen. Ylösnousemus yhdistää maailmassa esitettävän 
draaman ja iankaikkisuudessa tapahtuvan rakkauden vuodattamisen toisiinsa. 
Ristin tapahtumalla on ainoastaan toiminnan analogiaan perustuva merkitys: 
Isä vuodattaa rakkauden Poikaan iankaikkisuudessa.  Kierkegaardin tai Hege-
lin ristin sijaan Vanhoozer nostaa leikkauspisteeksi ylösnousemuksen, joka vii-
meisenä käännekohtana kertoo Jumalan ylitsevuotavasta rakkaudesta, valosta 
ja elämästa, jota mikään ei voi padota. Toisin sanoen tuonpuoleisuudessa ta-
pahtuva rakkauden vuodattaminen ja ylösnousemus ovat draamallisessa kau-
saalisessa suhteessa keskenään eli tämänpuoleinen juoni ja tuonpuoleinen juoni 
ovat mimeettisessä suhteessa, mikä edellyttää luovaa tulkintaa. Kirkon tradition 
ongelma on Vanhoozerin mukaan ollut tulkita tämänpuoleista juonta ilman 
toista juonta. Calvin näki Kristuksen merkityksen nimenomaan ihmisen ja Ju-
malan välisen liiton vahvistajana. Kristusta olisi tarvittu, vaikka lankeemusta ei 
olisi tapahtunut. Myös Vanhoozerilla Kristuksen merkitys liittyy välimiehen 
rooliin, koska ristillä ei ole varsinaisesti sovittavaa merkitystä. Olennaista ei ole 
Jumalan kuolema ristillä, vaan Golgatalla tapahtuu demonstraatio, jonka sano-
ma on Jumalan muuttumattomuus. 

It is not that God suffers (change by) death, then, but rather that God endures it, re-
mains himself in spite of it. God does not need the history of the world, not even the 
cross and resurrection, to become who he is. Remythologizing theology understands 
what happens  in the economy not as constituting, much less changing, God but ra-
ther as demonstrating who God (already and always) is: one ‘abounding in steadfast 
love and faithfulness’(Ex. 34:6); Jesus Christ … the same yesterday and today and 
forever. (Heb, 13:8). 

                                                                                                                                               
menetti mahdollisuuden ilmoituksen käsittämiseen. Ilmoitus on luonteeltaan juma-
lallista, minkä vuoksi vain erityinen ilmoitus voi palauttaa ennalleen ihmisen ja Ju-
malan välisen suhteen. (White 2010, 138–146; Johnson 2010, 163–166.) 
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God is always, everywhere, and at all times fully himself. His being love - communi-
cative action oriented to communion - is fully realized in the immanent Trinity before 
the economic Trinity actualizes it in history. (RT, 461–462.) 

Jumala on tuonpuoleisuudessa muuttumaton ja pysyvä. Maailmassa esitettävän 
draaman tapahtumat voivat saada Jumalan näyttämään muuttuvalta tai jopa 
kärsivältä, jos ei ymmärretä toisen juonen tarpeellisuutta. Tämänpuoleinen juo-
ni on tragedia, minkä tarkoitus on tuottaa katharsis. Sen vuoksi näytelmän juo-
nen yksityiskohdista ei voi tehdä suoria päätelmiä Jumalasta tuonpuoleisuu-
dessa. Jumalaa täytyy tarkastella varsinaisesti immanentin triniteetin näkökul-
masta. Jumalan kommunikatiivinen toiminta lähtee immanentin triniteetin si-
säisestä kommunikaatiosta, joka viestittää muuttumatonta sanomaa Jumalan 
rakkaudesta, valosta ja elämästä. Ristin tulkitseminen inhimillisestä näkökul-
masta johtaa väärään käsitykseen Jumalasta. Jeesuksen elämä, kuolema ja ylös-
nousemus tulee nähdä Jumalan heijastamana draamana, jota voidaan ymmär-
tää vain vapautetun mielikuvituksen avulla. Ekonominen triniteetti eli Jumalan 
persoonien toiminta maailmassa ei saa olla tulkintaa ohjaava periaate. Jumalan 
teot maailmassa kertovat mimeettisesti jostakin immanentin triniteetin tapah-
tumasta: esimerkiksi luominen kertoo Jeesuksen valinnasta, joka on tapahtunut 
ennen luomista. Risti puolestaan kertoo rakkauden vuodattamisesta poikaan. 
Vanhoozerin dualismi on siis nimenomaan juonellista dualismia, missä kahden 
juonen välinen vuorovaikutus nousee keskiöön. 

Vanhoozerin ajattelussa Jumalan todellisuus ja maailma ovat niin vahvasti 
erillään toisistaan, että inkarnaatio ja ylösnousemus saavat vain funktionaalisen 
merkityksen. Ne ovat Jumalan tapa tragedian juonen avulla ilmoittaa oma 
muuttumattomuutensa ja rakkautensa pysyvyys. Edes kuolema ei muuta Juma-
lan olemusta. Ristillä ei ole näin mitään sovittavaa merkitystä eikä Jeesuksen 
kuolema ole uhrikuolema. Ylösnousemus ei ole sinetti uhrin riittävyydestä tai 
julista voittoa kuolemasta, vaan ne julistavat Jumalan muuttumattomuutta, lii-
ton pysyvyyttä ja kestävyyttä. (LWM, 525–526.)  

In so doing, they mistakenly overlook the biblical emphasis on the covenantal con-
text of the Son’s suffering. In canonical context, the cross in not a symptom of God’s 
general metaphysical relationship to the world but the climax of God’s particular re-
lationship to Israel that began with a divine promise to Abraham. Only the canonical, 
covenantal mythos can hope to make intelligible the God-world dynamics of the 
cross. (RT 461.) 

Vanhoozer erottautuu kristillisestä traditiosta radikaalilla tavalla, koska hänen 
mukaansa kirkon historiassa pitkään vaikuttanut suhteellisen yksimielinen tul-
kita ristin merkityksestä, edustaa väärää tulkintaa. Syntipukkitraditio sekä juu-
talaisessa että antiikin traditiossa on ohjannut tulkintaa uhria ja sovitusta koros-
tavaan suuntaan eettisen toiminnan sijaan. Vanhoozerilla Jumala ei synny sei-
meen eikä kuole ristillä, vaan hän on koko ajan yksinomaan tuonpuoleisuudes-
sa. Tässä kohden Vanhoozer irtaantuu Kierkegaardin inkarnatorisesta draamas-
ta, minkä sijaan hän sitoutuu vahvasti Barthin teologiseen perusrakennelmaan 
jatkaen sen kehittämistä. 
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Draamallinen tulkinta, jonka keskiössä on juoni (mythos), avaa tragedian 
oikealla tavalla. Vanhoozerin mukaan sitä tulee tulkita liiton ja valinnan kautta. 
Jumala valitsi ja teki liiton Abrahamin kanssa. Risti kertoo Jumalan valinnan ja 
liiton kestävyydestä ja pitävyydestä. Vanhoozerin mukaan Jeesuksen tehtävä 
on olla näyttelijä, jonka kautta Jumalan ilmoitus tapahtuu. Jeesus ei siis ole in-
himillisen uskon kohde, vaan improvisoija Jumalan itseilmoituksessa. Jeesuk-
sessa tapahtuvan draaman ymmärtämiseen tarvitaan vapautettua mielikuvitus-
ta ja oikeaa – analogia dramatis – tulkintaa. Kun draama tulkitaan ja ymmärre-
tään oikein, havaitaan sen kertovan immanentin triniteetin antamasta lupauk-
sesta. (vrt. Žižek 2009a, 70.) 

Jeesuksen elämä ja maailman synnin kantajan rooli kuvaavat pojan kuu-
liaisuutta sekä Isän rakkautta Poikaa kohtaan. Isä ei hylkää Poikaa missään olo-
suhteissa – ei edes helvetissä. Ylösnousemus todistaa Jumalan muuttumatto-
muudesta ja ikuisesta rakkaudesta. 

Jesus’s death on the cross is but the capstone of an entire history of God’s steadfast 
covenant love and, in particular, of the Son’s entire life of obedience to the Father 
(Phil 2:8). Yet even the Son’s bearing sin does not ultimately separate him from the 
love of God: the Son’s very god-forsakenness – “My God, my God, why…” – is en-
folded within the even greater “unity of God’s triune love:”Father, into thy hands I 
commend my spirit” The resurrection and subsequent exaltation of Jesus (Phil. 2:9) 
shows that the love of the Father for the Son endures even the descent into hell, 
whatever the latter might mean. (RT, 461.) 

Barthille risti ilmoittaa Jumalan ei-olemisen maailmassa ja on teologian tekemi-
sen lähtökohta. Vanhoozerilla risti saa enemmän sisältöä: se herättää pelkoa ja 
myötätuntoa tuottaen lopulta katharsiksen. 

Kysymys ihmisen mielen kyvystä tavoittaa Jumala itsessään eli kysymys 
tietoisuuden transsendentaalisista ehdoista suhteessa ikuisuuteen muotoutuu 
Vanhoozerilla hyvin monimuotoiseksi kokonaisuudeksi. Klassisen yleisen ja 
erityisen ilmoituksen jaottelun sijaan hän sitoutuu Barthin ajatukseen, missä 
yleisellä ilmoituksella tai luonnollisella teologialla ei ole mitään sijaa. 174  Feuer-
bach on siis osittain aivan oikeilla jäljillä: ihminen kyllä konstruoi ja heijastaa 
itselleen temporaalisen kuvan jumalasta, mutta radikaalin muutoksen tilantee-
seen tuo tragedian tuottama katharsis, mikä merkitsee täysin uusien skeemojen 
syntyä, joiden avulla ihminen kykenee tuntemaan Jumalan luovana toimijana. 
Vanhoozer näin ollen olettaa ihmisen ennen katharsista olevan Feuerbachin 
kuvaamassa tilassa, jossa hän tietoisuudessaan konstruoi itselleen kuvan Juma-
lasta. Katharsiksen jälkeen tilanne on lähtökohtaisesti täysin erilainen, mikä 
merkitsee samalla olennaista muutosta myös luovan toiminnan ja juonien tun-
nistamisen suhteen. Vanhoozer kykenee näin yhdistämään Feuerbachin uskon-
tokritiikin ja Barthin yleisen ilmoituksen kritiikin malliksi, jossa yleinen ilmoi-

                                                 
174  Vanhoozer ei millään tavalla problematisoi Barthin teologiaa, vaan päinvastoin ottaa 

sen perustavaksi lähtökohdaksi: “The present work takes its lead from Barth rather 
than Feuerbach, even if it acknowledges that one must go through rather than 
around the latter. For the ultimate purpose in exposing false systems of projection is 
to enable the divine system of projection to appear. (RT, 21.)  
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tus käsitetään ihmisen tietoisuudessaan konstruoimaksi ”haavekuvaksi”, mutta 
erityinen ilmoitus puolestaan punktuaaliseksi katharsiksen kokemukseksi. 

Jos Vanhoozeria tulkitaan hänen oman teoriansa valossa, niin hänellä Cal-
vinin ja Barthin kertomusten juonet asettavat rajat hänen tulkinnalleen. On il-
meistä, että Vanhoozerin teoria on vahva pyrkimys selittää, puolustaa ja oikeut-
taa Barthin teologiaa ja siihen sisältyviä ristiriitoja. Calvinille keskeisen liiton ja 
Barthin punktuaalisen ilmoituskäsityksen omaksuminen värittävät voimak-
kaasti hänen kokonaisajatteluaan, johon kaikki muu nivoutuu – kieltämättä hy-
vin luovasti aseteltuina.  

Barthin jälkeiselle triniteettioppia korostaneelle aikakaudelle oli tyypillistä 
pyrkiä korjaamaan barthilaisen teologian vahvaa erottelua historiallisen Jeesuk-
sen ja iankaikkisen Kristuksen välillä. Vanhoozer selkeästi haluaa pitää kiinni 
Barthin jaottelusta, mutta hän tulkitsee historiallista Jeesusta jumalallisen 
draaman kautta. Olennaisin tapahtuma ei ole risti, vaan ylösnousemus, koska 
se kertoo Isän rakkauden voittavan kuolemankin. Ylösnousemus on kulminaa-
tiopiste, jossa maailman ja iankaikkisuuden välinen juoni leikkaavat toisensa. 
Ylösnousemus on iankaikkisuuden näkökulmasta hetki, jossa paljastuu Jumalan 
varsinaisen olemus rakkautena ja valona. 

Calvinilla Jumala yksinkertaisesti akkommodoitui ihmisen kielen ja ym-
märryksen tasolle. Vanhoozerilla akkommodaatiosta muodostuu äärimmäisen 
kompleksinen rakennelma, minkä avulla hän pyrkii ratkaisemaan myös Barthin 
teoriaan liittyviä ongelmia ja ristiriitaisuuksia: 

Calvin takes the latter view, noting that God accommodates his communications to 
the capacity of his intended audience (i.e., human beings). What Calvin terms ac-
commodation is synonymous with what the present work has referred to as divine 
“systems of projection”. The shared assumption is that God is free to make use of 
creaturely forms as media of his communicative action and self-communication. The 
incarnation of Jesus is the outstanding example: the Logos who was with God in the 
beginning assumes human form so that God might pitch his tent among us (Jn. 1:14). 
God is similarly free to take up and make use of human language, oral and written. 
God’s verbal capacity is on prominent display throughout the drama of redemption, 
including the discourses of Jesus Christ, God incarnate.  Human forms (anthropos 
morphe) – the humanity of Jesus; the diverse literary forms of the Bible – are the 
elected communicative means of God’s chosen communicative ends.  

What Calvin terms the scriptural “spectacles” through which the faithful rightly see 
God are nothing less than schemata of faith. A schema, we may recall, shows what a 
concept means by expressing it in terms of a “shape” of time. To speak of divine 
communicative action is to acknowledge that God “schematizes” himself, displaying 
his eternal being-as-activity under the veil of activity-in-time. (RT, 481.) 

Vanhoozer kehittää Calvinin ajatusta ”Jumalan kunnian teatterista” suuntaan, 
jossa Jumala heijastaa maailmaan näytelmän. (Kooi 2005, 105–106.) Tällä trage-
dialla on kyky synnyttää uudet skeemat, joiden avulla ihminen oppii tulkitse-
maan Jumalan ilmoitusta oikealla tavalla. Hän sisäistää Jumalan tavan ilmaista 
itsensä juonen kautta, joka on Jumalan valitsema tapa ilmaista itsensä ihmis-
kunnalle. Siksi se on myös ainoa tapa, jonka kautta temporaalisuuteen sidottu 
ihminen voi ymmärtää iankaikkista Jumalaa. 
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Toiminnan mimesikseen ja juoneen perustuva suhde Jumalan ja ihmisen 
ymmärryksen välillä saa tukea kirjoituksista, koska niiden tehtävä on ohjata 
luovaa ymmärtämistä oikeaan suuntaan ja kehittää sitä edelleen. Katharsiksen 
jälkeen uudet skeemat kehittyvät nimenomaan Raamatun tekstien kautta, mitkä 
kykenevät bahtinilaisittan kantamaan mukanaan tekstin maailman eli tässä ta-
pauksessa “ikuisuuden” perspektiivin.  

If we dwell in a text’s world long enough, it will begin to shape our vision and our 
values. This is the function of culture – the world of meaning – too. It is by faith that 
the community of biblical interpreters believingly enters the text; it is by faith that the 
community of biblical interpreters believingly enters the text; it is the Spirit who ena-
bles the Word’s world to cultivate the image of God that we bear and that we are. 
The church’s aim should be to render a faithful interpretation of Scripture. (FT, 332) 

The incarnation is both the climax of the covenant and the ultimate instance of God’s 
anthropomorphic mode of self-communication (”lisping”), for in becoming man God 
projects himself not in a form of speech but in the “form of a servant” (Phil 2:7) - - 
The history of the “hero” named Jesus schematizes the being of the Author of all 
(Heb 1:3). As the relevation of God, Jesus’ being in time corresponds to God’s eternal 
being (otherwise he could not be a genuine revelation). However, while the Son in 
his human form is the revelation of the Father, it would be wrong to read everything 
in the human form back into God. (RT, 481–482.) 

Toiminnan mimesikseen perustuva suhde ihmisen ja Jumalan välillä edellyttää 
mielikuvituksen harjaantunutta käyttöä tietyissä rajoissa. Ilman draamalliseen 
kausaliteettiin perustuvan suhteen ymmärtämistä ja harjaantunutta mielikuvi-
tusta, ei Jumalan maailmassa esittämää tragediaa voi ymmärtää oikein. Toisin 
sanoen omaksutut kertomukset määrittävät tietoisuuden rajat, minkä vuoksi 
ilman Raamatun kertomuksia mielikuvitus ei voi kykene konstruoimaan oikean 
suuntaista käsitystä Jumalasta. 

Tyypillinen temporaalisiin vääriin skeemoihin perustuva tulkinta on Ju-
malan täydellisyys, joka usein on ymmärretty täydelliseksi olemiseksi tai tietä-
miseksi. (vrt. von Wright 1998, 387.) Ongelmaksi muodostuvat väärät skeemat, 
jotka johtavat ajattelemaan olemista sen äärimmäisessä muodossa. Raamatun 
ohjaama luova ymmärtäminen ja katharsiksen mahdollistama uusi skeema 
avaavat täydellisyyden eri näkökulmasta: Täydellisyys tulee ymmärtää im-
manentin triniteetin eri persoonien välisinä suhteina ja kommunikaationa. (RT, 
483.) 

Luotuisuuteen perustuvat skeemat toimivat luomisen piirissä, mutta eivät 
Jumalaan liittyvissä kysymyksissä, koska Jumala on ajan ja inhimillisen olemi-
sen yläpuolella. Myöskään ristin tapahtumia tai ylösnousemusta ei tule tarkas-
tella temporaalisesta tai olemuksellista näkökulmasta käsin, vaan ne ovat trini-
teetin maailmassa ohjaamaa draamaa, jolla on vain juoneen perustuva kausaa-
linen suhde tapahtumiin iankaikkisuudessa. (ATM, 782–784.) 

Authorical illocution: shaping time Authorship illumines God’s transendence and 
immanence, God’s distinctness from and relation to the created order. The Bible de-
picts God giving substance and structure to created reality through a unique series of 
speech acts. Creation is an example of non-kenotic authoring, for God is complete in 
himself both before and after bringing creation into existence. The triune God enjoys 
a perfect life of eternal fellowship, mutual glorification, and love in himself before 
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the freely chooses to share it with human creatures. “- -“ The gospel is the good news 
that God freely makes common the Father’s communion with the Son to others 
through the Spirit. (RT, 487–488.) 

Vanhoozer korostaa Barthille ominaista käsitystä Jumalasta: Hän on täysin 
muuttumaton omassa olemuksessaan. Luominen tai inkarnaatio ei muuta Ju-
malan olemusta, vaan Jumala on täydellinen Jumala iankaikkisuudesta käsin 
tarkasteltuna. 175  Tulkinnat, joissa nähdään Jumalan olemuksen muuttuvan his-
toriassa, perustuvat väärään tulkintaan. Evankeliumien sanoma on analogia 
dramatis tulkinnan mukaan Isän ja Pojan välinen kommuunio Hengen kautta. 
(Huovinen 1999, 48–53.) 

Barth vastusti Rudolf Bultmannille ominaista tulkintaa, jossa olennaista oli 
tulla eksistentiaalisesti puhutelluksi kertomuksen avulla. (Ricoeur 1981, 389–
395; Preus 1995, 21–24.) Tulkinnan avaimena oli siis eksistentiaalinen kokemus, 
mutta Vanhoozerin mallissa avaimena on rakkaudellinen luova toiminta.  Van-
hoozer kuljettaa Bultmannista ja Barthista alkanutta laajaa kysymystä tulkinnan 
perustasta suuntaan, jossa perustavana lähtökohtana on toiminnan eettisyys.  

Aika on välttämätön edellytys ihmiselle, jotta hän saa tilan, jossa voi ym-
märtää draaman sanoman. Jumala esittää tragedian ajassa, tiettynä ajanjaksona. 
Draama edellyttää aikaa, koska draamalla on juoni. Jotta juonessa voi olla kään-
teitä ja yllätyksiä, täytyy draamalla olla tietty aika tilan lisäksi. 

Time, we have seen, is the ”room” God makes for communicative action with crea-
tures, the medium in which persons communicatively relate. It is God’s word that 
charges time with dramatic urgency, making of time a time to such and such. Divine 
commands generate a time to be obedient; divine promises generate a time to trust. 
(RT, 488.) 

Aika on luotua aikaa, jolla on erityinen tarkoitus. Ajan tehtävä on toimia tilana, 
jossa ihminen voi vastata Jumalan draamalliseen itseilmoitukseen, joka on 
täynnä lupausta rakkaudesta ja valosta. Aika liittyy Jumalan olemukseen ian-
kaikkisuudessa, jolle ominaista on temporaaliselle näkökulmalle vieras kärsi-
vällisyys. Aika ilmentää täten syvimmiltään myös Jumalan kärsivällisyyttä ja 
lupausten liiton kestävyyttä. Aika on aikaa tiettyä tarkoitusta varten, minkä 
päämääränä on ihmisen ja Jumalan välisen liiton täyttymys. (RT, 488–489.) 

Draaman kautta Jumala tulee myös luomaansa aikaan. Koska ihmisen kä-
sityskyky on sidottu aikaan ja paikkaan, täytyy Jumalan akkommodoitua Jee-
suksessa ihmisen käsityskyvyn tasolle. Ajassa ilmenevä Jeesuksen toiminta 
mahdollistaa iankaikkisuudessa tapahtuvan Isän ja Pojan välisen suhteen 
kommunikoinnin temporaalisuuteen sidotulle käsityskyvylle ja tietoisuudelle 
draamallisen kausaliteetin avulla.  

                                                 
175   Tavast (2006, 13–21) antaa tarkan selonteon Barthin ja Rahnerin jälkeisten trinitaaris-

ten teologien välisistä yhtäläisyyksistä ja eroista. Vanhoozer (DTT, 65–66) ei näytä 
yhtyvän suoraan Rahnerin perusteesiin ekonomisen ja immanentin triniteetin vasta-
vuoroisuudesta, vaan hänelle immanentti triniteetti on aina ensisijainen. Ricouerilta 
lainatun identiteetin jaottelun (ipse ja idem) kautta määritelty immanentin ja ekono-
misen triniteetin välinen suhde tarkentaa ja korjaa Rahnerin esittämää teesiä, jonka 
mukaan ekonominen triniteetti on immanentti triniteetti ja päinvastoin.   
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The incarnation is the culmination (but not conclusion) of a series of Authorical 
communicative and covenantal acts in our midst. God’s authorial activity propels the 
drama of redemption from beginning to end. Yet in Jesus Christ God takes time for 
human covenant partners, -- Jesus reveals the Father; the way God the Son is in time 
corresponds to the way God is in eternity. Better: Jesus’ communicative activity in 
time corresponds to the Father’s communicative activity in eternity. Or to employ a 
category from the previous chapter: Jesus’ being-in-time schematizes God’s eternal 
being. (RT, 489–490.) 

Jeesus on Vanhoozerin mukaan mimeettisessä suhteessa Isään, koska Pojan 
toiminta ajassa kertoo siitä, millainen Isä on ikuisuudessa. Jumalan suunnitelma 
on vapauttaa mielikuvitus tragedian tuottaman katharsiksen avulla, muttaa 
Hän ei kuitenkaan tee sitä pakottamalla. Olennaiseksi muodostuu mielikuvi-
tuksen merkitys, minkä avulla voidaan ymmärtää draamallinen kausaliteetti 
ikuisuuden ja ajan välillä. Vain mielikuvituksen kautta voi eläytyä draaman 
juoneen aina katharsikseen asti. Toisin sanoen perinteinen järkeä ja tahtoa ko-
rostava lännen teologian korostus on harhaanjohtava näkemys, eikä Jumala 
Vanhoozerin mukaan pakota tai manipuloi ihmistä, vaan viestittää ihmiselle 
ajassa, mikä on syvimmiltään Jumalan pitkämielisyyden ja kärsivällisyyden 
osoitus. (RT, 494–495.) 

Jumalan varsinainen olemus on ymmärrettävissä Ricoeurilta lainatun jaot-
telun idem ja ipse-identiteettien välillä. Idem-identiteetti on Ricoeurilla ihmisen 
muuttumaton ja aina pysyvä identiteetti, mikä mahdollistaa persoonan pysy-
vyyden ajan virrassa. Ipse-identiteetti puolestaan viittaa persoonan temporaali-
seen, historialliseen identiteettiin, jota kuvaa muutoksien läpi käyminen. Per-
soona muodostuu näin ollen sekä pysyvästä että jatkuvassa muutoksessa ole-
vasta rakenteesta. Ihmisellä on näin ollen narratiivinen, kertomuksellinen iden-
titeetin osa, jota rakennetaan koko ajan, mutta idem on pysyvä, muuttumaton 
persoonan rakenne. (DD, 127; Venema 2000, 138–143.) 

Following Wilhelm Dilthey, Ricoeur note that narrative articulates personal identity 
as it is manifested in a life history. The identity of the character “is constructed in 
connection with that of the plot.” A “plot” is a way of “configuring” heterogeneous 
events and persons into a meaningful whole. Narrative thus mediates between con-
cordance and discordance. The narrative operation has developed “an entirely origi-
nal concept of dynamic identity and diversity.” The identity of the character is so de-
pendent on the narrative operation that Ricoeur claims: “characters… are themselves 
plots.” 

Each person’s life history is “entangled” in the histories of others. ”Self-constancy is 
for each person that manner of conducting himself or herself so that others can count 
on that person. “ A narrative identification reveals the self in its difference with re-
spect to the Same (character, one’s permanence in time) and its dialectic with respect 
to the other (fidelity, one’s self-constancy trough time).(FT, 65.) 

Idem- ja ipse-identiteetti muodostavan keskenään jännitteisen suhteen. Persoo-
na varsinaisesti muodostuu juuri dialektisen jännitteen avulla eli kertomukselli-
sen minuuden ja pysyvän minuuden välille muodostuva jännitteisyys on varsi-
naisesti juuri autenttisen minuuden perusta. Perinteisen samuuden ohella myös 
erottavuudesta tulee näin ollen merkittävä tekijä persoonan muodostuksessa.  
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Vanhoozer ratkaisee kaksijakoisen todellisuuskäsitykseensä liittyvät on-
gelmat nimenomaan ipse ja idem-identiteettien avulla, mutta siirtää ne ensisi-
jaisesti Jumalan kuvaukseen sopiviksi muuttujiksi. Barthille oli tärkeää Jumalan 
muuttumattomuus ja pysyvyys.  Hegelin käsitys kosmisesta draamasta, jossa 
Jumala muuttuu luonteeltaan erilaiseksi, on Vanhoozerin mukaan väärintulkin-
ta, jossa ei ole ymmärretty eroa Jumalan varsinaisen olemuksen ja kirjoituksissa 
kuvatun Jumalan välillä. 

Jumala akkommodoituu temporaaliselle tasolle, jotta ihminen voi omilla 
skeemoillaan ymmärtää häntä. Tällöin puhutaan Jumalasta ipse-identiteetin 
näkökulmasta, mikä tarkoittaa samalla ihmisten aikaan sidottua näkökulmaa. 
Idem-identiteetissä Jumala on varsinaisesti muuttumaton ja pysyvä. Monet vää-
rintulkinnat teologiassa ja hermeneutiikassa johtuvat Vanhoozerin mukaan juu-
ri Jumalan väärästä perustulkinnasta, jossa ihmisten kokemus ajasta pitää erot-
taa ikuisuudesta: 

The main problem with both the penal substitution and the relational restoration is 
that each abstracts, to a greater or lesser extent, what God is doing in Christ’s passion for the 
broader drama of redemption. The God of the biblical theo-drama is neither a moralist 
not a therapist; on the contrary, he is the Lord of the covenant. For Girard, however, 
God changes from violent, wrathful deity of the Old Testament to nonviolent, power-
less God of the New Testament. To go wrong here, however, with regard to the ipse-
identity of God and the ipse identity of the theo-dramatic action, is to go wrong eve-
rywhere. What we need is a way of viewing God’s love and justice as working in 
tandem through-out the drama of redemption and climatically in the cross of Christ. 
(DD, 384–385.) 

Draaman tulkinta edellyttää kykyä luovaan ymmärtämiseen, minkä mahdollis-
taa ulkopuolisen näkökulma. Vanhoozerin hermeneutiikassa tulkintaa edellyt-
tää rakkaudellinen toiminta, mikä mahdollistaa ulkopuolisen näkökulman. Ih-
minen ei varsinaisesti ”tunne” jumalaa järjellään tai tavoita häntä teorisoimalla. 
Girardinkin tulkinta176 on virheellinen, koska siinä ymmärretä ipse- ja idem 
identiteettien välistä eroa. Vanhoozerin tulkinta on täysin vastakkainen Girar-
                                                 
176  Kunkin aikakauden kirjallisuus kuvaa Girardin mukaan kulttuurille ominaisia halun 

kohteita. Kulttuuri kykenee säilymään harmonisessa tilassa niin kauan kuin sen tar-
joamat halun kohteet ovat riittävän etäisiä ja saavuttamattomia. Halujen kohteiden 
saavutettavuus merkitsee kriisiä, koska halujen tyydyttyminen tuottaa kilpailun jäl-
keen aina pettymyksen. Tämän pettymys täytyy purkaa aina heikkoon ja viattomaan 
uhriin eli syntipukkiin. Myös syntipukkiin vihan purkaminen on mimeettisyyteen 
perustuva akti, mikä selittää sen universaalin luonteen. Girardin mukaan katharsis 
tapahtuu ryhmän vihan purkautuessa syntipukkiin, mikä tuottaa yhteisölle yhtenäis-
tävän kokemuksen rauhasta ja harmoniasta. Katharsis ja syntipukin tuhoaminen tul-
kitaan ryhmässä konfliktin aiheuttaneen pahan poistamisena, mikä merkitsee Girar-
din mukaan kaksoistransferenssia. Syntipukkia pidetään sekä alkuperäisenä sekasor-
ron aiheuttajana että rauhan tuojana, jolle annetaan pyhän merkitys. Uhraaminen pa-
lauttaa yhteisöön harmonian, minkä seurauksena siitä muodostuu yhteisölle keskei-
nen riitti. Syntipukin uhraaminen on yhteisön hyväksymää väkivaltaa, jolle muodos-
tetaan jälkeenpäin itse toiminnasta etäännyttävä teoreettinen ja järjellinen selitys, 
mistä esimerkkeinä toimivat myytti ja teologia. Myyttisen tulkinnan ohella Girard 
näkee syntipukkiteorian toteutuvat laajasti myös politiikassa ja tieteen eri aloilla esi-
merkiksi oikeuden määräämässä kuolemanrangaistuksessa. Poliittisten instituutioi-
den oikeudellinen valta on Girardin mukaan syvimmiltään aina kuolemanrangais-
tukseen perustuvaa, joten esimerkiksi vankeus ja sakko voidaan nähdä kuoleman-
rangaistuksen lievempinä muotoina. (Kirwan 2009, 25–26.) 



168 
 
din tulkinnan kanssa, jossa oletetaan Jumalan muuttuvan identiteetiltään. Sitä 
vastoin Vanhoozerin mukaan tulkinnassa tulee kyetä ymmärtämään draamalli-
set kausaaliset suhteet Jumalan varsinaisen olemuksen ja draaman tapahtumien 
välillä. Draaman tapahtumista ei tule tehdä suoria päätelmiä Jumalasta. 

Kristuksessa toteutuva tragedian tulkinta edellyttää luovan tulkinnan 
käyttöä, minkä kautta tulkittuna ristillä ei tapahdu sovitusta tai restoraatiota, 
vaan kysymyksessä on puhtaasti analogia Jumalan esittämän draaman ja tuon-
puoleisen, Jumalan idem-identiteetin välillä. Ristillä tapahtuva kärsimys ja kuo-
lema tulee tulkita luovan tulkinnan avulla sijoittaen tapahtumat Aristoteleen 
draamateorian kehykseen.  Tragediassa korkea-arvoinen henkilö, joka itsessään 
toimii oikein, joutuu kohtuuttoman rangaistuksen uhriksi. Draamaan sisältyy 
aina oma ”sisäinen” logiikka ja seuraussuhteet. Seuraavasta ajatuksesta käy ilmi, 
miten vain Vanhoozer on kyennyt tulkitsemaan kristinuskoa oikein. Ristillä 
tapahtuva draama kertoo kolminaisuuden sisäisestä tapahtumasta: 

The pouring out of the Son’s life on the cross, in time, reflects the Father’s outpouring 
of love into the Son in eternity. “- - “As the resurrection makes plain, nothing can 
stem the inextinguishable overflow of God’s light, life, and love. (RT, 462.) 

Moni voi hämmästellä tällaisen tulkintatavan mielekkyyttä. Vanhoozer käyttää 
omasta tulkinnastaan nimitystä analogia dramatis. Jumalan idem-identiteetin ja 
pelastushistoriallisen narraation välillä on ainoastaan analoginen yhteys, mikä 
huipentuu draaman tragediassa päähenkilön kuolemaan. Koko pelastushistori-
allinen narraatio edellyttää luovaan ymmärtämiseen perustuvaa tulkintaa, mut-
ta se on puuttunut tulkinnasta kahden tuhannen vuoden ajan. Teologit ja filoso-
fit ovat kyenneet ainoastaan Jumalan ipse-identiteetin literaaliin tulkintaan tai 
järjen projektioon. 

Vanhoozer vastustaa finaalista ja teleologista ajattelutapaa, mutta huo-
maamattaan edustaa sitä itse omassa ajattelussaan. Luovasta tulkinnasta ja mie-
likuvituksesta tulee fundamentaalinen ja konstituoiva periaate, mutta toisaalta 
tulkinta on suljettu. Vanhoozerin sitoutuminen Calvinin ja Barthin perusaksi-
oomiin merkitsee syvimmiltään valmiiksi suljetun järjestelmän varaan raken-
tamista. Vanhoozerin huikea uudelleentulkinta osoittautuu lopulta perustaltaan 
hyvinkin finaaliseksi. Jos Vanhoozerin ajattelua pyritään kuvaamaan hänen 
oman teoriansa pohjalta, voidaan Calvinin ja Barthin kertomusten katsoa aset-
tavan perustavat ehdot hänen tietoisuudelleen ja tavalle hahmottaa todellisuu-
den luonne. 

4.6 Avoimen teismin kritiikki ja toiminnan referenssi 

Tässä alaluvussa tarkastellaan toista tutkimuskysymystä uskonnonfilosofisesta 
näkökulmasta. Luovuuden varsinainen lähde on triniteetin sisäinen leikki, mis-
tä ihminen voi tulla osalliseksi mimeettisesti luovien rakkauden tekojen kautta.  
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Mielessä luotu kuva todellisuudesta on Jutin (2001, 54–55) mukaan sy-
vimmiltään, itse sen varsinaisen luonteen sijaan, kiinni käsityskyvyn rajoista, 
joita määrittävät esimerkiksi kieli ja luovuus. Kysymys laajenee lopulta hyvin 
monimutkaiseksi kysymykseksi tietoisuuden rajoista. Kuten Pihlström (2002, 
107–111) tuo esille, myös elämänmuotomme voidaan nähdä tietoisuuden rajoja 
määrittäväksi tekijäksi. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna Vanhoozerin ajatus 
kulttuurin illokutiivisesta kyvystä sitoa ja tukahduttaa ihmisen tietoisuus käy 
hieman ymmärrettävämmäksi.   

Filosofian historiassa kysymys mielen ja todellisuuden välisestä suhteesta 
on vaihdellut paljon. Jo Platon asettaa ideamaailman ja aistimaailman välisen 
suhteen mimeettiseksi. Mielenkiintoisen näkökulman todellisuuden ja mielen 
välisen suhteen tarkasteluun tarjoaakin nimenomaan ihmisen luovuuden mer-
kityksen tarkastelu todellisuuden tulkinnalle. Korrespondenssiteoria edustaa 
toista äärilaitaa Spinozan ja Schopenhauerin tulkintoja vastaan, joissa ihmisen 
käsitys todellisuudesta on puhdas illuusio tai harha.  

Vanhoozer pyrkii tulkintani mukaan rakentamaan uuden käsityksen to-
dellisuuden ja mielen välisestä suhteesta ottaen huomioon laajasti kuitenkin 
aiemman perinteen. Vanhoozerin mallissa toiminnan mimesis merkitsee uutta 
näkökulmaa, jossa olennainen merkitys on toiminnan ohella juonella (myt-
hos).177 

Kysymys liittyy samalla läntisen teologian ongelmaan suhteessa luovuu-
teen, mikä vielä esimerkiksi Tuomas Akvinolaisella on ensisijaisesti Jumalan 
ominaisuus. Ihminen ei kykene luomaan tyhjästä, vaan pikemminkin muokkaa 
tai muotoilee jo olemassa olevaa. Luovuutta korostava prosessifilosofia ja pro-
sessiteologia puolestaan lähtevät liikkeelle asetelmasta, jossa ihminen on Juma-
lan ohella jatkuvassa luovassa prosessissa sekä suhteessa itseensä että ulkoiseen 
todellisuuteen: 

The best-known form of panentheism in the twentieth century is process theology. Its 
philosophical architect, Alfred North Whitehead, sought a comprehensive metaphys-
ical system that made positive use of Darwinian and Einsteinian science, hence focus-
ing on events rather than substances and on becoming rather than being. Whitehead 
construed the God–world relation as an organic society. God creatively presents ac-
tual entities with ideal possibilities that, if chosen, lead to those entities’ greater en-
joyment. Whitehead’s God is “di-polar”: God has an eternal nature (the ground of all 
ideal possibilities) and a temporal existence (the internalized history of all experienc-
es in the world).  God’s temporal existence is both shaped and limited by how world-
ly entities respond to his invitations to choose some possibilities rather than others. 

                                                 
177  Paul Ricoeurin Aristoteleen mythos käsitteen tulkintaa seuraten Vanhoozer korostaa 

Platonin ja Aristoteleen mimesiksen eroja. Ricoeur näkee olennaisen eron olevan Pla-
tonin olemuksellisen ja Aristoteleen toiminnallisen kuvauksen välillä, joten huomio 
kiinnittyy objektin sijaan itse jäljittelyn tapaan: Onko mimesis olemuksellista vai toi-
minnallista? Ricouerin teorianmuodostuksessa mythos on ihmisen olemiselle kaik-
kein perustavinta laatua oleva välttämättömyys. Mythos on kerrontaa, minkä avulla 
hajanaiset tapahtumat ja toiminta, kootaan ehyeksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 
Näin ollen draaman juoni ja ajan kulku luovat näytelmän perustan, mikä pitää jännit-
teen voimassa. Vanhoozer lainaa Ricouerin ajatusta mythoksesta ja ihmisen persoo-
nan välisestä suhteesta omassa ajattelussaan laajentaen sen koskemaan myös tuon-
puoleisuutta. (RT, 6–8.) 
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Whitehead’s is an all-embracing relational and evolutionary metaphysics in which 
both God and world develop. (RT, 127.) 

Todellisuuden tarkastelukulman vaihtaminen olemisesta toimintaan merkitsee 
luonnollisesti olennaista muutosta. Tästä huolimatta prosessiteologia omaksuu 
Vanhoozerin mukaan erään keskeisen ongelman klassisesta teologiasta: Hei-
deggerin kritisoiman ontoteologisuuden. Prosessiteologiassa ihmisten ja Juma-
lan välillä on kausaliteettiin perustuva suhde, minkä seurauksena tulevaisuus 
kehittyy ihmisten tekemien valintojen seurauksena - ilman juonellisia käänteitä. 
Whiteheadin 178  mallissa ennalta kirjoitettu käsikirjoitus vaihtuu dialogiseen 
käsikirjoitukseen, jossa sekä Jumala että ihmiset improvisoivat luovasti. 

Two points are especially noteworthy. First, the same metaphysical categories that 
explain events in the world (e.g., becoming; actual occasions) also explain God and 
his relation to the world. There is a sense, then, in which process philosophy repre-
sents a new ontotheology, with “becoming” replacing “being” as the overarching 
category. Second, God’s relationship with the world is involuntary. Indeed, towards 
the end of his Process and Reality Whitehead states: “It is as true to say that God cre-
ates the World, as that the World creates God.” No stone column here, just a cosmic 
dancing partner. (RT, 128.)  

Whiteheadilla—kuten jo aiemmin Hegelillä—maailmalla on olennainen rooli 
Jumalan tulemisessa itsekseen, mutta aivan erityisesti hän korostaa ihmisten 
luovuuden merkitystä.179 Toisin sanoen ihmiset luovat maailman yhteistyössä 
Jumalan kanssa, mikä merkitsee nimenomaan ihmisten luovuuden korostamis-
ta aivan uudella tavalla. Prosessifilosofiassa luovuus ole kovin tarkkaan määri-
teltyä, mutta sillä on keskeinen rooli identifioitumisessa ja identiteetin raken-
tamisessa. Identiteetti rakentuu syvimmiltään jatkuvassa luovassa prosessissa, 
missä Jumala ymmärretään uudella tavalla: 

One of the hallmarks of process panentheism is its insistence that all entities have a 
degree of creativity or power of self-determination. Worldly entities are not passive 
substances in the hands of an angry God or, for that matter, an agape God, but active 
agents who have the power to frustrate God’s intentions for them. Whereas the God 
of classical theism is a unilateral do-gooder, the God of process panentheism is di-
polar, the source of creativity and a subject who responds. (RT, 128.) 

                                                 
178  Whiteheadin prosessiteologialla on vahva sidos Jamesin pragmatismiin kuten Weber 

(2010, 8–23) tuo moniulotteisesti esille. Vanhoozerilla puolestaan olennaista on ni-
menomaan Jumalan muuttumattomuus. Whitehead ja James korostavat luovuuden 
merkitystä, mikä Vanhoozerin mukaan on nimenomaan kulttuurin vaikutuksesta tu-
kahdutettu. Kaikille yhteistä on kuitenkin tulevaisuuden avoimuus myös Jumalan 
suhteen. Olennainen ero Whiteheadin ja Vanhoozerin välillä on kysymys temporaali-
suudesta. Whiteheadin mukaan Jumala on osallinen temporaalisuudesta, mutta 
Vanhoozer Barthia seuraten käsittää Jumalan puhtaasti tuonpuoleisena ja aina ensisi-
jaisesti ikuisuudessa toimivana. 

179 Hendley (2008, 84–96) tuo esille Whiteheadin kasvatustieteellisten näkemysten yh-
teydet hänen prosessifilosofiaan. Whitehead kritisoi liian teoria- ja teknologiapainot-
teista opetusta, mutta myös montessoripedagogiikkaa. Teoriaa ja käytäntöä tai käsil-
lä tekemistä ja abstraktiota ei Whiteheadin mukaan pitäisi erottaa tai eriyttää toisis-
taan, koska toiminta ja tietoisuus ovat aina vastavuoroisessa ja erottamattomassa 
luovassa prosessissa. Luonnontiede ja runous edellyttävät syvimmiltään samaa luo-
vuutta, mikä vain ilmenee pintapuolisesti eri tavoin.  
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Vanhoozerille ominainen barthilainen näkökulma on lähes vastakkainen pro-
sessiteismille ominaisen käsityksen kanssa. Prosessiteologiaa voidaan tarkastel-
la uusimuotoisena luonnollisena teologiana, jossa päätelmiä Jumalasta tehdään 
todellisuuden kehityksen ja prosessien perusteella.  Avoimen teismin evolutii-
visen prosessin tarkastelunäkökulman sijaan Vanhoozer ottaa lähtökohdaksi 
kielen toiminnallisesta näkökulmasta. Kalvinistinen liitto tulkitaan uudella ta-
valla kielellisestä näkökulmasta, jossa Austinin kieliteoriaa seuraten toiminnalla 
on perustava merkitys. Vanhoozerilla luovuus on Jumalan ihmiselle lahjoittama 
ominaisuus, mikä on kulttuuristen kertomusten illokutiivisesta voimasta vaih-
tunut representoivaan mimiikkaan. Evankeliumien kuvaaman tragedian syn-
nyttämä katharsis mahdollistaa siirtymän antropomorfisesta näkökulmasta 
luovaan näkökulmaan: 

They may say true things about God —things that are often partially literal (remem-
ber the “is”) —without necessarily having to be strictly literal. “- - “Hence the real is-
sue that biblical anthropomorphism raises “is understanding them, not approving or 
disapproving them.” Interpreting anthropomorphic metaphor requires a combina-
tion of the creative and the critical minds. The former refers to the effort “to hold up 
insights against words,” the latter to the effort “to hold up words against concep-
tions.” Heschel makes a similarly helpful distinction between anthropomorphic con-
ceptions and anthropomorphic expressions, noting that the use of the latter does not 
necessarily prove belief in the former. (RT, 63) 

Antropomorfinen näkökulma voidaan ylittää luovan toiminnan muodostaman 
juonen avulla. Vaikka ihmisellä on käytössä vain inhimillinen kieli, mutta johon 
Jumala akkommodoituu, ei temporaalinen ja käsitteellistävä näkökulma mer-
kitse umpikujaa. Todellisuuden tulkinta toimintana (dran) erottuu olennaisesti 
Whiteheadin näkökulmasta, jossa toimintaa ei ymmärretä kokonaisjuonesta 
(mythos) käsin. Partikulaarinen toiminta tulkitaan prosessiteologiassa univer-
saaliksi totuudeksi sen sisältämän ontoteologisen kertomuksen valossa. Van-
hoozerin tulkinnan valossa Whitehead luo vain uuden feuerbachilaisen projek-
tion. Vanhoozer puolestaan pyrkii uskonnonfilosofiseen malliin, jossa yksin 
Jumalalla säilyy käsikirjoittajuus eli tekijyys. Luonnollisen teologian, mystiikan 
ja avoimen teismin ongelma on tässä mielessä yhteneväinen. Antropomorfisen 
näkökulman sijaan luovan toiminnan seurauksena syntynyt juoni mahdollistaa 
uuden ja erilaisen tulkintahorisontin syntymisen suhteessa ikuisuuteen:  

Apart from prior divine communicative action, theology is only a monological pro-
jection of human ideals onto a silent sky. As Wittgenstein observes: `Where of one 
cannot speak one must be silent.´ Remythologizing exists in the discursive interstice 
of holy reason, between the mythic and the mystical. For much of the book, we have 
pushed the biblical mythos towards metaphysics in order to stop the slide into the 
mythic. It is therefore fitting that we conclude by pushing in the other direction in an 
attempt to stop the slide into the mystical. Properly to speak of the God whose being 
is in communicative activity is to avoid myth and mysticism alike. A mythic ap-
proach makes the holy too easy; the mystical makes it too difficult. (RT, 471.)  
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Gadamerille ja Derridalle keskeinen leikki toteutuu Vanhoozerin teoriassa leik-
kinä myytin ja mystiikan välillä.180  Triniteetin leikki on salaisuus, jota ei voi 
paljastaa järjen tai mystiikan avulla. Prosessiteismin ongelma on syvimmiltään 
mysteerin purkaminen ”järjelliseen” ontoteologiseen prosessiin. Vanhoozerilla 
totuus paljastuu sitä vastoin mysteeriona myytin ja mystiikan välillä. Myyttinen 
tulkinta on helppo ”järjen” tie, ja mystiikka puolestaan edustaa eskapistista rat-
kaisua: 

“Mythicism” errs in speaking of God too cavalierly, as though God were a being in 
the world. Mysticism errs in not saying enough. Mystics assume (rightly) that hu-
mans are unable in and of adequately to put “God” into words. Mystics also assume 
(wrongly) that God does not put himself into words. By contrast, remythologizing 
insist that God brings God to speech via the biblical mythos in a way that requires a 
measure of mystery and metaphysics alike. (RT, 471–472.) 

Myyttinen näkökulma on puhtaasti antroposentrinen ja temporaalinen, eikä 
tavoita Jumalaa varsinaisessa olemuksessaan. Se on vain feuerbachilainen ih-
mismielen projektio. Mystiikka puolestaan lähtee liikkeelle apofaattisesta rat-
kaisusta, minkä mukaan Jumalaa voi lähestyä vain sanattomalla tasolla.181 Kieli 
juonen näkökulmasta avaa tien myytin ja mystiikan välillä. Triniteetin sisäinen 
leikki on toimintaa, joka muodostaa aina juonen. Mysteeri avautuu nimen-
omaan luovalle ja mielikuvituksen käyttöön kykenevälle ymmärrykselle,  koska 
vain silloin triniteetin luova juoni (mythos) voidaan tulkita toisesta luovasta 
juonesta käsin: 

Otto’s idea of ”the holy” centers on what he calls the ”numen” or mysterium tre-
mendum et fascinans: a mystery that pertains to what lies beyond words and con-
cepts, a matter of feeling rather than belief. Expreriences of the numinous evoke 
dread and fascination, not conversation. Otto’s idea of the holy is compatible with 
Wittgenstein’s mandate to maintain a respectful silence before those things of which 
we cannot speak. This way of thinking about the holy views it as a metaphysical 
mystery that lies beyond the scope of the categories of understanding. (RT, 472.) 

Myyttinen ja mystinen näkökulma eivät sisällä draamaan olennaisesti kuuluvaa 
pelkoa ja jännitystä, mikä kuuluu mysteeriin. Triniteetin leikki säilyy mysteeri-
nä, eikä ihminen temporaalisena olentona voi sitä käsittää.  Mysteerio avautuu 
ihmiselle vain juonen avulla eli Raamatun kertomuksissa, joissa Jumala ak-
kommodoituu inhimillisen kielen tasolle. Tekstiä ei pidä kuitenkaan lukea pro-
positioina, väitteinä Jumalasta, eikä edes analogioina tai metaforina, vaan oikea 
tulkintatapa lähtee liikkeelle kokonaisjuonen (mythos) ymmärtämisestä. Meta-

                                                 
180  Luovuus, älykkyys ja leikki ovat Findlayn (2014, 148–151) mukaan käsitteinä hyvin 

lähellä toisiaan. Luovuuden määrittely on lopulta osoittautunut hyvin haastavaksi. 
Findlayn mukaan juuri leikin merkitystä luovuustutkimuksessa ei ole huomioitu riit-
tävästi. 

181  Klassista pragmatismia edustavan William Jamesin uskonnonfilosofiassa mystiikalla 
ja sen tuottamalla kokemuksella on Galen (2014, 19–24) mukaan keskeinen rooli. 
Vanhoozer erkaantuu mystiikasta Barthin ilmoituskäsityksen kautta, jossa uskonnol-
lisuus ja mystiikka edustavat ihmisen epätoivoista pyrkimystä representoida itsel-
leen Jumala rituaalien ja mystiikan avulla. 
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forat tulee käsittää nimenomaan juonen kokonaisuuteen liittyvinä, jolloin ne 
avautuvat ensisijaisesti luovaa toimintaa kuvaavina metaforina.  

Athanasius distinguished between the anthropomorhic projections of human con-
cepts onto the divine (mythologein) and God talk proper (theologein) wherein hu-
man terms transcend their ordinary context of use in order to refer veridically to God. 
Athanasius theologein is first cousin to “remythologizing”: each involves the taking 
up of the varieties of biblical discourse into the economy of what is ultimately divine 
communicative action. Simply put: theologein or remythologizing has primary refer-
ence to how God co-opts human language and concepts, both in short spurts (e.g., 
metaphors) and longer scretches of discourse (e.g, narrative; apocalyptic). There is a 
difference between defining theological categories on the basis of human experience 
(anthropomorphic projection from below) and defining them on the basis of the role 
God accords them in service of his word. (RT, 64.) 

Vanhoozer kehittää Athanasiukselta peräisin olevaa jaottelua ottamalla mukaan 
draamalle keskeisen juonen. Myytin sijalle tulee mythos, mikä merkitsee narra-
tiivista tulkintaa nimenomaan Aristoteleen Runousopissa kuvatulla tavalla. 
Draamassa olennaista on juoni kokonaisuutena, mikä antaa merkityksen yksit-
täisille tapahtumille. Draama kertoo Aristoteleen mukaan universaaleja totuuk-
sia, siinä missä esimerkiksi historiankirjoitus esittää vain subjektiivisia totuuk-
sia.  Vanhoozer kääntää tämän Aristoteleen ajatuksen uskonnonfilosofiseksi 
periaatteeksi: toiminnan mimesis mahdollistaa universaalien totuuksien kerto-
misen maailmasta, Jumalasta ja niiden välisestä suhteesta. (Ross 1995, 176–177.) 

Toiminnan mimesis mahdollistaa osallisuuden triniteetin sisäisestä leikistä 
eli Jumalan tuntemisen luovan toiminnan kautta. Juoni ja toiminnan mimesis 
liittyvät vastavuoroisesti yhteen. Aristoteleen mukaan elämää voidaan kuvata 
parhaiten nimenomaan draamassa, joka ei kuvaa henkilöitä, vaan elämää eli 
draama on toiminnallista kuvausta toiminnasta.  Tämä periaate siirtyy Vanhoo-
zerilla laajemmaksi periaatteeksi, jossa todellisuus ymmärretään kosmiseksi 
teatteriksi. (ITGB, 94.) 

Creation ex nihilo goes some way towards explaining the second commandment’s 
absolute prohibition against the making of any graven image. No earthly form can 
rightly represent God. Calvin sees the universe as a theater of God’s glory, but refus-
es to confuse creation with the Creator. (RT, 66.) 

Prosessiteismin ongelmana on rinnastaa ihminen ja Jumala kosmisen näyttä-
mön samanarvoisiksi tai samankaltaisiksi luoviksi toimijoiksi. Vanhoozerilla 
näytelmän ohjaaja ei ole näyttämöllä, vaan hän ohjaa draaman kulkua oman 
käsikirjoituksensa rajoissa. Ohjaaja ei itse ole näyttämöllä, vaan hän on ”näky-
mätön”, jonka läsnäolo ilmenee vain toiminnan muodostaman juonen kautta. 
Calvinin metaforasta, jossa universumi nähdään Jumalan näyttämönä, tulee 
näin Vanhoozerin ajattelun keskeinen periaate. Luodussa todellisuudessa ta-
pahtuvan toiminnan ja tuonpuoleisuudessa tapahtuvan toiminnan välillä on 
kahden luovan toimijan välinen suhde.  Toiminnan mimesis on siis lopulta luo-
dun todellisuuden ja tuonpuoleisuuden välisen suhteen kuvaaja eli ilmoitus 
tulee ymmärtää uudella tavalla mimesiksen ja toiminnan muodostaman juonen 
kautta.  
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Vanhoozerilla mielikuvituksen vapauttaminen merkitsee nimenomaan 
uutta kykyä juonelliseen ymmärtämiseen. Tämä merkitsee olennaista muutosta 
kahdella eri elämänalueella: suhteessa lähimmäiseen ja Jumalaan. Ihminen ky-
kenee mielikuvituksen vapauttamisen seurauksena rakastamaan ”kekseliäästi” 
ja ymmärtämään ihmisen partikulaarisen tilanteen juonelliseen kokonaisuuteen 
liittyvänä.  Juonellinen tulkinta mahdollistaa siirtymän antropomorfisesta ja 
temporaalisesta näkökulmasta myytin ja mystiikan välisen leikin näkökulmaan. 
Jumala salattuna Jumalana (Deus absconditus) jää ihmisen järjelle aina tunte-
mattomaksi, mutta luova toiminta mahdollistaa Vanhoozerilla järkeen perustu-
van ja temporaalisen näkökulman ylittämisen. Vain improvisaation eli luovan 
toiminnan horisontista on mahdollista ymmärtää Jumalan luovuutta eli myytin 
ja mysteerin välistä leikkiä, mikä on kaiken luovuuden lähde. (RT, 471–472.) 

Derridan mukaan draamalta puuttuu referenssi, eli se viittaa lopulta vain 
aina takaisin itseensä. Tästä muodostuu Derridan kaksinkertainen mimesis, 
mistä muodostuu varsinainen ero (différance). Vanhoozerin mukaan draamalla 
on puolestaan referenssi tuonpuoleisuudessa: kosmisen draaman referenssi on 
Deus absconditus, joka paljastaa itsensä vain myytin ja mystiikan välisessä juo-
nen leikissä. Vanhoozerilla Derridan kaksinkertaisen mimesiksen tilalle asettuu 
toiminnan mimesis. Salattu Jumala ilmoittaa itsensä leikissä, mikä avautuu vain 
luovan toiminnan avaamasta uudesta horisontista. Koska ihmisen luovalla toi-
minnalla, oman elämän muodostamalla juonella, on referenssi, improvisaatios-
sa syntyvä uusi narratiivinen identiteetti mahdollistaa Jumalan tuntemisen au-
tenttisesti. Järjelle Jumala pysyy aina tuntemattomana ja vieraana, koska tempo-
raalisesta näkökulmasta käsin ihminen kykenee luomaan vain jäljittelevän ku-
van. 

Kysymys Jumalan ja todellisuuden välisestä suhteesta on klassinen on-
gelmakohta, johon on olemassa hyvin monia eri ratkaisuja. Vanhoozer kykenee 
tässä kohden hyvin omaperäiseen ratkaisuun, jossa taustalla on hermeneuttisen 
filosofian käsitys identiteetin narratiivisesta perusluonteesta. Ihminen persoo-
nana ja yksilönä rakentuu toiminnan muodostaman juonen perusteella. (Rico-
eur 1995, 306–310.)  Todellisuuden tulkintaa ohjaa kulttuurista omaksutut ker-
tomukset, jotka myös asettavat elämässä tärkeänä ja tavoiteltavana pidettävät 
päämäärät ja arvot. Kertomuksilla on näin ollen paljon suurempi merkitys kuin 
perinteisesti on ajateltu, koska ne määrittävät toiminnan intention ja ohjaavat 
tulkintaa. Peruskokemus todellisuudesta on alisteinen kulttuurisille kertomuk-
sille, mistä voi vapautua vain luovan toiminnan kautta. (PTE, 18–20.) Valistuk-
sen käsitys yksilöstä vapaana yksilönä on harhaanjohtava. Sitä vastoin yksilö on 
kulttuurista omaksuttujen kertomusten vanki eli hän ei ole toiminnassaan va-
paa, vaan häntä ohjaavat illokutiivisesti kulttuurin pintatason alle piiloutuvat 
narraatiot. (Austin 2016, 120–125.) 

Girard (2004) puhuu halun mimeettisyydestä, johon liittyy olennaisesti 
ihmisten mielikuvituksettomuus. 182  Ihmiset eivät ole kykeneviä käyttämään 

                                                 
182  Mimesis liittyy olennaisesti käsitteeseen halu Girardilla, jonka mielenkiinnon koh-

teena on ihmisessä ilmenevä halu, ja siihen liittyvä väkivalta. Taustalla on Palaverin 
(2014, 34–36) mukaan Rousseaun ajatus ihmisen luonnollisesta hyvyydestä, jolle Gi-
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mielikuvitustaan halun yhteydessä, vaan he kopioivat ja jäljittelevät toisten ih-
misten halun kohteita, mikä puolestaan aiheuttaa kilpailua. Olennainen tekijä 
Girardin mukaan halussa on ihmisen kyvyttömyys spontaaniin, autonomiseen 
ja luovaan haluun. Toisin sanoen halu ei ole koskaan autenttista ja alkuperäistä, 
vaan siihen liittyy aina jäljittely. Halu edellyttää aina välittäjän, mikä ohjaa sitä. 
Halun suunta ja sisältö määrittyvät ulkopuolelta, koska ihminen ei kykene au-
tonomiseen haluun. Kulttuurin sisällä hän omaksuu omalle viiteryhmälle omi-
naiset halun kohteet eli halu on perusluonteeltaan mimeettistä. Halun kohteet 
siis omaksutaan ja opitaan ryhmässä, koska ihminen on syvimmiltään sosiaali-
nen olento. Aristoteleen ja Akvinolaisen ”homo homini amicus” ja Hobbesin 
”homo homini lupus” toteutuvat Palaverin (2014, 37) mukaan Girardin ihmis-
kuvassa yhtä aikaa. Taustalla on Augustinuksen käsitys ihmiskunnan perusta-
vasta sosiaalisesta luonteesta, mikä on turmeltunut syntiinlankeemuksessa. Yh-
teistyön ja harmonian sijalle on tullut viha, erimielisyydet ja riitaisuus, mikä 
johtuu syvimmiltään ihmisen pyrkimyksestä olla itse Jumala. Girard kehittää 
Augustinuksen (Patrologia latina 38, 1019–1021) ajatusta epäjumalanpalvonnas-
ta antropologiseen suuntaan: ihminen palvoo sekä itseään että muita ihmisiä, 
mikä on samalla perustava syy väkivallalle. Lähimmäisen ihailua seuraa väki-
valta, koska se asettuu ristiriitaan itseihailun kanssa. Väkivalta on siis seurausta 
kahden sisäisen halun välillä. Girardilla mimesis kuvaa ihmisen halun moni-
muotoisuutta.  Mimeettinen halu voi ilmetä äärimmäisenä ahneutena ja tappa-
misena, mutta myös rakkautena ja rauhana lähimäistä kohtaan. Ihmisen halu 
eroaa eläimen vaistosta sekä hyvässä että pahassa. Ihmisen halua ohjaa vaisto-
jen ohella sosiologiset tekijät. Ihmisen halu on luonteeltaan symbolista: Girardin 
ihmiskuvassa korostuu jo kehityksen varhaisessa vaiheessa syntyvä kyky tulki-
ta ja analysoida toisten ihmisten halun kohteita.  

Tiedostamaton, primaarinen mimesis asettuu Girardilla syvätasoksi, jonka 
perustalle kieli, symboliikka ja tietoisuus rakentuvat. Primaarinen mimesis ei 
sisällä vielä tiedostettua halua, mutta se kykenee kuitenkin luomaan konfliktin 
ihmisen tietoisuuteen. Roolimallin tavoitteleman objektin tavoittamiseen liittyy 
ristiriita, koska myös roolimalli itse haluaa objektin omakseen. Mitä vaikeam-
min tavoitettava halun kohde on eli mitä voimakkaammin roolimalli tahtoo 
samaa kohdetta, sitä voimakkaammaksi halu kasvaa. Halun kasvaessa suhteet-
toman voimakkaaksi, objekti muuttaa muotonsa metafyysiseksi. Marxin kuvaus 
kuluttamisesta ja omistamisesta, jossa hyödykkeet muuttuvat fetisseiksi, laaje-
nee Girardin ajattelussa symboliselle tasolle. Halun voimistuessa mikä tahansa 
ilmiö tai abstraktikin asia voi muuttua fetissiksi, mikä mahdollistaa helpon siir-

                                                                                                                                               
rard etsii vaihtoehtoista selitystä antropologina ja filosofina.  Väkivaltaa ja aggressio-
ta on pyritty selittämään esimerkiksi Konrad Lorenzin tavoin eläimellisenä perus-
viettinä. Girard pyrkii eroon tällaisista yksinkertaistavista, hieman ilmiasultaan vaih-
televista, biologisista aggression malleista, joille hän pyrkii löytämään selitysvoimai-
semman mallin tutkimalla halun ilmenemismuotoja kirjallisuudessa. Kirjallisuudessa 
Jeesuksen vuorisaarna muodostaa keskeisen lähtökohdan Girardin väkivallan tul-
kinnassa. Väkivalta ei ole lähtökohtaisesti ihmisen substanssiin liittyvä, biologinen 
lähtemätön merkki tai välttämättömyys, vaan jotakin mikä on voitettavissa Vuori-
saarnaan esimerkin mukaisesti. Väkivalta ei ole ihmisen sisäinen ominaisuus, mutta 
toisaalta ihminen näyttäytyy alttiina väkivaltaisuudelle. (ks. Golsan 2002, 99–104.)  
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tymisen väkivaltaan ja sadismiin. Halu perustuu aina halun reflektoimiseen, 
aiempiin halun kokemuksiin. Näin uusi halu rakentuu aiempien halun koke-
musten perustalle.  Halun intensiteetti kasvaa nopeasti fetissin tavoittamatto-
muuden seurauksena. Mikäli hiipunut halu havaitsee toisen tavoittelevan fetis-
siä, syttyy hiipunut halu liekkiin, mikä merkitsee voimakasta vastustusta. Vä-
kivalta nousee juuri nimenomaan metafyysisen tason saavuttaneista halun ob-
jekteista eli fetisseistä. (Palaver 2014, 125–126;129.) 

Mimesis saa Vanhoozerin tulkinnassa Girardin antropologista tulkintaa 
laajemman merkityksen: siitä muodostuu todellisuuden luonnetta olennaisesti 
määrittävä periaate. Vanhoozerin mukaan ihminen kykenee olemaan suhteessa 
Jumalaan ainoastaan mimeettisesti. Vanhoozerilla Aristoteleen toiminnan mi-
mesis laajenee koskemaan myös ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta: 

The church’s ministry of reconciliation demands that it too engage in practices that 
enable a mimesis of this costly forgiveness. “-  -“ By learning to forgive others, the 
church not only performs the doctrine of atonement but actually participates, as wit-
nesses and as signs, in the triune life of God as self-giving love. (DD, 437.) 

Luovaan tulkintaan ja mielikuvituksen käyttöön perustuva lähimmäisen rakas-
taminen merkitsee mimeettistä suhdetta Jumalaan itsensä antavana rakkautena. 
Ihminen on aina mimeettisessä suhteessa johonkin.183 Kun toimintaa ohjaavat 
kulttuurissa vallitsevat kertomukset, ihminen on miimikko eikä improvisoija. 

Ihminen ei siis ole missään ontologisessa suhteessa Jumalaan, vaan päin-
vastoin ainoastaan draamallinen kausaliteetti kuvaa suhteen laatua. Todelli-
suuden luonne on näin perusluonteeltaan hyvin dualistinen. Vanhoozer kyke-
nee näin kehittämään edelleen Barthille ominaista käsitystä Jumalan ja ihmisen 
välisestä suhteesta. Vanhoozerilla luovuudesta tulee keskeisin ihmisen jumala-
suhdetta määrittävä tekijä: suhde toteutuu vain luovassa toiminnassa. 

Jumala on puolestaan myös mimeettisessä suhteessa ihmisiin tragedian 
kautta. Hän on käsikirjoittaja ja ohjaaja, joka maailmassa esittämänsä draaman 
kautta tekee itsensä tunnetuksi. Käsitys Jumalasta ohjaajana ja maailmasta näyt-
tämönä löytyy jo Calvinilta, jonka mukaan maailma on häikäisevä teatteri, jota 
Jumala ohjaa. Vanhoozer näin ollen kykenee kehittämään tätä Calvinin ajatusta 
eteenpäin liittämällä siihen Aristoteleen draamateorialle keskeisen toiminnan 
mimesiksen. Draamassa kuvataan symbolisesti toimintaa toiminnan avulla, 
minkä vuoksi esimerkiksi Jeesuksen toiminnasta ei voi tehdä suoria päätelmiä 
Jumalasta.184 Vanhoozerin mukaan Jeesuksen teot täytyy osata tulkita luovan 
ymmärtämisen avulla eli kysymys on ajassa esitettävästä draamasta, jolla on 
mimeetinen suhde ikuisuuteen. Jeesuksen toiminta tulee ymmärtää kokonais-
juonesta käsin, jolloin yksittäisen teon merkitys avautuu oikein vain ikuisuuden 
                                                 
183  Kirkkopelto (2014, 102) kuvaa mielenkiintoisesti mimesiksen kehitystä. Kantilainen 

transendenttaalinen idealismi ja nietzscheläinen ”jumalan kuolema” merkitsivät mi-
mesiksen suhteen uutta näkökulmaa.  Siitä tuli pikemminkin yksilön omalla vastuul-
la oleva, itse määriteltävä ja ylläpidettävä ilmiö. Myös Vanhoozerilla mimesis on sel-
västi ihmisen itsensä luovalla toiminnalla ”ylläpidettävä”. 

184  Luther puolestaan korosti periaatetta, minkä mukaan Jumala varsinaisesti opitaan 
tuntemaan Jeesuksen toiminnasta ja rakkauden teoista käsin eikä filosofien oletta-
malla tavalla järjen  kautta. 
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näkökulmasta. Ajan ja ikuisuuden välinen mimesis edellyttää tulkinnalta aina 
vapautetun mielikuvituksen käyttöä. Tulkinta kehittyy temporaalisten skeemo-
jen muokkautuessa ikuisuutta hahmottaviksi skeemoiksi. (AP, 1–2; Kooi 2005, 
78–79.) 

Vanhoozerin käsitykselle todellisuuden luonteesta on ominaista vahva ja-
ko kahteen todellisuuteen, jossa luotu todellisuus on täydellisessä erossa Juma-
lan todellisuudesta. Näin kahden todellisuuden välillä oleva suhde määrittyy 
ainoastaan toiminnan mimesiksen avulla, joten sekä Jumalan että ihmisten im-
provisaatiolla on keskeinen rooli. Feuerbachin kuvaus projektiosta on osittain 
oikeaan osuva, minkä vuoksi oikean Jumalan tunteminen edellyttää Jumalan 
toiminnan ensisijaisuutta. Jumala ilmoittaa itsensä odottamatta – kuten Barth 
kuvaa – ja ilman mitään ennalta vaikuttavaa armoa, välähdyksenomaisesti, esit-
tämänsä tragedian kautta.185 Ihminen voi olla täysin välinpitämätön suhteessa 
Jumalaan, mutta yhtäkkiä hänen tietoisuutensa muuttuu mielikuvituksen va-
pautuessa eli tapahtuu katharsis. Ihminen tulkitsee ja ymmärtää asiat uudella 
tavalla, koska hän on tragedian aiheuttaman katharsiksen seurauksena omak-
sunut uuden tietoisuuden. Hän ymmärtää samalla myös sen, että Jumala ei ole 
sellainen kuin hän on omassa projektiossaan olettanut, vaan aivan toisenlainen: 
Luova avoin mahdollisuus. Jumala itsekin improvisoi, mutta ei mielivaltaisesti, 
vaan käänteet ja juoni määrittyvät aiemman käsikirjoituksen pohjalta: 

The greatest divine improvisation is, of course, the incarnation, when the word of the 
Lord comes in the way that is different yet the same time continuous with previous 
words. ”—” The divine improviser thus shows himself to be both faithful to the 
movement of the play and creative with the regard to new situations. (DD, 341.) 

Improvisaation määritelmä Vanhoozerilla nousee siis syvimmiltään Jumalan 
improvisaatiosta, joka ei ole puhtaasti spontaania toimintaa, vaan siinä on olen-
naisena tekijänä juonen ja kokonaisuuden sisäistäminen ja hallinta. Tämä selit-
tää osaltaan ihmisen ja Jumalan välistä mimeettistä suhdetta. Ihminen on ”ima-
go Dei” vain toimiessaan luovasti, spontaaniuden ohjaamana. Toisin sanoen 
Vanhoozerin diskurssissa perinteinen käsite ”lankeemus” tulee ymmärtää ih-
misen mielikuvituksen ja spontaaniuden turmeltumisena. 

Edgar Allan Poen mukaan universumilla oli valmis käsikirjoitus, Vanhoo-
zerilla puolestaan Jumala improvisoi pysyen kuitenkin käsikirjoituksen uskot-
tavuuden rajoissa.186 Jumala toimii spontaanisti, mutta ei riko aiempien tapah-

                                                 
185  Myös Dostojevski paini Feuerbachilaisen jumalakäsityksen kanssa. Dostojevskille 

nimenomaan Jumalan vahva toiseus ja tuonpuoleisuus teki Jumalasta Jumalan – ku-
ten Vanhoozerillekin - eikä vain ihmisten toiveiden heijastumaa. Uskonto ja uskonto-
laitokset eli kirkot edustivat Dostojevskille Feuerbachin kuvaamaa uskontoa toi-
veajatteluna, joka kävi dialogia toisen projektion eli ateismin kanssa. Dostojevski 
asetti uskonnon sijalle autenttisen kristinuskon, mikä ilmenee arjen elämässä kun 
ihminen kohtaa Kristuksen Pyhän Hengen avulla.  Dostojevskin mukaan oikean ja 
autenttisen evankeliumin tuntomerkki on sen kyky loukata  ihmisen uskonnollisuut-
ta ja hurskasta pyhyyden tuntoa. (Brazier 2007, 35–38; 164–168.) 

186  Poen mukaan Jumala on käsikirjoittaja, jolla on tekijyys draaman juoneen, mikä mer-
kitsee samalla universumin juonen ensisijaisuutta suhteessa muihin kertomuksiin. 
Universumi näyttäytyy siis Poelle kosmisena näyttämönä, jolle on olemassa valmiiksi 
ennalta käsikirjoitettu juoni. (Stamos 2016, 81–82.) 
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tumien muodostamaa kokonaisuutta, eli toiminta pysyy mythoksen eli koko-
naisjuonen rajoissa. Jumalan esittämä tragedia avautuu käsitettäväksi juuri sii-
nä, että se sitoutuu tiukasti juutalaisuuden historiaan ja kontekstiin. Toisaalta 
siinä on yllättäviä käänteitä – kuten ylösnousemus – joka rikkoo sekä juutalai-
suuden että antiikin draaman sisäisen ymmärryksen juonen yhtenäisyydestä. 
Näin ollen Jumala ei spontaaniudessaan ole rajattu toiminnassaan ihmisten 
asettamiin juonen (mythos) rajoihin. Ihmisen täytyy tulla vapautetuksi luovaan 
tulkintaan, jotta hän kykenee hahmottamaan Jumalan pysymisen kertomuksen 
kokonaisjuonessa oikein. Ilman vapaata mielikuvitusta ei ristillä tapahtuvassa 
draamassa ole mitään järkeä tai logiikkaa, mutta vapautettu mielikuvitus kyke-
nee näkemään siinä kahden eri juonen välisiä kausaliteetteja, jotka avautuvat 
vain suhteessa triniteettiin tuonpuoleisuudessa. 

Vanhoozerilla iankaikkinen Jumala on muuttumaton, mutta hän ei kos-
kaan myöskään varsinaisesti astu aikaan tai inkarnoidu traditionaalisessa mie-
lessä. (vrt. Tunnustukset XII,11) Vanhoozer kykenee tästä barthilaisesta lähtö-
kohdasta liikkeelle lähtien rakentamaan toiminnan mimesiksen avulla negatii-
visen dialektiikan, joka on täynnä vastakohtaisuuksia. Risti ei edusta mitään 
kaunista, vaan pelkkää kauhua, pelkoa ja hätää. Siinä missä Jumalan rakkaus, 
kauneus ja hyvyys edustavat tuonpuoleisuudessa varsinaista esteettistä, toimii 
tragedia vastakohtaisen, kauhun estetiikan keinoin. Jumalan maailmassa esit-
tämän draaman tehtävä onkin herättää kauhua ja pelkoa, jotta ihminen voisi 
tämän katarttisen kokemuksen avulla tulla vapautetuksi luovaan tulkintaan. 
Kosmisen tragedian tarkoitus on siis sen herättämän kauhun ja pelon avulla 
tuottaa katharsis, minkä seurauksena ihmisen luovuus vapautuu ja hän kyke-
nee käyttämään mielikuvitusta spontaanisti. Kosminen draama saa tulkinnalli-
sen jännitteensä siis kahden juonen vastakohtaisuudesta, mikä muodostuu ikui-
suudessa olevan immanentin triniteetin ja ihmisten ajassa toteutuvan ekonomi-
sen triniteetin välille. Jumala on ikuisuudessa ohjannut ja käsikirjoittanut trage-
dian, jolla hän kykenee vapauttamaan ihmisen mielikuvituksen ajassa. Jumalal-
la on täydellinen bahtinilainen187 ulkopuolinen näkökulma ja luovuus, minkä 
                                                 
187  Bahtinille (1998) kieli ei ole vain vallankäytön tai kommunikaation väline, pelkkä 

merkki, vaan sanassa logoksena on mennyt ja tuleva läsnä - se on alku ja loppu, jossa 
kaikki ajallinen eksistoi. Tämä merkitsee olennaista eroa suhteessa Platonista alka-
neelle käsitykselle merkin ja olion välisestä suhteesta. Platonin käsitys merkkien 
merkityksien korruptoitumisesta kääntyy Bahtinilla moniäänisyydeksi, mikä mah-
dollistaa luovuuden ja toivon. Kaiken epätoivon ja sorronkin keskellä ihmiset voivat 
käydä sortoa vastaan huumorin ja vastavuoroisen ymmärtävän dialogin avulla, joka 
voidaan katsoa rakkaudelliseksi, väkivallasta vapaaksi, vastavoimaksi. Koska kaikki 
ei lopulta kuitenkaan ole ihmisyksilöiden tai poliittisten voimien valtasuhteista kiin-
ni, ei ole syytä vaipua toivottomuuteen.  Taustalla voidaan katsoa olevan erot ihmis-
käsityksessä. Bahtin oli omaksunut ortodoksisuudesta käsityksen Jumalan persoo-
nien kasvokkain olemisesta, jota on kuvattu kreikankielisellä termillä proposon. 
Myös ihminen on Jumalan kuvana ennen kaikkea kasvokkain muiden ihmisten 
kanssa, yhteydessä muihin. Läntisessä teologisessa perinteessä ihminen on ymmär-
retty vahvemmin substanssiontologian ja persoonan käsitteiden kautta; hän on muis-
ta erillinen, kreikaksi atomon, mikä osaltaan selittää Bahtinin hermeneuttisen mallin 
perustaa. Yksilön ääni on olemassa vain kasvokkain toisen äänen kanssa, koska ää-
nellä on tapahtumaluonne. Näin ollen ääni, toiminta ja suhde toisiin sulautuvat yh-
deksi kokonaisuudeksi, minkä vuoksi jaottelu tekijään, tekstiin ja lukijaan ei ole enää 
tarpeellinen. (Zappen 2004) 
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vuoksi hänen esittämänsä draama kykenee tuottamaan vapauttavan katharsik-
sen. Aristoteleen Runousopin draama oli siten ikään kuin prototyyppi tai ”esi-
kuva” varsinaisesta kosmisesta tragediasta, joka pelon ja uhkan tuottaman kat-
harsiksen avulla vapauttaisi ihmisen luovuuden.  

Juoni mahdollistaa ihmisen irrottautumisen puhtaasta temporaalisesta nä-
kökulmasta, mutta hän tarvitsee katharsiksen, jotta hänen mielikuvituksensa 
kykenee toimimaan ja uudet luovat skeemat syntymään. Mielikuvituksen va-
pauduttua ihminen kykenee tulkitsemaan draamallista kuvausta ikuisuudesta. 
Ymmärtääkseen ja tulkitakseen tämänpuoleista draamaa ihminen tarvitsee luo-
van tulkinnan vapauttamista. Vasta luovan tulkinnan skeemojen kehityttyä ih-
minen kykenee tulkitsemaan ajassa tapahtuvan ekonomisen draaman ja ian-
kaikkisuuden välisen draaman välisiä, toiminnan mimesikseen perustuvia, 
draamallisia kausaalisuhteita oikein. Tämä selittää gadamerilaiselle tulkinnalle 
keskeisten toistojen merkityksen uudesta näkökulmasta. Skeemojen muokkaa-
minen edellyttää runsaasti toistoja. Ihminen on ”luonnostaan” temporaalinen 
tulkitsija, minkä vuoksi ikuisuuteen liittyvien skeemojen muokkaantuminen 
edellyttää merkittävän määrän toistoja. 

4.7 Mimesiksen kaksoisvaikutus  

Tässä alaluvussa tarkastellaan hermeneutiikkaa luovuuden näkökulmasta. 
Vanhoozerilla ajatus mimesiksen kaksoisvaikutuksesta tulkitaan filosofisen 
hermeneutiikan kontekstissa uudella tavalla. Huomio kiinnittyy lopulta herme-
neuttiseen tulkintakehykseen, mikä voidaan tulkita uudella tavalla. Luova toi-
minta synnyttää autenttisen tulkintakehyksen, siinä missä kulttuuriset juonet 
tuottavat puolestaan luonteeltaan jäljittelevän tavan tehdä tulkintoja. 

Vanhoozerin ajattelua on ehkä osaltaan helpompi ymmärtää Salmisen 
(2017, 78–81) esittelemän kirjallisuustieteessä tunnetun ilmiön kautta. Mimesis 
tulkitaan perinteisesti todellisuuden luovana jäljittelynä, mutta historiasta löy-
tyy esimerkkejä myös käänteisestä ajatuksesta: todellisuus ja elämä jäljittelevät 
taidetta. Salmisen mukaan esimerkiksi Schopenhauerin pessimismi oli esiinty-
nyt jo Shakespearen tragedioissa. Psykiatriassa tunnettu Werther-vaikutus on 
yksittäisesimerkki kirjallisuuden kyvystä vaikuttaa toimintaan. Goethen teok-
sen Nuoren Wertherin kärsimykset ilmestymisen jälkeen nuoret miehet eivät jälji-
telleet ainoastaan päähenkilön pukeutumista, vaan myös toimintaa aina itsetu-
hoisuuteen saakka. Vanhoozerilla puolestaan juonia ei ole vain kirjoissa, vaan 
myös kulttuuria ja tuonpuoleisuutta voidaan tarkastella juonellisena todellisuu-
tena. 

Edellä kuvatun valossa Vanhoozerin idealismin kritiikki käy ymmärrettä-
väksi. Juoni asettuu aina idean edelle, koska juoneen sisältyy mahdollisuus to-
dellisuuden kuvaukseen muuttuvana ja virtaavana. Erilaiset idealistiset raken-
nelmat edustavat temporaaliselle näkökulmalle ominaista tapaa tarkastella to-
dellisuutta eli taustalla on aina syvimmiltään juoni, mitä ei ole vain kyetty tun-
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nistamaan. Vanhoozer laajentaa Girardin tavoin tarkastelunäkökulmaa kirjalli-
suustieteestä sosiologian ja antropologian tasolle.   

Vanhoozer yhtyy postmoderniin kritiikkiin, missä modernille ominainen 
ajatus objektiivisuudesta ja puolueettomuudesta hylätään. Derridan mukaan 
kulttuuri on täynnä myyttejä, jollainen löytyy myös länsimaisen tieteen taustal-
ta. Dekonstruktio paljastaa ilmiöiden taustalla vaikuttavat myytit ja valtasuh-
teet. Myytti vaihtuu Vanhoozerilla mythokseen (juoni), minkä hän ymmärtää 
vastavuoroisena toiminnan kanssa: toimintaa ohjaavat juonet, mutta toiminta 
myös muodostaa juonen.  Tämä merkitsee toisaalta postmoderniin kritiikkiin 
yhtymistä, mutta samalla kääntymistä oppimista korostavaan käsitykseen tie-
dosta. Mielen ja todellisuuden välistä suhdetta kuvaa finaalisuutta ja hallintaa 
paremmin oppiminen erehtymisen kautta, ymmärryksen jatkuva kasvu ja kyky 
kriittisyyteen. (vrt. Pihlström 2013, 76–78.)  

Hermeneuttisen filosofian käsitys tulkinnan perustavasta luonteesta on 
keskeisessä roolissa Vanhoozerin hahmottaessa hermeneutiikan nousua eri tie-
teenaloja yhdistäväksi tekijäksi. Tulkinta ei koske vain tekstejä, vaan yhä laa-
jemmin tieteessä on ymmärretty todellisuuden luonteen perustava, aina kieles-
sä tapahtuva tulkinta ja ymmärtäminen. Loppujen lopuksi todellisuus tulkitaan 
aina omaksuttujen kertomusten kautta: 

By speaking of the “culture of hermeneutics” I mean to call attention to the fact that 
more and more academic disciplines have become increasingly aware of their own 
hermeneutic status. Epistemology, the study of the nature and means of knowledge, 
has taken on a hermeneutical hue. Homo sapiens has given way to Homo interpre-
tans. We humans see very little of reality directly; we see neither its ultimate suba-
tomic components nor its meaning. What knowledge we have is not direct but indi-
rect – that is, the world comes to us mediated trough language. Hermeneutics is an 
interdisciplinary phenomenon because all disciplines meet on the common ground of 
language. (FT, 327.) 

Vanhoozerin tavoitteena on mitä ilmeisimmin antaa hermeneutiikalle se rooli, 
minkä Descartes antoi matematiikalle kaikkia tieteitä ohjaavana tieteenä. Kieli 
yhdistää kaikkia eri tieteenaloja, minkä seurauksena niissä kaikissa kysytään 
lopulta samoja kysymyksiä tulkinnan perustavasta merkityksestä. Vanhoozer 
tulkitsee kehityksen kääntyneen tähän suuntaan jo Kuhnin paradigmateorian 
myötä, minkä seurauksena luonnontieteen havainnot nähdään alisteisina her-
meneuttiselle tulkinnalle. Vaikka tutkimustulokset olisi saatu objektiivisesti, 
niitä tulkitaan kertomusten kautta. Ei ole siis olemassa laboratorion kaltaista 
suljettua tietoisuuden aluetta, jonka avulla tieteellinen työskentely voitaisiin 
suorittaa. Tulkinta tapahtuu tietoisuudessa, joka on tietyn kulttuurin, aikakau-
den, yhteisön ja persoonallisten kokemusten kutoma juonellinen verkko. (LI, 
91–92.) 

Vanhoozerin mukaan myös luonnontieteen sisäinen ymmärrys on muut-
tunut paljon sen lyhyen historian aikana.188 Max Black vertaa luonnontieteen 

                                                 
188  Recent philosophers of science acknowledge the hermeneutical dimension of the 

natural sciences by speaking of theories as “models.” Ian Barbour defines a model as 
“an imaginative tool for ordering experience, rather than a description of the world.” 
Barbour says that scientist take their models seriously but not literally. They are heu-
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malleja runouden metaforiin ja näkee niiden välillä analogian: molemmissa tut-
kitaan todellisuutta käyttämällä kieltä luovalla tavalla. Ian Barbourin mukaan 
luonnontieteen mallit ovat mielikuvituksen työkaluja, joilla kokemusta voidaan 
jäsentää – eivät niinkään deskriptiivisiä kuvauksia maailmasta.  Luonnontiede 
käsittää tieteen mallit ja paradigmat yhä vahvemmin hermeneuttisen filosofian 
tapaan huntuina tai kehyksinä, jotka jäsentävät tulkintaa. Ihmisellä järjellä ei ole 
suoraa pääsyä todellisuuteen, minkä vuoksi teoriat ja kehykset ovat välttämät-
tömiä luovuuden rakennusaineita. Samalla tavalla fiktiivisessä kirjallisuudessa 
kirjoittamista ohjaa tyylilajin ohella monet muut tekijät, mitkä antavat tarvitta-
vat rajat ja suunnan mielikuvitukselle. Luonnontieteen ja fiktion tuottamisessa 
käytetään siis molemmissa mielikuvitusta, mutta kehykset ovat erilaiset. (FT, 
326–328.) 

Vanhoozer näkee juonen olevan todellisuuden tulkinnan eri muotoja yh-
distävä tekijä, mikä mahdollistaa todellisuuden tulkinnan sen pirstaloitumises-
ta huolimatta. Mielivaltaiselta ja atomistiselta näyttävä todellisuus saa yhtenäi-
semmän ja ymmärrettävämmän muodon, kun ilmiöiden takana olevat juonet 
kyetään tunnistamaan. Se edellyttää kuitenkin kovaa työtä, koska ilmiöiden 
takana vaikuttavat juonet pyrkivät kätkeytymään. 

Postmodernia ja modernia aikakautta erottaa Vanhoozerin mukaan teks-
tuaalisuus, joka merkitsee radikaalia muutosta todellisuuden tulkinnassa, koska 
sanat eivät vain viittaa asioihin, vaan kaikesta on tullut ”merkkejä”.  Ferdinand 
de Saussuren pitämät luennot merkitsivät radikaalia muutosta perinteiselle kä-
sitykselle kielen luonteesta, koska hänen mukaansa merkin viittaavuus asioihin 
tai käsitteisiin on syvimmiltään satunnainen sosiaalinen sopimus. Ranskalaiset 
kieliteoreetikot kehittivät de Saussuren teoriaa eteenpäin käsittäen kielen ole-
van satunnaista yleisellä tasolla. Kielen merkit viittaavat toisiinsa, ei ulkopuoli-
seen todellisuuteen, ja ovat mukana jatkuvasti virtaavassa kielen leikissä. Sen 
vuoksi tekstissä ei ole mitään yksiselitteistä kertomusta tai tarinaa, vaan se on 
avoin tulkintojen leikille. Barthesille tämä oli vapauttava löytö, koska se merkit-
si tekijän kuolemaan ja lukijan mielikuvituksen vapauttamista. Nietzschen ta-
voin Barthes näki ihmisyyden toteutuvan nimenomaan luovuuden kautta. Ih-
minen luo itse itsensä luomalla omat merkitykset ja arvot. Vanhoozerin mukaan 
barthesilainen tekijän kuolema oli vääjäämätön seuraus ”Jumalan kuolemasta”. 
(PD, 77–78; FT, 327–329.) 

Barthes says the author must die so that the reader may live. But this is simply a rep-
etition on the textual level of the death of God (the Author of all) on the metaphysical 
level. If there is no Author, no authority, who can say? Once one abandons the idea 
of determinate textual meaning and correct textual interpretation, everything in in-
terpretation is permitted. The death of God thus leads to the cult of Hermes. (FT, 328.) 

                                                                                                                                               
ristic devices – “useful fictions”. Max Black has compared scientific models to poetic 
metaphors. Both the scientist and the poet explore various aspects of reality using 
language in a creative way. Science involves inventing and interpreting metaphorical 
models on the real. Mary Hesse is quite explicit about the hermeneutical dimension 
of the natural sciences: “My thesis is that there is … a linear continuum between the 
empirical and the hermeneutic … At each stage of the continuum, appropriate inter-
pretive conditions enter the process of theorizing.” Truly, the book of nature has be-
come a text. (FT, 327.) 
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Luonnon tai todellisuuden ”annettuisuuden” kritiikki vaihtuu Vanhoozerilla 
kielen annettuisuuden kritiikiksi.189 Kielen oletetaan paljastavan itsensä suoraan 
ja välittömästi, koska huomio on kiinnitetty merkkiin. Kielen pienin mielekäs 
yksikkö on kuitenkin juoni, jossa merkit ja metaforat saavat varsinaisen merki-
tyksensä. Kun kieltä tarkastellaan juonen tasolla, se muuttuu mysteerioksi, 
luonteeltaan kätkeytyväksi ja äärettömästi eri tulkintamahdollisuuksia sisältä-
väksi. Tämän seurauksena kieltä tarkastellaan vahvemmin siihen sisältyvän 
luovuuden näkökulmasta, jolloin juonen ja mielikuvituksen merkitys korostuu. 

Tapamme tulkita todellisuutta on vahvasti sidoksissa kulttuurissa vallit-
seviin kertomuksiin. Vanhoozer näkee hermeneutiikan ongelman modernilla 
ajalla olleen sen kykenemättömyys nähdä jo Diltheyn esille nostamaa näkökul-
maa: Miten tietoisuus voi tutkia tietoisuutta? Tulkinta ei tapahdu suljetussa tie-
toisuudessa, vaan ihminen tulkitsee asioita kertomusten sisällä. Kertomukset 
tulkitaan aina kertomusten avulla, minkä vuoksi ihminen on aina alisteinen 
omaksumilleen kertomuksille. Moderni tulkinta todellisuudesta on Vanhooze-
rin mukaan liian naivistinen ja mekaaninen, minkä sijaan Vanhoozer haluaa 
asettaa Gadamerille ja Bahtinille ominaisen yksilön äärimmäisen subjektiivi-
suuden: 

The modern world believed that reason in its metaphysical mood could reach and 
formulate these universal truths. Hermeneutics, on the other hand, restores life to its 
“original difficulty” to use Caputo’s phrase. “- - “Human being is irremediably per-
spectival. The way we think, talk, perceive, communicate, act, marry, play – all these 
activities, including knowing, are conditioned by our “place.” One’s outlook on God, 
self and world is affected by the time and place in which one lives, one’s upbringing, 
one’s social class, one’s sex, one’s biochemistry and so on. Metaphysics is a hopeless 
quest for an epistemological grail. The most a thinker can hope for is not knowledge 
but an interesting interpretation. (FT, 329.) 

Modernin tieto-opin perusta on olemisajatteluun sitoutuneessa metafysiikassa, 
jonka sijalle Vanhoozer asettaa toiminnan muodostaman juonen tuottaman sub-
jektiivisuuden, mikä ei tarkoita kuitenkaan heittäytymistä relativismiin. Ihmi-
nen ei ole lähtökohtaisesti vapaa, koska kertomuksilla on kyky ohjata hänen 
toimintaansa illokutiivisesti. 

                                                 
189  Michel Foucault (1998, 47–55) kuvaa hermeneutiikan kehityksen osittain samoin, 

mutta hieman eri tavalla lähtien liikkeelle 1800-luvun suurista nimistä Marxista, 
Freudista ja Nietzschestä. Foucault’n mukaan jo ennen de Saussurea kieli oli menet-
tänyt yksiselitteisen merkityksen. Nietzschen syvyys ja Freudin transferenssi ovat 
vain kykenemättömyyttä nähdä kielen varsinaista luonnetta jatkuvasti virtaavana 
prosessina, mikä mahdollistaa tulkintojen moninaisuuden. Moderni maailma eli toi-
sin sanoen vielä pitkälti keskiajalle ominaisessa kielellisessä ymmärryksessä. Kielen 
luotettavuuden lopullisena auktoriteettina toimi Jumala eli samalla kun edellä maini-
tuille ”Jumala oli kuollut” antoi hän kuitenkin edelleen kielen lahjana, selkeänä ja 
yksiselitteisenä merkkinä, minkä avulla todellisuutta voitiin kuvata tarkasti. Fou-
cault’n mukaan aavistus kielen ambivalentista luonteesta pilkahtelee kuitenkin eri 
tavoin Marxin, Freudin ja Nietzschen tuotannossa. (TAT, 11.) 
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Vanhoozer ymmärtää ihmisen olevan maailmassa nimenomaan mimeetti-
sesti, mutta tulkitsee sitä filosofiselle hermeneutiikalle ominaisella tavalla. Ih-
minen ei ainoastaan jäljittele toisten halujen kohteita, vaan hermeneuttinen ke-
hys on luonteeltaan jäljittelevä, koska toimintaa ohjaavat kulttuuriset kerto-
mukset. Vanhoozer vie näin ajatuksen jäljittelystä aiempaa syvemmälle tasolle. 
Hermeneuttinen kehys on usein luoteeltaan samankaltainen, koska se on omak-
suttu kulttuurissa vallitsevista juonista.  Tämä selittää pitkälti myös universa-
lismin harhan eli samankaltainen kokemus todellisuudesta perustuu samankal-
taisiin kulttuurisiin kertomuksiin. Ihmisten äärimmäinen subjektiivisuus ja sa-
malla ainutlaatuisuus tulee ilmi ja paljastuu vasta katharsiksen mahdollista-
massa luovassa toiminnassa, minkä seurauksena myös todellisuuden kriittinen 
arviointi on mahdollista. 

Girardille ominainen ajatus halun mimeettisyydestä kehittyy Vanhoozeril-
la gadamerilaiseen suuntaan, jossa imitaatio ei koske niinkään toisten halujen 
kohteita eli fetissejä, vaan nimenomaan hermeneuttinen tulkintakehys on luon-
teeltaan jäljittelevä.190 Kulttuurissa tiettynä hetkenä vallitsevat kertomukset toi-
sin sanoen illokutiivisesti määrittävät suuren enemmistön tulkintakehyksen. 
Mimeettinen kaksoisvaikutus syntyy täten joko mielikuvituksettomaan ja epä-
autenttiseen kulttuuriin tai itse luovuuden lähteeseen eli triniteetin sisäiseen 
leikkiin. Esteettiseksi olioksi kehittyminen eli aidoksi persoonaksi kasvu edel-
lyttää luovaa leikkiä, minkä lähde on tuonpuoleisuudessa. Lähimmäisen rakas-
taminen autenttisesti eli luovasti toimien mahdollistaa siten autenttisen identi-
teetin kasvun ja kriittisen näkökulman kehittymisen vallitsevaa kulttuuria koh-
taan.

                                                 
190  Gadamerin tulkinta sanan ja olion välisestä suhteesta poikkeaa olennaisesti herme-

neutiikan traditiosta, jota on hallinnut instrumentaalinen käsitys kielestä, jonka taus-
talla on Platonin Kratyloksessa (439a–439c) esittämä tulkinta sanan ja objektin väli-
sestä suhteesta. Gadamerin mukaan kielen dualistisesta luonteesta täytyy siirtyä kä-
sitykseen, jossa sana ja objekti muodostavat jakamattoman kokonaisuuden. Gadamer 
näkee kielessä olevan merkin antavan itsensä tulkittavaksi, minkä vuoksi kieli ei iki-
nä tyhjene merkityksestään. Koska Gadamerin mukaan myös ajattelemme sanojen 
avulla, ei niitä tule nähdä vain ulkoisina merkkeinä, vaan päinvastoin kieli on ajatte-
lun perusta eli ajattelemme kielen avulla. Ajattelulle on ominaista puolestaan ”vir-
taaminen” eli käsityksemme todellisuudesta ei ole staattinen, vaan dynaaminen. Ih-
minen ei tee kartesiolaisia havaintoja merkeistä, vaan hän ajattelee niiden avulla.  
Gadamer samaistaa kuvan ja sanan, mikä on ymmärrettävä näkökulma kun pohdi-
taan molempia merkkinä. (Kusch & Hintikka 1988, 106–107; Weinsheimer 1991, 88–
117.) 

 



5 TOIMINNAN ESTETIIKKA, OPPIMINEN JA  
KASVATUS 

Tässä luvussa tarkoituksena on vastata kolmanteen tutkimuskysymyk-
seen: ”Millaisia implikaatioita Kevin J. Vanhoozerin käsityksellä toiminnasta ja 
luovuudesta on suhteessa oppimiseen ja kasvatukseen?” Luvussa on neljä ala-
lukua, joiden avulla pyrin kiteyttämään Vanhoozerin käsityksen oppimisesta ja 
kasvatuksesta.  

Vanhoozerin mukaan oppiminen ja ymmärtäminen eivät toteudu täydelli-
sessä liikkumattomuudessa toteutuvassa sanattomassa totuuden ihmettelyssä 
(thaumaston), vaan luovassa toiminnassa. Tavoiteltava päämäärä, liikkumatto-
muuteen ja sanattomuuteen vaipumisen sijaan, on spontaani improvisaatio, 
minkä tavoitteena on muuttaa todellisuudessa vallitsevaa tilannetta eli tunnis-
taa yhteisön ja yksilön ongelmien taustalla vaikuttavat juonet, mitkä kykenevät 
illokutiivisesti ohjaamaan toimintaa, jolloin se on luonteeltaan determinististä. 

 Vanhoozerin mukaan toiminnalla (dran) on referenssi ikuisuudessa, min-
kä seurauksena se on eettisesti vastuullista. Oppiminen ja kehittyminen luovan 
toiminnan näkökulmasta edellyttävät aina mahdollisuutta virheiden tekemi-
seen, koska muuten spontaanius häviää. Spontaaniudelle välttämätön liikku-
matila edellyttää tietoisuuttaa virheiden anteeksisaamisesta, minkä vuoksi kat-
harsiksen kokeminen on perusta, minkä varaan oppimisprosessi rakentuu. 
Ymmärtäminen ja oppiminen toteutuvat nimenomaan luovan toiminnan avaa-
maan kriittisen horisontin kautta, mikä mahdollistaa todellisuuden tarkastelun 
toisesta juonesta käsin. Tiedon kasvun sijaan Vanhoozerilla korostuu siis yhä 
syvenevä juonien tunnistamiseen perustuva kriittisyys ja lähimmäiseen suun-
tautuva spontaani toiminta eli rakkaus kuten pyrin esittämään alaluvussa 5.1.  

Alaluvussa 5.2. käsittelen Vanhoozerin hyveajattelua, jossa korostuu op-
pimisen merkitys. Nimenomaan oppimisen ja kasvun näkökulma on Vanhoo-
zerin mukaan protestanttisen etiikan suurin puute, mitä hän pyrkii korjaamaan 
omalla spontaaniutta ja improvisaatiota korostavalla mallillaan. Spontaanius 
edellyttää puolestaan riittävästi tilaa ja mahdollisuutta tehdä myös virheitä. 
toisin sanoen autenttisia hyviä tekoja ei voi tehdä jäljittelemällä ja imitoimalla, 
vaan ne perustuvat aina luovaan toimintaan. Luovaa toimintaa opitaan nimen-
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omaan vain harjoittelemalla eli yrityksen ja erehdysten kautta, millä Vanhooze-
ri haluaa samalla korjata teoriaa korostavien eettisten järjestelmien elämälle vie-
rasta ja objektivoivaa näkökulmaa. Vanhoozerin kehittämässä hyve-etiikan mal-
lissa korostuu oppimisen mahdollisuus nimenomaan myös epäonnistumisten ja 
virheiden kautta. 

Seuraavassa alaluvussa 5.3. käsittelen Vanhoozerin ajattelua leikin näkö-
kulmasta.  Kaiken oppimisen, kasvun ja viisauden varsinainen perusta on trini-
teetin sisäinen leikki, mistä ihminen voi tulla osalliseksi toiminnan mimesiksen 
avulla. Katharsiksen seurauksena syntyy yhteys triniteetin sisäiseen leikkiin, 
mikä mahdollistaa autenttisen luovuuden ja persoonallisen identiteetin raken-
tamisen. Vanhoozerilla siis myös hyveen perusta on varsinaisesti ihmisen ulko-
puolella triniteetin sisäisessä leikissä, mikä varsinaisesti mahdollistaa vapau-
tumisen kulttuuristen kertomusten illokutiivisesta ohjaavuudesta.  Jumalan au-
tenttinen identiteetti eli luovuus ja rakkaus ovat aina uskonnolliselle ihmiselle 
vierasta ja outoa, mutta hän kykenee vähitellen oppimaan sitä enemmän luovan 
toiminnan kautta.  

Alaluvussa 5.4. vertailen Vanhoozerin ajattelua Schillerin ajatteluun, missä 
myös kaiken kasvun perustana on varsinaisesti Absoluutti eli oppimisen ja ih-
misenä kasvun perusta on syvimmiltään ihmisen ulkopuolella. Schillerin ja 
Vanhoozerin käsitykset oppimisesta ja kasvatuksesta tulevat verrattain lähelle 
toisiaan, koska molemmilla estetiikan merkitys nousee keskiöön ja toimii perus-
tana maailman muuttamiselle paremmaksi ilman väkivaltaa ja verenvuodatus-
ta. 

5.1 Erehtyminen ja anteeksiantamuksen horisontti 

Tässä alaluvussa tarkastellaan toimintaa erehtymisen ja anteeksiantamuksen 
näkökulmista. Vanhoozerilla anteeksiantamus on juoni, minkä omaksuminen 
mahdollistaa uuden hermeneuttisen näkökulman.  

Ontologisen näkökulman vaihtaminen toiminnan muodostaman juonen 
tarkasteluun merkitsee Hannah Arendtin (2002, 239–241) mukaan olennaista 
muutosta, missä anteeksiantamuksesta tulee kaiken toiminnan ennakkoehto. 
Toiminta edellyttää anteeksiantamusta, koska muuten se rajoittuisi aina vain 
yhteen ainoaan tekoon. 191  Anteeksiantamus on perustava lähtökohta, mikä 
mahdollistaa vapaalle toiminnalle välttämättömän erehtymisen mahdollisuu-

                                                 
191  Toiminnan peruuttamattomuuden ja ennalta-arvaamattomuuden ongelmien ratkai-

sut eivät synny toisesta, mahdollisesti korkeammasta kyvystä, vaan toiminnalle itsel-
leen ominaisista mahdollisuuksista. Kyky antaa anteeksi sisältää mahdollisuuden 
vapautua peruuttamattomuuden ongelmasta, kykenemättömyydestä saada tehtyä 
tekemättömäksi, vaikka ei tiennyt tai olisi voinut tietää mitä oli tekemässä. “--” Ilman 
anteeksiantoa ja vapautusta tekojemme seurauksista toimintakykymme rajoittuisi 
yhteen ainoaan tekoon, josta emme koskaan toipuisi. Olisimme ikuisesti sen seu-
rauksien uhreja samalla tavoin kuin taikurin oppipoika, joka ei tuntenut taikaa pur-
kavaa loitsua. (Arendt 2002, 240.) 
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den.192 Arendt näkee anteeksiantamuksen olevan välttämätön poliittinen peri-
aate, jotta vapaalle toiminnalle välttämätön liikkumatila voidaan säilyttää. Hän 
näkee anteeksiantamuksen Jeesuksenkin opetuksen mukaan olevan perustal-
taan täysin maallinen periaate, minkä puuttuessa sosiaaliset suhteet ajautuvat 
umpikujaan. (Lavi 230–234.)  

Arendtille keskeinen anteeksiantamuksen välttämättömyys kehittyy Van-
hoozerin ajattelussa hermeneuttiseksi näkökulmaksi: anteeksiantamus on en-
nen kaikkea kertomus, minkä sisäistäminen ja omaksuminen mahdollistavat 
uuden tulkintahorisontin synnyn. 193 Ihmisten välisien ongelmien syynä on en-
nen kaikkea kyvyttömyys asettautua spontaanisti ja ennakkoluulottomasti toi-
sen näkökulmaan.  Syyllisen roolista vapautetun rooliin siirtyminen merkitsee 
kuitenkin uutta bahtinilaista ulkopuolisen näkökulmaa, mikä mahdollistaa ir-
rottautumisen oman näkökulman ”virheettömyydestä”: 

The doctrine of atonement in canonical-linquistic perspective directs us to forgive 
others as we have ourselves been forgiven.  “- - “ Forgiveness does not compute on 
the world’s violent calculus of attack and retaliation. The vicious cycle of revenge has 
become, for many, a virtual way of life. Those informed by texts from Darwin to Nie-
tzsche believe that the ultimate truth about the world is conflict, struggle, and vio-
lence – the survival of the fittest. The strong bring the offender to justice; only the 
weak forgive. (DD, 436.) 

Vanhoozerilla anteeksiantamukseen liittyy olennaisesti juoni.  Anteeksianta-
muksen sisäistäminen edellyttää katharsista, minkä seurauksena vapaudutaan 
illokutiivisesti ohjaavista kulttuurissa vallalla olevista juonista. Nietzschen nihi-
listinen lähtökohta ”darwinilainen vahvimman selviytyminen” on puolestaan 
vastakkainen kertomus anteeksiantamukselle. Vahvimman selviytyminen on 
suljettu kertomus, mikä ei jätä tilaa spontaaniudelle eikä mahdollista luovaa 
toimintaa, minkä vuoksi se ei myöskään mahdollista kasvua ja kehitystä elä-
mänviisauden alueella. 

Katharsiksen jälkeen yksilö on vapaa toimimaan luovasti ilman valmiiksi 
käsikirjoitettuja ohjaavia kertomuksia, mikä samalla vapauttaa palkkio-
rangaistus juonesta. Vapaus merkitsee kykyä rakentaa uusi identiteetti oman 
luovan toiminnan avulla, mikä samalla etäännyttää vallitsevista narraatioista. 
(vrt. Dewey 1998b, 351.) Eettisen valintojen taustalla on ympäristöstä valikoitu-
neet kertomukset, mitkä ohjaavat – pitkälti tiedostamatta - itsekeskeiseen ja lä-
himmäisiä vahingoittavaan toimintaan. Anteeksiantamus sen sijaan mahdollis-
taa kokonaan uuden tulkintahorisontin: 
                                                 
192  Anteeksiantamisen merkityksen ihmisten toimien ja edesottamusten alueella havaitsi 

ensimmäisenä Jeesus Nasaretilainen. Vaikka hän teki havainnon uskonnollisessa yh-
teydessä ja puki sen sanoiksi uskonnollista kieltä käyttäen, on siihen syytä suhtautua 
täysin vakavasti myös puhtaasti maallisessa mielessä. ”- -” Historiassa tavataan hy-
vin harvoja merkkejä siitä, että anteeksiantaminen olisi ymmärretty välttämättömäk-
si korjauskeinoksi toiminnasta väistämättä seuraaville vahingoille. Tuon ajatuksen 
alkeellisina ilmenemismuotoina voidaan pitää ainoastaan roomalaista periaatetta 
säästää voitetut (parcere subiectis), joka on kreikkalaisille täysin tuntematon viisaus, 
ja oikeutta lieventää kuolemantuomiota, luultavasti roomalaista alkuperää sekin, jo-
ka nykyään on lähes jokaisen länsimaisen valtionpäämiehen oikeus. (Arendt 2002, 
242.) 

193  Vrt. Pihlström 2009, 160–162.   
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Forgiving others should become a theo-dramatic habit – one of those propensities to 
see, think and judge in particular imaginative ways – that defines the Christian play-
er in the theater of gospel. The doctrine of atonement shapes our imagination to help 
us see others in the body of Christ as forgiven too. --- One needs a robust theo-
dramatic imagination to envision enjoying table fellowship with those who have in-
flicted pain and hurt. “- -“ Understanding is demonstrated through fitting participa-
tion, that is, by engaging in the right theo-dramatic practices. “- -“ For knowing one-
self to be forgiven is a catalyst toward forgiving others. (DD, 437.) 

Vahvimman säilyminen kertomuksena ohjaa pois anteeksiantamuksesta, koska 
se edustaa heikkoutta. Mielikuvituksen vapautuksen seurauksena ihminen ky-
kenee omaksumaan anteeksiantamuksen temporaalisen merkityksen ohella sen 
ikuisen luonteen, mikä merkitsee uuden skeeman syntymistä. Lähimmäistä ei 
tarkastella tämän jälkeen moraalisen tuomarin yläpuolelle asettautuvasta, tem-
poraalisesta ja objektivoivasta näkökulmasta, vaan luovan toiminnan näkökul-
masta, missä ymmärretään ”erehtymisen” välttämättömyys. (vrt. Dewey 1946, 
152–153.) Tämä merkitsee radikaalia muutosta tuomitsevasta asenteesta ja tul-
kintahorisontista tuomittujen näkökulmaan, mikä mahdollistaa kyvyn ymmär-
tää toisia vahingoittavan toiminnan olevan syvimmiltään pitkälti omaksutuista 
juonista johtuvaa.  

Luovaan ymmärtämiseen perustuva tapa ratkoa syntyneitä ristiriitatilan-
teita perustuu nimenomaan kykyyn tunnistaa toiminnan takana olevat juonira-
kenteet. Juonirakenteet tunnistaminen merkitsee uudenlaista mahdollisuutta 
myös lähimmäisen auttamisen suhteen. Rakkaus lähimmäistä kohtaan merkit-
see ihmisen kokonaistilanteen eli toiminnan muodostaman juonen ymmärtä-
mistä. Tämä mahdollistaa puolestaan hänen partikulaarisen tilanteen ymmär-
tämisen laajassa mielessä, minkä pohjalta pyritään löytämään luova ratkaisu 
hänen ongelmaansa. Elämänviisauteen kuuluu siis olennaisesti kehittyminen 
toiminnan taustalla vaikuttavien juonien tunnistamisessa, mikä mahdollistaa 
kriittisen näkökulman ja mahdollisuuden muuttaa maailmaa. (vrt. Dewey 2012, 
187–192.) 

Ongelmien ratkaisuissa juonien tunnistamisella on keskeinen rooli. Koska 
ihmisen ongelmat johtuvat pääsääntöisesti hänen omaksumistaan tuhoisista tai 
ei-rakentavista juonista, on lähimmäisen rakastaminen vanhoozerilaisessa mie-
lessä nimenomaan ihmisen omaksumien juonien tunnistamista ja muokkausta. 
Lähimmäisen auttaminen ilman omaksuttujen ei-rakentavien juonien vaihtu-
mista, ei syvimmiltään auta häntä kuin hetkellisesti. Jotta auttamisella olisi pi-
dempiaikainen vaikutus, täytyy toimintaa ohjaavaa juonta kyetä muuttamaan. 
Mitä erilaisimmat ongelmat juontuvat siis syvimmiltään samoista juurista eli 
kulttuurista omaksutuista tuhoisista ja epärakentavista kertomuksista. Omak-
suttu uusi kertomus mahdollistaa lähimmäisen toiminnan uudelleen ohjautu-
misen. Lähimmäisen auttaminen merkitsee siis syvimmiltään häntä ohjaavien 
kertomusten tunnistamista, ja uusien rakentavampien kertomusten tilalle tar-
joamista. Lähimmäisen rakastaminen saa näin terapialle ominaisia muotoja, 
jolloin pyritään esimerkiksi pelkän riippuvuuskäyttäytymisen katkaisemisen 
sijaan kokonaisvaltaisempaan ja pysyvämpään muutokseen.  

Rakkaus edellyttää tämän vuoksi erityistä kykyä heittäytymiseen ja spon-
taaniuteen, koska juonien tunnistaminen on edellytys lähimmäisen auttamiselle. 
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Aivan kuten Jumala draaman tuottaman katharsiksen avulla vapauttaa ihmisen 
luovaan toimintaan, samalla tavalla lähimmäistä tulee auttaa kokonaisvaltai-
seen muutokseen:  

The church’s love is thus mimetic; we love others as God loves us. There is no more 
powerful witness to the truth for the gospel than the church’s creative imitation of 
God’s suffering love for the world. (DD, 442) 

Vanhoozerin ajattelussa ihmisten toiminta jakaantuu jäljittelevään ja mimeetti-
seen kategoriaan. Perinteisessä kristillisessä etiikassa oikea toiminta ymmärre-
tään pitkälti jäljittelynä. Tämä näkyy erityisesti keskiajalla vaikuttaneessa imita-
tio Christi perinteessä, missä perusideana on representoida Kristuksen toimin-
taa eli imitoida tehtyjä hyviä tekoja esimerkiksi jakamalla köyhille ruokaa, jol-
loin toiminta voidaan ymmärtää jäljittelyksi, jossa esikuvallinen toimintatapa 
tulkitaan ohjaavaksi ja jäykäksi malliksi. Tämä merkitsee erilaisten hädän ja 
avun tarpeessa olevien ihmisten auttamista pyrkimällä ratkaisemaan temporaa-
linen primaariongelma kuten nälkä, kipu, tai köyhyys. Tällainen auttaminen ei 
sinänsä tietenkään ole väärin tai ongelmallista, mutta jos auttaminen jää pelkäs-
tään tälle tasolle, ei koskaan päästä ongelmien taustalla vaikuttaviin syihin 
kiinni. Auttamisesta tulee tällöin toimintaa, jossa ongelmien varsinaisten syiden 
sijaan pyritään ratkaisemaan seurauksia, jolloin varsinaiset ongelmien syyt eli 
toimintaa ohjaavat ja sille tavoitteet asettavat juonet pysyvät koskemattomina ja 
säilyvät ennallaan. 

Vanhoozerin ajattelussa olennainen ero syntyy siis mimiikan ja mimesik-
sen välille. Ihmisellä on luonnostaan taipumus jäljittelyyn, mutta tragedian 
tuottama katharsis voi vapauttaa hänet luovaan toimintaan. Luova toiminta 
merkitsee samalla myös uutta näkökulmaa - etääntymistä maailmasta. Tämä 
mahdollistaa ulkopuolisen näkökulman, mikä merkitsee olennaista muutosta 
yksilön kyvyssä tunnistaa eettisten epäkohtien varsinaiset syyt. Ulkopuolinen 
näkökulma mahdollistaa vapautumisen konformistisuudesta, mikä tarkoittaa 
samalla transformaatiota mimiikasta mimesikseen eli ihminen saa spontaanin 
toiminnan kautta myötä myös uuden aidon identiteetin.  

Heideggerille oli keskeistä siirtyä kartesiolaisesta, objektivoivasta näkö-
kulmasta coram Deo näkökulmaan, jossa ihminen ei ole tarkkailija, vaan itse 
tarkkailun kohteena. Ihminen ei tarkastele objektiivisesti ulkopuolelta, vaan on 
osa havaitsemaansa todellisuutta. Vanhoozer soveltaa tätä ajatusta kosmiseen 
teatteriin seuraavalla tavalla. Aristoteleen mukaan yleisö oli osa näytelmää, ei 
vain ulkopuolinen observoija. Samoin ihminen on osa Jumalan suurta draamaa 
toimiessaan spontaanisti - hänellä on rooli kosmisessa näytelmässä. Luova toi-
minta on näin ollen osallisuutta Jumalan luovaan rakkauteen.  

Juonien tunnistaminen mahdollistaa eettisten ongelmien varsinaisen syi-
den hahmottamisen, mikä mahdollistaa syvätason kokonaisvaltaisen muutok-
sen. Koska tilanteet ovat hyvin komplekseja ja äärimmäisen monimutkaisia, ei 
niitä varten voi luoda mitään ohjekirjaa tai valmista eettistä koodistoa. Eettises-
sä toiminnassa korostuu sen vuoksi spontaanius ja improvisaatio, kyky ennak-
koluulottomaan heittäytymiseen. Etiikan sisäistämisessä ja oppimisessa koros-
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tuu ennen kaikkea luova toiminta ja lupa erehtyä. Improvisaatio edellyttää tun-
neympäristöä, missä saa tehdä virheitä ja epäonnistua. Koska todellisuuden 
varsinainen luonne on juonellinen, täytyy kauneuskin ymmärtää uudella taval-
la.  Ihmisten hyvien tekojen ja itse hyvyyden eli Jumalan välillä on mimeettinen 
suhde vain silloin kun ihminen on kykenevä improvisoimaan. Kauneus to-
teutuu toiminnan mimesiksen kautta: 

Loving others, however, requires concrete action. Sound doctrine both proceeds from 
and leads to theo-drama: to doing the truth for the love of God. “- - “ The church’s 
love is thus mimetic; we love others as God loves us. (DD, 442) 

Estetiikka ei liity Vanhoozerilla siis käsillä tuotettuun kauniiseen tai luonnon 
ylevyyteen, jotka ovat luovaan ymmärtämiseen kykenemättömien ihmisten 
pyrkimystä ymmärtää ja määritellä kaunista temporaalisesta näkökulmasta. 
Asian ymmärtämiseksi on syytä tarkastella hieman Vanhoozerin taustalla vai-
kuttavan Hans Urs von Balthasarin teologista ajattelua, missä merkittävä sija on 
idän kirkon traditiossa keskeisen sijan saaneella kauneudella.194  Balthasar ir-
taantuu valistuksen ja romantiikan aikana kehittyneestä estetiikasta täysin uu-
teen tulkintaan, missä elämää tarkastellaan draamana. (Bychkov 2010, 55–61.) 

Symbolisena kuvauksena Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta Balthasar 
käyttää vertausta pienestä lapsesta äidin sylissä, joka ottaa vastaan äidin rak-
kautta - ja herää vastaamaan rakkauteen. Estetiikka ja Jumalan rakkauden koh-
teena oleminen ovat peruslähtökohdat, joihin liittyy ajatus elämästä draamana, 
jossa hänellä on mahdollisuus vastata kyllä Jumalan rakkaudelle. Akvinolaiselle 
ominainen käsitys, jossa usko aina ensin vakuuttuu järjen kautta, vaihtuu tun-
netta ja osallistumista korostavaan tulkintaan. Balthasar haluaa irtaantua järjen 
ja moraalin korostuksesta draamalliseen tulkintaan, jotta uskosta ei tule ilotonta 
ja voimatonta esteettinen kontemplaation puutteen vuoksi. Hyvyys, totuus ja 
kauneus muodostavat ykseyden, mutta modernismin myötä totuus on erotettu 
erilleen muista - erityisesti kauneudesta.  Kauneus on kaiken keskus, minkä 
vuoksi usko on Balhasarille kuin liikuttava taidekokemus, jossa ymmärretään 
rakkaus kaiken keskukseksi. Kauneus ei ole tästä maailmasta, vaan esteettinen 
kokeminen on kokonaisvaltaista uudella tavalla näkemistä ja ymmärtämistä. 
Toisin sanoen Balthasar ymmärtää uskon uudella tavalla esteettisenä kokemuk-
sena, ohittaen perinteisen tiedon ja tahdon kysymyksenasettelun. Usko ei ole 
vakuuttumista järjen eli tiedon kautta tai moraalin eli tahdon perusteella, eikä 
edes eksistentiaalista heittäytymistä, vaan kauneuden valtaamaksi tulemista. 
(Gallagher 2010, 57–62). 

Vanhoozer kehittää Balthasarin tulkintaa draaman estetiikasta barthilai-
seen suuntaan. Estetiikan painopiste siirtyy ihmisen ja Jumalan välisen relaati-

                                                 
194  Kotkavirta (2012, 227–233) kuvaa mielenkiintoisesti Hegelin estetiikkaa, mistä Balt-

hasar on eittämättä ottanut vaikutteita. Kristinusko on Hegelille esteettistä ikuisen 
kauneuden tavoittelua, mikä on ottanut konkreettista ja ulkoista kauneutta tavoitte-
levan taiteen paikan historian kehityksessä. Sisäiseen kääntymisen ja kehityksen seu-
rauksena taiteelle ei enää ole samanlaista tarvetta kuin antiikin aikana, jolloin asiat 
ymmärrettiin konkreettisten rituaalien avulla. Valistus ja tietoisuuden kasvu on toi-
saalta tehnyt myös kristinuskosta tarpeetonta, minkä tilalle on tullut Hegelin filosofia. 
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on sijaan Jumalan sisäiseen luovuuteen: kauneus toteutuu varsinaisesti tuon-
puoleisessa triniteetin leikissä. Ihmiset voivat kuitenkin olla mietteisessä suh-
teessa kauneuteen, mikä toteutuu luovassa toiminnassa. ”Rakkaus on kekseliäs” 
kehittyy näin perustavaksi totuudeksi. Luova toiminta mahdollistaa sekä kriit-
tisen näkökulman suhteessa ympäröivään kulttuuriin että yhteyden triniteetin 
sisäiseen leikkiin. (AP, 26–29.) 

Ihmisen ja Jumalan suhdetta määrittää siis vastavuoroinen mimesis; Juma-
la ilmoittaa itsensä tragedian juonessa ja ihmisen luova toiminta on mimeetti-
sessä suhteessa triniteetin sisäiseen leikkiin, mikä on kaiken luovuuden lähde. 
Vanhoozerin estetiikassa varsinaisesti kaunista on itse Jumala toiseudessaan, 
mutta ihminen voi tulla siitä myös osalliseksi nimenomaan toiminnan muodos-
taman juonen kautta.  Jumalan silmissä esteettistä on myös ihmisten luova toi-
minta lähimmäisen parhaaksi. Rakkaudellinen toiminta edellyttää kykyä im-
provisaatioon ja mielikuvituksen käyttöön, minkä Jumala lahjoittaa katharsik-
sessa. Nietzschen mukaan ihminen itse on esteettinen olio. Vanhoozerilla per-
spektiivi kääntyy ihmisestä Jumalaan, joka on itse varsinainen kauneus ja vii-
saus.  

Luovat rakkauden teot tuovat toivoa maailmaan.  Hyvistä yrityksistä huo-
limatta ihmiskunta ei ole kyennyt ratkaisemaan yksilöllisiä ja yhteisöllisiä risti-
riitoja ja ongelmia. Tämä johtuu Vanhoozerin mukaan juuri siitä, että politiikas-
sa ratkaisuja haetaan enemmän silmä silmästä periaatteen pohjalta kuin luovan 
toiminnan avulla.  Improvisaation mahdollistaman hermeneuttisen horisontin 
kautta voi ymmärtää koko ajan syvemmin, miten välttämätön anteeksiantamus 
ja rakkaus ovat ihmiskunnan toivolle. Yhteiskunnan kehittäminen pelkän oi-
keudenmukaisuuden näkökulmasta ei avaa toiveikkaita näkymiä, koska histo-
riallinen kehityssuunta ole ollut kovin positiivinen. (DD, 438–441.) 

Vanhoozerin asetelmassa estetiikka asettuu täysin erilaiseen tarkastelu-
kulmaan, koska kauneus on varsinaisesti Jumalan ominaisuus, mutta rakkau-
dellinen luova toiminta lähimmäistä kohtaan luo siihen mimeettisen yhteyden. 
Ihmisellä ei ilman draaman tuottamaa katharsista ole varsinaisesti kykyä ym-
märtää kauneutta: hän on aina sidottu temporaaliseen näkökulmaan, josta voi 
vapautua vain luovan toiminnan kautta. Spontaanius ja improvisaatio puoles-
taan tuottavat etääntymisen kulttuurista, mikä mahdollistaa varsinaisen kau-
niin ymmärtämisen uudella tavalla. (WIE, 55–56.) 

The turn to drama involves the imagination because understanding drama means 
grasping the overarching story. We can only act rightly in the middle if we have 
some idea of the beginning and the end. The imagination is the organ for discerning 
meaningful patterns, especially patterns that make what would otherwise be a series 
of unrelated persons and events in a unified story with a beginning, middle and end.  
“- - “ What makes drama different is that they are stories in which we participate. “- - 
“ I associate the imaginative with the beautiful because the part-whole patterns the imagina-
tion invents and discovers are aesthetically pleasing. PTE, 232. 

Estetiikan ehtona on toisin sanoen ennen kaikkea luovan toiminnan mahdollis-
tama ulkopuolisen näkökulma. Varsinainen ja kaikkein syvin ongelma sekä es-
tetiikan että etiikan näkökulmasta on ihmisten kyvyttömyys luovuuteen, mikä 
on menetetty kulttuuristen kertomusten tukahduttavan vaikutuksen seurauk-
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sena.  Hyvin heikko mielikuvituksen taso merkitsee kyvyttömyyttä kriittisyy-
teen ja ikuisuuden tavoittamiseen, minkä seurauksena myös Jumala käsitetään 
lähtökohtaisesti aivan väärin Feuerbachin kuvaamalla tavalla eli järjen projek-
tiona.  Kaiken luovuuden lähde on syvimmiltään tuonpuoleinen triniteetin si-
säinen leikki. Myös kosminen draama käsikirjoitetaan spontaanisti tilanteen 
mukaan kolminaisuuden persoonien luovana prosessina. 195 Tätä prosessia oh-
jaa luovuuden ohella draaman aiempi kokonaisjuoni (mythos) ja rakkaus. Var-
sinaista kauneutta on Jumalan luova toiminta, joka on lähtökohtaisesti erilaista 
kuin ihmisille ominainen mimiikka. (vrt. Uusikylä 2012, 81–87.) Kolminaisuu-
den sisäiseen olemukseen kuuluu leikki, luovuus ja kauneus. Jumalan silmissä 
esteettistä on ihmisten osallisuus theodraamasta toiminnan mimesiksen kautta, 
minkä seurauksena he välittävät toisistaan ja osoittavat toisilleen autenttista 
rakkautta eli toimivat spontaanisti ja improvisoiden lähimmäisten parhaaksi. 

Theodraama sisältää kauniita kuvauksia Kristuksen rakkauden töistä ja 
myös kauhua ja pelkoa herättäviä kohtauksia. Ne muodostavat theodraaman 
jännitteen, sen sisäisen maailman, jonka viesti on kaksijakoinen. Kristuksen 
rakkauden työt kertovat miten ihminen voi tehdä spontaanisti hyvää lähimmäi-
selleen. Uskonnolliset järjestelmät moraalikoodistoineen ovat loppujen lopuksi 
kylmiä ja välinpitämättömiä, koska ne eivät anna tilaa spontaaniudelle ja roh-
kaise improvisaatioon. Kristuksen kokemat kärsimykset ja kuolema puolestaan 
kertovat siitä pahuudesta, mihin uskonnollinen ja poliittinen koneisto kykenee 
— uskoen samalla tekevänsä monologisen tulkintansa pohjalta oikein. 

Ihminen on Vanhoozerin mukaan Jumalan kuva (imago Dei) vain toimies-
saan lähimmäisen parhaaksi spontaanisti. Jos ihminen ei ole vapautettu mieli-
kuvituksessaan, ei hän ole esteettinen olio sanan varsinaisessa mielessä, vaan 
miimikko, ympäristössä vallitsevan kulttuurin vanki. Näin ollen Nietzschen 
ajatus ihmisestä itsestään varsinaisena esteettisenä oliona saa Vanhoozerin ajat-
telussa uuden tulkinnan. Jumala luovana toimijana on varsinainen esteettinen 
olio, mistä ihminen voi tulla osalliseksi toiminnan mimesiksen kautta: 

Hermeneutics, in the broadest sense of the term, pertains not only to “hearing” but 
also to “doing” the word. The most important interpretation of the Bible is the way 
we live our lives. We appropriate the meaning of a text when we let its world into 
ours, when we put its pages into our practice. We apply a text’s meaning to our lives 
when we perform the text. Our response to a text constitutes its “lived meaning”196. 
(FT, 332) 

Kielen ja toiminnan välisen rajan liukeneminen merkitsee toiminnan herme-
neuttista luonnetta. Varsinaisesti hermeneutiikkakaan ei voi olla pelkkää teori-

                                                 
195  Teatteria rakastavan Vanhoozerin ajattelussa draamasta muodostuu niin konstituoi-

va periaate, että se määrittää lopulta jopa triniteetin välisiä suhteita. Tässä valossa 
Vanhoozerin voimakas kritiikki koskien antropomorfisia jumalakäsityksiä kääntyy 
häntä itseään vastaan. 

196  ”Lived meaning” viittaa Heideggerin ja Diltheyn käyttämään käsitteeseen ”lived 
experience”.  Schmidt (2006, 50–52) korostaa Heideggerin tunteneen hyvin Schleier-
macherin ja Diltheyn näkemykset. Hän omaksui heiltä ajatuksen historiallisesta tie-
toisuudesta sekä käytti aktiivisesti Diltheyn ”eletyn kokemuksen” käsitettä myös 
omassa varhaisessa tuotannossaan. (ks. Habermas 1987, 141–148.) 
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aa tai pohdintaa tulkinnasta, vaan rakkauden teot kuuluvat olennaisena osana 
luovaan tulkintaan. Kun draaman vapauttama ihminen toimii anteeksiannon ja 
rakkauden ohjaamana spontaanisti, hän saavuttaa bahtinilaisen ulkopuolisen 
näkökulman. Koska anteeksianto ja kekseliäs rakkaus ovat maailmalle vieraita 
asioita, niiden mukaan toimiminen asettaa ihmisen ”ulkopuolelle”. Vanhoozer 
soveltaa Diltheyn hermeneutiikalle keskeistä ”eletyn kokemuksen” ajatusta 
toimintaan, mikä kääntyy merkitsemään luovan toiminnan hermeneuttista 
luonnetta todellisuuden tulkinnassa: 

Hermeneutics, we may recall, involves not only the explanation of textual meaning 
but also its appropriation. It is not enough to explain what a text once meant; one 
must decode what it means today. Meaning must be applied - to the church, to the 
world, to oneself. Hermeneutics, in the broadest sense of the term, pertains not only 
to “hearing” but also to “doing” the word. The most important interpretation of the 
Bible is the way we live our lives. We appropriate the meaning of a text when we let 
its world into ours, when we put its pages into our practice. We apply a text’s mean-
ing to our lives when we perform the text. Our response to a text constitutes its 
“lived meaning”. (FT, 332) 

Perinteinen tapa selittää tekstiä kommentaarien avulla, mikä oli ongelma sekä 
Kierkegaardille että Foucault’lle, on myös Vanhoozerin mukaan ongelmallinen, 
koska ne edustavat syvimmiltään vain järjen ja tunteiden projektiota. Tekstin 
ymmärtämiselle välttämätön ulkopuolisen näkökulma on mahdollista saavut-
taa vain improvisaatiossa, spontaanin luovan toiminnan kautta. Mitä enemmän 
ihminen improvisoi, sitä kauemmas hän etääntyy inhimillisestä viisaudesta ja 
kulttuurista, mikä antaa laajemman perspektiivin kriittiselle näkökulmalle. 

The church demonstrates her understanding of atonement by breaking down the di-
viding walls of racial and ethnic hostility. Doctrine directs the church in its “ministry 
of reconciliation” (2 Cor. 5:18). If the church is truly to be a theater of reconciliation in 
the present context, it must take its cue from the doctrine of atonement and seek to 
live out its identity as the one body of Jesus Christ. Specifically, the doctrine of 
atonement directs the church to embody a creative understanding of the cross by 
breaking down social and cultural barriers. (DD, 440.) 

Vanhoozerin sinänsä hyvin kompleksinen käsitys koskien etiikkaa ja herme-
neutiikkaa sisältää mielenkiintoisen yksityiskohdan, mihin on syytä kriittisesti 
puuttua. Vanhoozer käsittelee erittäin paljon luovuutta, improvisaation edellyt-
tämää tilaa ja spontaaniuden merkitystä ennalta arvaamattomissa tilanteissa, 
mutta samalla hieman kaavamaisen yksiselitteisesti ilmoittaa mihin luova ym-
märtäminen johtaa: ”by breaking down social and cultural barriers.” Varsinai-
nen ongelma maailmassa on Vanhoozerin mukaan eri kulttuureissa vallitsevat 
etnosentrisiin juoniin perustuvat raja-aidat. Toisin sanoen loppujen lopuksi 
Vanhoozerin ajattelusta paljastuu hänen sidonnaisuutensa aikakaudelle tyypil-
liseen eetokseen ja kritiikitön kertomusten omaksuminen.  

Tulkitsen itse asiaa niin, että ilmeisesti Vanhoozer on tuskastunut nimen-
omaan siihen, että maailmassa olevia ongelmia ei ole kyetty kovasta yrittämi-
sestä huolimatta ratkaisemaan. Toimintaa on siis ollut, mutta lopputulokset 
ovat olleet epätyydyttäviä, mikä johtuu nimenomaan toiminnan mielikuvituk-
settomuudesta ja kyvyttömyydestä tunnistaa ongelmien taustalla vaikuttavat 
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juonet. Vanhoozerin mukaan varsinainen muutos onkin sen vuoksi niiden vas-
tuulla, joilla on vapautettu mielikuvitus: 

It is phronetic. The wisdom of the cross is more powerful than the wisdom of men. 
To date, society has been unable to break down the barriers of hostility that separate 
one racial or social group from another. To follow the direction of the doctrine of 
atonement and form multiethnic congregations may seem like folly to a pragmatical-
ly inclined world, yet it is just such communities of holy folly that constitute the hope 
of the world.(DD, 441.) 

Vanhoozerilla toivo liittyy olennaisesti muutokseen ja kehitykseen, minkä im-
provisoidut rakkauden teot ja juonien tunnistaminen mahdollistavat. Aiemmin 
maailmaa on pyritty muuttamaan erilaisten ideologioiden, uskontojen ja yh-
denasianliikkeiden avulla, mitkä ovat kuitenkin epäonnistuneet – joskus tuot-
taneet vain enemmän sortoa ja väkivaltaa. Vanhoozerilaisesta näkökulmasta 
niiden syvätason ongelma on yhteinen: kyvyttömyys nähdä ongelmien varsi-
naisia syitä. Luovuuden käytön sijaan ongelmia on pyritty ratkaisemaan joko 
väkivalloin tai antamalla aineellista apua, mitkä eivät useinkaan tuota onnistu-
neita lopputuloksia.  

Totuus kätkeytyy, minkä vuoksi sen suoran etsimisen sijaan tulee keskit-
tyä rakkauteen. Improvisaatio ja spontaani toiminta etäännyttävät kulttuurissa 
vallitsevista juonista, minkä kautta ihminen kykenee näkemään totuudellisem-
min. Koska luova toiminta jää aina vajavaiseksi ja keskeneräiseksi, ei ihminen 
koskaan saavuta totuutta lopullisesti eli Jumalan näkökulmaa todellisuuteen. 
Juuri ihmisen näkökulman äärimmäinen subjektiivisuus edellyttää moniääni-
syyttä, koska se mahdollistaa kasvun ja oppimisen. Luovuus edellyttää vapaut-
ta ja tilaa, minkä vain moniäänisyys mahdollistaa. Monologisessa kulttuurissa 
ei ole tilaa improvisaatiolle, mikä mahdollistaa uusien tulkintahorisonttien syn-
tymisen.  Mimiikka merkitsee monologisuutta, missä oma näkökulma samaiste-
taan - Baconin idola theatri metaforan mukaisesti – totuuteen. 

5.2 Spontaanius ja improvisaatio hyveen perustana 

Tässä alaluvussa perehdytään Vanhoozerin etiikkaan ja käsitykseen autenttises-
ta hyveestä. Keskiöön nousee erilaisten teorioiden sijaan luova toiminta, mikä 
mahdollistaa yhteyden triniteetin sisäiseen leikkiin.  

Vuonna 1981 Alasdair MacIntyren (1981) teoksen After the Virtue julkaisu 
merkitsi uutta käännettä etiikan teorian kehityksessä. MacIntyre ei ollut tyyty-
väinen vasemmistolaiseen – jota hän itsekin alun perin edusti – tapaan hahmot-
taa etiikkaa yhteiskunnallisten rakenteiden tuottamana ilmiönä. Marxin mu-
kaan moraali oli omistavan luokan keksintö, jolla se hallitsi proletariaattia. Val-
lankumouksen jälkeisessä yhteiskunnassa moraalisääntöjä ei tarvittaisi, koska 
yksilöiden välistä kilpailua ei olisi – ei edes eroottisen rakkauden alueella. 
(McMylor 1993, 8–18.) 
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 MacIntyre ei myöskään ollut innostunut Kantin moraalifilosofiasta, jossa 
tieto-oppi asetettiin etiikan edelle. Toisaalta hän näki ongelmia uustomistisen 
koulukunnan pyrkimyksessä löytää Tuomas Akvinolaisen opetuksista jokin 
perustava sääntö, mistä voitaisiin luoda moraalin teoreettinen perusta. Osittain 
näistä syistä johtuen MacIntyre tahtoi palata alkuperäiseen Aristoteleen hyve-
etiikkaan, joka erosi olennaisesti modernin aikakauden tulkinnoista.197 Aristote-
leen ajattelun mukaan hyvettä ei pidä ymmärtää yksilön tekemänä lain täyttä-
misenä tai moraalikoodiston vaatimuksen mukaisena hyvänä tekona, vaan hy-
ve on elämänviisauteen kuuluva taito, joka kehittyy yksilön ja yhteisön välises-
sä prosessissa. Hyveet ovat aina sidoksissa yhteisöön eikä niitä voi oppia suo-
raan kirjoista, vaan toiminnan kautta yhteisössä. (Nicholas 2012, 93–96.)  

Vanhoozer (ST, 154–155) pitää MacIntyren ajatusta traditioon sidotusta ra-
tionaalisuudesta kannatettavana lähtökohtana, mitä hän kehittää edelleen ker-
tomusten merkitystä korostavaan suuntaan: 

Like Gadamer, MacIntyre believes the Englightment was mistaken in pretending that 
rationality affords a universal or tradition-independent perspective: “to be outside of 
all traditions is to be a stranger to enquiry; it is to be in a state of intellectual and 
moral destitution.” MacIntyre claims that all reasoning takes place within the context 
of some tradition, a tradition that enshrines the ideal of “traditionless reason”.  “- - 
“Time is a key element in the evaluation: can a tradition narrate its own history co-
herently? “- - “For example, the Enlightment tradition in incapable of solving its core 
problem, namely, that of acknowledging “traditionless reason” to be tradition-laden, 
the product of a particular historical community. “- - “Henceforth rationality is “from 
below” and hermeneutical, rooted in particular situations and thus seeing only par-
tially, as through a glass darkly. (ST, 155.) 

Rationaalisuutta ja teoriaa korostavan etiikan ongelmana on toisin sanoen sokea 
luottamus järjen kykyyn tehdä riippumattomia ja objektiivisia arvioita eettisistä 
ongelmista. Tämän seurauksena etiikasta tulee sisäänpäin kääntynyttä, minkä 
vuoksi ei kyetä myöskään näkemään järjen alisteisuutta kulttuurin vaikutuksel-
le. Toisen kulttuurin ja tradition sisällä ”järkeväksi” koettu ja perusteltu teko 
voidaan toisen tradition piirissä tulkita tunteettomaksi ja kylmäksi murhaksi. 
Toisin sanoen etiikkaa ei voi rakentaa pelkästään järjen ja loogisen päättelyn 
varaan, vaan sen sijaan on nimenomaan ymmärrettävä laajemmin hermeneutti-
sen kehyksen perustava merkitys. 

MacIntyre korostaa yhteisön kasvattavaa merkitystä eli phronesis kehittyy 
arkielämän toiminnassa yhteisön keskellä, mutta Vanhoozerilla keskeisen roo-
lin saa katharsiksen mahdollistama luova toiminta. Luovuutta korosti etiikassa 
                                                 
197  Toisaalta inspiroitumista Aristoteleen hyveajattelusta voidaan aiheellisesti kyseen-

alaistaa. Aristoteleen ajattelussa yksilö, valtio ja luonto muodostavat teleologisen ko-
konaisuuden, jossa kaikella on selkeä päämäärä. Yhteisön ja valtion tehtävä on tukea 
ihmisen kasvua kohti hyveitä ja onnellista elämää. Toisaalta valtio tarvitsee hyveelli-
siä yksilöitä, jotka ovat harjaantuneita phronesiksen käytössä ja harjoittavat filosofis-
ta kontemplaatiota, koska he osaavat säätää oikeudenmukaiset säännökset ja lait. 
Toisin sanoen teoreettinen lahjakkuus määrittää yksilön aseman yhteiskunnassa. Jo-
pa orjuus on perusteltua, koska osa ihmisistä on luonnostaan orjia. Myös suurin osa 
vapaista ihmisistä on kykenemättömiä filosofiseen kontemplaatioon ja jumalten kal-
taiseen elämään. Eriarvoisuus syvimmiltään palvelee yhteistä hyvää ja se on luonnon 
oma järjestys. Teorialla on Aristoteleen ajattelussa siis hyvin perustavanlaatuinen oh-
jaava vaikutus.(Pojman 2006, 60–62.)  
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myös Emmanuel Levinas, johon Vanhoozer (DD, 269; FT, 21; 201) viittaa use-
ampaan kertaan omassa tuotannossaan. Mielikuvituksen merkityksen ohella 
myös Levinasin (1989, 78) pyrkimys asettaa etiikka ensimmäiseksi filosofiaksi 
heijastuu selkeästi Vanhoozerin omassa teoriassa. (Llewellyn 1999, 232–234.) 

Levinasille keskeinen toisen persoonan toiseus ja erilaisuus tulevat esille 
Vanhoozerin etiikassa, mutta eri tavalla.198 Vanhoozer (RT, 232–233)  korostaa 
Buberin sinä-minä suhteen tai Levinasille ominaisen lähimmäisen toiseuden 
sijaan ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta, jossa Jumala edustaa absoluuttista 
toiseutta. Uskonnollinen käsitys Jumalasta on pelkkä projektio - kuten Levina-
silla oman tietoisuuden yleistäminen, ja sen projisoiminen lähimmäisen tietoi-
suuteen. 199 

Vanhoozerilla huomio kiinnittyy myös itse eettisen toiminnan luonteeseen. 
Kristillisen etiikan ei Vanhoozerin mukaan tulisi olla Jeesuksen esimerkin imi-
tointia konkreettisella tasolla, vaan se perustuu nimenomaan ihmisen luovuu-
den ja Jumalan luovuuden välillä toiminnan mimesiksessä toteutuvaan relaati-
oon. Olennaista on siis kiinnittää huomiota siihen, että Raamatun teksteissä an-
nettuja ohjeita tai esimerkiksi Jeesuksen toimintaa ei pidä pyrkiä representoi-
maan, vaan olennaista on ymmärtää toiminnan spontaani luonne ja kyky im-
provisoida. (vrt. Fesmire 2003, 69–75.)  

Vanhoozerin mukaan Raamatun kirjoitukset ovat käsikirjoitusta, jotka an-
tavat improvisaatiolle kehykset. Spontaanius mahdollistaa sekä Jumalan että 
lähimmäisen toiseuden ja vierauden ylittämisen, koska toiminta muodostaa 
aina juonen. Improvisaatio eli luova toiminta mahdollistaa uuden tulkintahori-
sontin eli riittävän etäisyyden suhteessa lähimmäisen toimintaan, mikä on kult-
tuurissa vallitsevien kertomusten määrittämää. Lähimmäinen opitaan tunte-
maan varsinaisessa omassa identiteetissään, kun tunnetaan hänen elämäntari-

                                                 
198  Levinasin mukaan toista ei voi koskaan tuntea lopullisesti eli toisen toiseus pakenee 

kaikkia tiedollisia määritelmiä. Sitoumus omaan tietoisuuteen estää aina toisen tie-
toisuuteen tutustumista. Pyrkimys saada toisen vieraus kontrolliin järjen avulla, tar-
koittaa syvimmiltään sisäänpäin kääntymistä. Toiseuteen tutustuminen edellyttää 
tiedollisesta asenteesta luopumista, heittäytymistä toisen toiseuteen ja erilaisuuteen. 
Tiedollinen asenne on puolestaan linnoittautumista omaan identiteettiin. Kantin ka-
tegorinen imperatiivi muuttuu Levinasilla eettiseksi imperatiiviksi: ”se, mitä minä 
voin vaatia itseltäni, ei ole verrattavissa siihen, mitä minulla on oikeus vaatia toisel-
ta”. Toiveet, unelmat, halut tai pelot ovat subjektiivisia, minkä vuoksi niitä ei tule 
yleistää. Koska ihminen on niin kietoutunut itseensä, täytyy kahden ihmisen eettisen 
suhteen tarkastelussa olla kolmannen persoonan näkökulma. (Tuohimaa 2001, 37–38.) 

199  Juutalaisesta rabbiinisesta kirjallisuudesta ja Uuden testamentin opetuksesta tunnet-
tu Kultainen sääntö ” Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. 
Tässä on laki ja profeetat” on keskeisellä sijalla Levinasin kritiikissä. Levinasin mu-
kaan minän ja toisen suhde on aina epäsymmetrinen, minkä vuoksi kultainen sääntö 
kuten monet muutkin länsimaissa vaikuttavat eettiset opetukset ja teoriat harhautu-
vat, koska niissä oletetaan sinän ja minän välillä vallitseva symmetrinen suhde. Tois-
ta ei pidä ymmärtää itsensä kopiona, vaan hän on lähtökohtaisesti täysin toisenlainen, 
oma persoona, joka edustaa minuudelle toiseutta ja vierautta. Levinasin mukaan toi-
sen käsittäminen kopiona itsestä aiheutuu nimenomaan tietoteorian asettamisesta 
etusijalle, minkä seurauksena toisesta on tullut vain itseidentifikaation projektio. Eet-
tisen toiminnan perustana on samastuminen, mikä merkitsee toisen olettamista tun-
netuksi. Tieto-opista on näin ollen tullut perusta myös etiikalle, minkä vuoksi toisen 
ihmisen autenttinen persoonallisuus häviää induktiivisen päättelyn seurauksena. 
(Tuohimaa 2001, 37–38.) 
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nansa eli toiminnan muodostama juoni. Juonella on kyky tuoda ilmi ihmisen 
syvin identiteetti, johon kuuluvat osaltaan myös hänen kulttuurista omaksu-
mansa kertomukset. Spontaani toiminta mahdollistaa toisaalta myös Jumalan 
tuntemisen nimenomaan luovana spontaanina toimijana eli tuntemisen perus-
teena on nimenomaan ”samankaltaisuus” pysyvien idem-identiteettien tasolla. 

Vanhoozerin asettaa lähimmäisen sijaan perustavaksi lähtökohdaksi Ju-
malan varsinaisessa olemuksessaan, minkä seurauksen Levinasin etiikkaan si-
sältyvä ongelma, missä lähimmäisen toiseutena idealisoituu, häviää.200 Levina-
silla (2008, 8–11) lähimmäisestä tulee selvittämätön mysteeri, minkä avulla ih-
minen voi selvittää omaa mysteeriään.201 Vanhoozerilla ihminen voi tuntea it-
sensä vain Jumalan toiseuden avulla, koska silloin tulkinnallinen jännite on riit-
tävä suuri: toinen edustaa aikaa ja toinen ikuisuutta. Levinasilla lähimmäisen 
toiseus on lopulta tie ulos omasta sisäänpäin käpertyneisyydestä, mutta Van-
hoozerilla ihmiset ovat kulttuurin illokutiivisesta vaikutuksesta hyvin saman-
kaltaisia, minkä seurauksena riittävää tulkinnallista jännitettä ei synny. Van-
hoozerilla lähimmäinen ei mahdollista vapautumista omasta subjektiivisuudes-
ta, koska myös hänen henkilökohtaiset näkemyksensä ovat syvimmiltään kult-
tuuristen kertomusten ohjaamia ja epäautenttisia. 

Vanhoozerilla hyveen perusta on varsinaisesti Jumalan luovuus eli trini-
teetin sisäinen leikki. Ihmiselle Jumalan luovuus ja rakkaus ovat vierasta ja ou-
toa, mutta hän kykenee vähitellen oppimaan sitä enemmän luovan toiminnan 
kautta.  Improvisaatio etäännyttää ihmisen kulttuuristen kertomusten synnyt-
tämästä näkökulmasta, minkä seurauksena hänelle muodostuu ulkopuolisen 
näkökulma. Ennen katharsista kognitiivista dissonanssia ei syntynyt, koska 
kulttuurissa vallitsevat juonet määrittivät arvot ja päämäärät.  Ulkopuolisen 
näkökulma muodostaa tulkinnallisen jännitteen – samalla kognitiivisen disso-
nanssin – suhteessa kulttuuriin, mikä mahdollistaa luovan ymmärtämisen 
kanssa eettisten epäkohtien varsinaisten syiden havaitsemisen. Hyve edellyttää 
siis aina katharsista: ulkopuolisen näkökulma on luovan toiminnan seurausta, 
mikä mahdollistaa näkökulman avautumisen ikuisuuden näkökulmasta. Ihmi-
nen ei luonnollisesti koskaan saavuta sitä luovuuden tasoa mikä on itse Luojalla, 

                                                 
200  Feministisessä etiikassa lähtökohtana on Shafer-Landaun (2012, 272–281) mukaan 

äidin rakkaus lasta kohtaan. Erilaisissa eettisissä valintatilanteissa on olennaista poh-
tia, miten toimisi, jos tilanteessa olisi oma lapsi. Elämä ja siihen sisältyvät eettiset va-
lintatilanteet nähdään sotkuisina ja sekavina. Moraaliseen täysikasvuisuuteen kuu-
luu olennaisesti elämän monimutkaisuuden ymmärtäminen ja myöntyminen siihen, 
että ongelmiin ei ole helppoja ratkaisuja. Myös Levinas käyttää vanhemman ja lapsen 
suhdetta esimerkkinä autenttisesta eettisestä tilanteessa verrattuna teoreettiseen lä-
hestymistapaan. 

201  Levinas tahtoi palauttaa filosofiaan metafysiikan ja tuonpuoleisen toiseuden.  Toi-
seus käsitteenä koskee siis niin Jumalaa kuin lähimmäistäkin. Filosofia oli siirtynyt 
yhä enemmän empiiristen luonnontieteiden kaltaiseksi tieteeksi, minkä seurauksena 
subjekti-objekti jaottelu, kausaliteetin korostaminen ja tiedon kategoriat olivat tulleet 
keskeisiksi. Levinas (2008, 66–67) asettaa logoksen eli tiedon sijaan lähtökohdaksi 
phronesiksen kuitenkin eri tavalla kuin Heidegger. Elämänviisauden lähtökohtana 
on toiseus eli ihminen voi oppia ymmärtämään asioita nimenomaan toisen ihmisen 
kautta, koska se avaa kokonaan uuden näkökulman. Toiseus ja vieraus mahdollista-
vat ulosastumisen omasta suljetusta tietoisuudesta. (Thomas 2004, 38–48; Tuohimaa 
2001, 35–37.) 
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mutta mitä enemmän hän tekee spontaaneja rakkauden tekoja, sitä vahvemmin 
hänen näkökulmansa avautuu ikuisuuden horisontista käsin. Tätä kautta on 
ymmärrettävää, miksi Vanhoozer (DD, 351–353) kritisoi Gadamerille keskeistä 
horisonttien sulautumisen ajatusta vastaan. Toinen horisontti, ulkopuolisen nä-
kökulma, on eettisen toiminnan perusta ja hyve, joka kehittyy edelleen rakkau-
dellisen toiminnan myötä.  

Omalla teoriallaan Vanhoozer haluaa kehittää eteenpäin samalla sekä kris-
tillistä etiikkaa että Aristoteleen hyveajattelua. Lutherin ankara kritiikki Tuo-
mas Akvinolaisen Aristoteleelta omaksumaa hyveajattelua vastaan merkitsi 
samalla hyve-etiikan hylkäämistä. Vanhoozerin mukaan ongelma alkoi jo itse 
asiassa reilut tuhat vuotta aiemmin Augustinuksen (Käsikirja Laurentiukselle § 
30–32) taistelussa pelagiolaisia vastaan, missä olennaista oli torjua mahdolli-
suus myötävaikuttaa omaan iankaikkiseen pelastukseen millään tavalla. Onto-
logisen tarkastelunäkökulman sijaan Vanhoozer tarkastelee etiikkaa toiminnan 
mimesiksen näkökulmasta. Olennaiseksi muodostuu tällöin kysymys toimin-
nan autenttisuudesta: 

For Luther, nothing we do, no “external practice or activity, can ever produce Chris-
tian righteousness. We do not become little Christs by mimicking Chirist’s behavior. 
Mimicry, seeking to put on Christ after the flesh, is “mere” imitation, an external, su-
perficial, fruitless, and deceptive enterprise. 

This Protestant anxiety has Augustinian roots. To suggest that disciples can, by dint 
of their own effort, do the right thing – make themselves righteous – is to succumb to 
a kind of Pelagian can-do, self-help mentality, where “ought” implies”can”. This 
Augustinian anxiety in turn has Pauline roots. Paul insists that righteous comes 
through faith in Christ, not through the “works of the law” (i.e., moralism) for the 
simple reason that sinners are unable to keep the law. (FSU, 122.) 

Vanhoozer ymmärtää protestanttisuuden varsinaiseksi ongelmaksi armon ja 
anteeksiannon olemuksellisen näkökulman korostamisen, minkä seurauksena 
toiminnan eettinen näkökulma jää paitsioon. Paavalin, Augustinuksen ja edel-
leen Lutherin imputaatiota (CA IV, 1–4.) korostava ehdoton armo-oppi ei ole 
jättänyt tilaa oppimisen näkökulmalle, minkä seurauksena kysymys ihmisen 
moraalisesta kehityksestä ja kasvusta on jäänyt avoimeksi. 

Vanhoozer nostaa esille C.S. Lewisin ajatuksen, minkä mukaan ihmisen 
täytyy toimia jonkin asian saavuttaakseen ikään kuin hänellä jo olisi se. Saman-
kaltaista ajattelua hän on löytänyt Jennifer Herdtin hyveajattelusta, jossa koros-
tuu toiminnan merkitys hyveiden oppimisessa.202 Hyveitä voi oppia ja kehittää 
vain pyrkimällä tietoisesti suuntaamaan toiminta niiden mukaiseksi. Olennaista 
on toimia ikään kuin omaisi jo tavoiteltavan hyveen, jolloin tietoisuus muok-
kaantuu hiljalleen tekojen kautta:   

                                                 
202  Herdtin ajattelun taustalla on 1500- ja 1600-luvun vaihteessa eläneen käsikirjoittajan, 

jesuiitta Jacob Bidermannin ajatus hyveestä tienä kääntymykseen.  Ihminen voi jopa 
näytellessään hyveellistä roolia kehittää hyveitään. Shakespearen metafora ”Elämä 
on näytelmä” voidaan ymmärtää tässä yhteydessä uudella tavalla — käänteisesti. Jos  
elämää on mahdollista jäljitellä näyttämöllä, voidaan myös reaalielämässä jäljitellä 
hyveellistä elämää. (FSU, 122–123.) 
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According to Aristotle, we acquire virtues largely by habituation, that is, by acting as 
if we acquire virtues largely by habituation, that is, by acting as if we already possess 
them. ‘In Herdt’s view, Luther and other protestant theologians were suspicious of 
such attempts to acquire virtue, however, because they worried that these attempts 
would encourage pride and self-love, not to mention reliance on one’s own works ra-
ther than God’s grace. (FSU, 122.) 

Toisin sanoen hyveiden kehittyminen edellyttää mahdollisuutta tehdä virheitä 
ja oppia niiden kautta, mikä on nimenomaan protestanttisen etiikan suurin 
puute. Miten hyviä tekoja voi tehdä, jos niitä ei voi koskaan opetella? Hyve-
etiikassa olennaista on mahdollisuus epäonnistua ja oppia myös epäonnistu-
neista yrityksistä. Protestanttinen etiikka on ajautunut samankaltaisiin ongel-
miin kuin Levinasin kritisoima kantilainen etiikka, jossa etusija on tieto-
opilla.203 Vanhurskauttamisesta on tullut Vanhoozerin mukaan teologista ajatte-
lua liian keskeisesti ja voimakkaasti ohjaava periaate, minkä seurauksena on 
hyvin varauksellisesti, pelokkaasti ja torjuvasti suhtauduttu kysymyksiin mo-
raalin kasvusta ja kehittymisestä. 

Vanhoozer yhtyy Herdtin (2008, 166–168) esittämään näkemykseen, jossa 
Augustinusta tulkitaan enemmän Erasmus Rotterdamilaisen tulkintaan nojau-
tuen.  Erasmus oli humanisti, jonka ajattelussa hyveet saivat keskeisen aseman. 
Hän vastusti Lutherin (De Servo Arbitrio) opetusta sidotusta ratkaisuvallasta, 
minkä mukaan suhteessa Jumalaan ja pelastukseen ihmisellä ei ollut vapaata 
tahtoa. Erasmuksen vastakkaisen näkemyksen mukaan vapaa tahto oli välttä-
mättömyys, mitä ilman etiikassa ajauduttaisiin ylitsepääsemättömiin ongelmiin. 
Jos ihmisellä ei ole vapaata tahtoa, miten hän voi tehdä moraalisia valintoja? 

Herdt traces a different Augustinian path to a more positive conclusion, one that rec-
ognizes a legitimate place for moral striving (i.e., acting virtuously): “There is no oth-
er way to become what we are called to be except by acting a part. The hero of 
Herdt’s alternative account is Erasmus. Erasmus is open to the possibility that even 
those who do not explicitly confess Christ may be walking “in his steps” to the extent 
that they are imitating other moral exemplars whose beauty they do recognize. (FSU, 
122.) 

Vanhoozerin mukaan Herdtin Erasmus tulkinta mahdollistaa näkökulman, 
missä eettinen kasvu ja kehitys toteutuvat improvisaatiossa, missä virheiden 
tekeminen nähdään välttämättömänä osatekijänä oppimisprosessia. Erona 
Herdtin ajattelun ja Vanhoozerin välillä on spontaanin improvisaation koros-
taminen ja kriittisen näkökulman välttämättömyys. Vanhoozerilla ongelmien 
taustalla ovat kulttuurissa vallitsevat kertomukset, mitkä estävät oikeaa ja ra-

                                                 
203 Myös Levinas palaa Aristoteleen etiikan periaatteisiin, etsien samalla ulospääsyä 

eettisistä järjestelmistä, joihin liittyy käskyjen ja ohjeiden sääntökokoelma. Esimer-
kiksi kategorinen imperatiivi on ongelmallinen, koska sen seurauksena etiikasta tulee 
tietoa. Levinasin mukaan etiikassa ensisijaista on suhde toiseen, mikä tarkoittaa sa-
malla astumista ulos tiedosta. Toiseuteen tutustuminen tuo mukanaan vierauden, 
erilaisuuden ja pelon. Levinasin pyrkimys ei ollut luoda uutta eettistä järjestelmää, 
vaan itse etiikan paljastaminen, mikä sinänsä on mahdotonta, koska se edellyttäisi 
toisen toiseuden purkamista tiedolliseksi ja kielelliseksi rakenteeksi. Levinasin mu-
kaan olennaista suhteessa toiseen on nimenomaan tulla tietoiseksi hänen kuolevai-
suudestaan ja haavoittuvuudestaan. (Dastur 2014, 134–136; Tuohimaa 2001, 35–37.) 
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kentavaa luovaa toimintaa ja motivoivat toimintaa illokutiivisesti väärään 
suuntaan itsekkäitä päämääriä kohti. 

 Vanhoozerin mukaan reformaatio jäi pahasti kesken eikä Luther kyennyt 
irrottautumaan kristinuskon sovitusopillisesta tulkinnasta, mikä hänen mu-
kaansa on ollut kristinuskon väärä itseymmärrys. 204 Calvin ja Barth ottivat kui-
tenkin oikean suuntaisia tulkinnallisia askeleita, joita Vanhoozer kehittää edel-
leen filosofisen hermeneutiikan suuntaan. Toiminnan mimesis ja juoni mahdol-
listavat täysin uuden tavan ymmärtää kristinuskon keskeisin sanoma: Jeesuk-
sen elämä ja kuolema on Jumalan ohjaama tragedia, mikä kauhun ja pelon syn-
nyttämän katharsiksen kautta kykenee vapauttamaan ihmisen luovaan toimin-
taan. Vanhoozerin mukaan kristillinen phronesis ei koske kuitenkaan vain kat-
harsiksen kokeneita, vaan kaikki jotka kykenevät luoviin rakkauden tekoihin, 
ovat osallisia mimeettisestä yhteydestä itse Luojaan. Vanhoozerin ajattelu ei 
näytä olevan tässä kohden täysin johdonmukaista. Tragedian tuottama kathar-
sis ei ole välttämätön osa hyveprosessia, vaikka se muuten näyttäytyy keskei-
senä osatekijänä. Vanhoozer (FSU, 122.) vetoaakin yllättäen esteettiseen argu-
menttiin:”they are imitating other moral exemplars whose beauty they do rec-
ognize.” Luova toiminta lähimmäisen parhaaksi edustaa Jumalan silmissä kau-
nista ja hyvää riippumatta siitä, mikä on toiminnan motiivi. Ehkä Vanhoozerin 
ajatusta voidaan tulkita vaihtoehtoisesti myös niin, että katharsiksella on myös 
välillinen vaikutus. Luovaa toimintaa voidaan myös onnistuneesti representoi-
da eli kriittiseksi tarkastelupisteeksi muodostuu lopulta vain toiminnan este-
tiikka. 

Vanhoozerin sitoutuminen Aristoteleen hyve-etiikkaan näyttäytyy yhä il-
meisemmältä seuraavan lainauksen kautta: (FSU, 122–123.) 

Can we by imitating become like God? Can we by acting (mimesis) not only pretend 
to be but actually become virtuous, or must we simply wait for God’s transforming 
grace to make us new creatures? (FSU, 123.) 

Vanhoozer näkee Lutherin205 ajatuksen armon muuttavasta voimasta vääränä 
perustulkintana, joka lopulta lamauttaa ihmisen, minkä seurauksena hän jää 

                                                 
204  Vanhoozerin ajatteluun keskeisesti vaikuttanut Karl Barth ajatteli sovituksen olevan 

vain apostoliseen aikaan kuuluva kehittymätön, arkaainen, tulkinta, josta Luther ja 
Calvin eivät kyenneet irtautumaan. Barthin itseymmärrys olikin se, että hän itse saat-
taa kesken jääneen reformaation päätökseen. Ristillä ei ole Barthille sovittavaa merki-
tystä, vaan se ainoastaan ilmoittaa Jumalan ei-olemisen maailmassa. Lutherin teolo-
giassa lähtökohtana on vanhurskauttaminen, mutta Calvinilla puolestaan Jumalan 
salattu valinta, minkä jälkeen vasta tulee vanhurskauttaminen. (Kooi 2005, 47–48.) 
Vanhoozer (CI, 18) seuraa Gottfried Thomasiuksen tulkintaa, jossa kristologiakin 
ymmärretään etiikasta käsin, ja kenosis merkitsee tietoisuuden transsendentaalisten 
ehtojen ”inhimillistämistä” eli temporaalisuutta. Tämä auttaa osalntaan ymmärtä-
mään etiikan keskeisyyden hermeneuttisena lähtökohtana, missä luova toiminta lä-
himmäisen parhaaksi mahdollistaa kriittisen näkökulman synnyn. 

205  Tässä kohden on hyvä huomata ero Lutherin ja Calvinin välillä. Lutherille armo oli 
absoluuttista, eikä sidottu ihmisen eettiseen kyvykkyyteen tai kehitykseen.  Luther 
tietyssä mielessä suoritti fenomenologisen reduktion – ennen fenomenologista 
reduktiota - kristinuskosta, jonka tuloksena armosta ja vanhurskauttamisesta tuli 
kaikkea muuta tulkintaa ohjaava ja sulkeistava periaate. Calvin puolestaan luotti 
vahvemmin ihmisen kykyyn muuttua eli oppimiseen ja kehittymiseen moraalin alu-
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passiiviseksi vastaanottajaksi. Lutherin käsitys ihmisen eettisestä kehityksestä 
ei todellakaan ole kovin positiivinen, koska hän oli enemmän realisti kuin idea-
listi.  Hän puhuu useaan kertaan vain vähäisestä kehityksestä ja muutoksesta 
moraalin alueella. Luther korosti ihmisen muuttuvan varsinaisesti vasta ylös-
nousemuksessa. Lutherin tulkinnan sijaan Vanhoozer asettaa esikuvalliseksi 
Tuomas Kempiläisen (2006) teoksen De imitatione Christi, missä korostuu Kris-
tuksen sisäinen seuraaminen ulkoisen sijaan. Olennaista ei ole jäljitellä Kristuk-
sen ulkoisia hyviä tekoja, vaan sisäinen Kristuksen tunteminen. Tätä ajatusta 
Vanhoozer kehittää edelleen ja päätyy näkemykseen, missä Kristuksen tekemät 
teot edellyttävät oikeaa tulkintaa, sisäistä ymmärtämistä. Olennaista on ymmär-
tää Jeesuksen elämän olevan Jumalan performatiivista toimintaa, Jumalan maa-
ilmassa esittämä tragedia. Luovan ymmärtämisen avulla ihminen kykenee tul-
kitsemaan näytelmän käänteitä, tapahtumisen välisiä kausaalisia suhteita oikein. 
Maailmassa esitettävä draama siis syvimmiltään kuvaa tuonpuoleisen Jumalan 
varsinaista olemusta, mutta vain draamallisen kausaliteetin eli toiminnan mi-
mesiksen kautta ymmärrettynä. Etiikka ei sen vuoksi ole Kristuksen tekojen 
imitaatiota, vaan ennen kaikkea luovaa toimintaa eli improvisointia. Jeesuksen 
toiminta on esimerkillistä nimenomaan vain sen spontaaniuden ja lähimmäi-
seen suuntautuvan empaattisuuden osalta.  

Vanhoozerilla teoreettisen perinteen kritiikki lähtee liikkeelle Aristoteleen 
tulkinnasta, missä Jumala käsitetään liikkumattomaksi liikuttajaksi, minkä seu-
rauksena ihanteena on vaipuminen liikkumattomaan ihmettelyyn.  Vanhoozer 
käsittää Jumalan lähtökohtaisesti aivan eri tavalla luovana toimijana, minkä 
vuoksi etiikan perusta on sen vuoksi ”Jumalan kaltaisuus” uudella tavalla ym-
märrettynä, missä keskeinen huomio kiinnittyy improvisaatioon ja spontaaniu-
teen eli luovaan toimintaan. Todellisuutta tulee tarkastella juonien näkökulmas-
ta, joiden tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää. Tämä merkitsee samalla täysin 
uutta etiikan tulkintaa, mikä selittää Vanhoozerin innostuksen Herdtin (2008) 
esittämiä näkökantoja kohtaan. Luovan toiminnan muodostama juoni mahdol-
listaa myös uuden autenttisen identiteetin kehittymisen ja kasvun. Rakkaudel-
linen toiminta muuttaa ihmistä, mikä tarkoittaa samalla hyveen kehittymistä. 
Mitä enemmän spontaania rakkaudellista toimintaa harjoittaa, sitä suuremmak-
si tulkinnallinen jännite vallitsevan kulttuurin kertomuksiin kasvaa. Hyve tar-
koittaa siis Vanhoozerin tapauksessa tarkkaan ottaen kykyä spontaaneihin rak-
kauden tekoihin eri tilanteissa. Erilaisia mahdollisia eettisiä valintatilanteita on 
olemassa lähes ääretön määrä, mikä ei kuitenkaan ole ongelma, koska olennais-
ta on kyky luoviin ratkaisuihin kriittisyyteen yltävän tulkintahorisontin näkö-
kulmasta. Spontaani toiminta edellyttää turvallisuutta ja lupaa myös epäonnis-
tua, minkä vuoksi spontaanius kasvaa rakastettuna olemisen kokemuksen kaut-
ta. Mitä vahvemmin ihminen kokee olevansa rakkauden kohteena ja hyväksytty, 
sitä spontaanimmin hän uskaltaa toimia. Käsittääkseni Vanhoozer näkee tässä 
olleen kristinuskon perinteen suurimman ongelman. Luovuuden vapauttami-
sen sijaan kirkot ovat pyrkineet toiminnan kontrollointiin, eivätkä ole antaneet 

                                                                                                                                               
eella.  Calvin olikin tässä mielessä ”empiristi”: oikea toiminta ja kiitollisuus toimivat 
reaalisena todisteena ihmisen kristillisestä vakaumuksesta. (WTW, 235–238.) 
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tilaa spontaaniudelle, eettiselle kasvulle tai oppimiselle virheiden tekemisen 
kautta.   

Kristinuskon sanoma on Vanhoozerin mukaan syvimmiltään eettinen. Se-
kä kreikkalaisessa Dionysioksen kultissa että juutalaisuudessa esiintyvä uh-
raaminen ja syntipukkitraditio ovat ohjanneet kristinuskon tulkintaa niin, että 
siitä on tullut lopulta sen itseymmärrys. Sovittavan uhrin sijaan Vanhoozer nos-
taa kristinuskon sisällöksi luovan toiminnan lähimmäisen ja yhteisön parhaaksi 
seuraten sisällöllisesti pitkälti Aristoteleen etiikkaa – toki uudella tavalla tulkit-
tuna. 206 Toisin sanoen kristinuskon varsinainen sanoma on nimenomaan eetti-
nen, mikä tulee ymmärtää spontaanina improvisaationa eli luovana toimintana 
lähimmäisen parhaaksi.  

5.3 Teatteri ja metheksis 

Tässä alaluvussa tarkastellaan Vanhoozerin käsitystä ajan ja ikuisuuden limit-
tymisestä, mikä toteutuu kun ihminen tulee luovan toiminnan kautta osalliseksi 
triniteetin sisäisestä leikistä. Tämän- ja tuonpuoleisuuden välinen raja ylittyy 
ainoastaan toiminnan mimesiksen avulla, minkä vuoksi tuonpuoleisuutta ei voi 
ymmärtää ilman draamallisen kausaalisuuden (analogia dramatis) sisäistämistä. 
Temporaaliselle näkökulmalle ominaisen järjen projektion sijaan Jumalan ilmoi-
tus voidaan ymmärtää draamallisen kausaliteetin avulla uudella tavalla luovas-
ti kahden juonen vastavuoroisena limittäytymisenä. Ihmisen ongelmana on siis 
syvimmiltään kykenemättömyys luoda oikeaa käsitystä ikuisuudesta ja Juma-
lasta, mitkä kuitenkin katharsiksen jälkeen on mahdollista oppia tuntemaan 
autenttisesti luovan toiminnan eli rakkauden mahdollistaman metheksiksen 
myötä, jolloin ihminen tulee osalliseksi ikuisesta rakkaudesta (agape). 

Tuonpuoleisuuden ja tämänpuoleisuuden yhteen limittyminen, metheksis, 
toteutuu kun maailmassa kätkeytyvä rakkaus tulee ilmi luovissa rakkauden 
teoissa, mitkä muuttavat maailmaa. Maailmassa vallitsevaa sortoa ja pahuutta 
ei ole mahdollista hävittää väkivallan avulla, vaan positiiviset muutokset toteu-
tuvat käänteisen estetiikan kautta. Toiminnan mimesiksessä toteutuva yhteys 
triniteetin sisäiseen leikkiin eli kaiken luovuuden lähteeseen mahdollistaa maa-
ilman muuttamisen ilman väkivaltaa. Tätä elämänviisautta (phronesis) ei voi 

                                                 
206 Aristoteleen etiikalle ominaista on oppimisen painottaminen, mikä poikkeaa olennai-

sesti Platonin käsityksestä, jossa ihminen käsitettään synnynnäisesti moraaliseksi 
olennoksi, jonka pahat teot johtuvat tietämättömyydestä. Moraalisesti väärät valinnat 
vahingoittavat ensisijaisesti tekijää itseään, eivät teon kohdetta. Tärkeintä on säilyttää 
aina sielun puhtaus ja totuudellisuus, koska hyveellistä sielua ei varsinaisesti voi va-
hingoittaa. Platonin ihmiskuva on dikotominen, järjen ja sielun määrittäessä ihmisen 
varsinaisen olemuksen. Ruumis voi kärsiä väärinkohtelusta, mutta hyveellinen sielu 
säilyttää mielenrauhan vääryydenkin edessä. Ruumis on sielun asuinsija, joka on ka-
toavainen. Ihminen jo syntyessään omaa luonnostaan kaiken oikeaan moraaliseen 
toimintaan tarvittavan. Uhkana on ainoastaan tietämättömyys, joka selittää yksilön 
moraalin vastaisen toiminnan. Sokraattinen metodi mahdollistaa sielussa jo olevan 
tiedon saamisen järjen käyttöön. (Pojman 2006, 36–44.) 
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oppia kirjoista tai opettaa teoriana, vaan se voidaan omaksua yksinomaan luo-
van toiminnan mahdollistaman tulkintahorisontin kautta. 

 Jean Calvinin mukaan luomakunta on Jumalan kunnian teatteri, mitä 
Vanhoozer tulkitsee Aristoteleen draamateorian valossa nostaen keskiöön juo-
nen ja toiminnan mimesiksen. (Kooi 2005, 106.) Teatteri on kuitenkin myös 
muissa yhteyksissä nostettu todellisuuden luonnetta kuvaavaksi periaatteeksi. 
Vanhoozer (DD, 163) itse viittaa myös Baconin käyttämään ajatukseen epäju-
malien teatterista: “Francis Bacon calls the ‘Idols of the Theatre,’ which mistake 
their own performances for the truth itself.” Bacon siis kuvaa teatterivertauksel-
la ihmisten harhautumista omien tulkintojen ja totuuden samaistamiseen, jossa 
ei lainkaan kyseenalaisteta omaa ajattelua ja käsitystä todellisuudesta.  

Baconin ohella näyttämöä metaforana käyttää Leskisen (2017, 140–141) 
mukaan myös Thomas Hobbes. Leskinen nostaa esille Foucault’n ja Reaganin 
tulkinnat, joiden mukaan Hobbesilla sota on metafora, mikä viittaa ihmisten 
väliseen valtataisteluun yleisellä tasolla. Sota tulee ymmärtää draamana ja per-
formanssina, monilla eri tasoilla toteutuvana taisteluna vallasta, jossa käytetään 
naamioita ja otetaan rooleja halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.  

Leskisen (2017, 140–141) mukaan myös Hobbesilla (1991, 31; 278–279) Ju-
malan ja ihmisten välille muodostuu mimeettinen suhde. Hobbesin mukaan 
ihmisellä on kyky (tekhne) jäljitellä luontoa, mutta hän tarkoittaa sillä nimen-
omaan Jumalan kykyä luoda. Myös siis Hobbesilla ihmisen luovuuden ja Juma-
lan luovuuden välillä on mimeettinen suhde, minkä mukaan ihminen hallitsee 
yhteiskuntaa samalla tavalla kuin Jumala on luonut maailman ja hallitsee sitä.207  
Ihminen kykenee luomaan keinotekoisen eläimen (leviathan) eli yhteiskunnan 
samalla tavalla kuin Jumala on luonut ajattelevan ihmisen. Hobbes luo näin 
vahvoja analogioita ihmisen ja Jumalan luovuuden välille.  

Vanhoozerin ajatteluun liittyy samankaltaisia piirteitä kuin Hobbesin ajat-
teluun. Platonin (Timaios 55c6) käsitys aisti- ja ideamaailman välisestä mimeet-
tisestä suhteesta, jossa aistimaailma käsitetään demiurgin luomana kuvana, 
näyttää siis saavan erilaisia muotoja.  Hobbesilla mimesis edustaa positiivista ja 
välttämätöntä ilmiötä, mikä poikkeaa Platonin kopion ajatuksesta. Hobbesilla 
luojan ja ihmisen luovuuden välille syntyy samankaltainen mimeettinen suhde 
kuin Derridan (1981, 9) Kantin estetiikka analysoivassa tekstissä esille nostama 
oletettu mimeettinen suhde luonnon luovuuden ja taiteellisen neron luovuuden 
välillä. Sekä Hobbes että Kant —kun jälkimmäinen kohdalla seurataan Derri-
dan tulkintaa —ymmärtävät suhteen nimenomaan kahden eri luovuuden väli-
senä kausaliteettina tai analogiana. Vanhoozerilla puolestaan ihmisen luovuus 
tukahdutetaan kulttuurissa vallitsevien illokutiivisten kertomusten vaikutuk-
sesta, mistä voi vapautua vain Jumalan maailmassa esittämän draaman mah-
dollistamassa katharsiksessa. Vanhoozer tulkitsee toki myös ihmisen perusta-

                                                 
207  Mimesis määrittyy Hobbesilla Aristoteleen fysiikassa käsitellystä taidosta (tekhne) 

käsin, missä se ymmärretään kykynä jäljitellä luontoa. Siirtyminen luonnontilasta yh-
teiskuntaan tapahtuu mimesiksen avulla. Mimeettisyys on myönteinen ilmiö, jota 
tarvitaan myös sovittautumisessa yhteiskuntaan. Yhteiskuntarauha edellyttää jäljitte-
lyä, koska sen avulla kunnioittaminen ja hyväksyminen on mahdollista osoittaa val-
tataistelun draamassa. (Leskinen 2017, 140–141.)  
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vasti eri tavalla kuin Hobbes: keskeisen sija on kulttuurissa vallitsevilla narraa-
tioilla ja luovalla toiminnalla. Luovuus on Vanhoozerilla syvimmiltään kätkey-
tyvää, eikä tule varsinaisesti ilmi kuin vasta toiminnan muodostamassa juones-
sa. Hobbesille luovuus on sitä vastoin ennen kaikkea kykyä luoda järjestystä. 
Vanhoozerilla luovuus on improvisaatiota, luovaa toimintaa, jota ohjaa kulttuu-
risesta konformistisuudesta irtaututunut mielikuvitus. Hobbesilla korostuva 
kyky rationaalisuuteen on vieras Vanhoozerille, jolla puolestaan korostuu en-
nen kaikkea luovat hyvät teot lähimmäistä kohtaan eli rakkaus. 

Vanhoozer ei ilmeisesti tarkkaan tunne Platonin tai Hobbesin tulkintaa 
mimesiksestä, ainakaan hän ei missään teksteissään viittaa niihin. Huolimatta 
joistakin satunnaisista, ehkä enemmän näennäisistä yhtäläisyyksistä, on Van-
hoozerin ajatus toiminnan mimesiksen ulottamisesta kosmiselle tasolle kuiten-
kin ainutkertainen.208  

Draama ei Vanhoozerille ole myöskään vain metafora tai analogia kuten 
se näyttää olevan esimerkiksi Calvinilla tai Hobbesilla. Vanhoozer käsittää to-
dellisuuden draamana laajassa mielessä ymmärtäen toiminnan (dran) nimen-
omaan kokonaisvaltaisena ja konstitutiivisena todellisuuden kuvaajana, mikä 
ulottuu kuvaamana myös itse Jumalaa. Mimeettinen suhde Jumalan ja ihmisen 
välillä toteutuu nimenomaan luovassa toiminnassa, mikä merkitsee olennaisesti 
uutta tapaa hahmottaa hyve. Vanhoozerilla korostuu oppiminen improvisaati-
on kautta, jossa olennaisesti korostuvat myös vapaus ja mahdollisuus erehtyä. 
Oikea improvisaatio toiminnassa on mahdollista vain tiedostetun anteeksian-
tamuksen kautta. Anteeksiantamus mahdollistaa myös uuden näkökulman to-
dellisuuteen, mikä mahdollistaa tekojen taustalla vaikuttavien juonien tunnis-
tamisen ja purkamisen.  

Adorno (2006) näki mimiikan saaneen alkunsa maagisista rituaaleista ja 
ilmenevän modernilla ajalla tieteen harjoittamisessa. Adornolla mimiikka kään-
tyy ilmiöksi, minkä seurauksena ihminen vieraantuu luonnosta ja itsestään. 
Luonnosta erottautuminen merkitsee lopulta subjektin kääntymistä objektiksi, 
minkä seurauksena myös luontosuhde repressoituu ja muodostuu kielletyksi 
alueeksi. Mimesiksen repressoituminen ilmenee kaipuuna lumoutumiseen ja 
vapaaseen havainnointiin.  Mimesis ilmenee taiteessa sen alkuperäisessä muo-
dossa: rakkautena. Adornolle mimesis on eros, joka suuntautuu sisältä ulos 
rakkauden ja halun ohjaamana. Mimesis on liikettä sisältä ulos eli ihmisen si-
säinen maailma ilmenee ulkoisessa toiminnassa. Lapsi tai nuori oppii matkimal-
la ja pyrkii samaistumaan ympäristöön. Tämä perustava imitatiivinen luonne 
pakottaa ihmisen luomaan myös illuusioita. Toinen, joka on rationaalisuuden ja 
käsitteellistämisen avulla toiseutettu, tunnistetaan aina vieraana, ei autenttisena 

                                                 
208  Sekä Platon että Hobbes ymmärtävät mimesiksen kyllä luovuuteen liittyvänä, mutta 

Vanhoozer ymmärtää myös Jumalan lähtökohtaisesti hyvin eri tavalla. Nimenomaan 
valmiin käsikirjoituksen puuttuminen merkitsee luovuuden korostumista myös itse 
Jumalan suhteen. Hobbesin käsityksessä korostuu järjestys ja järjestäminen, mikä 
asettuu vasta-asetelmaanVanhoozerin tulkinnan kanssa, jossa maailmassa vallitsee 
kaaos ja epäjärjestys kulttuurin tasolla. Vasta taustalla vaikuttavien juonien tunnis-
taminen tuo järjestystä ja auttaa hahmottamaan juonien ja kulttuurissa ilmenevän 
symboliikan välisiä suhteita. 
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omana itsenään. Toiseuttamisesta vapautumisen mahdollistaa mimeettinen im-
pulssi, jolloin tapahtuu assimiloituminen. Mimeettinen impulssi mahdollistuu 
heikkoudessa ja haavoittuvuudessa, missä kontrolli ja rationaalisuus häviävät. 
Mimesis, rakkaus ja sympatia mahdollistavat näin uuden näkökulman minuu-
delle, jossa toiseuttamisen sijaan itseä katsotaan todellisen toisen näkökulmasta. 
(Gebauer& Wulf 1995, 284–287; Nelson 2012, 327–330; Jay 1997, 32–34.) 

Vanhoozerin tulkinta mimesiksestä ja mimiikasta on saanut selkeästi pal-
jon vaikutteita Adornolta. Vanhoozerilla eroksen sijaan huomio kiinnittyy aga-
peen eli yksin Jumalalle ominaiseen rakkauteen, mistä ihminen voi tulla osal-
liseksi toiminnan mimesiksen avulla. Adornolla keskiöön nouseva ihmisen si-
säinen maailma ja suhde luontoon laajenevat Vanhoozerilla kosmisen tragedian 
tarkastelunäkökulmaan. Toiminta on kulttuuristen kertomusten illokutiivisesta 
vaikutuksesta johtuen epäautenttista mimiikkaa: yksilö pyrkii jäljittelemällä 
toteuttamaan ja saavuttamaan kulttuuristen kertomusten asettamat päämäärät. 
Tämä opittu suhde siirtyy koskemaan myös ihmisen tulkintaa kristinuskosta, 
mikä merkitsee mimiikkaan perustuvaa suhdetta Jumalaan. Katharsis mahdol-
listaa kuitenkin vapautumisen mimiikasta, jolloin ihmisen mielikuvitus vapau-
tuu ja pääsee jälleen kukoistamaan luovassa toiminnassa. Tämä merkitsee myös 
mimiikan vaihtumista improvisaatioon, mikä mahdollistaa luovuuden ja bahti-
nilaisen ulkopuolisen näkökulman syntymisen. Sen seurauksena ihminen ky-
kenee vapatumaan temporaalisuudesta ja luovan tulkinnan avulla käsittämään 
Jumalan ei-objektivoivasti ja  autenttisesti: agape-rakkautena, joka ilmoittaa it-
sensä valona ja rakkautena.  

Imitoinnin ja mimiikan sijaan Vanhoozerin mukaan olennaista on ainut-
laatuisuus, mikä mahdollistuu toiminnan mimesiksen avulla. Improvisaatio eli 
luova toiminta merkitsee yhteyttä triniteetin sisäisen leikkiin, mikä on kaiken 
rakkauden ja luovuuden lähde. (vrt. Tractatus logico-philosophicus 6.4–6.421) 

Intriguingly, the Greek term for “imitators” (mimetes) is related to the term Aristotle 
used to describe the relationship of the theater to life: mimesis (“imitation”). The 
form of the church’s fitting participation in the drama of redemption is precisely that 
of mimesis: an imitation of Paul, Of God, of Christ. To be sure, the church does not 
literally replicate Christ’s work. Mimesis is not about making exact copies. Jesus’ per-
son and work are singular, unique, and thus unrepeatable. The Christian vocation is 
rather that of creative imitation, a nonidentical participation in the missions of the 
Son and the Spirit. (DD, 401.) 

Luova toiminta merkitsee osallisuutta Jumalan rakkauteen ei-identtisesti. Tois-
ton sijaan Vanhoozerilla korostuu yksilöllisyys ja erillisyys. Jokainen elämän 
hetki on ainutlaatuinen eli autenttiseen209 elämään ei sisälly toistoa.  

Adornon ja Vanhoozerin tulkinnoilla mimesiksestä on lisäksi yhtymäkoh-
ta idealismin vastaisuudessa: toiminta asettuu idean paikalle. Adornon luovuu-
teen liittämä liike sisältä ulos merkitsee Vanhoozerin kohdalla triniteetin sisäis-
tä liikettä, joka suuntautuu ihmiskuntaa kohti. Jumalan agape-rakkauden tun-
                                                 
209  Hart (2014, 264–265) nostaa esille Derridan pohdinnan rukouksen autenttisuuden 

merkityksestä. Taustalla heijastelee todennäköisesti Barthin teologia, jossa autentti-
nen rukous on ainoa mahdollisuus tavoittaa ikuisuus. Vanhoozer asettaa rukouksen 
sijalle autenttisen toiminnan. 
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teminen merkitsee Jumalan objektivoinnin ja toiseuttamisen lakkaamista, mikä 
mahdollistaa Jumalan tuntemisen luovana.  Ihminen on tällöin toiminnan mi-
mesikseen perustuvassa autenttisessa suhteessa rakkauteen, mikä merkitsee 
mimiikan loppua.210 

Vanhoozer palaa siis osittain keskiajalle ominaiseen käsitykseen, jossa var-
sinaisena luovuuden lähteenä on Jumala. Renessanssi merkitsi olennaista muu-
tosta luovuuden ymmärtämisessä, minkä seurauksena luovuudesta tuli ensisi-
jaisesti monitaitoisen lahjakkaan neron ominaisuus. Vanhoozerin mukaan Kris-
tuksen elämä oli luovaa ja ainutlaatuista, mistä pitäisi seurata mimiikan sijaan 
oman ja jokaisen muun yksilön ainutlaatuisuuden ymmärtäminen. Vanhooze-
rin ajattelussa jokaisen yksilön ainutlaatuisuus ja erityisyys asettuvat Hegelin ja 
Marxin dialektista historiakäsitystä vastaan. (Marx&Engels 1970, 65–70.) Histo-
ria ei toista itseään eikä se ole ennustettavissa. Jokainen historiallinen hetki on 
ainutlaatuinen eikä tulevaisuus ole kausaalisuuteen ja teleologisuuteen perus-
tuvan päättelyn pohjalta ennustettavissa. Tulevaisuus yllättää, koska Jumalakin 
improvisoi. Elämää ei sen vuoksi kannata tai pidä elää laskelmoiden, jolloin 
ihminen vieraantuu siitä. Jokainen hetki on spontaania heittäytymistä improvi-
saatioon ja autenttisuuteen. Marxin mukaan luovuutta rajoittavat yhteiskun-
nassa vallitsevat sortorakenteet, joista vapautuminen merkitsisi esimerkiksi laa-
jamuotoista taiteiden harjoittamista lisääntyneellä vapaa-ajalla. (Marx & Engels 
1970, 108–109.) Vanhoozerilla luovuutta rajoittavat puolestaan kulttuurissa val-
litseva monologinen toisto ja suljetut kertomukset, jotka tukahduttavat mieli-
kuvituksen. Tämän seurauksena ihminen menettää kyvyn autenttisuuteen ja 
mahdollisuuden tunnistaa kulttuurissa vallitsevia kertomuksia, jolloin myös 
luova toiminta vaihtuu mimiikkaan. 

Derridan ajatus mimesiksestä ainoana alkuperäisenä käsitteenä, jolla ei ole 
mitään referenssiä ja joka viittaa vain itseensä, vaihtuu Vanhoozerilla eri näkö-
kulmaan. Mimesis-käsitteen moninaiset ja hyvin ristiriitaiset tulkinnat, joihin 
Derridakin viittaa, tulee ymmärrettäväksi ajan ja ikuisuuden näkökulman kaut-
ta. Vanhoozerilla mimesiksen perustana on Jumalan persoonien leikki tuonpuo-
leisuudessa, mikä perustuu temporaalisen näkökulman sijaan luovan toimin-
nan mahdollistamaan ikuisuutta tarkastelevaan horisonttiin. Toisin sanoen 
aiemmat tulkinnat Platonista lähtien ovat edustaneet temporaalista näkökul-
maa.  Aristoteleen toiminnan mimesis mahdollistaa Ricoeurin mukaan juonen 
avulla puhtaasti temporaalisen näkökulman ylittämisen. Vanhoozer kehittää 
ajatusta edelleen Derridan mimesis-tulkinnan valossa. Toiston sijaan olennaista 
on ainutlaatuisuus ja erityisyys, mikä on ilmoitettu Kristuksen elämässä. Fari-
seukset ja saddukeukset edustivat ontoteologista ja laskelmoivaa tapaa käsittää 

                                                 
210  Julia Kristeva (2000, 18–20) erottaa toistaan staattisen mimesiksen ja toiminnan mi-

mesiksen. Kristevan mukaan antiikin draamalle ominainen toiminnan mimesis ilme-
nee nykyään katolisen kirkon liturgiassa, minkä lisäksi hän liittää yhteen ajatuk-
sen ”elävästä Sanasta” ja toiminnan mimesiksestä, joissa juoni ja toiminta liittyvät 
yhteen. 
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elämä, minkä vuoksi Jeesuksen spontaani toiminta herätti voimakasta vastus-
tusta ja pelkoa. Kosminen draama kertoo siis syvimmiltään myös improvisaati-
on ja ontoteologian yhteentörmäyksestä, missä tragedian päähenkilö oikeasta 
toiminnasta huolimatta murhataan. Tällä draamalla on referenssi ikuisuudessa, 
minkä sisäistäminen edellyttää kykyä luovaan tulkintaan.  

Näkökulman kääntyminen ajasta ikuisuuteen näkyy monella eri tasolla. 
Adornon eros muuttuu agapeksi. Luonnon tai taiteen tarkastelu vaihtuu kään-
teiseen estetiikkaan, missä ihmisestä itsestään tulee objektivoivan tarkastelijan 
sijaan tarkastelun kohde. Temporaalinen näkökulma mahdollistaa ainoastaan 
tämänpuoleisen toiston synnyttämien erojen tarkastelun. Augustinukselle (EP. 
IO. TR. 9, 2) keskeinen ikuisuuden näkökulma kääntyy Vanhoozerilla nimen-
omaan toiminnan mimesiksen tarkasteluun sen mahdollistaessa ajallisuuden 
ylittämisen juonen avulla.211.  

Toiminnan mimesis mahdollistaa siis ajan ja ikuisuuden limittymisen luo-
vissa rakkauden teoissa. Draaman metheksis toteutuu siis luovan toiminnan 
muodostamien juonien limittymisessä kun ihminen tulee osalliseksi triniteetin 
sisäisestä leikistä eli kaiken luovuuden lähteestä suuntautuessaan toimimaan 
itsestään ulospäin lähimmäisen parhaaksi. Sisäisen teoreettisen totuuden 
(thaumaston) katselun sijaan itsestä ulos suuntautuva rakkaudellinen ja luova 
toiminta mahdollistaa kasvun elämänviisaudessa (phronesis) ja todellisen kriit-
tisen näkökulman kehittymisen.  

5.4 Schiller ja Vanhoozerin käänteinen estetiikka 

Tässä alaluvussa tarkastellaan Vanhoozerin käänteistä estetiikkaa kasvatustie-
teellisen klassikon Friedrich Schillerin (2013) Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasva-
tuksesta teoksen valossa. Vanhoozerin ja Schillerin käsityksillä näyttää olevan 
monia yhtymäkohtia ja leikkauspisteitä, minkä vuoksi niiden vertailu on he-
delmällistä.212 Gadamerille, Derridalle ja Vanhoozerille keskeinen leikki juontaa 
juurensa Schillerin ajatteluun. Schiller ja Vanhoozer ymmärtävät ihmisen ase-
man Jumalan edessä vastuullisena toimijana hyvin samankaltaisesti liittäen sii-
hen samalla estetiikan. 

Schillerille on Kirkkopellon (2009, 99) mukaan ominaista ajatus maailman 
muuttamisesta – väkivaltaisen vallankumouksen sijaan - kauneuden avulla. 
Schillerille ominainen runouden estetiikka vaihtuu Vanhoozerilla käänteiseksi 
estetiikaksi, missä luova toiminta edustaa varsinaista kauneutta juonen näkö-

                                                 
211  Vanhoozer ei missään kohden mainitse varhaiskeskiajalla vaikuttanutta teologia 

Johannes Scotus Eriugenaa, jonka Salminen (2017, 79) nostaa esille jo hyvin varhaise-
na kaksisuuntaisen mimesiksen kehittelijänä. Eriugenan mukaan ihminen taiteellaan 
jäljittelee Jumalan taideteosta eli ajattelu muistuttaa Platonin käsitystä demiurgista 
suurena taitelijana.  

212  Aristoteleen teoria draamasta oli Beiserin (2005, 241–252) mukaan keskeisessä roolis-
sa Schillerillä, minkä pohjalta hän korosti toimintaa enemmän kuin puhetta. Tässäkin 
yksityiskohdassa Vanhoozerin ja Schillerin kohdalla on yhteneväisyyys.  
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kulmasta tarkasteltuna.213 Näkökulma vaihtuu siis ajallisesta ja ihmisen näkö-
kulmasta käänteiseen estetiikkaan, jossa asiaa tarkastellaan ikuisuuden per-
spektiivistä käsin. 

Schillerillä ihmisen ihmisyyden varsinainen perusta on hänen ulkopuolel-
laan. Ihminen ei syvimmiltään määrity sisäisesti itsestään käsin, vaan hän aina 
suhteessa johonkin.214 Hän ei siis ensisijaisesti määrity kognitiivisen toiminnan 
tai essentian perustella, vaan perustana on yksilön ulkopuolella oleva absoluut-
ti, joka edustaa ihmisyksilölle sekä toiseutta että samuutta. Absoluutti edustaa 
toiseutta, koska persoona ja tila ovat ikuisessa absoluutissa yhteneväiset. Ihmi-
sessä persoona ja tila ovat ikuisesti erillisiä. Samuutta absoluutti edustaa ihmi-
selle, koska se antaa ihmiselle eksistenssin ja suunnan aidolle ihmisyydelle. Ab-
soluutin olemus näin ollen samalla määrittää myös aidon moraalin, joka tulee 
erottaa moralismista, mihin ihminen varsin helposti ja usein lankeaa. Lisäksi 
absoluutti täysin vapaana antaa ihmiselle mallin aidosta vapaudesta, joka on 
samalla ehto aidolle moraalille ja rakkaudelle. (Kirjeitä ihmisen esteettisestä 
kasvatuksesta. XI, 2–4.) 

Vanhoozerin käsitys tulee verrattain lähelle Schillerin tulkintaa. Keskeinen 
ero muodostuu kuitenkin olemisen ja toiminnan näkökulmien välille. Vanhoo-
zerin käsitys vapaudesta ja luovuudesta ensisijaisesti Jumalan ominaisuutena ja 
sen liittäminen etiikkaan näyttävät olevan Schillerin ja Vanhoozerin käsityksis-
sä lähes identtisiä. Vanhoozerin käsitys ihmisestä joko luovana toimijana tai 
kulttuuristen kertomusten ohjaamana miimikkona muistuttaa Schillerin jaotte-
lua moralismiin ja aitoon moraaliin.  Olennaiseksi eroksi muodostuu kuitenkin 
Vanhoozerilla vahvasti esillä oleva triniteetin sisäisen leikki, mikä on kaiken 
luovuuden perusta. Suhde ikuisuuteen muodostuu Vanhoozerilla kaiken kaik-
kiin huomattavasti kompleksisemmaksi kuin Schillerin suhteellisen yksioikoi-
nen ja luonnollinen suhde absoluuttiin. (Lisi 2012, 31–37.) 

Absoluutti ei kuitenkaan Schillerin (2013, 74–75)   mukaan ole antropo-
morfinen ja puhtaasti järjellä käsitettävä, koska absoluutin ja ihmisen välissä on 
kuilu, minkä aiheuttaa aika, josta absoluutti on vapaa. Ihminen on persoonansa 
puolesta ajasta vapaa, mutta tilan eli lakkaamatta muuttuvan osalta ihminen on 
täysin alisteinen ajalle. Jopa niin, että tilan osalta ihmisen tehtävä on joka hetki 
täyttää ajan synnyttämä tyhjä tila.  Absoluutti on vapaa myös vieteistä, koska 
hän on täydellinen ykseys, toisin kuin ihminen, jonka ykseys voi toteutua vain 
viettien täydellisessä tasapainossa, mikä jää kuitenkin aina pelkäksi ideaaliksi 

                                                 
213  Schopenhauerilla estetiikan tehtävä on vaientaa tahto, jolloin yksilön halut, kamppai-

lut ja pettymykset häviävät taka-alalle. Kuitenkaan taiteilijoistakaan ei ole kuin vain 
osa kyennyt irtautumaan käsitteellisestä järkeen perustuvasta ymmärtämisestä intui-
tiivisen alitajunnan käyttöön. Tällä tavalla syntynyt taide tavoittaa ikuisen totuuden 
ja on sen vuoksi kaikkina aikoina arvostettua. (Hannan 2009, 102–105.) 

214  Koska ihmisessä, joka on äärellinen olento, persoona ja tila eroavat toisistaan, tila ei 
voi perustua persoonalle eikä persoona tilalle. Jälkimmäisessä tapauksessa persoo-
nan täytyisi muuttua, ensimmäisessä tapauksessa tilan täytyisi olla pysyvä; joka ta-
pauksessa täytyisi joko persoonallisuuden tai äärellisyyden siis lakata. Emme ole 
olemassa sen takia, että ajattelemme, tahdomme ja tunnemme; emme ajattele, tunne, 
tahdo sen takia, että olemme olemassa. Olemme olemassa siksi, että olemme olemas-
sa, tunnemme, ajattelemme ja tahdomme sen takia, että ulkopuolellamme on lisäksi 
jotain muuta. (Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta. XI,3) 
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eli sitä ei koskaan täydellisesti tavoiteta. Fyysisen olemassaolon eli aistisen vie-
tin näkökulmasta aika rajoittaa ihmisen havainnointia maksimaalisella tavalla 
tehden siitä hetkeen sidottua eli temporaalista. Aistisen vietin näkökulmasta 
tarkasteltuna ihmisen eksistenssi liukenee pois: hän on täysin alisteinen ajalle 
kadoten lopulta ajan virtaan.215 

Schillerin ajatus esteettisen etäisyyden välttämättömyydestä tulee hyvin 
lähelle Vanhoozerin bahtinilaista tulkintaa, jossa ulkopuolisuus on ehdoton 
edellytys kriittiselle tulkinnalle. Vanhoozerilla vain luova toiminta mahdollistaa 
etäisyyden. Schillerillä erottautuminen tapahtuu puolestaan esteettisesti, mikä 
syvimmiltään on myös Vanhoozerin ajatus. Estetiikka on kuitenkin Vanhooze-
rille käänteistä eli sitä ei tarkastella ensisijaisesti ihmisen, vaan Jumalan näkö-
kulmasta. Estetiikka Vanhoozerilla liittyy ihmisten luovaan toimintaan eli im-
provisaatioon lähimmäisen parhaaksi. Esteettistä on nimenomaan luova toimin-
ta, mikä samalla merkitsee mimeettistä yhteyttä itse rakkauteen. (vrt. Dewey 
1998, 247.) 

Schillerin mukaan fyysisellä tasolla ihmisen tietoisuus ei kykene reflek-
toimaan maailmaa itsestään erillisenä, mikä estää maailman tuntemisen. Fyysi-
nen taso on Schillerin mukaan idea, joka ei ole koskaan toteutunut puhtaana, 
mutta toisaalta ihminen ei koskaan ole siitä päässyt vapaaksikaan.216 Fyysinen 
taso vetää aina ihmisiä puoleensa, joten pisimmälle edistyneetkin voivat hetkit-
täin palata fyysiselle tasolle. Ihmisestä ei tee ihmistä varsinaisessa mielessä hä-
nen järkensä, vaikka sitäkin tarvitaan, vaan hänen vapautensa, joka edellyttää 
itsensä etäännyttämistä maailmasta. Järki on väline, joka auttaa ihmistä pois 
fyysiseltä tasolta, koska se vaatii ihmistä nousemaan korkeammalle tasolle. Sa-
malla järkeen liittyy myös uhkakuvia, koska se voi ohjata ihmisen myös väli-
vaiheelliseen tilaan, jossa hän jo näkee fyysisen todellisuuden ohi. Hän ei kui-
tenkaan kykene irtautumaan fyysisestä todellisuudesta järjen avulla, minkä 
seurauksena hänen tilansa huononee entisestään. Mielen täyttää ilon ja huolet-
tomuuden sijaan huoli ja pelko, minkä seurauksena maailmaan on syntynyt 
erilaisia onnenautuuden järjestelmiä, joilla Schiller tarkoittaa erilaisia ideologi-

                                                 
215  Niin kauan kuin ihminen fyysisessä alkutilassaan pelkästään vastaanottaa aistimaa-

ilman passiivisesti, pelkästään tuntee, hän on myös täysin yhtä sen kanssa: ja juuri 
siksi, että hän itse on pelkkää maailmaa, hänelle ei ole vielä maailmaa. Vasta kun hän 
esteettisellä tasolla asettaa maailman ulkopuolelleen tai tarkastelee sitä, hänen per-
soonallisuutensa erottuu siitä, ja maailma ilmenee hänelle, koska hän on lakannut 
olemasta yhtä sen kanssa. (Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta. XXV,1) 

216  Schillerin (2013, 128–129; 74–75) mukaan ihmisen sekä yksilönä että ihmissukuna on 
käytävä läpi kolme eri kehitystasoa saavuttaakseen autenttisen ihmisenä olemisen, 
mikä mahdollistaa todellisuuden varsinaisen ymmärtämisen. Ensimmäinen taso on 
fyysinen tila, jolloin ihminen on vielä luonnon vallassa täydellisesti.  Ihminen on fyy-
sisessä tilassa rajoittunein, ajan rajoitteiden määrittämä ja aistisen vietin hallitsema. 
Fyysiselle tilalle on vastaparina esteettinen tila, jolloin ihminen vapautuu luonnosta. 
Kauneuden kokemuksen synnyttämä mielihyvä tuottaa rauhan tilan muodon kautta. 
Kolmas taso on moraalinen tila, jolloin ihminen hallitsee luontoa. Fyysisessä tilassa 
suhdetta luontoon kuvaa selviytyminen ja taistelu, ihminen ei kykene näkemään 
luonnon kauneutta ja täydellisyyttä, vaan se edustaa hänelle vihamielisyyttä ja saalis-
tamista, välitöntä nautintoa, hallitsemisen tuottamaa nautintoa ja samalla pelkoa tul-
la alistetuksi.  
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sia ja uskonnollisia järjestelmiä, jotka lupaavat hyvää lyhyellä tai pitkällä aika-
välillä aina ikuisuuteen asti. Tämä johtaa lopulta jopa fyysistä tasoa huonom-
paan lopputulokseen, koska ajatus ikuisesta olemista on nimenomaan fyysisen 
tilan välittömän tarpeen tyydytyksen tiivistymä, ideaali, joka samalla tuomitsisi 
ihmisen ikuiseen fyysisen tason tilaan. Sekin vähäinen onnellisuus, mikä fyysi-
sellä tasolla oli olemassa, kuitenkin lopulta menetetään eri onnenautuuden jär-
jestelmiä seuraamalla. (Schiller 2013, 131–132; 136) 

Vanhoozerilla ihmistä ohjaa joko kulttuuriset kertomukset tai hän on tul-
lut katharsiksessa vapautetuksi luovaan toimintaan. Schillerille ominainen pro-
sessi liittyy Vanhoozerilla selkeämmin ihmisen eettiseen kasvuun. Luovuus sen 
sijaan vapautuu punktuaalisessa katharsiksessa, mikä on luonteeltaan ainutker-
tainen.  

Schillerin kritiikki erilaisia onnenautuuden järjestelmiä kohtaan on osittain 
yhteensopiva Vanhoozerin ideologia- ja uskontokritiikin kanssa. Ne edustavat 
nimenomaan vääristynyttä pyrkimystä kontrolliin ja valtaan, mikä syvimmil-
tään estää ihmisen tuntemasta todellisuutta ja itseään. Schillerin (2013, 132–134) 
mukaan esteettisellä tasolla ihminen ei vielä ole saanut itseänsä täysin etäänny-
tettyä maailmasta, minkä vuoksi hänen kykynsä ymmärtää ja nähdä asioita on 
vajavainen. Aistisuus vääristää käsityksen moraalista, mikä edustaa Schillerillä 
kaikkein pyhintä ja ikuisesti pysyvää. Aistisessa vaiheessa ihminen käsittää mo-
raalin säädöskokoelmaksi, jonka joku on säätänyt, mikä suuresti alentaa moraa-
lin merkitystä, ja saa lopulta aikaan myös sen vääristymisen. Alentunut moraali 
liittyy väärään uskonnon harjoittamiseen, joita yhdistää moraalisen tilan aiheut-
tama harha: Itse pyhän absoluutin tai ikuisen lain sijaan hän katsoo niiden var-
sinaisen olemuksen ohi ja pyrkii pelokkaana, järjen avulla, löytämään tyydyttä-
vän vastauksen. Hän ei kykene abstrahoimaan eikä yllä puhtaan järjen alueelle, 
minkä vuoksi hän etsii vastauksen tunteen piiristä, mikä näyttää antavan tyy-
dyttävän vastauksen. Syvimmiltään on tietenkin kysymys tiedostamattomasta 
itsepetoksesta. (Boos 2002, 22–23.) 

Perustava ongelma moraalin alueella yhdistää Schillerin ja Vanhoozerin 
ajattelua. Vanhoozerin mukaan moraalin vääristymisen syynä on ihmisen mie-
len luoma feuerbachilainen heijastus eli epäjumalankuva. Eettistä toimintaa ei 
ohjaa tällöin mielikuvitus ja luova tulkinta, vaan kulttuurissa vallitsevat kerto-
mukset. Ihminen elää siis, ennen katharsista, myös Vanhoozerin mukaan itsepe-
toksessa, mutta on kyvytön ymmärtämään sitä. 

Ennen kolmanteen, esteettiseen, tasoon pääsemistä ihminen käy läpi pro-
sessia, jossa fyysinen ja esteettinen taso kilpailevat keskenään. Kaiken kaikkiaan 
tasoja ei Schillerin (2013, 134–136) mukaan pidä ymmärtää liian empiirisesti tai 
eksaktisti kuvattavassa oleviksi, vaan enemmänkin tulee kiinnittää huomiota 
niiden väliseen dynamiikkaan.  Ihmisyyden kaikkien kolmen tason tulee olla 
tasapainossa, jotta aito ihmisyys toteutuu. Kolmannelle moraaliselle tasolle siir-
tyminen tapahtuu esteettisen tason kautta. Olennaista on etäännyttää itsensä 
maailmasta ja tarkastella sitä ulkopuolelta, jolloin myös oma persoona on erilli-
nen maailmasta, mikä puolestaan mahdollistaa kauneuden näkemisen. Fyysi-
seen maailmaan olennaisesti kuuluva halu tahtoo omistaa havaitsemansa oliot, 
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esteettisellä tasolla ihminen sitä vastoin etäännyttää kohteen halun ulottumat-
tomiin. Samalla hän vapautuu luonnon mahdista, koska luonnosta on etäännyt-
tämisen seurauksena tullut objekti. Tämän seurauksena pelko väistyy ja hänestä 
tulee itsenäinen, minkä vuoksi hän voi vapautua itse luomistaan epäjumalista ja 
kykenee puolustamaan arvokkuuttaan.  

Epäjumalista vapautuminen edellyttää Vanhoozerilla katharsista. Epäju-
malat ovat hänelle varsin laaja käsite, mikä tarkoittaa laaja-alaisesti mimiikkaa 
ja imitaatiota minkä tahansa ilmiön suhteen. Ihminen on vapaa, kun hän voi 
käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan, mikä merkitsee samalla itsenäisyyttä 
ja kykyä persoonallisen elämäntarinan eli autenttisen identiteetin rakentami-
seen. Mielikuvitus saa keskeisen roolin myös Schillerillä, jolla itsensä etäännyt-
täminen maailmasta ja omaksi persoonaksi eriytyminen mahdollistaa mieliku-
vituksen käytön. Mielikuvituksen rajoittamattomuus ja mahdollisuus kohota 
fyysisen ja esteettisen tason rajoitteiden yläpuolelle mahdollistaa siirtymisen 
kolmannelle tasolle.  Kauneuden etsiminen on muuttunut välittömäksi koke-
mukseksi ja hapuileva etsiminen ei ole enää tarpeellista. (Schiller 2013, 137) 

Mielikuvitus ei Schillerin (2013, 128–131) mukaan ole vain väline, jonka 
avulla siirrytään moraaliselle tasolle. Päinvastoin kolmatta tasoa kuvaa nimen-
omaan mielikuvituksen käyttö ja kyky iloita lumeesta. Olennaista on halu kau-
neuteen ja leikkiin, joissa mielikuvitus voi päästä valloilleen. Mielikuvituksen 
vapaudelle asettaa rajat myös ulkoiset olosuhteet. Jos luonnon tarjoamat olot 
ovat liian rigoristiset, ei ihmisellä ole mahdollisuutta leikkiin ja mielikuvituksen 
käyttöön. Päinvastaisessa tapauksessa ihminen vapautuu kaikesta ponnistelus-
ta, mikä ei myöskään ole hänelle hyväksi, koska hän jää tyydyttämään täytty-
mättömiä tarpeitaan toiselle tasolle. Vanhoozerilla mielikuvitusta rajoittaa 
luonnon sijaan kulttuurissa vallitsevat kertomukset. Schillerille ominainen aja-
tus luovuutta uhkaavasta liiallisesta vapaudesta, minä seurauksena luovuus 
taantuu, ei toteudu Vanhoozerilla, jolla luovuuden tukahtumisen varsinaisena 
syynä ovat kulttuurissa vallitsevat kertomukset. (vrt. Hegel 2013, 115–117.)  

Vanhoozerilla todellista ja syvintä kauneutta edustaa triniteetin sisäinen 
leikki, joka tulee ilmi salaisuutena myyttisen ja mystinen välissä. Leikki on trini-
teetin mysteerio, mihin liittyy myös pelko ja jännitys. Mysteerio avautuu pieni-
nä paloina kahden juonen muodostamassa välitilassa mikä on vastavuoroisessa 
suhteessa omaan elämäntarinaa ja mahdollistaa uuden tulkinnan omalle elä-
mälle.  Myös Schillerin käsityksessä absoluutin oma olemus, jossa vapaus, mo-
raali ja totuus ovat sopusoinnussa kaikessa täydellisyydessä, toimii keskeisenä 
lähtökohtana. Moraali ei ole absoluutin antama määräys tai toimintaohje, vaan 
nimenomaan absoluutti itse. Samoin kuin ihminen ei saa olemustaan toimin-
nasta, ymmärryksestä tai tahtomisesta, ei absoluutti saa olemustaan toiminnan 
tai tahdon perusteella, vaan eksistoi vapaasti. Esimerkiksi rakkaus ei sen vuoksi 
ole ihmiselle annettu ohje tai käsky hyvään elämään, vaan absoluutin oma ole-
mus. Absoluutti ei näin ollen kavennu esimerkiksi pelkäksi järjeksi tai maail-
man kulkua ohjaavaksi hengeksi. Absoluutti toisaalta määrittää ihmisen varsi-
naisen ihmisyyden, jolle on ominaista leikki ja vapaus. Koska ihminen kuiten-
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kaan ei koskaan saavuta absoluutin täydellistä vapautta, hänen leikkinsä ei 
koskaan saavuta täydellisyyttä. (Schiller 2013, 72; 131–132; 137) 

Sekä Vanhoozerilla että Schillerillä Jumala edustaa toiseutta, mitä ihminen 
ei koskaan täysin saavuta. Ihminen kuitenkin määrittyy vahvasti jumalan kal-
taisuutta kohti pyrkivänä. Ihmisen ja Jumalan välillä on analogia, mikä ilmenee 
ennen kaikkea luovuutena ja kaipuuna kauneuteen. 

Schillerillä kauneuden vaikutuksesta syntynyt vapaa tarkastelu mahdollis-
taa ideoiden maailmaan siirtymisen. Ideamaailman alueella Schiller tekee jaot-
telun totuuden ja kauneuden näkemisen välillä. Totuuden näkemisessä tunteet 
ja kaikki subjektiiviset tekijät tulee sulkea tarkastelun ulkopuolelle. Tieto ei voi 
olla sidottu subjektin tunnetilaan, mutta kauneuden tarkastelussa tunnetila on 
olennainen osa havaintoa. Tiedon prosessoinnissa aktiivisuus ja passiivisuus 
ovat kaksi eri vaihetta, mutta kauneuden kohdalla ne sulautuvat yhdeksi koko-
naisuudeksi, mikä mahdollistaa äärellisen toteutumisen äärettömässä. Sen 
vuoksi kauneuden kautta ihminen voi kohota korkeammalle tasolle kuin tiedon 
kautta, koska kauneudessa ihminen on lähimpänä absoluuttia. Pelkän järjen 
avulla ihminen jää toiselle tasolle ja erehtyy todellisuuden luonteesta. (ks. De-
wey 1972, 202.) Esteettinen ykseys ei sido ihmistä järjen vangiksi, koska ilman 
leikkiä se ei kykene irrottautumaan asetetuista kategorioista.217 Mielikuvitus ja 
leikki ovat sen vuoksi olennaisia aidon ihmisyyden toteutumiseksi, koska nii-
den avulla esteettinen ykseys ja ylevämpi ihmisyys ovat mahdollisia. (Schiller 
2013, 103–106; 138–139.) 

Schillerillä Absoluutti on vapaa kaikista ihmisjärjen näennäisistä rajoitteis-
ta ja kategorioista. Tähän rajoittamattomuuden tilaan ihminen esteettisessä yk-
seydessä, ollessaan lähes absoluutin kaltainen, voi päästä. Varsinainen todelli-
suus, sellaisena kuin se absoluutin havaitsemana on, on luonteeltaan rajoitta-
maton. Sen vuoksi mielikuvitus ja leikki ovat avaimia todellisuuden varsinai-
seen tuntemiseen. Lume on osa todellisuutta ja sen olemusta erottamattomalla 
tavalla. (Schiller 2013, 30–40; 144–155.) 

Myös Vanhoozerilla luovuus on Jumalan kaikkein keskeisin ominaisuus, 
mikä ihmisellä on puolestaan kulttuurissa vaikuttavien kertomusten tukahdut-
tama. Mielikuvituksen vapauttaminen Vanhoozerilla ei tapahdu prosessina – 
kuten Schillerillä – vaan yhdessä hetkessä draaman tuottamassa katharsiksessa. 
                                                 
217  Koska kaiken todellisen olemassaolon synnyttää luonnon vieras mahti, kun taas 

kaikki lume syntyy ihmisestä sikäli kuin hän on mieltävä subjekti, ihminen vain 
käyttää ehdotonta omistusoikeuttaan erottaessaan lumeen olemuksesta ja yhdistäes-
sään ne omien lakiensa mukaisesti. Heti kun hän vain osaa kuvitella jotakin yhdisty-
neenä, hän voi kahlitsemattomalla vapaudellaan liittää yhteen sen, minkä luonto on 
erottanut, ja erottaa sen, minkä luoto on yhdistänyt, heti kun vain pystyy erottamaan 
sen omassa ymmärryksessään. Mikään muu kuin hänen oma lakinsa ei saa tässä olla 
hänelle pyhää, kunhan hän vain huomioi rajapyykin, joka erottaa hänen alueensa 
olioiden olemassaolosta tai luonnon alueesta. Tätä hallitsijanoikeuttaan ihminen har-
joittaa lumeen taiteessa, ja mitä ankarammin hän tässä erottaa toisistaan sen, mikä on 
minun ja sinun, mitä huolellisemmin hän erottaa hahmon olemuksesta ja mitä 
enemmän itsenäisyyttä hän osaa sille antaa, sitä enemmän hän ei ainoastaan laajenna 
kauneuden valtakuntaa vaan myös varjelee totuuden rajoja; hän ei nimittäin kykene 
puhdistamaan lumetta todellisuudesta vapauttamatta samalla todellisuutta lumeesta. 
(Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta. XVI, 8–9) 
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Kauneuden ohella luovan toiminnan mahdollistama ulkopuolinen näkökulma 
merkitsee myös maailmassa olevan pahuuden tunnistamista uudella tavalla. 
Ulkopuolinen näkökulma auttaa ymmärtämään maailmassa olevaa väkivaltaa 
ja sortoa juonellisesta näkökulmasta, mikä merkitsee mahdollisuutta todelli-
suuden muuttamiseen. Maailma ei ole kaunis, mutta juonien tunnistaminen 
mahdollistaa muutoksen, missä maailma voi muuttua esteettisemmäksi. Este-
tiikka on Vanhoozerilla loppujen lopuksi hyvin toisenlaista kuin Schillerillä: 
konkreettista toimintaa, luovia hyviä tekoja lähimmäistä kohtaan. Tämä tulee 
ymmärtää nimenomaan lähimmäisen auttamisen syvämuotona, jossa instru-
mentaalisen avun tarjoamisen sijaan pyritään selvittämään ongelmien taustalla 
vaikuttavat juonet. Vain juonien tunnistaminen mahdollistaa maailman muut-
tumisen esteettisemmäksi. Siinä missä Schiller asettaa fyysisen tason ongelmal-
liseksi, Vanhoozerilla nimenomaan konkreettisella fyysisellä tasolla tapahtuva 
lähimmäisen luova auttaminen mahdollistaa osallisuuden triniteetin sisäisestä 
leikistä. 

Schillerin ajattelua voi tulkita niin, että monet ihmisten henkilökohtaiset ja 
yhteisölliset ongelmat – kuten ahneus, kateus, riidat ja sodat – selittyvät kau-
neuden ja leikin puutteen kautta. Ilman esteettistä kauneuden kokemusta ih-
misten on mahdotonta saada etäisyyttä maailmaan, mikä estää inhimillisen 
kasvun. Yhteinen elämä tulisi järjestää niin, että jokaisella yksilöllä olisi mah-
dollisuus mielikuvituksen käyttöön ja kauneuden kokemuksiin. Todellinen, 
pysyvä ja aito muutos tapahtuu vain sitä kautta. Brutaali verenvuodatus ei lo-
pulta tuo muutosta, koska yksilöiden sisäinen muutos jää tapahtumatta. Väki-
valtaisella vallankumouksella voidaan saavuttaa näennäinen muutos, jossa vain 
sortajan rooli vaihtuu toiseksi. Yhteiskunnallinen onnellisuus ja tasapaino on 
mahdollista saavuttaa ainoastaan yksilöissä tapahtuvan muutoksen kautta. 
Muutos tapahtuu juuri päinvastoin kuin ensimmäisen tason vallassa oleva ih-
minen kuvittelee. Väkivallan sijaan muutos tapahtuu mielikuvituksen, estetii-
kan ja vapauden kautta. (Schiller 2008.) 

Schillerille keskeiset luovuus ja leikki laajenevat Vanhoozerilla koskemaan 
ihmisen ohella Jumalaa, mikä muistuttaa ortodoksiselle traditiolle ominaista 
tulkintaa, jossa luovuudella on hyvin keskeinen sija. Läntisen kristikunnan pe-
rinteessä leikillä ja mielikuvituksella ei ole ollut vastaavaa sijaa kuin idän kir-
kon perinteessä, missä kolminaisuuden luovuus kuvattuna esimerkiksi persoo-
nien välisenä tanssina ja leikkinä on korostunut. Myös syntiinlankeemuksen on 
idän kirkon traditiossa tulkittu vaikuttaneen luovuuteen, minkä on nähty siinä 
turmeltuneen ja heikentyneen olennaisesti. Vanhoozer Schillerin tapaan nostaa 
mielikuvituksen, leikin ja luovuuden keskeiselle sijalle kehittäen sitä edelleen 
suuntaan, missä luova toiminta muodostaa sekä kriittisen tulkintahorisontin 
että mahdollistaa mimeettisen yhteyden ikuisuuteen. 



6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa on systemaattisen analyysin avulla selvitetty Kevin J. 
Vanhoozerin käsitystä luovasta toiminnasta hermeneuttisena horisonttina 
draaman, oppimisen ja eettisen kasvun näkökulmista. Vanhoozerin ajattelulle 
on ominaista luoda synteesi, jossa yhdistellään vapaasti ajatuksia monelta eri 
tieteenalalta ja eri traditioista. Tämä on merkinnyt haastavaa tutkimusasetelmaa 
mutta samalla mielenkiintoista mahdollisuutta oppia  uutta.  

Vanhoozerin käsitys oppimisesta poikkeaa olennaisesti sekä teoreettisesta 
että toiminnan näkökulmaa – esimerkiksi Dewey ja Vygotsky – korostavasta 
traditiosta. Filosofiselle perinteelle ominainen ajatus teoreettisen tiedon syvim-
mästä tasosta ihmettelynä (thaumaston) eli vaipumisena liikkumattomuuteen ja 
sanattomuuteen vaihtuu Vanhoozerilla ulospäin suuntautuvaan luovaan toi-
mintaan (dran). Oppiminen ja ymmärtäminen eivät tapahdu kääntymällä si-
säänpäin ja sulkeutumalla maailmalta, vaan päinvastoin spontaanissa improvi-
saatiossa, jossa keskeistä on pyrkimys tunnistaa ja muuttaa maailmassa vallit-
sevia ongelmia.  

Ensimmäinen tutkimustehtäväni oli analysoida Vanhoozerin käsitystä 
toiminnasta. Oman toiminnan teoriansa lähtökohdaksi Vanhoozer ei ota Aristo-
teleen kolmijakoa teoria, poiesis ja praksis vaan Aristoleleen runousopin draa-
man (dran), joka myös merkitsee toimintaa. Toiminta draamana eroaa olennai-
sesti muista toiminnan muodoista, minkä vuoksi se mahdollistaa kokonaan uu-
den näkökulman toiminnan tarkasteluun.  

Aristoteleella liikkumattomuuteen ja sanattomuuteen vaipuva ihmettely 
(thaumaston) edustaa oppimisen syvintä tasoa.  Liikkumattomuuden ihanteen 
taustalla on Aristoteleen käsitys jumalasta liikkumattomana liikuttajana, joka 
pitää todellisuuden liikkeessä. Aristoteleen ajattelussa kontemplaatio eli filoso-
finen pohdinta on varsinaisesti vain jumalien tehtävä, mutta sitä voi harjoittaa  
myös pieni osa ihmisistä eli filosofit. Aristoteleen filosofiassa merkittävintä ja 
tärkeintä on siis tavoitella teoreettista tietoa. Vanhoozer erkanee tässä kohden 
vahvasti Aristoteleen - ja myöhemmän filosofisen tradition - tulkinnasta asetta-
en liikkumattomuuteen ja sanattomuuteen vaipuvan ihmettelyn (thaumaston) 
tilalle luovan toiminnan. Ihmettelyyn liittyvä sisäänpäin kääntyminen, passiivi-
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suus ja sanattomuus vaihtuvat Vanhoozerilla ulospäin suuntautuvaan, aktiivi-
seen luovaan toimintaan (dran) lähimmäisen parhaaksi. Oppimisessa korostuu 
teorian ja tiedollisen hallinnan sijaan siis spontaani improvisaatio. 

Deweylle ja Marxille ominaiselle käsillä valmistamisen käytännöllisen 
perspektiivin sijaan Vanhoozer pyrkii ymmärtämään toimintaa laajemmasta 
näkökulmasta, joka ulottuu koskemaan myös tuonpuoleisuutta ja Jumalaa. 
Vanhoozerilla toiminnan tarkastelu siirtyykin uskonnonfilosofiselle tasolle, mi-
kä merkitsee myös itse Jumalan tarkastelua toiminnan ja juonen näkökulmasta. 
Keskeiseksi prinsiipiksi muodostuu Jumalan muuttumattomuus vastoin avoin-
ta teismiä edustavan A. N. Whiteheadin näkemyksiä. Maailman ja Jumalan vä-
lisen dialektisen prosessin näkökulman sijaan Vanhoozer ymmärtää Jumalan 
toiminnan autonomisena improvisaationa, jota rajoittaa vain käsikirjoituksen eli 
aiemman toiminnan asettamat rajat. Toiminta ei siis siinä mielessä ole mielival-
taista.  Feuerbachille ominainen käsitys, jossa Jumala ymmärretään tietoisuuden 
tuottamana projektiona, vaihtuu Vanhoozerilla kaksijakoiseen malliin, jossa 
uskonnollinen ihminen rakentaa temporaalisten skeemojen avulla itselleen ju-
malan kuvan, joka voi kuitenkin murentua Jumalan esittämän tragedian vaiku-
tuksesta. Jumalan autenttinen tunteminen on mahdollista katharsiksen mahdol-
listaman luovan toiminnan avaamasta uudesta hermeneuttisesta horisontista 
käsin, jolloin myös ikuisuuden tavoittavien skeemojen rakentaminen mahdol-
listuu. 

Toisena tutkimustehtävänäni oli analysoida Vanhoozerin käsitystä luo-
vuudesta. Vanhoozerin mukaan uudet ikuisuuden tavoittavat juonelliset skee-
mat mahdollistavat Jumalan todellisen tuntemisen hänen varsinaisessa idem-
identiteetissään. Austinin kieliteoriaan tukeutuen Jumalan nimi tulee Vanhooze-
rin mukaan ymmärtää performatiivisena eli sitä ei tule ymmärtää väitelausee-
na, vaan ennen kaikkea lupauksena. Tämä merkitsee siirtymistä objektivoivasta 
Jumalan käsitteellistämisestä ja temporaalisesta näkökulmasta juonen kautta 
ikuisuuden tavoittavaan luovan toiminnan näkökulmaan myös Jumalan suh-
teen. Todellisuuden syvimmän olemuksen muodostaa siis Jumalan luova toi-
minta, joka asettuu vahvaan vastakkaiseen positioon Aristoteleen liikkumatto-
man liikuttajan suhteen. Teoreettista ajattelua korostava traditio, jossa ihmettely 
eli liikkumattomuuteen ja sanattomuuteen vaipuminen edustaa ymmärtämisen 
ja oppimisen korkeinta tasoa, asettuu näin samalla kriittisen tarkastelun koh-
teeksi. Vanhoozerilla liikkumattomuuden sijaan ensisijalle asettuu spontaani 
luova toiminta, mikä mahdollistaa tulkinnalle välttämättömän etäännyttämisen, 
bahtinilaisen ulkopuolisen näkökulman synnyn. Toisin sanoen vapautuminen 
kulttuuristen kertomusten illokutiivisesta voimasta merkitsee samalla toimin-
nan vapautumista improvaatioon perustuvaan luovaan toimintaan, minkä poh-
jalta rakentuu tulkinnalle välttämätön toinen juoni, mikä mahdollistaa myös 
uuden autenttisen identiteetin rakentumisen ja kasvun. 

Vanhoozerin mukaan kriittinen horisontti syntyy luovan toiminnan muo-
dostamasta toisesta juonesta, mikä merkitsee mahdollisuutta tunnistaa kulttuu-
risten symbolien ja merkkien taustalla vaikuttavat kätkeytyvät juonet. Kulttuu-
risten kertomusten kyky ohjata toimintaa asettamalla tavoiteltavat päämäärät 
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merkitsee konformistisuutta kulttuurin sisällä, jolloin kognitiivista dissonanssia 
ei synny. Ihminen jää yksilönä ambivalenttiin tilaan, jossa hän kokee ahdistusta, 
mutta ei kykene näkemään ahdistuksen varsinaista aiheuttajaa. Tämä on ihmi-
sen oma tragedia, josta hän ei voi vapautua ilman ulkopuolelta tulevaa vapau-
tusta eli katharsista, joka mahdollistaa spontaanin improvisaation avulla etään-
tymisen kertomusten illokutiivisesta vaikutuksesta.  

Heideggerin ontoteologinen kritiikki syvenee Vanhoozerilla koskemaan 
keskiajan ohella Aristoteleen käsitystä Jumalasta, jonka nähdään olevan länsi-
maisen filosofisen ja teologisen tradition perustava ongelma. Kun todellisuuden 
syvin olemus käsitetään liikkumattomaksi, ymmärretään myös ihmisen havain-
toprosessi perustavasti väärin. Tämän vuoksi myös Heideggerille keskeinen 
dasein osoittautuu riittämättömäksi lähtökohdaksi. Kyseisen lähtökohdan sijal-
le Vanhoozer asettaa luovan toiminnan, joka varsinaisesti mahdollistaa kriitti-
sen näkökulman synnyn. Todellisuuden syvin luonne on salaisuus, joka auke-
nee vain tulkinnan leikissä. Luova toiminta lähimmäisen hyväksi muodostuu 
Vanhoozerilla gadamerilaiseksi tulkintahorisontiksi, missä todellisuus avautuu 
hiljalleen aivan uudesta näkökulmasta. Toisin sanoen spontaani improvisaatio 
lähimmäisen parhaaksi muodostaa juonen, jonka tulkinnallinen jännite suhtees-
sa ympäröivän kulttuuriin kertomuksiin on riittävän suuri kriittisen horisontin 
syntymiseksi. 

Käänteinen mimesis, missä taiteen katsotaan olevan ohjaavassa asemassa 
suhteessa toimintaan, kehittyy Vanhoozerilla malliksi, jossa kulttuurissa vallal-
la olevat kertomukset asettavat tavoiteltavat päämäärät toiminnalle. Kulttuuria 
tarkastellaan siis hermeneuttisesta näkökulmasta, jossa pintatason alle kätkey-
tyvillä kertomuksilla on perustavasta merkitys. Pragmatismille ominainen tapa 
nähdä ihmisen kaikki toiminta luovana vaihtuu Vanhoozerilla mielikuvitukset-
tomuuden ja jäljittelyn tarkasteluun. Kulttuurin symbolisen pintatason alla vai-
kuttavat juonet ovat luonteeltaan illokutiivisia, minkä seurauksena myös her-
meneuttiset tulkintatavat on luonteeltaan jäljitteleviä ja epäautenttisia. Ihmisten 
toiminta ei siis näyttäydy luovana, vaan päinvastoin pääsääntöisesti hyvin kon-
formistisena ja toistavana. Vanhoozerilla luovuus ei varsinaisesti ole ihmisen 
ominaisuus, vaan se lahjoitetaan ulkopuolelta. Kaikki luovuus on ulkopuolelta 
annettua ja perustuu syvimmiltään tuonpuoleiseen triniteetin sisäiseen leikkiin, 
josta ihminen voi tulla osalliseksi toiminnan mimesiksen kautta. Katharsiksen 
mahdollistama luova toiminta merkitsee siis samalla mimeettistä yhteyttä kol-
minaisuuden persoonien väliseen leikkiin, joka on kaiken luovuuden ja rak-
kauden lähde. Tämän vuoksi aidolla luovuudella on aina itsestä ulos suuntau-
tuva perusluonne, joka tulee ilmi toiminnassa rakkautena lähimmäistä kohtaan. 
Tragedian tuottama katharsis merkitsee tästä näkökulmasta tarkasteltuna myös 
autenttisen identiteetin rakentamista jäljittelyn ja imitoinnoin sijaan. Luova 
toiminta suuntautuu itsekeskeisyyden ja kilpailun sijaan etsimään lähimmäisen 
ja yhteisön parasta, mikä merkitsee samalla oman identiteetin kasvua. Mitä 
enemmän ihminen saa luovan toiminnan kautta etäisyyttä vallitsevaan kulttuu-
riin, sitä vahvemmin hänelle kasvaa henkilökohtainen identiteetti ja kyky arvi-
oida kulttuuria kriittisesti.  



216 
 

Luovuutta rajoittavat osaltaan myös erilaiset teoreettiset käsitykset Juma-
lasta, jotka kuitenkin autenttisen toisen juonen (mythos) puuttuessa edustavat 
syvimmiltään pelkkää jäljittelyä. Derridalla mimiikka on mimesiksen perusta, 
jolla ei ole mitään referenssiä: se on pelkkää leikkiä tyhjyyden yllä. Nimen-
omaan mimiikan referenssittömyys vapauttaa sen leikkiin, jonka toistossa to-
teutuva ero on lopulta merkitsevää. Vanhoozerilla mimiikka merkitsee päinvas-
toin pelkkää jäljittelevää toimintaa, josta puuttuu luovuus. Marxin vision mu-
kaan ihmisten luovuus kukoistaisi kommunistisessa yhteiskunnassa, mikä to-
teutuisi esimerkiksi laajamuotoisena taiteiden harjoittamisena lisääntyneellä 
vapaa-ajalla. Vanhoozerilla ihmisen luovuus ei vapaudu kollektiivisen vallan-
kumouksen seurauksena ulkoisten yhteiskuntarakenteiden muututtua, vaan 
luovuus on aina sidottu juonen ja toiminnan väliseen jännitteeseen. Luovuutta 
ei tule määritellä tai ymmärtää temporaalisesta, teoreettisesta tai objektivoivasta 
näkökulmasta - liittäen se lähinnä esimerkiksi taiteiden harjoittamiseen - vaan 
se tulee käsittää huomattavasti laaja-alaisemmin: varsinaisesta luovuuden läh-
teestä ikuisuudesta käsin.   

Luovuus on varsinaiselta luonteeltaan kätkeytyvää, koska se tulee ilmi lo-
pulta vasta toiminnan muodostamassa juonessa. Teoreettisen ja käsitteellistä-
vän lähestymistavan objektivoidun luovuuskäsityksen sijaan autenttinen luo-
vuus ilmenee kykynä spontaanin improvisaatioon, jossa päämääränä on maa-
ilman muuttaminen laaja-alaisen lähimmäisen auttamisen ja tukemisen kautta. 
Kyky ymmärtää ja tunnistaa kertomusten illokutiivinen vaikutus, jolla on tu-
hoava ja epärakentava vaikutus identiteettiin ja ympäröivään yhteisöön, mer-
kitsee myös mahdollisuutta auttaa lähimmäistä uudella tavalla. Lähimmäisen 
ongelmien taustalla on aina laajempi juoni, jonka tunnistaminen merkitsee 
mahdollisuutta auttaa lähimmäistä omaksumaan itselleen rakentavampi juoni-
rakenne. Kulttuuristen kertomusten ohjaamana ihminen päätyy suljettuun ajat-
telutapaan, jossa ei ole tilaa luovuudelle. Tällaisten kertomusten ohjaamana 
ihminen toteuttaa valmiiksi käsikirjoitettuja juonirakenteita, joissa ei ole tilaa 
improvisaatiolle. Toisin sanoen ihmiseltä puuttuu tällöin kyky henkilökohtai-
sen juonen rakentamiseen eli autenttinen identiteetti.  

”Millaisia implikaatioita Kevin J. Vanhoozerin käsityksellä toiminnasta ja 
luovuudesta on suhteessa oppimiseen ja kasvatukseen?” oli kolmas tutkimus-
kysymys. 

Vanhoozerin mukaan toiminta (dran) on aina eettisesti vastuullista, koska 
sillä on referenssi ikuisuudessa. Vastuullisuus kääntyy Vanhoozerilla kuitenkin 
näkökulmaan, jonka mukaan virheitä ei voi eikä tule välttää. Pyrkimys elää vir-
heetöntä elämää kääntyy sitä itseään vastaan, koska sellainen pyrkimys tukah-
duttaa luovuuden. Tämän vuoksi luovan toiminnan näkökulmasta oppiminen 
ja kasvu edellyttävät aina mahdollisuutta virheiden tekemiseen, koska muuten 
spontaanius häviää. Spontaaniudelle välttämätön liikkumatila edellyttää sy-
vimmiltään tietoisuutta virheiden anteeksisaamisesta: katharsiksen kokeminen 
on perusta, jonka varaan oppimisprosessi rakentuu. Oppiminen ja ihmisenä 
kasvu toteutuvat nimenomaan luovan toiminnan avaaman kriittisen horisontin 
kautta, mikä mahdollistaa todellisuuden tarkastelun toisesta juonesta käsin. 
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Tiedon ja teorian sijaan Vanhoozerilla keskeistä on juonien tunnistamiseen pe-
rustuva kyky kriittisyyteen ja lähimmäisen parasta etsivä luova toiminta. 

Anteeksiantamuksen hermeneuttinen näkökulma mahdollistaa siis ihmis-
ten auttamisen aivan uudella tavalla, jossa pyritään seurausten sijaan vaikutta-
maan varsinaisiin ongelmien syihin eli omaksuttuihin kertomuksiin. Kyky tun-
nistaa taustalla vaikuttavat, luonteeltaan kätkeytyvät, juonet, merkitsee mah-
dollisuutta auttaa lähimmäistä kokonaisvaltaisesti. Vahingollisten juonien tun-
nistaminen mahdollistaa niiden vaihtamisen rakentavampiin ja kehittävämpiin, 
minkä seurauksena ihmisen toiminta motivoituu uudella tavalla. Erityisen va-
hingollisia ihmiselle ovat kilpailuun keskittyvät juonet, koska niiden ohjaamana 
ihminen lopulta tulee objektivoiduksi itsensä taholta.  

Vanhoozerin hyveajattelussa korostuu vahvasti oppiminen: tehdyillä vir-
heillä ja epäonnistumisilla on keskeinen merkitys kasvuprosessissa. Luovaa 
toimintaa opitaan nimenomaan vain harjoittelemalla eli yrityksen ja erehdysten 
kautta.  

Spontaani improvisaatio mahdollistaa osallisuuden kaiken luovuuden ja 
rakkauden lähteeseen eli triniteetin sisäiseen leikkiin, josta ihminen voi tulla 
osalliseksi juuri toiminnan mimesiksen kautta, mikä mahdollistaa myös per-
soonallisen identiteetin rakentamisen. Kulttuuristen kertomusten ohjaamana 
ihmisen elämä on tragedia. Ulospääsy siitä merkitsee siirtymistä improvisaa-
tioon, jonka perusta on triniteetin sisäinen leikki. Tämä poikkeaa olennaisesti 
romantiikan ja modernin aikakauden luovuuden tulkinnasta. Kun luovuus 
ymmärretään yksilön neroutena tai ”luonnon yläpuolelle asettautumisena”, se 
liitetään yleensä vahvasti esimerkiksi teknologisiin keksintöihin tai suuren voi-
ton tuottavaan liikeideaan. Myös estetiikan alueella luovuus voidaan tulkita 
tietyn aikakaudelle ominaisen taidesuuntauksen mukaisien ihanteiden ja ideaa-
lien toteuttamisena eli mimiikkana. Vanhoozerilla luovuus puolestaan siirtyy 
vahvasti rakkauden ja lähimmäisen auttamisen alueelle, jossa kyvyllä juonien 
tunnistamiseen on keskeinen rooli.  

Kysymys ihmisen pahuudesta ja hyvyydestä on ollut kiistanalainen vuosi-
tuhansien ajan. Vanhoozerilla ihmisen varsinainen luonne kätkeytyy.  Se ei tule 
ilmi puhtasti temporaalisessa tarkastelussa, vaan se paljastuu ainoastaan toi-
minnan tuottamassa juonessa. Tämän vuoksi yksittäisen teon sijaan täytyy tar-
kastella toimintaa juonellisena kokonaisuutena. Toiminta muodostaa juonen, 
mikä merkitsee puhtaasti temporaalisen näkökulman ylittämistä ja siirtymistä 
tarkasteluun, jossa yksittäinen teko saa merkityksensä vain juonessa. Joko ihmi-
sen toimintaa ohjaavat kulttuuriset kertomukset tai hänen toimintansa on va-
paata improvisaatiota. Kulttuuristen kertomusten ohjaama toiminta on mimiik-
kaa ja imitaatiota, joka ilmenee jäljittelevänä toimintana ja on tunnistettavissa 
kulttuurin sisällä tapahtuvina samankaltaisina toiminnan muotoina. Kulttuuris-
ten kertomusten illokutiivinen voima merkitsee siis samalla sen tuottamaa kon-
formistisuutta, jolle on ominaista erilaisuuden ja poikkeavuuden alhainen sie-
tokyky. Improvisaatio merkitsee aina murtautumista ulos konformistisuudesta, 
mikä mahdollistaa ulkopuolisen kriittisen näkökulman syntymisen. 
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SUMMARY 

The aim of this research is to analyze Kevin J. Vanhoozer’s understanding of 
creative action as a hermeneutical viewpoint in the light of learning and ethical 
development. The method used in this research is systematic analysis, and the 
research material is Vanhoozer’s published works.  

Aristotle’s theory of drama plays a crucial role in Vanhoozer’s theory, 
which means it contains a new understanding of action and why it differs 
strongly from that of Marx, Dilthey and Arendt. Vanhoozer leaves behind 
Aristotle’s praxsis, poiesis and theoria and instead takes Aristotle’s drama as 
the basis for his theory. So instead of creating by hand (poiesis) or Arendt’s 
contemplation (praxsis), drama refers to action which is intentional and 
ethically binding. He also extends Arendt’s critique of Marx to include 
philosophy of religion and God. Overall, he shows how Aristotle’s 
understanding of God as the “unmoved mover” is the basis of theoretical 
thinking, the whole western philosophical tradition and science. Vanhoozer, in 
contrast, understands God differently — as an improviser and an open 
possibility — partly in line with Kierkegaard and Karl Barth. In Vanhoozer’s 
thinking, Feuerbach was also partly right that people mirror for themselves an 
idol, an image of god, which is based on a temporal schema. However, after the 
catharsis produced by tragedy, God can be authentically known through plot, 
which is written by one’s free creative action. 

Yet the problem of mirroring concerns not only God but also epistemology. 
Vanhoozer’s thinking is strongly influenced by the philosophical hermeneutics 
of Gadamer and Ricouer, which is why Aristotle’s mimesis of action and plot 
(mythos) play a significant role in his thinking. What is remarkable is that 
Vanhoozer understands creative action as a Gadamerian horizon but in a 
Bakhtinian way, which means the viewpoint of an outsider. Action, as 
improvisation instead of mimique, means a differentiation from the surrounding 
culture. This offers a critical viewpoint on culture and its plots, which have an 
illocutive power to guide people’s lives. Behind a culture’s signs and symbols 
always lie plots, which have the ability to thwart creativity. Only through 
cosmic drama’s ability to bring catharsis and set the imagination free again are 
improvisation and a critical viewpoint towards culture made possible.  The act 
of interpretation can also be seen strongly imitative in nature because it is based 
on the absorberd cultural plots, which work as a hermetutical base. A man 
without the experience of catharsis is only a mimic, playing a deterministic and 
fatalist role in a cultural drama without an authentic identity and the ability to 
be critical. 

For Derrida, mimique is the basis of mimesis because it sets the play and 
drama free of all reference. Only the differences produced by repetition are 
what matter. Vanhoozer understands drama altogether differently. Through the 
mimesis of action, drama always has a reference and is ethically binding. 
Improvisation allows for the possibility of helping and supporting people in a 
new way, where the ability to recognize illocutive cultural plots has a 
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significant role. Instead of looking at a primary problem like poverty or hunger, 
the interest is in the plots, which have an illocutive ability to direct and 
motivate behavior and choices. So after identifying harmful and destructive 
plots, they can be changed to more constructive ones.  In this sense, ethical 
action retains many of the elements of therapeutic thinking: instead of the 
immediate solution, the interest is more in the roots of the problem. A classical 
understanding of ethics as theory is no longer viable. The most important 
capacity of ethics is the ability to be spontaneous, ready for improvisation and 
to recognize the plots behind the action. This capacity is why Vanhoozer’s 
understanding of learning is entirely different from the philosophical tradition, 
which places a high value on rationality and theory. 

For Vanhoozer, learning is a process where the limits of mind can be 
broadened through improvisation and spontaneity, which is also the key to 
finding the truth. Truth is never seen clearly, because it is beyond 
metanarrations and never directly reachable except through the wisdom 
attained by active participation in solving the problems concerning the 
community one lives in. Theorethical understanding is thus seen as problematic 
in its alienating performance towards life. Instead, an aesthetics of good deeds 
provides the opportunity to see through metanarratives and plots, which also 
means the ability to be critical of conformistic, monological culture and its 
illocutive narratives. 
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