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KOKEMISTA VAN KEHITTÄMINEN KOULUTUSIDEANA 

Kriittisen korkeakoulun piirissä elää monia erilaisia koulutuksellisia ideoita. Voi
daan kuitenkin kysyä, onko olemassa jokin yhteinen menetelmällinen tai sisällöl

linen piirre, joka erottaa Kriittisen korkeakoulw1 järjestämän koulutuksen muusta 

yleisesti saatavalla olevasta ja ns. virallisesta koulutuksesta. Mitään radikaalia 

eroa ei varmaankaan ole. On kuitenkin eräs painotus, johon Kriittisellä on kiinni

tetty erityistä huomiota. 

Hyvin usein opettajat ja kouluttajat mieltävät itsensä tiedon jakajiksi. He 
kulkevat kalvonippuineen ja levittävät uutta tietoa maailmalle ja toivovat tiedon 

tulevan vastaanotetuksi. Tämä sisältää monesti kuitenkin varsin esineellisen tieto

käsityksen: tieto on kuin tiiliskivi tai lause, joka sälytetään tästä eteenpäin myös 

tiedon vastaanottajan kannettavaksi. Tämä sisältää myös sen autoritäärisen asen

teen, että tieto on jollakin joka vuodattaa sitä tietämättömille. On toki sanottava, 
että tämä vastaa usein asioiden tilaa: on esineellistynyttä tärkeää tietoa ja on niitä, 

joilla tietoa on. Tämän rinnalla on myös olemassa toinen kuva, jonka mukaan 

kouluttaja välittää oppilailleen erilaisia taitoja. Tätäkin välitystehtävää voidaan 

kuvata lähes samoin kuin edellistä. Molemmat tehtävät ovat tärkeitä eikä niitä 
vältetä myöskään Kriittisellä korkeakoululla - kuuluvathan ne kuitenkin aina 
koulutukseen jossain muodossa. Jos jotenkin yrittää kuvata sitä koulutuksen ideaa 
ja painopistettä, joka on yhteinen useille Kriittisen korkeakoulun kursseille, voisi 

sitä ehkä nimittää kokemistavan kehittämiseksi. Idea on sekä menetelmällinen 

että sisällöllinen. 

Kokemistavan kehittäminen on mukana tavallaan kaikessa koulutuksessa. 

Se ei ole niin radikaalisti uutta kuin helposti voisi ajatella: myös kaikki uuden 

tietämisen vakava käytäntöön johtava omaksuminen muuttaa kokemistapaamme 

ja uusien taitojen hankinta muuttaa sitä vannasti. Kokemistavan kehittämisestä 

voidaan puhua kuitenkin syvemmässä mielessä. FL Markku Graae totesi tämän 
lehden edellisessä numerossa sattuvasti: "Rehellisyys on rehellisyyttä kokemuksil
le . ... Ja kokeminen, oli se aisti maailman kokemista, psyykkistä kokemista tai in
tellektuaalista kokemista, merkitsee aina jonkin uuden - yksityiskohdan, piirteen, 

laadun, ominaisuuden - näkökulman löytämistä koetusta asiasta." Inhimillisen 

kasvun seminaari, Myönteisten elämäntaitojen koulutus ja useat kurssit pyrkivät 

avaamaan sitä, mikä helposti elämän pyö11eissä lukkiutuu, urautuu ja jumiutuu: 

emme enää näe aidosti uusia asioita emmekä löydä niihin suhdetta. Voidaan 

Graaea mukaillen todeta, että näissä koulutuksissa on pyrkimyksenä löytää uudel

leen rehellisyys kokemuksille. Tämä rehellisyys voi meiltä helposti kadota eikä 

vähiten sen vuoksi, että olemme omaksuneet erilaista informaatiota: tietoja, teo-



rioita, käsityksiä ja näkemyksiä. Myös elämässä kohdatut vaikeudet voivat syödä 

voimavaramme niin ettemme enää pysty kohtaamaan todellisuutta uudistuvasti. 

Tärkein keino kokemistavan avaamiseen on prosessuaalisuus. Se merkit

see sisäisen metamorfoosin käynnistämistä ja edellyttää usein koulutukselta suh

teellisen pitkää aikajännettä, taiteellista tekemistä ja ryhmässä tapahtuvia inten

siivisiä keskusteluita. Se merkitsee myös itsensä uutta ja rehellisempää kohtaa

mista. 

Yleisessä kasvatuskeskustelussa on siirrytty tietojen levittämisen metafo

rasta ajattelutaitojen opettamiseen. Tämä on sukua kokemistavan kehittämiselle, 

mutta alaltaan ehdottomasti kapeampi. Kokemistavan kehittäminen nojaa paitsi 

ajatteluun ja uusien käsitteiden oppimiseen niin erityisesti tunneprosesseihin ja 

tekemisen uusiin mahdollisuuksiin. Ajattelumme on yllättävän monesti tunteista 

riippuvaista ja uusien asioiden tekeminen voi avata juuttuneita hmteita. 

Keskeinen eettinen perusidea on, että kouluttajien taholta muutosta ei 

määritetä. Tarkoituksena on luoda henkisiä virikkeitä sisältävä ympäristö ja mah

dollisuus. Jokainen jätetään vapaaksi kehittymään omaan suuntaansa ja on näin 

koulutuksensa aito subjekti. Kuten YTT Kari E. Turunen toteaa eräässä kirjoituk

sessaan: "Vain sellaiset asiat ja ilmiöt ovat ihmiselle todellisia ja merkityksellisiä, 

joihin hänessä on herännyt kohtaamisen kyky, sisäiset energiat." Ellei ole vapaa, 

ei aito kohtaamisen kyky voi syntyä. 

Esko Paakkola 
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Kriittinen katsaus 

Sven Krohn, filosofian professori emeritus 

ELÄMÄNKAARI JA HENKINEN KEHITYS1 

Ystävät rakkaat, on ihmisten suku 

kuin sielujen kohtaus toiviotiellä 

on määrätön elämänlankojen luku 

jotka kulkevat siellä. 

Salaperäinen side yhdistää meitä 

kun tunnemme toisemme aikojen takaa 

kun koemme yhteisen sävelmän 

ja löydämme toisessa ystävän 

joka vuodattaa kanssamme kyyneleitä 

ja yhdessä kanssamme ilomme jakaa. 

Ja kun Kuu on valona vetten päällä 

on rinnassa yhteinen kaipaus. 

Ja me kysymme, miksi olemme täällä 

tämän hetken kuin punainen leimahdus. 

On vastaus silloin kuin Ilmoitus: - rakkaus-. 

Runossani puhun sielujen toiviotiestä. 

Henkinen kehitys voidaan kuvaannolli

sesti ymmärtää täksi tieksi silloin, kun 

se ymmärretään ilunisyydessään kes

keneräisen ihmisen tulemiseksi täyteen 

ihmisyyteensä. Edustamani iluniskäsi

tyksen mukaan tämä merkitsee ydin

ihmisen eli ihmisen varsinaisen sub

jektin ja sen perusolemuksen objekti

vaation toteutumista täysihmisessä. 

Tämän ihmiskäsityksen sisältöä tulen 

hetken kuluttua esittämään tarkemmin 

ja perustelemaan, mutta ensin haluan 

tuoda esille eräitä ajatuksia, jotka liit

tyvät te1miin "elämänkaari". Ihmisper

soonan ajallinen elämä syntymästä 

kuolemaan voidaan helposti nähdä elä

mänkaarena. Iluninen syntyy avutto

muuden tilassa ja on täysin ympä

ristönsä tuen varassa. Vähitellen hänen 

voimansa kasvavat ja saavuttavat laki

pisteensä. Sen jälkeen seuraa voimien 

vähittäinen ehtyminen, jolloin kaaren 

laskeutuminen kuvaa samanlaista avut

tomuuden tilan päätekohtaa kuin se, 

mistä nousu oli alkanut. Kaari voidaan 

kuvata joko puoliympyräksi tai ym

pyräksi riippuen siitä, pidetäänkö alku

ja päätepistettä, tosin samalla alhaisel

la tasolla, kahtena eri pisteenä vai ym

pyrän sulkeutuessa samaan kohtaan 

sijoittuvina. 

Edellä tarkasteltiin elämän

kaari-te1miä sovellettuna ihmisen eli

mistöön, kun sen synty ja häviö ym

märretään irroitettuna sielullisuudesta 

puhtaasti aineellisena tapahtumana. 

Mutta samaa kuvaa, elämänkaarta, 

voidaan myös soveltaa ihmisen sisä

iseen sielulliseen elämänkulkuun, kun 

sitä tarkastellaan hänen ulkoisena toi

meliaisuutenaan keskivertoyksilössä. 

1 Esitelmä Kriittisellä korkeakoululla Helsingissä 21.2.1994 
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Kriittinen katsaus 

Mutta kuva ei kuitenkaan ole yhtä 

selvä kuin edellä esitetyssä tapahtu

massa. Sillä sielullisen ja erityisesti ns. 

luovan toiminnan ja voiman lakipiste 

saattaa toisinaan sijoittua varsin nuo

reen ikään, toisinaan kohtaan, joka on 

lähellä vanhuutta. Yksilön sisäisesti 

koetun elämän kulkua voidaan kui

tenkin kuvata myös toisin. Tämä kos

kee ideaalisia tapauksia, jolloin ihmi

sen henkinen kasvu maisessa elämässä 

jatkuu hänen kuolinhetkeensä saakka 

siten, että hän arvostuksissaan juuri 

siinä hetkessä saavuttaa viisautensa 

lakipisteen. Se voidaan kuvata tieksi 

ylöspäin, nousuksi pitkin vuoren rin

nettä sen huipulle. 

Mutta on vielä kolmas kuva, 

joka symboloi ilunistä hänen matkal

laan todellisuuden eri kerrostumissa. 

Tämä kuva on jälleen kaari, elämän

kaari, mutta nyt ovat alku- ja päätepis

teet ylimpänä kaaressa, ja alin kohta 

merkitsee sitä inhimillisen persoonan 

vaihetta, jossa hänen fyysinen voiman

sa on huipussaan. Se ihmiskäsitys, jo

ka on taustana tälle kuvalle, tavataan 

perinteenä sekä itämaissa että lännes

sä. Sen mukaan ihminen henkisessä 

perusolemuksessaan eli varsinaisessa 

itsessään - juutalais-kristillinen perinne 

puhuu ihmisestä jumalan kuvana - pre

eksistoi eli on ennakolta olemassa 

kuolemattomana olentona ikuisuuden 

valtakunnassa, josta laskeutuessaan 

hän pukeutuu katoavaiseen vaippaan 

eli syntyy maalliseen persoonaansa. 

Kuolemanjälkeinen elämä merkitsee 

matkaa takaisin siihen taivaalliseen ti-
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Jaan, josta matka elämänkaarena al

kaa. Jotakin on kuitenkin tapahtunut. 

Varsinaisen itsen tietoisuusaste mer

kitsee tietoisuuden tehostusta, mikäli 

matka ajalliseen elämään on onnistu

nut, eli mikäli persoona sai kosketuk

sen ja tuli tietoiseksi varsinaisesta it

sestään. Tällöin jäi persoonasta jota

kin, jota ei aika voi hävittää, koska se 

- ruotsalaisen runoilijan ja filosofin 

Viktor Rydbergin sanoin sanottuna -

kuuluu ikuisuudelle (som har evig

heten tili). Mutta sitten tulee esille ja 

eteemme Samsara, jälleensyntymisen 

pyörä. Aluksi kysymyksenä ja mietis

kelyn kohteena. Päättyykö elämänkaa

ri kuolemanjälkeiseen, tämän näke

myksen mukaiseen paluuseen alkupe

räiseen taivastilaan, vai jatkuuko mat

kanune, ts. varsinaisen yliajallisen 

subjektin eli itsen vaellus ajasta iäisyy

teen ja jälleen aikaan siten, että sitä 

voitaisi kuvata spiraalilla tai aaltovii

valla? Spiraali tai aaltoviiva on ajatel

tava loivenunin tai jyrkemmin nouse

vaksi siitä riippuen, miten tehokasta 

on ihrnisyydessään keskeneräisen ih

misen eteneminen tiellään täyttä ihmi

syyttä eli henkistä ihmisihannetta ko

hti. 

Tätä kaarien monistumisen si

sältävää elämänlankaa tarkastellessani 

haluan vielä huomioida tiettyä tietoi

suuteemme laatua koskevaa yksityis

kohtaa. Yleensä on lapsi alkaessaan 

vaelluksensa maisena persoonana lä

hempänä ajallisuuteen laskeutumisen 

alkupistettä kuin vanhus, joka saattaa 

olla mm. sukupolvensa hänelle kasva-

Elämänkaari ja henkinen kehitys 



tukseksi antaman "ideologian" tai 

myöhemmin hankkimiensa mielipiteit

ten kangistama, niin että ne estävät 

häntä kuuntelemasta itsen ääntä. Pieni 

lapsi sen sijaan on vielä siinä taivasti

lassa. On syytä viipyä Jeesuksen 

Matteuksen välittämässä sanonnassa: 

" ... sanon teille, että heidän enkelinsä 

taivaissa näkevät aina minun isäni 

kasvot, joka on taivaissa" (Matt. 

18: 1 O); ja myös sanonnassa, joka pai

nottaa lapsenkaltaisuutta ehtona tai

vasten valtakuru1an saavuttamiseksi. 

Tämän lapsenkaltaisuuden aikuinen 

vain harvoin omaa kuollessaan. Hänen 

on seuratessaan elämänkaarensa nou

sua kuolemanjälkeisellä matkalla va

pauduttava monista mukanaan tuomis

taan taakoista ja siten tehtävä itsensä 

ikään kuin tyhjäksi ennen kuin tämä 

Iapsenkaltaisuus on hänessä, kun hän 

lähestyy nousevan kaaren päätepistet

tä. Siten hän astuessaan uuteen mai

seen elämään tehostetummassa tietoi

suudessa tai vain heikosti siitä tietoise

na tuo taivaselämän muiston. 

Ajaniaiva 

Hän tuli kaukaa, astui ajanlaivaa11 

Niin lapsi syntyi, tietoisuuden maja 

Haluaa tuoda maahan sielun taivaan 

Ja tietää missä kulkee aineen raja. 

Edellä olen elämänkaarikuvan ja niihin 

liittyvien kuvien kehyksissä välähdyt

tänyt esille näkemykseni siitä, mikä 

filosofiani mukaan kuuluu ihmisenä 

olemiseen, kun keskeneräiselle ihmi

selle nähdään annetun tehtäväksi to-
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teuttaa hänessä sisäisenä mahdolli

suutena olevaa ihmisyyttään, henkistä 

ihmisihannetta. Esitykseni on tällöin 

myös käyttänyt runokuvia olematta sil

ti runoa. Koetan nyt jatkossa lupauk

seni mukaisesti antaa esitykselleni sys

temaattisemman muodon ja liittää sii

hen eräitä keskeisiä perusteitani. Siinä 

perustilanteessa, missä ihJninen on, 

hän kokee itsensä ja maailman, missä 

hän kokee olevansa aineellisena, sie

lullisena ja henkisenä. Aineellista ei 

ole tällöin ainoastaan epäorgaaninen -

kivet, nestemäiset ja kaasumaiset ai

neet jne. - ja orgaaninen luonto -

kasvit, eläimet, jotka ovat ihmisen ais

tikokemusten esineiI1ä - vaan myös 

ihmisen oma ruumis eli keho. Aistiko

kemukset ovat yksityisen ihmisen sie

lullisia kokemuksia, mutta oivalluk

senomaisesti hän on tietoinen, että nii

den esineet kuuluvat maailmaan, joka 

on olemassa hänestä riippumatta, ja 

ovat myös muiden hänen kaltaistensa 

elävien olentojen aistikokemusten 

kohteiirn. Yhteisen, meistä riippmnat

toman ulkokohtaisen maailman ole

massaolon todistaminen ja siten asi

arunukaisten perusteiden osoittaminen 

on ollut eräs perinteellisen filosofian 

alueita, johon emme tässä puutu. Joka 

tapauksessa esittäytyy aistimaailma, 

aineellinen maailma, meille julkisena 

maailmana toisin kuin eräät muut 

kokemukset, jotka kuuluvat sielulli

suuden ja henkisyyden alueisiin. Näi

run kuuluvat ihJnisyksilön kokemus o

masta kehostaan hänen tavoitteittensa 

ja toimintansa välineenä. Välittömästi 
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yksilö itse tietää, milloin hän on käyt

tänyt ruumiinsa elimiä välineenä. Ul

kopuolisen tieto siitä ei ole aistikoke

musta vaan pohjautuu, kun se on koh

dallista, samankaltaisuuteen ja on, 

vaikka usein välittömyydessään oival

luksenomaista, sukua päättelylle ja eri

laista kuin kehoaan välineenä käyt

tävän yksilön oma kokemus. Toisaalta 

ilunisen sisäinen tieto itsestään väli

neen käyttäjänä (primäärisesti oman 

ruumiinsa kokeminen välineenä), toi

saalta tämän välineen käytön tulkit

seminen sen tulosten perusteella ta

voitteelliseksi toiminnaksi, jolloin tul

kitsija yleensä on toinen ihminen, sa

noo jotakin hyvin keskeistä ihmis

elämän perustilanteesta. Olemme ihmi

sinä toisaalta toimivia eli aktiivisia, 

toisaalta vaikutelmien vastaanottajina 

passiivisia, mutta vastaanotetun tulkit

semisessa, jolloin tulkittu ehkä paljas

tuu viestiksi, vastaanottaja on myös 

aktiivinen: hän aktivoituu sisäisesti. 

Nytkin on kuvaamani tilanne; minä pu

hujana ilmaisen ajatuksiani siten, että 

ne tulevat teille, hyvät kuuntelijani, il

man välittäminä ääniaaltoina, jotka te 

tulkitsette sanoiksi, jotka symboloivat 

merkityksiä. Mitä ovat nämä merki

tykset? Ne ovat käsitteitä, jotka saatta

vat sisällöltään, mutta ei aina, vastata 

kokemuksiarnme, tämä laajasti ym

märrettynä, väitteitä, jotka ovat joko 

tosia tai epätosia, mutta myös rnielle

ja käsiteyhdistelrniä, jotka tuovat 

meidän sisäisen silmämme nähtäviksi 

satujen ja kaunokirjallisuuden välit

tämiä mielikuvituksellisia olioita ja 
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maailmoja. Jotkut näistä mielikuvituk

sen tuotteista ihmisen aktiivinen toi

minta todellistuttaa myös aistimaail

massa. Eivät ainoastaan avaruusraketit 

olleet aluksi mielikuvitusta vaan myös 

tämä Porthania, jossa nyt olemme. Ja 

näin voidaan sanoa inhimillisestä kult

tuurista kokonaisuudessaan. 

Ydinihminen ja harhaminä 

Ihmistä voidaan kuvata minä-subjek

tiksi, joka aktivoituessaan saa sisällön 

eli objektivoituu ruumiillisuudessa, 

sielullisuudessa ja henkisyydessä. 

Henkinen eroaa niistä ruumiillisista ja 

sielullisista ilmauksista ja toiminnois

ta, jotka ovat yhteisiä kasveille, eläi

mille ja ilunisille, ja muodostavat ih

misen vegetatiivis-animaalisen puolen. 

Ihmisen sielullisuuteen kuuluu lisäksi 

hänen pyydeluonteensa, joka saa 

alkunsa ilunisen henkisyyteen liitty

västä kyvystä: tietoisuutta ylitehos

tamalla voimistaa eläimellisyyttään si

ten, että se synnyttää paheita, jotka 

jopa muodostuvat uhkaksi hänelle it

selleen ja koko planeetan elämälle, 

johon hän on ankkuroitu. Eläin ei ole 

paheellinen. Koska se on tietämätön 

hyvästä ja pahasta, se on viaton. Vain 

ihminen voi langeta tai pudota paheel

Iisuuteen, koska hän tietää, ja koska 

hänessä on aidon valinnan mahdolli

suus. Tämä on hänen vaarallinen va

pautensa ja tämän vaaran tähden ihmi

nen on koe. "Ole tuomittu ihmisten 

suku ... ". 

Elämänkaari ja henkinen kehitys 



Mistä ihminen lankeaa tai pu
toaa? Vastaus on: Hän putoaa itsen 
kannattamasta hengestään persoonal
liseen harhaminään, johon hän samas
tim. Henki on nimittäin itsen eli ihmi
sen varsinaisen subjektin primaarinen 
objektivaatio eli se vielä uinuvassa tai 
puoleksi tiedottamassa tilassa oleva 
ajallisuudesta riippumaton sisältö, joka 
on se ihmisyys eli ihmisen täydelli
syysihanne, joka odottaa todellistumis
taan ihmisen ajallisessa persoonassa. 
Ilunisen varsinaista subjektia primaa
risine objektivaatioineen olen sanonut 
ydinihmiseksi. Puhdas henkisyys omaa 
universaalisuuden tuntomerkin. Tämä 
merkitsee, että hengen ilmaukset, 
joissa varsinaisen subjektin sisältöä to
dellistuu ajallisen persoonan tietoi
suudessa, ovat riippumattomia ajasta 
ja paikasta sekä yksilöistä, joissa ne 
esiintyvät. Siten ne ovat yleispäteviä. 
Koska ne pohjautuvat totuuden ja kau
neuden ideoihin, ne ilmentyvät älys
sämme, tunteessamme ja tahdossam
me tietona, esteettisinä elämyksinä se
kä eettisyytenä eli hyvänä tahtona. Se, 
että tämä universaalisuus on meissä, ei 
vielä merkitse, että olisimme siitä sel
villä. Mutta helpoimmin lienee yleis
pätevyys osoitettavissa älyllisen tiedon 
alueella logiikassa - esim. ristiriidan 
välttämisen laki - ja matematiikassa. 
Kaksi kertaa kaksi on neljä sisältää sa
man ajatuksen eli sillä on sama mer
kitys riippumatta siitä, kuka tämän 
lauseen sanoo tai ajattelee, tai millä 
kielellä hän sen sanoo (zweimal zwei 
ist vier; två gånger två är fyra). Ja vi-
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imeistään silloin tunnustetaan univer
saalisuuden olemassaolo, kun tutus
tutaan Cantorin äärettömyysmatemati
ikan käsitteeseen ja ns. transfiniittisiin 
lukuihin. Cantor huomauttaa arvosteli
joilleen, jotka ovat pitäneet hänen 
äärettömyysmatematiikkaansa mahdot
tomuutena, koska kaikki ajallisuuden 
ja aineellisuuderi maailmassa, johon 
iluninen aivoineen ja järjenkäyttöineen 
kuuluu, on rajallista eli finiittistä, että 
koska äärettömyysmatematiikka on to
siasia, jota ei voida kieltää, on päätet
tävä, ettei järkemme ole rajallinen ar

vostelijoiden tarkoittamassa merkityk
sessä vaan tietyssä merkityksessä 
ääretön. Itse asiassa ei ainoastaan ak

tuaalinen äärettömyyskäsite vaan tie
toisuutemme kaikki universaalisuuden 
ilmaukset, myös pyrkimys yleispäte
vyyteen eettisyyden ja esteettisyyden 
alueella, ovat osoituksia siitä, että ih
minen ytimeltään ja henkisyydessään 
on yliajallinen olento, jonka todellinen 
olemassaolo ei ole alkanut syntymässä 
eikä pääty kuolemassa. Edelleen voi
daan tämä näkemys ja tieto perustella 
viittaamalla ilunisen pernstilanteeseen, 
jossa hän esittäytyy itselleen yksey
tenä moninaisuudessa, ja jossa nyky
hetki aina koetaan, ei aikapisteenä 
vaan ns. kestona (Bergson: la duree). 
Ja ennen kaikkea näyttäytyy yliajalli
suus siinä, että ihminen kokee syvim
män identtisyytensä muistissaan oma
kohtaisesti tiedostaessaan, että hän on 
sama minä-olento lapsuudestaan läh
tien ja päätellessään, että tämä sa
muus, tämä identtisyys jatkuu tulevai-
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suudessa. Tosin tämä tietoisuuden 

sisältö tavallisimmin on esiymmär

tärnisen asteella ja periferiassa. Tajun

nan keskustassa hallitsee "alituisesti 

vaihtuva" harhaminä (Erik Ahlman: 

"Minä olen lapsi, koululainen, talon

omistaja, opettaja, eläkeläinen jne."). 

Tässä tarkkaavaisuus usein painottuu 

aineellisiin tai persoonallis-itsekeskei

siin tarpeisiin tai pseudotarpeisiin. Jos 

pyydeluonto ihmisessä on vahva, tar

peet ja pseudotarpeet muodostuvat ih

miselle ikään kuin vankilaksi ja es

tävät häntä näkemästä mitään muuta. 

elämän ratkaisevia käänteitä. Kehitys 

voi monasti olla tasaista etenemistä 

tehtävässä, jonka tuntee omakseen ja 

sosiaalisen vastuunalaisuuden voimis

tumista. Luulen kuitenkin, että ihmistä 

uhkaa näivettyminen ja kaavoihin kan

gistuminen ja automatisoituminen, el

lei hänessä avaudu kauneuden lähde, 

elleivät kauneuden ilmaisut luonnossa 

ja taiteissa virvoittaisi häntä niin kuin 

kasteluvesi kuivuudesta kärsivää kuk

kaa. Henkisyyden säde valaistessaan 

ihmistä vaikuttaa tosin ihmisen äly

luontoon tekemällä hänet totuuden et-

sijäksi, joka yrittää ymmärtää itseään 

Tähtihetket elämän ratkaisevina ja maailmaa, herättää eettisyyden vaa-

käänteinä timuksen hänen tahdossaan, ja jalostaa 

Moniin taitoihin ihminen perehtyy ha

lujensa ja tarpeittensa kannustamana 

pakosta, mutta henkisessä kehityk

sessä hän suorittaa varsinaisessa sub

jektissaan vapaan ja aidon valinnan ja 

hän astuu esille aktiivisena ohjatak

seen ajallista persoonaansa. Tässä 

eteneminen ja edistyminen tapahtuu 

yleensä tähtihetkissä, jotka rikkovat 

tavanomaisen ajallisuuden puitteet. 

Tulemme näissä hetkissä yhä selke

ämmin tietoisiksi ydinolemuksemme 

sisällöistä ja tietämään nyt eri tavalla 

kuin ennen, eräänlaisella välittömyy

dellä, että olemme ytimeltään muuta 

kuin kehomme ja persoonallinen sie

lumme, että olemme varsinaisessa it

sessämme yliajallisia olentoja. En kui

tenkaan sanoisi, että henkinen kehitys 

aina tulee näkyviin selvästi erottautu

vissa tähtihetkissä, jotka merkitsevät 

hänen tunne-elämäänsä tuoden siihen 

esteettisyyden, mutta säde on samalla 

kokonaisuus kuten näiden ideoiden, 

Totuuden, Kauneuden ja Hyvyyden 

kolminaisuus, joiden todellistuminen 

merkitsee ihmisyyden todellistumista 

meissä. Aavistan, että jokainen meistä 

on jossakin ruumistuksessa tietyllä 

kohdalla aaltoviivaa tai spiraalia, joka 

kuvastaa varsinaisen itsen toiviotietä 

ajallisissa persoonissa. Tavoitteena on 

ihmisyyden eli ihmisihanteen puhkea

minen ajallisuudessa ja samalla ajalli

sen persoonan täyttyminen ydinole

muksellaan, ja tapahtuu kuoleman 

voittaminen eli mysterium conjunctio

nis, kuolevaisen lopullinen yhtyminen 

kuolemattomaan. Kaksi ensimmäistä 

tähtihetkeä painottuvat älyyn ja tun

teeseen; kolmas, joka koskee tahtoa, 

tulee hyvin myöhään verrattuna edel

lisiin tai on muutoksena ja käänne-
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kohtana niitä rajumpi. Se saattaa vii
pyä ja siirtyä johonkin seuraavaan 
ruumistukseen, jolloin kaksi edellistä 

tähtihetkeä tai henkistä kokemusta en

sin toistuvat jossakin muodossa. Muis

tettakoon vielä, että on kyseessä pai

notus. Kaikki kolme sieluntoimintaa 
ovat mukana jokaisessa henkisessä 

kokemuksessa. Äly painottuu koke

muksessa, joka tekee ihmisen etsijäksi 
ja tietyssä merkityksessä myös löytä

jäksi. Sillä tämä on kutsumustietoi

suuden heräämisen tai lujithlITiisen 

paikka. Ihminen tulee omjmmastaan 

tietoiseksi. Samalla kylvetään viisau

den siemen hänen mieleensä, sillä hän 

alkaa ymmärtää, että järjellisyys ajat
telussa ja toiminnassa sisältyy arvojen 
kohdalliseen arviointiin sekä nöyryy

teen olemassaolossa jatkuvasti uusien 
ongelmien avautuessa. Kuten jokaisen 
suuren henkisen kokemuksen jälkeen 

seuraa tässä kuvath1a tähtihetkeä kiu

saus ja putoamisen mahdollisuus. Pu

toaminen on siinä, että persoona kuvit

telee, että järjen valaistus on hänen, eli 

niin kuin haluan sanoa, hänen har

haminänsä laatu, harhamjnän, johon 

hän samastuu. Hän täyttyy ylpeydellä 

ymmärryksensä erinomaisuudesta. 

Hän on esim. skeptikko tai uskovai

nen, joka haluaa, että muut tunnus

taessaan hänen järkensä ylivoimai

suuden tulevat järjen.käytössään sa

maan tulokseen kuin hän. 

Tunne-elämään painottuvaa 

henkistä kokemusta voidaan kuvata 

seuraavasti: Yksilön tajuntaan virtaa 

ikään kuin sisästäpäin - ja kuitenkin 
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niin, että tämä virta ei ole hänestä per
soonana - jotakin, joka täyttää hänet 

ihmeellisellä autuudella, suloisuudella 

ja ihanuudella, joka on ollut kaiken 

hänen kuvittelukykynsä tuolla puolen. 

Hän ehkä sanoo itselleen, että joku 

taivainen rakastaa häntä, että hänelle 

on annettu jokin suuri annolahja. Ja 
hän voi tämä kokemus mielessään 
tuntea, että hän tietää, mitä on taide, ja 
rnikä on kauneus. Jos hän älyllisesti 

painottuneessa kokemuksessaan oli 

ymmärtänyt, millaista on järjellinen 

toiminta, hän nyt alkaa luottaa siihen, 

että todellisuudessa sinänsä on jotakin 

järjellistä. Sen tähden tätä kokemusta 
voidaan nimittää uskonnolliseksi ko

kemukseksi, vaikka sen tulkinta muo
doshm erilaiseksi riippuen siitä, mihin 
uskoon sen kokija lapsena on valmen

nettu. Se koetaan varsinkin silloin lap
selle annetun uskon vahvistuksena, 

kun se edeltää ajallisesti edellä kuvat

tua kokemusta. Silloin kokija ehkä 

pysyy sokeana siihen kenties liittyviin 

paradokseihin nähden. Koska se toi

saalta synnyttää kaipauksen takaisin 

koettuun auhmden tilaan, joka ei per

soonan ponnistuksista huolin1atta uu
distu, se saattaa toisaalta synnyttää 

vastareaktion, ja tämä merkitsee puto
amista aistillisuuteen. Nyt ei tule ym

märtää asiaa niin, että aistillisuus si

nänsä olisi jotain negatiivista. Itse asi

assa se on persoonallisen rakkauden 

psykosomaattinen ilmaus ja sublimoi

tuu lisäksi henkisyyden vaikuttaessa 

siten, että siitä tulee käyttövoima tai

teellisessa luomistyössä. Ihmisen ko-
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konaisuudessa tässä maisessa elämäs

sä sillä on oma oikeutettu ja merkit

tävä osansa. Mutta putoaminen aistil

lisuuteen merkitsee oleellisesti jotakin 

muuta. Tässä yksilö harhaminässään 

kuvittelee, että toinen ihminen on an

nettu tai otettavissa pelkästään hänen 

nautintonsa välineeksi. Hänet on alis

tettava välikappaleeksi. Kaikissa sie

lunelämän esiintymisissä kaikki kolme 

sielullista toimintoa ovat mukana, 

vaikka yksi painottuu. Tässä alistarni

sen halu, ja siihen mahdollisesti liit

tyvä julmuus, viittaa kiusaukseen, joka 

varsinaisesti liittyy kolmanteen suu

reen, tahtoon painottuvaan henkiseen 

kokemukseen ja sen mukana avautu

vaan kiusauksen ja putoamisen mah

dollisuuteen. Tämä kokemus tulee ta

vallisesti vasta toiviotien kulkijan kau

kaisessa tulevaisuudessa hänen lähes

tyessään sitä mysterium conjunctionis 

-tapausta, jolloin itsekkyydestä, so. 

muun muassa ajallisuutensa harhasta 

vapautunut persoona täysihmisenä yh

tyy varsinaisen minän primaariseen 

objektivaatioon eli omaan yliajalliseen 

henkisyyteensä. Tässä näyttää nyt ih

misyydessään keskeneräinen ihminen 

saavuttaneen toiviotiensä päätöksen, 

koska ihmisyys hänessä on puhjennut 

täyteen kukkaan. Mutta onko toiviotie 

todella päättynyt? Henkinen kehitys, 

jota termi "toiviotie" symboloi - kuten 

filosofian historiassa esiintyneet mona

dioppien edustajat ovat tähdentäneet -

voidaan itse asiassa nähdä etenevänä 

tietoisuuden intensifioitumis- ja laajen

turnisprosessina. Tämä saattaa mer-
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kitä, ja näin on väitetty, että yhä uusia 

kosmisia kerrostumia tulee täysih

miseksi kasvaneen vaeltajan piiriin. En 

kuitenkaan ota tässä tarkasteltavaksi 

kysymystä ns. vihkimystiestä. 

Katsokaamme sen sijaan ensin, 

mitä vaelluksen toisesta tähtihetkestä 

kolmanteen tulisi sisältää. Tähdennän, 

että tätä vaellusta eivät aloita ainoas

taan ne, joiden on onnistunut välttää 

kaikki putoamiset vaan myös putoajat 

silloin, kun henkisen kokemuksen 

muisteleminen ja sen sisällön mietis

kely avaa heidän silmänsä näkemään 

uudelleen häämöttävän ihmisyyden 

ihanteen. Nimittäin viimeistään juuri 

tämä kokemus on tuonut kulkijalle tie

toisuuden tiestä, joka asettaa hänen 

omalle aktiivisuudelleen keskeisiä vaa

teita. Edistyminen ei ole mikään me

kaaninen prosessi, vaan hänen on 

säännöllisesti suoritettava toistuvia 

henkisiä harjoituksia; seikka, mikä eri 

uskonnoissa aina joskus on ollut tie

dossa. Näin toiviotien kulkijan tulee 

oppia ajatusten keskittäminen eli kon

sentraatio, meditaatio eli tietyn aiheen 

inspiroitu tarkkailu ja kehittely sekä 

kontemplaatio eli sisäistyvä yhtyminen 

esillä olevaan kohteeseen. Näiden hen

kisten ponnistusten tietoisuudessa ole

vaan sisältöön tulee liittyä tahto todel

listaa eettiset ohjeet joko ottamalla 

nämä ohjeet suurista uskonnoista, 

"lännessä" yleensä Vuorisaamasta, tai 

löytämällä ne rakkauden opastamana 

omasta varsinaisesta itsestä. Sanotta

koon kuitenkin, ettei henkinen kehitys 

tässä vaiheessa aina tapahdu yllä vii-
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toitetulla tavalla. Suuri taiteilija - ol

koon kirjailija, säveltäjä tai jonkun 

muun taidealan edustaja - suorittaes

saan jatkuvassa inspiraation tilassa 

hänelle annettua ominta tehtäväänsä 

etenee tavoitteeseensa suurella nopeu

della ehkä vanhana sieluna, joka pre

eksistenssissään on jo edennyt toivi

otiellään siten, että hän nyt toistaa jo 

aikaisemmin koetun. Mutta ennen ta

voitettaan on toiviotien kulkijan koet

tava kolmas tähtihetkensä, kolmas 

suuri henkinen kokemus. Tässä koke

muksessa painottuu tahto. Ja sen tun

nussana on valta. Kyseessä on hyvyy

den valta ihmisessä ja maailmassa, hy

vä tahto, joka on lähtöisin ydinole

muksestamme, ja joka liittäen toimin

taansa totuuden ja kauneuden ideat saa 

käyttövoimansa kosmisista syvyyk

sistä ja korkeuksista virtaavasta rak

kaudesta. Tällöin tahdon saavuttama 

valta ei ole ainoastaan ajatusmuodos

telmien ja mielteiden hallintaa tai tun

teiden tavoitteellista asettamista esim. 

esteettisiksi elämyksiksi, kuten saattaa 

tapahtua luovassa ja esittävässä tai

teessa, vaan samankaltaista välitöntä 

vaikutusta aineellisessa maailmassa. 

Tämä koskee erityisesti oman kehon ja 

sisäisten mahdollisuuksien hallintaa 

siten, että kehon välityksellä alkavat 

ns. salaiset kyvyt, joogafilosofian 

"siddhit", joiden joukossa ovat useat 

parapsyykkiset ja parafyysiset ilmiöt. 

Henkisen tien kulkijaa neuvotaan ole

maan tavoittamatta näitä kykyjä, mutta 

myös silloin kun ne ovat toiviotien 

henkisen kehityksen ei-tavoiteltuja tu-

Elämänkaari ja henkinen kehitys 

Kriittinen katsaus 

!oksia, ne saattavat muodostua ki

usauksiksi. Sillä niihin kuuluu kyky 

hypnotisoijan tavoin ja karisman a

vulla saattaa vaikutuksen alainen ih

minen uskomaan ja toimimaan niin 

kuin kyvyn omistaja toivoo ja tahtoo. 

Ja vain ajatus, että tämä kyky kuuluu 

harhaminälle ja siten kuolevalle per

soonalle, houkuttelee kyvyn väärään 

käyttöön. Sen sijaan että ydinihminen, 

jolle tämä kyky tietoisuuden valotuk

sen vaikutuksena on annettu, auttaisi 

niitä, jotka kokevat sen vaikutuksen 

ikään kuin henkisenä säteilynä, löy

tämään oman ydinolemuksensa ja siinä 

oman tiensä ja tehtävänsä, kiusauk

seen langenneena muuttuu herättäjästä 

alistajaksi. Hän putoaa syvyyteen, jos

ta nousu tulee olemaan vaikeaa. Sillä 

toisen saattaminen kärsimään eli yhä 

enenevä julmuus on alkanut kiehtoa 

häntä, ja tämä ihmiskunnan kollektiivi

seen tietoisuuteen näin istutettu kas

vannainen leviää kuin tarttuva virus 

niihin, jotka lumooja haluaa siten alis

taa. 

Jättäkäärnme nyt nuo synkät 

maisemat, vihan ja raivon syöverit, 

joista mediat joka päivä muistuttavat; 

iluniskunnan häpeä, joka merkitsee 

putoamista viisauden valosta hulluu

teen. Kiinnittäkäärnme huomiomme 

uskon ja toivon tietoisuuteen, jossa 

puhuu varsinaisen itsen ääni välittäen 

kosmisen rakkauden sanomaa. Katsel

kaamme toiviotien kulkijaa silloin, kun 

hän tien salakuopat ohittaen tai niistä, 

ensin pudottuaan, nousten voittajana 

myös persoonassaan saavuttaa sen yli-
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ajallisuuden, joka siemenenä on las

kettu kehollisuuden kätköön. Katsel

kaamme voittajaa, katselkaamme voit

tajia, jotka vapaina eristyksen harhasta 

säteilevät valoa ja lohdutusta raskaute

tuille ja herättävät ihmisiä, heille rak

kaita veljiä ja sisaria, löytämään omin

taan ja toteuttamaan omalla toiviotiel

lään ihmisyytensä ihannetta. 

Kapula kulkee, viesti vaihdetaan 

Käy matka kohti ihmisyyden maata 

Ei hengen soihtu sammu milloinkaan 

Sanoman kantaja ei pettää saata. 

Kun yhden polku päättyy, toinen aloittaa 

Pimeän linnakkeet hän hajoittaa 

Hän - vastaisuuden valloittaja - on 

Totuuden temppelissä airut Auringon. 
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YLISTYS JÄLLEEN KUNNIAAN 
Professori Iegor Reznikoffin haastattelu 1 

Ei ole olemassa hengellisyyttä ilman ylistystä. Ja uskon, että saattamalla ylistyksen 
jälleen eloon, voi elvyttää hengellisen tradition. Minun tavoitteeni on auttaa jokaista 
antamalla peruselementit ja alkusysäys, Jotta hän voisi alkaa laulaa yksm, ulkona, 
ylistää maan ja taivaan välissä tämän luomakunnan ihanuutta. Tai hiljaa kotonaan 
lausua Joitakin tavuja, joihin sanotaan koko maailmankaikkeuden sisältyvän 

Teidät tunnetaan tutkimustyöstänne 

pyhän laulun parissa. Miten kiinnos

tuitte siitä? 

Mitä tulee musiikkiin, ennen kuin puhum

me pyhästä laulusta, minulla on vankka 

klassinen koulutus, mutta ei laulussa. Mi

mm perusinstrumenttini oli piano. Olen 

myös opiskellut teoriaa, säveltämistä, 

mutta en ollenkaan laulua konservatori

ossa tai muussa oppilaitoksessa, ja sanoi

sin tänä päivänä, onnekseni en. Toisaalta 

muistan laulaneeni aina ja näen itseni 

laulamassa kaksivuotiaana. Kuitenkin 

olen syvästi paneuhmut lauluun vasta 

vuodesta 1970 alkaen. Mitä on pyhä lau

lu, mitä todella on pyhä laulu? Ja jos py

hää on se mikä on todellisessa suhteessa 

näkymättömään hengen maailmaan, tai

vaalliseen maailmaan, niin mikä on se 

laulu, joka sallii tällaisen suhteen. Se on 

ilmiselvästi sidoksissa pyhän taiteen kä

sitteeseen yleisesti ottaen. Uskonnollinen 

taide on taidetta, jonka aihe on uskonnol

linen ja sen tekniikka ja työtapa on 

samanlainen kuin tekijän ei-uskonnol-

1 Suomennos Kaarina Vartia 
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lisissa teoksissa. Ottakaamme esimerk

kinä Tintoretton Venetsiassa oleva maa

laus Ristiinnaulitseminen. Se on erin

omainen maalaus. Mitä enemmän sitä 

katselee, sitä enemmän aihe, rakenne, 

maalarin taito ja sen kauneus tempaa mu

kaansa tunteitten ja ajatusten maailmaan. 

Ikonin tarkoitus päinvastoin on saattaa 

tarkkailijansa, mietiskelijänsä, ensin it

seensä, sitten sisäisen hiljaisuuden sy

vään rukoukseen. 

Voiko sanoa, että ikoni saavuttaa ta

voitteensa, koska henkilö, joka on sen 

maalannut, on itse tässä tilassa? 

Jos hän on siinä tilassa, sen parempi. 

Mutta tekijästä ei ole kysymys. On kysy

mys pyhän taiteen traditiosta, hengelli

sestä taiteesta, joka ulottuu antiikin ai

kaan. Sen takana on vankka tieto. Sa

moin kuin on ollut korkean tason hengel

listä opetusta on ollut myös pyhän taiteen 

syvällistä opetusta. Ja lauluun palatak

semme kysymys kuuluu: miten ihminen, 

joka laulaa tai ottaa vastaan äänen voi-
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daan johdattaa juuri tämän äänen kautta 

syvän tietoisuuden tilaan, jossa voi toimia 

mysteeri, joka on suhde näkymättömään? 

Se ei ole ollenkaan itsestään selvää. Esi

merkiksi Mozartin messu on uskonnol

lista taidetta, ei pyhää taidetta. Tottakai 

Mozartin nerokkuus tekee siitä usein hy

vin kaunista. Mutta se ei ole pyhää tai

detta siinä mielessä, ettei sen ole lasket

tukaan saavan ihmisiä rukouksen tilaan, 

niin kuin on pyhän laulun laita ahtaassa 

merkityksessä. Ja sama pätee Bachiin. 

On totta, että suuren muusikon taide vie 

ajoittain rukouksen hetkiin. Mutta heti 

kun viola da gamba alkaa soida, kuoro 

alkaa laulaa ja me sen mukana, ottaa 

musiikki oikeutensa ja vie meidät uudel

leen tunteitten, unelmien, ajatusten maa

ilmaan ja rukous on hävinnyt. Tämä ei 

ole pyhän laulun rakenne ja erilainen on 

tavoitekin, joka Bachille on ensi sijassa 

suuri taideteos. Antiikissa se ymmärret

tiin hyvin: siitä yleisesti ottaen antiikin 

taiteen koruttomuus, paitsi ehkä rappion 

aikakausina. 

Miten Iöysitte tämän antiikin pyhän 

laulun? 

Maalauksen kuten kuvanveiston etuna on 

se, että se vo·daan nähdä. Tosin monet 

seikat ovat joutuneet unohduksiin, niin 

kuin joittenkin värien ja pronssien salai

suus, minkä lisäksi paljon teoksia on 

hukkunut. Laulun suhteen on sitäkin vai

keampaa, sillä antiikin traditiosta ei ole 

muistiinpanoja. Lännessä on kristillisen 

laulun traditiota ennen kaikkea IV vuo

sisadalta IX vuosisadalle, mutta se on 
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kadonnut aikoja sitten. Onneksi on ole

massa IX vuosisadalta alkaen käsikirjoi

tuksia. Mutta klassinen länsimainen mu

siikkikoulutus voi esittää niitä vain omal

la koulutuspohjallaan, joka on pianistinen 

- laulua, oopperaa, lyriikkaa, jolla ei ole 

mitään tekemistä tuhatviisisataa vuotta 

sitten eläneen gaullien laulun kanssa. On 

kuin yrittäisi tulkita islamilaista rukouk

seen kutsua tai intialaista ragaa pianolla 

soitettuna. Kuitenkin näin on tehty XIX 

vuosisadan lopulla nimittämällä sitä gre

goriaaniseksi lauluksi. Näin XIX vuosi

sadan käsitteistö ja tyyli sovellettiin XI 

vuosisadan käsi.kirjoituksiin. Epäilemättä 

tuohon aikaan oli vaikea tehdä toisin. 

Niinpä on pakko lähestyä pyhää laulua 

muistuttavia traditioita, vielä eläviä suul

lisia traditioita. 

Mitkä traditiot teitä kiinnostavat? 

Lähinnä tietysti Idän kristittyjen kirkko

jen traditiot. Kreikassa oli vielä 30 vuotta 

sitten huomattavia laulun taitajia, suuren 

laulun mestareita, Turkissa, Irakissa ja 

Syyriassa syyriankristittyjen traditio. Ne 

ovat nykyisin vaikeuksissa eläviä yhtei

söjä kuten koptilainen kirkkokin. Mutta 

on mentävä kauemmaksi, sillä antiikin 

laulu on modaalista. Moodi on määrätyn 

psyko-fysiologisen tilan äänellinen heijas

tus: ilon, ikävän, epätoivon, rauhan, rie

mun, rohkeuden. Jokaisella tilalla on 

luonteenomainen äänen sointi, oma äänen 

sävelkulku, joka antaa moodille sen 

soinnillisen perustan. 

Sitä ymmärtääkseen on paneudut

tava Iranin hengellisen musiikin oppinee-
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seen traditioon tai Intian klassisen musii

kin traditioon. Mutta Afrikan pygmit ja 

Amazonin metsien intiaanit voivat myös 

suuresti opettaa meitä, sillä he ovat säi

lyttäneet soinnillisen suhteen näkymättö

mään maailmaan. Haluan sanoa, että kris

tittyjen pappiemme kannattaisi ottaa op

pia heiltä ymmärtääkseen mikä on suhde 

näkymättömään, ennen kaikkea äänen 

avulla, sillä tämä taito elää vahvana näis

sä väestöryhmissä. 

On kuitenkin välttämätöntä palata 

takaisin Euroopan maaseudulle. Rans

kassa saattoi 60-70 vuotta sitten kuulla 

antiikin sävelkululla laulettuja erinomai

sia lauluja. Nykypäivänä Espanjassa, Ita

liassa, Kreikassa, ehkä joissain Sveitsin 

syrjäkulmilla tai Pohjois-Irlannissa, missä 

porvarillinen kaupunkikulttuuri ei ole täy

sin syrjäyttänyt maaseutukulttuuria, on 

voitu säilyttää antiikin sävelkulku, tapa 

laulaa muinaisten aikojen suullisen tradi

tion tapaan. On siis kyseessä kuuntelun, 

vertailun ja ymmärtämisen prosessi, joka 

perustuu viime kädessä IX, X ja XI vuo

sisadan neumeilla merkittyihin käsikirjoi

tuksiin, jolloin näitä voidaan lähestyä 

uudenlaisella kuuntelulla ja siis uusin 

mahdollisuuksin. 

Neumit ovat merkkejä, jotka o

soittavat äänen liikkeen, korukuviot ja sä

velvoiman vaihtelun. Näitä merkkejä voi 

ymmärtää vain korvan kautta. Standardi 

länsimainen musiikkikoulutus ei anna sii

hen mahdollisuutta. Neumien äänimaa

ilma on aivan erilainen. Sen suhde ke

hoon, kuunteluw1, tietoisuuteen on verrat

tomasti hienompi, kekseliäämpi. Se voi 

johtaa eri moodien täsmälliseen ilmaisuun 
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ja sitä kautta todellisempaan suhteeseen 

näkymättömän kanssa, mietiskelyyn. 

On myös ymmärrettävä, miksi ää

ni antaa tämän mahdollisuuden, miksi 

laulu on olennainen käytäntö kaikissa 

perinteissä. Liturgia toimii vieläpä ilman 

temppeliä maan ja taivaan välissä, ilman 

kuvaa, ilman valoa mikä palaa, ilman 

suitsukkeita, mutta aina on oleva sana, 

laulu. Se on ihmisen syvä suhde luomi

seen ja mysteeriin ennen hiljaisuutta. En

nen todellisen hiljaisuuden saavuttamista 

on kaikki tämä taide, ennen kaikkea ää

nellinen, mikä auttaa syvän tietoisuuden 

tilaan pääsemistä. Tämä osa työstä kos

kee äänen valtaa, sen fyysisiä ja psyyk

kisiä ulottuvuuksia. 

Työtä on siis tehtävä monella tasolla. 

Miten aloititte? 

Tämän työn alkusysäyksenä on vahva ko

kemus. Vuoden 1970 alkukesällä olin 

läsnä V ezelayssa mahtavan kukkulan ala

rinteessä sijaitsevassa kappelissa eräässä 

ensimmäisistä ranskankielisistä messuis

ta, jotka siellä järjestettiin. Tässä erin

omaisessa paikassa, ehkä katmeimmassa 

romaanisessa basilikassa, yhdessä kym

menestä kauneinlmasta kirkosta mitä on 

olemassa, kuulin messun, joka oli surkea. 

Toimitus oli niin säälittävä, niin mitään

sanomaton laulun ja kaiken muunkin puo

lesta, että poistuin sieltä järkyttyneenä. Ja 

sanoin itselleni: tämä ei ole mahdollista, 

täytyy yrittää tehdä jotain. Minun on 

mahdoton hyväksyä, että pyhän taiteen 

läntinen kristillinen perinne - eikä se ole 

ainoa nykyisin - on pudonnut tälle mität-
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tömyyden tasolle. Ymmärsin silloin, että 
on välttämättä opiskeltava vielä elossa 

olevia perinteitä, kuten olen muistuttanut 
aikaisemmin. Ja jatkossa tutkia äänen 
vaikutusta, sen voimaa, itse havainnon 
tärkeyttä ja siis äänen ja ruumiin suh
detta, ääntä ja tietoisuutta. 

Aineellinen ruumis on meillä vuo
sisatojen kuluessa erotettu henkisyydestä. 

Pyhässä taiteessa koko ihminen, keho ja 

tietoisuus avautuu, yrittää avautua koko
naisuudessaan mysteerille. Äänen tehtävä 
on siinä erittäin syvällinen. Muinoin oli 

äänien ja ihmisäänen tuntemus ylivoi
maista nykyiseen verrattuna. En kuulu 
niihin, jotka yliarvioivat järjestelmäl
lisesti antiikin tietämystä. On alueita mis
sä tiedämme suunnattomasti enemmän 
kuin siihen aikaan. Mutta oli toisia alueita 
missä tietoisuus oli meidän tietoamme 
syvempi, nimenomaan henkisyyden ja 

pyhän taiteen alueella. Sen näkee Egyptin 

taiteessa, Ateenan Parthenonissa tai 
muissa antiikin sivilisaatioissa. Ja äänen 
alueella antiikin tuntemus oli huomattava, 
vannaan meitä parempi. Sillä siihen ai
kaan traditio oli suullinen ts. kuuntelu ja 
äänen havainnointi oli erittäin tarkkaa. 

Jouduin siis työskentelemään tar

kan havaitsemisen parissa ja antiikin lau

lun tutkiminen johdatti minut äänitera
piaan. Olen työskennellyt monilla alueil

la, mutta minulla ei ole koskaan ollut ve

toa lääketieteen tai terapian alueelle. Kui
tenkin ryhmissä työskennellessäni - olen 
opettanut 1976 lähtien - olen joskus ha
vainnut hämmästyttäviä ilmiöitä. Jotkut 
henkilöt, jotka eivät kuulleet, alkoivat 

kuulla, lukkiutuneet alkoivat avautua jne. 
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Vuodesta 1980 alkaen aloin tehdä ääni
terapiaa. En musiikkiterapiaa, mikä on eri 

asia ja mitä psykoanalyytikot käyttävät 

apuna analyysissään. 
Mutta on selvää, että ennen kuin 

puhuu musiikista, täytyy perehtyä siihen 
miten ääni vaikuttaa ruumiiseen ja tie
toisuuteen, miten pitkä 0 ja pitkä hiljai
nen A ääniaallon tunnistamiseen. Olen 
vahvasti sitoutunut tähän terapiaan ja 
työskennellyt mm. tri Gardeyn ja erään 
huomattavan ryhmän kanssa MAS Kes
kuksessa Lourdessa aivovammaisten pa

rissa. On vaikuttavaa olla 30-40 vammai
sen edessä: he eivät puhu, monet kuolaa
vat, ovat levottomia, jotkut liikkuvat hyp
pien, toiset ovat lyyhistyneet pyörätuo
liinsa. Pienen ryhmän kanssa - sekä oppi
laita että hoitajia - lauletaan perusääniä 

pitkään ja syvään 5-10 minuuttia, niin 

että keho resonoi luonnollisesti ja että ää

niaalto on homogeeninen. Sitten lauletaan 

muutamia intervalleja, ehkä pieni laulu 

antiikin täsmällisessä hengessä. Ja mitä 
seuraa? Kolmikymmenvuotias vammai
nen, joka ei ole koskaan puhunut sanoo 

yhtäkkiä: äiti. Hänestä huolehtivat tie
tävät, etteivät edes hänen vanhempansa 

ole tätä koskaan kuulleet. Tällöin tulee 

mieleen, olisiko hän ehkä sanonut äiti 

oikeaan aikaan, jos hänelle olisi tarjottu 
ääniä ja lauluja silloin kun hän oli aivan 

pieni. Toinen esimerkki: samassa ryhmäs

sä, samassa ääni-istmmossa syvästi vam
mainen, joka istuu nojatuolissa eikä ole 
koskaan elämässään noussut. Hän liikut
taa yhtäkkiä pikkusormeaan - sillä hän

kään ei puhu ja hänen hoitajansa ym

märtävät, että hän tahtoo nousta. Häntä 
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autetaan Ja hän nousee, vieläpä ottaa 

muutaman askeleen ensimmäistä kertaa 

eläessään. Se tuntuu ihmeeltä, mutta jos 

ymmärtää äänen vaikutuksen tietoisuu

teen voi selittää tapahtuneen. Antiikilla 

on tämä tieto, se sanoo jatkuvasti: tietoi

suus on soinnillinen. Terapiatyöskentely 

on auttanut minua ymmärtämään paljon 

syvemmin äänen ja tietoisuuden suhdetta. 

Ja tunnette, että tässä on jotain mikä kos

kee juuri pyhää taidetta. Pyhässä taitees

sa on jotain mikä koskettaa tietoisuuden 

syvimpiä perusteita: nouse ja kävele. 

Onko tutkimuksessanne ollut joku het

ki, jolloin olette tuntenut löytäneenne 

avaimen antiikin taiteeseen? 

Kuten sanoin, aloitin työni lähestymällä 

vielä elossa olevia perinteitä, mutta lä

hestyin niitä läntisen koulutukseni avulla. 

Tottakai, sillä muuta minulla ei ollut. 

Lähestyin avoimin mielin ja opiskelles

sani Iranin ja Turkin tai Intian mestarei

den kanssa se tapahtui aina rakkauden ja 

henkisen veljeyden ilmapiirissä. Huoma

sin kuitenkin läntisen koulutukseni olevan 

esteenä sekä henkisessä että musiikilli

sessa mielessä. Ja päätin lopettaa pianon 

soiton. Siihen aikaan annoin ajoittain yk

sityiskonsertteja ja lauloin joskus kuo

roissa. Päätin lopettaa kaiken tuon, vie

läpä länsimaisen musiikin kuutelemisen, 

kaiken kuuntelemisen, paitsi ehkä kello

jen äänen, soittimen kielen resonanssin. 

Hyvin harvoin kuuntelin antiikin tradition 

lauluja, jotka eivät olleet saaneet länsi

maisia vaikutteita. Jatkoin tätä 9 kuu

kautta ja oli kuin harso olisi hajonnut. 
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Aloin kuulla intervallien pienet hienou

det, pienet joustot sävelkulussa, pienet 

erot äänenvärissä. Sinä hetkenä ymmär

sin mitä on tasasointu antiikin mielessä ja 

pystyin sisältä päin oivaltamaan moodin 

käsitteen. Samoin sisäisellä kuuntelulla 

olen voinut työskennellä mainittujen mu

siikki- ja laulutraditioiden parissa. 

Hyvin tärkeätä on ollut laulaa ra

kennuksissa, antiikin temppeleissä, joissa 

on sama kaikupohja kuin tuhat vuotta 

sitten. Ne soivat tänä päivänä niin kuin 

ovat soineet niitten äänellä, jotka silloin 

lauloivat. Antiikin sävelasteikot perustu

vat resonanssin lakeihin, luonnolliseen ta

sasointuun. On mahtavaa oppia laula

maan tällaisissa rakennuksissa, saada ne 

soimaan niin kuin ne luonnostaan soivat. 

Tämä on yksi avain antiikin taiteeseen. 

Jos laulatte resonanssissa koko rakennus 

soi. Vieläpä tottumaton korva tuntee, että 

sointi on oikea. Mutta se on vaikeata, 

sinne ei tulla pelkästään laulamaan niin 

kuin muualla lauletaan. Romaaniset kir

kot on rakennettu juuri soinnin laadun 

huomioiden ja jotkut niistä - erityisesti 

Thoronet Provanssissa - ovat sointu

vuuden ihmeitä. Kuitenkaan niissä toi

mivat yhtyeet eivät tiedä tästä mahdolli

suudesta. Ja koska eivät osaa käyttää 

resonanssia hyväkseen, toivovat että lu

kuisa yleisö vaimentaisi sitä vähän. 
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Tämä paikan resonanssin tärkeys ar

veluttaa minua, kun ajattelen erämaa

ta! 

Tiloissa, jotka eivät soi - ja työskentelen 

mm. Suomen puukirkoissa, missä reso

nanssi on vaimea verrattuna kivikirkkoi

h.in - sisäinen tarkkuus on vielä tärkeäm

pää, sillä rakennuksen resonanssi ei auta 

teitä. Erämaassa sisäinen tarkkuus on vie

läkin oleellisempaa, koska ei ole mitään 

muuta tukea. Tunnette itsenne alasto

maksi, mikä ei muuten pidä paikkaansa, 

vain äänen kannalta. Erämaassa on pysy

vä h.iljaisuus mikä on välttämätöntä ja 

mikä on kaiken syvän kuuntelemisen al

ku. 

Opetatte varmaankin paljon? 

Opetan Pariisin X yliopistossa filosofian 

osastossa, missä aihettamme koskeva lu

entosarja on n.imeltään Antiikin taiteen ja 

musiikin henki. Muutoin opetan konser

vatorioissa; Moskovan ja tästä vuodesta 

alkaen Pietarin konservatoriossa, joissa 

opetan myös Venäjän vanhan kirkon lau

lua antiikin tapaan. Vaikka vanhaa tradi

tiota onkin, suuri yksiään.inen laulu on 

kadonnut ja kuorot laulavat modernilla 

tavalla. Kyseessä on siis pyhän laulun 

todellisen tradition palauttaminen. 

Ranskassa minulla on useita kurs

seja ja työhaijoitteluja varsinkin Lyon

issa, missä minulla on ollut säännöllinen 

kurssi jo kymmenen vuoden ajan. Lyon 

oli laulun pääkaupunki. On olemassa V 

vuosisadan käsikirjoituksia, jotka kerta-
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vat antiikin kristillisestä laulusta Lyon

issa. 

Puhun mieluummin antiikin kris

tillisestä laulusta kuin gregoriaan.isesta 

laulusta, joka tuo mieleen XIX vuosi

sadan lopun luostarin ja sepitetyn aka

teemisen kirkkolaulun. Tuo lauluhan on 

syntynyt katolisen kirkon roomalaisista 

vaikutteista, mutta laulu ei tule alkuaan 

Roomasta vaan koko läntisen kristikun

nan piiristä, erityisesti Galliasta. Sitä 

paitsi se ei ollut pelkästään luostarilaulua, 

päinvastoin. Sitä lauloi koko kristikunta, 

naiset, lapset, miehet työtä tehdessään. 

Nämä olivat suuren suullisen tradition 

maita, missä laulettiin koko ajan. IV ja V 

vuosisadalta tunnetaan tekstin kirjoittajia, 

jotka puhuvat pitkistä halleluujoista. Niitä 

laulettiin viin.ipelloilla ja sadonkorjuussa, 

rannoilla, Rhonen rannoilla erityisesti ... 

pyhät naiset lauloivat, Pyhä Genevieve 

lauloi veneessä. Koko kansa lauloi Kris

tuksen ylistystä. IV, V ja VI vuosisa

dalla, jolloin laulu, liturgia, pyhä taide 

muotoutuivat, luostarilaitosta nykyisessä 

laajemmassa mielessä ei vielä ollut. Ja 

suuri laulu kuului ennemmin tärkeille 

piispakunnille kuin syrjään vetäytyneille 

munkkiryhmille. Tapa laulaa nimeno

maan kuorossa niin kuin tapahtuu "gre

goriaanisessa" laulussa on myöskin XIX 

vuosisadan keksintöä. On ensiarvoisen 

tärkeätä elvyttää yksinlaulu, ihmisen lau

lu yksin ja vapaana maan ja taivaan her

ralle. Idän kristinuskossa voitte vielä 

kuulla solistin laulavan messussa. Antii

kin repertuaarissa olen löytänyt hallelu

jan, joka kestää kymmenen minuuttia. 

Sen voi laulaa vain solisti kun ottaa huo-
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mioon ainutkertaisen, keskeytymättömän 

sävelkulun. Voitte kuvitella mikä liturgia, 

mikä usko moisen hallelujan myötä! 

Lännen kristillinen taide, liturgia 

ja laulu muotoutuvat pääasiallisesti IV 

vuosisadalta VI vuosisadan loppuun men

nessä. Nämä ovat henkisellä alueella in

tensiivisiä vuosisatoja. Silloin kirkko tu

lee päivänvaloon ja kaikki osallistuvat 

siihen. Vallitsee tavaton vitaalisuus. Kai

kissa mahdollisissa tilanteissa lauletaan: 

tässä on gregoriaanisuuden todellinen 

alku. Tietysti oli myös laulun mestareita 

ja muutamia lauluja sai laulaa vain pappi 

tai jopa vain piispa. Glorian esimerkiksi 

sai laulaa vain piispa, siinä määrin py

hänä laulua pidettiin. Kun piispa ei ollut 

paikalla, hänen piti antaa papille erityinen 

lupa laulamiseen. Tuona aikana taide ja 

ylistys olivat tavattoman eläviä. XIX 

vuosisata on painanut leimansa meihin 

niin vahvasti, että on pakko tehdä tutki

mustyötä laulun historian ja sosiologian 

parissa ymmärtääkseen tämän. Näillä alu

eilla siis olen tehnyt paljon työtä. 

Ovatko nykyajan kirkot ja luostarit 

kiinnostuneita työstänne? 

Minulla on paljon yhteyksiä luostareihin. 

Mutta ne aiheuttavat perustavanlaatuisia 

kysymyksiä, joiden yli on vaikea päästä. 

Sillä syvä mietiskelevä suhde ääneen 

muuttaa määrätyllä lailla koko elämän. 

Se asettaa monia asioita kyseen

alaiseksi. Joka kerta kun olen ollut jos

sain luostarissa, jotkut halusivat työsken

nellä tässä mielessä, toiset pelkäsivät, 

koska se häiritsi varsinkin niitä, jotka oli-
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vat vastuussa laulusta ja musiikista ja 

joiden tuotokset kuitenkin olivat niin kes

kinkertaisia. Mutta se ottaa myös uudel

leen esiin mietiskelyelämän pemsele

mentit. Luostareissa rukouksen ja hellit

tämättömän mietiskelyn perinteet ovat 

tyystin hävinneet, vieläpä nykyisin jää

neet vaille ymmärrystä tai niitä kar

sastetaan. Pariisissa eräässä seurakunta

kirkossa reaktio on ollut samantapainen: 

hyvin nopeasti eräs ryhmä, joka kunnos

tauh1i järjestämällä erilaista toimintaa, te

ki kaikkensa häätääkseen minut, sitä pait

si vastoin papin mielipidettä. Ja eräässä 

toisessa kirkossa, tällä kertaa ortodoksi

sessa, tapahtui samoin. Mutta tällaiset 

ryhmät ovat hyvin voimakkaita, luonnol

lisesti heillä on ansionsa. Se on ajan 

henki. Minulle vakuutetaan kuitenkin, 

että muutosta tapahtuu. 

Myös antroposofit ovat kutsuneet 

minut luokseen. Olen laulanut, olen pu

hunut ja se sai aikaan vallankumouksen. 

Jotkut halusivat työskennellä minun ta

vallani sanoen, että se oli juuri Steinerin 

tapa, toiset halusivat jatkaa pianon kans

sa. Syntyi konflikti ja päätettiin, että asi

aan ei enää palata. Pahoittelen sitä, totta

kai. Sillä luonnollisen resonanssin ja har

monian käsite tiukassa mielessä ja har

moniaan ja sopusointuun perustuva ihmi

skäsitys pitäisi olla ennen muuta heidän 

asiansa. Mutta aina on esteenä pianoon 

pohjaava musiikkikoulutus. 

Toisin on ollut Lanza del Vaston 

Arche Kommuunissa. Minulla oli kunnia 

ja ilo saada Lanza oppilaakseni. Mutta 

hän olikin taiteen mestari. Y11teisöön 

kuului erityisesti talonpoikia niin kuin sil-
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loinkin kun laulettiin hallelujaa pelloilla 

IV ja V vuosisadan Galliassa, Espanjassa 

ja Italiassa. On selvää, että pianolle tai 

uruille perustuva musiikkikulttuuri ei hei

tä kiinnosta. 

Kuvatakseni kuitenkin paremmin 

työni ulottuvuutta, eräs Solesmesin luos

tarin munkki, Dom Cardine, sanoi tästä 

menettelytavasta: "Näin voidaan laulaa 

aikaisintaan 20 vuoden päästä". Tämä 

tapahtui vuonna 1975. Mutta suuri intia

lainen, hiljattain kuollut muusikko Nages

wara Rao näki epäilemättä selvemmin, 

että tämän tapainen lähestymistapa on 

täysin XIX ja meidän vuosisatamme, siis 

pianosivilisaation ja tänä päivänä myös 

metelin ja syntetisaattorisivilisaation vas

tainen. Tavallaan tämä on kohta alkavan 

vuosisadan ekologinen kysymys. 

Ettekö käytä koskaan musiikki-instru

mentteja? 

Tavallisesti en. Suhteessa jumalaan ei saa 

olla välittäjää. Instrumentti voi juuri ja 

juuri tukea laulua jos se on todella tar

peen. Intiassa tampura vain tukee laulua. 

Mutta temppelissä jumalanpalveluksessa 

sitä ei käytetä. Ei myöskään Koraanin 

laulussa. Urkujen käyttöönotto on ilman 

muuta kerettiläistä antiikin kristillisyy

destä nähtynä. Se on katastrofi, koska 

pian kukaan ei enää laula. Nojaudutaan 

urkujen varaan. Lännessä laulamisen vä

heneminen johtuu paljolti urkujen muka

naolosta. Tämä uskonnollisen musiikin 

tulva, joka on tietysti kaunista, tempaa 

mukaansa nimenomaan kauneudellaan ja 

musiikkitaiteellaan. Gregoriaaninen laula-

20 

minen urkujen säestyksellä on epäilemät

tä XIX vuosisadan tuotetta. Sitä vastoin 

kirkko, tempeli, kun se resonoi ihmiske

hon kanssa, se on ylistyksen instrumentti. 

Puhutte usein ylistyslaulusta ja aiotte 

perustaa Ylistyksen koulun? 

Koko tässä työssä pitää olla hyvin kurin

alainen tieteellinen, arkeologinen pohja. 

Mutta minulle ei ole oleellista arkeologia, 

vaan ylistys. Ylistyksen henkiinherättä

minen' Kerroin teille missä määrin olin 

tyrmistynyt vuonna 1970 V ezelayssa 

kuulemani liturgian rumuudesta. Tässä 

juuri on yksi suurimpia syitä katolisuu

desta ja kristinuskosta vieraantumiseen: 

liturgian rumuus, joka kulkee käsi kä

dessä sen kanssa, että on menetetty suh

de näkymättömään maailmaan ja siten 

kaikkeen taiteeseen ja rituaaliin. Tavoit

teeni on herättää henkiin ylistys laulussa, 

mutta myös arkkitehtuurissa, maalauk

sessa, kaikissa taiteissa, jotka ovat yh

teydessä liturgiaan, nimenomaan ylistyk

seen. Mutta on seurattava antiikin pyhän 

taiteen oppia, sen täsmällisyyden, oikeel

lisuuden, resonanssin ja sisäisyyden vaa

timuksessa. Kun näkee mitä ovat olleet 

kirkkomme, romaaniset tai goottilaiset, 

mitä on ollut laulu, ikonit, miniatyyrit - ja 

kun näkee nyt tämän putoamisen seu

raukset ja modernin maailman vaikeasti 

vastustettavan lumon! Saada ylistys jäl

leen elämään, sitä minä haluan kaikesta 

sydämestäni. En usko, että on olemassa 

suurta henkisyyttä ilman ylistystä, ilman 

suurta ylistystä. Ja uskon, että ylistyksen 

henkiinherättäminen ja messun elävöit-

Elämänkaari ja henkinen kehitys 



täminen saavat hengellisen tradition uu

delleen eloon. 

Meitä on myös kehoitettu perus

tamaan yhdistys, Ylistyksen koulu. Sen 

tarkoitus ilmenee sen nimestä. Niin kuin 

kursseilla: vetää jokainen mukaan, antaa 

hänelle peruselementit, into, että hän voi 

lähteä ulos laulamaan yksin, ylistää maan 

ja taivaan välissä tämän luomakunnan ih

mettä tai kotonaan hiljaisuudessa lähettää 

ilmoille joitakin tavuja, joihin sisältyy ko

ko maailmankaikkeus. 

Artikkeli on alunperin julkaistu Terre de ciel -

lehdessä, Lyon huhtikuu 1994. Lähdeluettelon 

ja tiedon äänitteistä saa toimituksesta. 

Eliimtinkaari ja henkinen kehitys 

Kriittinen katsaus 
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Kriittinen katsaus 

Kolumni . · _ Reijo Wilenius 

Onko maailma järjetön? 

Joskus tuntuu, että maailma on järje

tön. Tämä tunne herää kun viattomat 

ihmiset, esimerkiksi lapset, joutuvat 

kärsimään jossakin Bosnian sodassa, 

tai kun moraalittomin keinoin rikas

tuneet tai valtaan päässeet henkilöt 

elävät mukavasti, kun taas kunnollista 

työtä tehneet ihmiset elävät ahdingos

sa. Maailma ei näytä olevan oikeu-

Ahlman sanoo jyrkästi: Jos oikeuden� 

mukaisuus ei maailmassa toteudu, 

maailma on järjetön. Emmekä helpos

ti antaudu uskoon, että maailma on 

mieletön. Ahlmanin mielestä kannat

taa siksi ennakkoluulottomasti pohtia 

myös jälleensyntymisen ajatusta, jos

kaan hän ei ota varmaa kantaa sen 

puolesta. Mutta se näyttää parhaiten 

denmukainen. Mitä filosofit sanovat? toteuttavan oikeudenmukaisuuden 

Eniten lienee kysymystä Suomessa 

pohtinut Erik Ahlman, joka toimi fi

losofian professorina Jyväskylässä ja 

Helsingissä. Hän julkaisi jo vuonna 

1938 tutkimuksen "Olemassaolon jär

jellisyydestä" ja hän jatkoi aihetta 

teoksissaan "Oikeudenmukaisuus" 

(1943) ja "Ihmisen probleemi" (1953, 

uusi painos 1991). Ahlmanin mukaan 

- maailman kaikesta järjettömyydestä 

huolimatta - ihmisissä piilee usko, 

että ennemmin tai myöhemmin maa

ilmassa toteutuu oikeudenmukaisuus. 

Pahuus saa rangaistuksensa - tai hy

vityksen mahdollisuuden - ja hyvyys 

palkintonsa. Oikeuslaitos on sitä var

ten, että paha saisi palkkansa. Mutta 

näemme jatkuvasti, että niin ei aina 

tapahdu. Siksi oletetaan, että elämä 

jatkuu toisessa olomuodossa muualla 

(taivaassa tai helvetissä) tai uudestaan 

maan päällä Gälleensyntymisenä). 

"Tällöin pääsee oikeudenmukaisuus 

vähitellen toteutumaan." 
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vaatimusta, joka on Ahlmanille kor

kein arvo. Hän viittaa siihen, että 

monet länsimaiset filosofit Platonista 

Kantiin ovat sitä pohtineet. Esimer

kiksi skeptinen englantilainen filosofi 

David Hume katsoi, että se on ainoa 

pohtimisen arvoinen ajatus ihmisen 

kuolemattomuudesta. 

Lainaan Ahlmanin pohdintaa: 

"Ihmisen kohtalon pitäisi olla mah

dollisimman tarkasti hänen hyvyyten

sä ja pahuutensa mukainen. Sitä vaatii 

oikeudenmukaisuus. Niiden vääryyk

sien johdosta, jotka hän on tahallisesti 

aiheuttanut toisille ihmisille, tulee hä

nen saada itse vastaavasti kärsiä, 

mutta kärsiä sillä tavalla, että hän sa

malla puhdistuu eettisesti ja kohoaa 

korkeammalle tasolle. Ja jos hän on 

tehnyt hyvää, mutta saanut osakseen 

pelkkää kärsimystä, tulee hänen myö

hemmässä vaiheessa saada tuntea vas

taavasti onnea." 

Jälleensyntymisen ajatusta 

pohditaan julkisuudessa yllättävän vä-

Elämänkaari ja henkinen kehitys 



hän, vaikka eurooppalaisen arvotut

kimuksen mukaan suomalaisista yllät

tävän suuri osa, noin 22 prosenttia, 

pitää sitä mahdoI!isena tai todennä

köisenä. Suomalainen sananparsi sa

noo: "Teet hyvii, teet pahoi, ettees 

tulevat." 

Mielestäni on kuitenkin tär

keintä omalta osalta huolehtia, että oi

keudenmukaisuus toteutuu mahdolli

simman pitkälle jo tässä elämässä. 

Pieneltä osaltamme voimme joka päi

vä vaikuttaa siihen, että maailma 

Elämänkaari ja henkinen kehitys 

Kriillinen katsaus 

tulee vähemmän järjettömäksi, lähi

ympäristössä ja auttamalla esimerkik

si Bosnian lapsia. Sillä hyvää ei pidä 

tehdä vain rangaistuksen pelosta ja 

palkinnon toivosta, vaan hyvän itsen

sä vuoksi. Ahlmanin mukaan meidän 

aikamme hengenelämä tähtää voi

makkaasti reinkarnaatio-ajatuksen 

suuntaan, joka "muuttuu siihen enem

män syvennyttäessä hyväksyttäväm

mäksi". Se korostaa ihmisen vastuuta 

teoistaan. 
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Kriillinen katsaus 

:KIR.J.A.-.AR.VIOINTI 

JU�LATPUUTARHASSA 
Sirpa Mattsson: Ihmis-Sinä Runoja WSOY 1994 OVH 88 mk 

Sirpa Mattsson puhuttelee lukijaa jo runoko

koelmansa nimessä. Ihminen, Sinä, kutsutaan 

naiseuden ja tietoisuuden puu tarhoihin, joissa 

jokainen puu, hedelmä ja ruusunpiikki haas

tavat näkemään, tuntemaan ja tietämään 

ilman suodattimia ja viivyttelemättä. Kannen 

akvarelli on Mattssonin maalaama ja ensikat

somalta se on vain kaunis kukkataulu. Mutta 

jos haluaa nähdä, ovat punaiset terälehdet 

verijälkiä, violetti märkää multaa tai mustet

ta, keltainen kypsän hedelmän sisintä. Matts

sonin kokoelmassa nainen käy ihmisyyttä läpi 

ankarasti, riisuu yltään suojakseen kehrää

mänsä ahtaan kotelon ja aloittaa kulkunsa 

alastomana "--kohti/ Hiljaisuuden tyhjää 

silmää" 

Kokoelman temaattinen ydin on 

pyrkimyksessä uudenlaiseen tietoisuuteen. 

Osastossa Naisen seitsemän puutarhaa ovat 

rakennus peräänkuulutetaan kokonaisvaltais

ta kokemistapaa, johon nainen Mattssonin 

mukaan on luonnostaan miestä kykenevämpi. 

Naisen ruumis ja sielu ovat yhtä ja erottama

tonta henkilihaa. "Nainen on liike!", jota mies 

ei pysty pysäyttämään vaikka voikin 

'järjensuikaleellaan' poistaa naiselta kohdun. 

Miestä ja naista ei kuitenkaan nähdä taistelu

parina. Osastossa Mies ja nainen synnyttävät 

suuren tanssin korostetaan sukupuolten 

toisiaan täydentävää erilaisuutta. Tasa-arvo 

ei ole sitä, että molemmat tekevät samaa; 

yksi on kahden erilaisen summa. 

Rohkeampaan kokemiseen haastavat 

myös osaston Kun tiedät et saa enää sanoa en 

tiedä runot. Ruusun kohdatessaan kulkija 

muuttuu ruusuksi. Ja tullessaan aseella 

uhatuksi hän on itse ase, joka sulaa raudaksi, 

24 

maan omaksi. Kokea kokonaan itsellään, olla 

kaiken osa? Mattssonin mukaan se on mah

dollista, jos ihminen suostuu luopumaan -

inttävästä tahdostaan, halustaan olla Jumala. 

Möyriessään puutarhassaan kämmenet rakoil

la runokokoelman nainen saa otsaansa kol

mannen silmän. Vaikka silmä "--elää ja 

liikkuu ihon alla kuin sikiö" sen ei tarvitse 

olla mitään mystistä, vain hellittämätön 

muistutus: "Kaikki mitä näet on myös toisin". 

Sirpa Mattsson on suorittanut Kriit

tisen korkeakoulun kirjoittajakoulutuksen ja 

ollut myös Risto Ahdin oppilaana. Hänen 

kirjoituksensa kasvaa esikoiskokoelmille tyy-

pillisestä omaelämäkerrallisten tuntojen 

pyörittelystä kokemustiedon kirjaamiseksi, 

jolla on annettavaa muillekin. Kokoelma on 

hallittu kokonaisuus, jossa naiseuden ja 

uuden tietoisuuden teema kertautuu syvene

vänä osastosta toiseen. Joskus sanottava on 

vaarassa jäädä suunnattoman hedelmä- ja 

kukkamäärän jalkoihin - vähempikin tuoksu

va, maistuva ja pistelevä riittäisi herättele

mään lukijan tietoisuutta. Mutta kokonaisuu

tena Sirpa Mattssonin Ihmis-Sinä on aisti

juhla, jonka jälkeen kaikki tuntuu vähän aikaa 

erilaiselta. Tuoreelta ja pyörryttävältä. 

Ruut Rajantie 



Kriittinen katsaus 

:KIR.J.A.-AR.VIOINTI 

NASEVAA JA RAKENTAVAA KIRKKOKRITIIKKIÄ 
Antti Alhonsaari: Kansaton kansankirkko. Kirkon ajanmukaisen tehtävän etsintää. Helsinki 

Arator 1994 137 s. OVH 98 mk 

Teologian tohtori Antti Alhonsaari on Suo

men ev. lut. kirkon pappi ja tunnettu pitkän 

linjan kirkkokriitikko. Hänen uusimman kir

jansa nimi viittaa kirjan pääteeseihin. Kirkko 

on vieraantunut kansasta, kansalaisten suu

resta enemmistöstä. Siksi kirkon on etsittävä 

ajanmukaista tehtäväänsä tämän päivän maa

ilmassa. 

Luterilaisen kirkon vieraantuminen 

ihmisistä ja elämästä näkyy Alhonsaaren 

mukaan kirkon toiminnan sisäänpäin suun

tautumisena. Kirkon keskeisimpänä toimin

tanaan pitämä sunnuntain jumalanpalvelus ei 

toimi, koska se "papin showna" korostaa 

joka käänteessä papin holhoavaa ja au

toritaarista roolia. Jumalanpalveluksen osalta 

kirkon jäsenet ovatkin äänestäneet jaloillaan: 

heistä yli 95% ei käy säännöllisesti kirkossa. 

Jumalanpalveluksen ja yleensäkin kirkon kieli 

avautuu vain teologeille ja muille sisäpiiriläi

sille. Sama koskee kirkon monimutkaista 

oppirakennelmaa, jolla ei ole kosketuspintaa 

tavallisen ihmisen elämään. Salaisuudeksi jää 

useimmille myös kirkon symboliikan merkitys 

kasukkoineen ja papin liperipukuineen (puku 

on viime vuosisadan herrasasu!). 

Vieraantumisen perussyyksi Alhon

saari näkee kirkon pappis- ja teologiakeskei

syyden sekä hallintorakenteiden painottumi

sen ihmisiä tavoittavan toiminnan kustan

nuksella. Näistä kirkon uudistumisen on 

lähdettävä. Jumalanpalvelus on uusittava seu

rakuntalaisten ehdoilla, ei joistakin liturgis

historiallis-teologisista lähtökohdista käsin. 

Hallintoa on kevennettävä. 

Kirkon oppia on yksinkertaistettava. 

Mielenkiintoinen on Alhonsaaren hahmottele-

ma kristillisen opin ydin: Me uskomme tuon

puoleiseen. Meillä on toivo. Kaikella on mie

lekkyys. Ihminen on sekä hyvä että paha. Ih

mistä on rakastettava ja on asetuttava hei

komman puolelle. Tältä pohjalta kirkon on 

arvioitava toimintansa uudelleen, järjestettävä 

pappien työ ihmisläheisemmäksi ja ennen 

muuta tehtävä tilaa niille valtaville resurs

seille, joita kirkolla passiivisissa jäsenissään 

on. 

Kirkon uudistuminen edellyttää nöy

ryyttä. "Kirkko on yksi niistä elämänvirroista, 

joita jumala on ihmiskunnalle antanut. Se ei 

ole ainoa, eikä sen siksi tarvitse pysyä erillään 

muualla näkyvistä elämän merkeistä." 

(s.136). 

Alhonsaaren kirkkokritiikki on älylli

sesti leikkaavaa, rakentavaa ja keskusteluun 

haastavaa. Toisinaan kritiikki olisi vaatinut 

syventelyä. Miksi esimerkiksi korkeakirkol

lisuus kasukoineen ja kynttilöineen ei luteri

laisessa kirkossa vedä, kun ihmiset samanai

kaisesti kuitenkin tuntevat imua ortodoksisiin 

menoihin? 

Toivottavasti kirkon taholla riittää 

rehellisyyttä ja rohkeutta ryhtyä Alhonsaaren 

ja kirkon muiden toisinajattelijoiden kanssa 

dialogiin. Kirkolla on nyt mahdollisuus osoit

taa Alhonsaaren kritiikki ainakin keskustelu

kyvyttömyyden osalta perusteettomaksi! 

Raimo Harjula 
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KRIITTINEN KORKEAKOULU 

Köydenpunojankatu 4 b 

00180 Helsinki 
puh 90-612 1511 

telekopio 90-680 2990 

KOKOUSKUTSU 

Kriittinen korkeakoulu ry:n syyskokous 

Aika: perjantaina 16.12.1994 klo 15.00 

Paikka: Kriittisen korkeakoulun tilat, Köydenpunojankatu 4 b 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle 

5. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta 

6. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta 

7. Päätetään seuraavan vuoden talousarviosta 

8. Valitaan seuraavaksi tili vuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä 

9. Jäsenmaksun viimeisen kolmen vuoden aikana laiminlyöneiden jäsenten erottaminen 

10. Ansioituneiden jäsenten korottaminen kunniajäseniksi 

11. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

12. Kokouksen päättäminen 

Helsingissä marraskuun 16 päivänä 1994 

Johtokunta 

Huom! Esitykset roiminrasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 1995 voi pyytää 

ennakkoon itselleen Kriillisen korkeakoulun toimistosra. 
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Myönteisten elämäntaitojen koulutus 

Muutoksen hallinta, vuorovaikutustaidot ja ongel

manratkaisu 

Ovatko voimavarasi käytössäsi? Myönteisten elä
mäntaitojen koulutuksen lähtökohtana on usko ih
misen luoviin mahdollisuuksiin ja myönteisiin voi
mavaroihin. Toisinaan käy kuitenkin niin, että elä
män ristiriidat, paineet ja ahdistus kasvattavat muu
rin näiden voimavarojen ympärille. Jokainen muuri 
on toisaalta ylitettävissä tai alitettavissa, särjettävis
säkin. Usein siinä on ovi. Tarvitaan vain oikea a
vain. Oven avaamisessa voi toisista ihmisistä, tie
doista ja taidoista olla apua. Sitä paitsi tehtävä voi 
osoittautua hauskaksikin. 

Koulutus kestää vajaan vuoden ja siihen voi osallis
tua työn ohessa. Kouluttajina toimivat VTK, psyko
logi Keijo Tahkokallio, LL Pekka Aarninsalo ja 
kulttuurisihteeri Sini Piippo. 

Pyydä tarkempi esite. Hakuaika tammikuussa. 
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Äänen syvän ·ymmärtämisen ja kokemisen 
kurssit kesällä Valamossa 

Kurssin tavoittena on kehittää: 
• äänen resonanssia kehossa 

• värähtelyjen herkkävireistä kuulemista 

• herkkävireistä, tarkkaa kuulemista ja äänen 

tuottamista 

• kehon luonnolliseen resonanss11n perustuvaa 

tarkkaa intonaatiota. 

Lisäksi perehdytään äänen terapeuttisiin mahdolli

suuksiin. 

13. -17.6.19951 kurssi 
18. - 22.6.1995 II kurssi 

Opettajana toimii professori Iegor Reznikoff. Jos 

olet kiinnostunut kurssista, tutustu myös Reznikof

fin haastatteluun tässä lehdessä. 

Pyydä tarkempi esite! 

Esitetilaukset ja ilmoittautumiset: Kriittinen korkeakou
lu, Köydenpunojankatu 4 b, 00180 Helsinki: puh. 90-612 

1511, fax 90-680 2990. 

Toteutetaan yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa. 
Kurssit sopivat kaikille kiinnostuneille eivätkä ne edellytä ennakkotaito
ja tai -valmiuksia. 



Kriittisen korkeakoulun kevään 1995 kurssit 

Äänen syvän ymmärtämisen ja kokemisen alkeiskurssi 
Löydä äänesi avulla voimavaroja, tasapainoa ja kykyä rentoutua. Kouluttajana laulunop. 
Kirsti Autio. Lauantaina 14.1., klo 10.00 - 16.00. Kurssimaksu 250 mk. 

Äänen syvän ymmärtämisen ja kokemisen jatkokurssi 
Alkeiskurssin käyneille. Opettajina Kirsti Autio ja Raisa Saloheimo. Perjantaisin klo 17.15 -

19.30 20.1. alkaen. Kurssimaksu 360 mk. 

Uni ja todellisuus -seminaari 
Workshopin tavoitteena on oppia käyttämään unta i!setuntemuksen syventäjänä, oman sisäi
sen kasvun välineenä ja elämän rikastuttajana. Kouluttaja: Ph.D., psykologi Leo Matos. 
Ajankohta: 10. - 12.2.1995. Kurssimaksu 680 mk. 

Mielikuvat voimavarana 
Kurssilla harjoitellaan keskittymistä, mielikuvien ja visualisoinnin käyttöä mm. erilaisten ta
voitteiden saavuttamisessa. Kouluttajana LL Pekka Aarninsalo. Keskiviikkoisin klo 17.30 -

19.45 8.3. alkaen. Kurssimaksu 380 mk. 

Myönteinen ajattelu kasvatuksessa 
Seminaari perjantaisin klo 8.45 - 16.00 Helsingissä 10.2., Turussa 10.3., Tampereella 17.3. 

Käsiteltävinä teemoina: Myönteisen ajattelun periaatteet, kasvatuksen rajoittavuus 
(määräämisen ongelma ja kieltojen maailma), turvalliset rajat ja ongelmien ratkaiseminen. 
Kouluttajana VTK, psykologi Keijo Tahkokallio. Kurssimaksu 250 mk Helsinki, Turku ja 
Tampere 280 mk. 

Myönteinen ajattelu 
Seminaari perjantaina 24.3. klo 8.45 - 15.45. Käsiteltävinä teemoina: Myönteisen ajattelun 
perusteet, myönteinen vuorovaikutus, muutosproblematiikka ja jaksaminen. Kouluttajana 
VTK, psykologi Keijo Tahkokallio. Kurssimaksu 350 mk. 

Väri voimavarana 
Vapauttava, kokemuksellinen maalauskurssi. Kouluttajina: KuvO Pirkko Hakkila ja taiteili
ja, kirjailija Nelly Jurvelius. Torstaisin klo 17.15 - 19.30 26.1. alkaen. Kurssimaksu 450 

mk. 

Miten kustannan kirjan? 
Perehdyttää kirjankustannustoiminnan perusasioihin. Kouluttajina toim. joht. Pekka Mäkelä 
ja Esko Paakkola. Perjantaina 7.4. Kurssimaksu 760 mk. 

Toteutetaan yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa. 
Kurssit sopivat kaikille kiinnostuneille eivätkä ne edellytä ennakkotaitoja tai -valmiuksia. 

Esitetilaukset ja ilmoittautumiset: Kriittinen korkeakoulu, Köydenpunojankatu 4 b, 

00180 Helsinki: puh. 90-612 1511, fax 90-680 2990. 



KRIITTINEN KORKEAKOULU JULKAISUJA SARJA 

N:o 13 (1989) Esko Paakkola (toim.) 
EUROOPAN SIELUNMATKA 
Airiston seminaarin raportti 105 s.; alehinta 10 mk 

N:o 15 (1991) Esko Paakkola (toim.) 
LOHIKÄÄRMEEN SILMIÄ POLTTAA- ARTIKKELEITA 
POIKIEN KASVATUKSESTA. 
Kirjoittajina mm. psykiatri Jari Sinkkonen, psykologi 
Keijo Tahkokallio ja psykologi Katja Rantala. 
103 s., alehinta 10 mk 

N:o 16 (1994) Liisa Kiesiläinen 
KASVATUS YHTEISÖJEN KULTTUURIVALLANKUMOUS 
Teos käsittelee lähinnä päiväkotien kasvatuskulttuuria 
sen kehittymistä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä kuten 
arvoja. Kirja pohjautuu käytännön kokemuksiin ja sisältää 
paljon toimintaehdotuksia alalla työskenteleville. FK, 
psykologi Liisa Kiesiläinen toimii erilaisissa varhaiskasva 
tuksen henkilöstön koulutustehtävissä. 140 S., 85 MK 

(postimaksw1 lisäksi hintaan lisätään 15 mkn toiniitusmaksu) 

TILAUKSET: 
KRIITTINEN KORKEAKOULU 

Köydenpunojankatu 4 b 

00180 Helsinki 
puh 90-612 1511 
fax 90-680 2990 


