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Pro gradu �tutkielmani aihe on amerikkalainen yhteiskuntauskonto. Analysoin 
työssäni Yhdysvaltojen presidentin George W. Bushin puheita vuosilta 2001�2002 
sekä 2006�2007. Tavoitteenani on ollut tutkia, kuinka presidentti Bush käyttää 
puheissaan yhteiskuntauskonnollista kuvastoa. Olen lähestynyt aihetta 
konstruktiivisesta lähtökohdasta. Tutkimusaineiston analyysissä olen käyttänyt 
apunani Walter R. Fisherin narratiivista metodia.  
 
Analyysissä ilmeni, että presidentti Bush käytti runsaasti yhteiskuntauskonnolliseksi 
luokiteltavaa retoriikkaa puheissaan. Erityisesti sitä esiintyi luonteeltaan 
seremoniallisissa puheissa. Aineistoni perusteella totesin yhteiskuntauskonnollisen 
retoriikan olevan vähäisempää vuosina 2006�2007. Tämä selittyy sillä, että vuosien 
2001�2002 aineiston puheisiin vaikuttanut terrori-isku 11.9.2001 Yhdysvalloissa vei 
maan kriisin. Yhteiskuntauskonnollisuuden on todettu kasvavan kriisien, kuten 
esimerkiksi sotien, aikana.  
 
Ongelmallista analyysissä oli presidentin henkilökohtaisen uskonnollisuuden ja 
yhteiskuntauskonnollisuuden erottaminen toisistaan. Joissakin yhteyksissä totesin 
retoriikan kumpuavan pikemminkin presidentin omasta uskonnollisuudesta kuin 
amerikkalaisesta yhteiskuntauskonnosta. Ongelmallisuudestaan huolimatta jaottelu 
auttoi selventämään uskonnon ja yhteiskuntauskonnon eroa. 
 
Totean tutkielmassani, että vaikka yhteiskuntauskonnollinen retoriikka aluksi 
vaikuttaa rikastuttavan puheita, toimii sen käyttö nähdäkseni pidemmän päälle 
päinvastaisesti. Tarkastelemissani puheissa yhteiskuntauskonnollinen retoriikka 
köyhdyttää niiden asiasisältöä, sillä amerikkalaiseen yhteiskuntauskontoon kuuluva 
manikealaisuus johtaa maailmanpoliittisten asetelmien liialliseen yksinkertaistamiseen. 
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1. Johdanto 
 

 

Löysin käsillä olevan pro gradu �tutkielman ainekset pikkuhiljaa opintojeni 

edetessä. Valitsin isoksi sivuaineekseni Pohjois-Amerikan tutkimuksen, sillä 

Yhdysvallat on mielestäni kiehtova maa. Maa ei ehkä ole kovin muodikas, 

mutta sen erilaisuus Eurooppaan verrattuna herätti uteliaisuuteni. Miksi 

pääasiallisesti eurooppalaisten siirtolaisten rakentama maa on niin erilainen 

kuin Eurooppa? Matkustettuani itse ensimmäisen kerran Yhdysvaltoihin vuonna 

2002 � vain puoli vuotta 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden 

lentokonekaappausten jälkeen � sain todeta omin silmin, kuinka toisenlainen 

maa se todellakin on.  

 

Graduni metodologisen osan narratiivin valinta oli myös luonteva, olinhan 

opiskellut ennen kansainvälisen politiikan opintojani kirjallisuutta ja 

kirjoittamista. Mikäs voisi olla kotoisampaa, kuin tarkastella kansainvälisen 

politiikan ilmiöitä tarinoiden kautta. Toivon, että rakkauteni kirjoittamiseen 

näkyy tutkielmassani. Pyrin sitä tehdessäni luettavuuteen ja tiiviiseen ilmaisuun 

� kaksi hyvettä, joiden olen opiskeluaikanani lukuisia kertoja toivonut olevan 

useammin läsnä akateemisissa teksteissä. 

 

Tutkielmani aiheen löysin perjantaina 13.2.2004, kun istahdin kuuntelemaan 

Religion in World Politics �kurssin ensimmäistä luentoa Politiikan laitoksen 

silloisissa tiloissa Attilassa. Kurssi oli mielenkiintoinen, ja tiesin löytäneeni 

aiheen, jonka parissa jaksaisin puurtaa lopputyöhön tarvittavat 20 opintoviikkoa 

kasaan.  

 

Jälkikäteen tämä kaikki tuntuu käyneen kuin itsestään, mutta todellisuudessa 

tutkielman osasten löytäminen oli pitkä ja vaikea prosessi. Toisaalta mikään ei 

opeta paremmin kuin itsenäinen työskentely, ja vaikka gradun tekeminen tuntui 

useimmiten vaikealta, uskon sen olleen sitäkin opettavaisempaa. 
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2. Uskonnon merkitys yhteiskuntatieteissä 

2.1. Unohdettu ulottuvaisuus 
 
Aidosti monikulttuurinen maailma on mahdollinen ensimmäistä kertaa 

historiassa, kun teknologinen kehitys on mullistanut tiedonvälityksen eikä 

kylmän sodan asetelma enää jähmetä kansainvälisiä suhteita. Tämä on 

mahdollistanut sen, että niin kulttuurillisen kuin uskonnollisenkin pluralismin 

painoarvo kansainvälisissä suhteissa on lisääntynyt.  1990-luvulta lähtien 

oppialalla on etsitty uutta tapaa järjestää maailmanpolitiikan valtasuhteet ja 

löytää sen dynamiikka. Yhtenä mahdollisuutena esitettiin ajautuminen 

sivilisaatioiden tai kulttuurien väliseen konfliktiin. Sekä Samuel Huntington 

kirjassaan �Kulttuurien kamppailu ja uusi maailmanjärjestys� (1996, suomeksi 

2003) että Mark Juergensmeyer kirjassaan �The New Cold War? Religious 

Nationalism Confronts the Secular State� (1993) esittivät 1990-luvun 

alkupuolella, että kylmän sodan vastakkainasettelun tilalle tulee mitä 

luultavimmin uskonnolliset vihollisuudet. Tämän ajatuksen mukaan kulttuurin 

ja uskonnon merkitys nousisi kylmän sodan ideologioiden tilalle maailmaa 

järjestävänä voimana.  

 

Globalisoituneessa maailmassa eri kulttuurit kohtaavat useammin kuin koskaan 

ennen, jolloin myös konfliktitilanteita syntyy useammin, vaikka suurin osa 

kohtaamisista olisikin rauhanomaisia.  Konfliktien välttämiseksi tarvitaan lisää 

ymmärrystä vieraista kulttuureista. Siksi on tärkeää, että myös kansainvälisen 

politiikan oppiaineessa pyritään lisäämän tietoa kulttuurillisten tekijöiden 

vaikutuksesta. Ympäri maailmaa pukeudutaan samoihin vaatemerkkeihin ja 

kuunnellaan samoja hittejä, ja sen ansiosta ihmisillä eri puolella maailmaa on 

joitain yhteisiä kokemuksia. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö eri 

kulttuurit yhä olisi syvällisesti erilaisia. 

 

Uskonnon merkitykseen alettiin kiinnittää enemmän huomiota kylmän sodan 

päättymisen jälkeen myös kansainvälisten suhteiden oppialalla. Ennen 

Varsovan liiton romahtamista maailmanpolitiikkaa määritti ideologinen ja 

sotilaallinen vastakkainasettelu Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton blokkien 

välillä. Kaksinapaisen järjestelmän ja ydinsodan uhan ylläpitämän kauhun 
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tasapainon päätyttyä on lukuisissa vuosisadan vaihteen konflikteissa nähty 

myös niiden uskonnollinen ulottuvuus. Tieteenalan teorioissa uskonnon 

vaikutusta ei kuitenkaan huomioitu, kunnes Jihadia eli muslimien pyhää sotaa 

julistavien terroristien näyttävät iskut Yhdysvaltoihin vuonna 2001 nostivat 

uskonnon ja muiden kulttuurillisten tekijöiden merkitystä sekä kansainvälisen 

politiikan että sen oppialan agendalla välittömästi. 1  Samuel Huntingtonin 

ennustama sivilisaatioiden yhteentörmäysteoria sai lisäpainoa. Vähemmän 

dramaattinen, mutta suomalaisille läheisempi esimerkki kulttuurien 

yhteentörmäyksestä oli vuonna 2005 alkanut kiista tanskalaisen Jyllands Posten 

�lehden julkaisemista pilakuvista. Islamin uskoa käsittelevät sarjakuvat 

loukkasivat muslimeja muun muassa kuvamaalla profeetta Muhammedin 

terroristina. Kiistassa oli selvästi vastakkain länsimaiset ja islamilaiset arvot: 

sananvapaus ja uskonnon merkitys. 

 

Uskonnon nousu keskeisempään rooliin kansainvälisen politiikan näyttämöllä 

2000-luvun alussa ei kuitenkaan ole ainutkertainen tapahtuma. Tieteenalalla on 

nähtävissä noin kolmenkymmenen vuoden sykli, jonka kierrossa uskonto 

nousee esiin ja saa enemmän painoarvoa, vain joutuakseen sitten sivuun muiden 

asioiden ohittaessa sen vääjäämättä maailmanpolitiikan agendalla. 2  Viimeksi 

uskontoa käsiteltiin 1970�80-luvuilla, kun se tuli esiin esimerkiksi 

Yhdysvaltain silloisen presidentin Ronald Reaganin uskonnollisväritteisissä 

puheissa. Tämä ei kuitenkaan vähennä uskonnon merkitystä, eikä tee siitä 

muoti-ilmiötä.  

2.2. Sekularisaatioteesi 
 

Uskonnon merkityksen sivuuttaminen kansainvälisessä politiikassa ja 

sosiologiassa selittyy sekularisaatioteesin avulla, joka on yhteiskuntatieteiden 

yksi 1900-luvun keskeisistä paradigmoista. Usko teesiin yhdisti valtaosaa 

tieteenalan keskeisistä vaikuttajista 1700�1900 luvuilla aina Durkheimista ja 

Nietzschestä Marxiin ja Weberiin.  Sekularisaatio tarkoittaa uskonnon aseman 

heikkenemistä yhteiskunnassa, ja sen on katsottu olevan olennainen piirre 

                                                
1 Fox & Sandler, 16. 
2 Aaltola 2004. 
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modernille yhteiskunnalle. Sosiologi José Casanovan mukaan sekularisaation 

keskeisimmät tunnusmerkit ovat uskonnon erottaminen politiikasta, taloudesta 

ja tieteestä; uskonnon rajoittuminen yksityiseen elämänpiiriin sekä uskonnon, 

siihen sitoutumisen ja sen instituutioiden merkityksen väheneminen. 3 

Sekularisaatioteesin mukaan uskonnon vaikutus yhteiskunnassa kutistuu sitä 

myötä, kun sen merkitys olemassaolon ja maailman selittäjänä vähenee. Ihmiset 

eivät enää koe uskontoa tarpeelliseksi kaupungistumisen, koulutustason nousun, 

hyvinvoinnin, tieteen ja teknologian kehityksen myötä. Yhteiskunnat 

maallistuvat kehityksen ja modernisaation vaikutuksesta. Valtio-opillinen 

vastine sekularisaatioteesille tunnetaankin modernisaatioteoriana, joka ennustaa 

etnisten tekijöiden kuten uskonnon merkityksen vähenemistä politiikassa.  

 

Postmoderni teoria kuitenkin on kritisoinut sekularisaatioteesiä 

vanhentuneisuudesta. Myös lännen moderneina pidetyissä yhteiskunnissa 

esiintyy julkisia ja poliittisia uskonnollisia ilmauksia, ja Casanova onkin 

esittänyt, että uskonnon rajoittuminen yksityiseen elämänpiiriin ei olisi ehtona 

yhteiskunnan moderniudelle. 4 Vaikka pitkään vaikutti siltä, että teesin ennustus 

pitää paikkansa, viimeisten vuosikymmenten aikana uskonnon vaikutus 

yhteiskunnassa on voimistunut muun muassa Yhdysvalloissa, jossa 

uskonnolliset yhteisöt ovat 1980-luvulta lähtien pyrkineet aktiivisesti 

vaikuttamaan maan poliittiseen päätöksentekoon. Tämä sekularisaatioteesin 

paradoksina tunnettu ilmiö yllätti sosiologit. Ilmiötä on selitetty muun muassa 

sillä, että tiedonvälityksen kehitys internetin yleistymisen myötä mahdollistaa 

myös uskonnollisille yhteisöille paremmat mahdollisuudet tavoittaa suurempi 

määrä ihmisiä. Samaan aikaan tiedottamisen helpottuessa yksilön 

valinnanvapaus on kasvanut, jolloin ihmiset voivat tutustua vapaasti erilaisiin 

uskontoihin ja valita niistä mieleisensä. 5  Toisin sanoen juuri samat tekijät, 

joiden ajateltiin heikentävän uskonnon asemaa yhteiskunnassa, ovat myös niitä, 

jotka ovat kasvattaneet mielenkiintoa uskonasioita kohtaan. 

 

                                                
3 Casanova 1994, 15. 
4 Ibid. 
5 Fox & Sandler, 38. 
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Casanovan mukaan uskonto voi toimia yhteiskunnassa joko sitä vahvistavana 

tai heikentävänä tekijänä.6 Oletan Yhdysvaltojen ulkopolitiikan kansalaisiltaan 

saaman kannatuksen kumpuavan osittain presidentin käyttämän uskonnollisen 

retoriikan vaikutuksesta, joten tässä tapauksessa uskonto toimii amerikkalaista 

yhteiskuntaa vahvistavana tekijänä, ja ulkopolitiikan kannatusta vahvistavana 

tekijänä. Toisaalta voidaan ajatella, että yhteiskunta Yhdysvalloissa vahvistaa 

uskontoa. Ehkä amerikkalaiset ovat niin uskonnollisia kuin ovat juuri siksi, että 

siellä uskonto ja amerikkalainen elämäntapa ovat sekoittuneet 

yhteiskuntauskonnoksi, eikä amerikkalainen yhteiskunta ole siksi päässyt 

maallistumaan siinä määrin kuin monet läntisen Euroopan maat.7  

 

Sekularisaatio voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan. Sekularisaatiolla 

tarkoitetaan uskonnollisuuden henkilökohtaisen merkityksen vähenemistä, 

mutta toisaalta sekularisaatio merkitsee myös uskonnollisten instituutioiden 

vallan kutistumista yhteiskunnassa ja niiden eristämistä politiikasta. 

Valistusajattelulla oli Yhdysvaltojen valtion synnyssä keskeinen rooli. Maan 

perustajat eivät halunneet Amerikkaan eriarvoisuutta tai hallitsevaa eliittiä 

kuten Euroopassa ja siksi maan perustuslakiin kirjattiin kaikkien ihmisten 

olevan tasa-arvoisia keskenään ja vapaita harjoittamaan omaa uskontoaan. 

Yhdysvallat ei ole pystynyt toteuttamaan näitä ideaaleja itsekään kovin hyvin 

historiansa aikana, mutta se olkoon taustalla tässä pohdinnassani. Minua 

kiinnostaa, kuinka tämä perinne vaikuttaa tapaan, jolla Yhdysvaltojen 

presidentti perustelee ulkopolitiikkaansa kansalaisilleen.  

 

Yhdysvaltojen perustuslaki ei mainitse Jumalaa eikä siinä vaadita, että maan 

presidentin tulisi olla uskonnollinen. Maassa elää lukuisten eri uskontojen 

edustajia rauhassa keskenään � merkittävä saavutus maailmassa, jossa konfliktit 

eri uskontojen edustajien välillä ovat arkipäivää. Kirkot ja uskonnon 

harjoittaminen kuuluvat Yhdysvalloissa yksityiseen elämänpiiriin. Valtio tai 

osavaltiot eivät esimerkiksi rahoita kirkkoja, vaan seurakunnat rahoittavat itse 

toimintansa. Tältä kannalta katsoen Yhdysvallat on sekularisoitunut valtio. 8 

                                                
6 Ibid. 
7 Gellner, 5. 
8 Bellah 1991. 



 8

Yhdysvalloissa ihmisten henkilökohtainen maallistuminen on kuitenkin hyvin 

epätasaisesti levinnyt.9 Siksi maassa on yhä laajoja alueita, joihin uskonnollinen 

retoriikka vetoaa syvästi.  

 

2.3. Länsikeskeinen maailmankatsomus 
 
Kansainvälisen politiikan oppialan uskontoa kohtaan osoittama vähäinen 

mielenkiinto johtuu sekularisaatioteesin vaikutuksen lisäksi myös siitä, että alan 

maailmankatsomus on alusta asti ollut hyvin länsikeskeinen. Kansainvälinen 

politiikka oppiaineena syntyi maailmaan, jossa vallitsi yhteisymmärrys 

uskonnon vähäisestä merkityksestä yhteiskuntatieteille. Uskonnollisten 

konfliktien katsottiin kuuluvan aikaan ennen valtiojärjestelmän syntyä. 

Tieteenhaara kehittyi lännessä, ja alaa dominoivat edelleen pitkälti länsimaiset 

akateemikot. Länsimaissa sekularisaatioteoria on myös pätenyt paljon 

paremmin kuin muualla maailmassa, joten sen kyseenalaistamiseen ei näyttänyt 

olevan mitään syytä.10  

 

Scott M. Thomasin mukaan kehittyvissä maissa moderni ja sekularisoitunut 

valtio on joutunut kriisiin, sillä se ei ole pystynyt siellä tuottamaan lupaamaansa 

demokraattista ja taloudellista kehitystä. Tämä on johtanut kapinaan läntistä 

maailmaa ja sen edustamia arvoja vastaan, ja pyrkimykseen löytää omaperäinen 

modernius sen sijaan, että kopioitaisiin länsimaista modernismin mallia suoraan 

omaan traditionaaliseen kulttuuriin. 11 Monien maiden kehitys ei ole kulkenut 

samaa tietä kuin eurooppalaisten valtioiden, joten lopputuloskaan ei voi olla 

samansuuntainen. Nämä maat haluavat olla mukana taloudellisessa ja 

teknologisessa kehityksessä, mutta pysyä samalla traditionaalisina ja jopa 

eristäytyneinä, mitä tulee länsimaisiin arvoihin.  

 

Kulttuuripluralismin ja uskonnon merkityksen nousua ei kuitenkaan tulisi nähdä 

ennusmerkkinä sivilisaatioiden yhteentörmäyksestä ja poikkeamana siitä, mikä 

on modernia. Se ei ole taantumista vaan kehitystä kohti postmodernia maailmaa, 

                                                
9 Van der Veer, 1999, 314. 
10 Fox & Sandler, 2. 
11 Thomas, 22. 
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jossa on olemassa yhtä aikaa erilaisia tapoja olla moderni valtio.12 Thomasin 

tarkoittama kehitys ei tapahdu länsimaissa kuten Yhdysvallat, jonka kannalta 

moderni valtio ei ole yhtä ongelmallinen, sillä se on lännessä syntynyt ja 

kehittynyt instituutio. Näen kuitenkin, että hänen kuvaamansa ilmiö liittyy 

tutkielmani aiheeseen esimerkkinä uskonnon merkityksen kasvusta poliittisena 

voimana postmodernissa valtiojärjestelmässä. Samalla se, mihin suuntaan 

uskonnon rooli kehittyvän maailman valtioissa muotoutuu, voi vaikuttaa siihen, 

millaisena amerikkalainen yhteiskuntauskonto meille näyttäytyy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Thomas, 23. 
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3. Teoreettiset lähtökohdat 

3.1. Analyysin taso 
 
Teoriat ovat erilaisia tapoja hahmottaa meitä ympäröivää todellisuutta. 

Teorioiden ja todellisuuden välillä on dynamiikka, sillä kumpikin vaikuttaa 

toiseen. Vallitseva todellisuus vaikuttaa siihen kuinka tieteentekijä hahmottaa 

maailmaa ja näin syntynyt teoria taas vaikuttaa siihen, kuinka teorian 

omaksuneet tieteentekijät hahmottavat maailmaa teorian kautta. Toisin sanoen, 

yhteiskuntatieteissä on mahdotonta saavuttaa mitään lopullista, todellista 

ja �oikeaa� tietoa ympäröivästä todellisuudesta. Teorioita kuitenkin tarvitaan 

monimutkaisen todellisuuden järjestämiseen, sillä ilman niitä on mahdotonta 

jäsentää tietoa mielekkäästi. Tulee silti muistaa, että ne ovat vain teorioita, eivät 

luonnontieteiden lainalaisuuksien kaltaisia totuuksia, vaan alati kehittyviä 

apuvälineitä sosiaalisen todellisuuden hahmottamiseen. Teoriat kertovat 

ajastaan siinä missä niiden avulla tuotetut analyysitkin.   

 

Kansainvälisen politiikan teoriat keskittyvät luonnollisesti kansainvälisen 

ympäristön toimintaan, ja pyrkivät selittämään eri toimijoiden � pääasiassa 

valtioiden mutta myös erilaisten kansainvälisten järjestöjen tekojen taustalla 

vaikuttavia voimia. Oppialalla hahmotetaan maailma perinteisesti kolmeen 

päällekkäiseen analyysin tasoon siten, että keskeisenä tasona on valtio. Valtion 

merkityksestä ja tulevaisuudesta toimijana kansainvälisessä ympäristössä 

kiistellään paljon, mutta käytännössä se on edelleen merkittävin toimija 

kansainvälisessä ympäristössä. Valtion sisäpuolelle jäävät paikallistasot, joiden 

merkitys on kasvanut valtion rajat ylittävän alueellisen yhteistyön myötä. 

Valtion yläpuolella sijaitsee kansainvälinen ympäristö, ja sen lainalaisuudet siis 

ovat kansainvälisen teorian pääasiallinen mielenkiinnon kohde.  

 

Tutkielmani sijoittuu valtiolliselle tasolle keskittyessään erään valtion johtajan 

puheisiin. Politiikkaa ei koskaan tee kokonaisuus nimeltä valtio, vaikka niinkin 

voidaan ajatella ja esimerkiksi uutisissa toimijana esiintyy useimmiten 

nimenomaan valtio. Toiminnan takana ovat kuitenkin aina ihmiset; yksilöt, 

joiden toimintaa ohjaavat monet eri asiat kuten heidän asemansa, koulutuksensa 
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ja kulttuurinsa. Siksi kansainvälisellä politiikalla on merkittäviä yhtymäkohtia 

toiseen yhteiskuntatieteeseen, sosiologiaan.   

 

3.2. Identiteetin alkuperä 
 
Kulttuurin vaikutusta politiikkaan on tutkittu pääasiassa kolmen eri 

lähestymistavan avulla: primordialismin, instrumentalismin sekä 

konstruktionismin. Lähestymistapoja on käytetty erityisesti nationalismin ja 

etnisyyden tutkimiseen, mutta sitä voidaan soveltaa myös kolmanteen 

kulttuurilliseen elementtiin uskontoon. Kaikki kolme elementtiä vaikuttavat 

suuresti niin yksilön kuin ryhmänkin identiteettiin.  

 

Primordialismi on teoreettinen lähestymistapa, jonka mukaan etnisyys ja 

nationalismi liittyvät läheisesti identiteettiin, mikä tekee niistä poliittisesti 

merkittäviä tekijöitä. Yhteistä identiteettiä vahvistamaan käytetään myyttejä, 

jotka ovat tarinoita kansakunnan tai etnisen ryhmän synnystä, historiasta ja 

tulevaisuudesta. Primordialistien kesken on erimielisyyttä siitä, missä määrin 

etninen identiteetti määrää yksilön käyttäytymistä. Kaksi tutkielmani kannalta 

mielenkiintoisinta primordialismin lajia ovat kulttuurillinen ja pehmeä 

primordialismi. Ensin mainittu painottaa kulttuurin merkitystä yhteisen 

identiteetin pohjana. Sen mukaan jaetut kulttuurilliset ominaisuudet, kuten 

yhteinen kieli, tavat ja uskonto yhdistävät ihmisiä. 13  Antropologi Clifford 

Geertzin mukaan etnisten siteiden vahvuus vaihtelee maasta toiseen. 

Vanhemmissa valtioissa kansalaiset identifioituvat ennemminkin maahansa 

kuin siihen etniseen ryhmään, johon kuuluvat. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 

etnisen nationalismin korvaa kansalaisnationalismi (civic nationalism) eli 

patriotismi. 14  Toista lähestymistapaa, pehmeää primordialismia, edustaa mm. 

Anthony D. Smith. Ajatussuunta poikkeaa kulttuurillisesta primordialismista 

siinä, että se painottaa yhteisten uskomusten ja myyttien merkitystä 

identiteetille. 15 

 

                                                
13 Joireman, 19-24. 
14 Joireman, 25. Geertz, 110. 
15 Joireman, 28�29. Katso esimerkiksi Smith, 1986 ja 2003. 
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Primordialistisessa lähestymistavassa on ongelmansa. Keskeisin niistä on se, 

että jos etnisyys todellakin on jotakin primordiaalista eli ennalta määrättyä tai 

synnynnäistä, etnisen identiteetin tulisi olla muuttumaton. On kuitenkin 

olemassa lukuisia esimerkkejä siitä, että etninen identiteetti muovautuu 

tilanteen mukaan. Kahden etnisen identiteetin välissä tasapainoilevat siirtolaiset 

ovat tästä yksi esimerkki. Vaikkapa irlantilaiset juuret omaavat, mutta 

Yhdysvalloissa syntyneet maahanmuuttajien jälkeläiset voivat pitää itseään 

irlantilaisina ollessaan kotimaassaan, mutta vieraillessaan Irlannissa he 

todennäköisesti kokevatkin olevansa ensisijaisesti amerikkalaisia. 16  Toinen 

hyvin kuvaava esimerkki on New Yorkiin aikoinaan emigroituneet saksalaiset, 

jotka olivat aluksi hyvin näkyvä ja vaikutusvaltainen ryhmä, joka sittemmin 

muuttui näkymättömäksi. Toisen maailmansodan jälkeen saksalaisuus oli niin 

epäsuosittua, että nämä saksalaiset identifioivat itsensä mieluummin muulla 

tavoin ja hylkäsivät saksalaisen identiteettinsä.17 

 

Instrumentalismi on viitekehys, jossa lähdetään siitä olettamuksesta, että 

politiikassa käytetään hyväksi erilaisia kulttuurillisia tekijöitä poliittisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisin sanoen poliitikot voivat vedota puheita 

pitäessään kansalaisia koskettaviin arvoihin saadakseen heiltä tarvitsemansa 

vallan oikeutuksen eli legitimiteetin ajamalleen politiikalle. 18 Primordialistien 

keskittyessä identiteetin alkuperään, instrumentalisteja kiinnostaa enemmän se, 

mitä varten identiteetit ovat olemassa. Toisin kuin primordialistit, 

instrumentalistit pitävät identiteettiä muokattavissa olevana ominaisuutena, 

jonka merkitys vaihtelee suuresti tilanteesta riippuen. Identiteetti on luotavissa 

ja muokattavissa poliittisten tarpeiden mukaan. Poliittisesti tarpeeton identiteetti 

katoaa. Instrumentalismin kannalta ongelmallista on, että vaikka etninen 

identiteetti ei ole muuttumaton, se ei ole luotavissa tyhjästä, eikä se myöskään 

yleisesti ottaen voi kadota kokonaan, kuten lähestymistavan näkemys siitä 

edellyttää.19    

 

                                                
16 Joireman, 31�32. 
17 Glazer & Moynihan, 311. 
18 Fox & Sandler, 48. 
19 Joireman, 33. 
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Nämä kaksi lähestymistapaa, instrumentalismi ja primordialismi, ovat Foxin ja 

Sandlerin mukaan sovitettavissa yhteen. Vaikka uskontoa käytettäisiinkin 

tietoisesti herättämään ihmisten mielenkiinto ja saamaan heidän kannatuksensa 

tietylle politiikalle, se ei sulje pois uskonnon suoraa vaikutusta identiteettiin ja 

politiikkaan.20  Sandra F. Joireman puolestaan on asiasta eri linjoilla. Hänen 

näkemyksensä mukaan instrumentalismi ja konstruktivismi ovat syrjäyttäneet 

primordialismin yhteiskuntatieteissä. Alla olevassa taulukossa on Joiremanin 

yhteenveto näistä kolmesta lähestymistavasta.21 

 
Primordialismi, instrumentalismi ja konstruktivismi: Sandra Joiremanin luokittelu. 

 Primordialismi Instrumentalismi Konstruktivismi 

Identiteetin 

alkuperä 
Synnynnäinen Muokattavissa Synnynnäinen/muokattavissa 

Etnisten 

ryhmien 

tavoitteet 

Määrittelemätön 
Poliittinen, 

taloudellinen etu 
Useita erilaisia tavoitteita 

Johtajien 

rooli 
Määrittelemätön Keskeinen - 

Etnisyys 

nähdään� 

Konfliktin 

lähteenä 
Konfliktin lähteenä Neutraalina 

Identiteetin 

pysyvyys 
- 

Katoaa ellei ole 

poliittisesti 

käyttökelpoinen 

Voi kadota johtuen monista eri 

syistä 

 

Yllä olevasta taulukosta käy ilmi, että konstruktivistisessa lähestymistavassa 

kysymys identiteetin alkuperästä on ratkaistu synteesillä primordialismin ja 

instrumentalismin oletuksista. Identiteettien muuttuvuus hyväksytään tosiasiana, 

mutta sitä ei pidetä rajoittamattomana, vaan identiteetti nähdään myös 

muuttumattomien tekijöiden kuten ympäröivän kulttuurin ja oman etnisyyden 

tuotteena. Konstruktivistinen identiteetti muodostuu yksilön omien 

mieltymysten mukaisesti käytettävissä olevien ominaisuuksien valikoimasta, 

joka koostuu sekä synnynnäisistä ominaisuuksista että ympäristön vaikutteista. 

Uskonto on yksi niistä tekijöistä, jonka valinnalla tai hylkäämisellä voimme 

vaikuttaa tietoisesti paljon identiteettiimme. Monet identiteettiimme vaikuttavat 

                                                
20 Fox & Sandler, 53. 
21 Joireman, 59. 



 14

asiat ovat kuitenkin tiedostamattomia ja myös manipuloitavissa. Alla olevassa 

taulukossa on koottu etnisen identiteetin muotoutumiseen vaikuttavat tekijät.22 

Pelkkä vilkaisukin riittää havainnollistamaan, että sosiaalisten vaikutteiden 

merkitys on suurempi. Tutkielmani kannalta oikeasta sarakkeesta löytyy paljon 

keskeisiä tekijöitä: perityt myytit, ryhmän poliittinen valta sekä uskonto. 

 
Etnisen identiteetin muotoutumiseen vaikuttavat tekijät. 

Synnynnäiset piirteet Sosiaaliset vaikutteet 

ulkonäkö 

synnyinpaikka 

kieli 

esi-isiltä perityt myytit 

subjektiiviset uskomukset 

ryhmän poliittinen valta 

talous 

uskonto 

kieli* 
* Kieli mainitaan molemmissa sarakkeissa, sillä sen voidaan ajatella olevan sekä synnynnäinen 
että toisaalta sosiaalisesti opittu ominaisuus.  
 

Konstruktivismi ei instrumentalismin tavoin pidä etnisten ryhmien 

olemassaolon syynä poliittisen edun tavoittelua, vaan näkee monia erilaisia 

motiiveja kansallisten identiteettien olemassaololle. Vaikka identiteettiä 

voidaan käyttää politiikassa hyväksi, konstruktivistisen lähestymistavan 

mukaan se ei merkitse sitä, että identiteetti olisi luotu sitä tarkoitusta varten. 

Lähestyn tutkielmani aihetta konstruktiivisesta lähtökohdasta. 

 

3.3. Legitimiteetti 
 
Maallinen legitimiteetti perustuu luottamukselle siihen, että hallinto toimii 

yhteisen hyvän saavuttamiseksi. On kuitenkin myös pyhää legitimiteettiä, jossa 

vallan lähteen uskotaan olevan jumalallista alkuperää.23 Uskonto on voimakas 

poliittisen legitiimiyden lähde yhteiskunnissa, joissa sillä on merkittävä sija 

kansalaisten elämässä. Juuri tästä ilmiöstä on kyse Karl Marxin tunnetussa 

lausahduksessa siitä, että uskonto on oopiumia kansalle. Vallankäyttäjälle se on 

työkalu, johon vetoamalla on mahdollista suostutella kansalaiset johtajan 
                                                

22 Joireman, 54�55. 
23 Sternberger, 244-245. 
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poliittisen agendan kannattajiksi niin hyvässä kuin pahassakin. Ennen 

Valistuksen aikaa uskonto olikin vallankäyttäjien keskeinen legitiimiyden lähde 

voimankäytön lisäksi. Tuolloin uskonnolliset johtajat olivat liitossa maallisten 

johtajien kanssa ja vallan oikeutuksen katsottiin olevan jumalallista alkuperää. 

Valistuksen jälkeen legitimiteetin toi kansan tahdon edustaminen eli 

demokratia.24 Uskonto ei kuitenkaan kadonnut vallankäyttäjän työkalupakista.  

 

Uskonnollisten argumenttien käyttö tai uskonnollisiin arvoihin vetoaminen ei 

kuitenkaan ole yksinkertaista tai riskitöntä vallankäyttöä. Uskontokunnat ovat 

useimmiten hajautuneet eritavoin ajatteleviin ryhmiin ja yhteiskunnissa on 

myös sekularisoituneita ja ateisteja. Toisten näkökantoihin vetoaminen voi 

ärsyttää muita. 25  Tarkastelemissani Yhdysvaltain presidentin puheissa 

vedotaankin uskontoon mahdollisimman yleispätevin sanankääntein. Kuten 

poliittisessa puheessa muutenkin, myös uskonnollisia viittauksia viljeltäessä 

ympäripyöreys on hyve. Uskonnon avulla ei voida tehdä politiikkaa, joka on 

täysin yhteiskunnan normien vastaista. Sillä voidaan sen sijaan perustella hyvin 

monenlaisia asioita, sillä uskonasiat ovat monitulkintaisia. Se tarjoaa perustelut 

niin sodankäynnille kuin rauhanhieromiselle. Se ei kuitenkaan voi olla ainoa 

perustelu millekään politiikalle, vaan sen rooli poliittisessa puheessa on lähinnä 

tukea antava.26  

 

Myös kansainvälisen politiikan näkökulmasta uskonnollinen legitimiteetti on 

tekijä, jolla on merkitystä. Fox ja Sandler esittävät kolme perustetta sille, että 

uskonto vaikuttaa myös kansainvälisessä politiikassa. Ensinnäkin 

normatiivisten tekijöiden painoarvo kansainvälisissä suhteissa on lisääntymässä. 

Toiseksi on osoitettu, että etnisyyden tai nationalismin kaltaiset kulttuuriset 

tekijät tuottavat legitimiteettiä politiikan tekoon. Ja kolmanneksi, identiteetti on 

kiistattomasti merkittävä voima kansainvälisen politiikan näyttämöllä, ja 

uskonto taas on yksi usein merkittäväkin osa identiteettiä.27  

                                                
24 Fox & Sandler, 36-37. 
25 Fox & Sandler, 42-43. 
26 Fox & Sandler, 42-44. 
27 Fox & Sandler, 45. 



 16

4. Yhteiskuntauskonto 

4.1. Yhteiskuntauskonnon synty 
 
Ihmisen uskonto vaikuttaa hänen maailmankatsomukseensa, jonka perusteella 

hän muodostaa mielipiteensä, jotka puolestaan vaikuttavat hänen 

käyttäytymiseensä. Uskonto vaikuttaa siihen, millainen identiteetti ihmisellä on. 

Uskonnon avulla oikeutetaan ja perustellaan kantoja vaikeissa kysymyksissä, 

myös politiikassa. Uskonto liittyy myös instituutioihin, joilla on poliittista 

painoarvoa. Siksi sen vaikutusta politiikkaan on syytä tutkia.   

 

Yhteiskuntauskonnon käsite esiintyi ensimmäisen kerran valistusfilosofi Jean-

Jacques Rousseaun teoksessa �Yhteiskuntasopimuksesta.� 28  Rousseau halusi 

yhteiskuntauskonnon korvaavan vähitellen historialliset uskonnot. Hän pyrki 

hahmottelemaan universaalit dogmit, joiden avulla kansalaisten lojaalius 

siirtyisi Jumalalta valtiolle. Samalla päästäisiin eroon konflikteista eri 

uskontojen välillä. Rousseaun mukaan yhteiskuntauskonto perustuu seuraaville 

dogmeille: 

 
1) on olemassa voimakas, viisas, hyväntahtoinen, ennalta näkevä ja huolenpitävä jumaluus 
2) tämän elämän jälkeen on tuleva elämä 
3) oikeudenmukaisuus johtaa onneen ja pahuus rangaistukseen 
4) yhteiskuntasopimukset ja lait ovat pyhiä 
5) (negatiivinen dogmi) suvaitsemattomuutta ei hyväksytä. 29 

 

Ilmiötä paljon tutkinut sosiologi Robert N Bellah antoi ilmiölle nimeksi civil 

religion. 30  Suomessa on käytetty termejä kansalaisuskonto ja 

yhteiskuntauskonto. Ensimmäinen nimi korostaa sitä, että ihmiset määrittelevät 

itsensä kansalaisina sen avulla ja toinen taas sitä, että siinä uskotaan 

yhteiskuntaan kokonaisuutena, joka ylittää yksilön edun. Myös termiä 

siviiliuskonto käytetään. Tutkielmassani käytän kuitenkin teologi Tapio 

Lampisen suosimaa ilmaisua yhteiskuntauskonto. Vaikka se sanana onkin 

hieman kömpelö, tulee siinä mielestäni parhaiten esiin se, että kyseessä on 

yhteiskuntaa yhdessä pitävä voima. Toinen yhteiskuntauskontoa tutkinut 

                                                
28 Lampinen, 22. 
29 Rousseau, 223. 
30 Lampinen, 120. 
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sosiologi Ronald C. Wimberley puolestaan on osoittanut, että 

yhteiskuntauskonto on todellakin uskonnollisuudesta erillinen ilmiö.31 Kerron 

hänen tutkimuksestaan amerikkalaista yhteiskuntauskontoa käsittelevässä 

kappaleessa. 

 

Sosiologi Robert Wuthnow�n mukaan yhteiskuntauskonto on laajasti 

määriteltynä symbolismia, jossa kansakunta tulkitsee olemassaoloaan 

transsendenssin todellisuuden kautta. Yhteiskuntauskonnon avulla kansa 

tulkitsee alkuperänsä, historiallisten tapahtumien merkitykset ja koko 

historiansa kaaren tulevaisuuden suuntaa myöten. Yhteiskuntauskonto antaa 

kansakunnan ja valtion olemassaololle syvemmän merkityksen. Sen avulla 

voidaan määritellä myös, ketkä kuuluvat kansakuntaan ja ketkä eivät. Se sitoo 

kansakunnan yhteen antamalla sille yhteisen identiteetin ja perinnön, mutta voi 

muuttua omahyväiseksi nationalismiksi, ellei sitä tuottava hallinto salli myös 

sen kritisointia. 32  Sen periaatteiden avulla yhteisö arvioi valtaapitävien 

vallassaolon oikeutuksen.33  

 

Amerikkalaiset ovat etnisesti hyvin heterogeeninen kansa, joten 

yhteiskuntauskonto, usko Amerikkaan, on heille kollektiivisen identiteetin 

lähde ja tarpeellinen yhtenäisyyden tunteen ylläpitäjä. Se korvaa yhteisen 

historian, kulttuurin, perimän, ihonvärin ja miksei kielenkin, mutta vain jossain 

määrin. Yhteiskuntauskonto auttaa amerikkalaisia elämään rinnakkain 

erilaisuudestaan huolimatta, mutta ei tietenkään poista erilaisuudesta syntyviä 

ongelmia. Käytän tutkielmassani edellä kuvattua Wuthnow�n määritelmää 

yhteiskuntauskonnosta yhdistettynä Bellahin määritelmään, jonka mukaan 

yhteiskuntauskonto on eri uskonnollisten suuntausten rinnalla oleva erityisesti 

politiikkaan liittyvä uskonnollinen ulottuvuus. Bellahin yhteiskuntauskonto ei 

erityisesti liity mihinkään tiettyyn uskontoon, vaan on yhtä hyväksyttävissä niin 

kristityille, juutalaisille kuin muslimeillekin. 34  Nämä määritelmät eivät ole 

ristiriidassa keskenään, vaan pidän niitä toisiaan täydentävinä. 

                                                
31 Wimberley, Lampisen mukaan, 123. 
32 Wuthnow, 130�133. 
33  Lampinen 1995, s. 25. Määritelmä on peräisin 1980-luvulta Luterilaisen maailmanliiton 
projektista.  
34 Bellah 1991. 
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Yhteiskuntauskonto liittyy läheisesti isänmaallisuuteen. Molempiin kuuluu 

kotimaan rakastaminen ja palvominen, mutta yhteiskuntauskonnossa on tämän 

lisäksi mukana ajatus siitä, että valtion legitimiteetti on Jumalan pyhittämä.35  

Bellahin näkemykset nimenomaan amerikkalaisesta yhteiskuntauskonnosta ovat 

valaisevia, mutta presidentti Bush nuoremman tarjoilema yhteiskuntauskonto 

vaikuttaa usein olevan suunnattu nimenomaan kristityille, ja tarkemmin vielä 

oikeistokristityille, joiden poliittinen vaikutusvalta on kasvanut huomattavasti 

Yhdysvalloissa 1990-luvulta lähtien. 36  Puheiden analysointi auttanee 

hahmottamaan, kenelle niiden uskonnolliset viestit ovat suunnattu. 

 

4.2. Yhteiskuntauskonnon tuottaminen 
 
Yhteiskuntauskonto vaikuttaa kansalaisten kollektiivisessa tietoisuudessa ja 

esiintyy yhteiskunnassa implisiittisenä. Yhteiskuntauskontoa tuotetaan 

erityisesti julkisten rituaalien avulla, kuten esimerkiksi juuri maan presidentin 

puheissa. Se tulee ihmisten alitajuntaan symbolien avulla, kuten Yhdysvalloissa 

kolikoista, joissa lukee �In God We Trust�, �Luotamme Jumalaan.�37 Toisaalta 

symbolin ei tarvitse olla yksiselitteisesti uskonnollinen herättääkseen 

yhteiskuntauskonnollisia tunteita. Toisin kuin Suomen ja lukuisten muiden 

maiden lipuissa, Yhdysvaltojen lipussa ei ole uskonnollista symbolia, mutta 

siitä huolimatta kansalaiset pitävät lippua pyhänä.38 

 

Yhdysvaltain presidentin asema yhteiskuntauskonnon tuottajana on keskeinen, 

mutta kukin viranhaltija vaikuttaa siihen, missä määrin tätä piirrettä tuodaan 

esille. 39  Yhdysvaltojen presidentit ovat kautta maan historian viitanneet 

puheissaan Jumalaan, mutta eivät yleensä Kristukseen � joka viittaisi jo tiettyyn 

uskontoon päinvastoin kuin yleisluontoisempi Jumalan käsite � sillä sellainen ei 

puhuttelisi kuin osaa amerikkalaisista. 40  Presidentin uskonnollisen retoriikan 

                                                
35 Ibid. 
36 Ks. esimerkiksi Esther Kaplan: �With God on Their Side� 2004  
37 Wuthnow 1994, 130�133. 
38 Wimberley, Lampisen mukaan, 123. 
39 Lampinen 1995, 123. 
40 Bellah, 1991. 
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ajatellaan usein olevan vailla todellista merkitystä oleva muodollisuus tai äänten 

ja kannatuksen kalastelua. Rituaalinomaisilla ilmauksilla ei kuitenkaan ole 

pelkkä seremoniallinen tehtävä, vaan ne heijastavat ja vahvistavat kansakunnan 

syvimpiä arvoja. Tiettyjä ilmaisuja käytetään juuri siksi, että ne legitimoivat 

johtajan valtaa kansalaisten silmissä.41  

 

Wuthnow�n näkemyksen mukaan pyhyys 42  on jotain sellaista, mitä ei olisi 

havaittavissa ilman sitä ylläpitäviä tahoja, kuten esimerkiksi kirkkoja. Se siis ei 

ole mitään spontaanisti meille ilmestyvää, toisin kuin Raamatun kertomuksissa, 

joissa pyhä näyttäytyy palavana pensaana tai enkelinä ihmisille. Wuthnow tekee 

eron esittämänsä näkemyksen ja 1800-luvulla syntyneen positivistisen 

reduktionismin välillä, jonka mukaan pyhää ei ole vaan se on täysin ihmisten 

luoma ajatuskudelma. Hän viittaa Karl Marxiin, joka näki uskonnon 

kapitalistien luomana voimana, jonka avulla he legitimoivat valtansa. Samoin 

Émile Durkheimin näkemys uskonnon funktiosta edustaa reduktionistista 

näkemystä. Hän tuli primitiivisiä kulttuureita tutkiessaan siihen tulokseen, että 

tarinat jumalista ja rituaalit heidän kunnioittamisekseen olivat syntyneet heidän 

tarpeestaan ilmaista nöyrtymistään yhteisön vallan alaisuudessa, sillä he 

tunsivat kunnioitusta yhteisön voimaa kohtaan. Aikansa modernit yhteiskunnat 

toimivat Durkheimin mukaan aivan samoista syistä, vaikka liput ja muut 

julkisen vallan symbolit olivat korvanneetkin uhrikivet. Wuthnow näkee pyhän 

kulttuurin muotona, jota sosiaalinen konteksti ja kieli muovaavat. Tämä 

näkemys ei Marxista ja Durkheimista poiketen sulje pois ajatusta, että vaikka 

ihmiset instituutioineen tuottavatkin pyhyyttä, sitä ei voisi olla olemassa 

näkyväksi tekevästä tuottamisesta riippumatta.43  

 

Yhdysvaltain presidentin virkavalaan ei virallisesti kuulu uskonnollisia 

viittauksia, mutta maan ensimmäisen presidentin George Washingtonin 

esimerkkiä noudattaen jokainen hänen seuraajistaan on päättänyt valansa 

sanoihin �So help me God� eli �Jumala minua siinä auttakoon�. Myös 

                                                
41 Ibid. 
42Wuthnow määrittelee pyhyyden symboliseksi viitekehykseksi, joka on erotettu jokapäiväisestä 
elämästä ja antaa käsityksen holistisesta merkityksestä. S. 3. 
43 Wuthnow, 2-3. 
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virkaanastujaispuheessa presidentit käyttävät Jumalan nimeä.44 Yleensä uuden 

presidentin virkaanastujaispuhe orientoi tulevan valtakauden keskeisimmät 

teemat. Tilaisuus on tärkeä osa amerikkalaista yhteiskuntauskontoa, jonka 

avulla tässä rituaalissa vahvistetaan korkein poliittinen auktoriteetti. 45 

Presidentin virkaanastujaispuhe on luonteeltaan seremoniallisempi kuin muut, 

ja sisältää siten huomattavasti presidentin � ja hänen maansa � arvoista kertovaa 

retoriikkaa. Presidentti Bushin ensimmäiset kuukaudet maan johdossa olivat 

melko hiljaisia, mutta hänen presidenttikauttaan on 11.9.2001 jälkeen 

määrittänyt terrorismin vastainen sota. Yhteiskuntauskonto nousee 

voimakkaasti esiin maan kriisitilanteissa, ja siksi suurin mielenkiintoni 

kohdistuu terrori-iskun jälkeen pidettyihin puheisiin, joissa presidentti Bush 

pyrkii selittämään amerikkalaisille, mitä oikein tapahtui ja miten heidän tulisi 

jatkaa elämäänsä tässä uudenlaisessa maailmassa.  

 

Luon tutkielmassani katsauksen presidentti George W. Bushin virkakausinaan 

pitämiinsä puheisiin. Tarkastelen kuinka hän käyttää yhteiskuntauskonnollista 

retoriikkaa vedotakseen amerikkalaisiin. Valitsin analyysini kohteeksi 

Presidentti Bushin virkaanastujaispuheen sekä syyskuun 11. terroristi-iskuja 

seuranneet lukuisat puheet aina presidentin ensimmäiseen kansakunnan tilaa 

koskevaan puheeseen. Vertauksen vuoksi analysoin myös hänen toisen 

virkakautensa puheita. Presidentti Bush on tuonut julkisuudessa esille omaa 

henkilökohtaista uskoaan. Hän käytti uskonnollisuuttaan osana 

vaalikampanjoitaan ja puhui halustaan olla moraalinen johtaja amerikkalaisille. 

Hän on perustellut uskonnollis-eettisillä argumenteilla useita sisäpoliittisia 

tavoitteitaan, kuten esimerkiksi pyrkimystä kieltää abortti ja samaa sukupuolta 

olevien avioliitto. Yhdysvaltojen terrorismin vastaista sotaa hän on kuvannut 

sotana pahaa vastaan. Oletan presidentti Bushin uskonnollisen retoriikkansa 

avulla pyrkineen legitimoimaan asemaansa maan johtajana sekä samoin 

legitimoimaan Yhdysvaltojen terrorismin vastaisen sodan toimet maan 

kansalaisten silmissä.   

 

 
                                                

44 Lampinen 1995, 159 
45 Bellah 1991. 
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Presidentti Bushin usein käyttämät yksinkertaistavat ilmaisut kuten �hyvä� ja 

�paha� ovat mielestäni epäsopivaa tyyliä valtionpäämieheltä. Mitä presidentti 

Bush oikein tarkoittaa puhuessaan pahasta? Maailman monimutkaisten 

poliittisten ilmiöiden yksinkertaistaminen manikealaiseksi asetelmaksi on 

kummallista, sillä demokraattiseen maailmankuvaan tulisi kuulua 

suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen. Eihän muiden leimaaminen ja 

oman hyveellisyyden jatkuva mainostaminen voi olla oikeamielisyyttä � hyveen 

läsnäolon keskeisin merkki on pikemminkin haluttomuus julistaa oman 

totuutensa oikeudellisuutta, kuten amerikkalainen teologi ja kristillisen 

realismin kannattaja Reinhold Niebuhr on todennut.46 Nykyinen presidentti ei 

ole ensimmäinen amerikkalainen valtionpäämies, joka on käyttänyt 

manikealaista retoriikkaa. 47 Esimerkiksi Ronald Reagan, toinen uskonnollinen 

republikaanipresidentti, käytti vastaavanlaista tyyliä erityisesti ensimmäisellä 

kaudellaan kylmän sodan vihollisesta Neuvostoliitosta ja sen liittolaisista. 48  

Presidentti Reagan toi virkakaudellaan voimakkaasti uskonnollisuutta esille 

puheissaan, ja haki Raamatusta perusteluita politiikalleen.49  

 

4.3. Amerikkalainen yhteiskuntauskonto 
 
Bellah on todennut, että yhteiskuntauskonnolla on taipumus ilmestyä pinnalle 

kansakunnan kriiseissä, mistä tuorein esimerkki Yhdysvalloissa on 11.9.2001 

tehdyn terrori-iskun jälkeinen voimakas kansallistunteen nousu sekä presidentti 

Bushin uskonnollisväritteiset puheet, joiden avulla hän kehotti amerikkalaisia 

yhtenäisyyteen kriisin keskellä. Aiempia tapahtumia Yhdysvaltojen historiassa, 

joilla oli samankaltainen syvällinen vaikutus amerikkalaiseen 

                                                
46 McAfee 1986, xxi. 
47  Manikealaisuus on Persian Babyloniasta 300-luvulla syntynyt uskonto, jonka 
maailmankatsomus oli dualistinen. Uskonnon mukaan maailma jakautui valon ja rauhan sekä 
pimeyden ja konfliktin piireihin. Manikealaisuudesta puhuttaessa tarkoitetaankin usein 
nimenomaan taipumusta nähdä maailma mustavalkoisena hyvän ja pahan konfliktina.  
48 Reaganin retoriikasta katso esim. Harle 1991 �Hyvä, paha, ystävä, vihollinen�, sivut 102�107. 
Samassa kirjassa sivulla 100 näyte Thomas Jeffersonin puheesta, jossa puhutaan vihollisesta, 
joka vihaa vapautta ja siis myös amerikkalaisia syvästi. 
49 Ibid., 144�145. 



 22

yhteiskuntauskonnon muotoutumiseen, ovat olleet itsenäistyminen, sisällissota, 

toinen maailmansota ja Vietnamin sota.50  

 

Voidakseen ymmärtää amerikkalaista ajattelua on ymmärrettävä maan historian 

vaikutus siihen. Maan yhteiskuntauskonnossa on nähtävissä puritaanien 

tajuntaan syvästi iskostuneen Jumalan Sanan vaikutus. Nämä uuden mantereen 

ensimmäiset uudisasukkaat olivat uskonnollisia pakolaisia, jotka lähtivät 

Euroopasta voidakseen harjoittaa vapaasti uskontoaan. He halusivat perustaa 

Amerikkaan uskonnollisen yhteisön, joka olisi vapaa siitä taakasta, joka 

uskonnon roolilla oli Euroopassa. Vanhan mantereen historia oli täynnä 

uskonsotia. Hallitsijat käyttivät uskontoa valtansa legitimoimiseen ja 

alamaistensa kurissapitämiseen; kirkot taas vaurastuivat liitostaan vallanpitäjien 

kanssa. Esimerkiksi Napoleon on kirjoittanut uskonnon merkityksestä 

hallitsijalle näin: 

 
�Mitä minuun tulee, en näe uskonnossa inkarnaation mysteeriä vaan 
sosiaalisen järjestyksen mysteerin. Se liittää tasa-arvon idean 
taivaaseen näin estäen sen, etteivät köyhät murhaa rikkaita� Kuinka 
ylipäänsä valtiossa voisi olla järjestys ilman uskontoa? Ei voi olla 
yhteiskuntaa, jossa ei olisi taloudellista epätasa-arvoa ja taloudellista 
epätasa-arvoa ei taas pystytä ylläpitämään ilman uskontoa. Missä 
tahansa puoliksi nälkään kuollut ihminen on lähellä kylläistä, on 
mahdotonta saada hänet alistumaan tähän eroon, jos ei ole 
auktoriteettia, joka sanoo hänelle: Jumala tahtoo, että asiat ovat näin. 
Maailmassa on välttämättä oltava rikkaita ja köyhiä, mutta jälkeenpäin 
ikuisuudessa tulee olemaan toisenlainen jako!� 51 

 

Kaiken tämän puritaanit halusivat jättää taakseen purjehtiessaan Amerikkaan. 

John Winthorp saarnasi seurakunnalleen sen ollessa kuuluisalla matkallaan 

Mayflowerilla Amerikkaan 1630, että he ovat tehneet sopimuksen Jumalan 

kanssa. Sen mukaan heidän tehtävänään oli perustaa kaupunki kukkulalle 

esimerkiksi muille, jossa he voisivat toteuttaa Jumalan tahtoa, mistä palkaksi he 

saisivat elää rauhassa ja toteuttaa uskoaan vapaasti.52  

 

                                                
50 Lampinen 1995, 155�156. Ks. myös Marty, 1986, 298�316, jossa käsitellään amerikkalaisten 
poliitikkojen ja saarnaajien käyttämää retoriikkaa sisällissodan, espanjalais-amerikkalaisen 
sodan sekä ensimmäisen maailmansodan oikeuttamisessa. Marty käsittelee myös puheenvuoroja, 
joissa kritisoitiin uskonnollisen paatoksen käyttämistä sotakoneiston hyväksi.  
51 Lampinen, 21. 
52 Winthorpe, 1630. 
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Amerikkalaiselle yhteiskuntauskonnolle ominaisia piirteitä ovat paitsi usko 

Jumalaan myös raamatulliset arkkityypit, jotka nähdään toteutuvan 

Yhdysvaltojen historiassa ja toiminnassa. Puritaanien lähtö Euroopasta 

Amerikkaan vertautuu juutalaisten Exodukseen, mistä seuraa, että puritaanien 

jälkeläisinä amerikkalaiset ovat Jumalan valittu kansa. Amerikka taas on heidän 

luvattu maansa, uusi Jerusalem. Heidän yhteiskunnassaan toteutuu Jumalan 

tahto niin hyvin kuin se vain voi toteutua maalliset olosuhteet huomioiden. He 

ovat esimerkkinä maailman kaikille muille kansoille. Myös ajatukset 

uhrikuolemasta ja sitä seuraavasta uudestisyntymisestä ovat nähtävissä 

amerikkalaisessa yhteiskuntauskonnossa.53 

 

Wimberley esitti vuonna 1972 tehdyssä ja 1984 toistetussa tutkimuksessaan 

amerikkalaisille yhteiskuntauskonnollisia väittämiä testatakseen, kuinka monet 

heistä allekirjoittavat yhteiskuntauskonnollisen ajattelun keskeiset teesit. 

Wimberleyn käyttämät väittämät olivat seuraavat: 

 
1) Yhdysvaltojen lippu on pyhä symboli. 
2) Voimme nähdä Jumalan Amerikan kansan historiallisissa kokemuksissa. 
3) Meidän on kunnioitettava presidentin auktoriteettia, koska se tulee Jumalalta. 
4) Tässä maassa kansalla on tasa-arvoiset Jumalan antamat oikeudet elämään, vapauteen ja 

onnen etsintään. 
5) Amerikassa vapaus tulee Jumalalta meidän kansaan [sic] perustuvan 

hallintojärjestelmämme välityksellä. 
 

Enemmistö vastanneista yhtyi esitettyihin väitteisiin, eikä tutkimuksen 

toisinnossa ollut nähtävissä suuria eroja alkuperäiseen verrattuna. Esimerkiksi 

presidentin vallan jumalalliseen alkuperään uskoi kyselyn mukaan peräti 75 % 

vastanneista vuonna 1972. Yhteiskuntauskonnollisuus sai tutkimuksessa 

kannatusta uskonnollisuudesta, yhteiskunnallisesta asemasta ja puoluekannasta 

riippumatta. Hieman kriittisemmin siihen suhtautuivat ainoastaan korkeasti 

koulutetut nuoret kaupunkilaiset.54  

 

Yhdysvallat on yhtä aikaa traditionalistinen ja moderni valtio. Uskonnollisuus 

tekee siitä traditionalistisen. Toisaalta amerikkalainen yhteiskunta oli moderni jo 

syntyessään, eikä se ole käynyt läpi niitä vaiheita, jotka Euroopassa koettiin, 

                                                
53 Bellah 1970, 168�186. 
54 Lampinen, 122�124. 
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jotta saavutettaisiin valistuksen aikakauden kautta moderni yhteiskunta. 

Amerikkalaiset hyödynsivät eurooppalaisen poliittisen kehityksen silloisen 

huipentuman hedelmät eli valistusajattelun tuottamat demokraattiset arvot ja 

niitä edistävän lainsäädännön. Gunnar Myrdalin mukaan amerikkalainen uskonto, 

American Creed, on sekoitus valistusajattelua, kristinuskoa sekä englantilaista 

lainsäädäntöä. 55   Uudella mantereella voitiin aloittaa näillä eväillä 

historiattomasti ja puhtaalta pöydältä toisin kuin Euroopassa, ilman 

menneisyyden painolastia. Yhdysvallat loi siten vauraan yhteiskunnan, joka 

uskoo ennen kaikkea itseensä. Tästä syystä amerikkalaisilla on taipumus nähdä 

muut kulttuurit perversioina omastaan, jota he pitävät standardina. 

Individualismi, tasa-arvo ja vapaus ovat aina olleet heille itsestäänselvyyksiä56, 

vaikka ne ovat oikeastaan poikkeuksellisia ilmiöitä maailmanhistoriassa. 57 

Amerikkalainen yhteiskunta on aina ollut vapaa; he eivät ymmärrä, että koko 

muu maailma ei ole samanlainen.58 

 

Dualistinen ajatus siitä, että amerikkalaiset edustavat hyvää ja kulloinenkin 

vihollinen pahaa on eräs maan yhteiskuntauskonnon keskeisistä piirteistä. Pahaa 

on edustanut natsit toisen maailmansodan aikaan, sitten Neuvostoliitto ja arabit 

kylmän sodan aikana.59 Amerikkalaisen yhteiskuntauskonnon ajatus siitä, että 

juuri he ovat lähinnä Jumalaa oleva kansakunta, johtaa Johan Galtungin mukaan 

maailman hahmottamiseen janalla Jumala � Yhdysvallat � liittolaiset � kolmas 

maailma � pahat valtiot � Saatana. Yhdysvaltojen ja Saatanan väliin siis 

voidaan sijoitella muut valtiot ja kansainväliset toimijat, ja tilanteiden 

vaihdellessa pahasta voi tulla liittolainen � mutta silloin tilalle tulee pian uusi 

pahan edustaja.60 Joireman kirjoittaa tästä vastakkainasettelusta seuraavasti:  
 
�Uskomus, että Jumala on valinnut oman ryhmän ylitse muiden 
ryhmien toteuttamaan erityistä kohtaloa, on voimakas tapa määritellä 
itseään, ja sillä on vaikutuksensa muihin ryhmiin, jotka joutuvat 
konfliktiin valitun ryhmän kanssa. Mikä tahansa ulkopuolinen ryhmä, 
joka on konfliktissa valittuna itseään pitävän ryhmän kanssa, 

                                                
55 Myrdal, 8-12. 
56 Gellner ei problematisoi näiden oikeuksien pätevyyttä kaikkiin amerikkalaisiin.  
57 Gellner, 52. 
58 Gellner 1992, 52. 
59 Lampinen 1995, 23. 
60  Galtung, Harlen mukaan 1991, 117. Galtungin hahmotelma on vuodelta 1987 eli ennen 
kylmän sodan päättymistä, siksi konfliktin ulkopuoliset tahot kantavat vielä nimitystä kolmas 
maailma, jonka voisi korvata tässä tapauksessa termillä neutraalit valtiot. 
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demonisoidaan ja nähdään pahojen ominaisuuksien ilmentymänä vain, 
koska he eivät ole valittuja. Valittu kansa �myytti on sekä vahvistava 
että vaarallinen. Se vahvistaa ihmisiä joihin sitä sovelletaan, ja heidän 
vastustajilleen se on erittäin vaarallinen.� 61 

 
Edellä kuvattu ajattelu oli voimissaan myös 11.9. terrori-iskujen jälkeen. 

Räjähdysten nostaman pölyn vielä laskeutuessa Yhdysvalloissa pyrittiin 

ymmärtämään terroristien motiiveja, mutta jo reilun kuukauden kuluttua heitä 

pidettiin puhtaan pahan ilmentymänä, joka on ymmärryksen tuolla 

puolen. �Moraalinen selkeys� vaati ajattelemaan näin, ja tämän 

kyseenalaistaminen tuomittiin moraalirelativismina julkisissa keskusteluissa. 

Yhdysvallat ei siis ollut tämän näkemyksen mukaan tehnyt mitään, mikä olisi 

voinut aiheuttaa terroristien vihaa. 62  Tällainen ilmapiiri vaikuttaa juuri 

sellaiselta, mistä myös Wuthnow kirjoittaa; Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa 

terrorismin vastaisessa sodassa ei saa kritisoida, jolloin Bushin hallinnon 

toistamista totuuksista tulee absoluuttisia, ja yhteiskuntauskonnollisesta 

retoriikasta tulee sokeaa Amerikan itseihailua. Samalla Irakin sodan 

perusteluiden � kuten Saddam Husseinin tuki Al-Qaidalle ja Irakin luvattomat 

joukkotuhoaseet � osoittautuminen valheellisiksi ei ole loppujen lopuksi 

olennaista, sillä presidentti ja useimmat hänen kannattajansa uskovat, että 

Irakiin iskeminen oli Jumalan tahto.63    

 

Kirjallisuudentutkija Tsvetan Todorov on kirjassaan �The Conquest of America. 

The Question of the Other� käsitellyt tapaa, jolla uutta manteretta 

valloittamassa olleet eurooppalaiset suhtautuivat kohtaamiensa intiaaniheimojen 

erilaisuuteen eli toiseuteen suhteessa itseensä. Todorov näkee kaksi tapaa 

käsitellä erilaisuutta, joihin länsimainen ajattelu kykeni. Ensinnäkin erilaisuus 

koettiin huonommuutena, mikä oikeutti ylemmän sivilisaation valloittamaan 

erilainen ja heikompi sivilisaatio. Toista tapaa kohdata erilaisuus edusti 

valloittajien mukana tulleet papit, joita kauhistutti intiaanien raaka kohtelu. 

                                                
61 �Believing that your group is chosen by God over other groups to fulfil a particular destiny is 
a powerful self-determination and has implications for members of other groups that come into 
conflict with the chosen. Any out-group in conflict with a group that has a chosen people myth 
faces demonization and attributions of evil simply because they are not the chosen ones. The 
chosen people myth is both empowering and dangerous. It empowers people in whom it is 
articulated and it is extremely dangerous for those who oppose them.� Joireman, 60�61. 
(Käännös TL) 
62 Bellah 1991. 
63 Kaplan 2004, s.12. 
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Heidän näkemyksensä toiseudesta oli universalistinen; he näkivät intiaanit 

arvokkaina, sillä he olivat käännytyksen kohteina potentiaalisia kristittyjä eli 

erilaisuus nähtiin eliminoitavana ominaisuutena. 64  Molemmat tavat ovat 

hierarkkisia omalla tavallaan; toinen hyödyntää epätasa-arvon, toinen taas 

pyrkii tasa-arvoon muuttamalla erilaisen/alemman itsensä kaltaiseksi. 

Todorovin mukaan länsimainen viitekehys ei kyennyt käsittämään erilaisuutta 

ilman hierarkiaa. Erilaisuus ja tasa-arvoisuus olivat uudisraivaajille mahdoton 

yhtälö, ja siksi he eivät kyenneet aitoon dialogiin intiaanien kanssa. Tämä 

epäonnistuminen on toistunut amerikkalaisen imperiumin historiassa lukuisia 

kertoja, ja nyt muslimeista on tullut amerikkalaisille 2000-luvun toisia.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
64 Todorov, 1992. 
65 Brown, 224. 
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5. Narratiivi 

5.1. Narratiivinen rationaalisuus 
 
Kirjallisuustieteen määritelmän mukaan narratiivi on �semioottinen esitys 

sarjasta tapahtumia, jotka liittyvät toisiinsa ajallisesti ja kausaalisesti�66. Mikä 

tahansa semioottinen esitys sisältää narratiivin, olipa se sitten kielellinen tai 

kuvallinen, kunhan siinä on näkökulma ja implisiittinen teoria todellisuudesta. 

On siis perusteltua tarkastella vaikkapa valtionpäämiesten puheita narratologian 

avulla ja tutkia siten, millaisia tarinoita he kuulijoilleen kertovat. Narratiivin 

käyttö arkipuheessa on tapa järjestää ajatuksia ja kokemuksia, ja tuottaa niihin 

perspektiiviä.  

 

Narratologia eli narratiivin tiede yleistyi terminä tieteelliseen kieleen 1970�

luvulla sen jälkeen, kun filosofi Tsvetan Todorov käytti sitä ensimmäisen 

kerran kirjassaan �Grammaire du Décaméron�.67 Kirjallisuuden tutkimuksesta 

sen käyttö metodina on levinnyt sittemmin muihinkin ihmistieteisiin, kuten 

psykologiaan, sosiologiaan ja politiikan tutkimukseen. Walter R. Fisherin 

mukaan yhteiskuntatieteellisiä teorioita, kuten esimerkiksi tutkielmassani 

teoreettisena lähtökohtana olevaa konstruktivismia, yhdistää narratiiviseen 

paradigmaan nonpositivistisen luonteen lisäksi keskeinen kysymys siitä, miten 

ihmiset omaksuvat käytöstään ohjaavat tarinat.68 

 

Aristoteleen kirjoitusta Poetics voidaan pitää ensimmäisenä narratiivia 

käsitelleenä teoksena, sillä siinä Aristoteles tuo esille juonen eli narratiivisen 

rakenteen keskeisen merkityksen kirjallisuudessa. 69  Ennen Platonia ja 

Aristotelesta ilmaisua ei jaoteltu faktaan ja fiktioon eli logokseen ja mythokseen. 

Myyttisten tarinoiden ajateltiin kertovan maailmasta asioita, jotka muuten 

olisivat jääneet piiloon. Toisin sanoen niiden avulla ajateltiin opittavan 

maailmasta uusia asioita, kuten rationaalisen paradigman mukaisesti nyt 

ajatellaan tieteestä.  

                                                
66 Onega & García Landa 1996, 1. �A narrative is the semiotic representation of a series of 
events meaningfully connected in a temporal and causal way.� Suomennos TL. 
67 Todorov 1969. 
68 Fisher 1987, 86�87. 
69 Onega & García Landa 1996, 1.  
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Edellä mainittujen filosofien ajatusten pohjalta syntyi yhä vallitseva ero, joka 

nosti logoksen tarkoittamaan filosofista (teknistä) diskurssia, jonka ilmaisun 

täsmällisyyttä pidettiin välttämättömänä, jotta päästäisiin mahdollisimman 

lähelle totuutta filosofisissa pohdinnoissa. Mythoksesta tuli poetiikan valtakunta 

ja retoriikka jäi näiden kahden maailman välimaastoon. Myöhemmät filosofit 

kuten Francis Bacon, René Descartes ja John Locke kehittelivät tieteellisen 

ilmaisun vaatimuksia edelleen. Tuloksena oli täysin arvovapaan tieteellisen 

tiedon käsite eli positivistinen tiede, jossa tiedon ja totuuden etsinnässä 

painotetaan loogista ja teknistä diskurssia retorisen ja poeettisen diskurssin 

kustannuksella. 70 

 

Walter Fisher nimittää tätä arvovapaan tiedon käsitettä rationaalisen maailman 

paradigmaksi. Paradigman mukaan voidaan olettaa, että ihmiset ovat 

rationaalisia olentoja, jotka tekevät valintoja ja kommunikoivat järkisyihin 

perustuen. Maailman nähdään koostuvan erilaisista palapeleistä, jotka ovat 

ratkaistavissa järjenkäytön avulla. Narratologian lähtökohtana puolestaan on, 

että mitkään tarinat eivät koskaan ole arvovapaita, vaan sisältävät aina myös 

arvottavia elementtejä ja arvot puolestaan vaikuttavat aina ihmisten valintoihin. 
71 Fisherin mukaan retorisella ja poeettisella diskurssilla on tärkeä rooli tiedon 

muodostuksessa, 72  sillä kaikessa ihmisten kommunikaatiossa on läsnä sekä 

logos että mythos. Fisher nimittää ilmiötä narratiiviseksi rationaalisuudeksi.73 

Traditionaalinen rationaalisuus on normatiivinen ja preskriptiivinen luomus, 

joka määrää, kuinka ihmisten tulisi ajatella, jotta heidän päätelmänsä olisivat 

todenmukaisia. Narratiivinen rationaalisuus ei Fisherin mukaan ole 

normatiivista, sillä se ei pyri määrittämään, mikä on oikeaa ja hyväksyttävää 

tietoa, vaan se on deskriptiivistä eli selittävää.74   

 

Fisher näkee kehittelemänsä narratiivisen paradigman tarjoavan ratkaisun 

ikuisuuskysymykseen siitä, millaista ilmaisua voidaan pitää kyllin tieteellisenä. 

                                                
70 Fisher 1987 , 5-9. 
71 Fisher 1987, 58-59. 
72 Fisher 1987, xi. 
73 Fisher 1987, 20. 
74 Fisher 1987, 66. 
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Fisherin mukaan foundationalistisen tieteellisyyden pohdinnan sijaan tulisi 

kysyä, mitä oikein tapahtuu silloin, kun jotain sanotaan tai kirjoitetaan.75 Siinä 

missä rationaalisen maailman paradigman filosofinen perusta on 

epistemologiassa eli tietoteoriassa, pohjaa narratiivinen paradigma ontologiaan 

eli oppiin olevaisen perusluonteesta. 76  Paradigman Fisher 

määrittelee �kuvaukseksi, joka on suunniteltu antamaan rakenne jollekin 

kokemusmaailman osatekijälle, ja siten kohdentamaan ymmärrystä ja 

tutkimusta kokemuksen luonteeseen ja merkitykseen�. 77  Narratiivisen 

paradigman käsitteellään hän haluaa tuoda esiin inhimillisen kommunikaation 

kolmen osatekijän � järjen, arvojen ja toiminnan � vuorovaikutuksen.78  

 

5.2. Fisherin narratiivinen metodi 
 

Narratiivinen paradigma ilmaisee filosofisen näkemyksen inhimillisestä 

kommunikaatiosta. Se ei siis itsessään ole diskurssimalli, vaan paremminkin 

tapa analysoida kommunikaatiota kriittisesti. Lähtökohtana on, että kaikki 

kommunikaatio on merkityksellistä ja testattavissa narratiivisen 

rationaalisuutensa suhteen. Paradigman avulla voidaan määritellä, onko jokin 

viesti uskottava ja luotettava, ja ohjaako se ajattelua ja toimintaa toivottavaan 

suuntaan. Viestin merkitystä arvioidaan historian, kulttuurin ja puhujan 

luonteen perusteella.79 

 

Käytän analyysissäni hyödyksi Fisherin ajatuksia narratiivisesta metodista. 

Hänen mukaansa sellainen käsitys rationaalisuudesta, joka estää meitä 

näkemästä järkevää argumentointia poeettisessa tekstissä, on liian rajoittunut. 

Fisherin kerrontaan perustuvan rationaalisuuden (narrative rationality) 

käsitteen avulla tällaisten tekstien argumentteja voidaan tutkia. Narratiivinen 

paradigma on eräänlainen synteesi kahden perinteisen retoriikan haaran, 

argumentatiivisen ja kaunokirjallisen välillä. Paradigman mukaisesti 
                                                

75 Fisher 1987, 6. 
76 Fisher 1987, 60 ja 64. 
77 �-- a representation designed to formalize the structure of a component of experience and to 
direct understanding and inquiry into the nature and functions of the experience --�. Fisher 1987, 
59. 
78 Fisher 1987, 59. 
79 Fisher 1987, 90. 
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tarkasteltuna kommunikaatio tulisi nähdä sekä historiallisina että hetkeen 

sidottuina keskenään kilpailevina tarinoina. Mikäli jokin tarina täyttää 

narratiivisen todennäköisyyden vaatimuksen, sitä voidaan pitää rationaalisena.  

 

Fisher määrittelee narratiivin symboliseksi toiminnaksi � sarjaksi tekoja tai 

sanoja � jolla on merkitystä niille, jotka sitä elävät, luovat tai tulkitsevat.80 

Narratologia on strukturalistinen lähestymistapa eli tutkimuskohteen ajatellaan 

olevan rakennelma, jota analysoimalla pystytään saamaan tietoa sen taustalla 

vaikuttavista tekijöistä 81 . Lähestymistapa mahdollistaa arvojen merkityksen 

analysoinnin esimerkiksi tutkittaessa sitä, miten kommunikatiiviset kokemukset 

vaikuttavat ihmisiin ja heidän käytökseensä. Pelkkä sisältökeskeinen tekninen 

diskurssi ei riitä selittämään tapaa, jolla muodostamme käsityksiä asioista. 

Sisältöön keskittymällä saadaan tietoa siitä, mitä asioita puhuja haluaa viestiä, 

mutta se on vain yksi kommunikaation taso. Kiinnittämällä huomiota siihen, 

millaisia taustalla kulkevia tarinoita puheenpitäjä kertoo, saadaan tietoa puhujan 

näkemyksiin vaikuttavista arvoista.  

 

Narratologian perusoletus ja myös Fisherin narratiivisen paradigman 

ensimmäinen oletus on, että ihmiset ovat pohjimmiltaan tarinankertojia eli 

pyrkivät aina kohti narratiivista logiikkaa tuottaessaan puhetta tai tekstiä. 82 

Tällä perusteella Walter Fisher käyttää ihmiskunnasta nimeä Homo narrans. 

Hänen mukaansa kaikki ihmisten kommunikaatio on perustaltaan 

tarinankerrontaa. Tarinan hän määrittelee symboliseksi tulkinnaksi 

todellisuudesta. Symbolit luodaan ja kommunikoidaan eteenpäin tarinoiden 

muodossa. Niiden tarkoitus on järjestää maailmankuvaamme. Tarinoiden 

kertominen vahvistaa yhteistä elämäntapaa ja levittää sitä edelleen.83    

 

Paradigman toinen oletus on, että ihmisten kommunikaatio ja päätöksenteko 

perustuu järkisyihin (good reasons), jotka vaihtelevat tilanteen, genren ja 

viestinnän välineen mukaan. Fisher määrittelee järkisyyt elementeiksi, jotka 

                                                
80 Fisher 1987, 58. 
81 Fisher 1987, 4. 
82 Fisher 1987, 5 ja 64. 
83 �--- symbolic interpretations of aspects of the world occurring in time and shaped by history, 
culture, and character ---� Fisher 1987, s. xi) 
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oikeuttavat retorisen viestin sisältämän kehotuksen omaksumisen tai 

toteuttamisen. 84  Järkisyyt voidaan esittää hyvin erilaisissa muodoissa, niin 

metaforana tai myyttinä kuin tavallisena väitteenäkin.85 Kolmas oletus on, että 

järkisyiden tuottamiseen ja käyttöön vaikuttavat yleisellä tasolla historia ja 

kulttuuri, sekä henkilökohtaisella tasolla henkilöhistoria ja luonne. Tämä on 

oletettavasti nähtävissä analysoimissani puheissa esimerkiksi siten, että 

henkilökohtaisessa elämässään uskonnollinen presidentti Bush suosii 

uskonnollisia viittauksia puheissaan.  

 

Fisher nojaa ajattelussaan paljolti Alasdair MacIntyreen. Hän lainaa MacIntyreä, 

joka on kirjoittanut: �Ero kuvitteellisten ja todellisten hahmojen välillä ei ole 

heidän tekojensa narratiivisessa muodossa vaan siinä, missä määrin he ovat 

omien tekojensa luojia.�86  Todelliset henkilöt siis �kirjoittavat� hekin omaa 

tarinaansa. Kerromme itsestämme ja elämästämme eteenpäin vain tietyt asiat. 

Osan jätämme mielellämme kertomatta, koska näin ei-toivotut tapahtumat 

lakkaavat tavallaan olemasta osa elämämme tarinaa ja halutut elementit 

puolestaan korostuvat. Julkisessa roolissa olevan presidentin kertomiin 

tarinoihin pätee sama logiikka. Esimerkiksi presidentti Bush toteaa aina kerran 

vuodessa pitämässään kansakunnan tilaa koskevassa puheessaan (State of the 

Union Address) kansakunnan tilan olevan vahva. Sen paikkansapitävyys 

todennäköisesti vaihtelee vuodesta toiseen, mutta presidentti kertoo sen, mitä 

häneltä halutaan kuulla ja mikä on hänelle itselleen eduksi. Kansakunnan tila �

puheet ovat rituaali, jossa vahvistetaan kansalaisten uskoa omaan 

yhteiskuntaansa ja hallintoonsa.  

 

Neljännessä oletuksessa määritellään, miten kertomuksemme uudistuvat. 

Ihmisillä on luontainen tietoisuus narratiivisesta todennäköisyydestä ja 

taipumus testata narratiivin johdonmukaisuutta. Toisin sanoen, vertaamme 

uusia tarinoita itsellemme tuttuihin ja paikkansapitäviksi koettuihin ja 

päättelemme siten, pitääkö uusi tarina paikkansa. Lähestymistavan viides oletus 

                                                
84 Fisher 1987, 137. 
85 Fisher 1987, 143. 
86 Fisher 1987, 64-65. MacIntyre, 200. �The difference between imaginary characters and real 
ones is not in the narrative form of what they do; it is in the degree of their authorship of that 
form and of their own deeds.� Suomennos TL. 
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on, että tuntemamme maailma koostuu tarinavalikoimasta, josta poimimme 

haluamamme ja toimimme siten ympäröivän todellisuutemme luojina.87  

 

Koska en itse ole amerikkalainen enkä siis suoranaisesti presidentti Bushin 

kohdeyleisöä, enkä pro gradu -tutkielman puitteissa pysty kovin laajaan 

analyysiin, neljännen ja viidennen oletuksen testaaminen jää sen varaan, mitä 

olen lukenut ja oppinut amerikkalaisesta yhteiskuntauskonnosta. En siis oleta 

voivani todella selvittää, miten amerikkalaiset suhtautuvat Bushin puheisiin. 

Vaikka se olisi mielenkiintoista tietää, se ei ole tutkielmani kannalta 

keskeistäkään. Luonnollisesti suhtautuminen on yksilöllistä, mutta Wimberleyn 

tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että yhteiskuntauskonnollinen 

retoriikka koskettaa suurinta osaa maan kansalaisista jossain määrin. Voidaan 

myös todeta, että vain harva tiedostaa, mitä tapahtuu, kun he liikuttuvat puhetta 

kuunnellessaan ja heidät valtaa isänmaallisuus.  

 

5.3. Soveltaminen 
 

Retorisen viestinnän tutkiminen tarinoina, eikä pelkkänä argumentointina, 

auttaa Fisherin mukaan keskittymään narratiivisen lähestymistavan kannalta 

olennaisiin seikkoihin. Ensinnäkin pystytään paremmin seuraamaan symbolisen 

juonen kulkua ja merkitystä. Toiseksi tunnistetaan, että kaikissa teksteissä on 

historiallinen, omaelämänkerrallinen ja tilanteeseen sidottu taustansa. 

Kolmanneksi huomataan, että kunkin tarinan merkitykseen ja arvoon vaikuttaa, 

kuinka se vertautuu kaikkiin muihin vastaanottajan jo ennestään tuntemiin 

tarinoihin.88 

 

Fisher lähtee ajatuksesta, että symbolisilla teoilla voidaan vaikuttaa ihmisten 

mieliin ja muokata heillä olevia ajatuksia ja mielikuvia (ideas/images). Hänen 

mukaansa kaikissa teksteissä on löydettävissä näihin ajatuksiin/mielikuviin 

vaikuttamaan tähtäävä motiivi, joita voi olla yksi tai useampia. Ensimmäiseksi, 

saatetaan pyrkiä lanseeraamaan ajatus/mielikuva, kuten esimerkiksi uusi 

                                                
87 Ibid. 
88 Fisher 1987, 144. 
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poliittinen ohjelma, ja saamaan sille hyväksyntä (rhetoric of affirmation). 

Toiseksi tarkoituksena voi olla jo olemassa olevien ajatusten/mielikuvien 

vahvistaminen ja uusien torjuminen (rhetoric of reaffirmation) eli status quon 

puolustaminen. Kolmanneksi, pyrkimyksenä saattaa olla ajatusten/mielikuvien 

korjaaminen ja puhdistaminen (rhetoric of purification). Tällöin korjataan 

väärinkäsityksiä tai pyydetään anteeksi vääriä tekoja. Näen itse sen soveltuvan 

myös ikävän tapahtuman tai muiston torjumiseen, ja sovellan tätä näkemystä 

analysoidessani puheita. Neljänneksi, teksti voi pyrkiä horjuttamaan muita 

ajatuksia/mielikuvia (rhetoric of subversion). 89  Nämä neljä pyrkimystä ovat 

osittain päällekkäisiä, mutta aina yksi niistä on dominoivassa asemassa. Viestin 

tavoite voi olla yhteisöllisyyden tunteen nostattaminen tai kuulijan 

maailmankuvan muuttaminen. 90  Analyysiosassa käyn presidentti Bushin 

puheita läpi edellä mainitut neljä motiivia apunani. Tutkielman oletuksena on, 

että presidentti käyttää yhteiskuntauskonnollista retoriikkaa yhtenä 

vaikutuskeinonaan, ja keskitynkin analyysissäni nimenomaan näihin 

perusteluihin. Muunlaiset poliittiset perustelut rajaan pääasiallisesti tutkielmani 

ulkopuolelle.  

 

Fisher itse käyttää Yhdysvaltojen entisen presidentin Ronald Reaganin 

puheiden analyysia yhtenä esimerkkinä metodinsa soveltamisesta. Reagan oli 

hyvin vaikuttava puheenpitäjä, mutta rationaalisen maailman paradigman 

mukaisen analyysin perusteella arvioituna hänen puheidensa ei pitäisi vakuuttaa 

rationaalista kuulijaa, joka perustaa mielipiteensä järkisyihin. Selityksiä 

Reaganin viestin vetovoimalle on siksi etsittävä muualta. Fisher selittää entisen 

presidentin mainetta erinomaisena puhujana hänen näyttelijänkyvyillään ja 

taidolla kertoa tarinoita. Hän käytti taitavasti hyväkseen amerikkalaista historiaa 

sitä romantisoiden. Hän ihannoi individualismia, joka Bellahin mukaan on 

amerikkalaisille tasa-arvoa läheisempi aate.91 

 

                                                
89 Fisher 1970, 131�39. 
90 Fisher 1987, 144�145. 
91 Fisher, 145�146. Bellah 1985, viii. 
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5.4. Retoriikka 

 
Ennen siirtymistä presidentti Bushin puheiden tutkimiseen, on syytä sanoa 

muutama sana puheiden pitämisen merkityksestä. Puhetilaisuus on sosiaalinen 

ja symbolinen tapahtuma. 92  Julkisilla puheilla on ollut tärkeä tehtävä 

yhteiskunnassa kautta historian. Erityisesti antiikin Kreikassa puheenpitämisen 

taitoa arvostettiin ja hiottiin, sillä se oli keskeinen vaikuttamisen väline 

ateenalaisessa demokratiassa. Hyvä puhuja pystyy taivuttamaan kuulijansa 

kantansa taakse.  

 

Roomalaiset jatkoivat kreikkalaisen retoriikkaperinteen kehittelyä, ja 

Quintilianuksen edelleen käytetyn erottelun mukaan retoriikan eli puhetaidon 

viisi osatekijää ovat inventio, dispositio, elocutio, memoria sekä actio.93 Näiden 

elementtien merkitysten tunteminen on avuksi analysoitaessa presidentin 

puheita, sillä niiden avulla voidaan ymmärtää, miten puhe on rakennettu ja 

millaisia vaikuttamisen keinoja puheiden laatijat pyrkivät käyttämään.  

 

Puheen luomisen ensimmäinen vaihe on inventio, jossa puheen argumentille 

haetaan vakuuttavuutta. Aristoteleen mukaan viestin uskottavuuteen vaikuttaa 

kolme eri tekijää: ethos, pathos ja logos. Ethoksella tarkoitetaan puhujan 

uskottavuutta kuulijoidensa silmissä, mihin vaikuttavat asema, arvostus sekä 

puheenpitäjän taidot ja vakuuttavuus. Pathosta hyväkseen käyttävä puhuja 

pyrkii saamaan kuulijat reagoimaan viestiinsä vetoamalla heidän tunteisiinsa. 

Logokseen nojaava puhuja taas haluaa vedota yleisönsä järkeen esittämällä 

induktiivisia tai deduktiivisia päätelmiä aiheestaan. Erinomainen puhuja pystyy 

yhdistämään kaikki kolme tapaa vakuuttaa yleisönsä.  

 

Valtion johtajalla on valmiiksi ethosta asemansa puolesta ja useimmiten 

johtavaan asemaan valituilla ihmisillä on kykyjen lisäksi myös karismaa, mutta 

kaikki eivät ole lahjakkaita puheenpitäjiä. Fisher käyttää analyysissaan puhujan 

luonteenlaatua eräänä selittävänä tekijänä arvioitaessa hänen vakuuttavuuttaan. 

Luonteenlaatu on ethoksen kanssa samankaltainen uskottavuuden lähde. Mikäli 

                                                
92 Fisher 1987, 17. 
93 Ryan 1995, x-xi. 
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yleisö pitää puhujan luonteenlaatua miellyttävänä, he suhtautuvat 

todennäköisemmin myös hänen viestiinsä positiivisesti. Suopea suhtautuminen 

puhujaan johtaa myös siihen, että mahdollisia puutteita katsotaan helpommin 

läpi sormien. 94  Tämä selittänee sen, että Bush nuorempi tuli valituksi 

molemmissa presidentinvaaleissa huolimatta siitä, ettei hän ollut 

asiakysymyksissä vastustajiaan Al Gorea tai John Kerryä taitavampi, päinvastoin. 

Hän oli vain sympaattisempi.  

 

Puheen rakennetta nimitetään dispositioksi. Tyypillisesti puheen avauksella 

pyritään herättämään kuulijoiden huomio ja empatia, jotta he olisivat 

vastaanottavaisia puhujan viestille. Avausta seuraa puheen varsinainen 

argumentti perusteluineen. Lopuksi vedotaan yleisöön, jotta se motivoituisi 

ajattelemaan ja toimimaan puhujan toivomalla tavalla.95 Puhujan tulee esittää 

sanottavansa mahdollisimman selkeästi ja jäsennellysti, jotta yleisö muistaisi 

hänen sanomansa. Toisto on yksi parhaista keinoista iskostaa ajatuksia 

kuulijoiden mieliin. Kun jotain toistetaan tarpeeksi, se muuttuu todeksi. 

Yhteiskuntauskontoa pidetään yllä nimenomaan sen periaatteiden toistamisen 

avulla; todellisuus alkaa resonoida toistetun sanoman kanssa.96 

 

Rakenteen ja sisällön jälkeen puheenkirjoittaja voi miettiä tyyliä eli elocutiota. 

Tyylin keinoin viestin vaikuttavuutta voidaan lisätä, mutta itsetarkoituksellinen 

kaunopuheisuus voi kääntyä puhujaa vastaan ja hämärtää hänen viestiään. 

Toinen hyvin tärkeä tekijä vakuuttavuuden kannalta on puhujan varmuus ja 

katsekontakti yleisöön. Siksi puheen muistaminen ulkoa eli memoria on sekin 

tärkeä taito, joskin nykytekniikan avulla ainakin illuusio katsekontaktista 

saavutetaan vaikka puhuja lukisi puheensa teleprompterista. Pääasia on 

kuitenkin se, että puhumistilanteessa puheenpitäjä pystyy lukemisen sijasta 

keskittymään esiintymiseensä eli actioon, jolloin hän saa parhaan kontaktin 

yleisöönsä.97  

 

                                                
94 Fisher 1987, 148. 
95 Ryan 1995, x. 
96 Aaltola 2004. 
97 Ryan 1995, xi. 
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Keskityn analyysissäni tekstiversioihin presidentti Bushin puheista, joten kaksi 

viimeistä retoriikan hyvettä jäävät tutkielmassani huomiotta, vaikka olisivatkin 

mielenkiintoisia osatekijöitä presidentin vaikuttajan kykyjä arvioitaessa. 

Tarkoitukseni on kuitenkin tutkia, missä määrin presidentti vetoaa 

yhteiskuntauskontoon puheissaan, eikä memorian ja actionin tarkastelu kertoisi 

aiheesta mitään.    
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6. Yhteiskuntauskonto presidentin puheissa 

6.1. Demokraattinen usko 

�Meillä kaikilla on paikka pitkässä tarinassa � tarinassa, jota itse 
jatkamme, mutta jonka loppua emme näe. Se on tarina uudesta maailmasta, 
josta tuli vanhan maailman ystävä ja vapauttaja; tarina orjavaltiosta, josta 
tuli vapauden palvelija; tarina vallasta, joka lähti maailmalle suojellakseen, 
ei orjuuttaakseen, ja puolustaakseen, ei valloittaakseen. Se on 
amerikkalainen tarina � tarina vajavaisista ja erehtyväisistä ihmisistä, joita 
yhdistää sukupolvesta toiseen kestävät ja suuret ihanteet.� 98 

 

Presidentti Bushin virkaanastujaispuheessa amerikkalainen yhteiskuntauskonto 

tulee aineistoni puheista esiin kaikkein selvimmin. Virkaanastujaispuhe on 

rituaali, jossa presidentti viitoittaa agendaansa seuraaville neljälle vuodelle, ja 

tuo esiin niitä kysymyksiä, joihin hän haluaa virkakaudellaan puuttua. 99 

Tarkastelen aluksi yksinomaan tätä puhetta, sillä sen kielikuvat ovat täynnä 

yhteiskuntauskonnon värittämää symboliikkaa. Analyysissä oli selvästi 

havaittavissa, että myös muut juhlapuheet, kuten itsenäisyyspäivän, veteraanien 

päivän tai kaatuneiden muistopäivän puheet olivat muita puheita selkeämmin 

yhteiskuntauskonnollisia. Se sopii käsitykseen, jonka mukaan 

yhteiskuntauskontoa pidetään yllä erilaisten rituaalien avulla. 

Virkaanastujaispuhetta käsitellessäni käytän paljon lainauksia, sillä katkelmat 

tuovat pelkkää referointia paremmin esiin puheen retorisen tyylin ja voiman. 

 

Jo pelkkiä suoriksi tulkittavia viittauksia uskontoon puheesta löytyy viisitoista � 

Bush käyttää muun muassa seuraavia sanoja: Jumala, usko, uskontunnustus, 

rukous ja pyhimys. Yhdysvalloissa tämäntyyppinen retoriikka presidentin 

puheissa on perinne, vaikkakin jokaisen presidentin henkilökohtainen kiinnostus 

uskonnollisuuteen todennäköisesti vaikuttaa siihen, missä määrin hän sitä 

virassaan haluaa käyttää. Vaikka yhteiskuntauskonto ja uskonnollisuus ovat 

kaksi eri ilmiötä, ne ovat yhteen kietoutuneita ja vaikuttavat implisiittisesti, eikä 

niitä siksi arkielämässä tietoisesti erotella. Jokainen Yhdysvaltain presidentti on 

kasvaessaan kuullut edeltäjiensä puheita ja kasvanut yhteiskuntauskonnon 

                                                
98 �We have a place, all of us, in a long story � a story we continue, but whose end we will not 
see. It is the story of a new world that became a friend and the liberator of the old, a story of a 
slave-holding society that became a servant of freedom, the story of a power that went into the 
world to protect but not possess, to defend but not to conquer. It is the American story � a story 
of flawed and fallible people, united across generations by grand and enduring ideals.� 
99 Ryan 1995, xii. 



 38

vaikutuksen alaisena. Siksi hänellä on virkaan astuessaan valmis käsitys siitä, 

miten presidentti puhuttelee kansakuntaa. Siihen tapaan vaikuttaa kuitenkin 

myös presidentin omat näkemykset ja tausta, joten on todennäköistä, että mitä 

uskonnollisempi presidentti on siviilissä, sitä suuremmassa määrin 

yhteiskuntauskonnollinen retoriikka puhuttelee häntä ja hän haluaa puhutella 

sillä muita. 

 

Ensimmäisessä puheessaan Yhdysvaltojen johtajana presidentti Bush kuvaa 

maan historiaa tarinana. Hän luonnostelee muutamalla sanalla Yhdysvaltojen 

menneisyyden, josta puhe etenee kuvailemaan suuntaa tulevaisuudelle. Samalla 

presidentti vaivihkaa sijoittaa itsensä maan historialliseen jatkumoon 

kertomuksen uusimpana jatkajana. Mainitessaan amerikkalaisen tarinan kertovan 

erehtyväisistä ihmisistä, joita ihanteet yhdistävät, hän mahdollisesti viittaa 

omaan, jo parantuneeseen alkoholismiinsa tai edeltäjänsä presidentti Bill 

Clintonin oikeudenkäynteihin johtaneisiin naisseikkailuihin. Kukaan ei ole 

täydellinen, mutta yhdessä olemme osa jotakin suurempaa, Bush tuntuu sanovan. 

Näillä sanoilla Bush sekä lanseeraa mielikuvan itsestään kansakunnan uutena 

johtajana että puhdistaa presidentti-instituution imagoa.  

 

Puheessa on useampikin viittaus ihmisten erehtyväisyyteen, heikkouteen, ja 

nöyryyden ja anteeksiannon merkitykseen. En pidä tällaista retoriikkaa 

amerikkalaisen yhteiskuntauskonnon ilmaisuna, vaan Bushin henkilökohtaisen 

uskon heijastumana. Miksi hän nostaa anteeksiannon teeman niin keskeiseksi 

puheessaan, ei avaudu yhteiskuntauskonnon käsitteen avulla. Luultavasti hän 

todistelee sillä omaa kelpoisuuttaan presidenttinä muiden maan isien joukossa, 

kritisoitiinhan häntä vaalikampanjan aikana runsaasti epäpätevyydestä ja 

ulkopoliittisesta tietämättömyydestä. Presidentti viittaa myös muissa puheissaan  

ajatukseen, että merkkihenkilöilläkin on heikkoutensa, mutta näkee sen vain 

lisäävän heidän saavutustensa arvoa.100  Ajatusta voisi pitää kristillisenä, ellei 

presidentti olisi niin anteeksiantamaton valtionsa vihollisia kohtaan. Samalla kun 

amerikkalaisessa yhteiskuntauskonnossa pahuuden ajatellaan johtavan 
                                                

100 President Bush�s radio address: Independence Day. 1.7.2006. �Recent years have brought a 
renewed interest in the lives and achievements of our founders, and we have learned once again 
that they possessed extraordinary talents, as well as ordinary human failings, which only makes 
their accomplishments all the more remarkable.� 
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rangaistukseen, hyvien saavutusten ja ansioituneisuuden myötä ansaitaan 

anteeksianto. Kaikki eivät ansaitse synninpäästöä. Tässä on nähtävissä selvä ero 

kristinuskon ja amerikkalaisen yhteiskuntauskonnon välillä. Ero selittää sitäkin, 

miksi maan oikeuslaitos yhä tuomitsee ihmisiä kuolemaan. Toisaalta puheissa 

korostetaan oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa, mutta amerikkalaisen 

yhteiskuntauskonnon sanelema valikoiva anteeksianto oikeuttaa heille sen, että 

terroristeja voidaan pitää maan omien lakien sekä kansainvälisten sopimusten 

vastaisesti pidätettyinä ilman todisteita ja syytettä.  

 

Presidentti kuvaa puheessaan Yhdysvaltojen matkaa läpi historian 

suurenmoisena tarinana, jota Jumala ohjaa, ja jonka tehtävä maailmassa on 

toteuttaa Jumalan tahtoa. Hän tuo esiin Yhdysvaltojen demokraattista perinnettä 

ja korostaa sen poikkeuksellisuutta maailmassa. Hän korostaa jatkuvuutta. Hän 

puhuu uudesta alusta, millä hän viitannee uuteen hallintoon moraalisempana 

kuin Clintonin skandaalien varjostama presidenttikausi oli. Presidentti Bushin ja 

hänen edeltäjänsä välillä voidaan nähdä samantapainen dynamiikka, jonka 

Fisher luonnostelee Reaganin ja tämän edeltäjän Carterin välille. Carter oli 

puheissaan Reagania paljon realistisempi, mikä jättää hänet auttamatta 

seuraajansa varjoon retorisessa henkselien paukuttelussa. Hän on eräänlainen 

antisankari Reaganin sankarihahmon vastapainoksi.101 Clinton oli taitava puhuja, 

mutta hänen virka-aikansa skandaalit himmensivät hänen sädekehäänsä 

amerikkalaisten silmissä, mistä uskonnollisuuttaan ja konservatiivisia arvoja 

korostanut Bush hyötyi.   

 

Virkaanastujaispuheen kielikuvissa toistuu ajatus uudestisyntymisestä. Ajatus 

Yhdysvalloista maailman majakkana on vanha � se on yhteiskuntauskonnon 

perusajatuksia. Bellah katsoi myös uudestisyntymisen ajatuksen olevan osa 

amerikkalaista yhteiskuntauskontoa. Tämä yhteiskuntauskonnon puoli sopinee 

uudestisyntyneen kristityn (born again Christian) George W. Bushin 

ajatusmaailmaan. Presidentti rakentaa puheessaan tarinaa Yhdysvalloista 

maailman valona ja demokratian puolustajana; voimakkaana valtiona, joka on 

oppinut ja nöyrtynyt omista virheistään, ja haluaa nyt levittää sanomaa 

                                                
101 Fisher 1987, 146. 
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oikeamielisyydestä. Hän puhuu Yhdysvaltojen kansan kutsumuksesta. Heidän 

tehtävänään on vapauden ja demokratian ilosanoman levittäminen muualle 

maailmaan. Jumala ohjaa, antaa oikeudet ja mahdollisuudet maalle ja sen 

kansalaisille toteuttaa potentiaalinsa.102 Bush puhuu demokratian ilosanomasta 

aivan kuin se olisi uskonto käyttämällä siitä sanoja demokraattinen usko ja 

uskontunnustus. Ilmaisu demokraattinen usko on hämmentävä. Tahtooko 

presidentti vahvistaa demokratian imagoa rinnastamalla sen uskoon � vai 

ilmaiseeko hän haluaan kietoa politiikan ja uskonnon toisiinsa tiukemmin? 

 
�Meidän demokraattinen uskomme on enemmän kuin maamme 
uskontunnustus; se on ihmiskunnan myötäsyntyinen toivo ja ihanne, jota 
kannamme, mutta jota emme omista; luottamus, joka on harteillamme ja 
jonka ojennamme eteenpäin. Ja yhä lähes 225 vuoden jälkeen meillä on 
vielä pitkä matka edessämme.�103 

 

Lainauksen toinen lause heijastelee mielestäni imperialistista ajatusta siitä, 

kuinka paljon on vielä maita jotka eivät ole omaksuneet amerikkalaisia arvoja. 

Presidentti sanoo luottavansa siihen, että kansalaisten yhteiset periaatteet 

ohjaavat heitä eteenpäin. Hän puhuu myös siitä, kuinka maan kansalaisuus ei 

riipu syntyperästä, vaan amerikkalaisia yhdistävät nimenomaan ideat, kuten 

ajatus vapaudesta ja tasa-arvoisuudesta.104 Kuka tahansa, joka tulee maahan ja 

omaksuu nämä arvot, on amerikkalainen. Hän tuntuu rinnastavan Yhdysvallat 

vapahtajaan. 105  Mikään toinen valtio ei voi korvata Yhdysvaltoja kaikkien 

kansojen majakkana. 106  Kuinka Yhdysvallat sitten levittää demokratian 

sanomaansa?  

 
�Rakennamme ylivoimaisen puolustuksen, jottei heikkoutemme rohkaisisi 
haastamaan meitä. Me ratkaisemme joukkotuhoaseongelman, jotta uusi 
vuosisata säästyisi uusilta kauhuilta.�107  

                                                
102 �I know this [single nation of justice and opportunity] is in our reach because we are guided 
by a power larger than ourselves who creates us equal in His image.�  
103 �Our democratic faith is more than the creed of our country, it is the inborn hope of our 
humanity, an ideal we carry but do not own, a trust we bear and pass along. And even after 
nearly 225 years, we have a long way yet to travel.� 
104 �America has never been united by birth or soil. We are bound by ideals that move us 
beyond our backgrounds, lift us above our interests and teach us what it means to be citizens. 
Every child must be taught these principles. Every citizen must uphold them. And every 
immigrant, by embracing these ideals, makes our country more, not less, American.� 
105 �The grandest of these ideals is an unfolding American promise that everyone belongs, that 
everyone deserves a chance, that no insignificant person was ever born.� 
106 �If our country does not lead the cause of freedom, it will not be led.�  
107 �We will build our defenses beyond challenge, lest weakness invite challenge. We will 
confront weapons of mass destruction, so that a new century is spared new horrors.� 
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Viittaus joukkotuhoaseisiin on seremoniallisen puheen ainoa konkreettisempi 

esitys siitä, kuinka Yhdysvaltojen tulisi toimia ulkopolitiikassaan. Näitä lauseita 

edeltävät useat viittaukset Yhdysvaltojen ainutlaatuiseen tehtävään maailmassa 

demokratian ja vapauden aatteen levittämiseksi. Tasa-arvosta presidentti puhuu 

vain oman maansa kansalaisten yhteydessä. Vihollisista puhuessaan presidentti 

sen sijaan vahvistaa perinteistä amerikkalaista manikealaista maailmankuvaa, 

vaikka terrori-iskut ovat vasta edessäpäin ja, kuten viittauksesta ilmenee, elettiin 

rauhan aikaa.  

 
�Vapauden ja maamme vihollisten tulisi vakuuttua tästä: Yhdysvallat 
jatkaa toimintaansa maailmassa historiansa ja tahtonsa tähden. Luomme 
vallan tasapainon, joka suosii vapautta. Puolustamme liittolaisiamme ja 
omia intressejämme. Näytämme tarkoituksen ilman ylimielisyyttä. 
Kohtaamme aggression ja vihamielisyyden päättäväisyydellä ja voimalla. 
Ja puhumme kaikille kansoille niiden arvojen puolesta, jotka synnyttivät 
oman kansamme.�108 

 

Ulkopoliittiset tavoitteet jäävät kuitenkin virkaanastujaispuheessa sivurooliin. 

Presidentin tärkein teema, joka on esillä kautta koko puheen, on lasten ja 

köyhien asema sekä kansalaisten tasa-arvoisuuden parantaminen. Hallinnon 

puuttumista ihmisten elämään vastustavana republikaanina Bush korostaa 

yksilön tekojen merkitystä ja vastuuta huono-osaisten auttamisessa. Ajatus 

kristityn vastuusta lähimmäisistään on puheessa niin voimakkaasti esillä, että 

näkisin siinä selviä vaikutteita presidentin henkilökohtaisesta uskosta. Mielestäni 

puheessa on kuultavissa kaikuja saarnoista, joita säännöllisesti kirkossa käyvä 

presidentti on kuunnellut. Seuraavassa tulee hyvin esiin yhteiskuntauskonnon 

vaikutus ja tehtävä kansakunnan ja valtion yhdistävänä voimana.  

 
�Amerikkalaiset ovat anteliaita ja voimakkaita ja kunnollisia; ei siksi 
koska uskomme itseemme, vaan koska uskomme johonkin korkeampaan 
kuin omaan itseemme. Kun tämä kansalaisuuden henki puuttuu, mikään 
hallituksen ohjelma ei voi sitä korvata. Kun se taas on läsnä, mikään 
vääryys ei voi sitä uhmata.�109 

                                                
108 �The enemies of liberty and our country should make no mistake: America remains engaged 
in the world by history and by choice, shaping the balance of power that favors freedom. We 
will defend our allies and our interests. We will show purpose without arrogance. We will meet 
aggression and bad faith with resolve and strength. And to all nations, we will speak of the 
values that gave our nation birth.�  
109 �Americans are generous and strong and decent, not because we believe in ourselves, but 
because we hold beliefs beyond ourselves. When this spirit of citizenship is missing, no 
government program can replace it. When it is present, no wrong can stand against it.� 
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Tässä Bush kieltää Yhdysvaltojen palvovan itseään ja ilmaisee kansan 

suurenmoisuuden olevan jumalallista alkuperää. Bellah on kiistänyt ajatuksen 

siitä, että amerikkalainen yhteiskuntauskonto olisi vain eräänlainen maan 

itserakkauden muoto,110 mutta toisaalta amerikkalaisten ihannointi kansana ja 

yksilöinä on kiistattomasti osa maan yhteiskuntauskontoa, mikä tulee puheessa 

mielestäni selkeästi ilmi. Bush vahvistaa tätä myöhemmin, 11.9.2001 terrori-

iskujen jälkeen, kansakunnan tilaa käsittelevässä State of the Union �puheessaan 

vuodelta 2002 puhumalla sankarillisista teoista, joita tehtiin hyökkäyksen uhrien 

hyväksi sekä uhrien omaisten auttamiseksi. Hän sanoo tuntevansa mykistävää 

kunnioitusta kansaansa kohtaan seurattuaan maan ponnisteluita iskuista 

selviytymiseksi. Kansan ihannointi virkaanastujaispuheessa on selkeästi 

ajatusten/mielikuvien vahvistamisen retoriikkaa. Vuoden 2002 Kansakunnan tila 

�puheessa sen tarkoitus on myös ajatusten/mielikuvien korjaaminen ja 

puhdistaminen. Amerikkalaisten itsetunto ja kuvitelma omasta 

koskemattomuudestaan sai iskussa kolauksen, jota maan johtaja pyrkii 

korjaamaan. Palomiesten ja tavallisten kansalaisten sankarilliset teot ja 

uhrautuva käytös pelastustöissä olivat elävä todiste presidentin 

virkaanastujaispuheessaan esiintuomasta �kansalaisuuden hengestä�.  

 

Virkaanastujaispuheensa mahtipontisessa päätöksessä Bush kuvaa hyvin 

kaunopuheisesti, kuinka Jumalan enkeli toimii Yhdysvaltojen johdattajana ja 

Jumala itse Yhdysvaltojen �suuren saagan� kirjoittajana. 111 Puheen runsas 

symboliikka ja yhteiskuntauskonnollinen kuvasto ovat osa presidentti-

instituution perinnettä, mutta kertovat myös tuoreen presidentin ylevistä aikeista 

ja virkainnosta. Hän kosiskelee kansakuntaansa amerikkalaisen 

yhteiskuntauskonnon ajatusta/ideaa vahvistamalla.  

 

                                                
110 Bellah 1991. 
111 �After the Declaration of Independence was signed, Virginia statesman John Page wrote to 
Thomas Jefferson: �we know the race is not to the swift nor the battle to the strong. Do you 
think an angel rides in the whirlwind and directs this storm?� Much time has passed since 
Jefferson arrived for his inauguration. The years and changes accumulate. But the themes of this 
day he would know: our nation�s grand story of courage and its simple dream of dignity. We are 
not this story�s author, who fills time and eternity with his purpose. Yet his purpose is achieved 
in our duty, and our duty is fulfilled in service to one another. � This story goes on. And an 
angel still rides in the whirlwind and directs this storm.�  



 43

Bush astui virkaan kiistanalaisen vaalivoiton jälkeen. Hän sai vähemmän ääniä 

kuin demokraattien ehdokas Al Gore, mutta nousi silti voittajaksi amerikkalaisen 

vaalijärjestelmän ansiosta. Vaalit olivat traumaattiset, ja niiden seurauksena 

amerikkalaiset jakautuivat jyrkästi kahtia. Puheen tavoitteena vaikuttaisikin 

olevan yhdistää amerikkalaiset jälleen. Bush yrittää tätä vetoamalla puheessaan 

siihen, mikä suurinta osaa maan kansalaisista yhdistää: rakkaus Amerikkaan. 

Puheessa on nähtävissä runsaasti näiden ajatusten/mielikuvien vahvistamiseen 

tähtäävää retoriikkaa. Yhteiskuntauskonnollisella retoriikalla presidentti pyrkii 

vahvistamaan kansalaisten tunnetta jatkuvuudesta uuden johtajan astuessa 

virkaan. Samalla hän lanseeraa puheessaan ajatusta/mielikuvaa itsestään 

presidentti-instituution jatkajana.  

 

6.2. Vapaus vastaan viha 
 

Eräs useimmin presidentti Bushin puheissa toistuvista teemoista on 

manikealainen hyvän ja pahan vastakkainasettelu. Manikealaisuudella 

tarkoitetaan tässä yhteydessä amerikkalaisessa ulkopolitiikassa nähtävissä olevaa 

ajattelua, jonka mukaan maailma on selitettävissä hyvän ja pahan välisen 

konfliktin avulla. Se on osa amerikkalaista ulkopoliittista traditiota, ja presidentti 

Bush käyttää sitä selittämään kansalaisilleen, miksi heitä vastaan hyökättiin. 

Peter Singerin mukaan Bushin hyvän ja pahan retoriikka on myös selvin 

esimerkki hänen uskonnollisuudestaan; hänen mukaansa puhe on selvästi 

apokalyptisen kristillisyyden kieltä.112  

 

Syyskuun 26. päivä 2001 presidentti Bush otti vastaan muslimijohtajia 

Valkoisessa talossa. Paikalla oli myös lehdistön edustajia. Presidentti turvautuu 

yhteiskuntauskonnolliseen retoriikkaan useaan otteeseen vastatessaan lehdistön 

esittämiin kysymyksiin. Keskustelu saa koomisiakin piirteitä, kun presidentiltä 

kysytään, onko Osama bin Laden hänen mielestään poliittinen vai uskonnollinen 

johtaja. Jostain syystä presidentti sivuuttaa kysymyksen eikä suostu nimeämään 

bin Ladenia sen enempää poliittiseksi kuin uskonnolliseksikaan johtajaksi, vaan 

ainoastaan pahan ilmentymäksi. 

                                                
112 Singer 2004, 207. 
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Presidentti vastaa: �Mielestäni bin Laden on paha mies. En näe 
minkäänlaista uskonnollista oikeutusta hänen aikeilleen. Islam on 
rakkauden, ei vihan uskonto. Tämä mies vihaa. Tämä mies on julistanut 
sodan viattomia ihmisiä vastaan. Tämä mies ei kursaile tappaa naisia ja 
lapsia. Tämä mies vihaa vapautta. Tämä mies on paha.� 
 
Toimittaja esittää jatkokysymyksen: �Mutta onko hänellä poliittisia 
tavoitteita?� 
 
Presidentti: �Hänellä on pahoja tavoitteita. On vaikea kuvata tavanomaisin 
käsittein miestä, joka on niin pahan vallassa, että hän on valmis tekemään 
sellaista, mistä hän kuvittelee pääsevänsä kuin koira veräjästä. Mutta hän ei 
tule pääsemään pälkähästä.�113 

 

Toimittaja jää vaille vastausta, mutta me voimme nähdä Bushin vastauksessa 

Rousseaun kolmannen dogmin mukaisen ajatuksen siitä, että vastustaja on paha 

ja pahuus johtaa rangaistukseen. Bin Laden demonisoidaan ja 

epäinhimillistetään, ja näin hänestä tehdään vielä pelottavampi amerikkalaisille 

kuin tämä jo valmiiksi on. Tätä rangaistuksen ja siihen johtavan pahuuden 

teemaa Bush toistaa lähes jokaisessa aineistoni puheessa vuosilta 2001�2002. 

Yllä olevasta katkelmasta tulee esiin myös Bushin suosima toisto retorisena 

tehokeinona.  

 

Kuten yllä olevasta esimerkistä ilmenee, Bush ei anna puheissaan terroristeista 

kovinkaan paljon tietoa. Hän toistaa heidän olevan pahoja. Terroristit nähdään 

pahantekijöitä, jotka piileskelevät luolissaan ja jotka on savustettava ulos 

piiloistaan. Hän rakentaa puheissaan kuvaa epäinhimillisestä vihollisesta, jolle 

kaikki amerikkalaisten rakastamat arvot ovat vieraita. Vihollisen määrittävä 

ominaisuus on viha, toisinaan presidentti puhuu heistä myös hulluina. Vihollinen 

ei kunnioita viattomien henkiä, vaan pyrkii herättämään pelkoa amerikkalaisten 

sydämissä. Presidentin puheissa viha ja pelko liittyvät yhteen, ja ovat 

jonkinlainen vastakohta amerikkalaisten vapaudelle. Hän viittaa usein 

                                                
113 Q: -- �do you consider bin Laden a religious leader or a political leader?� 
P: �I consider bin Laden an evil man. And I don�t think there�s any religious justification for 
what he has in mind. Islam is a religion of love, not hate. This is a man who hates. This is a man 
who�s declared war on innocent people. This is a man who doesn�t mind destroying women and 
children. This is a man who hates freedom. This is an evil man.� 
Q: �But does he have political goals?� 
P: �He has got evil goals. And it�s hard to think in conventional terms about a man so 
dominated by evil that he�s willing to do what he thinks he�s going to get away with. But he�s 
no going to get away with it.� 
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terroristeihin vapauden vihollisina tai vihaajina. 114  Näin puhuessaan hän 

vahvistaa perinteisen amerikkalaisen viholliskuvan ajatusta/mielikuvaa, ja 

lanseeraa terroristit sen mielikuvan uusimpana kohteena. Terrorisminpelko voi 

rajoittaa vapautta, ja pelkoahan terroristit pyrkivät teoillaan levittämään, mutta 

retoriikka on hyvin samanlaista kuin mitä kylmän sodan aikana käytettiin 

kommunisteista. Amerikkalaisten viholliset ovat automaattisesti vapauden 

vihaajia, koska heidän vastustajansa amerikkalaiset edustavat ennen kaikkea 

vapautta.  

 

Vastaavasti Bush vahvistaa puheissaan ajatusta/mielikuvaa amerikkalaisista 

oikeudenmukaisuuden ja hyvyyden edustajina. Näissä mielikuvissa 

amerikkalaiset ovat suuri kansakunta, jota Jumala johdattaa. Heidän tehtävänsä 

maailmassa on puolustaa vapautta ja demokratiaa. Presidentin puheet ovat 

dualistisen ajattelun läpitunkemia. Hän ei koskaan pohdi puheissaan, miksi 

Yhdysvaltoja vastaan hyökättiin, lukuun ottamatta selitystä terroristien 

pahuudesta. Hän ei koskaan viittaa Yhdysvaltojen globaaliin valta-asemaan ja 

sen harjoittamaan kehittymättömämpien maiden riistoon, tai siihen 

rakenteelliseen väkivaltaan, jota se muslimimaissakin harjoittaa. Toisaalta 

presidentti ei voi roolinsa vuoksi kyseenalaistaa maansa toimia, sillä hänen 

tehtävänsä on ylläpitää yhteiskunnallista yhtenäisyyttä. Kritiikkiä pidetään 

Yhdysvalloissa lojaaliuden puutteena maata kohtaan ja epäamerikkalaisena 

ajatteluna. Havaitsin tämän itsekin maassa ollessani, kun seurasin keskustelua 

dokumentaristi Michael Mooren Irakin sotaa kritisoineesta �Fahrenheit 9/11� �

elokuvasta. Kuinka hän kehtaa kritisoida maata, joka on tehnyt hänestä rikkaan, 

monet amerikkalaiset kysyivät vilpittömän sydämistyneinä. Asenteessa on 

nähtävissä kappaleessa 3.1. kuvaamani ilmiö, jossa isänmaallisuus muuttuu 

omahyväiseksi nationalismiksi. Wuthnow�n mukaan näin käy, ellei hallinto salli 

itsensä kritisointia; yllä oleva esimerkki viittaa siihen, että pinnalle noussut 

yhteiskuntauskonto tekee sekin maan kritisoimisesta tuomittavaa. Keinona se on 

voimatoimia paljon hienovaraisempi ja kätketympi, sillä se vaikuttaa 

kansalaisiin tiedostamattomasti. 

                                                
114 �And make no mistake about it: This is good versus evil. These are evil-doers. They have no 
justification for their actions. There�s no religious justification, there�s no political justification. 
The only motivation is evil.� (International campaign against terror grows. 25.9.2001.) 
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Uskonnollisuudestaan huolimatta kuoleman jälkeiseen elämään Bush ei viittaa 

kertaakaan. Tässä tulee esiin amerikkalaisen yhteiskuntauskonnon sekularistinen 

puoli: vaikka uskotaan Jumalaan, on maanpäällinen elämä ja menestys 

merkityksellisintä. Siksi oikeuttakin tulee jo jakaa maan päällä, maallisen 

hallinnon toimesta. Presidentin retoriikassa Yhdysvallat �kaivaa pahantekijät 

koloistaan ja tuo heidät oikeuden eteen�. Bushin mukaan amerikkalaiset tulevat 

poistamaan pahan maailmasta kokonaan.115 Näkisin presidentin käyttävän tässä 

puhdistautumisen retoriikkaa. Terrori-iskun trauma ei ole hyvitetty, ennen kuin 

iskuun syyllistynyt paha on kokonaan pyyhitty pois maan päältä. Ennen sitä 

amerikkalaiset ovat traumansa tahraamia. 

 

Presidentti toistaa lukuisia kertoja sitä, että iskujen tekijät sekä heidän 

rikostoverinsa aiotaan saada oikeuteen vastaamaan teoistaan. Yhdysvallat ei 

suostu pelkäämään, vaikka sitä kohtaan iskettiin. Yhdysvallat edustaa 

presidentin puheissa kaikkea, mikä on hyvää. Bush ei näe mitään syytä, miksi 

maa ei voisi voittaa terrorismin vastaista sotaansa.  Ovathan amerikkalaiset 

oikeudenmukaisia, ja oikeudenmukaisuus johtaa onneen. Tässä ajatuksessa on 

nähtävissä Rousseaun kolmannen dogmin läsnäolo. Kansalaisten sitoutumista 

maan hallintoon ei epäillä missään kohdin, päinvastoin. Presidentti on isällisen 

ylpeä siitä, kuinka amerikkalaiset nousivat vastaamaan iskujen haasteeseen 

järkkymättömällä altruismilla uhreja kohtaan.116 Amerikkalaisten toiminta iskun 

jälkeen oli presidentin puheissa sankarillista. Tätä ajatusta/ideaa vaaliessaan hän 

vahvistaa kansallista identiteettiä hyvästä ja oikeudenmukaisesta kansasta, jota 

iskut epäoikeudenmukaisesti koettelivat.  

 

Bush näkee iskut todistuksena Amerikkaan kohdistuvasta vihasta ja pahan 

olemassaolosta.117 Viha on hänen puheissaan ehdottomasti Amerikan vihollisten 

                                                
115 �But our responsibility to history is already clear: to answer these attacks and rid the world 
of evil.� (President�s remarks at National Day of Prayer and Remembrance. 14.9.2001) 
116  �Americans� love for America was channeled through our nation�s our nation�s great 
charities. And as President of this great nation, nothing made me more proud.� President 
launches online American relief and response effort. 18.9.2001. 
117  �We�ve come to know truths that we will never question: evil is real, and it must be 
opposed.� 
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ominaisuus; viholliselle kuolema ja tyrannia ovat uskontunnustus.118 State of the 

Union �puheessaan 29.1.2002 presidentti puhuu ensimmäisen kerran �pahan 

akselista� ja mainitsee siinä yhteydessä kolme valtiota: Pohjois-Korean, Iranin ja 

Irakin. Yhteistä näille valtioille ovat laittomat ydin- ja joukkotuhoaseet sekä 

heidän omien kansalaistensa oikeuksien tallominen. Erityisesti Irakin toimien 

epäinhimillisyydestä Bush antaa hyvin konkreettisen kuvan puheessaan. Hän 

kuvaa, kuinka maan hallitus käytti myrkkykaasua omiin kansalaisiinsa, jättäen 

jälkeensä �äitien ruumiit, jotka olivat käpertyneet kuolleiden lastensa suojaksi.� 

Tämä kuvaa pyhäinhäväistystä. Ensinnäkin se viittaa lapsi ja madonna-

asetelmaan, joka on pyhä; toiseksi sen aiheuttaja rienaa tätä asetelmaa.  

 

Amerikkalaiset itse edustavat oikeudenmukaisuutta ja haluavat vain tarjota 

maailmalle mahdollisuuden päästä osalliseksi samasta hyvästä, mistä he itsekin 

nauttivat.119  Yksi State of the Union 2002 �puheen keskeisistä sanomista on 

tarina suuresta kansasta, jota kohtasi tragedia, joka teki kansasta vain 

voimakkaamman ja vieläkin suuremman. 120  Yhdysvallat tulevat voittamaan 

terrorismin vastaisen sodan, sodan �vapauden ja pelon, oikeuden ja julmuuden 

välillä�, koska he edustavat vapautta ja oikeutta, ja Jumala on heidän 

puolellaan. 121  Usko siihen selittää presidentin puheiden alituista optimismia 

heidän tavoitteidensa suhteen terrorismin vastaisessa sodassa. Jumalan tahdon 

toteuttajan on mahdotonta epäonnistua, sillä epäonnistuminen merkitsisi, ettei 

Jumala olekaan erityisesti heidän puolellaan. Siksi amerikkalaisten tappioon ja 

vetäytymiseen päättynyt Vietnamin sota oli heille erityisen traumaattinen 

kokemus. 

 

                                                
118 �We have seen the depth of our enemies' hatred in videos, where they laugh about the loss of 
innocent life. And the depth of their hatred is equaled by the madness of the destruction they 
design.� 
119 �They embrace tyranny and death as a cause and a creed. We stand for a different choice, 
made long ago, on the day of our founding. We affirm it again today. We choose freedom and 
the dignity of every life. -- America will lead by defending liberty and justice because they are 
right and true and unchanging for all people everywhere. -- We have a greater objective than 
eliminating threats and containing resentment. We seek a just and peaceful world beyond the 
war on terror. -- And we have a great opportunity during this time of war to lead the world 
toward the values that bring lasting peace.� 
119 President declares �Freedom at war with fear.� 20.9.2001. 
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Presidentin ensimmäisessä Kansakunnan tila �puheessa 29.1.2002 hän käy läpi 

iskun vaikutuksia Yhdysvalloissa ja kertaa niitä askeleita, joita maa on ottanut 

terrorismin kitkemiseksi maailmasta. Puheessaan Bush toteaa, kuinka neljä 

kuukautta aiemmin tapahtuneet terrori-iskut ovat tuoneet amerikkalaiset yhteen 

ja tehneet heistä kansakuntana vahvemman kuin koskaan. Hän kuvaa niitä 

ponnistuksia, joita iskujen aiheuttaman aineellisen tuhon ja inhimillisen 

kärsimyksen korjaaminen on edellyttänyt. Hän ei kuitenkaan kertaakaan tässä 

puheessaan anna ymmärtää, että amerikkalaiset haluaisivat kostaa tai olisivat 

katkeria. Sen sijaan hän sanoo heidän voittavan pahan vastaamalla siihen sitä 

suuremmalla hyvyydellä. Vaikka Bush viittaa Jumalaan, Jeesuksesta puhuminen 

olisi epäsopivaa, sillä se viittaisi kristinuskoon ja jättäisi suuren osan 

amerikkalaisista, kuten juutalaiset ja muslimit, yhteiskuntauskonnon piirin 

ulkopuolelle. Siksi tulkitsen pahaan hyvällä vastaamisen viittaavan vain 

amerikkalaisten toimiin terrorismin uhrien auttamiseksi, eikä aikomukseksi 

kääntää toinen poski viholliselle, kuten Yhdysvaltojen toimista terrorismin 

vastaisessa sodassa voi jokainen todeta. Ajatus pahaan vastaamisesta hyvällä 

kuitenkin on epäsuora viittaus Jeesuksen opetuksiin, ja samalla taas esimerkki 

siitä, kuinka Bushin henkilökohtainen usko tulee esiin hänen puheissaan.  

 

Toisinaan presidentti korostaa puheissaan Jumalan universaalia luonnetta eli sitä, 

että Hän on yhteinen niin kristityille, juutalaisille kuin muslimeillekin. 122 

Presidentin puheista löytyy myös mainintoja juutalaisuudesta ja muslimeista. 

Hän mainitsee eräässä puheessaan juutalaisen pyhäpäivän Rosh Hashanan, joka 

juhlistaa maan luomista ja symboloi uudistumista ja toivoa. Juhlan sanoma 

yhdistyy hänen puheessaan koko maan henkiseen tilaan; heidän täytyy aloittaa 

uudelleen ja toivoa parempaa huomista terrorismin uhasta huolimatta. 123 

Toisaalla hän lainaa Koraania.124 Presidentti Bush korostaa muslimien olevan 

osa amerikkalaista yhteiskuntaa sanomalla heidän rakastavan Yhdysvaltojen 

lippua aivan yhtä paljon kuin hän itse.125 Amerikkalaiset rakastavat lippuaan � 

siitä hyvä esimerkki on sekin, että kirkoissa on usein maan lippu näyttävästi 

                                                
122 At O�Hare, president says �Get on board.� 27.9.2001. President meets with Muslim leaders. 
26.9.2001. 
123 President launches online American relief and response effort. 18.9.2001. 
124 �Islam is peace� says President. 17.9.2001. 
125 President pledges assistance for New York in phone call with Pataki, Giuliani. 13.9.2001. 
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esillä. WTC-iskujen jälkeen maa oli täynnä Amerikan-lippuja. Ihmiset osoittivat 

isänmaallisuuttaan liimaamalla lipputarran autonsa takapuskuriin tai 

kiinnittämällä autoonsa viirin.  

 

Presidentti puhuu myös suvaitsevaisuuden puolesta muutamassa yhteydessä ja 

painottaa, ettei islam ole yhtä kuin fundamentalismi tai terrorismi. 

Yhdysvalloissa asuvat muslimit rakastavat maataan aivan yhtä paljon kuin 

presidentti itsekin, ja heidän tulee saada elää siellä rauhassa syrjinnältä. Valtaosa 

islamilaisesta maailmasta tuomitsee terrorismin yhtä lailla kuin 

amerikkalaisetkin. Presidentti puhuu terroristien edustamaa suvaitsemattomuutta 

vastaan. Rousseaun yhteiskuntauskonnon viidennen dogmin mukaisestihan 

suvaitsemattomuutta ei hyväksytä. 

 

Bush näkee syyskuun 11. tapahtumien yhtenä vaikutuksena sen, että se sai 

amerikkalaiset muistamaan heidän velvollisuutensa �toisiaan, maataan ja 

historiaa kohtaan.� Iskujen vaikutuksesta amerikkalaiset kääntyivät pois 

materialismistaan ja alkoivat miettiä, mitä hyvää he voisivat tehdä. Bush julistaa 

amerikkalaisten tahtoa työskennellä kohti tavoitteita, jotka ovat suurempia kuin 

heidän oma etunsa. Hän lanseeraa puheessaan ajatuksen/idean siitä, että iskujen 

myötä maailma muuttui, ja Yhdysvalloille tarjoutui historiallinen tilaisuus 

parantaa maailmaa. Tässä vaiheessa Yhdysvaltojen johtama sota Afganistanissa 

oli kestänyt muutaman kuukauden ja Guantanamo Bayn sellit olivat alkaneet 

täyttyä terroristiepäillyistä. Samassa puheessa hän torjuu ajatusta/ideaa siitä, että 

Yhdysvallat olisi uhri. Hän korostaa maan aktiivisuutta iskujen aiheuttamien 

vahinkojen korjaamiseksi ja terroristien kiinnisaamiseksi.126 

 

6.3. Suuri kansakunta 

 

Kautta koko aineiston presidentti nostaa puheissaan esille tavallisia kansalaisia 

esimerkkeinä amerikkalaisten suuruudesta. Yksilöiden kautta hän pystyy 

kuvaamaan konkreettisella ja kuulijoita koskettavalla tavalla, mitä maassa 

tapahtuu. Samalla presidentti vahvistaa ajatusta/mielikuvaa amerikkalaisesta 
                                                

126 President delivers state of the union address. 29.1.2002 
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sankarista ja yksilön tekojen merkityksestä.. Tavassa tuoda esiin yksittäisten 

ihmisten elämä tai teot tulee selkeästi esiin Bellahin amerikkalaiseen 

yhteiskuntauskontoon liittämä individualismi. Amerikkalaisen ajattelun mukaan 

jokainen vastaa omasta elämästään, eivätkä sankariteot jää anonyymeiksi vaan 

nostetaan esimerkeiksi ja kannustukseksi muille. Esimerkiksi vuoden 2006 

veteraanien muistopäivän (Memorial Day) puheessaan presidentti lainasi 

Irakissa kaatuneen sotilaan isän sanoja, joka oli sanonut pojastaan: �Hän rakasti 

perhettään, hän uskoi Jumalaan, ja hän rakasti maataan, ja hän oli valmis 

tekemään suurimman uhrauksen maansa puolesta.�127  

 

Amerikkalaiset rakastavat sankareitaan. Nämä sankarit ovat todistajia kansan 

suuruudesta. He ovat osoittaneet omilla teoillaan todeksi sen, että 

amerikkalaiset ovat suuri kansakunta, �a great nation�.. Vuoden 2007 

kansakunnan tila �puheessaan Bush kertoi peräti neljä pientä tarinaa yksilöistä, 

jotka ovat saaneet aikaan jotakin merkittävää. Näihin tarinoihin liittyy usein 

vaikeuksien voittaminen, esimerkiksi NBA-tähti Dikembe Mutombon kohdalla: 

hän syntyi Kongossa ja kasvoi köyhyydessä, mutta menestyttyään 

Yhdysvalloissa pystyi rakennuttamaan sairaalan vanhaan kotikaupunkiinsa 

Afrikassa. Tässä esimerkissä on läsnä myös toinen yleinen sankaritarinoiden 

elementti, altruismi. Esimerkkien jälkeen presidentti päättää puheensa näihin 

sanoihin: 
�Tällaisessa rohkeudessa ja myötätunnossa [�] näemme 
Amerikan hengen ja luonteen � eivätkä nämä ominaisuudet ole 
niukassa. Tämä maa on kunnollinen ja kunniallinen � ja 
sinnikäs myös. Olemme kokeneet paljon yhdessä. Olemme 
kohdanneet haasteita ja vaaroja, ja tiedämme kohtaavamme 
niitä vastakin. Kuitenkin voimme suunnata eteenpäin 
luottavaisina � koska kansakunnan tila on vahva, tehtävämme 
maailmassa on oikeutettu, ja tänä iltana tuo tehtävä jatkuu.�128 

 

                                                
127 �He loved his family, and believed in God, and he loved his country, and he was willing to 
pay the ultimate sacrifice on behalf of his country.� (President Bush�s radio address: Memorial 
Day. 26.5.2007) 
128 �In such courage and compassion [�] we see the spirit and character of America � and these 
qualities are not in short supply. This is a decent and honourable country � and resilient, too. 
We�ve been through a lot together. We�ve met challenges and faced dangers, and we know that 
more lie ahead. Yet we can go forward with confidence � because the State of our Union is 
strong, our cause is right, and tonight that cause goes on.� (President Bush Delivers the State of 
the Union Address. 23.1.2007) 
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Lainauksessa on nähtävissä myös presidentin tapa puhutella amerikkalaisia. 

Hän ei puhu heille ylhäältä käsin, vaan yhtenä heistä: olemme, tiedämme, 

voimme. Tätä voidaan pitää retorisena tehokeinona, mutta se on samalla osoitus 

amerikkalaisille tärkeästä tasa-arvoisuuden ajatuksesta, jonka mukaan kukaan ei 

ole asemansa vuoksi muita parempi. Presidentti tai presidenttiehdokas, joka 

vaikuttaa pitävänsä itseään kansaansa parempana, ei voita amerikkalaisia 

puolelleen. Toisaalta puhuessaan muusta maailmasta Bushin asenne on täysin 

erilainen. Suhde maailmaan on puheiden perusteella hyvin yksipuolinen ja 

kapea. Esimerkiksi EU:n rooli kansainvälisissä suhteissa vaikuttaa 

olemattomalta, mikäli presidentin ulkopolitiikkaa käsittelevät puheet otetaan 

mittariksi.  

 

Amerikkalainen itseriittoisuus tulee esiin myös presidentin puheissa koskien 

maan ulkopolitiikkaa. Vuonna 2007 Bush piti puheen ennen G-8 kokousta 

Saksassa. Suurimman osan puheesta presidentti käyttää esitelläkseen erilaisia 

omia aloitteitaan esimerkiksi aidsin torjumiseksi Afrikassa ja maanosan 

talouden kehittämiseksi. Yhteistyöstä muiden kehittyneiden maiden kanssa ei 

oikeastaan ole mainintoja, lukuun ottamatta toteamusta, että G-8 kokouksessa 

keskustellaan yhteisistä ongelmista. Lisäksi maailman suurimpiin saastuttajiin 

kuuluvan valtion presidentti, joka irtisanoi maansa Kioton sopimuksesta, ottaa 

puheensa lopuksi kunnian aloitteellisuudesta ilmastonmuutoksen torjumisessa:  

 
�Minun ehdotukseni johdosta Yhdysvallat ja muut maat 
asettavat ensi vuoden loppuun mennessä maailmanlaajuisen 
pitkän tähtäimen tavoitteen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseksi.�129 

 

Tärkeintä on tietysti, että Yhdysvallat saadaan mukaan ilmastonmuutoksen 

torjumiseen, mutta mistä johtuu muiden maiden ponnisteluista vaikeneminen? 

Amerikkalaisen yhteiskuntauskonnon vahvistama kansallinen omakuva voisi 

selittää, miksi muiden toimijoiden panosta ei haluta huomioida. Mikäli 

Yhdysvallat nähdään Jumalan tahdon toteuttajana maanpäällä, on maan oltava 

johtava voima myös ilmastonmuutoksen torjunnassa nyt, kun ilmiöön uskotaan 

Yhdysvaltojen hallinnossakin.  
                                                

129 Under my proposal, by the end of next year America and other nations will set a long-term 
global goal for reducing greenhouse gases. (President Bush�s radio address: G-8 summit 2007.) 
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6.4. Epäsuosittu presidentti 

 
Heinäkuussa 2006 Bush puhui Lähi-idän tilanteesta sekä Yhdysvaltojen 

saavutuksista ja suunnitelmista demokratian levittämiseksi alueella. Puheesta 

välittyy voimakas vaikutelma missiosta. Demokratian vieminen muualle 

maailmaan on amerikkalaisen yhteiskuntauskonnon keskeisiä elementtejä. 

Tässäkin puheessa presidentti vahvistaa ajatusta/ideaa demokratian viemisen 

politiikasta. Kuitenkin Irakin sodan pitkittyessä ja ruumisluvun kasvaessa sodan 

kannatus kotimaassa on laskenut. Samoin presidentti Bushin omat 

kannatuslukemat ovat vuonna 2007 ennätyksellisen alhaiset 130 , ja toisen 

virkakautensa viimeisenä vuonna presidentin on aika miettiä, millaisen 

perinnön hän aikoo jättää maalleen. Tammikuun 23. päivä vuonna 2007 pidetyn 

State of the Union �puheen tyyli oli paljon kypsemmän presidentin puhetta kuin 

vuosien 2001�2002 puheet. Hänen ei enää tarvinnut tukeutua tunteisiin 

vetoavaan retoriikkaan, sillä hän hallitsi asiakysymykset kuuden vuoden 

kokemuksella. 11.9. iskun tapahtuessa hän oli ehtinyt olla presidenttinä vain 

puolisen vuotta, mikä ei lopulta ole pitkä aika totutella maailman ainoan 

suurvallan johtajan saappaisiin. 

 

Yhteiskuntauskonnollinen retoriikka loistaa enimmäkseen poissaolollaan 

presidentin kansakunnan tila �puheessa alahuoneelle ja kongressille. Miksei 

Bush enää käytä sitä? Eikö hän voisi nostaa kannatuslukujaan sen avulla ja 

herättää kansakunnan syvimmät isänmaalliset tunnot? Terroristit ovat 

yhä �totalitaarinen uhka�, jota vastaan amerikkalaiset käyvät tarkemmin 

määrittelemätöntä ideologista kamppailua ja Bush nimittää heitä pahoiksikin, 

mutta yhteiskuntauskonnollinen paatos on vähäistä. Sen sijaan presidentti 

puhuu maltillisten ja uudistusmielisten tahojen tukemisen tärkeydestä Lähi-idän 

tilanteen vakauttamiseksi. Tyylin muutos sopii Bellahin näkemykseen, jonka 

mukaan yhteiskuntauskonto nousee pinnalle kriisien hetkellä, ja iskujen 

aiheuttama kriisihän on jo ohitse kotimaassa, vaikka Yhdysvallat yhä käykin 

sotaa.  

                                                
130  Esimerkiksi Princeton Survey Research Associates Internationalin toukokuussa 2007 
tekemässä kyselyssä vain 28 % vastaajista piti presidentin suoriutumista virassaan 
hyväksyttävänä. 
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Toinen mahdollinen selitys yhteiskuntauskonnollisen puheen vähenemiselle on, 

että Bushin hallinto ei enää voinut vedota tällaiseen retoriikkaan. Tapio 

Lampinen selittää republikaanien vaalitappiota vuoden 2006 kongressivaaleissa 

sillä, että heidän kristillistä oikeistoa edustava äänestäjäkuntansa pettyi 

republikaanihallintoon erilaisten seksi- ja korruptioskandaalien tultua 

julkisuuteen. Moraalisena itseään markkinoinut hallinto menetti 

uskottavuutensa sille strategisesti tärkeän äänestäjäkunnan silmissä. Tällaisessa 

tilanteessa yhteiskuntauskonnollinen retoriikka muistuttaisi hallinnon 

epämoraalisista hetkistä ja ärsyttäisi kuulijoita. 131  Valtasuhteiden muutos 

sinällään voisi mielestäni myös selittää muutosta. On mahdollista, että 

tällaisessa tilanteessa presidentti ei ole enää niin halukas käyttämään 

yhteiskuntauskonnollista retoriikkaa, sillä hän ei puhu enää valtapuolueen 

edustajana. Vaikka uskonto ja yhteiskuntauskonto ovat kaksi erillistä ilmiötä, 

on niiden välille vaikea vetää selkeää rajaa. Uskonnollisen oikeiston suosiolla 

ratsastanut presidentti ei ehkä halua korostaa demokraattien edessä 

uskonnollisuutta ja varoo siksi yhteiskuntauskonnollistakin retoriikkaa. Lisäksi 

presidentin pyytäessä lisää rahaa demokraattien hallitsemalta kongressilta 

perusteluiden on oltava vahvemmat ja konkreettisemmat kuin oman puolueen 

hallitsemalle kongressille. Todennäköisesti kaikki edellä mainitut syyt ovat 

muutoksen taustalla. 

  

Oletan tutkielmassani presidentin hakeneen tukea toimilleen 

terrorisminvastaisessa sodassa vetoamalla yhteiskuntauskonnon herättämiin 

tunteisiin. Näin hän vaikutti tekevänkin terrori-iskun jälkeisenä aikana, mutta 

vuoden 2007 kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessa hän ilmoitti 

lähettävänsä 20 000 sotilasta lisää Irakiin ja pyysi kongressilta tukea 

suunnitelmalle lisätä aktiivireservissä olevien jalka- ja merivoimien sotilaiden 

määrää 92 000 sotilaalla seuraavien viiden vuoden aikana � miksei hänen 

tarvinnut perustella päätöstään vetoamalla yhteiskuntauskontoon? Tämä 

vaikuttaisi olevan ristiriidassa oletukseni kanssa, varsinkin kun huomioidaan, 

että sekä sota että presidentti ovat melkoisen epäsuosittuja. Presidentin 

                                                
131 Lampinen 2006. 
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päätösten perustelut ovat tosiasioihin perustuvia. Yhdysvaltojen vetäytyminen 

kesken operaation johtaisi Irakin kaaokseen, jossa uudet terrorismin pesäkkeet 

voisivat kehittyä ilman mitään kontrollia. Ehkä kyse on siitä, että toisen kauden 

presidentillä on varaa tehdä epäsuosittujakin päätöksiä, kun hänen ei tarvitse 

enää ajatella uudelleenvalintaansa. Joka tapauksessa katson, että tämä osoittaa 

instrumentalistisen lähestymistavan ainakin tässä tapauksessa 

paikkansapitämättömäksi. Yhteiskuntauskontoa puheessa käyttävä presidentti 

voi tehdä niin tiedostamattaan. Onhan hän osa yhteiskuntaa, johon retoriikka 

vetoaa. Presidentti Bush ehkä koki omat sanansa itsekin lohdullisina ja voimaa 

antavina kriisin hetkellä � ehkä ne olivat vilpittömiä. Tämä tulkinta on 

yhdenpitävä konstruktivistisen lähestymistapani kanssa. 

 

Presidentti totesi samassa puheessa Yhdysvaltojen olleen liian pitkään 

riippuvainen ulkomaisesta öljystä, mikä on tehnyt maasta haavoittuvaisen 

vihamielisille hallinnoille ja terroristeillekin. Ratkaisuksi Bush esitti 

energialähteiden monipuolistamista, mikä on merkittävä muutos maan 

öljykeskeisessä energiapolitiikassa. Linjaus oli esillä jo vuoden 2006 

kansakunnan tila �puheessa, mutta 2007 presidentti esitti konkreettisia toimia 

asian edistämiseksi. Muutokseen on varmasti vaikuttanut maan johdon 

herääminen ilmastonmuutoksen uhkaan muun muassa entisen varapresidentin 

Al Goren ilmastokampanjan ja hirmumyrsky Katarinan New Orleansissa 

aiheuttamien tuhojen vaikutuksesta. Taustalla lienee myös epäonnistuneena 

pidetty ja kalliiksi tullut Irakin sota, jonka perimmäisenä tavoitteena on arveltu 

olevan Lähi-idän öljyvarantojen saaminen parempaan kontrolliin. Bushin 

hallinto on luultavasti tullut siihen tulokseen, ettei edes öljy ole kaiken sen 

vaivan ja menetyksien arvoista. 
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7. Päätelmät 
 

Presidentti Bushin puheista voidaan nähdä rakentuvan tarina, jonka johdantona 

toimii hänen virkaanastujaispuheensa. Siinä hän laulaa ylistystä maalleen, sen 

ainutlaatuisuudelle, voimalle ja ylevälle tehtävälle maailman valona. Sitten 

maata kohtaa tragedia, joka tuo sen tietoisuuteen pahan olemassaolon, ja herättää 

sen oman peilikuvansa ihailusta toimintaan. Se muistaa historiallisen tehtävänsä 

ja ryhtyy kitkemään pahuutta maailmasta. Vuosien 2006�2007 puheissa 

kohtaamme epäsuositun presidentin, jonka monet liittolaiset ovat lähteneet 

hänen hallinnostaan, ja jonka puolue ei ole enää vallassa kongressissa. Sota, 

johon presidentti maansa vei, on koetellut kansalaisten kärsivällisyyttä, ja 

Clintonin kaudelta peritty vahva talous on sodan ja huolettomien veroalennusten 

rapauttama. 

 

Aineistossani olleista lehdistötilaisuuksista näkyi, kuinka presidentti Bush usein 

turvautui yhteiskuntauskonnolliseen retoriikkaan, kun häneltä kysyttiin 

hallinnolle kiusallisista asioista, välttäen tällä tavoin suoran vastauksen 

antamista kysymyksiin. Parhaimmillaan presidentti vaikutti vuosien 2001�2002 

aineiston perusteella olevan saadessaan puhua valmiiksi kirjoitettua tekstiä, ja 

tilanteissa, joissa hän puhui esim. CIA:n tai lentoyhtiöiden työntekijöille eikä 

joutunut puhumaan monimutkaisista maailmanpolitiikan kysymyksistä. 

Presidentin suosiota voi ymmärtää näistä puheista käsin, joissa hän viljelee 

maanläheistä huumoria ja saa kuulijansa nauramaan. Huumori on joissain 

tilanteissa toimiva tapa tuoda kuulijoita yhteen. Se ei ole juhlallista kuten 

yhteiskuntauskontoon vetoava retoriikka, ja on tavallaan vastakkainen eli 

maallisempi, mutta ehkä yhtä voimakas, keino puhutella kuulijoita ja saada 

viestinsä perille. 

  

Yhteiskuntauskonnon käsite tarjoaa maan historiaan perustuvan tavan ymmärtää 

presidentti Bushin retoriikkaa. Sen avulla voidaan selittää, miksi presidentti 

kuvaa Yhdysvaltojen ulkopoliittisia tavoitteita Jumalaan viitaten, ja miksi se 

vetoaa maan kansalaisiin. Vastakkainasettelu on tunnusomaista amerikkalaiselle 

maailmankuvalle. Ennen terrori-iskuja Yhdysvallat oli tilanteessa, jossa sillä ei 

oikein ollut selkeää vihollista kylmän sodan päättymisen jälkeen. Kun 
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Neuvostoliitto vielä oli olemassa, kaksinapaisuus oli keskeinen osa 

amerikkalaisten ja eurooppalaistenkin maailmankuvaa.  

 

Presidentti Bush käyttää aineistoni puheissa yhteiskuntauskonnollista retoriikkaa 

vain puhuessaan ulkopolitiikasta, kuvatessaan amerikkalaisten kansanluonnetta 

ja maan historiaa. Kuitenkin uskonnollisuus ohjaa presidentin sisäpolitiikkaa 

esimerkiksi homoliittojen tai vapaan abortin vastustamisessa. Tässä tulee 

mielestäni hyvin esiin yhteiskuntauskonnon ja uskonnollisuuden ero. 

Yhteiskuntauskonto selittää valtion ja kansan roolia kansainvälisessä yhteisössä. 

Sen avulla käsitellään kansallista historiaa ja kansallisia traumoja, toisin sanoen 

kansan olemassaolon peruskysymyksiä. Se auttaa visioimaan tulevaisuutta. Sen 

avulla kerrotaan elävää tarinaa, jossa jokainen kansalainen voi tuntea olevansa 

mukana. Yhteiskuntauskonnollinen retoriikka tuo kansalaiset yhteen. Kirkollinen 

uskonto puolestaan selittää yksilölle tämän oman elämän merkitystä. Molemmat 

antavat neuvoja sen suhteen, kuinka muihin � kansoihin tai yksilöihin � tulisi 

suhtautua. Maan yhteiskuntauskonnossakin esiin tuleva amerikkalainen 

itseriittoisuus ja omahyväisyys (sanoipa Bellah mitä hyvänsä) saattavat kummuta 

osittain myös amerikkalaisten pohjimmaisesta epävarmuudesta kansojen 

joukossa. Samalla kun yhteiskuntauskonto yhdistää ja kompensoi yhteistä 

perimää ja alkuperää, se mahdollisesti kompensoi myös sen puutteesta johtuvaa 

alemmuuskompleksia eurooppalaisiin kansallisvaltioihin verrattuna.  

 

Yllätyin tutkielmaa tehdessäni siitä, kuinka yhteiskuntauskonto todellakin oli 

voimakkaasti läsnä Bushin käyttämässä retoriikassa vuosina 2001�2002. Yhtä 

yllättävää oli sen katoaminen lähes kokonaan vuoteen 2007 mennessä, vaikka 

tiesinkin sen tulevan esiin nimenomaan kriisitilanteissa. Aineistoni perusteella 

tämä Bellahin näkemys vaikuttaa paikkansapitävältä. Kriisistä toipumisen 

jälkeen elämä Yhdysvalloissa normalisoitui, ja ihmisten ajatukset palasivat 

arkipäiväisempiin huoliin. Enää ei ollut tarvetta hakea turvaa 

yhteiskuntauskonnosta. Kysymys siitä, miksi iskut oikein tapahtuivat, 

unohdettiin.  

 

Aineistoni ensimmäinen puhe presidentin virkaanastujaisista pidettiin puoli 

vuotta ennen terrori-iskuja. En kuitenkaan näe tämän heikentävän Bellahin 
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oletuksen selitysvoimaa. Ensinnäkin virkaanastujaispuhe on perinteinen ja 

seremoniallinen, joten sen luonteen vuoksi se on retorisin analysoimistani 

puheista. Seremoniassa vahvistetaan uuden presidentin vallan 

yhteiskuntauskonnollinen legitimiteetti. Toiseksi kansakunnan kahtia jakaneita, 

Bushin valintaan johtaneita vaaleja voidaan pitää myös kriisinä, josta 

toipumiseen saattoi olla tarvetta vedota yhteiskuntauskontoon. Kolmanneksi, 

Bush tuli valituksi ainakin osittain uskonnollisen oikeiston äänten ansiosta. Hän 

toi kampanjansa aikana esille henkilökohtaista uskonnollisuuttaan, ja jatkoi 

linjaa puheissaan. Ehkä hän myös tuoreena presidenttinä tunsi tarvetta turvautua 

uskonnolliseen retoriikkaan tilanteissa, joissa hänen asiaosaamisensa ei vielä 

ollut vahvaa. Ajan myötä ja kokemuksen karttuessa tarve tällaiselle retoriikalle 

väheni.  

 

Kaiken kaikkiaan presidentin puheet ovat mielestäni hyvin samankaltaisia ja 

kaavamaisia. Niissä toistetaan samoja yhteiskuntauskonnollisia ajatuksia 

kerrasta toiseen. Keskeinen presidentin käyttämä keino on ajatusten/mielikuvien 

vahvistamisen retoriikka. Puheet eivät tarjoa uusia näkökulmia käsillä oleviin 

monimutkaisiin kansainvälisen politiikan ilmiöihin, vaan asiat yksinkertaistetaan 

hyvin voimakkaasti hyvä vastaan paha �asetelmaksi. Bushin lainatessa Irakin 

sodan liittolaisensa Britannian entistä pääministeriä Tony Blairia, hänen oman 

retoriikkansa latteus tulee mielestäni selkeästi esiin. Blair sanoo muutamalla 

lauseella enemmän Irakin tilanteesta kuin Bush kokonaisessa puheessa. 

 
�Väkivalta ei ole�sattumaa tai epäonnistuneen suunnittelun syytä. 
Se on tarkoituksellinen strategia. Se on suora seuraamus 
ulkopuolisen ääriaineksen liittoutumisesta maan sisäisen 
ääriaineksen kanssa � al-Qaida yhdessä sunnikapinallisten, ja Iran 
militanttishiiojen kanssa � tarkoituksenaan synnyttää vihaa ja siten 
estää laajapohjaisen demokratian mahdollisuus.�132 

 

Yhdysvaltojen historian vaikutus amerikkalaiseen ajatteluun yhdessä 

yhteiskuntauskonnon käsitteen kanssa tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman 

maailman ainoan supervallan presidentin tapaan puhutella kansakuntaansa. 

                                                
132 9.12.2006 President�s Radio Address. Victory in Iraq. "The violence is not ... an accident or 
a result of faulty planning. It is a deliberate strategy. It is the direct result of outside extremists 
teaming up with internal extremists -- al Qaeda with [the] Sunni insurgents, [and Iran with] Shia 
militia -- to foment hatred and thus throttle at birth the possibility of non-sectarian democracy."  
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Yhteiskuntauskonnollinen tulkinta Yhdysvaltojen ulkopolitiikan luonteesta on 

tietysti vain erittäin monimutkaisen asian yksi puoli, mutta kiehtova ja 

selitysvoimainen. Olisi mielenkiintoista esimerkiksi vertailla analysoimiani 

puheita vaikkapa Bushin edeltäjän Bill Clintonin retoriikkaan. Myös 

amerikkalaisten presidenttien retoriikan vertaaminen vaikkapa uskonnon ja 

valtion erittäin tiukasti erossa pitävän, mutta varsin nationalistisen Ranskan 

johtajien puheisiin voisi olla antoisaa. Bushin puheiden tutkiminen 

yhteiskuntauskonnon näkökulmasta oli melko selkeää tehdä pro gradun kaltainen 

akateeminen sormiharjoitus, sillä retoriikassa oli paljon tarttumapintaa. 

Haasteellisempaa olisi esimerkiksi retoriikassaan perinteisesti melko 

koruttomien suomalaispoliitikkojen puheiden tutkiminen.  
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