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5 Vakuuttaa ja vaikuttaa
Retorinen lähestymistapa uskontotieteessä

Tuula Sakaranaho
    https://orcid.org/0000-0001-7298-879X

Elämme puheen maailmassa. Poliitikot houkuttelevat äänestäjät puo-
lelleen vetoamalla näiden mielipiteisiin ja tunteisiin. Radikaalit us-
konnolliset ja ideologiset ryhmät saavat ihmiset tarttumaan aseisiin 
vakuutettuaan nämä asiansa oikeutuksesta. Karismaattiset saarnaajat 
hurmaavat ihmiset lahjoittamaan suuria summia rahaa, jolla kustan-
tavat itselleen loisteliaan elämän. Mainoslauseet jäävät mieleen elä-
mään ilman, että niistä on välttämättä edes tietoinen. Jos Platon eläisi 
tänä päivänä, hän varoittaisi meitä retoriikan vaaroista ja varsinkin 
moraalittomuudesta, jota se voi saada aikaan.

Kielteinen suhtautuminen retoriikkaan elää myös meidän aikam-
me kielenkäytössä. Suomalaiset yhteiskuntatieteilijät julkaisivat 
1990-luvun lopulla kirjan, jonka nimi oli ”Pelkkää retoriikkaa” � ni-
menomaan lainausmerkeissä. Jos joku sanoo, että puhe on �pelkkää 
retoriikkaa�, tiedämme, että siihen ei tarvitse suhtautua vakavasti. Re-
toriikka tässä mielessä on epäolennaista, pinnallista tai harhaanjoh-
tavaa kielenkäyttöä (Summa 1996). Mutta kuten edellä mainittu kirja 
osoittaa, retoriikka on enemmän tai vähemmän läsnä kaikessa kie-
lenkäytössä, oli kyse sitten arkipuheesta tai tieteellisestä tekstistä. Re-
toriikka vakuuttamisen ja vaikuttamisen tekona ja taitona on olen-
nainen osa myös uskontoja ja uskonnollista kielenkäyttöä. Uskonto 
ja retoriikka ovat elimellinen osa inhimillistä kulttuuria ja sosiaalista 
elämää; ne myös kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa (Pernot 2006). 
Emme voi välttää retoriikkaa, mutta voimme oppia ymmärtämään, 
miten se toimii ja miten sitä käytetään.

Tähän ymmärrykseen tähtää niin sanottu uusi retoriikka, jolla vii-
tataan toisen maailmansodan jälkeen virinneeseen kiinnostukseen 
antiikin retoriikkaa kohtaan ja vilkkaaseen retoriikan tutkimukseen. 
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Humanististen ja yhteiskuntatieteiden historia tunnetaan erilaisista 
paradigmaattisista käänteistä. 1900-luvun puolivälissä tapahtuneen 
niin sanotun lingvistisen käänteen myötä humanistisen ja yhteiskun-
nallisen tutkimuksen kohteeksi nousivat kieli ja kielenkäyttö. Retori-
sesta käänteestä alettiin puhua 1980-luvun puolessavälissä, ja sillä vii-
tataan nimenomaan uuteen retoriikkaan. Se voidaan nähdä yhtenä 
reaktiona 1940- ja 1950-luvulla vallalla olleeseen ajatteluun, jossa �re-
toriikasta tehtiin lähinnä kirosana� (Palonen ja Summa 1996, 15). 
Kennedy (1999, 293) kirjoittaa uuden retoriikan noususta retorisen 
tutkimuksen renessanssina, joka on tapahtunut viime vuosikymme-
nien aikana. Uusi retoriikka nivoutuu täten läheisesti laajempaan dis-
kursiivisen tutkimuksen kenttään.

Uskontotieteellisesti on kiinnostavaa pohtia, mitä on uskontoreto-
riikka. Onko se yksinkertaisesti kaikenlaista uskontoa koskevaa re-
toriikkaa vai retoriikkaa, joka on jollain tavoin luonteeltaan uskon-
nollista? Vastaus näihin kysymyksiin liittyy tietenkin siihen, mitä 
ymmärrämme yhtäältä uskonnolla ja toisaalta retoriikalla. Nämä ovat 
keskeisiä kysymyksiä myös niin sanotussa vertailevassa retoriikassa, 
jossa pyritään vastaamaan globalisaation haasteeseen laajentamalla 
tarkastelua länsimaiden ulkopuolelle. Vertailevan retoriikan ympä-
rillä käydyt määritelmiä ja eettisiä kysymyksiä koskevat keskustelut 
muistuttavat hämmästyttävällä tavalla vastaavia uskontotieteessä käy-
tyjä keskusteluja. Palaan tähän tämän luvun lopussa mutta ensin luon 
katsauksen klassiseen ja uuteen retoriikkaan linkittämällä niitä sopi-
vilta osin uskonnontutkimukseen.

Klassinen retoriikka ja retoriikan historia

Retoriikka on ikiaikainen taito. Se on todennäköisesti saanut alkunsa 
heti, kun ihmiset oppivat puhumaan ja ainakin siinä vaiheessa, kun 
he alkoivat olla eri mieltä asioista (Crowley 2006). Retoriikan histo-
rian juuret ulotetaan antiikin Kreikkaan ja erityisesti Ateenan demo-
kraattiseen kaupunkivaltioon 400- ja 300-luvuilla eaa., jossa �vapaat 
miehet� pitivät puheita julkisilla paikoilla. Sana retoriikka tulee krei-
kan kielen sanasta rhêtorikê, joka tarkoittaa julkisen puhujan (rhêtor) 
puhetaitoa- tai tekniikkaa. Sanan alkuperä paikannetaan Platonin 
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vuonna 320 eaa. kirjoittamaan dialogiin Gorgias, jossa sillä tarkoite-
taan suostuttelua (peithô) (Platon 1960). Gorgias on tunnettu siitä, 
että hän toi puhetaidon Kreikkaan vuonna 427 eaa. tapahtuneella 
matkallaan Sisiliasta Ateenaan (Haapanen 1996, 24). Gorgias oli 
Protagoraksen ohella yksi 400-luvulla ennen ajanlaskua vaikuttaneita 
so�steja, jotka kiersivät opettamassa viisautta ja puhetaitoa. So�stien 
toimintaa kuvataan Platonin dialogeissa hyvin kielteisessä valossa, 
sillä Platon liitti so�steihin nimenomaan moraalisesti arveluttavan ja 
vaarallisen vaikuttamiseen tähtäävän puheen. (Ks. Hamilton 1960.) 
Platon halusi puolustaa sitä, mikä on totta ja oikeaa, kun taas so�stit 
väittivät kykenevänsä puheellaan kääntämään heikon asian vahvaksi 
sekä huonon hyväksi; he oivalsivat �mustan retoriikan� voiman eli 
mahdollisuuden saavuttaa valtaa ihmisten tunteisiin ja mieleen vai-
kuttavalla puheella. (Ks. Haapanen 1996, 25; Hamilton 1960; Jarratt 
1998; Kennedy 1999.)

Aristoteleen kehittämä retoriikan teoria poikkeaa so�stien tuntei-
siin vaikuttavasta retoriikasta korostamalla vakuuttamisen taitoa, joka 
saavutetaan järkeen vetoavalla todistelulla ja loogisella argumentaa-
tiolla. Retoriikka on nimenomaan taitoa (tekhnê) käyttää saatavilla 
olevia vakuuttelun ja suostuttelun keinoja hyödyntämällä olemassa 
olevaa tietoa ja rationaalista päättelyä. Aristoteleen retoriikassa on 
kuitenkin myös suostuttelua, kuten hänen puheen vakuuttavuuteen 
tähtäävä kolmijakonsa eetos, paatos ja logos osoittaa (ks. Sakaranaho 
1997; Haapala 1996). Eetos viittaa puhujaan ja siihen, miten hän esit-
täytyy yleisölleen ilmentämällä omaa luonnettaan ja uskottavuuttaan 
(Kaakkuuri-Knuuttila 1998, 233). Hänen on pystyttävä vakuuttamaan 
yleisönsä asiansa tärkeydestä ja omasta kyvystään tulkita asiaansa 
merkittävällä tavalla. Paatos puolestaan viittaa yleisöön ja siihen, 
miten puhuja herättämällä tietynlaisia tunteita saa sen puolelleen. 
Ricca Edmondson (1984) puhuu �herkistämisestä� (sensitisation),
jolla kuulijat pyritään johdattelemaan tiettyyn mielentilaan tai ajatte-
lun viitekehykseen. Hänen mukaansa herkistäminen toimii sekä tie-
don että tunteen tasolla. Kyseessä ei ole kuitenkaan manipulointi 
vaan tarkoitus löytää yhteinen maaperä, joka tekee mahdolliseksi pu-
hujan ja yleisön välisen vuorovaikutuksen (Sakaranaho 1997, 175). 
Logos tarkoittaa lyhyesti sitä mitä sanotaan. Se on siten puheen asia-
sisältö ja itse (rationaalinen) argumentti. Edmondsonin (1984) mie-
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lestä logos on viime kädessä abstraktio, sillä tosiasioita ei voi esittää 
puhtaasti kognitiivisessa merkityksessä. Ne kantavat aina mukanaan 
jonkinlaista tulkintaa. Argumentti logoksen merkityksessä tarkoittaa 
lyhyesti sitä, mitä sanotaan, ja sen tavoitteena on toimia jonkin näkö-
kannan todisteena. (Kaakkuuri-Knuuttila 1998, 233; Sakaranaho 
1997, 175; ks. myös Kennedy 1998, 6�7.)

Aristoteleen työ sai jatkoa roomalaisessa retoriikassa, jonka tärkei-
tä nimiä olivat muun muassa Cicero ja Quintilianus (ks. Haapanen 
1996). Puhetaidon kehittymisen myötä vakiintui retoriikan viisiosai-
nen kaanon tai kaava, johon kuului argumentin sisällön keksimi-
nen (inventio), sisällön järjestäminen puheeksi (dispositio), puheta-
van ja tyylin valinta (elocutio), suunnitellun aineksen muistaminen 
(memoria) ja puheen esittäminen (pronuntiatio tai actio). (Ks. Haapa-
nen 1996; Kennedy 1998, 7.) Aristoteleen eetos, paatos ja logos aset-
tuvat nimenomaan invention alle.

Aristoteleen retoriikan teoreettisia näkökulmia on hyödynnetty 
myös suomalaisessa uskontotieteessä. Väitöskirjassaan �e Catholic 
Internet Discussion on Cloning: A Study in Cognitive Rhetoric Jussi 
Niemelä (2007) rakentaa työnsä teoreettisen viitekehyksen yhdistä-
mällä retoriikkaa kognitiiviseen uskonnontutkimukseen, minkä 
avulla hän pyrkii selittämään kloonaukseen liittyviä kansanomaisia 
käsityksiä katolisissa internet-keskusteluissa. Niemelän tutkimissa in-
ternet-keskusteluissa logos keskittyi biologiasta ja psykologiasta nos-
tettuihin kloonausta koskeviin kansanomaisin käsityksiin. Paatoksella 
hän viittaa argumentaation �laatuun�, joka nojaa niin sanotun hy-
vän ja petollisen retoriikan eroon sekä argumentaation emotionaa-
liseen sisältöön. Pääasiallinen tunne Niemelän aineistossa oli pelko. 
Eetos taas viittaa sekä argumentaatioon sisältyvään puhujan esittäy-
tymiseen että yleisökonstruktioon rajoittuen molempien tiimoilta 
hahmottuvaan kognitiiviseen ympäristöön. Eetosta hyödyntävä argu-
mentaatio pyöri Niemelän tutkimassa aineistossa yleensä kristillistä 
mytologiaa ja sosiaalista vastuuta korostavien argumenttien ympäril-
lä. Niemelä tarkastelee niitä kansanomaisen psykologian ja naiivien 
sosiologisten oletusten näkökulmasta. Hänen tutkimuksensa on 
myös esimerkki siitä, miten retorista teoriaa on mahdollista laajentaa 
kognitiivisen tutkimuksen suuntaan (ks. Sakaranaho 2001).
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Edellä mainitut oraattorit, puhetaidon harjoittajat ja opettajat kir-
joittivat erilaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia puheita ja kehittivät 
näkemyksiään niissä vaadittavasta puhetaidosta. Näin he loivat niin 
sanotun klassisen retoriikan, joka siis yhtäältä tarkoitti julkista, ylei-
söä suostuttelevaa puhetta ja toisaalta puhumisessa vaadittavia reto-
risia tekniikkoja (taitoja). Historian kuluessa klassinen retoriikka on 
välittynyt aikakaudelta toiselle, jolloin sitä on käytetty inspiraation 
lähteenä mutta samalla muokattu omaan aikaan sopivaksi, kuten Nie-
melän (2007) työ osoittaa. (Kennedy 1998, 1�3.)

Retoriikan opiskelua pidettiin Euroopassa enemmän tai vähem-
män tärkeänä antiikin ajoista renessanssiin. Esimerkiksi kirkollisten 
yliopistojen opetussuunnitelman trivium-osaan kuuluivat kielioppi, 
retoriikka ja logiikka. Vähitellen retoriikan perinne kuitenkin latistui 
muodolliseksi kielenkäytöksi ja menetti merkityksensä. Nykyään klas-
sisen retoriikan tutkimus on oma hyvin elinvoimainen tutkimuksen 
alansa, jota pidetään yllä muun muassa lukuisissa alan lehdissä. Bos-
tonin yliopistoon on myös perustettu Klassisen perinteen instituutti. 
Kennedyn (1999) mukaan klassisen retoriikan tutkimuksessa on ta-
pahtunut siirtymä käytännöllisistä teoreettisiin kysymyksiin sekä 
julkisista puheista erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin diskursseihin. 
Klassista retoriikkaa hyödynnetään nykyään muun muassa raamatun-
tutkimuksessa. Yhteenvetona voi todeta, että klassisen retoriikan tut-
kimuksen ja opetuksen tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä länsi-
maisesta puheen ja puheen tutkimuksen historiasta. (Ks. Kennedy 
1999.) Pohjoismaista Ruotsissa on retoriikalle myös oma oppituoli.

Viime vuosikymmeninä retoriikan historiaa on ryhdytty lukemaan 
ja kirjoittamaan kriittisesti, minkä myötä huomio on kiinnittynyt 
muun muassa so�steihin ja siihen, että antiikin aikana toimi miesten 
ohella kuuluisia naisreettoreita, kuten Miletoksen Aspasia ja alexand-
rialainen Hypatia. Esimeriksi George A. Kennedy julkaisi vuonna 
1999 kaksikymmentä vuotta käytössä olleesta retoriikan historiastaan 
uudistetun laitoksen sisällyttämällä siihen myös naiset.

Patricia Bizzell hämmästelee sitä, miten retoriikan tutkimuksessa 
on niin pitkään ollut vallalla retorisen perinteen esittäminen voitto-
puolisesti yhtenäisenä perinteenä, joka on miehinen, valkoihoinen 
ja rajattu eliittiin. Siksi retoriikan historia tarvitsee hänen mukaansa 
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feminististä luentaa, joka voi keskittyä ainakin seuraaviin kolmeen 
asiaan. Ensinnäkin retoriikan historiaan voi ottaa vastustavan lukijan 
asenteen ja kiinnittää perinteisessä retoriikassa huomion kanonisten 
tekstien sellaisiin puoliin, joita ei yleensä huomioida, mutta jotka 
jotenkin häiritsevät, kun lukijana on nainen. Teksteissä esiintyvä 
misogynia on tästä yksi esimerkki. Toiseksi retoriikan feministinen 
tutkimus voi etsiä retoriikan historiasta naisia, jotka tuottivat tekstejä 
ja jotka voitaisiin asettaa retoriikan kaanoniin miesten rinnalle. Esi-
merkkinä Bizzell mainitsee muun muassa edellä mainitun Aspasian. 
Pelkkä naisten sisällyttäminen retoriikan kaanoniin ei tietenkään ase-
ta kyseenalaiseksi kysymystä siitä, mitä on retoriikka ja kuka on reet-
tori. Silti Bizzell päätyy siihen, että on tärkeää lukea naiset retoriikan 
historiaan, koska he sieltä pitkälti puuttuvat. Ongelmana vain on se, 
että naisilta on säilynyt hyvin vähän tekstiaineistoa, jota tutkia. Kol-
mas asia, johon feministinen retoriikan tutkimus voi keskittyä, on re-
toriikan uudelleenmäärittely niin, että sen piiriin mahtuisivat naiset, 
jotka eivät ole perinteisen paradigman mukaan reettoreita. Tällainen 
tutkimus lähtee luomaan omaa feminististä käsitteistöä sen sijaan, 
että se vain asettuisi vastustamaan miesten hallitsemaa perinnettä. 
Koska naisia on retoriikan historiassa niin vähän, yksi vaihtoehto on 
myös keskittyä sosiaalisiin käytänteisiin, joista seurasi naisten ulos-
sulkeminen. Yhtenä esimerkkinä Bizzell mainitsee lukutaidon ja 
muodollisen koulutuksen. (Bizzell 1992.)

Kymmenen vuotta myöhemmin kirjoittava Jarratt (2002) on jo 
huomattavasti positiivisempi kuin Bizzell. Jarratt toteaa, että retorii-
kan feministinen historiankirjoitus on kukoistanut yli kymmenen 
vuotta ja sisällyttänyt naiset osaksi retoriikan kaanonia. Sekä nais- 
että miesreettoreita tutkitaan nyt sukupuolitutkimuksen näkökulmas-
ta. Jarrattin oma artikkeli käsittelee Sapfoa, minkä kautta hän pääsee 
keskustelemaan retoriikan tutkimuksen metodologisista kysymyksis-
tä. Myös Richard Leo Enos (2002) tarttuu sukupuolisensitiivisiin re-
toriikan historian tutkimusmetodeihin. Hänen mukaansa tarkastelua 
tulee laajentaa julkisesta kentästä muihin retoriikan muotoihin, joita 
varsinkin naiset ovat käyttäneet. Retoriikan tutkimuksen lähdeaineis-
tojen tulee myös olla monipuolisempia ja tutkimusmenetelmien hie-
novaraisempia, mihin pyrkii hänen lanseeraamansa �retorinen sek-
vensointi�.
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Feministinen retoriikan tutkimus on yksi esimerkki siitä, miten re-
toriikan historiaa ja sen tutkimusta rakennetaan ja tulkitaan uusilla 
tavoilla. Ydinkysymykset kiertyvät viime kädessä sen ympärille, mi-
ten klassisen retoriikan tutkimuksessa määritellään retoriikka ja kei-
tä luetaan reettoreiksi. Historian aikana ilmenneeseen suulliseen ja 
populaariin puheperinteeseen liittyvän aineiston saatavuus on yksi 
uudemman tutkimuksen kipukysymyksiä. (Ks. Kennedy 1999.)

Kysymykset erilaisten historiallisten aineistojen saatavuudesta ovat 
tietenkin keskeisiä myös sukupuolinäkökulmasta tehdyssä uskonto-
historiallisessa tutkimuksessa (ks. Sakaranaho & Karhunen 2018). 
Uskontojen historiasta on nostettu esiin esiäitejä, kuten keskiajalla 
toiminut benediktiininunna Hildegard Bingeniläinen, jonka näkyjä 
ja ilmestyksiä kirjoitettiin ylös, minkä vuoksi ne ovat säilyneet myös 
jälkipolville (Salmesvuori 1999). Toinen Suomenkin kannalta tärkeä 
esiäiti on tietenkin 1300-luvulla elänyt Pyhä Birgitta, joka on monin 
eri tavoin inspiroinut historian ja taiteen tutkimusta (Setälä & Ahl 
2003). Retorisen tutkimuksen näkökulmasta Päivi Salmesvuoren teos 
Power and Sainthood: �e Case of Birgitta of Sweden (2014) on erityi-
sen kiinnostava, vaikka hän ei analyysissään suoranaisesti hyödynnä-
kään retorista tutkimusta. Salmesvuoren keskeinen argumentti on, 
että Birgitta oli elävä pyhimys, joka saavutti sen ajan naisille harvi-
naislaatuisen vaikutusvaltaisen asemansa sillä, että hän kykeni omal-
la pyhyydellään vakuuttamaan erilaiset yleisöt � häntä kuunneltiin ja 
häneen uskottiin. (Salmesvuori 2014.)

Uusi retoriikka

Kuten johdannossa mainittiin, uusi retoriikka tarkoittaa kiinnostus-
ta antiikin retoriikkaan, joka virisi humanistisissa ja yhteiskuntatie-
teissä 1900-luvun puolivälin tienoilla. Retorinen käänne, josta alettiin 
puhua 1980-luvun puolessa välissä, viittaa nimenomaan uuteen reto-
riikkaan ja merkitsee eräänlaista retoriikan �laajennusohjelmaa� ja
�kunnianpalautusta�. (Ks. Summa 1996; Sakaranaho 1997; 1998; 2001.)

Ajatus uudesta retoriikasta esiintyi kuitenkin jo ennen viisikym-
mentälukua. Jo 1930-luvulla Harvardin yliopiston professori I. A. 
Richards julkaisi kirjan �e Philosophy of Rhetoric, jossa hän tekee 
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eron vanhan ja elvytetyn (revived) retoriikan välillä. �Elvytetty reto-
riikka� on sanallisen ymmärtämisen ja väärinymmärtämisen tutki-
musta, jonka tehtävänä on paneutua merkityksen rakentumisen ja 
välittämisen prosesseihin. (Richards 1950; ks. Kennedy 1999, 294.) 
Vaikka uusi retoriikka ammentaa klassisesta retoriikasta, se eroaa sii-
tä ratkaisevalla tavalla. Uudessa retoriikassa ei ole niinkään kyse pu-
hetaidon hallitsemisesta ja opettamisesta kuin puhutun ja kirjoitetun 
kielen tutkimisesta (ks. Kaakkuri-Knuuttila 1999, 235). Se on siten 
osa laajempaa kiinnostusta kielenkäytön tutkimukseen, joka virisi 
tulkinnallisen ja lingvistisen käänteen myötä. Samalla tavoin kuin 
diskursiivinen tutkimus ylipäätään, uuden retoriikan kenttä on hyvin 
heterogeeninen, eikä siitä ole löydettävissä yhtä kaikkien jakamaa kä-
sitteistöä tai lähestymistapaa. Vielä vähemmän se tarjoaa mitään sel-
keää tutkimusmetodia. (Vrt. Sakaranaho 1999; Pesonen 1999.)

Diskurssianalyysin tavoin uusi retoriikka voidaan ymmärtää väljä-
nä teoreettisena viitekehyksenä, jonka sisällä on mahdollista käyttää 
ja kehittää erilaisia puheen ja tekstin tutkimuksen näkökulmia ja me-
todeja. Kumpikin lähestymistapa on kiinnostunut siitä, miten ihmiset 
käyttävät kieltä tavoitteellisena toimintana erilaisissa yhteiskunnalli-
sissa tilanteissa, ja miten sosiaalinen todellisuus rakentuu kielenkäy-
tössä. Uusi retoriikka kuitenkin eroaa diskurssianalyysistä ainakin 
kahdella tavalla. Se painottaa kielenkäytön vuorovaikutuksellista luon-
netta ja huomioi yleisön, jolle puhe tai kirjoitus on osoitettu (Jokinen 
1999, 46�47; vrt. Sakaranaho 1998, 41�42). Yleisö saattaa tosin tar-
koittaa hyvinkin erilaisia asioita suuresta tai pienestä kuulija- ja luki-
jakunnasta ihmisen omassa mielessä argumentteja esittävään �toi-
seen� (ks. Pesonen & Lassander 2001).

Toiseksi uuden retoriikan oppihistoria ei ulotu vain 1900-luvun 
puolen välin lingvistiseen käänteeseen kuten diskurssianalyysissa 
vaan sen juuret voidaan palauttaa aina antiikin ajan klassiseen reto-
riikkaan asti. Kuten retoriikan historia osoittaa, emme voi kuitenkaan 
puhua retoriikan katkeamattomasta kehityskulusta vaan retorisessa 
käänteessä on ennemminkin kyse klassisen retoriikan uudelleen lu-
vusta ja sen luovasta hyödyntämisestä tutkimuksesta riippuen. Toi-
saalta uuden retoriikan käsitteillä on vahvat kytkökset kreikkalaiseen 
ja roomalaiseen puhetaidon perinteeseen, joka siten muodostaa tär-
keän taustan nykyajan retoriselle keskustelulle ja sen ymmärtämiselle 
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(Haapanen 1996). Uuden retoriikan kehittäjistä esimerkiksi Chaïm 
Perelman (1996) hakee vaikutteita Aristoteleelta ja Kenneth Burke 
(1950) taas etsii antiikin retoriikasta retoriikan erilaisia merkityksiä 
ja käyttötapoja. Kiinnittämällä huomiota ns. �mustaan retoriikkaan�, 
jolla tarkoitetaan salakavalan retoriikan käyttöä ihmisten manipuloi-
miseksi, hän ikään kuin kulkee so�stien jalanjäljissä. Myös feministi-
sessä tutkimuksessa ammennetaan so�steista samalla kun siinä lue-
taan kriittisesti Platonin ja Aristoteleen käsityksiä retoriikasta (Jarrat 
1998). Klassinen retoriikka tarjoaa uudelle retoriikalle ehtymättömän 
lähdeaineiston, josta ammentaa analyyttisiä välineitä nykyajan kie-
lenkäytön tutkimukseen. Edellä mainittu Richards puhui kirjassaan 
�e Philosophy of Rhetoric (1950) retoriikan elvyttämisestä. Vaikka 
uusi retoriikka ei klassista retoriikkaa varsinaisesti elvyttäisikään, 
nostaa se kuitenkin esiin klassisen kauden ajattelua ja samalla tuo 
länsimaisen historian aatteita nykypäivän keskusteluun.

Uuden retoriikan pääteoreetikkoina pidetään yhdysvaltalaista 
Kenneth Burkea (1897�1994), belgialaista Chaïm Perelmania (1912�
1984) ja englantilaista Stephen Toulminia (1922�2009), jotka kirjoit-
tivat pääteoksensa 1950-luvulla toisistaan riippumatta (Burke 1945; 
1950; Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971 [1958]; Toulmin 1958). Hei-
dän teorioissaan on myös selkeitä painotuseroja. Burke tarkastelee re-
toriikkaa laajasti inhimillisen toiminnan osana, kun taas Perelman ja 
Toulmin keskittyvät nimenomaan argumentointiin (Summa 1996). 
Yksinkertaistaen voi sanoa, että viimeksi mainitut keskittyvät retorii-
kan vakuuttavuuteen, kun taas Burken kiinnostus kohdistuu sen vai-
kuttavuuteen. Burke oli erittäin tuottelias kirjoittaja, jonka tekstit ovat 
usein vaikealukuisia. Hänen työnsä on innoittanut lukuisia seuraajia, 
jotka tulkitsevat ja uudelleen tulkitsevat hänen tekstejään siinä mää-
rin, että hänen tuotantonsa on synnyttänyt oman �burkologiansa�
(ks. Simons & Melia 1989; Brock 1999). Retoriikan tutkimus sisältää 
myös henkilökohtaisia kuvauksia siitä, miten tutkija on ensin kieltä-
nyt Burken tärkeyden mutta sitten hullaantunut hänen tuotantoonsa 
siinä määrin että kutsuu Burkea profeetaksi (Booth 2000).

Suomalaisessa uskontotieteessä on hyödynnetty erityisesti Burken 
retoriikkateorioita (ks. Sakaranaho 1998; Sakaranaho 2001). Burken 
yleisenä tavoitteena oli ymmärtää inhimillisen toiminnan yleisiä eh-
toja ja perusteita (motiiveja). Hän korosti, että retoriikka on ihmisten 
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ja ihmisryhmien välisiin ristiriitatilanteisiin liittyvä ilmiö ja sitä ana-
lysoimalla päästään kiinni ei-harmonisiin tilanteisiin ja suhteisiin liit-
tyviin toiminnan muotoihin. Burke väitti, että retoriikka sisältää aina 
(vaivihkaista) puolueellisuutta ja valtapyrkimyksiä. Hänen teoriansa
keskeisiä käsitteitä olivat identi�kaatio eli samastaminen (identi�-
cation) ja sen vastapari erottaminen (division). Burken mukaan reto-
riikkaa esiintyy nimenomaan sellaisissa tilanteissa, joissa ihmisille 
avautuu mahdollisuus kilpaileviin samastumisiin ja erottautumisiin. 
Täydellisessä harmoniassa ei ole tilaa tai tarvetta retoriikalle. Se ei ole 
mahdollista myöskään silloin, kun osapuolet ovat täysin erillään toi-
sistaan. Burken teoriassa suostuttelu liittyy identi�kaatioon. Esimer-
kiksi puhuja pyrkii omien ja yleisön intressien samastamiseen suos-
tutellakseen kuulijat puolelleen (vrt. eetos). Identi�kaatiolla luodaan 
siten pohja yleisön yhteistyöhalukkuudelle (vrt. Edmondsonin her-
kistäminen). (Burke 1966; ks. Summa 1996; Sakaranaho 1997.)

Ilmeisen argumentaation sijaan Burken kiinnostus kohdistuu pii-
levään retorisuuteen ja retorisen identi�kaation salakavaluuteen. Hän 
menee kuitenkin vielä askeleen edemmäs pyrkimällä paljastamaan 
retorisen motiivin sieltä, missä sitä ei tunnisteta tai mihin sen ei ole-
teta kuuluvan. Paljastamisen apuna toimii huomion kiinnittäminen 
siihen, miten asioita nimetään samalla rajoittaen, valikoiden ja raken-
taen tietynlaista kuvaa sosiaalisesta todellisuudesta. Inhimillisessä 
kommunikaatiossa pyritään redusoimaan moninaisuutta selkeyteen, 
mikä johtaa terminististen ilmaisujen ja mielikuvien (terministic 
screens) käyttöön. Terministiset ilmaisut ovat tyhjentäviä, lopullisia ja 
samalla vinouttavia tapoja kuvata todellisuutta. Ne pohjaavat niin sa-
nottuihin jumala-termeihin (God-terms), jotka toimivat kiistämättö-
minä argumentaation perusteluina ja siten niiden avulla pyritään 
kiistan päättämiseen (ja voittamiseen). Burken mukaan kaikilla kult-
tuureilla on käsitteitä, joilla on sama retorinen merkitys kuin juma-
lan käsitteellä teologiassa. Niitä käytetään kaiken muun selityksenä 
ja lähteenä; niihin vetoamisen jälkeen ei enää kaivata mitään lisä-
selityksiä. Jumala-termit lopettavat väittelyt mutta edellyttävät laajaa 
yksimielisyyttä. Siksi Burken retoriikkateoria sopii erinomaisesti esi-
merkiksi valta-analyysiin tai ideologian tutkimiseen. Burken mukaan 
länsimaisen yhteiskunnan keskeinen jumala-termi on raha. (Burke 
1966; ks. Summa 1996; Sakaranaho 1997.)
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Viisikymmentä vuotta Burken teoksen julkaisemisen jälkeen voi-
nemme edelleen yhtyä hänen näkemykseensä rahan merkityksestä 
yhteiskuntamme tärkeänä jumala-terminä. Muita länsimaisen yhteis-
kunnan jumala-termejä ovat perinteisesti olleet demokratia ja ihmis-
oikeudet, mutta kuten viime vuosikymmenien kehityskulku osoittaa, 
myös jumala-termit voivat alkaa horjua ja muuttaa merkitystään. Yh-
teiskunnallisen fragmentoitumisen myötä on myös yhä vaikeampi 
löytää kaikkien ihmisryhmien jakamia jumala-termejä. Tämä moni-
arvoistuminen koskee niin yhteiskuntaa kuin uskontojakin, kuten 
esimerkiksi Suomen muuttuvaa uskonnollista kenttää koskeva tutki-
mus osoittaa (Nynäs, Illman & Martikainen 2015; ks. myös Moberg 
2016). Julkisessa politiikkaan ja uskontoon liittyvässä puheessa mo-
net länsimaisen liberaalin yhteiskunnan jumala-termit ovat kuitenkin 
edelleen voimissaan.

Suomalaisessa uskontotieteellisessä tutkimuksessa Burken retori-
sen lähestymistavan pohjalta on kehitetty myös retorista analyysimal-
lia (Sakaranaho 1998), jota on hyödynnetty muun muassa turkkilai-
siin huntukiistoihin (Sakaranaho 1999) sekä uskonnon ja luonnon 
saamiin merkityksiin uskonnollisissa diskursseissa (Pesonen 1999). 
Erityisesti erottelu ilmitekstin (argumentaatio) ja piilotekstin (reto-
riikka) tasolla tapahtuviin identi�kaatioihin ja erottautumisiin on 
ollut yksi suosittu retorisen analyysin sovellutus (Pesonen & Huhta 
2011; Lehtonen 2001). Myös Burken jumala-termiä on hyödynnetty 
erityisesti uskontotieteen opinnäytetöissä (ks. Teräsvirta 2002; Parta-
la 2002). Rajoittuminen tiettyihin retorisiin merkityksenantoproses-
seihin on ymmärrettävää, sillä käytännössä laajan retorisen apparaa-
tin kuljettaminen tekstien analyysissä voi olla hyvin työlästä.

Näkökulmia uskontoretoriikkaan

Retoriikkaan painottuvassa uskonnontutkimuksessa noudatetaan 
laajasti ymmärrettynä konstruktivistis-diskursiivista lähestymistapaa, 
jossa tarkastellaan sitä, miten uskontoa luodaan tai tehdään kielen 
avulla erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa vuorovaikutus-
prosesseissa (vrt. Wijsen & von Stuckrad 2016). Usein näissä tutki-
muksissa pyritään myös kehittämään retoriikan teorioita yleisellä ta-
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solla. Uskontoon painottuvassa tutkimuksessa retoriikasta taas on 
etsitty uskonnollisia motiiveja ja määritelty uskonnollista retoriikkaa 
ikään kuin uskontojen sisältä käsin. Uskonto ymmärretään siten jok-
sikin, joka voidaan ikään kuin löytää teksteistä. Tällainen tutkimus 
hyödyntää retoriikkaa etupäässä uskonnollisten tekstien tutkimuksen 
apuvälineenä. Kummankin lähestymistavan tiimoilta on olemassa 
oma laaja tutkimusperinteensä, jonka kartoittaminen on yhden ar-
tikkelin puitteissa mahdoton tehtävä. (Ks. Zulick 2009.) Näiden lä-
hestysmistapojen pohjalta voidaan kuitenkin yleisellä tasolla pohtia, 
miten uskonto rakentuu retorisessa kielenkäytössä ja mitä on uskon-
nollinen retoriikka.

Yksi uskontoretoriikan perusteoksista on Kenneth Burken �e 
Rhetoric of Religion: Studies in Logology vuodelta 1961. Burken lähes-
tymistapa on vahvasti kielellinen. Hän käy keskustelua teologian 
kanssa ja hyödyntää kristillisiä tekstejä mutta korostaa tekevänsä lo-
gologiaa. Hän määrittelee teologian �sanoina Jumalasta�, kun taas 
logologian �sanoina sanoista�. Hän korostaa, ettei käsittele asioita 
teistisestä, ateistisesta eikä agnostisesta näkökulmasta, vaan hänen ta-
voitteenaan on selvittää, mitä �sekulaareja analogioita� on mahdollis-
ta osoittaa teologisille periaatteille ja tätä kautta lisätä ymmärrystä 
kielen luonteesta. Niinpä hän muun muassa rakentaa analogiaa, jos-
sa puhetta Jumalan luonteesta voidaan soveltaa puheeseen sanojen 
luonteesta. Häntä ei siis kiinnosta se, onko Jumalaa oikeasti olemassa 
vaan, miten puhe kaiken yhdistävästä Jumalasta vastaa jonkinlaista 
kaiken ylittävää ja yhdistävää periaatetta sanojen käytössä. Hän poh-
tii myös, miten tällainen kaiken kokoavan sanan saama merkitys 
ylittää itse sanan ja sitä kautta mitä kielen transsendenssi on. Trans-
sendenssi ei siten kiinnosta häntä uskonnollisessa mielessä vaan ana-
logisena kysymyksenä kielen transsendenttisuudesta. Viime kädessä 
Burke rakentaa interaktiivista teoriaa kielestä ja kielenkäytöstä. (Ks. 
Burke [1961] 1970; ks. Zulick 2000; vrt. Booth 2000.]

Burken teokseen pohjaten Margaret Zulick (2009), joka on raama-
tuntutkija, toteaa uskontoretoriikkaa kartoittavassa artikkelissaan, 
että sen tehtävänä ei ole esittää jumaluuteen liittyviä ontologisia ky-
symyksiä saatikka vastata niihin vaan pureutua �jumaluuden ideaan� 
ja sen avaamiin näkökulmiin. Hän toteaa, että �me emme tarvitse Ju-
mala-kohdetta ymmärtääksemme Jumala-kielen toimintaa� (Zulick 
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2009, 127). Zulickin mielestä voimme oppia ainakin kaksi asiaa 
Burken ajattelusta. Ensinnäkin Burken logologia osoittaa, että emme 
voi erottaa toisistaan sanoja, joilla kuvaamme esimerkiksi Jumalaa 
tai transsendenssia, sanoista, joita käytämme sen �keksimiseen�. Toi-
seksi retorinen kielenkäyttö on aina interaktiivista, sillä se edellyttää 
yleisön olemassaoloa. Tästä Zulick pääsee määrittelemään Raamat-
tua moniäänisenä pyhän tekstinä ja retorisena dokumenttina, joka on 
syntynyt aikojen kuluessa erilaisista legitimoiduista tekstikerrostu-
mista ja niiden saamasta vastaanotosta sekä näin kehittyneen tekstin 
viemisestä uusiin konteksteihin. Hän havainnollistaa jälkimmäistä 
tarkastelemalla raamatullisen kielen linkittymistä amerikkalaiseen 
protestanttiseen, erityisesti kveekareiden ja puritaanien kielenkäyt-
töön profeetallisen ja apokalyptisen retoriikan näkökulmasta. (Zulick 
2009; ks. myös Crowley 2006.)

Raamatun retoriikkaa koskeva tutkimus on oma tutkimuksen haa-
ransa, johon tässä ei ole mahdollista paneutua (ks. Zulick 2009; Ken-
nedy 1984). Tärkeintä on huomata se, että kaikki tutkijat eivät jaa 
Zulickin innostusta historiallis-kriittiseen Raamatun tulkintaan ja 
joillekin puhe Raamatun tai ylipäätään uskonnon retorisuudesta voi 
olla epäilyttävää ja jopa vaarallista. Heidän näkökulmastaan keskitty-
minen retoriikkaan voi johtaa uskon ja teologisen opin heikkenemi-
seen. (Ks. Pernot 2006.) Retorista tutkimusta tehdään kuitenkin myös 
uskonnollisista lähtökohdista käsin, kuten seuraavat kaksi esimerkkiä 
osoittavat.

Uskonnon ja retoriikan vahva kytkös on ensinnäkin nostanut esiin 
kysymyksen siitä, voiko retoriikka itsessään olla uskonnollista. Lau-
rent Pernot (2006) lähestyy kysymystä antiikin ajan tutkimuksen nä-
kökulmasta kiinnittämällä huomion suostuttelun (persuasion) voi-
maan ja antiikin ajan oraattoreiden, kuten so�stien, asemaan. Hänen 
mukaansa antiikin aikana suostuttelua ei nähty pelkkänä puheena 
vaan siihen liitettiin yliluonnollista, maagista voimaa ja esimerkiksi 
so�steja, jotka olivat suostuttelun mestareita, pidettiin �pyhinä mie-
hinä�.

Toiseksi retoriikan kytkeytymisestä uskonnollisuuteen on kirjoi-
tettu myös suhteessa kristinuskoon ja juutalaiseen perinteeseen. Yh-
den esimerkin tästä tarjoaa Walter Jostin ja Wendy Olmstedin (2000) 
toimittama monitieteinen artikkelikokoelma Rhetorical Invetion and 
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Religious Inquiry: New Perspectives, jossa haastetaan rationaalista, yli-
luonnollisen kieltävää tapaa lähestyä uskontoa ja retoriikkaa. Jost ja 
Olmsted huomauttavat, että 1980-luvun puolestavälistä lähtien tutki-
jat ovat alkaneet esittää provokatiivisia kysymyksiä siitä, miten reto-
riikka ja uskonto ovat tavalla tai toisella olennaisesti yhteydessä toi-
siinsa. Mitä todisteita retoriikka tarjoaa uskonnollisten uskomusten 
tueksi? Miten retoriset ilmaisut kykenevät kuvaamaan ihmisen lähes-
tymistä Jumalan kanssa? Kirjan lähtökohtana on ajatus siitä, että on 
olemassa yliluonnollinen todellisuus, jota on vaikea tai jopa mahdo-
ton pukea sanoiksi mutta jota yritetään välittää retorisin keinoin. Re-
toriikka on vajavaista ihmisten etsimän �korkeamman todellisuuden� 
edessä mutta se voi kuitenkin osittain tehdä tuota todellisuutta ihmi-
sille näkyväksi. Toisin sanoen retoriikka voi ohjata ihmistä Jumalan 
luo ja on siten luonnostaan uskonnollista. (Jost & Olmsted 2000, 1�7; 
Booth 2000; ks. myös Zulick 2009, 126.)

Suomalaisessa keskustelussa uskontotieteelliset lähestymistavat 
on yleisellä tasolla jaettu tiedon intressien mukaan kolmeen tutki-
musotteeseen, joita ovat ymmärtävä, selittävä ja kriittinen tutkimus 
(Gothóni 2005). Kukin lähestymistapa sisältää joukon taustaoletuksia, 
jotka ohjaavat tieteen tekemistä. Tiedon tuottamisessa ne määrittele-
vät eri tavoin, miten kysymykset, havainnot ja teoriat suhteutuvat toi-
siinsa. Kaikki kolme tiedonintressiä voidaan yhdistää retoriseen lä-
hestymistapaan. Siinä pyritään selittämään, miten ihmiset rakentavat 
kielellisesti sosiaalista todellisuutta, ymmärtämään ja tulkitsemaan 
kielenkäytössä välittyviä kulttuurisia kokemuksia ja merkityksiä sekä 
esittämään tieteen ja yhteiskunnan kritiikkiä ainakin implisiittisesti. 
(Ks. Sakaranaho 2001.)

Uskontotieteen näkökulmasta Jostin ja Olmstedin kirjan voi nähdä 
edustavan jonkinlaista ymmärtävää tutkimusta ja varsinkin eliade-
laista tapaa lähestyä uskontoa. Selittävä ja kriittiinen uskontiede 
taas asettuu pitkälle �negatiivisen teologian� kenttään, jota Jostin ja 
Olmstedin kirjassa kritisoidaan. Uskontotieteessä inhimillisen reto-
riikan ulkopuolinen todellisuus jää yleensä tarkastelun ulkopuolella. 
Tutkimus nojautuu vain tavalla tai toisella dokumentoituihin koke-
muksiin, jolloin kielelliset ilmaisut ovat niiden selittämiseen ja tulkit-
semiseen yksi keskeinen avain. Jostin ja Olmstedin artikkelikokoel-
ma voi kuitenkin tarjota kiinnostavaa aineistoa siitä, miten retoriikka 
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ymmärretään uskonnollisesta näkökulmasta ja millaisin eri tavoin re-
toriikkaa voidaan �uskonnollistaa�. Kaiken kaikkiaan kirjan 17 artik-
kelia sisältävät hienovaraista, moneen suuntaan avautuvaa uskonnon 
ja retoriikan suhteen tarkastelua ja tuovat siten oman tärkeän lisänsä 
uskontoretoriikkaa koskevaan keskusteluun.

Uuden retoriikan piirissä on tutkittu ja käyty vilkasta keskustelua 
myös tieteen retorisuudesta ja tieteestä retorisena toimintana. Tieteen 
tutkimuksessa retorinen lähestymistapa keskittyy tieteellisissä teks-
teissä tapahtuvaan suostuttelevaan argumentointiin ja tosiasioiden 
rakentamiseen (fact construction). Tiede ymmärretään siten perus-
luonteeltaan retorisena ja suostuttelevana toimintana, joka käyttää 
puhuttua ja kirjoitettua kieltä vakuuttaakseen yleisönsä omasta asias-
taan. Tämä ei kuitenkaan aseta kyseenalaiseksi tieteen uskottavuutta. 
Päinvastoin tietoisuus oman tieteenalan kielenkäytöstä ja sen retori-
sista muodoista voi vahvistaa käsitystä oman alan luonteesta. Retori-
nen tieteentutkimus on re�eksiivistä sosiologiaa sosiologiasta, antro-
pologiaa antropologiasta ja niin edelleen (ks. Aro 1995; Keränen 
1996; Sulkunen 1997). Retoriikan näkökulmasta tehty re�eksiivinen 
uskontotiede odottaa vielä tekijäänsä, vaikkakin uskontotieteessä on 
käyty vilkasta itsekriittistä keskustelua (ks. esim McCutcheon 1997; 
2003; luvut 2 ja 3 tässä teoksessa).

Vertaileva retorinen uskonnontutkimus

Kuten edellä on mainittu, uusi retoriikka ammentaa paljolti antiikin 
ajan klassisesta kreikkalais-roomalaisesta retoriikasta. Aikakausien 
erosta huolimatta molemmat ovat osa länsimaista sivistystä. Kasvava 
globalisoituminen ja ylikansallisuuden yleistyminen ovat kuitenkin 
asettaneet retorisen tutkimuksen uusien kysymysten eteen, joita pui-
daan niin sanotun vertailevan retoriikan piirissä. Miten retorinen tut-
kimus toimii, kun siirrytään länsimaiden ulkopuolelle ja tutkitaan 
kulttuureita eri puolilla maailmaa?

Tämän luvun kannalta kiinnostava kysymys on erityisesti se, mitä 
eväitä vertaileva retoriikka antaa kulttuurirajat ylittävään tutkimuk-
seen, jonka aiheena on retoriikka ja uskonto. Uskontotieteessä on vii-
me vuosikymmenenä käyty vilkasta keskustelua siitä, mitä ovat niin 
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kutsutut maailmanuskonnot ja miten ne on tutkimuksessa esitetty. 
Keskusteltu kiteytyy niin sanotun maailmanuskontojen paradigman 
kriittisen tarkastelun ympärille. Kritiikki kohdistuu vakiintuneisiin 
tapoihin esittää maailman uskontoperinteitä, jossa lähtökohtana on 
ollut länsimainen käsitys kristinuskosta, erityisesti sen protestantti-
sessa muodossa. Näin uskonnoiksi on määritelty perinteitä, joista 
löytyy kirjallinen kaanon, papisto, selkeitä oppeja ja jonkinlainen us-
konnollinen instituutio. Uskonnot on myös kuvattu pitkälle uskon-
nollisten spesialistien näkökulmasta, minkä vuoksi esitykset ovat ol-
leet vahvasti elitistisiä ja sukupuolittuneita. Esitystä ei ole kytketty 
aikaan eikä paikkaan, minkä seurauksena uskonperinteistä piirtynyt 
kuva on ollut selvärajainen ja jähmettynyt. Uskontoperinteiden si-
säinen moninaisuus on jäänyt vaille huomiota. (Ks. Masuzawa 2000; 
Owen 2011; Nongbri 2013.) Toisaalta on myös pohdittu sitä, kuinka 
kuvata uskontoa kieli- ja kulttuurirajat ylittävänä globaalina diskurs-
sina (Hermann 2016).

Vertailevan retoriikan piirissä esitetyt kysymykset ja haasteet muis-
tuttavat yllättävälläkin tavalla uskontotieteen parissa käytyjä keskus-
teluja. Samalla tavoin kuin uskontotieteessä käydään vilkasta kes-
kustelua siitä, miten uskonto tulisi määritellä, kysytään vertailevan 
retoriikan piirissä sellaisen retoriikan määritelmän perään, joka is-
tuisi kulttuurirajat ylittävään tutkimukseen. Samalla siinä pohditaan, 
mitä on vertaileva tutkimus, miten sitä tulisi tehdä ja miten ylipää-
tään tulisi kuvata eri kansojen retoriikkaa. Uskontotieteessä on pit-
kään keskusteltu siitä, miten uskonto-käsite istuu tutkimukseen kan-
soista, joilla ei esiinny vastaavaa käsitettä. Samantapainen kysymys 
on esitetty retoriikan suhteen. Onko mahdollista tutkia afrikkalaista, 
kiinalaista tai intialaista �retoriikkaa�, jos näissä kulttuureissa ei esiin-
ny tätä käsitettä? Miten retoriikka tulisi määritellä, että se sopii ver-
tailevaan tutkimukseen?

Vertailevan retoriikan ensimmäisiä perusteoksia on George 
A. Kennedyn kirja Comparative Rhetoric: An Historical and Cross-
Cultural Introduction vuodelta 1998. Siinä vertaileva retoriikka mää-
ritellään eri puolilla maailmaa olevissa maissa esiintyvien retoristen 
perinteiden kulttuurien väliseksi (cross-cultural) tutkimukseksi. Sen 
tavoitteena on identi�oida eri retoristen perinteiden välillä vallitse-
via yhtäläisyyksiä ja eroja. Kennedyn tavoitteen on myös muodostaa 
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retoriikan yleinen teoria, joka istuu kaikkiin yhteiskuntiin ja luoda 
terminologiaa, jonka avulla kuvata erilaisia retorisia perinteitä yli 
kulttuurirajojen. Kirja lähtee liikkeelle kulttuureista, joissa vallitsee 
suullinen perinne, aloittamalla � yllättävää kyllä � eläinten välisestä 
kommunikoinnista. Tämä herättää tietenkin kysymyksen siitä, mil-
laisella retoriikan määritelmällä Kennedy pystyy kattamaan sekä eläi-
mellisen että inhimillisen vuorovaikutuksen. Lyhyesti Kennedy mää-
rittelee retoriikan vaikutuksia aikaansaavaksi ilmaisutaidoksi (art of 
e�ective expression), ja hänen tarkasteluunsa liittyy jonkinlainen evo-
lutiivinen ote, jossa ilmaisutaito jalostuu eläinten välisestä vuorovai-
kutuksesta ihmisten välisen suullisen perinteen kautta kirjalliseen 
perinteeseen. (Kennedy 1998.)

Hum ja Lyon (2009) näkevät Kennedyn määritelmän ongelmalli-
sena ja pohtivat sitä, kuinka pitkälle hyvin kaiken kattavat retoriikan 
määritelmät, joista Kennedy on yksi esimerkki, voivat tuottaa hieno-
varaista analyysia eri kulttuureista. Jos retoriikka määritellään erittäin 
laajasti, mikä on käsitteen selitysvoima? Saman tyyppistä keskuste-
lua on tietenkin käyty myös uskontotieteessä uskonnon käsitteestä. 
Kennedyn retoriikan määritelmä muistuttaa funktionalistista uskon-
non määritelmää, jossa lähes mikä tahansa uskomuksia ja rituaaleja 
sisältävä inhimillinen toiminta voidaan ymmärtää uskonnon linssin 
lävitse. Kennedyn vertailevasta retoriikasta uupuvat myös kysymyk-
set tutkimuksen eettisyydestä ja tiedon tuottamisen linkittymisestä 
erilaisiin valtarakenteisiin (foucault�laisessa hengessä).

Humin ja Lyonin mielestä vertailevan retoriikan ei pitäisi niinkään 
keskittyä eri kulttuurien välisten erojen ja yhtäläisyyksien etsimiseen 
vaan muiden kulttuurien osallistamiseen yhteisen tiedon tuottami-
seen. He myös korostavat, että vertailu sinällään on nykyään liukuva 
käsite ainakin eettisessä mielessä. Tutkimuseettisestä näkökulmasta 
on tärkeää kysyä, mitä vertaillaan, mistä syystä ja mihin pyrkien. Sa-
malla tavoin kuin uskontotieteessä, he pohtivat myös kysymystä sii-
tä, miten painotamme tutkimuksessamme kulttuurien universaaleja 
(vrt. kognitiivinen uskontotiede) tai erityisiä piirteitä (vrt. etnogra�-
nen tutkimus). Yksi heille tärkeä kysymys on lisäksi se, kuka on yli-
päätään oikeutettu kirjoittamaan muista kulttuureista eli ketkä ovat 
kelvollisia tekemään vertailevaa retoriikkaa. Tämä on tietenkin kult-
tuurisia representaatioita koskeva ydinkysymys, jota globalisoituvassa 
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maailmassa paljon pohditaan humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen 
tutkimuksen aloilla.

Vertailevassa retoriikassa on myös pohdittu perinteen käsitettä, jo-
ka esiintyy muun muassa edellä mainitussa Kennedyn määritelmässä. 
Samalla tavoin kuin länsimainen retoriikka pitää sisällään lukuisia eri 
perinteitä, myös muiden kulttuurien parissa ilmenee kielten ja kult-
tuuriperinteiden suuri variaatio. Mitä tällöin verrataan ja mihin? Ha-
vainnollistaakseen metaretorisia pohdintojaan Hum ja Lyon (2009) 
ottavat esimerkikseen klassista kiinalaista retoriikkaa koskevan tut-
kimuksen. Samaa aihetta käsittelee myös Kennedy (1998) vertailevaa 
retoriikkaa käsittelevässä kirjassaan.

Ensimmäinen asia, johon Hum ja Lyon kiinnittävät huomiota on 
se, että klassisesta Kiinasta ei löydy länsimaita vastaavaa retorista pe-
rinnettä. Kiinalaisista teksteistä ei löydy systemaattista kielioppia, 
lingvistiikkaa, retoriikkaa, poetiikkaa tai epiikkaa. Niistä ei myöskään 
ole löydettävissä retoriikan viittä kaanonia tai suostuttelua kuvaavaa 
eetosta, paatosta tai logosta. Länsimaisesti ymmärretyn retorisen pe-
rinteen puuttumisen vuoksi jotkut tutkijat ovat väittäneet, että kii-
nalaiset eivät ole rationaalisia, analyyttisiä tai loogisia. Kiinassa kieli, 
kommunikaatio ja yksilö kuitenkin ymmärretään omalla tavallaan. 
Kiinassa on myös rikas puhetaidon perinne, joka on vuosisatojen 
ajan yhdistynyt julkiseen keskusteluun, koulutukseen ja poliittiseen 
toimintaan. Kiinalaisessa julkisessa keskustelussa käytetyt käsitteet 
viittaavat kuitenkin enemmän toimintaan kuin argumentointiin ja 
suostutteluun. Tutkijat ovat myös etsineet kiinan kielestä termejä, 
jotka antavat viitteitä kiinalaisista tekstien takana olevista retoriikan 
teorioista.

Yhteenvetona Hum ja Lyon (2009) korostavat, että vertailevassa 
retoriikassa on oltava sensitiivinen kunkin kulttuurin sisäiselle logii-
kalle ja sen käyttämille käsitteille. Sen sijaan että kiinalaista retorista 
perinnettä tarkasteltaisiin länsimaisten linssien läpi, tulisi syvällisesti 
perehtyä klassisiin kiinalaisiin teksteihin ja niiden sisältämään kä-
sitteistöön. Jotkut tukijat ovat myös esittäneet toiveen, että samalla 
tavoin kuin Aristotelesta on alettu lukea ja tulkita feministisestä 
näkökulmasta, jonain päivänä häntä voitaisiin lukea myös kungfutse-
laisesta näkökulmasta. (Hum & Lyon 2009.) Toiveissa on siis kulttuu-
rirajat ylittävä retoriikan intertekstuaalinen luenta.
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Vertailevan retoriikan tarkastelu havainnollistaa ikään kuin mut-
kan kautta diskursiiviselle uskonnontutkimukselle keskeisiä kysy-
myksiä, jotka koskevat nimenomaan sitä, miten tekstejä luetaan ja 
arvotetaan sekä miten tutkimuksessa pureudutaan kielelliseen vuoro-
vaikutukseen. Globalisaation myötä kasvanut tietoisuus kielen ja val-
lan suhteesta edellyttää herkkyyttä sille, kenen toimesta, miten ja 
missä konteksteissa uskonnosta ja retoriikasta puhutaan. Uskonto-
tieteessä käyty keskustelu maailmanuskontojen paradigmasta ja poh-
dinnat vertailevasta retoriikasta havainnollistavat kulttuurirajat ylit-
tävän tutkimuksen kipukohtia, joita tutkimuksessa tulee re�ektoida.

Lopuksi

Viime vuosikymmenien aikana virinnyt kiinnostus klassiseen reto-
riikkaan ja niin sanotun uuden retoriikan syntyminen ovat johtaneet 
hyvin dynaamiseen ja monipuoliseen tutkimukseen, jossa käydään 
vilkasta keskustelua tutkimuksen aiheista, teorioista ja metodeista. 
Retoriikan tutkimus on osa laajempaa diskursiivista tutkimusta, vaik-
ka nämä näyttävät jakautuvan omiin leireihinsä. Suomessa retorisen 
tutkimuksen aloittivat politiikan tutkijat mutta se levisi pian myös hu-
manistiseen tutkimukseen, uskontotiede mukaan lukien. Retorinen 
tutkimus oli suomalaisessa uskontotieteessä vilkasta 1990-luvun lo-
pussa ja 2000-luvun alussa, jolloin siitä haettiin eväitä erilaisten ajan-
kohtaisten yhteiskunnallisten kysymysten tutkimukseen. Sittemmin 
uskontotieteessä on saanut enemmän jalansijaa diskurssianalyysi, 
jonka avulla on tutkittu suomalaista yhteiskuntaa (Moberg 2016) ja 
pyritty muun muassa määrittelemään uskontotieteen ydinkysymyk-
siä (Hjelm 2016; Taira 2016).

Uskonnon ja uskontojen näkyvyys julkisuudessa ja erityisesti maa-
ilman politiikan kentillä pitää varmasti vireillä diskursiivista tutki-
musta, joka tarjoaa tutkimuksen tekemiseen lukuisia erilaisia tutki-
musmenetelmiä ja lähestymistapoja. Kansainvälisesti uskontoa ja 
retoriikkaa koskeva tutkimus on vastannut yhteiskunnallisten muu-
tosten haasteisiin (ks. esim Crowley 2006) ja retorisen tutkimuksen 
uudelleen aktivoitumista voisi toivoa myös suomalaiseen uskontotie-
teeseen. Retorinen tutkimus on omimmillaan silloin, kun tutkitaan 
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suostuttelua, vakuuttamista ja vaikuttamista eli toisin sanoen sosiaa-
lista vuorovaikutusta, tapahtuipa se sitten suullisessa tai kirjallises-
sa kommunikoinnissa. Retorinen tutkimus on myös yhdistettävissä 
ymmärtävään, selittävään ja kriittiseen lähestymistapaan, joista suo-
malaisessa uskontotieteessä on viime vuosikymmenen aikana vään-
netty kättä.
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