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”Absoluuttisen optimistin mukaan jotkin hyvät asiat osoittautuvat 
olevan pahoja, mutta vain näennäisesti, ja luonnon kuvat toimivat 
kuvan kaunistamiseksi – edellyttäen että ne ovat varsinaisia 
vajavaisuuksia, joiden varjot ovat samanaikaisesti sekä pysyviä 
että ohimeneviä mitä sopivammalla esteettisellä tavalla”, kirjoittaa 
asiaa syvällisesti tutkinut filosofi Timo Airaksinen kirjassaan 
”Markiisi de Saden filosofia” vuonna 1995. Markiisi de Sadea 
loukkasi Airaksisen mukaan tällainen valheellinen ajattelu ja siitä 
tehdyt virheelliset johtopäätökset. Sade tuli vihaiseksi ajatelles-
saan, että minkä tahansa paheen tyydyttämiseen hän vain tähtäsi 
tai mihin tahansa vahingolliseen yritykseen ryhtyikin loukatakseen 
ihmisoikeuksia, lopputulokset olivat hyviä tällaisen ajattelutavan 
mukaan. Kun Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian profes-
sori Timo Airaksinen kirjoitti englanniksi kirjan Markiisi de Saden 
filosofiasta, se sai paljon kiitosta ja huomiota maailmalla. Yhdys-
valloissa se julkaistiin vuonna 1991 nimellä "Of Glamour, Sex and 
Sade, Longwood Academic" ja uutena laitoksena Englannissa 
vuonna 1995. Samana vuonna kirja käännettiin suomeksi. Saden 
vaikutus nykyihmisen elämään ja kulttuuriin on ehkä paljon 
suurempi kuin ensinäkemältä uskoisimme. Tänään pelottavan 
ajankohtainen Markiisi de Sade (1740-1814) on merkittävin 
pahuutta pohtineista kirjoittaneista, joka on vaikuttanut mm. 
Dostojevskiin sekä Nietzscheen. Tunnetuissa teoksissaan "Justine" 
sekä "Sodoman 120 päivää", Sade luo kuvan maailmasta. jossa 

pahuus johtaa onneen ja menestyk-
seen. Sade suosittaa pahuutta ja 
luo kuvaa sankarista, yli-ihmisestä, 
joka kykenee ylittämään kaikki 
moraalin luomat esteet. Kulttuuriklubi

MARKIISI DE SADE TÄNÄÄN
- esipuhe queerkirjailija Harald Olausen

Timo Airaksinen
Timo Airaksinen          

Kulttuuriklubi 
M
ARKIISI DE SADE TÄNÄÄN

9 789526 668185

ISBN 978-952-6668-18-5



2



Markiisi de Saden elämä

Timo Airaksinen

Kulttuuriklubi
ISBN: 978-952-6668-18-5  



Timo Airaksinen 
Markiisi de Saden elämä Alkuperäisteos:
”The Philosphy of the Marquis de Sade” 

(Routledge, London, 1995) 
Suomennos Manu J.Vuorio 

”Markiisi de Saden filosofia (Gaudeamus 1995)” 
Gaudeamuksen luvalla Kulttuuriklubin 

pokkariversion toimittanut: 
Harald Olausen

Julkistettu Helsinki Pride-viikon 
kunniaksi 27.6 Vallilan kirjastossa 

ja Kolmen sepän patsaan 
Rosebud-kirjakaupassa 

www.kulttuuriklubi.com 2019 
ISBN: 978-952-6668-18-5 

Paino Riika-Latvia 
Kansi ja taitto Mika Jyrylä 

Oikoluku Minna Jyrylä 
Train2GOAL Raahe



”Omistus: H. G.”



4

Sisällys

Esipuhe pokkariversioon
Johdanto
Filosofian kääntöpuoli
Saden filosofia ja sen tausta
Tosiasiat 
Aiheet 
Optimismin kumoaminen 
Perverssiyden määritelmä 
Luonto ja tyhjyys
Kaksi käsitystä luonnosta 
Luonto ja arvo 
Haaskaeläin 
Tuuri ja transgressio  
Hedonismi psykologiassa
Persoonallinen identiteetti 
Naiset 
Mielihyvä vai aivot 
Kostaja
Paheen etiikkaa
Elämänsuunnitelmat
Inversion parodia 
Paheellisuuteen kouluttaminen 
Rakkaus
Yhteiskuntasopimuksen ivaelma 
Yhteiskuntakritiikki 
Utopiassa ja sen tuolla puolen
Tuskan ja nautinnon teatteri 



5

Fallokratian kumoaminen 
Kypsä ja vapaa saalistaja 
Tyyli ja paheellisuuden moniselitteisyys 
Toisto 
Väkivallan kielioppi 
Lukija 
Moniselitteisyys 
Metaforat
Hyvän ensisijaisuus
Pintatason hyvä 
Syvätason hyvä 
Pelastusveneessä 
Sade peilin läpi
Likaisten asioiden kanssa askartelu 
Hyve ja kontrolli 
Narsismin tappio
Perversion merkitys
Moraalisen minän vahingoittuminen 
Harkitsematon preferenssinmuodostus 
Heikkous ja perverssiyden ydin 
Tosiasioita vai kuvitelmia?
Jälkipuhe pokkariversioon 2019: Paha rakkaus, Sade
Rakkaus ja väkivalta
Nautinnoista suurin
Luonto, moraali ja luonnon lait: Kant ja Sade
Pitäisikö Sade polttaa?
Miksi lukea Sadea? Muistoja Pohjolasta.
Professor Timo Airaksinen: personal information



6

 
Esipuhe pokkari-

versioon
”Meidät kaikki on tehty tilkuista, jotka on yhdistetty niin 
epämuotoiseksi ja moninaiseksi kudokseksi, että jokainen pala 
vaikuttaa joka hetki omaan suuntaansa. Ero meidän ja oman 
itsemme välillä on yhtä suuri kuin ero meidän ja muiden vä-
lillä.” 

-Michel de Montaigne

Professori Timo Airaksinen kirjoittaa tässä kirjassa 
siitä miten absoluuttisen optimistin mukaan jotkin 
hyvät asiat osoittautuvat olevan pahoja, mutta vain 
näennäisesti, ja luonnon kuvat toimivat kuvan kau-
nistamiseksi – edellyttäen että ne ovat varsinaisia 
vajavaisuuksia, joiden varjot ovat samanaikaisesti 
sekä pysyviä että ohimeneviä mitä sopivammalla 
esteettisellä tavalla, yhtä profeetallisesti totuuden 
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jälkeisen ajan ihmiskuvasta samaan paljastavaan 
tyyliin kuin filosofi Georg Henrik von Wright en-
nusti osuvasti kirjassaan ”Humanismi elämänasen-
teena” (Otava 1981 ) nykyisen totuuden jälkeisen 
ajan 2010-lukulaisuuden mahdollistaneesta ensin 
80-lukulaisesta juppikaudesta ja sitten 90-lukulai-
sesta valistuneen itsekkyyden lisääntymisestä ihmis-
ten mielissä ja maailmassa.

Samana vuonna Airaksinen, joka edustaa maas-
samme harvinaista anglosaksista retorista perin-
nettä uusretoriikan hengessä, rohkeilla julkisilla 
avauksillaan ja esiintymisillään, valittiin Helsingin 
yliopiston käytännöllisen filosofian professoriksi. 
Airaksinen väittää yhden optimismin anarkistisista 
ja siksi ihmisille ja moraalille vahingollisista seu-
rauksista olevan se, että kun ihmisen kerran on hy-
vään absoluuttisesti uskovan mielestä mahdotonta 
tehdä väärin, hän voi hyvin pyrkiä johonkin, jonka 
hän näkee joukkona pahoja seurauksia – jos nämä 
miellyttävät vain häntä. ‘

Näin hän saa Airaksisen mukaan vapaasti yrittää 
vahingoittaa muita ja hyödyttää vain itseään, sillä 
tuleehan kaikki kuitenkin kääntymään hyväksi lo-
pussa, kuten hänelle ja koko maailmalle on hyvän 
nimissä pahaa vastaan uskoteltu, sillä olivatpahan 
hänen aikomuksensa sitten hyviä tai pahoja, ne kui-
tenkin hyödyttävät myös muita viime kädessä. Täs-
sä katsannossa Airaksisen mukaan ihmisen aikeilla 
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ei ole mitään merkitystä.
Vapaus on ollut usein yhtä väärinkäytettyä kuin 

kristillinen rakkaus. Mutta se on ehdottomasti yh-
teiskunnallisista hyveistämme suurin ja tärkein. 
John Stuart Mill julkaisi melkein sata vuotta mar-
kiisi de Saden jälkeen vuonna 1859 teoksessaan 
”Vapaudesta” ajatuksen siitä, ettei ketään sivis-
tyneistön jäsentä vastoin hänen tahtoaan saanut 
kohdella voimakeinoin; tämä oli oikeutettua vain 
silloin, kun tavoitteena oli suojella muita vahingoil-
ta. Hänen oma etunsa, oli se fyysistä tai moraalista, 
ei riittänyt oikeutukseksi. 

Ideologia esittää niitä mielikuvia, joita yksilöllä 
on omista todellisista elinehdoistaan, todellisuuden 
jäädessä kuitenkin aina piiloon. Alexis de Tocque-
villelle pehmeä despotia oli sitä, ettei tyrannia ei 
enää perustu terroriin ja sortoon, vaan valtio on 
lempeä ja holhoava. Asiaa, kuten markiisi de Sa-
den perverssiyteen piilotettu sarkastista kritiikkiä 
voi tarkastella myös läpi Nietzschen ja Foucaultin 
edustaman tradition, mikä palauttaa kaikki eetti-
set arvot valtavaateiksi, ja tulkitsee kaiken eettisen 
argumentoinnin tarkoituksenmukaiseksi mani-
puloinniksi. 

David Humella kummitteli ajatus siitä, että yksi 
vaikuttavimmista ideologioista, kristinusko kaikki-
ne sovelluksineen oli yrittänyt ohjailla ihmistä aina 
1700-luvulle saakka ilman että monikaan muu kuin 
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pari hurjaa uskalikkoa uskalsivat kyseenalaistaa sen 
instituutioiden hirmuvaltaa ja ideologian totuudel-
lisuutta oman vapautensa hinnalla.

Airaksisen Sade on omalla tavallaan moralisti, 
mutta hänen pääteemansa on haudattu syvälle viet-
tikerrostumaan vaikeaselkoiseen ja näkyvistä pois-
saolevaan piiloon. Saden maailma on täynnä nurin 
päin käännettyjä objekteja, jotka ovat kaukana tut-
tujen asioiden, kuten hyve, seksi ja rakkaus, sievästä 
peilipinnasta Airaksinen kirjoittaa ja yrittää tarjota 
Sade-tulkinnassaan lukijalle metodin, jolla välttää 
tällainen Saden luoma inhon ja kauhun viidakko, 
sillä Sade on jotain paljon muuta kuin meidän 
päihimme iskostettu kuva sairaasta ja perverssistä 
julmurista, joka antoi nimensä seksuaalisille kama-
luuksille ja kidutukselle.

Airaksisen mukaan eräs perverssin päämäärän 
olemassaolon yhteiskunnallinen seuraus on, että 
alistajat ovat kaiken sosiaalisen kontrollin ulko-
puolella. Rankaiseminen, vaino ja jopa kidutus 
luovat miellyttävän käsikirjoituksen. Ja koska aika 
ei ole lineaarista, tuloksena oli vain paluu alkuti-
laan tai toiselle näyttämölle, jossa tuska aiheuttaa 
uuden purkautumisen. Ihminen asetetaan luontoa 
vastaan, joka on yhtä majasteettinen kuin käsittä-
mätön ja valloittamaton vihollinenkin. 

Airaksinen valaisee läpi kirjassaan voimakkaas-
ti eritteille haisevan, ja 1960-luvulta lähtien syn-
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tyneen uuden postmodernin nautiskelijatyrannin 
henkilökuvan sadelaisia juuria, jossa myytti nor-
mien ja arvojen loukkaamisesta on keskeistä, toisin 
kuin Tom of Finlandin edustamille koppalakkisille 
saappaannuolijaunelmoitsijoille. Yhteistä heille ja 
sadelaiselle perversiolle voi kuitenkin löytää per-
versioiden luonteesta vaatia jyrkkää itsekontrollia, 
suunnittelua ja järkeilyä sitä suunnitellessaan niin, 
että siitä tulee osittain jopa älyllistä, perversioiden 
paheellisuudesta taas teon suorittamisen motiivi 
eikä vain pelkästään jonkin hämmennyksen tulosta.

Tästä syntyy Airaksisen mukaan ensimmäinen 
askel yli säädyllisyyden ja häpeän rajojen ja lupaa 
vain pelkoa ja vavistusta. Se muuttaa rajat. Perver-
sion todellisen olemuksen on määrä kumota kaikki 
tunnetut säännöt ja periaatteet, jotta sisäpuolella 
olevasta, haudatusta, näkymättömissä olevasta, 
voitaisiin johtaa mielihyvä. Airaksisen mielestä 
molemmat perversiot tarvitsevat näyttämön, jolla 
erilaiset elämänalat voidaan yhdistää “petomaisek-
si käyttäytymiseksi”. Airaksiselle seksuaalisuus on 
tällä tavalla tulkintaa tuskasta; sadelainen seksuaa-
lisuus taas symbolista toimintaa, jonka paheellisuus 
liittyy yhtäältä tuskaan ja toisaalta vääristyneisiin 
kertomuksiin.

Tässä unohdetaan kaikki lain rikkomukset ja vä-
kivaltaisuudet. Äärimmäinen päämäärä on Airak-
sisen mukaan ”transkendenssi” (lat. kiivetä, nousta 
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tai astua yli), ei kuitenkaan murrettujen rajojen 
ylitse, vaan niiden sisäpuolitse. Sade tarjoaa koko-
naisen uuden maailman valaistuneille sankareilleen, 
jotka voivat nyt juhlia julmaa ystävyyttään yleisön 
tuijotettavina – lukijoiden, uhrien, jotka eivät itse 
kykene saavuttamaan transsendenssia, vaan tulevat 
sen sijaan haudatuksi oman arvomaailmansa rau-
nioihin.

Monet sekoittavat de Saden ja Don Juanin toi-
siinsa. Sadelaisuus, humanismin vastustaminen 
antihumanistisesti, on täysin eri asia kuin tanska-
laisfilosofi Sören Kierkekaard kuvaama ”donjuanis-
mi” aistillisuuden kategoriana, jolla oli paikkansa 
maailmassa jossain aistillisuuden ja synnintunnon 
välillä. Hieman yllättävää on havaita se, että ”ais-
tillisuuden kategoria” on itse asiassa kristinuskon 
tuote, mikä muodostui siitä kun se sulki hengen 
pois aistillisuudesta. 

Sade yrittää yhdistää filosofiaa ja kirjallisuutta 
siten, ettei lopputulos ole oikein järkevästi ajatel-
len kumpaakaan. Saden tekstit ovat rienaavia ja 
kuvaukset säädyttömiä. Sadelaiset pitävät kivusta, 
palvovat kaikkea, jota ei voi kunnioittaa, ja nautti-
vat siitä, mikä on inhottavaa. He tavoittelevat mie-
lihyvää, joka nyt käsitetään kärsimyksen termein.

Ennen markiisi de Sadea tämä oli mahdotonta 
ajatella edes näin, koska koimme olevamme edel-
leenkin varoituksista huolimatta ”hyvän Jumalan 
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luomia hyviä luomuksia” siitä huolimatta, että jo 
1500-luvulla monet olivat sitä mieltä, ettei ab-
soluuttinen tieto Jumalasta ollut välttämätöntä. 
1600-luvun ranskalaisfilosofi Rene Descartes to-
disti järjen olevan jumalallista ilmoitusta tärkeämpi 
tietolähde ja ihminen mielen ja ruumiin liitto. 

Saden maailma on lopultakin meidän kaikkien 
maailma ainakin painajaisunissamme sekä lievinä 
että karkeina sovelluksina. Kukaan ei jää siitä osat-
tomaksi. Siksi se on niin pelottava ja torjuttava. Se 
on kielletyn, pannaan julistetun ja torjutun valta-
kunta. Itse asiassa sitä ei ole edes olemassa Airaksi-
sen mielestä koska se on niin täynnä ironiaa, kaksi-
mielisyyksiä, moniselitteisyyttä ja ristiriitaisuuksia. 
Ja juuri siksi se onkin olemassa vaikka se sen ensin 
kieltää ja mieli torjuu sen.

Puhumme tietenkin ihmisen minästä, ajattelus-
ta, alitajunnasta ja persoonallisuudesta, joita ei ol-
lut edes olemassa ennen kuin 1700-luvulla piispa 
George Berkeley sanoi olemisen olevan havaituksi 
tulemista, ja ettemme saaneet maailmasta tietoa 
muutoin kuin aistiemme välityksellä. Brittiläinen 
empirismi herätti kiinnostusta ja innostusta Rans-
kassa ja hieman myöhemmin myös Saksassa, joka 
oli saanut tarpeekseen Christian Wolfin rationaali-
sesta filosofiasta, joka korosti liikaa ihmisen ratio-
naalista puolta.

David Hume väitti tietomme ulkomaailmasta 
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perustuvan uskoon: me emme havaitse kausaliteet-
teja luonnossa, vaan uskomme ne ja toimimme niin 
kuin ne olisivat olemassa- samoin oli itseämme kos-
kevassa tiedossa ja uskossamme ulkopuolisiin auk-
toriteetteihin sekä ihmeisiin. Ihmeiksi hän hyväk-
syi vain sellaiset asiat, joiden muut vaihtoehtoiset 
selitykset olivat ihmeitäkin epätodennäköisempiä. 

Saden ajattelulle ja myöhemmälle toiminnalle 
loivat pohjaa olla eri mieltä vallitsevien idealistis-
ten käsitysten kanssa mm. juutalaissyntyisen filo-
sofi Moses Mendelssohnin pohdinnat siitä, oliko 
kauneuden tajuamisella ja moraaliaistilla jotain 
yhteistä. Mendelssohn korosti järjen roolia sanoes-
saan, että vaikka nämä aistit näyttivätkin olevan 
ihmismielen erilaisia, itsenäisiä kykyjä, ne täytyi 
palauttaa järkeen.

Saksalaisen filosofi Immanuel Kantin, joka 
edustaa Airaksisen tapaan ihmiskeskeistä ja pessi-
mististä näkemystä, mukaan emme voineet tietää 
mitään asioista sellaisina kuin ne itsessään olivat. 
Kant muistutti 1784 kirjoituksessaan ”Idea yleisestä 
historiasta, jonka tarkoituksena on maailmankansa-
laisuus”, etteivät ihmiset toimi järkevien maailman-
kansalaisten tavoin sovitun suunnitelman mukaan 
kuten kristityt väittävät. 

Silti me lakkaamatta kyselemme, voimmeko 
hallita kohtaloamme millään tavoin ehkä siksi, että 
kreikkalaiset tragediakirjailijat korostivat luonteen 
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ja sen väistämättömien puutteiden merkitystä elä-
mäntapahtumissa. Ja siksi me fatalismin vaivaamat 
ihmiset kysymme lakkaamatta itseltämme pelois-
samme siitä mitä meille käy sen jälkeen kun jotain 
sellaista äkkiarvaamatta tapahtuu, mitä emme ole 
osanneet edes pelätä: uskommeko vapaaseen vai 
Jumalan tahtoon?

Ehkä siksi, että kartesiolaisen ajattelun mukaan 
meillä oli itsetietoisuuden välityksellä ymmärrys 
sellaisiin synnynnäisiin ideoihin kuin itse subst-
anssiin ja ajattelun ideoihin, jolloin vasta kunnolla 
pystyimme ymmärtämään ”positiivisen täydelli-
syyden”, jonka ymmärsimme kulttuurimme sisäis-
täneinä kristinusko oppaanamme hassunkurisesti 
tajuamalla oman pienuutemme ja epätäydellisyy-
temme Jumalan suuruuden ja täydellisyyden edessä. 

Tärkeän askeleen tätä ajattelua vastaan ihmisen 
minän todellisella vapauden tiellä otti juuri en-
simmäisenä rajulla tavalla valistuksen ajan filosofi 
ja kirjailija markiisi de Sade, puhumalla ihmisen 
absoluuttisesta vapaudesta omaan itseensä ja seksu-
aalisuuteensa. Valistukselle järki oli ihmisen yleis-
maailmallinen älyllinen mahdollisuus vastaan niitä 
hengettömiä patsastelijoita, joiden opillinen anka-
ruus oli ehdotonta ja mielikuvitus yhtä rajallista. 

Se tarkoittaa käytännössä sitä, että rohkaistaan 
ihmisiä ajattelemaan omilla aivoilla Lessingin seku-
larisoimalla kristinuskon pelastushistorian tunnus-
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lauseella: Mitä kasvatus on yksittäiselle ihmiselle, 
sitä ilmoitus on koko ihmissuvulle! Kant näki va-
listuksen varsinaisena kritiikin ja järjen kypsymisen 
aikakautena. 1700-luku oli myös esteettisen kritii-
kin vuosisata, mihin de Saden vaihtoehtoiset teoriat 
hurjista nautinnoista sopivat hyvin. 

Kant, Hume ja Diderot muistuttivat koko ajan 
esteettisyyden ja aistillisuuden omaleimaisuudesta 
eräänä inhimillisyyden keskeisimmistä piirteistä. 
Juuri siksi oli tärkeä ymmärtää ihminen koko-
naisuutena – myös ajattelevana, haaveilevana ja 
eroottisena – vastoin kristinuskon dogmaattisten 
muotojen kuoliaaksi hengittämää ja himottomaksi 
teeskentelijäksi jäykistämää pyhimyksen kaltaista 
hengetöntä oliota, jolle mikään inhimillinen ei ole 
vierasta eikä yrittää ahdistaa häntä yhteen muottiin 
patsaaksi tai tiukkoja sääntöjä noudattavaksi mal-
lioppilaaksi muistamalla ristiriidattomuuden laki, 
jonka mukaan mikään ei voi samanaikaisesti olla ja 
olla olematta jotain.

Antiikin Kreikassa filosofia sai alkunsa kuu-
dennella vuosisadalla ekr. eroamalla teologiasta. 
1900-luvulla filosofi Alfred North Whitehead 
väitti, että tulevaisuus ei ainoastaan ollut Jumalan 
määrittelyvallan ulkopuolella – se tulee jopa hänen 
mukaansa määrittelemään Jumalan. Tämä oli se 
markiisi de Saden ottaman symbolisen loikan ”koh-
ti ihmisen sekavaa ja hurjasti yli äyräittensä vellovaa 
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aisti- ja viettimaailmaa takaisin näkymän antiikin 
Kreikan esisokraattiseen kulttuuriin” päätepiste, 
ja erityisesti sen syvällisempänä muotona pidettyä 
”dionyysiseen tragediaan”, missä vapaudessa olla 
mitä haluaa, henkilöityivät inhimilliset intohimot, 
etupäässä hurmos - jota vastaan kristinusko asettui 
jyrkästi pyrkien hävittämään kaiken siihen liittyvän 
maailmasta ja ihmisten mielistä.

Filosofi Bertrand Russell jaksoi muistuttaa kah-
desta tärkeästä seikasta: että henkilöllä, jonka mie-
lipiteet ja teoriat olivat tutkimisen arvoisia, voitiin 
edellyttää olevan jonkin verran älyä, mutta ei ollut 
luultavaa, että kukaan olisi saavuttanut täydellistä 
ja lopullista totuutta missään asiassa. Kun älykäs 
henkilö esitti käsityksen, joka näytti meistä ilmei-
sesti järjettömältä, meidän ei pitäisi silloin yritellä 
todistaa, että se oli jollakin tavalla oikea, vaan koe-
tettava ymmärtää, kuinka se on voinut milloinkaan 
näyttää oikealta.

Markiisi de Saden tapauksessa asia on päinvas-
toin. Vasta nyt voimme esittää jälkikäteen kysymyk-
sen siitä, kuinka hänen näkemyksensä on silloin 
voinut näyttää niin väärältä, vaikka hän ensimmäi-
senä ensimmäisten joukossa ymmärsi mielen hal-
litsematonta irrationaalisuutta – hurmosta, ja sen 
jatkuvaa muutosta kaiken epävarmuuden keskellä, 
tai että kyse oli lopulta vain ihmisessä vellovista ja 
hänen toimintaansa määräävistä haluista, jotka oli-
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vat sekä väistämättömiä että voittamattomia, ja että 
niistä oli vaikea päästä eroon. 

Russell sanoi, että tällainen historiallinen ja psy-
kologinen mielikuvituksen harjoitus avartaa ajatte-
lumme piiriä ja auttaa meitä samalla käsittämään 
kuinka typeriä monet meidän hellimämme ennak-
koluulot tulevat näyttämään aikana, jonka mieli 
on toisenlaisessa vireessä. Siksi markiisi de Saden 
herättämistä kysymyksistä tärkein ja aina yhtä 
ajankohtainen on älyllisyydessä tinkimättömyy-
dessään iätön: ajatus ihmisen itsensä tuntemisesta, 
sekä todellisen minän perimmäistä yhtenäisestä ja 
yksilöllisestä olemuksesta, mikä pitäisi olla nykyi-
sin naurettavan vanhanaikaisesti loppuun kaluttu 
ja väärinkäytetty myytti, jonka jo Freud aikoinaan 
onnistuneesti kumosi. 

Markiisi de Saden jyrkkä tuomitseminen kristit-
tyjen taholta oli samalla Trenton kirkolliskokouk-
sesta alkaneen vanhoillisuuden, jota voidaan kutsua 
myös ”antirinascimentoksi” eli vastarenessanssiksi, 
viimeinen umpimielisten konservatiivien voitto 
yrityksessä pitää tunteet ja järki jumalaisessa van-
hatestamentillisen ankarassa valvonnassa nykyajan 
kotkotuksina pidettyjä vapausaatteita vastaan. 

Puheet tunteesta ja järjestä sekä niiden ongel-
mallisista suhteista eivät olleet vieraita länsimaisen 
älyllisen sivistyksen luojille Platonille ja Aristote-
leellekaan, sillä jo Platon kehotti meitä lähestymään 
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tunteiden ja järjen suhdetta ikään kuin tunteet oli-
sivat hevosia, jotka järki on valjastanut ohjaimiinsa, 
ja Aristoteles oli käsitellyt tunteita ”Retoriikka II” 
(Gaudeamus 2005), joka käsittelee lähinnä logosta, 
ethosta ja pathosta. Ethosta käsiteltäessä Aristoteles 
kuvaa erilaisia ihmisluonteita, suhteessa luonteen-
piirteisiin (hyveet ja paheet), tunteisiin, ikään, sosi-
aaliseen asemaan sekä syntyessä ja eläessä koettuun 
onneen), joiden hän uskoi syntyneen järjen har-
kintana itsenäisiksi reaktioiksi ulkoisen maailman 
tapahtumiin.

Vapaus on historiassa yhtä vaarallinen kuin eroot-
tisuus. Esimerkiksi Georg Buhnerin näytelmässä 
Dantonin kuolema, vapaus oli vahvasti eroottinen 
voima. Robespierre uskoi Dantonin haluavan py-
säyttää vallankumouksen valjakot pahamaineisten 
ja irstaiden bordellien eteen - Dantonia epäiltiin 
hänen halustaan raiskata vapaus, sillä Danton rin-
nasti vapauden huoruuteen. 

Vapautta voi ajatella elämän tärkeimpänä arvona, 
jolloin siihen kuuluu sekä oikeus omaan yksityiseen 
minään että vapaa mahdollisuus toteuttaa itseään 
myös seksuaalisesti, Michel de Montaignen muis-
tutus siitä, että ihminen voi olla vain oma itsensä, 
muuten hän vain olisi olevinaan, jolloin vaarana on 
tekopyhyys, teeskentely ja valehtelu. 

Juuri tämä harvinainen yksityisen ihmisen ab-
soluuttinen vapaus lähtökohtana toteutuu tai hei-
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tetään julkisuuteen koepallona ensi kerran vasta 
markiisi de Saden ajatuksissa ja teksteissä, muut-
tuen ikään kuin Sokrateksen orastavista ja Plato-
nin tarkoituksenmukaisesti sensuroimista sanoista 
lihoiksi, luoden sen pysyvänä poliittisena perfor-
manssina nykyajan kummitusten näkymättömäksi 
polttoaineeksi vastustamaan kaikkea niitä ihmisen 
minän pienennysyrityksiä, joihin vallan kanssa yhtä 
askelta kulkevat moralistiset ryhtiliikkeet yrittävät 
meitä hinnalla millä hyvänsä (jonka maksamme itse 
korkeilla koroilla kuin pikavippeinä) houkutella 
ja pakottaa, saadakseen siivet omille sairaille des-
poottiunelmilleen “vanhan hyvän ajan henkeen”, 
ja niille sopivasti tyhmät ja valmiiksi ryöstöviljelyyn 
sopeutuneet maksumiehet hiljaisiksi pelotelluista ja 
nöyriksi alistetuista massoista.

Kysymys on edelleenkin pelottavan ajankohtai-
sesta hegemoniataistelusta oman minän “vapaus 
vastaan vankila”-akselilla, vapauden itselleen tais-
telleiden nykyihmisten saadessa olla melko rauhas-
sa mitä ovat, ja puhua siitä avoimesti sekä vaatia 
itselleen myös yhteisössään kunnioitusta ja samoja 
ihmisoikeuksia kuin toisenlaiset ihmisetkin saavat 
ilman, että heidän täytyy siihen koko ajan kysyä 
naapurilta, sukulaisiltaan, auktoriteeteiltä tai pai-
kalliselta jääkiekkojoukkueelta lupaa siihen eikä 
heidän tarvitse pelätä erilaisuutensa takia joutu-
vansa viharikosten uhreiksi vailla mitään suojaa tai 
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rangaistuksia sellaisia edes suunnitteleville. 
Saden meille taistelema vapaus omaan yksityiseen 

minäämme on nimenomaan sellaista vapautta, ettei 
heidän tarvitse tuntea pelon maku suussa olevansa 
ällöttäviä ja pelottavia kummajaisia tai rikollisen 
vaarallisia moraalihirviöitä, vaikka juuri niin hei-
dät muukalaisvihamielisyyttä lietsovien ja erilaisia 
vihaavien umpimielisten konservatiivipopulistien 
valheellisessa propagandassa esitetään olevan, kos-
ka tällaista ihmisen todellista vapautta – ajatuksen 
vapautta - vihaavat ääriliikkeet käyttävät hyväkseen 
ihmisten ymmärtämättömyyttä sekä massojen ym-
märtämätöntä sokeaa typeryyttä kosiskellessaan 
heitä kohdistamaan koko ajan pelottavammaksi 
muuttuvan ympäristön keskellä omat riittämättö-
myyden ja epävarmuuden tunteensa vihana syyttö-
miä sivullisia kohtaan, saadakseen edes vähäisen ja 
omahyväisen koston maun huulilleen hyvitykseksi 
sille, etteivät voi tehdä asialle juuri mitään muuta 
kuin vihata täydestä sydämestään kaikkea sitä, mi-
hin heidän yksinkertainen ja rajoitettu mielensä ei 
riitä edes vähäisen empatian ja ymmärryksen sekä 
rakkauden vertaa.

Markiisi de Saden hurjan esimerkin merkitys ylei-
selle vapauskeskustelulle on enemmän kuin merkit-
tävä, kun hän vimmoissaan oman sisäisen pakkon-
sa sanelamana kääntää nurinkurisissa teksteissään 
ylösalaisin kaikki sen ajan filosofien ja moralistien 
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opit, tuomalla esiin piilostaan ihmisen todellisen 
luonteen ja olemuksen mitään kaunistelematta ja 
härnäämällä sen ajan tekopyhää ja hurskastelevaa 
katolista moraalikäsitystä, hän sai selville siihen asti 
hyvin piilossa pidetyn ja pysytelleen ”objektiivisen 
totuuden”, avaten näin sisäisen ajattelun sisäisiä 
mekanismeja ennen Freudia, joka ajatteli ihmisen 
olevan kahden kilpailevan voiman taistelukenttä; 
toinen näistä voimista oli id, joka koostui vaiston-
varaisista haluista.

Eräs ongelma mikä kaikilla tuulenhalkojilla yleis-
tä mielipidettä vastaan aina yleensä on kuitenkin se, 
että voinko olla varma siitä, että kaikki muut ovat 
minun kaltaisiani ja että vaikka kykenenkin muo-
dostamaan tajunnassani yksityisiä mielikuvia, onko 
totta se, että kaikki muutkin ihmiset kykenevät sa-
maan? Juuri tämä ongelma teki markiisi de Sadesta 
oman aikansa hirviömäisen kummajaisen, joka piti 
vaientaa, häväistä ja unohtaa yhteisön moraalin pe-
lastamiseksi kaikin mahdollisin silloin käytettävissä 
olevin voimin keinoja kaihtamatta itsensä keisarin 
määräyksellä ja valvonnassa. 

Tapasin keväällä 2016 kirjaansa ”Sinivalkoinen 
Suomi” (Arktinen Banaani 2016) viimeistelleen hy-
väntuulisen Airaksisen suosikkisäveltäjäni Friedrich 
Händelin Rinaldo-oopperaa seuraamassa Estonia 
oopperassa Tallinnassa ja kävin puristamassa vuosi 
aiemmin eläkkeelle Helsingin yliopiston filosofian 
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professorin virasta jääneen aktiivisen yhteiskunnal-
lisen keskustelijan kättä kiitollisena lukijana. Niitä 
näitä keskustellessamme, Airaksinen kertoi syvästä 
huolestumisestaan arvokeskustelun tasosta varsin-
kin nyt kun hänen mielestään pitkää ja paneutuvaa 
journalismia Suomessa ei enää ole ja kolumneja 
kirjoittavat kaikki. Ja kun kerran Eestissä olimme, 
muistutin Airaksiselle Jaan Kaplinskin ja Johannes 
Salmisen kirjeenvaihtoon perustuvasta ”Vieläkö 
Tartossa laulaa satakieli” (Tammi 1990)-kirjasta 
Kaplinskin samanlaisen huolestumisen kuin mitä 
Airaksisella oli Suomen suhteen: 

”Eräs sananvapauden ja luomisvapauden perus-
tana lännessä on käsitys siitä, että sanat ja taidete-
okset eivät oikeastaan vaikuta mihinkään minkään 
vertaa. Me voimme sanoa mitä tahansa, haukkua 
kenet tahansa ja miten kovasti tahansa, mutta ka-
ravaani sen kuin kulkee tietään.”

Kaplinski totesi, että kommunistimaissa oli 
toisin. Taiteilijat otettiin toisissaan, kirjailijoiden 
moitteita pelättiin, heitä mielisteltiin ja heitä uhat-
tiin. Heidät otettiin epäilemättä vakavammin kuin 
Suomessa, Yhdysvalloissa tai muualla lännessä. 
Kaplinski näki sen erään aikamme luovien ihmis-
ten tragikoomisena paradoksina. Eikä hän tulevai-
suutta Virossa kaunistellut. Kehitys kulki meilläkin 
samaan suuntaan. Älymystön sana alkoi menettää 
painoarvoaan, etualalle saapuivat ammattipoliitikot 
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ja liikemiehet. Heidän myötään tuli Kaplinskin 
ennustuksen mukaan länsimaalaistyyppinen ke-
vyenlainen, virtaviivaisesti ajatteleva ja kirjoittava 
lehdistö. 

Juuri siksi Airaksinen kirjoittaa omien sanojensa 
mukaan kirjojaan sellaisiksi, jotka eivät olisi vain 
filosofisia vaan nimenomaan valistuksen, edistyksen 
ja modernisaation aatteiden ohjaama kulttuuris-po-
liittista syväanalyysiä aikamme suurista ongelmista. 
Hänen työtään ja ajatteluaan on ohjannut korkei-
den esikuviensa innoittamana Immanuel Kantin 
vaatimus yhdenvertaisuudesta ja puolueettomuu-
desta, mikä taas on ohjannut valoisasta humanis-
mista ja elämänuskosta voimansa ammentavaa 
ihmiskasvoisia ajattelijoita näihin päiviin saakka 
verhojen takana masentavia pimeyden voimia vas-
taan. Ongelmana, tai rikkana rokassa, on kuiten-
kin länsimaita nykyisin sisältä kouristava kramppi, 
joka sai alkunsa hyvästä pyrkimyksestä muuttuen 
jatkuessaan valistuksen valheelliseksi perinteeksi 
esittää julkisuudessa esimerkillisen hyveellisiä ihmi-
siä muille opiksi ja ojennukseksi sekä epävarmaan 
maailmaan pelästyneet ja turvallisuutta etsivät ih-
miset pelästyttänyt postmodernismi. 

Markiisi de Sade on haaste kenelle tahansa, joka 
lukee hänen kiellettyjä romaanejaan, kuten Airak-
sinen kirjoittaa kirjansa johdannossa esitellessään 
systemaattisen tutkimuksensa teemaa. Kyseessä on 
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rankka tutkielma pahuudesta siinä yksityisyyden 
maailmassa, joka on yhteiskunnassa ilmenevän 
pakottamisen vainon, rankaisemisen ja sodan pei-
likuva. Sade kirjoja voi lukea yhdistelemällä kirjal-
lisuuskritiikkiä ja moraalifilosofiaa sekä yhteiskun-
takritiikkiä että retoriikkaa. 

Airaksisen suosittu kirja markiisi de Sadesta on 
tänään ajankohtaisempi kuin ilmestyessään, sillä 
nykyisin vallalla oleva medioiden ja somen levittä-
mä salakavala piilonihilismi hylkää kaikki arvot, ei 
ristiriitaisesti kuten kyynikko vaan suoraan ja yk-
sinkertaisesti, koska nykynihilisteille arvoja ei ole 
olemassa ennen kuin vanhat epäarvot on hävitet-
ty ja uudet luotu tilalle tyyliin: ensin tuhotaan ja 
sitten vasta puhutaan. Mutta mikä pahinta, ihan 
kuten aikoinaan Pyrrhonille, heille kelpaavat kaikki 
mahdolliset argumentit taivaan ja maan välillä – 
eikä niin väliä ovatko ne edes totta, kunhan ne vain 
toimivat ja osuvat tarkasti maaleihinsa. 

Ehkä meillä on siksi kyyninen pessimisti Airak-
sinen, jonka monien filosofia popularisoivien kirjo-
jen motoksi sopisi hyvin sir Francis Baconin neuvo 
siitä, että älä lue siksi että voisit väittää vastaan ja 
hämmentää, että voisit uskoa ja pitää itsestään sel-
vänä tai löytää puhumisen tai keskustelun aihetta, 
vaan että osaisit punnita ja harkita varsinkin kun 
on kyseessä niinkin vaikea abstraktio, kuin tule-
vien tapahtumien vertaaminen menneisiin, jossa 
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joku voi olla Ludvig Wittgensteinin sanoin valmis 
sanomaan, että vaikka menneet tapahtumat eivät 
todella ole olemassa täydessä päivänvalossa, ne ovat 
olemassa eräänlaisessa alamaailmassa, johon ne ovat 
joutuneet todellisesta elämästä, kun taas tulevilla 
tapahtumilla ei ole turvanaan edes tätä varjomaista 
olemassaoloa. 

Ja vaikka Airaksinen vannookin valistuksen ja 
modernismin nimeen, esimerkiksi kokiessaan tais-
televansa romantiikkaa vastaan valistuksen nimissä, 
hän ei pysty omien sanojensa mukaan ”vastusta-
maan postmodernin viehätystä (jakamattomat 
ihmisoikeudet, vapaudet ja tasa-arvo ovat yhä Ai-
raksiselle tärkeä arvo ja osa valistusta ja modernisaa-
tiota). Modernisaatio taas merkitsee hänelle edis-
tystä ja vapauden voittoa vanhoista tulkinnoista, 
perinteistä. 

Airaksinen ymmärtää totuudenjälkeisen ajan pyr-
rhonilaisten uusnihilistien olevan kuin perunkirjoit-
tajia Georg Lucasin kritisoiman modernismin vir-
heestä valistuksen kirkkauden soihtuja jälkiviisaasti 
ja totuudenvastaisesti syyllistäen, kun modernismi 
teki yhteiskunnallisista ongelmista yleisinhimillisiä 
ja ylihistoriallisia, eikä pyrkinytkään purkamaan 
konkreettisesti kaikkialla rehottavaa epäoikeuden-
mukaisuutta. Lucaksen heikkoudeksi on sanottava 
se, ettei hän kyennyt näkemään selvästi modernis-
min kriittistä potentiaalia, kuten Theodor Adorno, 
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jonka mielestä juuri realismi taiteessa loi illuusion 
ehyestä maailmasta, eikä vastannut nykytodellisuu-
den pirstoutunutta ristiriitaisuutta. 

Airaksinen ei tähän helppoon ansaan lankea vaan 
näkee jatkuvana epäilijänä jotain enemmän kuin 
muut. Airaksisen suosikkifilosofi ”Hämärän”He-
rakleitos todisti maailman olevan täynnä vastakoh-
taisuuksia; sekä hyvällä että pahalla oli välttämätön 
paikkansa maailmassa. Maailma ei ole tästä näkö-
kulmasta sen kummallisempi paikka kuin annettu 
mahdollisuus missä me olemme luuloinemme ja 
valheinemme yhtä kuuliaisina kuin Pythia-nimisen 
papittaren käsittämättömät jolkotukset ja Delfoin 
oraakkelin ennustuksina kansalle tulkkaavien pap-
pien armoilla mitä totuuteen tuli, koska uskomme 
heidän osaavan edelleenkin selittävän tämän ajan 
Apollonin, joka tietää kaiken, viisauksia sekä men-
neisyydestä että tulevaisuudesta, mutta ei sitä ettei 
ihmisen pitäisi koskaan kuvitella olevansa enem-
män kuin ihminen, koska hän pääse yrityksistään 
huolimatta kohtaloaan pakoon.

Siksi Apollonin viisauksia kansalle tulkitsevien 
olisi hyvä oppia ensin tuntemaan itsensä ja sitten 
työssään ja elämässään kolme elintärkeää opetusta: 
ei pidä olla kenellekään turhan ilkeä, sillä pilkka 
osuu aina jossain vaiheessa omaan nilkkaan, ja ettei 
kannata valehdella enempää kuin on tarpeen. Kaik-
kein tärkeintä on kuitenkin yrittää pitää pää kyl-
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mänä kaikista houkutuksista huolimatta ja itsensä 
nöyränä, toistaen itselleen joka aamu peilin edessä: 
älä tee tänäänkään hätäisiä päätelmiä siitä mitä näet 
ja kuulet sofisti Protagoraksen, joka oli se heppu, 
joka sanoi ihmisen olevan kaiken mitta, tavoin, sillä 
hänen mielestään kysymys hyvästä ja pahasta täytyi 
aina arvioida suhteessa ihmisen tarpeisiin.

Aristoteleen mukaan kaikella oli oma sisäinen 
päämääränsä – ”teloksensa”, joka sen oli tarkoitus 
saavuttaa. Aristoteleelle se oli onnellisuus, jota hän 
piti ihmiselämän teloksena, kun hän erotti toisis-
taan oleelliset ja satunnaiset ominaisuudet. Oleelli-
sia ominaisuuksia olivat ne, joiden puuttuessa asia 
ei olisi sitä, mitä se on. Satunnaisia ominaisuuksia 
taas ne, jotka määrittivät miten tai millainen asia 
oli, mutta eivät sitä, mitä se on. 

Aristoteles rohkaisi erehtyessäänkin omana ai-
kanaan uusia ovia aukovaa älyllistä ajattelua, joka 
on erittäin harvinaista aina silloin, kun kyseessä oli 
jokin visainen ongelma, johon ei ole löytynyt vas-
tauksia tavallisen arki-ajattelun keskellä siksi, että 
samoin salaa mielessään ajattelevat ihmiset pitivät 
päähänsä pälkähtänyttä mahdollista ratkaisua niin 
uskomattomana ja siksi lähes täysin mahdottomal-
ta, etteivät uskaltaneet sitä ääneen tuoda julki ar-
vostamassaan fiksussa seurassa pelätessään munaa-
vansa itsensä ja menettävänsä kavereidensa silmissä 
arvostuksen.
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Tämä oli näet ihmisen onnellisuuden suurin este, 
ikuinen lajissaan. Markiisi de Sade oli vahvasti eri 
mieltä jo näistä lähtökohdista. Otetaan esimerkiksi 
Wittgensteinin ”Tractatus logico-philosophicukses-
saan”, jonka Wienissä vuonna 1918 kirjoittamassa 
esipuheessaan, Wittgenstein väittää ”tässä ilmais-
tujen ajatus näyttää minusta kiistattomalta”, esittä-
mää ajatusta Jumalasta:

”Jos luodessaan maailman, jossa tietyt lauseet 
ovat tosia, niin samalla Hän on jo luonut maail-
man, jossa kaikki niiden seurauslauseetkin pitävät 
paikkansa - vastaavasti hän ei voisi luoda maailmaa, 
jossa lause ”p” olisi tosi, luomatta samalla lauseen 
kaikkia rakenneosia”. 

Mitä tähän voisi vastata tavallinen ihminen pää 
pyörällä sanoja kielenpäässään mutustellen ja W:n 
arvoituksellisia merkityksiä päässään tarkkaan har-
kiten muuta kuin Wittgensteinin omin sanoin, siitä 
että lause myöntää jokaisen siitä seuraavan lauseen 
kuten sen, että jos hän yrittää epäonnistua ja on-
nistuu yrityksessään, voidaan kysyä: oliko hän on-
nistunut vai epäonnistunut? 

Markiisi de Saden telosta ennen suorapuheinen 
Sokrates, joka juuri siksi tuomittiin kuolemaan 
”nuorison moraalisesta turmelemisesta” puhui is-
kevästi itse asiasta väittämällä ystävilleen, että sen 
joka pysyy kaikesta tällaisesta syrjässä eikä osaa 
nauttia siitä, ei kannata elääkään, sillä se joka ei 
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välitä ruumiinnautinnoista, voisi ihan yhtä hyvin 
olla kuollut. 

Sokrates jatkoi itsepintaisesti kyselyjään siitä, 
oliko kauneus esteenä viisauden hankkimiselle, 
olivatko ihmisten näkö ja kuulo luotettavia, ja oli-
vatko runoilijat oikeassa toistellessaan, että emme 
kuule emmekä näe mitään tarkasti? Ystävät olivat 
Sokrateen kanssa samaa mieltä, että elleivät nämä 
ruumiin aistit olleet tarkkoja ja luotettavia, vielä vä-
hemmän silloin muut, sillä kaikki toiset olivat mui-
ta heikompia. Ehkä Sokrateksessa oli vallanpitäjien 
ja heidän ilkeäntappavana häntänään kaikkialle 
levittäytyneiden teeskentelijätosikkojen mielestä 
moraalisen arvelluttavuutensa lisäksi ärsyttävintä se, 
että hän kehotti meitä tutkimaan pitivätkö meille 
esitetyt väitteet paikkansa ja oliko niitä syytä tutkia 
hieman tarkemmin, vai uskoimmeko niin helposti 
itseämme ja muita, että jos joku vain sanoi asian 
olevan näin, olimme heti samaa mieltä? Samaahan 
tekee markiisi de Sade marssittamalla eteemme toi-
nen toistaan kammottavimpia ällöttävyyksiä. 

Kyseessähän Sokrateksella ja de Sadella on lop-
pujen lopuksi samasta: sekä raju kritiikki valtaa vää-
rien olettamusten eli tiedon avulla käyttäviä että 
sokeasti johonkin ikuisiksi auktoriteeteiksi ilmoi-
tettuja kohtaan uskovia vastaan (Sokrates ihmet-
teli Euthyfronissa (137e) sitä, rakastivatko Jumalat 
hurskasta siksi, että se oli hurskasta, vai oliko se 
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hurskasta siksi että Jumalat rakastivat sitä?). Kun de 
Sade piinaa rienaavalla kielenkäytöllään ja kuvattu-
jen tilanteiden säädyttömyydellä lukijaansa, Sokra-
tes tekee saman verbaalisesti pääsemällä puheissaan 
pikkuhiljaa pääasiaan, eli siihen, miten sielu voi ta-
voittaa totuuden? Sadelle se on paskaa ja panemista, 
Sokrateen mielestä oli taas selvää, että jos se yrittää 
jotain yhdessä ruumiin kanssa, ruumis johtaa sen 
harhaan – eli syy ja seuraus samassa paketissa hie-
man eri tavalla vain esitettyinä. 

Mutta oliko rakkaus tekosyy päästä panemaan 
vai vain halua siihen, minkä omistaa tai siihen mitä 
ei omistanut? Sokrates vastasi että, jos oli myön-
nettävä, että rakkaus oli halua siihen, mitä ei omis-
tanut, ja jos rakkaus oli halua kauneuteen, eikö 
siitä pitäisi päätellä, ettei rakkaus itsessään voi olla 
kaunista, koska se ei omista kauneutta? Sokrates 
heitti näin pallon parin vuosituhannen päähän es-
teettisenä ateismina markiisi de Sadelle, joka potki 
sen eteenpäin homoversiona Oscar Wildelle ja Jean 
Genetille. 

Saden Eros käy Airaksisen sanojen mukaan 
“hämmennyksen ylistämisellä”, joka ei ole kauka-
na alkuperäisestä Eroksesta. Antiikin kreikkalaisten 
Eros oli taas se, joka tätä maailmaa pinnan alla to-
dellisuudessa pyöritti salaisina vilkuiluina, märkinä 
päiväunina (kuten pankkineideillä oli silloin kun 
pankkiautomaatit tulivat: pikapano). Se oli Jumal-
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ten ja kuolevaisten välinen näkymätön energia-
piikki. Kissaa puuhun ajava voima. Daimoni, joka 
syntyi jumalten Afroditen järjestämissä pidoissa. 
Aterian lopuksi köyhyys, Penia, eli puute saapui 
kerjäämään. Silloin Poros, eli ratkaisu oli nukku-
massa Zeuksen puutarhasta liian monesta nekta-
rista juopuneena. Penia kävi pitkäkseen hänen vie-
reensä, sillä hän halusi päästä eroon köyhyydestään 
hankkimalla Poroksen avulla lapsen. 

Näin syntyi ”rakkaus”, joka ei ole mitään muu-
ta kuin panemista ja lahjahevosen suuhun katso-
mista. Sen alkuperä selitti rakkauden raadollisen 
päiväperhosluonteen ja sen hekumalliset piirteet. 
Penin poikana se oli yhtä köyhä, puutteenalainen 
ja kerjääväinen. Afroditen synnynpäivänä syntynyt 
rakkaus taas oli rakastunut kauneuteen. Poroksen 
poikana se oli kekseliäs ja ovela. Faidros puhui sii-
tä, miten rumaa piti välttää rakkaudessa, ja pyrkiä 
kohti kauneutta. 

Hänen mukaansa ilman sitä ei valtio enempää 
kuin yksityinenkään ihminen kyennyt suoritta-
maan mitään suurta eikä hyvää. Tämä on Plato-
nin oma yhteiskuntasopuilijan tulkinta villistä ja 
kurittomasta Eroksesta, joka ei sääntöjä kumarta-
nut vähän samalla tavalla kuin Buck Shakespearen 
”Kesäyön unelma”-näytelmässä, joka pohjaa ikiai-
kaiseen ja universaaliin kevään ja kesän ja kevään 
hedelmällisyysjuhliin. 
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Faidron sanoi Jumalan puhaltavan rohkeutta 
tiettyihin sankareihin, ihan samalla tavalla kuin 
Eros tekee niille, jotka osaavat rakastaa. Sitten hän 
puhui kauniisti ja vuolaasti Akhilleuksesta, joka 
kuoli rakastettunsa puolesta, ja väitti että Aiskhy-
los puhui pötyä väittäessään Akhilleusta Patrokloon 
rakastajaksi. Faidronin mielestä Akhilleus oli kau-
niimpi kuin Patroklos, ja kauniimpi kuin kukaan 
muista sankareista. 

Sokrates teki pilaa myös vahvasti humaltuneen 
Pausaniaan puheesta, jossa hän väitti, ettei Eros 
ole aina kaunis, eikä ylistämisen arvoinen, vaan 
ainoastaan siinä tapauksessa, että se saa ihmisen 
rakastamaan kauniisti. Pausanias väitti, että tavalli-
sen Afroditen seurassa liikkuva Eros oli todellinen 
”jokapaikankulkija”, ja sen toiminta on täysin sat-
tumanvaraista. Hänen tavallaan rakastavat Pausa-
niaan mukaan huonot ja ymmärtämättömät ihmi-
set. Ja hän jatkoi, että sellaisten rakkaus kohdistuu 
ensinnäkin yhtä paljon naisiin kuin poikiin, toiseksi 
enemmän näiden ruumiiseen kuin sieluun, ja li-
säksi he valitsivat rakastaakseen mahdollisimman 
ymmärtämättömiä ihmisiä. 

Näin he tekivät Pausaniaan mukaan, koska he 
pyrkivät vain tyydyttämään halunsa välittämättä 
olenkaan siitä, tapahtuiko se kauniisti vai ei. Sillä 
tavoin Pausaniaan mielestä heidänkin toiminnas-
taan tuli sattumanvaraista, sillä he saattoivat tehdä 



33

yhtä hyvin pahaa kuin hyvääkin.
Samasta asiasta hieman eri sanoin puhuu myös 

kansainvälisesti tunnettu queertohtori ja Helsingin 
yliopiston sukupuolentutkimuksen dosentti Antu 
Sorainen sekä ”Orlando” (Kulttuuriklubi 2016) 
–romaanini jälkisanoissa että ”Anteeksipyyntö ei 
riitä ja muita epätoivon esseitä – och på svenska 
bögnoveller” (Kulttuuriklubi 2017) -kirjassani. 
Antu väittää osuvasti, että homonormatiivisuudella 
tarkoitetaan että joitain oikeuksia – erityisesti ta-
sa-arvoista avioliittoa–ajamaan valjastettu seksuaa-
livähemmistöidentiteetti sulkee ulos monia ihmisiä 
ja seksuaalisesti marginalisoituja ryhmiä:

”Tämä on tullut selvästi ilmi esimerkiksi omissa 
queer-perimysjärjestelyjä koskevissa tutkimushaas-
tatteluissani ja kyselytutkimuksessani. Suuri joukko 
lesboista ei halua tai voi hankkia avioliittoa, lapsia, 
parisuhdetta tai auvoista kotielämää. Vastaavasti 
kaikki homomiehet eivät ole söpöjä heteronaisten 
bestis -tyylineuvojia tai Tom of Finland–klooneja.”

Nyt homotaistelut ovat siirtyneet homojen sisäi-
siksi ja julkisuudelta piilossa usein oleviksi kiistoiksi 
somen myötä paikasta auringon alla myös hetero-
valtamedioissa siitä, kenellä on absoluuttinen ajan 
hermolla surffaileva oikeus omistaa totuus kaiken 
valaisevaan ja ihmeitätekevään homoaurinkoon vie-
lä niin kauan kuin se jaksaa lämmittää 2010-luvun 
lopun uutta homorenessanssia Firenzen 1400-lu-
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vun hengessä, missä Michelangelon homotaide 
ylitti antiikin tyhjän loiston toiston ja loi itsestään 
satumaisen ”vaaleanpunaisen divina artistan”, joka 
elää keskuudessamme yhä voimakkaana hieman 
varjoissa piilossa sateenkaaren typerryttävältä vä-
rikylläydeltä “queereina” alkuvoimaisille tuoksuil-
le, intohimolle, neroudelle, ja poikkeusyksilöiden 
erinomaisuuden kääntöpuolelle, spermalle, hielle ja 
verelle (hieman salaa sadelaisiin vilkuillen ja flirttai-
len...) lemuten. 

Airaksisen Sade-tutkielma kehittää filosofista 
teoriaa sekä itsestään Sadesta että paheellisesta tah-
dosta. Näin tulee todistetuksi sivutuotteena myös 
Thomas Hobbesin oivallus totuudesta ja valheesta 
on totta silloin kun ne ovat kielen, eivätkä olioiden 
ominaisuuksia eli siellä missä ei ole kieltä, ei ole sen 
paremmin totuutta kuin valhettakaan; siitä seuraa 
vaikeasti vastattava kysymys: voiko samalla puhees-
sa normaalissa ihmisten välisessä kanssakäymisessä 
esiintyä pelkästään pyyteetöntä olemista? Airaksi-
nen haluaa ymmärtää paheellisuutta sellaisenaan, 
arvostelematta tai tuomitsematta siitä kehittyvää 
persoonaa. Toinen Sadesta kirjoittanut tutkija, Phi-
lip Hallie on moralisti, joka haluaa ymmärtää Saden 
paheellisen tahdon maailmanparannusyrityksenä.

Romaanikirjailija voi kertoa meille Saden tavoin 
todenmukaisemmin tarinan pahuudesta ja hulluu-
desta, joka on ristiriidassa moraalista käyttäytymistä 
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ohjaavan yliminän kanssa, joita kristityt ovat vähä-
telleet tai väittäneet niiden olevan Jumalan luomia 
ja ohjailemia, joihin ihmisen ei tule koskea pelo-
tellakseen ihmistä pelkäämään ulkoista pahaa ettei 
hän ymmärtäisi sen olevan hänessä itsessään. Juuri 
sen tekee parhaimmillaan markiisi de Saden kirjat 
maailmassa, joka on täynnä ristiriitaisuuksia, kum-
majaisia ja ällötyksiä – siis queermaailmassa, jota 
perverssiksi minäksemme ja todellisuudeksi myös 
kutsutaan.

Pitää muistaa, että queermaailma on ollut ole-
massa niinkin vähän aikaan kuin vasta 2010-luvulta 
yleisen vapautumisen ja uudenlaisen renessanssin 
eli ihmisen todellisen minän vapautuksenelämän-
tapaherätysuudistusliikkeen (vihervasemmiston 
voittokulku) myötä Suomessakin. Vielä 90-luvulla 
älylliset keskustelut olivat homo- ja heterofiloso-
fien rajuja taisteluja Tampereen yliopistossa, niin 
että oli aiheellista tokaista: ja filosofiako muka van-
hojen harmaiden herrasmiesten kiltti keskinäinen 
unikerho, jossa pölyttyneet kirjat täyttävät hiljaiset 
huoneet, joissa vaeltaa hitaasti uneliaita haamunnä-
köisiä utuisia ihmishahmoja mietteissään?

Tunnettu homofilosofi Jukka Hankamäki kertoo 
kirjoissaan seikkaperäisesti vaihe vaiheelta, miten 
Sokrateksen homofilosofiaa yliopistomaailmassa 
ajaneet homoälyköt ajettiin Tampereen yliopistosta 
ulos kovalla ryminällä, etunenässä Juha Varto ja hä-
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nen hengenheimolaisensa. Taustalla vallitsi Hanka-
mäen mukaan näkemys, että jos ihminen on homo, 
hänelle tyypillinen suorapuheisuus pitää hillitä ja 
vaientaa:

”Kun joku ei noudattanutkaan heteroseksuaali-
sen elämäntavan mukaista häpeilevää ja alistuvaa 
asennetta, jonka mukaan suu suljetaan kaikista on-
gelmista kuin sammakon pimppi, on heterolla syytä 
olla huolissaan.” 

Kun älykköhomoja alettiin henkisesti yliopistolla 
teurastaa, Hankamäki kirjoitti, että seksuaalipoliit-
tisen rasismin murtamiseksi kyseinen diskriminaa-
tio olisi pitänyt selvittää perin pohjin. Vastakkain 
eivät nimittäin hänen mukaansa olleet vain homo-
jen ja heteroiden perin juurin erilainen filosofiakä-
sitys, vaan myös se, että heteroseksuaalien harjoit-
tama heterotiede on heteroseksuaalisen perheen, ja 
sen valtasuhteiden symbolinen kuva. Hankamäki 
kertoo myös huvittuneena, miten näillä luennoilla 
Tampereen yliopistossa kävi yleensä vain rumia ja 
pahantuulisen näköisiä miehiä, joiden kasvoilla oli 
vihaisen jääkiekkoilijan ilme, eikä heitä hänen mu-
kaansa voinut pitää kovin henkevinä.

Mutta ei 80-luvulla syntynyt ja nykyisin hen-
kitoreissaan viimeisiään vetelevä gaykulttuurikaan 
mikään viaton pulmunen ole omassa ”antirinasci-
mentossaan” eli vastarenessansissaan. Querelle-fes-
tivaalien järjestäjät ovat saaneet kokea sen mitä su-
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vaitsemattomuus, näköalattomuus ja kapea-alainen 
silmäily omaan ympäristöönsä onkaan nykypäivän 
jo häviämässä olevalle 80-lukulaiselle gaykulttuuril-
le, samaan aikaan kun he uudenlaisten 2010-luvun 
lopun queerien kanssa rakentavat ei-ghettomaista 
avaraa bi-henkistä queerkultturia yhdessä erilaisten 
hauskanpitoon erikoistuneiden “Miss Tsokoladei-
den” kanssa eräiden HLBTQ-äärilaitojen äänekkäi-
tä hyökkäyksiä vastaan.

Maailma ei olisi Montaignen “kiikkulauta” eikä 
sen vastavuoroinen sekoilu Descratesin “mielenlii-
kutuksia” transnatseineen (onhan miellä kuunatsit-
kin), jos se ei olisi sellainen sekava, kompleksinen ja 
ristiriitainen sekoitus hyvää pahaa, aikeita ja järkyt-
täviä lopputulemia, kuin se on mahdollistaen näin 
antirinascimentonsa eli vastarenessansissin, mitä 
brittiläinen aatehistorioitsija Stephen Toulmin ku-
vaa kirjassaan ”Kosmopolis – kuinka moderni aika 
hukkasi humanismin perinnön (WSOY 1998)” - eli 
kuinka tällä ajalla ja uusilla perusoivalluksilla on 
ollut kauaskantoisia seurauksia keskustelun tyyliin 
ja sisältöön:

”Muutos tapahtui vuoden 1965 jälkeen. Viet-
nam - väittelyn lisäksi 1960 - luvulla siirryttiin 
kansallisen päämäärien politiikasta - joka tähtäsi 
konsensukseen - kohti politiikkaa, joka ryhmäetu-
jen vastakkainasettelun pakosta pyrki hävittämään 
vanhoja vääryyksiä. Ylemmät (”kunnialliset”) luo-
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kat olivat 1700 - ja 1800 - luvuilla olettaneet, että 
lukuisat alemmat (”kovaosaiset”) luokat ”tiesivät 
paikkansa”, ja että ne voitiin tarpeen niin vaatiessa 
jonkinlaisella sosiaalisella painostuksella pitää aloil-
laan. Nyt kaikki luokat alkoivat lausua ääneen oman 
mielipiteensä, erillisin äänin mutta silti yhteen ää-
neen. Teoriassa kansalaisoikeusliikkeen (NAACP, 
La Raza, Harmaat pantterit tai seksuaalisten vähem-
mistöjen Gay and Lesbian Alliance) intressit olivat 
kaikkea muuta kuin yhtenevät. Käytännössä ne yh-
distyivät oppositioksi sitä rakenteellista jäykkyyttä 
vastaan, joka ”kunniallisista” ihmisistä oli tuntunut 
vakauden säilyttämisen väistämättömältä edellytyk-
seltä. Seurasi sarja hyökkäyksiä syrjintää vastaan, 
joka oli juurtunut eurooppalaiseen yhteiskuntaan 
noin vuonna 1700, ja jonka uusi kosmopolis oli 
legitimoinut. Institutionalisoitu rotusorto, huutava 
vääryys, johon ei ollut aikoihin puututtu, joutui 
ensimmäisenä kansalaisoikeusliikkeen kohteeksi. 
Muut seurasivat perässä. Moderniin yhteiskuntaan 
pesiytynyt syrjintä joutui koko 1970 -luvun ajan 
vähä vähältä tuleen: naiset, vanhukset, vammaiset, 
lesbot ja homot, kaikki nostivat metelin ryhmä toi-
sensa perään. Ne jotka eivät olleet koskaan kyselleet 
modernin kansallisvaltion hyviä ja huonoja puolia, 
kokivat sen hirvittävänä järkytyksenä.”

Querelle-festivaalin sekä muiden hörhöjen kuten 
“Miss Tskoladeiden” pelastus on kuitenkin nyky-
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ajalle tyypillinen ”suureksi irtautumiseksi” kutsuttu 
prosessi, jossa vanhat horisontit ovat murtuneet ja 
luhistuvat nykyaikaistumisen tieltä myös mitä us-
komuksiin, luuloihin ja uskontoihin ja tapoihin 
tulee vaikka ilmiönä viha, suvaitsemattomuus tai 
tympeä alakulo ei ole mitään uutta toisiaan vihaa-
vien ja kademielisten vähemmistöjen ja kummajais-
ten silmissä.

Jo nykyisin käytöstä poistumassa oleva sana ho-
mous on sekä diskriminoiva että epäoikeudenmu-
kainen. Michel Foucault näki asian näin:

”Vuosisatojen ajan, antiikista lähtien, ystävyys 
on ollut hyvin tärkeä yhteiskunnallinen suhde, 
jonka suojissa miehillä oli tietty vapaus, erään-
lainen valinta. Se oli samanaikaisesti myös hyvin 
voimakas tunneperäinen suhde. Uskon, että 1500- 
ja 1600-luvuilla tällainen ystävyys katosi, ainakin 
maskuliinisessa yhteiskunnassa. Eräs olettamukseni 
on, että homoseksuaalisuus, seksi miesten kesken 
tuli ongelmaksi 1700-luvulla.(...) Uskoakseni syy-
nä sen yhteiskunnalliseen ongelmallisuuteen oli, 
että ystävyys oli kadonnut. Niin kauan, kuin ystä-
vyys oli tärkeätä ja yhteiskunnallisesti hyväksyttyä, 
kukaan ei piitannut siitä, että miehet rakastelivat 
keskenään. Ei ollut merkitystä, rakastelivatko he 
vai eivät. Mutta kun ystävyys katosi kulttuurisesti 
hyväksyttävänä suhteena, syntyi ongelma: ”Mitä-
hän miehet puuhaavat keskenään?” Olen varma, 
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että ystävyyden katoaminen yhteiskunnallisena 
suhteena ja homoseksuaalisuuden julistaminen yh-
teiskunnalliseksi, poliittiseksi ja lääketieteelliseksi 
ongelmaksi ovat yhtä ja samaa prosessia.”

Pohjoismaiden suurimman homosivuston, Qx:n 
suomalainen toimittaja Sami Montell koki ihan 
samoin kuin tuhannet muutkin homot ahdistusta 
rinnassa syksyn 2018 Querelle-festarikohun jälkeen 
kirjoittaessaan kolumnissaan ajatelleensa ensin, et-
tei tähän aiheeseen enää puutu, mutta tunnusti 
lopulta, että pakkohan hänen oli sittenkin lopulta 
vaikka hän tiesi, ettei se muuta juuri mitään toivot-
tomalta tuntuvassa gayskenessä, joka on muuttunut 
jyrkkyytensä takia jo lähes umpimieliseksi ja hen-
gityskyvyttömäksi - ja ehkä hyvä niin; onhan se jo 
kuollut ja melkein jo kuopattukin, vaikkeivat siinä 
roikkuvat tiedä edes miksi. 

Palataanpa queer-esiaikaan ennen televisiokatso-
jia hätkähdyttänyttä “Perienglantilaista skandaalia 
– A Very English Scandal” (Usa ja Britannia 2018) 
Sokrateksen ja Pausaniaksen, joka väitti tämän 
kaikki johtuvan siitä, että ”tavallinen Eros” kuului 
Afroditelle, joka on paljon nuorempi kuin se toinen 
-sitä paitsi miehestä ja naisesta siinnyt. ”Taivaalli-
nen Eros” kuului Pausaniaan mukaan Afroditelle, 
jonka sikiämiseen naisella ei ole olenkaan osuutta, 
vaan pelkästään miehellä, joka vanhempana oli vail-
la nuoruuden ylimielisyyttä. 
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Pausaniaksen mukaan tämän Eroksen haltioitta-
mat rakastavat miespuolisia yksilöitä, ja kohistavat 
kiintymyksensä siihen sukupuoleen, joka luon-
nostaan oli voimakkaampi ja järkevämpi. Poikien 
rakastajista voi Pausaniaan mielestä jopa nähdä, 
ketkä olivat puhtaasti tämän Eroksen vallassa, sil-
lä sellaiset eivät rakastaneet pikkupoikia, vaan jo 
järkevään ikään tulleita nuorukaisia. Pausanias sa-
noi uskovansa, että ne joiden rakkaus syttyy siinä 
vaiheessa, olivat valmiit elämään lopun elämään-
sä yhdessä rakkautensa kohteen kanssa. He eivät 
kuulemma tekisi niin kuin sellainen, joka valloitti 
ymmärtämättömän lapsen, ja sitten petti hänet, ja 
lähti pilkaten hänen luotaan.

Kirjoittiko markiisi de Sade vain sen, minkä 
kaikki jo tiesivät mutta eivät rohjenneet siitä ääneen 
puhua, ja mitä herraskainen ja estynyt yläluokkai-
nen piilohomo Platon ei uskaltanut, kun hän halusi 
olla poliitikko, kaikkien ystävä, ja tulla vallanpitä-
jien kanssa toimeen saadakseen heiltä myöhemmin 
arvostusta ja kunnioitusta Akatemiaansa varten? 
Ehkä siksi hän ei halunnut tai tahallisesti itseään 
päästänyt/päässyt itse asiaan, niin perinpohjaisesti 
kuin vapausaatteen innoittamana Ranskan Suuren 
Vallankumouksen hengessä markiisi de Sade uska-
liaissa ja lähes tunnuksellisissa kirjoituksissaan? 

Toisaalta Platonin järki ei päästänyt intohimo-
jaan häkistään jääden siksi elämälle vieraaksi, vaan 



42

piilotteli ja vääristeli kirjoituksissaan ajan tavan 
mukaan tehdessään ihailemastaan ja ihailunsa koh-
teella hyvin rahastaneena Sokrateesta tunteettoman 
yli-ihmisen, jota seuraajat kumartavat myöhemmin 
Platonin kirjoituksia kunnioittaen harvinaisen roh-
keana ja päättäväisenä miehenä - mutta ei ketään 
ihmistä ole kivestä tehty. 

Mutta mistä kaikki oikein alkoi minun kohdal-
lani? Miten minusta tuli esteettisesti ja poliittisesti 
”perverssi”? Oscar Wilden älyllinen piikittely oli 
tehnyt minuun nuorukaisena suuren vaikutuksen. 
Samoin Fernando Pessoan sekä Joseph Brodskyn 
dissidenttirunot ja muuntuvat kansainvälisesti riip-
pumattomat multiegot sekä Pasolinin freskomainen 
trilogia ”Tuhannen ja yhden yön tarinat, Cantebu-
ryn kertomuksia ja Decamerone” (Pasolini ohjasi 
myös ”sadelaisen” Sadoman 120 päivää). 

Kun muutin Helsinkiin parikymppisenä, tutus-
tuin homoperformance-ryhmissä vaikuttaneeseen 
lavastaja Kimmo Takalaan, joka lainasi minulle 
Jean Genetin Querelle-kirjan, jonka ahmin niin 
että muutuin itsekin kirjailija Rosa Liksomin sa-
noin Suomen Jean Genetiksi eikä sen jälkeen ollut 
paluuta mihinkään muuhun, ainakaan mihinkään 
tavallisen ihmisen unelmana pitämään normaaliin 
päiväjärjestykseen. 

Mutta vasta kun professori Airaksiselta tuli vuon-
na 1995 kirja markiisi de Saden filosofiasta, jonka 
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pokkariversiota te tässä luette minun esipuheellani 
ja Airaksisen jälkipuheella täydennettynä, huoma-
sin etten ole sittenkään ”wildeläis-pasolinilais-ge-
netilainen”-anarkisti Pessoan ja Brodskyn henkeen, 
vaan enemminkin ”sadelainen”- kaiken kyseenalais-
taja ja esteettinen ateisti, ja että koko edellä mainit-
semani queerälykköjen ylevä kaarti oli myös sitä itse 
itsessään - tahtoivat he sitä tai eivät - enemmänkin 
kaikesta velkaa markiisi de Sadelle kuin he uskalsi-
vat töissään säällisesti sitä kasvojaan menettämättä 
edes tunnustaa.

Ja kun on kerran filosofi, on aina filosofi: se pitää 
hyvin paikkansa nimenomaan professori Airaksi-
sen kohdalla. Hänen aiemmat kirjansa ovat aina 
herättäneet keskustelua uudistajan Ludvig Witt-
gensteinin varoituksien hengessä siitä, että kaiken 
maailman hölynpölyn viljeleminen järkipuheena 
vie meidät harhaan todella tärkeissä kysymyksissä. 

Isoille kustantamoille aiemmin kirjoittaneelle 
Airaksiselle näytettiin ovea, koska hänen kirjojaan 
kustantajan mukaan lukivat enää vain yli-intellek-
tuaaliset naiset, eikä heitä ollut kustantajan mukaan 
enää ollut paljon jäljellä. Markiisi de Sade on toista 
maata. Se on kuulunut ilmestymisestään lähtien 
nuoren älymystön ja pienen queerintellektuellien 
lukulistojen kärkeen ja sitä myydään vieläkin kir-
jadivareissa korkeaan 10-18 euron hintaan. Sain 
Airaksisen kirjoittamaan esipuheen ortodokseista 
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kertovaan kirjaani ”Kohti korkeuksia – Jumalaa 
lähellä: ortodoksiesseitä” (Kulttuuriklubi 2019). 
Luulen, että häntä ärsytti niin paljon luterilaisten 
ex-arkkipiispa Jukka Paarman väite siitä, että us-
kontojen ulkopuolella ei ole objektiivista etiikkaa 
vaan pelkkää relativismia, että hän päätti vastaisku-
na kirjoittaa sekä esipuheen kirjaani, että sen säih-
kyvän älyllisenä sivutuotteena Bazar-kustantamon 
vuoden 2020 keväällä julkaiseman kirjan ”Ihme-
maan tarinoita - kolme sarjaa ajatuksia henkisyy-
destä, hengellisyydestä ja uskonnoista”, jota olen 
referoinut laajasti ortodoksikirjassani. 

Samaan aikaan sain ylipuhuttua hänet ylipuhu-
maan Gaudeamus kustannuksen kustannusjohta-
jan antamaan Kulttuuriklubille oikeudet julkaista 
hänen vuonna 1995 suomeksi englannista Manu 
J. Vuorion kääntämän teoksensa ”The Philosphy 
of the Marquis de Sade” tämän nyt käsissäsi ole-
van pokkariversion, sillä muistutuksella lukijoille, 
ettei markiisi de Saden filosofia ole mikä tahansa 
kirja kirjojen joukossa, vaan yksi alansa parhaista, 
perusteellisimmista ja mielenkiintoisimmista per-
usteoksista, johon viitataan usein, ja jota myydään 
edelleenkin englanninkilisessä yliopistomaailmassa, 
ja joka nostaa kunniakkaasti Airaksisen tieteenteki-
jänä Edvard Westermarckin ja Georg Henrik von 
Wrightin rinnalle kansainvälisessä omaperäisten 
ajattelijoiden harvalukuisessa tähdistössämme.
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Tärkeä teko tämä oli siksi, ettei uskovaishörhöt 
etupäässä Päivi Räsäsen aseenkantajana tunnetuk-
si tullut entinen Airaksisen tohtorikoulutettava, ja 
kiistanalainen professori Tapio Puolimatka (kris-
tillisdemokraattien europarlamenttiehdokas) aio, 
huolimatta siitä että suvaitsevainen ilmapiiri on 
levinnyt yhteiskunnassa, hellittää otettaan tuomi-
tessaan vapautta ja mielihyvän hakemista vedoten 
sen synnillisyyteen, kuten maaliskuun Kirkko-ja 
kaupunki-lehden facebook-sivuilta saimme lukea 
piispanvaalit Teemu Laajasalolle hävinneen “lähi-
öisoäitinä” itseään mainostavan entisen yliopistol-
lisen kristillisen auktoriteetin, Jaana Hallamaan 
kirjoituksesta kirjailijanimimerkki E. L. Jamesin 
vuonna 2011 julkaistusta, miljoonapainoksina le-
vinneestä kirjasta ”Fifty Shades of Grey”. 

Se on hänestä yksinkertaisen kertomusrakenteen 
varassa etenevä viihteellinen, kirjallisesti vaatima-
ton kuvaus erilaisista sadomasokismia, alistamista 
ja sitomista sisältävistä eroottisista fantasioista. Jaa-
na Hallamaa kirjoittaa nimimerkillä ”lähiöisoäiti” 
- mikä olisikaan luotettavampaa ja hellyttävämpää? 
Mummo ei varmasti pervoile, hän haluaa lukijansa 
ymmärtävän rivien välistä. Mutta kun puhutaan 
esimerkiksi S&M maailmasta, isoäidin mietteet 
ovat oudosti asemoituja itse aiheen kanssa. S&M 
isoäiti on outo ajatus, vaikka olen varma, että mo-
net heistä ovat isovanhempia. Seksi kuuluu kaikille, 
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myös vanhemmille ihmisille, koska seksin rajat ovat 
kaukana ja katto korkealla. 

Millaista olisi seksi täydessä valossa? Kaikki seksi 
meidän kulttuurissamme on harmaalla alueella, niin 
tukahdutettua seksuaalisuus on, kiitos kristillisten 
opettajiemme. Miten ihmeessä vetää raja oikean ja 
väärän seksin välille? Puhummeko pervoilusta vai 
mistä? Kristityt ovat aina olleet kaikkea seksiä vas-
taan, joten se siitä. Mikä on se oikea laji seksiä, joka 
on valosta syntynyt? Halu on heistä aina pahasta.

Hallamaa väittää, että vääränlainen seksi on 
syntistä, paheellista ja jopa rikollista; hän kirjoit-
taa, ”yleistyykö alistava ja kumppania fyysisesti ja 
psyykkisesti vahingoittava seksi?” Toisen vahingoit-
taminen on rikos, alistava seksi taas saattaa olla kon-
sensuaalista, esim. orjasopimukset kahden aikuisen 
välillä. Monesta juuri alistaminen on kivaa, mutta 
vain seksileikkinä. Kipu tekee seksissä hyvää yllättä-
vän monelle. Kaikilla on omat fetissinsä, sanoo tun-
temani psykiatri, myös naisilla ja todennäköisesti 
myös “lähiöisoäidillä”, vaikka hän antaa ymmärtää 
toisin. 

Naisten alistamine kuuluu juuri sille patriarkaa-
tille, jota kirkko on tukenut kaikkina aikoina. Nai-
nen vaietkoon seurakunnassa. Seksissä naisilta ei ole 
kysytty mitään: raskaana ja paljain jaloin on nainen 
kohdallaan. Kirkon olisi hyvä siivota oma pihansa 
ensin, ennen kuin moittii muita. Hallamaan tapai-
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nen eliitti kyllä pärjää.
”Tunnemme viehtymystä myös haitalliseen, ei-

vätkä nautinnon ja hyvää tekevän rajat osu yksiin. 
Mielihyvä saa keskittymään huonoihin asioihin”, 
mitä tähän rimanalitukseen enää sanoisi? 

Hallamaa tuomitsee mielihyvän tavoittelun, il-
man mielihyvää ei ole seksiä, siis Hallamaa tuomit-
see kaiken seksin, aivan kuin huomaamattaan. Mitä 
jos kirkonmenot ja rukous tuottavat mielihyvää? 
Tietysti moni meistä tuntee mieltymystä haitalli-
seen, kuten tupakkaan, viinaan ja ankaraan vittui-
luun, mutta mitä tällä on tekemistä nautinnon ja 
hyvää tekemisen rajojen kanssa. Joskus teemme pa-
haa, joskus hyvää, joskus nautimme, joskus kärsim-
me. Ja sitten on seksiä, joka joskus on hyvää, joskus 
ei. Mutta miten seksuaalinen nautinto haetaan ja 
miten se saadaan, on asia erikseen. 

Hallamaa voisi sanoa suoraan olevansa huolestu-
nut raiskauksista, mutta niin ovat kaikki vastuulli-
set kansalaiset riippumatta siitä, kuinka himokkaita 
ovat muuten. Kunnon kristittyjen makuuhuoneissa 
tapahtuu myös kummia. Papit ovat pedofiileja siinä 
missä muutkin ja vähän enemmänkin. Miten pär-
jää pedofiili pappi pääsiäisen kovassa valossa? Onko 
homous todella pahe? Mitä todella tapahtuu rippi-
koululeireillä? Ovatko kiihkeät lahkolaiset myös si-
veitä ihmisiä? Vapauttaako usko seksin orjuudesta? 
Hallamaa sorkkii ampiaispesää. Niitä on lähiöissä.
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Olisi hyvä jos Hallamaan tapaiset siveyden si-
pulit pääsisivät eroon perverssin teemasta ja us-
kosta, että kaikki seksi ja siihen liittyvä nautinto 
vahingoittavat ihmistä. Seksi on vain seksiä, tarve 
jota hoidellaan monin eri tavoin. Jos vahingoittaa 
toista, poliisi hoitaa asian. Jos vahingoittaa itseään, 
on paras mennä psykiatrille hoitoon. Muut sitten 
hakevat nautintoaan omalla tavallaan, joka herra 
paratkoon ei kuulu mitenkään muille, erityises-
ti siveyspoliiseille ja tiukkapipoisille kovan linjan 
konservatiivisille kristityille kuten Päivi Räsänen ja 
Tapio Puolimatka tai Jaana Hallamaa.

Esipuheen alussa esitetty renessanssihumanistin 
ja skeptikko Michel de Montaignen lause on eräs 
ihmisen todellisen minän vapautumisen moni-
mutkaisen ja vaikean pelin ensimmäisistä tärkeistä 
avaussiirroista uskon, tiedon ja järjen sekä tun-
teiden väliseen vuosituhantiseen ja yhä jatkuvaan 
kamppailuun – jonka jälkeen kritiikistä muodostui 
käytännössä valistuksen ja filosofian synonyymi.

Tämä vaikutti siihen, että ihminen alkoi ilman 
1500-vuotta ihmisyyttä kuristavan uskonnollisen 
köyden painolastia miettiä todella, olivatko hänen 
halunsa syntyneet hänessä itsenäisesti (proustilai-
sesti ajateltuna nykypäivässä: olla ytimekkäästi sat-
tumanvaraisuuden ohikiitävissä nanosekunneissa 
jotain sitä samaa mikä ilmeni tyhjien esineiden 
hengettömässä ilmeettömyydessä - olla mitä oli ja 



49

tulla siksi miksi halusi...) erinäisten sattumusten 
kohtalokkaan summana, vai olivatko ne periyty-
neet, siirtyneet muualta, tai tupsahtaneet noin vain 
elämään, toisin jo sen alkumetreillä, ja voisiko hän 
päästä niistä eroon, joko yrittämällä välttää halu-
jensa kohtaamisia, tai yrittämällä voittaa aiemmin 
voittamattomat halunsa, kuten Tom of Finland pal-
jastaa salaisissa muistelmissaan: 

”Elin elämäni niin kuin elin ja nyt tätä kaikkea 
on helpompi arvioida näin jälkikäteen kuin silloin 
kun itse olin omien päähänpistojeni kohteena esit-
tämässä ympäristölleni ymmärrykseni lähes täydel-
lisellä ja lapsenomaisen kärkevällä puuttumisella 
asiaan kuin asiaan vain tietämättömyyteni osoituk-
sia siitä mitä mahdollisesti oli seuraavaksi tulossa 
tyhjien tynnyrien osastoni kolinoista suurella itse-
rakkaudella ryyditettynä.”

-Harald Olausen: Tom of Finlandin salaiset 
muistelmat (Kulttuuriklubi 2017)

Tom of Finland eikä markiisi de Sade olleet siis 
huonossa seurassa etsiessään syytä elämäämme tai 
syyn alkuperää, jotta olisimme löytänyt tiedon siitä, 
olivatko himomme puhdas vai oliko se syy tai sen 
seurausta. Kannattaa kuitenkin muistaa miten jo 
skottifilosofi David Hume pyrki tutkimaan jokaista 
käsitystä nähdäksemme, oliko se koottu todellisuu-
denvastaisesti: 

”Skeptinen epäily sekä järjen että aistien suhteen 
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on tauti, jota ei voi koskaan perin pohjin parantaa, 
vaan sen täytyy palata luoksemme alinomaa, vaikka 
kuinka häätäisimme sitä ja joskus tuntisimme siitä 
kokonaan vapautuvamme.”

Silti sokraattisesti ajateltuna, oikea oivallus johtaa 
usein myös oikeaan toimintaan, ja vain siitä, joka 
tekee oikein, tulee ”oikea ihminen” moraalisessa 
mielessä, sillä vakaumuksensa vastaisesti toimivan 
ihmisen on mahdotonta olla onnellinen ehkä myös 
siksi, että meillä on edelleenkin epävarma käsitys 
siitä mitä aistimme, koska varmaa tietoa voimme 
saada vain siitä, mitä ymmärrämme järjen avulla. 
Ihmisillä on kuitenkin kyky ja oikeus päättää asiois-
taan ja tehdä valintoja, jotka heistä tuntuvat hyviltä, 
huolimatta siitä että ikäviä asioita levitellään julki-
sesti kaiken kansan nähtäville. Albert Camus kysyy 
itseltään, mikä on se arvaamaton tunne, joka riistää 
sielulta sen elämälle välttämättömän unen:

”Maailma, jonka pystymme selittämään keh-
noillakin perusteilla, on tuttu maailma. Mutta 
maailmankaikkeudessa, jossa on riistetty haaveku-
vat, ihminen tuntee olevansa muukalainen. Hänen 
maailmanpakolaisuutensa on auttamaton, sillä hä-
neltä on riistetty niin kadotetun isänmaan muistot 
kuin toivo luvatusta maasta. Absurdisuuden tunne 
merkitsee juuri tätä kuilua ihmisen ja hänen elä-
mänsä, näyttelijän ja kulissien välillä.”

Michel de Montaigne valitti esseissään yhteis-
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kunnan tekosiveyttä, ja käsitteli seksuaalisia koke-
muksia humanistisella paatoksella ennen de Sadea, 
kun hän ihmetteli avoimesti jo lähes viisisataa vuot-
ta sitten, mitä pahaa seksuaalinen akti, niin perin 
luonnollinen, tarpeellinen ja oikeutettu, on tehnyt 
ihmiskunnalle, että emme uskalla puhua siitä ilman 
häpeää, ja että suljemme sen vakavan ja säädyllisen 
keskustelun ulkopuolelle? Hänen mukaansa me 
rohkenemme lausua sanat tappaa, ryöstää, pettää, 
mutta tätä emme rohkene lausua kuin hampaiden 
välistä sihahtamalla:

”Tarkoittaako se mitä vähemmän me henkäisem-
me sitä sanoiksi, sitä enemmän meillä on oikeus 
hekumoida sillä ajatuksissamme. On kohtuullisen 
järkevää arvostella ihmistä hänen tavanomaisem-
pien piirteiden perusteella; mutta kun ottaa huo-
mioon tapojemme ja mielipiteidemme luontaisen 
horjuvuuden, minusta on usein tuntunut, että jopa 
hyvätkin kirjailijat ovat hakoteillä yrittäessään väki-
sin luoda meistä lujaa ja yhtenäistä kudosta.” 

Montaignen viljelmä humanistinen skeptisismi 
on ainoa lääke jäykkää dogmatismia vastaan, mikä 
esiintyy kaikkialla ja saa oikeutuksensa akateemi-
sesta filosofiasta. Pragmaattisen filosofian edustaja 
John Deweyn sanoin, filosofia ei pysty tavoittamaan 
akateemisten piirien ulkopuolella olevia ihmisiä. 
”Pragmatismi”-luennoissaan vuonna 1907 Wil-
liam James esitti ajatuksen totuudesta perustuvan 
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toden ideoihin, jotka olivat sellaisia, joita voimme 
vertailla, pätevöittää, vahvistaa ja todentaa, vaikka 
silti me edelleen kuumeisesti kysymme, mikä on 
todellisuuden rakenne ja mitkä ne määreet, jotka 
tekevät asioista juuri sitä mitä ne ovat?

Airaksisen huikea ja mobnella tapaa sekä kään-
teentekevä että koko ajan ajankohtaisemopi de 
Sade-tutkielma innostaa ajattelemaan yli totutun 
perinnäistavan kaikkia kaavamaisuuksia vastaan, ja 
on siksi lajissaan jokaisen kunnianhimoisesti ovia 
edessään rikki potkivan queerin ihailema käsikirja 
siitä, miten maailma makaa kun se oikeasti makaa 
ilman tylsiä ja valheellisia selityksiä siitä, miten sen 
pitäisi maata. 

Iida Siimes kysyy “Menage à Troisin” eli 
queer-feminismi-porno-lehden pääkirjoituksessa 
vuodelta 2015 onko lukijakin saanut tarpeekseen 
luonnollisuusargumentista? Siis siitä, että jos sisi-
lisko/hauki/japaninmakaki ei harrasta ryhmäseksiä/
raakaruokaa/kirjoneulontaa, niin ei pidä sinunkaan 
harrastaman. Tai mikä pahempaa: jos ne harrasta-
vat, sinunkin pitäisi:

“Menage à trois-lehti lupaa, ettei uusi LUON-
TO-teemanumero sisällä mitään yhtä idioottimais-
ta. Sen sijaan se sisältää upeita kuvia ja tekstejä ja 
enemmän sivuja kuin ikinä ennen. Jos niiden pe-
rusteella pitäisi tehdä päätelmiä HOMO SAPIEN-
SIN luonnollisesta seksuaalikäyttäytymisestä, niin 
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silmiinpistävältä näyttäisi korkeintaan sen loputon 
monimuotoisuus.”

Vuoden 2015 numerossa kirjoittajat tästä inspi-
roituneina pyysivät lukijoita lähettämään heille 
pornoselfieitä. Vaikka kyseessä ovatkin hyvinvoivat 
akateemiset runkkarikakarat, lehden linja on aido-
noloisesti heteroisille ja- äideille sallituissa rajoissa 
“tekopenis perseessä-ähäkutit jos vain mummo ja 
majuri-talvisotapaappa tietäisivät”- ilkeilevä lap-
siensa alaston- ja runkkukohtauksissa – isoa seiso-
vaa queerkyrpää unohtamatta, sympaattisen härski 
syväkurkistus tulevien akateemikkojen ja professo-
rien anarkistisesti leikkivään mielenlaatuun siinä 
kohtaan, jossa säädylliset murhenäytelmät astuvat 
ikävällä tavalla mukaan kuvioihin, tulee talvi, pork-
kanat jäätyvät ja ydinvoimalla lämmitetyn talon 
sisällä istuu vieri vieressä illan pimetessä kaksi toi-
silleen vihamielistä ja tuntematonta ihmisenkuor-
ta unohtaneena sen tärkeimmän: miksi he olivat 
aikoinaan jaksaneet tehdä kaiken tämän mikä ei 
ollutkaan sitä miksi he sitä silloin luulivat.

Julkaisut ovat runollisia välähdyksiä ilkikuri-
suuden maailman sivukujilta, ja niistä haisee läpi 
huonon maun sekä epäselvyyksien kunnioittamisen 
tuska. Näin suomalaisten queerlesbofeministinen 
alakulttuurijulkaisukin näyttää velkansa ja kiitol-
lisuutensa markiisi de Saden avaamille mahdolli-
suuksille olla mitä on myös seksuaalisesti fantasioi-
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den hyvän maun ja oman arvovallan äärirajoilla 
oman perheen vastuksista huolimatta, ja julistaa 
sen markiisidesadelaista ilosanomaa kadotettujen 
tyrmien pahanhajuisilta pohjilta turvallisesti sen 
enempää valtakulttuuria häiritsemättä kuin hyttys-
en paska Itämeressäkään.

Markiisi de Saden vahva vaikutus näkyy edellen-
kin koko ajan vapautuvassa ilmapiirissä yhä voi-
makkaampana, mitä seksuaalisuudesta puhumiseen 
ja sillä itsensä ilmentämiseen tulee, yhtä hyvin ja 
selkeästi se näkyy myös Friedrich Nietzschen vii-
meisessä kirjassa “Ecce Homo” (Summa 2002), 
jonka kirjoittaja ja esittämä kaikki sen ajan arvot 
kunnolla kyseenalaistanut ihminen olivat sata vuot-
ta aikaansa edellä aikalaistensa suureksi kauhuksi 
ja järkytykseksi. Esipuheensa aluksi filosofi muis-
tuttaa ettei ole mikään pelottava kummajainen tai 
moraalihirviö, vaan luonnostaan täysi vastakohta 
sellaisille ihmisille, joita siihen asti oli kunnioitettu 
hyveellisinä:

“Näin meidän kesken, minusta näyttää siltä, että 
juuri tämä on yksi ylpeydenaiheistani. Olen filo-
sofi Dionysoksen opetuslapsi, mieluummin olisin 
satyyri kuin pyhimys.”

Samanlainen on vapaan erotiikan hullaannutta-
ma Airaksisen markiisi de Sade. Airaksisen hellimä 
kirjoitustyyli on pohtivaa ja älyllisesti haastavaa kun 
hän tunnustaa “Sinivalkoisessa kirjassa”, että filoso-
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fia on itsessään liian yleistävää soveltuakseen yhden 
maan ja kansan tilan kuvaamiseen ja selittämiseen. 
Markiisi de Sadessa hän puhuu yksilön pahuudesta:

”Absoluuttisen optimistin mukaan jotkin hyvät 
asiat osoittautuvat olevan pahoja, mutta vain nä-
ennäisesti, ja luonnon kuvat toimivat kuvan kau-
nistamiseksi – edellyttäen että ne ovat varsinaisia 
vajavaisuuksia, joiden varjot ovat samanaikaisesti 
sekä pysyviä että ohimeneviä mitä sopivammalla 
esteettisellä tavalla”.

Airaksisen de Sade-tutkielma on edelleenkin tär-
keä osa yleissivistystä sekä perusteos pohdittavaksi 
akselilla ihminen-vapaus-valta-ja kontrolli, sillä de 
Sadellekin olemassaolon kysymys oli pohjimmil-
taan kysymys ihmisen vapaudesta ja siitä, kenellä 
on oikeus sanoa, mikä on oikein. Airaksisen kirja 
on merkittävä myös siksi, että hän onnistuu valai-
semaan Saden kaunokirjallisten teosten filosofista 
maailmaa ja analysoi niissä esiintyvää etiikkaa, kä-
sitystä vapaudesta ja nautinnosta sekä elämänkatso-
musta vertaamalla Saden elämää ja tuotantoa filoso-
fian historian muiden suurten nimien, kuten mm. 
Hobbesin ja La Mettrien saavutuksiin.

26.2.2019
Vallilan kirjaston naapurissa Helsingissä ja kirjas-

tolaisille avusta kiitollisena (mm. Sauli The Kamp-
pi...) 

Harald Olausen
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Johdanto
Saden nimi on tuttu psykologian sadismin käsit-
teestä, jonka mukaan joku voi nauttia kiusatessaan 
toista ihmistä. Sadea on käsitelty myös teatterissa. 
Suomessa on esitetty Yukio Mishiman Markiisitar 
de Sade, jossa markiisin vaimo tilittää tuntojaan 
miehen ollessa vankilassa. Toinen kuuluisa näy-
telmä on Paul Weissin Jean Paul Marat’n vaino 
ja murha Charentonin sairaalan näyttelijäryhmän 
esittämänä ja herra de Saden ohjaamana. Tässä näy-
telmässä hullujenhuoneeseen teljetty markiisi ohjaa 
muita hulluja terveiden iloksi. Näytelmän suuri tee-
ma on ihmisen vapaus.

Saden nimi kuuluu, mutta kuka tuo 1740 synty-
nyt ranskalainen aatelismies oikeastaan on? Hänen 
kirjansa, kuten Justine ja Sodoman 120 päivää, on 
käännetty suomeksi. Edellinen on julkaistu ero-
tiikkaan keskittyvässä sarjassa, jälkimmäinen vain 
osittain. Oma kirjani pyrkii valaisemaan Saden kau-
nokirjallisten teosten filosofista maailmaa ja analy-
soi niissä esiintyvää etiikkaa, käsitystä vapaudesta ja 
nautinnosta sekä elämänkatsomusta. Esittelen Sa-
den elämää ja tuotantoa ja suhteutan ne filosofian 
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historian muiden suurten nimien, kuten Hobbesin 
ja La Mettrien saavutuksiin. Esittelen myös perver-
sioon ja muihin paheisiin liittyvää moraalifilosofiaa. 
Tässä käytän hyväksi nykyään niin muodikasta hy-
veiden ja hyvän elämän näkemystä, joka periytyy 
meille Aristoteleelta. Sovellan myös kirjallisuus-
kritiikin ja retoriikan keinoja, jolloin puhutaan 
ironiasta ja metaforasta. Tutkin myös herkuttelua 
kulttuurihistoriallisena ilmiönä ohjenuorana J.-A. 
Brillat-Savarinin Maun fysiologia. Sade kirjoittaa 
paljon jätteen ja saastan syönnistä, ikään kuin pil-
katakseen ranskalaisen kulttuurin ruokapöydän 
perinnettä.

Jotta tämä kirja olisi ymmärrettävissä oikein, lu-
kijan olisi hyvä perehtyä ensin ainakin Justineen ja 
Sodomaan. Tällöin saa oikean kuvan siitä seksin ja 
sadismin liitosta, joka on markiisin tavaramerkin 
takana. Ilman näiden kirjojen lukemista voi olla 
vaikea saada kuvaa tämän kirjan teemoista. Olisi 
hyvä tutustua myös Sodoman kokonaisuuteen, 
jonka muodostaa laaja paheiden summa, kauheuk-
sien katalogi. Juliette on yhtä tärkeä lähde. Saden 
tekstihän niin on erikoislaatuista, että sitä on lähes 
mahdotonta kuvata. Julmuudet, murhat, seksi ja 
sadismi ovat siinä pinnalla tavalla, joka on ainut-
laatuista koko länsimaisessa kirjallisuudessa. Saden 
tekstit ovat todella rankkoja, sillä niiden tehtävänä 
on kuvata kaikki paheen muodot niin alasti kuin 
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suinkin. Samalla Sade kokeilee kielen ja tyylin 
avulla. Justine on teennäisen koukeroista tekstiä, 
Sodoma luettelo ja Juliette raakaa realismia. Saden 
lukeminen saattaa olla kidutusta. Mutta samalla voi 
sanoa, että kuten niin usein sattuu, ensimmäinen 
on paras: Platon oli paras filosofi, Hobbes paras yh-
teiskuntatieteilijä, Newton paras fyysikko ja Kivi 
paras suomenkielinen kirjailija. Samalla tavalla Sade 
muodostaa paitsi roisin ja vaarallisen kirjallisuuden 
alkupisteen, myös sen mittakepin, joilla kaikkia 
muita saavutuksia täytyy mitata ja arvioida.

Miksi siis lukea Sadea? Vastaus on selvä. Ilman 
Sadea ei voi ymmärtää suurta osaa nykypäivän kon-
tinentaalista filosofiaa. Friedrich Nietzsche sanoo: 
kun menet tapaamaan naista ota ruoska mukaa-
si. Saman lauseen kirjoitti Sade jo viisikymmentä 
vuolla etukäteen. Nietzsche puhuu Jumalan kuole-
masta, Sade oli jo sanonut saman. Nietzsche erottaa 
toisistaan orjamoraalin ja yli-ihmisen jalon, kovan 
ja kauniin etiikan. Sade oli julistanut aivan samaa 
aikaisemmin. Sade on kuitenkin hirvittävä ja siksi 
pilkan matkan rankasti sensuroitu. Multa nyt hän 
on jälleen vapaa vankilastaan, eikä historiallinen 
uteliaisuutemme tyydyty ennen kuin tiedämme, 
mitä hän kirjoitti ja mitä hän halusi sanoa. Sade on 
inhimillisen kulttuurin kääntöpuoli. Hän on ihmi-
nen, jonka alitajuinen pääsi esille ainutlaatuisella 
lavalla. Voisi sanoa, että Saden suurenmoisuus ih-
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misenä ja kirjailijana on juuri siinä, että hänen alita-
juntansa on pinnalla, kaikkine niine houreineen ja 
kauhuineen, jotka me muut koemme vain pahim-
missa painajaisissa. Sade siis sallii meidän kurkistaa 
sinne, mitä ennen emme ole nähneet, vaikka kaikki 
tuo on aina vaikuttanut elämäämme.

D. A.F. Sade on haaste kenelle tahansa, joka 
lukee hänen kiellettyjä romaanejaan. Tämä teos 
on systemaattinen tutkimus haasteen luonteesta. 
Samanaikaisesti se on tutkielma pahuudesta siinä 
yksityisyyden maailmassa, joka on yhteiskunnassa 
ilmenevän pakottamisen, vainon, rankaisemisen 
ja sodan peilikuva. Olen aiemmin tarkastellut jul-
muuden esiintymismuotoja julkisessa maailmassa 
teoksessani Ethics Df Coercion and Authofity.

Käsillä olevassa teoksessa tulemme kohtaamaan 
yksityisyyden arvoituksellisia piirteitä, kun ihmi-
sellä on vakaa suunnitelma olla paha — joka on 
tärkeämpi pahuuden muoto kuin tahdon heikkous, 
akrasia, puhumattakaan pelkästä erehdyksestä ja it-
sepetoksesta.

Sade tarjoaa sekä metodologian että aiheen puo-
lesta lupaavan lähtökohdan. Hänen romaaninsa 
houkuttelevat erityiseen lukutapaan, joka on yh-
distelmä kirjallisuuskritiikkiä ja moraalifilosofiaa. 
Sade on todellakin omalla tavallaan moralisti, mut-
ta koska hänen pääteemansa on haudattu syvälle 
viettikerrostumaan, olisi outoa että hän kykenisi 
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tarjoamaan tosiasioiden neutraalin kuvauksen. 
Tieteen tai ontologian sijasta tapaamme joukon 
metaforia ja muita retorisia välineitä käytettyinä 
kertomuksessa, joka toimii eri tavalla kuin mikään 
muu teksti. Saden lukijan täytyy opetella metodi, 
jonka avulta hän pystyy välttämään Saden luoman 
inhon ja kauhun viidakon.

Neljä käsitettä muodostavat esitykseni rungon. 
Ensimmäinen, inversio (lat. kääntää toisin päin), 
viittaa Saden tapaan vääntää aiheensa sisäpuoli 
ulospäin. Hän käsittelee kohdettaan ikään kuin se 
olisi kumipallo, joka on leikattu auki ja sisäpuo-
li työnnetty ulos; lopputuloksena on puolipallon 
muotoinen epämuodostunut kappale, jonka sisäl-
löstä puolet on rivosti näkyvissä. Koko Saden maa-
ilma on tällaisia nurin päin kääntyneitä objekteja; 
ne ovat kaukana tuttujen asioiden, kuten hyve, 
seksi ja rakkaus, sievästä peilikuvasta. Itse defor-
maatiotapahtuma on monimutkainen prosessi, 
jota kuvataan irstailurituaalien termein. Se alkaa 
transgressiosta (lat. ylimeno, siirtyminen), mutta 
sadelaisessa maailmassa tämä ensimmäinen askel on 
pelkästään tuhoava, koska se ei johda mihinkään.

Ihminen asetetaan luontoa vastaan, joka on yhtä 
majesteettinen kuin käsittämätön ja valloittama-
tonkin vihollinen. Tästä syystä ensimmäinen askel 
yli säädyllisyyden ja häpeän rajojen lupaa vain pel-
koa ja vavistusta. Se murtaa rajat. Subversion (lat. 
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kumota, mullistaa), perversion todellisen olemuk-
sen, on määrä kumota kaikki tunnetut säännöt ja 
periaatteet, jotta sisäpuolella olevasta, haudatusta, 
näkymättömissä olevasta, voitaisiin johtaa mieli-
hyvä. Tässä unohdetaan kaikki lain rikkomukset 
ja väkivaltaisuudet. Äärimmäinen päämäärä on 
transkendenssi (lat. kiivetä, nousta, astua yli), ei 
kuitenkaan murrettujen rajojen ylitse, vaan niiden 
sisäpuolitse.

Sade tarjoaa kokonaisen uuden maailman va-
laistuneille sankareilleen, jotka voivat nyt juhlia 
julmaa ystävyyttään yleisön tuijotettavina — luki-
joiden, uhrien, jotka eivät itse ky ne saavuttamaan 
transsendenssia, vaan tulevat sen sijaan haudatuiksi 
oman arvomaailmansa raunioihin. Sadelaiset ystä-
vykset tuottavat jätettä, ulostetta, josta he elävät 
nurin päin kääntyneessä painajaismaailmassaan. 
He pitävät kivusta, palvovat kaikkea, jota ei voi 
kunnioittaa, ja nauttivat siitä, mikä on inhottavaa. 
He tavoittelevat mielihyvää, joka nyt käsitetään kär-
simyksen termein.

Täydellinen sadelainen maailma, sellaisena kuin 
se ilmenee hänen romaaneissaan, on kuin Möbiuk-
sen rengas. Möbiuksen rengas, joka muodostuu 
liittämällä yhteen puoli kierrosta kierretyn nauhan 
päät, on sekä odottamaton että moniselitteinen. 
Se on pinta, jolla on vain yksi puoli, jota voidaan 
kutsua joko ylätai alapuoleksi. Pinta itsessään jät-
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tää näkyviin kaiken matkaajal1e, joka liikkuu sitä 
pitkin; sellaiselle pinnalle ei voida kätkeä mitään sen 
paremmin kuin sellaiselta mitään löytääkään, koska 
sillä on vain yksi puoli. Tämä kuulostaa mahdot-
tomuudelta, mutta kuten äärimmäinen sadelainen 
transsendenssikin, se noudattaa yksinkertaisia me-
kaanisia lainalaisuuksia. Kuten Saden humanismin 
vastustus, antihumanismi, sekin on yksipuolinen ja 
ainutlaatuinen.

On mahdotonta analysoida Saden kaltaista kir-
joittajaa työskentelemällä vain sisäpuolelta ulos-
päin, joten olen pyrkinyt tarjoamaan myös tämän 
ulkopuolen viittaamalla joukkoon muita tätä samaa 
asiaa tutkineita. Samasta syystä olen liittänyt mukaan 
myös hieman standardifilosofista ainesta, joka on lai-
nattu etiikasta ja laajemmin teon teoriasta.

Myönnettäköön, että voi näyttää aivan mielettö-
mältä käyttää vakiintunutta moraalifilosofiaa viite-
kehyksenä, koska siinä Sade saattaa vaikuttaa vain 
ristiriitaiselta saivartelijalta tai korkeintaan toisen 
luokan filosofilta. Sellainen filosofinen viitekehys, 
joka sekä puolustaa hyvettä että vastustaa tahdon 
heikkoutta, on tässä yhteydessä tuhottava. Nyt kä-
sillä olevan tutkimuksen kohteena on teksti, jolla on 
eräänlainen sekoitettu luonne, ja tätä se on vähintään 
kahdella eri tavalla. Ensinnäkin, Sade yrittää yhdistää 
filosofiaa ja kirjallisuutta siten, että lopputulos ei ole 
kumpaakaan. Murhaa ja seksiä sekä kuvataan että 
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suositellaan pätevin perustein. Toiseksi, tekstiä lei-
maa rienaava kielenkäyttö ja kuvattujen tilanteitten 
säädyttömyys. Sade tarkastelee paskaa ja panemista, 
mutta ellei lukija kestä niiden esittelemistä, hän jou-
tuu eksyksiin.

Olen jo maininnut jotakin ensimmäisestä ongel-
masta, joka on siis tekstin sekoitettu luonne. Mitä 
tulee pornografiaan Saden teoksissa, sitä on usein 
tarkasteltu metodilla, jota voidaan kutsua hämmen-
nyksen ylistämiseksi. Tämä termi viittaa joukkoon 
retorisia, jostakin selviytymiseen tähtääviä metodeja. 
Tarkastellaan esimerkiksi sodan problematiikkaa so-
tilaan näkökulmasta. Hän ehkä ylistää omaa osanot-
toaan institutionalisoituun julmuuteen, naamioiden 
raakuutensa ja unohtaen sotarikokset vetoamalla ta-
rinoihin legendoihin velvollisuudentunnosta, ole-
tuksiin hyvistä syistä, unelmiin aseveljien välisestä 
ystävyydestä jne. Sotaa muistoineen ja seurauksineen 
vääristellään, jotta sotilas selviytyisi kokemuksistaan.

Jotakin samanlaista voi sanoa Sade-tutkimuksista. 
Tarkastellessaan perverssiyttä, vähemmän mielen-
kiintoiset niistä joko tuomitsevat tai ojentavat Sadea, 
tai naamioivat hänet biografiaan. Tällainen ei näytä 
tuottavan hyviä tuloksia, vaikka jotkin johtopää-
tökset saattavatkin olla stimuloivia. Vaihtoehtoinen 
strategia on tarkastella Sadea lingvistisesti. Roberta 
Hackel on kirjoittanut erinomaisen kirjasen näitä 
suuntaviivoja noudattaen.
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Kolmas strategia on ilmaista oma hämmennyk-
sensä niin Saden kielen ja tyylin kuin sisällönkin 
suhteen – kaikkien orgasmien, paskansyöntien ja ki-
dutus- ja verinäytösten edessä. Tämä on oikea tapa, 
kuten ovat osoittaneet muun muassa Jane Gallop 
ja Angela Carter. Jane Gallop tarjoaa kriittisen kes-
kustelun ja yhteenvedon joistakin ranskankielisistä 
Sadea käsittelevistä teoksista ja kehittelee niitä tee-
moja ihailtavasti. Roland Barthes, jonka mielikuvitus 
ja tarkkasilmäisyys strukturaalisten yksityiskohtien 
suhteen on ylittämätön, luo kiehtovan kuvan Saden 
maailmasta. Barthesin Sade puhuttelee lukijaa kai-
kella yhdistetyllä voimallaan ja mielikuvituksensa 
rikkaudella. Simone de Beauvoir tarjoaa tavanomai-
semman, liberaalin kuvan omassa kulttuurisessa vii-
tekehyksessään, kun taas Philip Hallie on moralisti, 
joka haluaa ymmärtää Sadea paheellisen tahdon 
maailmanparannusyrityksenä.

Päämääräni omassa tutkimuksessani on erilainen. 
Yritän kehittää filosofista teoriaa sekä Sadesta että pa-
heellisesta tahdosta. Useimmista Sade-tutkimuksista 
poiketen yritykseni palvelee hyvin suoraan filosofisia 
intressejä, mutta deskriptiivisemmällä tasolla kuin 
vaikkapa Hallien teos. Haluan ymmärtää paheelli-
suutta sellaisenaan, arvostelematta tai tuomitsematta 
siitä kehittyvää persoonaa. Viime kädessähän paheel-
lisen mielen oma luonto sanelee oman tuomionsa. 
Samanaikaisesti haluan valaista sadelaisen romaani-
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kirjallisuuden pääpiirteitä ja sitä, kuinka sitä voidaan 
käyttää uutena filosofisena työkaluna. Romaanikir-
jallisuus voi kertoa meille mitä todenmukaisimman 
tarinan pahuudesta ja hulluudesta yksinkertaisesti 
siksi, että alue on niin tuntematon. Se on kielletyn, 
pannaanjulistetun ja torjutun valtakuntaa. Itse asias-
sa sitä ei ole olemassa, koska sen maailma on niin 
täynnä ironiaa, kaksimielisyyttä, moniselitteisyyttä 
ja paradokseja. Siksi romaania on luettava kuin fi-
losofiaa, käyttäen metaforaa argumenttina, luottaen 
retoriikkaan ja uskoen tarinoiden juoneen. Tulemme 
huomaamaan mitä emme ole, tai – mikä on sama 
asia – mitä pelkäämme olevamme. Varmasti tämä 
pelko on niin todellista, että se ahdistaa meitä vielä 
julmemmin kuin mikään tosiasioiden esitteleminen.

Omalta osaltani pyrin seuraamaan pääosan esittä-
jän, Saden, tyylillistä juhlintaa. Muuntelen sitä liittä-
mällä mukaan filosofisia elementtejä, jotka luovat Sa-
den sisäistä näkemystä ympäröivälle salaperäisyydelle 
keinotekoisen ulkopuolen. Tästä syystä perversio tu-
hoaa moraalifilosofian, joka näkyy kyvyttömyytenä 
puhkoa — sekä kuvaannollisesti että kirjaimellisesti. 
Filosofia on eräs tyhjyyden ja kastraation alkuperäi-
nen metafora, kuten Wittgensteinin kärpäspullo tai 
Hobbesin talo, jossa ”linnut, jotka tullessaan sisäl-
le savupiipusta ja huomatessaan olevansa suljetussa 
tilassa, räpyttelevät lasi-ikkunan pettävässä valossa, 
ymmärtämättä mitä kautta tulivat sisälle.”
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Saden filosofia ja 
sen tausta

Markiisi de Sade kehittää kokonaisen laaja-alaisen 
kirjallisen projektin tarkastellakseen tahdon paheel-
lisuutta sen kaikissa muodoissa. Saden päämäärä on 
ainakin puolifilosofinen hänen käydessään käsiksi 
paradoksaalisiin kysymyksiin ja yrittäessään välit-
tää niiden merkityksen lukijalleen. Tällainen yri-
tys yhdistää kerronnallinen muoto ja teoreettinen 
spekulaatio voi olla liian monimutkainen ollakseen 
havainnollinen. Todellakin, jos pääasia, paheelli-
suus, osoittautuu paradoksaaliseksi, Saden tekstit 
itse ovat arvoituksellisia. Ne näyttävät romaaneilta, 
mutta niitä ei kuitenkaan voi lukea sellaisina pääty-
mättä johtopäätökseen, että Sade on epäonnistunut 
kirjailija. Usein on sanottu, joskin virheellisesti, että 
Sadea ei voi lukea lainkaan. Toki hänen kirjojaan 
pystyy lukemaan - mutta ne ovat kuin salakirjoi-
tusta, jonka tulkitsemiseen tarvitaan avain. Nä-
kemykseni mukaan avaimena toimii oivallus, että 
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Sade onkin itse asiassa valepukuinen filosofi. Vaikka 
emme, tietyistä ilmeisistä syistä johtuen, voikaan 
lukea Sadea kuten mitä tahansa standardifilosofista 
tekstiä, palvelevat hänen kertomuksensa ja tyylinsä 
kuitenkin joitakin etiikanvastaisia ja metafyysisiä 
päämääriä. Kun olemme kerran tutustuneet Sadeen 
filosofina, voimme jatkaa eteenpäin arvostamalla 
hänen kirjallisuuspainotteisempia saavutuksiaan, 
jotka muuten ehkä jäisivät lukijalta huomaamatta. 
Menetelmäni noudattaa seuraavia linjoja: aloitan 
selostamalla Saden työtä ja uraa, sitten tarkastelen 
hänen filosofiaansa ja palaan vielä hänen tyyliään ja 
kerronnallista tekniikkaansa koskeviin seikkoihin.

On ilmeistä, että Saden teokset ja muut kir-
joitukset eivät ole kovinkaan tunnettuja — paitsi 
huhujen ja legendojen muodossa, joiden mukaan 
ne, totta kylläkin, ovat eriskummallisia, vaativia ja 
hyvin pitkiä. Ne ovat saavuttaneet mainetta myös 
vastenmielisinä lukea. Vaikka niissä on runsaas-
ti pornografisia ja sadistia yksityiskohtia, ne eivät 
ole millään tavanomaisella tavalla seksuaalisesti 
kiihottavia; moni tukija näkee tekstit myös liian 
harhailevina ja pitkästyttävinä, jotta niihin kan-
nattaisi uhrata huolellista tarkkaavaisuutta. Lukija, 
joka kuitenkin haluaa tarkkaan tutkia niitä, huo-
maa, että usein Saden teoksista on saatavissa vain 
lyhennettyjä versioita; ja useimmiten juuri Saden 
filosofiset spekulaatiot on poistettu. Valitettavasti 
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on kuitenkin niin, että juuri nämä spekulatiiviset 
osat ovat erityisen tärkeitä Saden ymmärtämiseksi.

Sade kirjoitti useita näytelmiä, mutta vaikka 
hänen päämääränsä olikin tulla menestyksellisek-
si näytelmäkirjailijaksi, tämä päämäärä ei koskaan 
toteutunut. Jopa vielä tänä päivänä hänen näytel-
mänsä ovat suureksi osaksi julkaisematta ja esit-
tämättä, Kuten Lely sanoo: ”Nyt saatavissamme 
olevan todistusaineiston mukaan markiisi de Sade 
on kirjoittanut 17 näytelmää. On epätodennäköis-
tä, että hän olisi kirjoittanut useampia, sillä karut 
tosiasiat kertovat, että kaikki, mitä hän näytelmä-
muodossa kirjoitti, oli niin pitkästyttävää, että sen 
paremmin hänen perheensä kuin viranomaisetkaan 
eivät pitäneet sitä riittävän arvokkaana lähetettävik-
si oikeuden roviolle. Itse hän kuitenkin suhtautui 
tähän työnsä osa-alueeseen hyvin vakavasti, ja hä-
nen sekundaarinen roolinsa romaanikirjailijana 
heijastaa hänen teatteritaustaansa — tulkinnallinen 
johtolanka, jota hänen romaanejaan tutkivat eivät 
saisi unohtaa. Sen ohella, että oli näytelmäkirjailija, 
Sade oli myös oikea irstailija, ja hänen elämäker-
tansa paljastaa ainutlaatuisen persoonallisuuden, 
joka oli seikkailurikkaudessaan, ainutlaatuisuudes-
saan, ärsyttävässä väkivaltaisuudessaan ja kirjalli-
sessa tuotteliaisuudessaan ällistyttävä. Vietettyään 
yli 20 vuotta vankilassa, Sade suljettiin elämänsä 
loppupuolella Pariisissa sijaitsevaan Charentonin 
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mielisairaalaan. Itse Napoleon kieltäytyi vapautta-
masta Sadea, osittain hänen kulttuurin ja moraalin 
perusteita järkyttävän vaikutuksensa takia.

Kreivi Montalivet, sisäasiainministeri, antoi seu-
raavan määräyksen 18.10.1810: ”Mitä suurinta 
huolellisuutta on noudatettava, että hän [Sade] ei saa 
käyttöönsä kirjoitusvälineitä. MieIisairaalan johtaja 
on henkilökohtaisesti vastuussa tämän määräyksen 
toimeen panemisesta.” Saden muste on hedelmäl-
listä, ja yritys estää häntä käyttämästä sitä voidaan 
nähdä eräänlaisena kastraatioyrityksenä. Joka ta-
pauksessa, Sade kirjoitti ja tuotti näytelmiänsä myös 
mielisairaalassa, jossa asukkaitten kerrottiin tulleen 
täysin hillittömiksi tämän viihteen ansiosta. Esityk-
set näyttivät olleen julkisia. Tohtori Royer Collard 
valitti Sadesta ja Charentonista 1808, sanoen mm., 
että ”he olivat niin harkitsemattomia mielisairaalas-
sa, että olivat antaneet perustaa teatterin tällaisten 
huvinäytelmien esittämiseen, ajattelematta lainkaan 
niiden myrskyisää vaikutusta mieleen. De Sade on 
teatterin ohjaaja. Hän esittää näytelmät, jakaa roolit 
ja ohjaa ne. Hän on myös mielisairaalan runoili-
ja. Miten tällaisia asioita voidaan ylipäätään sallia 
mielenvikaisten hoitolaitoksessa? Sellaisia rikoksia 
ja moraalittomuutta!” Moraalisesti inhottavien näy-
töskappaleitten esittäminen mielisairaille oli Saden 
rikkomuksista vähäisimpiä, mutta se tarjoaakin 
johtolangan Saden filosofian tulkintaan. Säädyttö-
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män ja selittämättömän käyttäytymisen kirjallinen 
esitystapa on hänen äärimmäinen paheensa, ja ku-
vitellun julmuuden teatraalinen näytteillepano se 
aihe, josta hän on kiinnostunut.  

On todella tyypillistä Saden kohtalolle, että hä-
net suljettiin mielisairaalaan siitä huolimatta, että 
hän oli varmasti terve, kuten hänen testamenttinsa 
viisi lukua osoittavat. Testamentti itsessään on pie-
nimuotoinen mestariteos. Hän tarjosi myös poti-
laille antipsykiatrista hoitoa — jollaisena sen nyt 
ymmärrämme, luettuamme Thomas Szazia. Sade ei 
kuitenkaan missään tapauksessa ollut kiinnostunut 
ihmisten hoitamisesta, kuten hän myös romaaneis-
saan tekee tiettäväksi. Oliko hänen aikomukse-
naan nostattaa kaaos mielisairaalan sisällä? Hänen 
elämänsä lopullinen arvoitus keskittyy siihen, mitä 
hän teki mielisairaille sairaalassa, mutta kuva on 
yhtä hajanainen kuin jännittäväkin.

Kuten jo on todettu, Sade ei ollut elämänsä aika-
na vain mieIisairaalan hoidokki, vaan myös vanki. 
Vaikka hän oli aina selvinnyt viekkaudella ja hyvällä 
onnella, hänet jopa tuomittiin kuolemaan joistakin 
hänen oletetuista rikoksistaan, kuten seuraava lai-
naus osoittaa:

 ”1772 syyskuu — Julkisen syyttäjän syyte Mar-
seilleissa: Sade ja Latour on tuomittu esittämään 
julkinen anteeksipyyntö katedraalin oven edessä en-
nen kuin heidät viedään Saint-Luisin torille, jossa 
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”mainittu herra Sade mestataan kirveellä ja mai-
nittu Latour hirtetään hirsipuussa. Sitten mainitun 
herra Saden ja mainitun Latourin ruumiit poltetaan 
ja heidän tuhkansa sirotellaan tuuleen.” Väitetty ri-
kos on myrkyttäminen ja sodomia. Sade ja Latour 
teloitetaan poissaolevina Aixissa.”

On totta, että Sade ja Latour kohtelivat väki-
valtaisesti heitä vastaan syytteen nostaneita pros-
tituoituja, mutta yleisesti ottaen heitä koskevien 
rikosten syyteaineisto jää kyseenalaiseksi. Tällainen 
esimerkki todistaa enemmänkin siitä, miten laki 
ylipäätään toimi ja miten vakavasti seksuaalisuuteen 
kohdistuviin rikoksiin siihen aikaan suhtauduttiin. 
Sodomian seurauksena oli kuolemanrangaistus, 
eikä jumalanpilkasta päässyt yhtään vähemmällä. 
Saden osoitettiin syyllistyneen kumpaankin, ja hä-
nen vaikeuksiensa lisäämiseksi hänen myöhemmin 
— erheellisesti — oletettiin olevan pahamaineisen 
Zoloe-pamfletin (1800) julkaisija, pamfletin, joka 
hyökkäsi itse Napoleonia ja muita tärkeitä henki-
löitä vastaan. Tämä erehdys hänen kirjallisen tuot-
teliaisuutensa suhteen selittää osan siitä vainosta, 
jota Sade sai kokea elämänsä myöhempinä vuosina. 
Vetoomuksistaan huolimatta Sade ei saanut armoa 
Napoleonilta, vaikka hänen oma poikansa kuoli 
rintamalla. Hänen maineensa oli jo laskenut tasol-
le, jolla hän ei enää ollut oman kohtalonsa herra. 
Erityisesti hänen anoppinsa, lady Montreuil, joka 
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oli antanut pidättää hänet ja pyrki pääsemään eroon 
koko hänen sukulaisuudestaan. hienotunteisesti, 
kiusasi häntä. Tämä tosiseikka on herättänyt ky-
symyksen siitä, onko Saden naiskuvauksia jo etu-
käteen tietyllä tavalla vinouttanut hänen proble-
maattinen suhteensa lady Montreuiliin. Hänen 
vaimonsa luonne ja mielipiteet ovat niin ikään hy-
vin ongelmallisia.

Sade tuli jo varsin aikaisin maankuuluksi, aluksi 
irstailuistaan ja skandaaleistaan, myöhemmin teok-
sistaan, ja lopuksi tasavaltalaisista mielipiteistään 
Ranskan vallankumouksen aikana. Vaikka hän oli 
itse vallankumouksellinen, hänet — varsin tyypil-
lisesti — lähes teloitettiin, koska häntä pidettiin 
aristokraattina. Hän vältti giljotiinin vain siksi, että 
ylenpalttiset teloitukset aiheuttivat tunnistamison-
gelmia, eikä häntä kyetty sitovasti tunnistamaan:

 1794 — Saden nimi esiintyy yhdentenätoista 
kahdenkymmenenkahdeksan oikeuteen toimitetta-
van vangin nimiluettelossa. Jostakin syystä oikeu-
denpalvelija jättää ottamatta Saden huomioon, ja 
ottaa mukaansa vain kaksikymmentäkolme kahdes-
takymmenestäkahdeksasta. Kahta lukuun ottamat-
ta kaikki teloitetaan samana päivänä.

Kuten tiilen osoittamaan, Saden elämänvaiheit-
ten tunteminen on tärkeää hänen filosofisen oppin-
sa ymmärtämiseksi, mutta kannattaa myös panna 
merkille, ettei hänen elämänsä suinkaan aina ollut 
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hänen romaaniensa mukaista. Ensinnäkin, häin oli 
onneton irstailija — tosiasia, joka kumoaa hänen 
mieliteoriansa paheen hyvää tekevästä vaikutukses-
ta. Toiseksi, useat hänen uusimmista elämäkerran 
kirjoittajistaan näyttävät liioitelleen Saden henki-
lökohtaisen irstailun astetta, pyrkien näkemään sen 
juuri hänen romaaniensa esittämän irstailun mieli-
kuvana. Taatusti hän oli paheellinen ja väkivaltai-
nen ihminen, joka haltioituneesti suositteli rikosta 
— mutta elämä ei ole romaania. Voidaan esimer-
kiksi kysyä: tappoiko Sade koskaan ketään puh-
taasta lappamisen nautinnosta, kuten hänen omat 
oppinsa edellyttäisivät? Mitä ilmeisin vastaus tähän 
on: ei tappanut. Hän on voinut olla tottunut piirtä-
mään verisiä mielikuvia ruoskalla ja tikarilla, mutta 
hän ei näytä koskaan tappaneen ketään, paitsi ehkä 
sodassa, johon hän oli nuorena miehenä ottanut 
osaa. Hän on saattanut haluta tappaa, mutta aika-
kauden laillisen ja yhteiskunnallisen järjestyksen 
viitekehyksessä hänen oli pakko tukahduttaa kaikki 
tällaiset halut. Ihmisen oman elämän ja uran rajoi-
tukset muodostavat jyrkän vastakohdan romaanin 
vapaudelle, jossa pelkkä abstraktio määrää tahdin. 
Saden julmuus on lopultakin vain kuvitteellista.

Käsillä olevassa teoksessa tulen keskittymään 
Saden neljään pääteokseen eli niihin, joita kutsu-
taan hänen kielletyiksi romaaneikseen. Ne tekivät 
hänestä kuuluisan, eikä syyttä. Hänen enemmän 
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tavanomaiset laajemmat teoksensa ja esseekokoel-
mansa ovat vähemmän tunnettuja kuin salaisem-
mat, ”mustat” romaanit. Poikkeuksen muodostaa 
tietenkin Saden romaanitaiteella käsittelevä essee, 
Idée sur les romans, joka ansaitsee tulla huolellisesti 
luetuksi. Se väittää olevansa Saden suuren kirjalli-
sen projektin erityispiirteiden selitysteos, mutta itse 
tämä esseekin on harhaanjohtava, sillä siinä Sade 
antaa laskelmoidusti itsestään kuvan tavanomaisena 
kirjailijana, jonka päämäärät eivät ole sen parem-
min yllättäviä kuin vallankumoksellisiakaan. Tässä 
yhteydessä hänen strategiansa muistuttaa hänen yri-
tyksiään kieltää, että hän olisi tärkeimpien salaisten 
teostensa kirjoittaja; hän laatii taidokkaita todisteita 
siitä, että hän ei mitenkään voi olla Justinen kal-
taisen teoksen kirjoittaja. (Joskus hän ei ollutkaan, 
kuten Zoloen tapaus osoittaa.) Sade kirjoittaa tyy-
pillisesti petollisella tavalla:

”En koskaan, toistan, koskaan kuvaa rikosta muu-
toin kuin helvetin väreissä; haluan, että se nähdään 
alastomana, että sitä pelätään, että sitä vihataan, 
enkä tunne muuta tapaa kuin maalata se kaikessa 
kaameudessaan Hävetköön ne, jotka ympäröivät 
rikoksen ruusuin! Heidiin näkemyksensä eivät ole 
puhtaat, enkä tule koskaan tekemään samoin. Älkää 
siis näiden periaatteiden perusteella syyttäkö minua 
romaanista J (Justine): en ole koskaan kirjoittanut 
yhtään sellaista teosta, enkä varmasti tule koskaan 
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niin tekemäänkään.”
Kirjoituksessaan Histoire de ma detention hän 

käyttää kahta argumenttia osoittaakseen, ettei ole 
Justinen kirjoittaja. Ensinnäkin, hän väittää, että 
sellaisen teoksen kirjoittaminen Bastiljissa merkit-
sisi riskiä joutua takaisin vankilaan, eikä kenenkään 
voida olettaa tekevän tällaista itsetuhoista tekoa. Ja 
toiseksi, osoittaakseen, että hänen varovaisuuttaan 
koskeva ilmeinen olettamus on oikeutettu, hän 
väittää, että hänen muut kirjansa ja tarinansa, kuten 
esimerkiksi Aline et Valcour, ovat moraalisia. Tämä 
voi jopa pitää paikkansa; jos lukee niitä ilman mus-
tien romaanien ja niiden anti-eettisen systematii-
kan herättämiä ennakko-odotuksia, voi yhtyä tähän 
näkemykseen. Tavanomaisemmissa teoksissa hyve 
osoittautuu voitollisemmaksi kuin pahe. Miksi, hän 
kysyy, hän kirjoittaisi jotakin niin häiritsevää ja vaa-
rallista kuin Justine? — Tämä onkin hyvä kysymys.

Tässä hämäysyrityksessä on vielä yksi lisänäkö-
kulma, joka on huomattava, nimittäin Saden seli-
tys hänen teostensa psykologisista tavoitteista. Es-
seessä Idee sur les romans hän sanoo, että romaani 
on mielen uskollinen peili, joten ”romaanitaiteen 
harjoittajan tärkein tuntomerkki on ihmissydämen 
tuntemus.” Tämä voidaan ymmärtää räikeänä val-
heena ja väittää, että Sade oli vain subversiivinen 
kirjailija, jonka romaaneiden kuvailema maailma 
oli hyvin epätodennäköinen. Toisaalta voidaan yhtä 
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hyvin väittää, että tässä yhteydessä Sade oli rehel-
linen. Ehkäpä hän todella yrittää kuvata realistisia 
henkilöitä ja osoittaa, millainen ihmisluonto on häi-
lyessään hyveen ja paheen välillä. Oma mielipiteeni 
on, että vaikka Sade oli subversiivinen kirjoittaja, 
hän kuvaa tiedostamatonta mieltä ja sen torjuntaa 
romaanin keinoin tavalla, joka on vakuuttava. Tulos 
ei muistuta mitään, minkä jo tunnemme tai jota 
olemme aiemmin ajatelleet. Tämä alue on oma-
laatuinen rykelmä kaikkea sitä tiedostamattoman 
Idin jätettä ja saastaa, joka pysyy koskemattomana 
niin kauan kuin mätänemisprosessin sallitaan jat-
kuvan, kadotakseen lopulta olemattomuuteen. Täl-
laisen mysteerin sijasta Sade antaa yleisönsä nähdä 
inhimillisen elämän sisäisen näkökulman kaikessa 
kumouksellisuudessaan. Kun tarkkaavaisuus kään-
netään sisäänpäin, nähdään jotakin sellaista, jota ei 
saisi nähdä.

On mahdotonta sanoa, kieltääkö Sade varovai-
suussyistä kirjoittaneensa jotkin teoksensa, olles-
saan tietoinen laillisen syytteen alaisuuteen joutu-
misen riskistä, vai haluaako hän pelata pelinsä siten 
kuin sen on määrätty tapahtuvan — joko pitäen 
pahetta viettinä tai vedoten teoriaan perverssistä 
käyttäytymisestä. Ehkä kumpikin näistä tekijöistä 
on relevantti, koska sellaiset mallit ovat tyypillisiä 
paheen negatiivisuudelle ja moniselitteisyydelle.

Perverssin teon tekemisen periaatteiden mukaan 
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yritys kääntää ihmisten mielenkiinto pois pahasta 
on tehokkaampi tapa saada heidät kiinnostumaan 
pahan hyväksymisestä kuin mikään suora suositus. 
Tästä syystä ei olekaan niin outoa, että Sade, joka 
pitää kiinni säädyttömyydestään, kieltää kirjoitta-
neensa kielletyt teoksensa, kuten Justinen. Ensin 
hän ylpeilee paheellisuudellaan — ja sitten kieltää 
sen. Näin tekemällä hän on uskollinen omille teo-
reettisille periaatteilleen, niin vaikeaselkoisia kuin 
ne ovatkin. Tämä petollisuus ja moniselitteisyys 
voidaan tietysti selittää myös hänen rangaistusta 
kohtaan tuntemansa pelon avulla. Pelkoon olikin 
hyvät syyt. Hänet pidätettiin 1801 kustantajansa 
toimistossa ja vangittiin asianmukaisesti teostensa 
johdosta. Kirjoitukset ovat edelleenkin sensuroituja 
monessa maassa; Sadea ja hänen teoksiaan ympäröi-
vän paternalismin oikeushistoriaa voidaan todella-
kin hyödyntää missä tahansa kulttuurista sortoa ja 
sensuuria koskevassa tutkimuksessa.

Tarkastelemani mustat romaanit ovat lyhyempi 
Justine, La nouvelle Justine: Julieite, La philosophie 
dans le boudoir, ja pitkä, suuri, Les 120 journées 
de Sodome. Kaksi ensimmäistä romaania esittävät 
yhden tarinan kaksi eri puolta; ne seuraavat kumpi-
kin kahden erilaisen naisen — ensimmäinen hyvä, 
toinen paha; ensimmäinen epäonninen ja onneton, 
toinen ei — melko samankaltaista elämänuraa. Yk-
sin Juliette käsittää 1 200 sivua ja kuusi nidettä. 
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Justine lisää useita niteitä tähän kaksoistarinaan. 
Muut teokset ovat suppeampia, mutta jopa lyhyin, 
La philosophie danse boudoir, sisältää yli 200 si-
vua. Niinpä pelkkä tekstin määrä, erityisesti ottaen 
huomioon, että Sade aloitti kirjoittamisensa vasta 
42-vuotiaana vankilauransa alussa, on suunnaton. 
Kaiken lisäksi Saden poika, ”tämä surkea, ahne 
olento”, poltti kaikki isänsä muistikirjat ja käsi-
kirjoitukset poliisin avustamana vanhuksen kuole-
man jälkeen. ”Jumalainen markiisi” oli selvästikin 
hyvin työteliäs henkilö. Myös hänen romaaniensa 
sankarit ovat ankarasti uurastavia; heidän paheensa 
pakottavat heidät elämäntyyliin, joka muistuttaa 
enemmänkin modernin liikemiehen kuin klassisen 
aristokraatin elämää. Kuten nykyajan liikemiehet, 
hekin hankkivat raaka-aineita, muotoilevat ne uu-
siksi ja miellyttävämmiksi ja myyvät tuotteitaan 
kanssaihmisilleen; ratkaiseva ero onkin siinä, että 
Saden irstailijoiden raaka-aineina ovat ihmisen ruu-
mis ja sielu.

Saden projekti edellyttää, että myös lukija on te-
hokkaasti työskentelevä yksilö — määrätietoinen, 
riippumaton, jopa hyveellinen. Varmasti ainoastaan 
ne, jotka ovat vähiten haavoittuvia hänen retoriik-
kansa suhteen, voivat lukea Sadensa läpi; mutta hän 
tarjoaa kenelle tahansa melkoisen haasteen tyylinsä 
erityisen luonteen vuoksi. Ehkäpä moraalinen vaara 
uhkaakin siten, että luetaan vain osa kokonaisuu-



79

desta. Syntyy väärä kuva.
Jaan markiisin oppirakennelman viiteen eri ta-

soon. Ensinnäkin, huomaamme hänen töissään 
yhteiskuntasopimusteorian irvikuvan, yhdistet-
tynä ajatukseen luonnontilasta ja utooppisesta 
yhteiskuntajärjestyksestä. Voimme myös arvostaa 
elitismiä ja anarkismia koskevaa keskustelua, joka 
tarkastelee yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja riis-
toa. Saden oman syllogismin mukaan siviIisaatio on 
osa luonnontilaa siihen sisältyvän luontaisen väki-
vallan takia; sivistynyt maailmamme on jo paha ja 
yhteiskunta epäoikeudenmukainen; ihmisen tulisi 
siis tehdä tämä itselleen selväksi ja oppia, miten 
sen suomista mahdollisuuksista voisi nauttia. Sivi-
lisaation lopullinen päämäärä on luoda sosiaalinen 
konteksti, joka sopii vahvemman suorittamaan ja 
heikompaan kohdistuvaan julmaan riistoon. Yh-
teiskuntasopimus kiteytyy välineeksi, joka tekee 
ymmärrettäväksi törkeän tarinan (chronicue scan-
daleuse), eli hyväksi selitykseksi asioiden ja tapah-
tumien paheellisesta järjestyksestä.

Toiseksi löydetään psykologinen selitysmalli 
henkilöstä, joka etsii nautintoa, tai oikeastaan vain 
kiihotusta, ja jonka motivaation selittää tämä etsin-
tä. Valaistunut sadelainen sankari on henkilö, joka 
kaipaa äärimmäistä mielihyvää, vaikka se olisikin 
hyvin lyhytkestoista. Mielihyvä ymmärretään epi-
kurolaisen mallin vastakohdaksi. Tuloksena seuraa-



80

va hedonismi o myös hyödyn maksimointiin täh-
täävän utilitarismin pilakuva. Sade kieltää sellaisen 
maksimoinnin ideologian, jonka mukaan agentti 
on järkevä egoisti, joka inhoaa kaikkia järjettömiä 
riskejä. Päinvastoin, sadelainen agentti haluaa kai-
ken heti — seurauksista piittaamatta. Tällainen 
mielihyvä liitetään harkittuun julmuuteen, pervers-
siin seksuaalisuuteen ja halun purkautumiseen. Täl-
laisen merkillisen psykologisen teorian selittäminen 
vaatii ilmeisesti vakavaa ponnistusta. Voidaanko 
tätä teoriaa kutsua hedonistiseksi?

Kolmanneksi, Saden metafysiikan mukaan 
luonto on nähtävä kuoleman ja tuhoutumisen al-
kuperäisenä prinsiippinä. Hän tarkastelee luontoa 
klassisena atomistisena mallina, jonka mukaan 
maailmankaikkeus on energialla ja conatuksclla la-
datuilla kappaleilla täytetty jättimäinen kurimus. 
Luonnon todellisuus on vain atomien tai kappa-
leitten toisiinsa törmäämistä, ja tämän perusteella 
Sade väittää, että siinä ei jää sijaa minkäänlaisille 
transsendentaalisille arvoille. Hän on ateisti. Tästä 
seuraa naturalistinen etiikan vastaisuus. Silti hän 
ajattelee, että luonnon periaatteesta voidaan johtaa 
käyttäytymistä ohjaava laki, joka puolestaan ohjaa 
todellista tiedettä arvostamaan kykeneviä sankarei-
ta. Luonnon tärkeimmät lainalaisuudet viittaavat 
kohti tuhoutumista eli joukkoa väkivaltaisia yh-
teentörmäyksiä, jotka puolestaan kytketään yhteen 
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mielihyväpsykologian kanssa tyhjyyteen raukene-
vien seksienergian purkautumiskokemusten kei-
noin. Murha on intohimo, jonka Sade haluaa tässä 
asiayhteydessä oikeuttaa. Hän väittää, että ristirii-
tatilanteet ärsyttävät ja kiihottavat mieltä. Metafy-
siikka on tärkeä osa Saden filosofiaa yksinkertaisesti 
siksi, että se selittää hänen mielihyväpsykologiaansa 
ja johtaa meidät pimeyden ytimeen — itse pahaan. 
Naturalistinen etiikka on joka tapauksessa vain vä-
liaikainen taso.

Neljänneksi, Sadelle ominainen etiikka on in-
version alue, jossa tavanomainen hyve kääntyy 
paheeksi ja päinvastoin. Tähän ristiriitaan voidaan 
tarjota kahtakin erilaista tulkintaa. Ensimmäisen 
mukaan sekä yhteisö että yksilön rooli siinä ovat 
sellaiset, että hyve ei yksinkertaisesti kannata — 
kun taas pahe puolestaan kannattaa. Aristoteeli-
sittain sanoen, hyve on prima facie minkä tahansa 
haluttavalta näyttävän hyödykkeen niukkuuden 
ja ylitarjonnan välinen keskiarvo. Kun ihminen 
on niin sanoaksemme liian hyveellinen, ympäris-
tö yhdistää häneen piirteitä, jotka eivät näyttäydy 
suorastaan paheellisina, mutta kylläkin haitallisina 
persoonallisuuden häiriöinä. Toisaalla myös riit-
tämätön hyveellisyyden tai sen virheellinen tuon-
ne on sekin vaaraksi. Mutta kukapa ei häilähtelisi 
puolelta loiselle? Sadelle hyveellisyyden kultainen 
keskitie on niin kapea, että kukaan ei koskaan mah-
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du kulkemaan sitä pitkin, ja merkittävä osa Saden 
kirjoittamasta tekstistä on osoitettu tämän teesin 
tukemiseen. Toisen tulkinnan mukaan kaikki kult-
tuurit tukevat erilaisia ja keskenään taistelevia ar-
voja. Tämä relativismi voidaan osoittaa toteen hyö-
dyntämällä vertailevan antropologian menetelmiä; 
tukeakseen mielipiteitään Sade empiiristä aineistoa 
häkellyttävällä tavalla. Hän yrittää luonnostella 
roistojen ihanneyhteiskunnan, jossa on olemassa 
mahdollisuus palata etiikasta yhteiskuntasopimuk-
sen irvikuvaan. Kertomus kiertyy takaisin alkupis-
teeseensä, ja irvikuva tarjoaa sisällön myöhemmin 
seuraaville filosofisille tarkastelutasoille.

Saden todellinen ongelma ei ole hänen etiikkansa 
pintatasolIa. Kuten tulen väittämään, ongelma on, 
että kiellettyään kaikki pysyvät arvot — väkivaltais-
ta mielihyvää lukuun ottamatta — Saden täytyy 
kuitenkin postuloida jonkinlaisten objektiivisten 
arvojen olemassaolo ja pätevyys. Todella paheelli-
nen ihminen haluaa suorittaa rikoksen, ja mikään ei 
kiihota häntä enempää kuin ilkeys. Mutta: voidak-
seen tehdä rikoksen, hänen täytyy ensin määritellä 
rikos, ja jotta riko ylipäätään voisi olla olemassa, 
täytyy olla olemassa myös lakeja ja arvoja.

Rikollinen, paheellinen ihminen rikkoo sekä 
luonnollista että säädettyjä lakeja. Tästä syystä pahe 
loogisesti edellyttää myös hyveen olemassaolon. En 
usko, että Sade tyytyy pelkästään kapinoimaan in-
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hoamiensa ihmisten antamia subjektiivisia tuomioi-
ta vastaan. Hän ei myöskään olisi kiinnostunut vain 
epäsuotuisten seurausten tuottamisesta; ne pyrkivät 
ilmenemään itse sadelaisen agentin kannalta joko 
tuntemattomina tai irrelevantteina. Hänen täytyy 
murtaa omat todelliset arvonsa ja tuhota vallal-
la olevat uskonnolliset ja moraaliset lait. Tuhoava 
luonto määrää hänet tekemiään näin, ja voidakseen 
nauttia siitä hänellä täytyy olla jotakin, mitä tuhota 
eli hyveellisyys. Näin ollen täytyy olla olemassa kak-
si aitoa, keskenään ristiriidassa olevaa arvojoukkoa: 
yhtäältä ne arvot, joita vastaan yksilö rikkoo, ja toi-
saalta ne, joiden toteuttamiseen hän pyrkii. Miten 
tämä on mahdollista? — Kas tässä ongelma, johon 
törmäämme yrittäessämme ymmärtää pahuuden ja 
tahdon paheellisuuden luonnetta. Voidaksermme 
vastata siihen meidän on käännyttävä Saden tyy-
lin idean puoleen, tyylin, jonka avulla hän yrittää 
yhdistää kahden keskenään yhteensopimattoman 
moraaliteorian näkökulmat.

Viides ja äärimmäinen Saden luoma taso on tyyli 
eli se, mitä voidaan kutsua estetiikakseen. Tekstin 
funktiona ei ole pelkästään toimia pornografisena 
kertomuksena, skandaalimaisena romaanina tai 
sekavana filosofisena tutkielmana, vaan myös ki-
dutuksen välineenä, jolla Sade kurittaa lukijaansa. 
Tyyli  on muotoiltu sellaiseksi, se oikeuttaa viestin-
sä kuulijoissaan herättämiensä vaikutusten kautta. 
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Ensin lukijassa herää uteliaisuus, viehätys ja seksu-
aalinen kiihotus, multa onnistuessaan pyrkimyk-
sissään Sade lopuksi korvaa nämä tuntemukset 
kauhulla, inholla ja kertojaa kohtaan tunnetulla 
aggressiolla. Tyylin tarkoituksena on toimia itseään 
vahvistavana pragmaattisena teoriana tai välinee-
nä, jonka vaikutus ulottuu kertojasta viattomaan 
lukijaan asti. Vaikutus kattaa erilaisia tyylikeinoja, 
kuten toiston, metaforan ja tekstin rakenteellisen 
pilkkomisen. Minkä tahansa tulkintayrityksen, joka 
pyrkii Saden arvoituksellisen projektin ratkaisemi-
seen, täytyy hyödyntää tätä kauhun ja inhon asian-
tuntemusta. Pahuudesta kertova teksti voi itsessään 
olla pahuuden välikappale, ja voi tästä syystä tarjota 
hyvän välineen pahuuden tarkastelemiselle. Oma 
lähestymistapani hyödyntää Saden näkemystä pa-
huudesta. En tule koskettelemaan kovia tosiasioi-
ta, koska Saden kertomukset tuskin tarjoavat kovin 
todennäköistä kuvaa maailman menosta. Hänen 
romaaneissaan kaikki on epätodellista. Jumalainen 
markiisi on tässäkin mielessä subversiivinen kirjai-
lija.

Sade itse ei osoita minkäänlaista tahdon heik-
koutta, itsepetosta, moraalista välinpitämät-
tömyyttä tai edes erehtyväisyyttä. Hän tähtää 
subjektiiviseen mielihyvään ja objektiiviseen va-
hingoittamiseen; metodina on täydellinen itsensä 
tunteminen eli itsetajunta. Hän todella välittää ar-
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vostamistaan vasta-arvoista, ja on valmis kärsimään 
vankeusrangaistuksen ja minkä tahansa sensuurin 
vain viihdyttääkseen lukijoitaan. Juuri tästä syystä 
hän on jumalainen. Hän on pahuuden elävä huu-
tomerkki siten, että hän pyrkii sabotoimaan mitä 
tahansa sellaista näkemystä, jota Hannah Arendt 
tapasi kutsua ”pahan arkipäiväisyydeksi”. Luke-
mattomien — esimerkiksi natsien suorittamien 
hirmutöiden — avuttomien uhrien äärimmäisenä 
turvana on ollut julmuuden typistäminen pieneksi, 
harmaaksi, kyllästyttäväksi ja jopa tunnistamatto-
maksi esineeksi. Sellaisena pahuudelta kuitenkin 
puuttuu itseisarvon lisäksi myös arvo jonkun muun 
kannalta tarkasteltuna; se on kykenemätön palkit-
semaan edes omia agenttejaan. Tästä näkökulmasta 
katsottuna jopa pahinkin julmuus olisi vain agen-
tin oman erehdyksen ja psykologisen heikkouden 
ilmentymää. Saden projektin tarkoitus on taistella 
tällaista näkemystä vastaan. Hän kuvailee paheel-
lisuuden voimakkaana ja aitona ilmiönä, joka lu-
paa suurta kunniaa ja mainetta sekä tarjoaa kaikki 
mahdollisuudet nautintoon, luovuuteen ja tyydy-
tykseen. On varmasti totta, että yritys rikkoa kaikki 
normit liittyy jotenkin yksilön vapauteen ja luo-
vuuteen. Toisaalta se kuitenkin liitetään pääasiassa 
subversiiviseen toimintaan. Paheellisuudesta tulee 
aivan omanlaatuisensa ongelma, kun sitä tarkastel-
laan arkipäivän rajoitusten ulkopuolella.
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Pahuuden arkipäiväisyyden ajatus on uusi yritys 
väittää, että pahuudella ei ole arvoa; pahuus ei he-
rätä tautologiaa, jonka mukaan paha tuomittaisiin 
pahaksi siitä syystä, että se on luontaisesti ei-ha-
luttavaa tai pahaa sellaisenaan. Päinvastoin, syyte 
arkipäiväisyydestä asettaa pahuuden luonteen es-
teettiseen ja emotionaaliseen valaistukseen, joka 
luo mielikuvan, että asiasta on sanottu jotain in-
formatiivista. Päädytään siihen, että pahuus tuomi-
taan, vaikka sille on ominaista arkipäiväisyys. Tämä 
on kaikissa tapauksissa negatiivinen piirre, mutta 
sellainen, jota ei yleensä liitetä pahuuden luonteen 
kuvaamisen kaltaisiin asioihin. Saden omassa es-
tetiikassa, jossa hän kuvailee paheellisuutta uusin 
termein — termein, joiden tarkoituksena on ilmen-
tää pahuuden loisto ja suuruus — esiintyy suunnil-
leen samantapainen strategia, vaikka lopputulos on 
päinvastainen.

Sade itse saattaisi myöntää, että pahuus on arki-
päiväistä, mutta vain sellainen pahuus, joka esiintyy 
valtion harjoittamassa ”virallisessa” väkivallassa (on 
tietysti totta, että valtio kuitenkin tarjoaa useimmat 
ja tutuimmat esimerkit julmuuden harjoittamises-
ta). Tällaisen virallisen väkivallan suositeltava piirre 
on sen oletettu persoonattomuus; julmuus on vain 
byrokraattisen valvonnan väline lukemattomien 
muiden yhtä persoonattomien välineiden joukossa. 
Koska rationaalinen byrokratia on työkalu, jota täy-
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tyy käyttää formaalisten sääntöjen mukaan, täytyy 
mikä tahansa sen tuottamien vaikutusten synnyt-
tämä persoonallinen nautinto luokitella koneiston 
toimintahäiriöksi. Saden vastaveto on ilmeinen, 
nimittäin, kuten hän sanoo, julmuudesta pitäisi  
nauttia. Hänelle pahuuden arkipäiväisyys merkit-
sisi sitä, että kaikki pahuus, mihin ei liity nautintoa, 
onkin todella ikävystyttävää. Vastakohtana julkisen 
väkivallan arkipäiväisyydelle Sade privatisoi väki-
vallan yksilön henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi. 
Jopa valtion julmuus voisi hänen mukaansa olla 
nautittavaa, jos se onnistuisi luomaan sellaisen 
epäoikeudenmukaisen vallanjakojärjestelmän, joka 
mahdollistaisi ihmisen omien päämäärien toteutu-
misen. Hän näyttää sanovan, että pahuudelta pitäisi 
riistää sen arkipäiväinen luonne. Hänen kanssaan 
purjehditaan siis todella tuntemattomilla vesillä.

Filosofit ovat tuskin kyenneet todistamaan, että 
paheen loisto olisi mahdottomuus kaikissa julmuu-
den konteksteissa. Sade väittää loistoa mahdollisek-
si; hän tekee sen kertomalla tarinan solipsistisesta 
mielestä, joka kääntää tarkkaavaisuutensa sisällään 
olevaan libidinaaliseen maailmaan ja huomaa, että 
näyttämö on täynnä kauhua, väkivaltaa ja itsekästä 
mielihyvää. Tässä mielessä hänen tarinansa Idistä 
jää puhtaasti henkilökohtaisen ja yksityisen nautin-
non asteelle, joka on kaikkien normien ja arvojen 
ulkopuolella. Tällainen solipsismi, jossa me liikum-
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me oman mielemme yksityisyydessä nähden sen 
sisältäpäin, on Sade-tutkimukseni teema. — Men-
käämme hieman asioiden edelle ja katsokaamme, 
miten kertoja itse luonnostelee erästä irstailevaa 
sankariaan.

Herttua de Blangisia ja hänen elämäänsä kuva-
taan seuraavasti: 

”Luonteeltaan vilpillinen, kova, käskevä, sääli-
mätön, itsekäs, yhtä tuhlaileva nautinnoilleen kuin 
saita olemaan hyödyksi, valehtelija, herkkusuu, 
juoppo, pelkuri, sodomiitti, sukurutsainen, mur-
haaja, tuhopolttaja, varas, ei ainoatakaan hyvettä 
korvaamassa niin monia paheita. Mitä sanoinkaan? 
Hän ei koskaan edes uneksinut yhdestäkään hyvees-
tä, vaan ne olivat kaikki hänelle kauhistus ja hänen 
kuultiin usein sanovan, että ollakseen todella onnel-
linen tässä maailmassa ihmisen ei täytynyt ainoas-
taan antautua kaikille paheille, vaan hän ei saanut 
sallia itselleen koskaan hyvettä eikä kysymys ollut 
vain siitä, että oli aina tehtävä pahaa, vaan myös 
siitä, ettei saanut koskaan tehdä hyvää.”

Tämän katkelman pinta-analyysi on ilmeinen: 
Blangisia karakterisoidaan suurella määrällä psyko-
logisia piirteitä, jotka selittävät hänen toimintojaan. 
Hänen tärkein motiivinsa on mielihyvä, ymmärre-
tään yksityisenä nauttimisena joistakin aistillisista 
kiihotuksista. Hyve ja etiikka ylipäätään nähdään 
rajoituksina, täytyy poistaa. Arvot ovat esteitä, vaik-
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ka tulemmekin myöhemmin näkemään, että niitä 
myös tarvitaan subversiivisten nautintojen luomi-
seen. Kaiken lisäksi Blangis tarvitsee myös ripauk-
sen totuudellisuutta yrittäessään selittää, ehkäpä 
vain itselleen, että hänen strategiansa on tyydyttävä 
— että sen avulla voi saavuttaa mielihyvää eikä vain 
pettymyksiä. Hän hyväksyy elämänsuunnitelman, 
joka perustuu paheellisuudelle ja joka ei hyödynnä 
hyvettä muulloin kuin joissakin sivuseikoissa.

Tässä haluaisin asettaa seuraavan kysymyksen: 
onko markiisin negatiivinen suunnitelma miele-
käs? Se voi olla mielekäs, jos ajatellaan yksityise-
nä, egoistisena näkemyksenä siitä, kuinka ihminen 
ponnistelee kohti halun täyttymistä. Saden projekti 
tarkastelemaan tätä aluetta, jolla ei ole mitään teke-
mistä yhteiskunnallisen tai rakenteellisen väkivallan 
kanssa ja joka siitä syystä edellyttää hyvin mielen-
kiintoisia metodologisia tulkintoja. Sade ei kuvaa 
miehiä ja naisia kokemuksen, totuuden tai todistus-
aineiston valossa. Herttua de Blangis on kuvitteelli-
nen hahmo sekä siksi, että hän on keksitty henkilö, 
että myös siksi, hän ei voisi eksistoida maailmas-
sa, jota olemme tottuneet kutsumaan todelliseksi. 
Mutta joka tapauksessa Sadella on mielenkiintoista 
kerrottavaa hänen elämänsuunnitelmastaan. Tehtä-
vänämme on selvittää, miten tällainen teoreettinen 
taidonnäyte tulee mahdolliseksi.

Saden maailmassa jopa kovat tosiasiat vääristyvät 
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joutuessaan palvelemaan irstailevien sankareiden 
päämääriä. Haavat paranevat, kun niihin sivel-
lään ihmevoidetta, miehillä voi olla immennaiset 
ejakuloivat, ihmiset juovat suunnattomia alkoho-
limääriä, ja jotkin heidän fyysisistä ominaisuuk-
sistaan kasvavat yliluonnollisiin mittoihin, kuten 
venäläisen Minski-kannibaalin. Kuitenkin Juliette 
osoittaa aivan tavallista tervejärkisyyttä varoittaes-
saan oopiumin ja alkoholin käytön aloittamisen 
johtavan elinikäiseen käyttöön ja riippuvuuteen. 
Jotkut irstailijat myös tulevat vanhoiksi, rumiksi ja 
impotenteiksi. He joutuvat raivon valtaan huoma-
tessaan näin tapahtuvan, ja Sade kuvaa realistisesti 
nämä tapahtumat ja selvittää mitä ilmeisimmät syyt 
niihin: he juovat liikaa, harjoittavat tuhoisaa seksu-
aalisuutta ja vanhenevat. Sade siis leikittelee oikulli-
sesti tosiasioilla. Itse asiassa Saden koko maailma on 
kuvitteellinen, ja ennen kaikkea eriskummallinen, 
jopa niin syvällisessä mielessä, että sitä on mahdo-
tonta erehtyä pitämään todellisena maailmana.

Kuten olemme nähneet, Sade liikkuu yhteiskun-
tafilosofian, metafyysisen etiikan ja henkilökohtai-
sen moraalifilosofian alueilla. Vaikka nämä teemat 
eivät kaikin ajoin liitykään kiinteästi toisiinsa, Sa-
den äärimmäinen anarkistinen viesti on luettavissa: 
ei ole olemassa oikeita arvoja tai uskonnollisia to-
tuuksia, eläminen yhteiskunnassa on todellista hel-
vettiä ja ihminen on tämän mukaisesti luonnoltaan 



91

petomainen. Tämä maailmankatsomus on omalla 
tavallaan riittävän koherentti, mutta myös subver-
siivinen. Sade haluaa todella tuhota arvot sellaisina 
kuin ne tunnetaan hyvän elämän ja uskonnollisen 
pelastumisen traditiossa. Hän ei ole uudistaja; hän 
ei tarjoa uusia arvoja.

Jotkut kirjoittajat ovat — tietenkin — halunneet 
kuvata markiisin uudistajana. Esimerkiksi Lawrence 
W. Lynch huomauttaa: ”Saden puolustukseksi on 
sanottava hänen vaikuttaneen aidosti vilpittömältä, 
kun hän väitti, että kuvatessaan pahetta vauhdik-
kaasti ja ”verhottuna helvetin väreihin”, hän samalla 
myötävaikutti paheen välttämisen puolesta. Mut-
ta Saden omia päämääriä koskeva ilmaisutapa on 
liian moniselitteinen oikeuttaakseen tällaisen apo-
logeettisen tulkinnan. Hän voi tietysti itse väittää 
edustavansa kasvatuksellisia päämääriä, vaikka hän 
kirjoittaa puhtaasti negatiivisen parodian kaikesta 
inhimillisestä ja osoittaa, miten moniselitteisiä pää-
määrämme ovat; mutta tällainen on enimmäkseen 
joko ironiaa tai itsesuojelua sensuurilakien vuoksi. 
Vaikuttaisi paremmalta lukea häntä johdonmu-
kaisesti transgressiivisena ajattelijana, joka ei kui-
tenkaan välttämättä tee hänestä johdonmukaista 
kirjailijaa.

Sadella oli elämänsä aikana runsaasti aikaa opis-
kella, vankilassa, ja hän olikin todella sekä erittäin 
lukenut että oppinut henkilö. Kuitenkaan ei tark-
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kaan tiedetä, mitä hän luki ja mikä häneen eni-
ten vaikutti; hän käyttää tieteellistä tekstiä hyvin 
oikullisesti. Emme oikeastaan voikaan sijoittaa 
Sadea mihinkään perinteeseen sen mukaan, mitkä 
historialliset ja henkilökohtaiset vaikutteet muova-
sivat hänen ajatusmaailmaansa. Sijoitamme hänet 
hänen henkisen kotipaikkansa perusteella. Hänen 
en henkinen kotinsa näyttää olleen filosofisen etii-
kan pimeämpi puoli, eräänlainen moraalisen ope-
tuksen parantavan vaikutuksen tuolla puolen oleva 
kielletty visio ihmisen perverssiydestä.

Kun Saden teoriaa luonnosta tuhoavana prin-
siippinä tarkastelee ulkopuoliselta näköalapaikal-
ta käsin, sen voi ymmärtää kontradiktoivan erään 
absurdin perinteisen näkemyksen. Sitä voidaan 
kutsua Kätkettyjen Vaikutusten Hurskaaksi Prin-
siipiksi sekä Adam Smithin näkymättömän käden 
(invisible hand) että Hegelin järjen oveluuden (List 
der Vernunft) optimistiseksi variantiksi. Tämän op-
timismin mukaan mikä tahansa, mitä joku ihminen 
tekee, kääntyy loppujen lopuksi hyväksi, sillä maa-
ilma on tehty hyväksi (vaikkakaan ei aivan täydelli-
seksi), ja ihminen on osa maailmaa. Hyvää haluava 
Jumala suunnitteli maailmankaikkeuden siten, että 
mihin tahansa ihminen pyrkiikin, hän palvelee Ju-
malan tarkoitusperiä, jotka ovat määritelmän mu-
kaan — hyviä. Ottakaamme esimerkki, joka ei ole 
tässä kontekstissa mikään standardilähde. George 



93

Berkeley, tuleva piispa, kirjoittaa: 
”Me olemme pakotettuja tunnustamaan, että 

niillä erityisiltä asioilla, jotka sellaisinaan tarkas-
teltuina ilmenevät pahoina; on hyvän luonne, kun 
niitä tarkastellaan liittyneinä koko olentojen muo-
dostamaan järjestelmään.”

Berkeleyn mukaan tälle ajatukselle ei ole olemas-
sa vaihtoehtoa, koska se on ”rakennettu meihin si-
sään”. Hän selittää ajatustaan seuraavasti: ”Meidän 
tulee edelleen ottaa huomioon, että Luonnossa il-
menevät puutteet ja virheetkään eivät ole turhia, 
koska ne tarjoavat miellyttävää vaihtelevuutta ja li-
säävät muun luomakunnan kauneutta, aivan kuten 
maalauksessa olevat varjot korostavat kirkkaampia 
ja valoisampia kohtia. Kaikki paha on toiminnal-
lista hyvää; tai, se on vain näennäistä ilmetessään 
yksin, kuten varjokaan ei voi esiintyä ilman valoa- 
Jumalaton ihminen vain tekee näkyvän hyväksi, 
joten ”ajatuksen jostakin nimenomaisesta kivusta” 
ei pitäisi tarpeettomasti vaivata meitä. Emme voi 
välttää tuskaa, mutta onneksi ei ole olemassa todel-
lista tuskaa, ainakaan jos se ymmärretään jonakin 
pahana.

Piispa Berkeley on optimisti. Käyttääksemme 
Nicholas Rescherin terminologiaa, hän on abso-
luuttinen optimisti; hän uskoo, että ”kaikki paha, 
jopa pahin, on vain puutetta tai epätäydellisyyttä 
— hyvän vajausta”. Instrumentalistinen optimismi 



94

vaatisi että ”on olemassa todellista negatiivisuut-
ta, mutta milloin tahansa sitä esiintyykin, se toi-
mii kausaalisena välineenä suurempaan hyvään”. 
Kuten on helppo osoittaa, Berkeley on optimisti 
kummassakin mielessä. Ensinnäkin, jotkin hyvät 
asiat osoittautuvatkin olevan pahoja, mutta vain nä-
ennäisesti; ja toiseksi, luonnon vajavuudet toimivat 
kuvan kaunistamiseksi edellyttäen, että ne ovat var-
sinaisia vajavaisuuksia. Varjot ovat samanaikaisesti 
sekä pysyviä että ohimeneviä mitä sopivimmalla, 
esteettisellä tavalla.

Aivan ilmeisesti Sade hylkää tällaisen mieliku-
vituksellisen seurausnäkemyksen tai minkä tahan-
sa sitä koskevan analogian, joka oli vallalla hänen 
aikanaan. Optimistin periaate tekee kaiken pahan 
hyväksi; syntisen agentin täytyy aina epäonnistua 
ja tästä syystä hän tulee olemaan ainaisen harmin 
uhri. Sade tulee vihaiseksi ajatellessaan, että min-
kä tahansa paheen tyydyttämiseen hän tähtää tai 
mihin tahansa vahingolliseen yritykseen ryhtyykin 
loukatakseen ihmisoikeuksia, lopputulokset ovat 
hyviä. Hän näyttää oivaltavan, että tällaisessa huo-
lettomassa tapauksessa päämäärien täytyy oikeuttaa 
myös intentiot ja teot — joka on varmasti absurdi 
ajatus.

Tarina alkaa siten, että henkilö tekee tahallisesti 
jotakin väärin — mutta nyt väitetään, että hän te-
keekin, sen seurauksena, jotakin hyvää. Sadelle, joka 
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haluaa olla paha, tämä on julma kohtalo. Älykäs de-
miurgi on tehnyt maailman, jossa ei yksinkertaisesti 
voi tehdä väärin. Tämä sietämätön ajatus on vähällä 
tehdä Saden hulluksi hänen yrittäessään kamppailla 
tehdäkseen ymmärrettäväksi vaihtoehtoisen, kristil-
lisyyden vastaisen mahdollisuuden. Voidaan sanoa, 
että optimismin ajatus on inhimillisen heikkouden 
psykologian metafyysinen analogia, joka on ase-
tettu pahuuden mahdollisuuden ainoan tulkinnan 
rooliin. Kaikissa sellaisissa tapauksissa paha ihmi-
nen on vain heikko ja sokea. Hän on kykenemätön 
sen paremmin tekemään pahaa kuin näkemäänkään 
sitä — vaikka sitä kuitenkin on olemassa. Sade ei 
voi hyväksyä tätä.

Yksi optimismin anarkistinen seuraus on, että 
kun ihmisen kerran on mahdotonta tehdä väärin, 
hän voi hyvin pyrkiä johonkin, jonka hän näkee 
joukkona pahoja seurauksia — jos nämä miellyt-
tävät häntä. Hän saa vapaasti yrittää vahingoittaa 
muita ja hyödyttää itseään, sillä tuleehan kaikki 
kuitenkin kääntymään hyväksi lopussa. Olivatpa 
hänen aikomuksensa sitten hyviä tai pahoja, ne 
kuitenkin hyödyttävät muita; tässä katsannossa ih-
misen intentioilla ei siis ole mitään merkitystä.

Saden maailman kansoittavat julmuuden uhrit, 
kuten Justine, jotka todella välittävät, koska he kär-
sivät jopa silloin kun heidän yksityinen tuskansa 
nähdään jumalallisen hyväntahtoisuuden yhteydes-
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sä. Todellisuudessa saattaa olla niin, että tällaista 
maksimaalista yhteyttä ei edes ole olemassa; ei ole 
olemassa hyvin muodostettua maailmanjärjestel-
mää, jonka arvo voitaisiin määritellä jonkinlaisen 
yhteenlaskuperiaatteen mukaan. Berkeleyn periaa-
tetta on kuitenkin mahdotonta kieltää, vaikka sii-
nä on yksi empiirinen yksityiskohta, jota ei voida 
suoraan tarkistaa. Persoonallisen tuskan oletetaan 
lopulta katoavan, mutta tätä tapahtumaa ei mil-
loinkaan havaita. Tosiasiassa missä tahansa koko 
maailmaa pienemmässä mitassa, oli se miten suuri 
tahansa, täytyy esiintyä mielivaltainen määrä tuskaa 
ja pahuutta. Kuitenkaan tämä erityinen totuus ei 
sano mitään kokonaisuuden arvosta. Optimismin 
periaate on metafyysinen, ja sellaisena se edustaa 
erästä esimerkiksi piispa Berkeleyn kaltaisen ihmi-
sen syvimpiin kuuluvaa arvoteoreettista intuitiota. 
Saden luonto on täysin päinvastainen. Siitä huoli-
matta Saden asenne on kaukana pessimismistä.

Sade on ateisti, ja hänen on päästävä eroon koko-
elmasta ajatuksia, jota olen kutsunut optimismiksi. 
Koska vihollinen on sekä metafyysinen että intui-
tiivinen, täytyy kumoamismetodin olla samanai-
kaisesti sekä epäsuora että suostutteleva. Päämäärää 
on kuitenkin vaikea saavuttaa, koska kohde istuu 
niin tiukasti länsimaisessa ajattelussa. Sade käyttää 
kirjallisia tekniikoita saadakseen optimismin näyt-
tämään epävarmalta; hän pyrkii osoittamaan, että 
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empiirisiä hyökkäyksiä vastaan se on helposti haa-
voittuva ja että periaate itsessään on sekä julma että 
huvittava

Voimme jäljitellä Saden omaa retorista tekniik-
kaa ja kuvata hänen metodiaan tutustumalla Berke-
leyn persoonallisuuden oudompaan puoleen. Tie-
dämme tulevasta piispasta seuraavat kovat tosiasiat:

”Berkeley saapui Trinityyn (College, Dublin) 
maaliskuun 21. päivänä 1700, itse maksavana op-
pilaana. Hän oli silloin 15-vuotias... Ensin alkuun 
hän oli mysteeri opiskelijatovereilleen... Thomas 
Contarini, Goldsmithin eno ja hyväntekijä, joka 
saapui Collegeen 1701, oli Berkeleyn lähimpiä ys-
täviä. Hän kertoo tarinan, kun hän ja Berkeley me-
nivät todistamaan julkista teloitusta. Tämän tulok-
sena Berkeley kiinnostui niistä aistimuksista, jotka 
liittyvät itse kuolemisen kokemiseen. Hän päätti 
itse tehdä kokeen, ja pyysi Contarinia olemaan 
paikalla estämässä koetta jatkumasta niin pitkälle, 
että siitä raportoiminen kävisi mahdottomaksi. Ber-
keley hirtettiin kattoparruun, johon hän jäi riippu-
maan, kunnes menetti tajuntansa. Täten Contarini 
ei kuullut häneltä ohjetta vapauttaa hänet. Con-
tarini katkaisi köyden, jonka jälkeen uhri... lausui 
unohtumattomat sanat, ”Hyvänen aika, Contarini, 
olet pilannut naruni.”

Uskoiko Berkeley todella optimismiin suorittaes-
saan tätä koettaan kaikkein eksoottisimman per-
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verssin mielihyvän parissa — nimittäin äärimmäistä 
itseen kohdistuvaa vahingoittamista, julkista, väki-
valtaista itsemurhaa? Uskoiko hän, että maailmasta 
tulisi parempi hänen kokeensa ansiosta, vai halusi-
ko hän vain kokea tiettyjä eksoottisia kokemuksia? 
Koska tällaisiin kysymyksiin vastaaminen on mah-
dotonta, on myös mahdotonta olla näkemättä tapa-
ukseen liittyvää ironiaa. Jalointa kaikista ajatuksista, 
Jumalaa, ja julkisesta teloituksesta saatavaa alhaista 
nautintoa, on tarkasteltava yhdessä sellaisessa yh-
teydessä, jossa niiden seurauksia ei voi vertailla, ar-
vioida eikä tuomita. Jumala tuomitsee itsemurhan, 
mutta itsemurha kiihottaa monella tavalla. Loppu-
tuloksena on ironia, joka johtuu siitä, että joutuu 
ansaan kahden yhteensopimattoman ajatuksen vä-
liin, joista kumpikin vaikuttaa nautittavalta, vaikka 
ne eivät voikaan sitä olla. Ihmisen mielettömyys pu-
huu puolestaan. Pidän tätä esimerkkiä hyvin edus-
tavana sadelaisessa filosofisessa retoriikassa. Ironian 
tosiasia viittaa kaaoksen totuuteen.

Tämä Berkeleysta kertova tarina on myös myyt-
tinen arkkityyppi. Sama vitsi, jonka Contarini 
kertoo nuoresta ystävästään, voidaan löytää muis-
ta lähteistä, joissa keskustellaan hulluudesta. Esi-
merkiksi Ensyklopediansa hengenfilosofian osassa 
Hegel kirjoittaa: ”Eräs toinen englantilainen, jonka 
hänen palvelijansa oli köyden katkaisemalla irrot-
tanut, ei ainoastaan saanut takaisin elämänhaluaan 
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vaan myös ahneuden taudin; kun hän antoi potkut 
palvelijalle, hän myös pidätti tämän palkasta kaksi 
penniä, koska tämä oli ilman annettua määräystä 
katkaissut köyden, johon hänen isäntänsä oli hirt-
täytynyt.” Tämä tarina on tunnettu arkkityyppinen 
kertomus irrationaalisesta käyttäytymisestä ja malli 
inhimillisestä mielettömyydestä. Mutta se sisältää 
vieläkin syvemmälle käyvän perverssimmän näkö-
kulman. Kuoleman mielihyvä ja ihmisen viimeiseen 
hetkeen liittyvä jännitys kiinnostaa Berkeleya sii-
nä määrin, että hänen on pakko kokea se. Hegelin 
melankolinen englantilainen huomaa kokemuksen 
niin elähdyttäväksi, että hän voittaa surumieli-
syytensä ja saavuttaa henkisen tasapainonsa. Sade 
kertoo vastaavia tarinoita lukemattomia kertoja eri 
muodoissa ja yhteyksissä. Kuolema on totuuden 
hetki. Pääajatus on kuitenkin retorinen, sillä tari-
noiden juonet herättävät kahdenlaisia assosiaatioi-
ta. Berkeleyn tapauksessa sama mies, jonka pitäisi 
olla piispa ja vakavasti otettava filosofi: on kuin 
mielipuoli ja perverssi (ainakin joidenkin paradig-
maattisten kriteerien mukaan). Englantilaisen ta-
pauksessa hänen melankolisuuteensa paranee, kun 
hän flirttailee itsemurhan kanssa.

Kaksi Saden henkilökohtaista intellektuellia 
sankaria olivat Niccolo Machiavelli ja Thomas 
Hobbes, joiden kummankin hän traditionaaliseen 
tapaan tulkitsi suosittelevan paheellisuutta ikään 
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kuin hyveen ainesosana. Sade matkii Machiavellia 
esimerkiksi kuvatessaan kuvitteellista sankariaan 
Saint-Fondia: ”Saint-Fond ei sen vuoksi ole vä-
hemmän suuri ministeri hänen mieIestään murha 
on hyödyksi kaiken hallinnon ylläpidossa. Olivat-
ko Machiavellin periaatteet erilaisia? Älkäämme 
epäilkö niitä; verenvuodatusta tarvitaan, varsinkin 
monarkististen hallitusten säilyttämisessä; veren 
tulee vahvistaa tyrannin valtaistuin. Saden mieles-
tä teoreetikot Machiavelli ja Hobbes näyttävät si-
toutuvan radikaaliin arvorelativismiin. tai jopa itse 
asiassa ar«on muuttamiseen epäarvoksi poliittisen 
selviytymisen nimissä. Robert Mandeville on myös 
eräs Saden esikuva, ja hän olisi yhtä lailla arvos-
tanut Thomas Malthusta. Vale-malthusilainen aja-
tus ihmisten joukkotuhoamisen toivottavuudesta 
liikakansoituksen hillitsemiseksi on toistuva teema 
Sadella, joka ylistää murhaa ja vastustaa sikiämistä. 
Malthusin teos An Essay on the Principle af Popu-
lation, ilmestyi vasta 1798, mutta vastaavanlaiset 
ajatukset olivat suosittuja jo aiemmin.

Hyväksyessään joukon ajatuksia, joita voidaan 
nimittää poelaiseksi perverssiyden määritelmäksi, 
Sade kääntää ylösalaisin optimistisen periaatteen 
siten, että tästä lähtien kaikki johtaakin pahoihin 
päämääriin. Romaaneissaan, joskaan ei aina omassa 
elämässään, hän hyödyntää täysillä arvorelativismia 
ja pitää maailmaa sellaisena, että vain paheellisuus 
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on kannattavaa. Poelainen perverssiyden määritel-
mä, jonka Edgar Allan Poe muotoilee esseessään 
Perverssiyden paholainen, voidaan lausua seuraa-
vasti: perverssi ihminen tekee jotakin sellaista, mitä 
hänen ei pitäisi tehdä — juuri siitä syystä, että hä-
nen ei pitäisi niin tehdä. Näin muotoiltuna määri-
telmä kuitenkin törmää arvojen objektiivisuuden 
ongelmaan, sillä Poen perverssiys (ja sen sadelainen 
paralleeli) edellyttää välttämättöminä ehtoina to-
teutumiselleen todellisia arvoja ja tietoa niistä. Sekä 
Paholaisen että Saden täytyy tietää, mitä heidän ei 
pitäisi tehdä, ja jotta tämä olisi mahdollista, heidän 
on tiedettävä, millaisia ovat ne arvot, joita he eivät 
saisi loukata.

Poe aloittaa esseensä kritisoimalla muka tieteelli-
sesti aristoteelista mielen teleologista ja funktiona-
listista käsitettä. Sen mukaan psyykkinen koneisto 
pyrkii saavuttamaan tiettyjä sisäisiä ja luontaisia 
päämääriä sinänsä, tai toimimaan tietyllä hyvällä 
tavalla. Mieli on ”musta laatikko”, jonka sisältö 
voidaan päätellä niistä tuotteista, joiden tuottami-
seksi se on suunniteltu. Tämän lisäksi nämä väi-
tetyt tuotteet liitetään joihinkin päämääriin, jotka 
puolestaan voidaan johtaa holistisesta luonnon 
käsitteestä ja sen luojaa koskevasta tiedosta. Käsite 
on teleologinen; kaikki prosessit, jotka eivät palve-
le oikeita päämääriä, ovat poikkeavia, heikkoutta 
ja erehdystä. Tahdon heikkous eli akrasia näyttää 
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selittävän paljon ihmisen mielettömyydestä. Mie-
li tähtää luonnollisesti hyvään, ja akrasia selittää, 
miksi kuitenkin tapahtuu jotakin muuta. Ihminen 
arvostaa terveyttä, mutta sortuu silti polttamaan tu-
pakkaa. Hän on heikkotahtoinen eli akraattinen. 
Hänen arvoihin suuntautuva tahtonsa on vieraiden 
impulssien uhri.

Tämä näkemys akrasian merkityksestä on Poen 
mukaan kuitenkin erheellinen. Empiiriset havain-
not osoittavat, että ihmismielessä on piirteitä, joita 
ei voi ymmärtää pelkkänä heikkoutena tai erehdyk-
senä. Ihmisessä on hulluutta ja pahuutta. Käsitys 
mielestä jonakin funktionalistisena ja teleologise-
na implikoi sillä olevan sisäisiä päämääriä, ja mikä 
tahansa poikkeaminen niistä on vain satunnaista. 
Kuitenkin, Poen omin sanoin, ei ole olemassa mi-
tään ”ihmisen ennalta käsitettyä kohtaloa”. Päinvas-
toin, empiirinen tieteellinen havainto eli induktio 
osoittaa mielen toimivan sellaisten periaatteiden 
mukaan, joita ei voi ymmärtää funktionalistisesti. 
Ne eivät palvele järkeviä päämääriä. Niinpä mieli 
voidaan Poen mukaan nähdä myös itsetuhoisena 
koneena, jonka spontaanit prosessit eivät osoita mi-
tään korkeampaa suunnittelua optimismin edellyt-
tämällä tavalla ja jotka on siitä syystä luokiteltava 
pahoiksi. Asianmukainen asenne tällaisia päämääriä 
kohtaan on ehkä Poen oma sardoninen nauru.

Tutkikaamme tällaisia perverssejä päämääriä. 
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Voimme miltei kuulla Saden äänen, kun Poe kir-
joittaa tärkeästä induktiivisesta havainnostaan seu-
raavasti: 

”Induktio, a posteriori, olisi saanut frenologian 
myöntämään, että inhimillisen toiminnan synnyn-
näinen ja primitiivinen periaate on paradoksi, jota 
voimme osuvamman sanan puutteessa sanoa per-
verssiydeksi. Merkityksessä jossa minä sitä käytän se 
on itse asiassa mobile ilman motiivia, motivoimaton 
motiivi. Sen ajamina me toimimme ilman käsitettä-
vää päämäärää; tai jos tämä ymmärretään itsessään 
ristiriitaiseksi ilmaisuksi, voimme täsmentää väitet-
tä sanomalla että sen pakottamina me toimimme 
syystä josta meidän ei pitäisi toimia. Teoriassa mi-
kään peruste ei voisi olla perusteettomampi; mutta 
itse asiassa ei ole mitään sen vahvempaa perustetta. 
Tiettyjen ihmisten kohdalla tietyissä olosuhteissa se 
muodostuu ehdottoman vastustamattomaksi.”

Kuten tulemme näkemään, Sade käyttää sa-
manlaista antiaristoteelista perverssiyden mallia 
kuin Poekin. Heidän filosofiansa voi siten kärsiä 
saman tyyppisestä heikkoudesta. Poen tapauksessa 
näyttäisi yllä olevan sitaatin termi ”vastustamaton” 
viittaavan pelkkään akrasiaan, jota se ei kuitenkaan 
tässä yhteydessä mitenkään voi merkitä: akraattinen 
ihminen haluaa tehdä hyvää, mutta on kykenemä-
tön vastustamaan jotakin vastakkaista viettiä. Poe 
väittää edelleen, että perverssiys merkitsee kaiken-
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laisten motiivien puuttumista, mutta myös tämä 
väite voidaan kyseenalaistaa. Todellisuudessa Poe 
haluaa korvata teleologisen päämäärän kausaalises-
ti vaikuttavan voiman käsitteellä, joka ajaa agenttia 
eteenpäin kohti omaa tuhoaan. Poen mukaan mi-
kään motivoiva peruste, arvo tai päämäärä ei voi 
selittää tätä outoa mahdollisuutta.

Millaisia esimerkkejä perverssistä motivaatiosta 
Poe antaa? Niitä on useitakin, joista ensimmäinen 
tarkastelee puhujan ”vilpitöntä halua kiusata kuu-
lijaa verukkeilla”. Vaikka puhuja haluaa miellyttää 
ja kykeneekin siihen, hän antautuu kiusaukselle 
ärsyttää ja tulee itse sotkeutuneeksi tuhoisaan näy-
telmään. Puhuja toimii vastoin omia hyviä aiko-
muksiaan. Tämä ensimmäinen tapaus muistuttaa 
Aristoteleen tuttua tapausta tahdon heikkoudesta.

Poen toinen esimerkki koskee henkilöä, jonka 
pitäisi määräaikaan mennessä suorittaa jokin tär-
keä tehtävä, mutta hän odottaa, kunnes on liian 
myöhäistä. Tässä tapauksessa voimme ajatella, että 
hän ei etukäteenkään ajatellut tehdä työtä ajoissa. 
Kiintymyksessään tuhoon hän vältti työn tekemistä 
alusta lähtien. Kolmas tapaus kuvaa vaaran aihe-
uttamaa jännitystä tilanteessa, jossa henkilön on 
pakko uhmata turvallisuusmääräyksiä — yksinker-
taisesti siksi, että ne ovat olemassa. Neljäs ja viimei-
nen esimerkki on kertojan oma kohtalo, kun hän 
kirjoittaa kuolemaan tuomittujen sellistä saatuaan 
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tuomion rikkaan sukulaisensa murhasta. Kirjoitta-
ja kertoo, että hän yksinkertaisesti halusi järkyttää 
oman menestyksensä ja hyvinvointinsa pysyvää tilaa; 
hän tunnustaa juuri siksi, että hän haluaa tunnustaa.

Poen määritelmä perverssiydestä vaatii, että 
”teemme niitä [pahoja tekoja] vain siksi, että meistä 
tuntuu, että meidän ei pitäisi tehdä niitä”. Tämän 
tyyppinen väite, erityisesti sen motivationaalinen 
osa — koska meidän ei pitäisi — on analysoitava ja 
verrattava sitä akrasia-lähestymistapaan, jota se to-
della muistuttaa. Poe ei oikein saa lukijaansa vakuut-
tuneeksi, että hän on kuvannut uuden: antiaristotee-
lisen mentaalisen ilmiön. Poen pitäisi näyttää, että 
henkilökohtainen tuho on agentin paras valinta. Jos 
se ei ole, hänen esimerkkinsä kuvaavatkin vain ak-
rasiaa siten ymmärrettynä, että agentti on valinnut 
toiseksi parhaan vaihtoehdon. Oletetaan esimerkik-
si, että turvallisuus on henkilön tärkein huolenaihe, 
mutta siitä huolimatta hän hyppää kuiluun. Poen 
mukaan itse putoamisen täytyy olla paras valinta. 
Kiusaus olla hyppäämättä voidaan siten ymmärtää 
viitaten saavuttamattomaan turvallisuuden kaipuu-
seen, joka täytyy uhrata.

Sen sijaan että syventyisimme tämän enempää 
asian tekniseen puoleen (ks. lisäluku), todettakoon 
vain, että poelainen perverssiyden määritelmä esiin-
tyy monella muullakin kirjailijalla jo ennen Saden 
aikaa. Yhtenä esimerkkinä on Erasmuksen tunnettu 
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Ichtuophagia eli Kalan syömisestä. Siinä kalakaup-
pias vastaa teurastajan huolestuttavaan väitteeseen, 
jonka mukaan uusi laki tulee sallimaan lihan syö-
misen ilman uskonnollisia rajoituksia. Kalakaup-
pias väittää, odotetusti (mutta hieman yllättäen), 
että kun lihan syöminen tulee sallivaksi, tulee myös 
vähemmän suositun ruoan, kalan, kysyntä lisään-
tymään:

”Teurastaja: Se, mitä kerron sinulle, on liian totta 
ollakseen leikkiä. Mutta kerro minulle, miten voit 
olla vakuuttunut siitä, että kauppasi lisääntyy tämän 
(uuden lain) johdosta. Kalakauppias: Siksi, että ih-
miset luonnostaan haluavat enemmän sitä, mikä on 
kielletty heiltä. Kun he ovat vapaita syömään lihaa, 
he tulevat syömään vähemmän sitä. Heillä ei tule 
olemaan suurempaa nautintoa kuin kalan syömi-
nen: kuten ennenkin oli asia. Niinpä olen iloinen, 
jos lihaa on lupa syödä. Toivoisin myös, että kala 
syöminen kiellettäisiin; silloin ihmiset haluaisivat 
sitä vieläkin enemmän.”

Teurastaja väittää myös, että ”mitä tulee valintaan 
kahden asian välillä, joista toinen on parempi kuin 
toinen, me tavallisesti valitsemme huonomman”. 
Kalakauppias on samaa mieltä: ”Niin jos hän [pap-
pi] kieltäytyy saarnaamasta sovitulla kellonlyömällä, 
hänet on julistettava kirkonkiroukseen; mutta jos 
hän on koronkiskuri, tai syyllistynyt kirkon virkain 
myyntiin, hän jää rangaistuksetta.” Nämä esimerkit 
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näyttävät pikemminkin tarkastelevan ristiriitaisia 
arvojärjestelmiä kuin valintoja, vaikka keskustelu 
alkaakin valinnan ongelmista. Mutta viesti on sel-
vä: jotkin valinnat ovat perverssejä, ja ne arvot, joita 
ilmaisemme ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä miel-
tä olemme jonkin asian todellisesta arvosta. Ihmiset 
arvostavat enemmän vaihtoehtoja, jotka eivät ole, 
kaikki seikat huomioon ottaen, täydellisiä.

Näissä Erasmuksen keskusteluissa näkyy sama 
perverssiyden ja akrasian välinen sekaannus kuin 
Poenkin tapauksessa. Yhtäältä Erasmus väittää, että 
minkä ihminen tietää itseltään kielletyksi, hän ko-
kee haluttavammaksi kuin minkään muun — joka 
on perverssiä. Toisaalta hän sanoo, että pidämme 
toiseksi parasta vaihtoehtoa parempana kuin parasta 
— joka ei ole mitään muuta kuin akrasiaa eli tahdon 
heikkoutta.

Ydinkysymys koskee itse perverssien arvojen 
määrittelemistä. Esittäkäämme seuraava motivaa-
tiota koskeva teesi: paheellisuus kiinnostaa niitä 
perverttejä, jotka eivät kärsi akrasiasta, ja jotka myös 
tietävät, mitä ovat tekemässä. Etiikassa sadelainen 
problematiikka muotoutuisi siten seuraavaksi: mi-
ten ihminen voi allekirjoittaa poelaisen perverssiy-
den määritelmän luomatta samanaikaisesti itselleen 
uutta joukkoa henkilökohtaisia preferenssejä? Jos se 
on mahdotonta, hänen ns. vastapäämääränsä voi-
vat olla täysin hyväksyttäviä, vaikka ne sattuvatkin 
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ilmentämään uusia arvoja. Luonnollinen seuraus 
tästä on, että jos Sade edistää tiettyjä arvoja voi-
dakseen sitten rikkoa niitä vastaan, miten hän voi 
välttää akrasia-syvtteen eli sen, että hän valitsee toi-
seksi parhaat arvot? Näin toimiva ihminen ei ole 
perverssi. Yhdistäen nämä tapaukset voimme kysyä, 
miten lujatahtoinen ihminen voi pysyä paheellisena 
eli pidättäytyä hyväksymästä arvojen joukkoa, joka 
on erilainen kuin alkuperäinen joukko, mutta joka 
siitä huolimatta on pysyvä kokoelma oletettuja ar-
voja. Jos ihminen ei. Kärsi akrasiasta, hän näyttää 
silloin vain erehtyvän. 

Sade itse ei tietenkään ole mikään eettinen uudis-
taja. Hän ei keksi uusia arvoja. Hän haluaa syrjäyttää 
optimismin ja edistää arvorelativismia. Miten hän 
voi saavuttaa päämääränsä? Hän tekee sen esitte-
lemällä epikurolaisuuden vastaisen näkemyksen 
aggressiivisista ja alistuvista nautinnoista ja kieltä-
mällä johtopäätöksen, että paheellisuus itse asiassa 
on arvo. Hän pyrkii sekaannukseen ja tyhjyyteen, ei 
arvoihin eikä päämääriin.

Perverssiyden määritelmää on kovin hankala an-
taa, kuten olemme huomanneet. Palaamme aihee-
seen lisäluvussa ”Perversion merkitys”, jossa voim-
me hyödyntää tämän kirjan antamaa kuvaa Sadesta. 
Odottakaamme siis hiukan, ennen kuin palaamme 
perversion teoriaan. Jos lukija on kiinnostunut, mi-
kään ei estä lukemasta lisälukua jo tässä kohdin.
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Luonto ja tyhjyys
 

”Mielihyvä on, niin sanoakseni, luonnon kosto”; 
siksi mielihyvää ei voi ymmärtää ilman luontoa. 
Mielihyvä on Saden teoriassa hyvin monimutkai-
nen ilmiö, ja olemme jo nähneet, miten tärkeä se 
on yrittäessämme ymmärtää perverssiä motivaa-
tiota. On kuitenkin liioiteltua väittää, että mieli-
hyvää koskevassa teoriassa riittäisi pelkkä viittaus 
luontoon; mielihyvä on aistillisten, älyllisten ja 
seksuaalisten näyttämöjen muodostama sykli, jonka 
keskipiste on keinotekoinen ja siten riippumaton 
luonnosta. Kuitenkin perverssi motivaatio on aluk-
si vain reaktiota luonnolliseen kiihotukseen, ja sen 
täytyy palata takaisin luontoon orgasmin ja siihen 
liittyvän purkautumisen kautta.
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Ensi näkemältä Sade näyttää haluavan olla natu-
ralistinen ja ateistinen filosofi. Hänen romaaniensa 
irstailevat sankarit käyvät keskenään pitkiä meta-
fyysisiä keskusteluja. Kertoessaan elämästään he 
painottavat filosofian teknisiä ja akateemisia puolia; 
he olisivat olleet loogisia positivisteja, jos he olisivat 
eläneet 20. vuosisadalla. Sadelainen ”tiede” saa etii-
kan näyttämään luetteloita järjettömiä käskyjä tai 
retorisia temppuja, kuten suostuttelevia määritel-
miä ja äänekkäitä julistuksia. Universaalinen kaaos, 
kuolema ja hävitys sekä sokea hedelmällisyys ovat 
tällaista verbaalista käyttäytymistä johtavia luonnon 
prinsiippejä. Kummastakin näkökulmasta tarkas-
teltuna luonto on erilaisten voimien kurimus, jossa 
ei ilmene sen paremmin mitään luonnollisia tai ra-
tionaalisia lakeja kuin minkään hyväntahtoisen yli-
luonnollisen mielen vaikutustakaan. Yhteiskunnas-
sa vallitseva epäoikeudenmukaisuus sekä kokemus 
ylipäätään osoittavat, että kaikki johtaa tuhoutu-
miseen ja jälleensyntymiseen muodossa tai toisessa. 
Kaaos ja kuolema edellyttävät myös jälleensynty-
mistä; luonto on yhtä lailla sekä pahantahtoinen 
että tuottelias. Luova puoli on sattumanvarainen. 
Miljoonat ihmiset kuolevat ja vielä useammat syn-
tyvät.

Saden luonto on tuhoava voima, jonka vaiku-
tus tarjoaa puitteet inhimilliselle toiminnalle ja 
sen kausaalisille seurauksille. Metafysisestä näkö-
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kulmasta tarkasteltuna luonto ei ole sama kuin 
staattinen ulkomaailma vaan dynaamisen voiman 
prinsiippi, conatus, aivan kuin jokin elävä olio. Sillä 
näyttää olevan jopa oma tahto. Tästä syystä Saden 
ei voida ymmärtää puhuvan kuolleesta aineesta. 
Luonto ilmenee teleologisena prinsiippinä ja yli-
päätään pyrkimyksenä johonkin. Saden näkemys 
on kuitenkin erilainen kuin Tuomas Akvinolaisen, 
jonka mukaan lait edustavat jonkinlaisia käske-
viä tosiasioita tai universaalisesti päteviä, kaikkia 
sitovia ja oikean järjen mukaisia normeja. Saden 
luonnolla ei ole arvoja vaan se tuhoaa kaiken. Tä-
män tuhoutumisen tai entropian lain (jos sellainen 
negatiivinen normi ylipäätään on olemassa) tulisi 
johtaa kypsän ihmisen itsetuhoon. Itsemurha on 
normi, joka on helppo pitää, ja sen sisältö on hyvin 
triviaali: tapa itsesi, koska kuolema ja tuhoutumi-
nen vaanivat kaikkialla. Mutta Sade ei voi tarkoittaa 
tällaista. Tulemme seuraavassa tarkastelemaan luon-
non tuhoavaa periaatetta ja siitä johtuvaa luonnon-
tilaa. Luonto tuhoaa kaiken ja luo täten tyhjyyden; 
tätä tietä ei kuitenkaan ole helppo seurata. Rauniot, 
kuten itse termikin kertoo, ovat sotkuiset.

Vaikka luonnon periaatteen käyttö johdattelee-
kin meidät Saden etiikan ja estetiikan piiriin, voi-
daan sen metafyysisistä puolista kuitenkin väittää 
seuraavaa. Koska periaate edustaa kaaosta tai, kirjai-
mellisesti, entropiaa, ei sen omien päämäärien ris-
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tiriidattomuudelle jää sijaa. Sade ei väitä, että tämä 
periaate olisi tieteellinen luonnonlaki, joka ilmen-
täisi sellaisia antropomorfisia tarkoitusperiä ja arvo-
ja, että niiden avulla voitaisiin tehdä ennusteita ja 
opastaa ihmistä. Sellaiset ennusteet olisivat oletet-
tavastikin yhtä päteviä kaikkien ihmisten suhteen. 
Väittää jotakin tällaista merkitsee Saden teosten 
radikaalisuuden ja subversiivisuuden asteen väärin 
ymmärtämistä. Hän voi ajoittain esittää luonnon 
periaatteen ikään kuin tieteellisenä tuhoutumisen 
lakina. Tämä hypoteesi kuitenkin kumoutuu sen 
tosiasian valossa, että tällainen laki soveltuu vain 
joihinkin ihmisiin, mutta ei kaikkiin; tai, tarkem-
min ilmaistuna, sen soveltaminen vaihtelee huo-
mattavasti yksilöiden kesken heidän moraalisesta, 
älyllisestä ja yhteiskunnallisesta asemastaan riippu-
en. Ihminen voi leikitellä tämän periaatteen kans-
sa Ja hyödyntää sitä omaksi edukseen. Paheellinen 
ihminen voi tuhota muita ja menestyä siitä huo-
limatta. Tällainen ihminen voi myös väittää, että 
luonnon periaate toimii hänen päätöstensä kautta ja 
hyödyntää tätä ajatusta. Jos taas asia on päinvastoin 
eli luonnon laki onkin universaalinen entropian eli 
vähitellen häviävän järjestyksen periaate, ei paheel-
linenkaan ihminen voi välttää sen otetta. Tämän 
lisäksi, jos se on ylivertainen moraaliperiaate, ih-
minen tuhoaisi myös itsensä. Saden oma subver-
siivinen logiikka kieltää kummankin johtopäätök-
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sen. Jotkut ihmiset eivät tuhoudu, vaan tuhoamalla 
toisia he seuraavat luonnon lakia ja voivat rikkoa-
kin sitä. Saden mukaan paheellisen ihmisen täytyy 
elämänsä aikana rikkoa kaikki lait ja periaatteet, ja 
tämä pätee myös luonnon lakiin — jos sellainen on 
olemassa. Jotkut Saden irstailijoista haluavat tuhota 
jopa itse luonnon. Kuten traagiset sankarit, hekin 
pyrkivät mahdottomaan.

On helppoa myöntää, että kauhun teatteri saa-
vuttaa kerronnallisella tasolla katastrofin mittasuh-
teet, mutta luonnon periaate saattaa vaatia, että sekä 
inhimillinen että keinotekoinen tuhotaan. Jos asia 
on näin, sankarien taistelu itsesäilytyksensä ja me-
nestyksensä puolesta on ristiriidassa niiden normien 
kanssa, jotka voidaan johtaa luonnon periaatteesta. 
Juliette, paha ja vahva nainen, rakastaa rahaa ja yltä-
kylläistä elämää. Mutta: jos ihmisen velvollisuus on 
tuhota kaikki — miksi hän epäröi oman elämänsä 
suhteen? Tästä eksistentiaalisesta pulmasta on ole-
massa myös heikompi tulkinta. Se kieltää teleologi-
suuden olemassa: olon ja pitää elämää ja kuolemaa 
luonnon kannalta yhdentekevinä. Tämän mukaan 
ihmisen ei tulisi piitata siitä, mitä hän tekee, kos-
ka kaikki on kuitenkin merkityksetöntä. Tällaisen 
pessimistisen tulkinnan avulla on kuitenkin vaikea 
ymmärtää, mikä on sadelaisen mielihyvän lähde. 
Inhimillinen agentti joutuisi kohtaamaan mykän 
ja sokean vihollisen, jonka toimintaperiaatteita hän 
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ei voi ymmärtää ja joka lupaisi pikemminkin pet-
tymystä kuin nautintoa. — Tulen tarkastelemaan 
kumpaakin tulkintaa, vaikka johtopäätökseni on-
kin, että Sade edustaa jälkimmäistä 

Luonnon jälkimmäiseen tulkintaan voidaan eh-
dottaa seuraavaa tarkennusta: luonnolliset lait ja 
luonnon aktiivisuuden periaate muodostavat myy-
tin (tässä termi ”luonto” merkitsee luonnon olemus-
ta eli kaikkea, joka on todellista). Täten pääsemme 
eroon lakien merkitystä koskevasta kysymyksestä, 
joka muuten tarjoaisi ratkaisemattoman ongelman. 
Sade itse ei ryhdy mihinkään näennäistieteelliseen 
teorianmuodostukseen näiden asioiden suhteen 
vaan hän viittaa nimenomaan myyttiin tuhoavasta 
luonnosta. Kuten tarina, jonka merkitys on verhot-
tu, myytti kattaa kaiken elämälle olennaisen. Tässä 
mielessä luonnon periaate on vihjaus siihen totuu-
teen, että maailma on kaoottinen. Toisin sanoen, 
tekojen (kausaaliset) seuraukset ovat kontrolloimat-
tomia toisin kuin (intentionaahset) tulokset, jotka 
edustavat keinotekoista yhteiskunnallisessa ympä-
ristössä. Tässä luvussa pyrin selventämään Saden 
näkemystä.

Saden luonto-käsitteen vertauskuvallinen tulkin-
ta paljastaa sen perustan, jolle hänen filosofiansa ra-
kentuu. Kaikki on sattumanvaraista: mistä tahansa 
ihminen nauttiikin, se on ikään kuin haaskalla käy-
mistä tai erottelemattomasti kaiken sattumalta saa-
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tavilla olevan syömistä. Maailma on jättiläismäinen 
ruumis, jossa ihminen käy laitumella. Haaskaeläin 
on väsymätön vaeltaja, jolla ei ole varaa pysähtyä; 
hänellä ei ole siihen kykyä. Tästä syystä — painot-
taa Sade — kaikki, jota hän tuottaa tai syö, on jä-
tettä, kuten uloste. Tällaiselta näyttää haaskaeläin 
ollessamme selvillä itse luonnon metafysiikasta.

Tämä tutkimus johtaa meidät kuitenkin kohti 
mielihyvän psykologian toista likiarvoa — sen älyl-
listä muotoa — siten ymmärrettynä, että kyseessä 
on hyvitys neitseelliseen viattomuuteen ja hyveel-
lisyyteen verhottuja uhreja kohtaan tuntemastam-
me luonnollisesta ikävystymisestä. Mielihyvä, joka 
on luonnon kosto, muunnetaan reaktioksi luontoa 
vastaan: sietämättömän kontrolloimaton aistilli-
nen ärsytys suunnataan viattomiin uhreihin heille 
aiheutetun tuskan ja ahdistuksen muodossa. Syntyy 
kostaja. Mutta tämä edellyttää luonnollisen hallin-
taa. Tuloksena on taidokkaasti rakennettu keinote-
koinen maailma. Kostajasta tuleekin äärimmillään 
yhteiskunnassa toimiva saalistaja, koska siellä hän 
voi saada saaliinsa kiinni. Inhimillinen kehitys kul-
kee siis haaskaeläimestä kostajan kautta kohti saa-
listajaa. Se johtaa paskasta murhan ja kidutuksen 
kautta kohti purkautumista. Koprofilia, nekrofilia 
ja olemattomuus kuvaavat ihmisen kosmisen koh-
talon kolmea tasoa.

Sadelainen luonnonkäsitys on ymmärrettävä 
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karttana, joka näyttää ihmisen tien vulgaarista ma-
terialismista kohti helvettiä. Ulkopuoliset atomit ja 
voimat muuttuvat askel askeleelta myytiksi ihmi-
sessä olevasta pahuudesta. D. H. Lawrence kuvai-
lee täydellisesti sadelaista ihmisen taistelua luontoa 
vastaan ja hänen hullua viettiään tuhota kaikki mie-
lekäs. Lawrencelaisessa tarussa Birkin, joka on ollut 
sairaana, on matkustellut Ranskassa. Masentunut 
Ursula kävelee yöllä lammelle, jonka pinnasta kuu 
heijastuu. Äkkiä Birkin ilmestyy paikalle, kuin deus 
ex machina, vasten naista symboloivan kirkkaan ja 
selväpiirteisen kuun kuvajaista. Mies ei kykene ym-
märtämään havaitsemaansa tilannetta. ”Ei tarvittai-
si totuutta, jollei olisi valheita”, hän sanoo. ”Silloin 
ei tarvitsisi pitää kiinni sanoistaan.” Tästä syystä hän 
haluaa hävittää edessään olevan valheen, yksinker-
taisen, selväpiirteisen, kirkkaan naiseuden kuvan: 
’Ja vieläkään Birkin ei ollut tyytyväinen. Hänen oli 
jatkettava kuin hulluuden riivaamana. Hän keräsi 
suuria kiviä ja paiskoi ne peräjälkeen kuun valkoi-
sena hehkuvaan keskukseen, kunnes jäljellä ei ollut 
enää muuta kuin loiskuava ontto ääni ja kuohah-
tanut lammen pinta, kuuta ei enää näkynyt, vain 
muutama välkehtivä valonsirpale ajelehti siellä tääl-
lä pimeydessä päämäärättä ja tarkoituksetta, synkän 
sekasortoisesti kuin sattumanvaraisesti heittelehtivä 
mustavalkoinen kaleidoskooppi.” Mikä on selkeää 
ja vilpitöntä, sitä ei voi muuttaa, mutta ei myöskään 



117

selittää. Birkin käyttäytyy kuin mielipuoli. Vimma 
vie hänet kuitenkin kielen tuolle puolen, kuten ki-
dutuskin tekee, ja se tyydyttää häntä. Mutta kuu 
tulee aina takaisin: ”Vääristynyt, ripsureunainen 
kuu värähteli taas veden pinnalla voimistuneena 
ja uudistuneena.” Lawrence ehdottaa, että puhdas 
tunne, ilman kieltä ja totuutta, on kuin paratiisi-
lintu, jota ei koskaan voi pyydystää. Kuu voidaan 
särkeä, mutta se palaa takaisin tarkalleen sellaisena 
kuin se olikin. Mikään ei ole muuttunut, koska 
mitään ei ole muutettukaan; luonnon tapahtumat 
ovat ihmisen pahansuopuuden tuolla puolen. Ne 
ovat illusorisia heijastumia todellisuudesta, joka on 
paljon syvempi kuin mihin kokemuksen ja kielen 
tutkaimet yltävät. 

Samanaikaisesti ilmenee, että lawrencelaisessa 
vertauskuvassa luonnon myytti on naisen olemus. 

Sadelainen henkilö kohdistaa vimmansa asioihin, 
joita hän ei voi sen paremmin kontrolloida kuin 
loukatakaan. Tästä syystä Saden näennäismateria-
listisella metafysiikalla ei ole muuta perustaa kuin 
sen dynaaminen voima, joka tuottaa mielivaltaisia 
kausaalisia seurauksia. Sen perusta on myös tiu-
kasti uskonnonvastainen. Kristinuskon vastaisessa 
kapinassaan Sade unelmoi luonnon periaatteesta, 
joka toimisi kaiken kristillisen negaationa. Tässä 
haavemaailmassa ei ole jumalia ja luonto itse olisi 
panteistinen, mutta spinozisminvastainen pahuus. 
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Saden luonto pyrkii omaksumaan itselleen palvo-
tun objektin piirteitä ikään kuin Sade itse taistelisi 
häviöön tuomittua kamppailua tällaista antropo-
morfista ajatusta vastaan. Hän haluaa kuolleen 
luonnon, mutta myös luonnon voimat vaativat 
osakseen huomiota ja kunnioitusta. Sade ei oikeas-
taan koskaan onnistu horjuttamaan tällaista luon-
non näennäisteleologista tulkintaa, yrittipä hän 
miten ankarasti tahansa.

Yksinkertaisimman mahdollisen Sade-tulkin-
nan mukaan luonto on jotakin yksilön ulkopuo-
lella olevaa. Näennäismaterialistina Sade olisi sitä 
mieltä, että luonto sellaisenaan on etäinen ja tuhou-
tumaton. Mutta sellainen tosiasia ei tarjoa hänelle 
minkäänlaista lohtua. Kaikki kuolee tehdäkseen 
mahdolliseksi jonkin muun syntymisen. Sielumme 
tuhoutuvat. Tämän yksinkertaisen tulkinnan mu-
kaan vain aine ja voima ovat todellisia, ja siksi ne 
eivät voi tuhoutua: elämän ja kuoleman sokeiden 
voimien alaisena luonto vain muuttuu. Luonto tu-
hoaa ja luo jatkuvasti. Sadelaisen näkemyksen mu-
kaan itse luominen on kaoottista, koska sitä ei voida 
sen paremmin kontrolloida kuin hyödyntääkään. 
Kaikki syntyvä edustaa arvoitusta ja jopa uhkaa.

Saden huolestunut tarkkaavaisuus kohdistuu 
muotoihin, jotka tulevat pimeydestä, lepattavat 
näkyvillä hetken ja häviävät sitten hänen saamat-
ta niistä otetta. On sattumanvaraista, että jotakin 
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halutaan kutsua syntymäksi ja kuolemaksi. Murha 
ja kieltäytyminen lisääntymisestä ovat kaksi suurta 
luonnollista pahetta, joten teko (murha) ja tekemät-
tä jättäminen (kieltäytyminen Iisääntymisestä) ovat 
keskenään vaihdettavissa. Murha on luova, koska 
se tuottaa uuden asiantilan, kuoleman, ja ruumiin. 
Lisääntymättömyys on negatiivisempaa, koska sen 
tuloksena on absoluuttinen olemattomuus. Mitään 
ei tapahdu, joten tekemättä jättäminen voidaan 
suoraan liittää tyhjyyteen. Murha luo kuolemaa ja 
työ jätettä, mutta lisääntymisestä kieltäytyminen 
vain tyhjän aukon olevaisen rakenteeseen. Ei ole 
enää muuta syötävää kuin jäte, mutta sitä voidaan 
käyttää vain toistamisen kustannuksella, ja se ei joh-
da mihinkään. Koska luonto on kaaos, siitä ei voida 
johtaa mitään moraaliohjetta. Sekasorrosta ei voi 
oppia mitään. On kuitenkin selvää, että Sade antaa 
luonnolle myös opettaja roolin.

Luonnon yksinkertaisimman periaatteen logiikka 
on Saden kirjoituksissa selkeää, mutta se ei olekaan 
koko tarina. Miksi Sade ei halua valita luontoa, joka 
on mielivaltaistava koneisto, käytännölliseksi ohje-
nuoraksi? Ehkä hän kieltäytyi sietämästä helvetin 
periaatteita tai hyvän elämän ironiaa käsittelevää 
oppinutta ja viileää argumentointia. Luonnon ja 
Saden etiikan välillä vallitsee samanlainen suhde 
kuin filosofian ja purkautumisen välillä. Sankarit 
aloittavat totuuden etsintään tähtäävän filosofoin-
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tinsa parhaan tieteellisen perinteen mukaisesti. Saa-
tuaan ajatuksensa selviksi he ovat valmiit tekemään 
rikoksen, joka saa heissä aikaan mieletöntä raivoa ja 
muuttaa heidät hullun kaltaisiksi. Lopuksi irstailijat 
eivät välitä sen paremmin luonnon metafysiikasta 
kuin sen sallivuudestakaan. He vihaavat sitä — ku-
ten filosofiaakin; kuitenkin, koska sankarit nyt ovat 
kasvokkain negatiivista ja kaoottista symboloivan 
luonnon kanssa, he eivät voi luopua siitä. He ovat 
perverssejä. Sade siirtyy vieraantuneesta luonnosta 
kohti sen läsnäoloa ihmispersoonassa eli purkautu-
miseen: ulkopuolista kaaosta edustaa purkautumi-
nen. Myytin keinoin luonto määritellään loppujen 
lopuksi transgressioksi. Tämä olevaisen myytti mää-
rittelee, mitä irstailijat ovat.

Ei ole mahdotonta ymmärtää tätä tuhoavaa peri-
aatetta. Sade tarvitsee kaikenkattavan näkemyksen, 
joka tukee hänen moraalin vastaisia ja kerronnallisia 
mielikuviaan. Hän luo tällaisen edellyttämällä, että 
mitä tahansa inhimillisiä päämääriä ja arvoja ylipää-
tään onkaan olemassa, ne kaikki johtavat lopuksi 
kärsimykseen, kuolemaan ja tuhoutumiseen sekä 
asioiden moninaistumiseen. Maailma on pelkkää 
paskaa — hyödyttömyyden symboli koska maailma 
on mielivaltainen koneisto ja täysin riippumaton 
inhimillisistä päämääristä ja pyrkimyksistä. Ihmi-
nen ei voi kontrolloida tai edes seurata luontoa. 
Tällainen periaate yhdistää hänen materialistisen 
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metafysiikkansa, ateisminsa, hedonisminsa, vanki-
laelämänsä ja subversiivista kirjallista tyyliä luovan 
teoriansa yhden ja saman nimikkeen alle. Kaikki 
voidaan ymmärtää yhdestä ainoasta näkökulmasta 
käsin, joka viehättää Sadea. Luonto ei kuitenkaan 
yleisenä selittävänä kaaviona voi johdattaa meitä 
kovinkaan pitkälle kauhun valtakuntaan.

Luonnon yksinkertainen ja perustavin periaate n 
joko mielivaltainen tai kausaalinen; tästä syystä se 
ei voi olla teleologinen ja arvosidonnainen, paitsi 
pettävästi. Joka tapauksessa Sade johtaa muutamia 
normatiivisen etiikkansa pääpiirteitä luonnosta sa-
noen, että koska luonto tuhoaa, ihmisenkin täytyy 
tuhota. Mutta joissakin tapauksissa hän jättää tä-
män johtopäätöksen tekemättä ja väittää sen sijaan, 
että jos ihminen ymmärtää oikein tämän periaat-
teen, hän voi tuhota tulematta kuitenkaan itse tu-
hotuksi. Tällä tavalla periaate laillistaa paheellisen 
ihmisen toiminnan ja osoittaa hänelle tien ulos tar-
peettoman kärsimyksen ja kuoleman kurimuksesta. 
Lisäksi ihminen voi jopa hyödyntää luonnon lake-
ja instrumentaalisesti omaksi edukseen. Tällainen 
kaukaa haettu tulkinta, jota Sade toistaa, osoittaa, 
että luonnolla on syvällisempikin merkitys kuin 
pelkkä sokea materialismi saattaisi sallia.

Luonnon periaate on kuitenkin pettävä. Koska 
luonnon tapahtumat johtavat omiin päämääriinsä, 
luonto näyttää teleologiselta, ja tämä tulisi ottaa 
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huomioon. Maailma on sellainen kuin on, ja ihmis-
ten pitäisi tunnistaa tämä ja elää sen mukaisesti. Ar-
gumentti jatkuu: ihmiset ovat luonnon olentoja, ja 
siksi luonnon periaate koskee myös heitä. Eläessään 
elämäänsä ihmiset käyttäytyvät kuten hyvin moti-
voidut, raatelevat ja väkivaltaiset eläimet. Ihmiset 
saavuttavat kypsien mielihalujensa täyttymyksen 
elämässä, jota väkivalta ohjaa. He ovat kuitenkin 
vain verenhimoisia haaskaeläimiä, jotka syövät mitä 
tahansa mätänemisprosessien tuottamaa saastaa. 
Luonnon lupaukset ovat pettäviä.

Luonto on julma ja ihmisen osa traaginen koska, 
päinvastoin kuin näyttäisi olevan asiain laita, mi-
kään ei salli ihmisen olevan tuhoava. Tämä edellyt-
täisi, että ihminen voisi kontrolloida ja hyödyntää 
luontoa, jota hän ei kuitenkaan tee. Väkivaltainen 
olio jättää tuhoamatta, jos luonto tarjoaa sille vain 
jätettä. Sen sijaan, että ihminen olisi mitä hän on, 
väkivaltainen, hänestä tulee pelkkä haaskaeläin. Sen 
syöminen, mikä on jo syöty - paskan — merkitsee 
osallistumista mädäntyneen ja käyttökelvottoman 
käyttöön. Tällainen on kiertokulun olemus. Tästä 
syystä Saden etiikan vastaisena ongelmana onkin 
osoittaa, että jätteen syöminen on orgastista. Mikä 
tahansa teksti, joka pystyy todistamaan tämän ko-
prologisen teoreeman, ansaitsee tulla luetuksi. 

Jane Gallop kirjoittaa siitä: ”Lanta, kuten ruu-
miskin, on missä tahansa universaalisessa prosessis-
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sa jätettävä taakse” Perverssi kieltäytyy kunnioitta-
masta tätä intuitiota. Hän leikkii ruumiilla ja syö 
lantaa. Hän aloittaa kiertokulusta ja etenee toiston 
kautta kohti itse-transsendenssia, joka on totuus 
luonnollisesta maailmasta ja tästä syystä myös pur-
kauksellisesta itsetuhosta. — Mutta en saa rientää 
asioiden edelle.

Kaiken tuloksena kaksi pääperiaatetta, luonnon 
ennustamattomuus ja siitä johtuvan paheellisuuden 
määräykset, törmäävät toisiinsa yhteen sovittamat-
tomalla tavalla. Ensimmäisen mukaan meidän tu-
lee mielivaltaisesti tuhota ja tulla tuhotuiksi. Toi-
sen mukaan meidän tulee rikkoa kaikki lait, koska 
se on perverssistä perspektiivistä käsin katsottuna 
pelkkää tyydytystä. Mitä tahansa olemassa olevaa 
periaatetta vastaan täytyy rikkoa. Lopuksi irstailijat 
saavuttavat yhteiskunnallisesti korkean aseman ja 
heistä tulee rikkaita, vaikutusvaltaisia ja kuuluisia. 
Yhteiskunnallinen menestys seuraa paheellisesta 
elämänsuunnitelmasta mitä hämmentävimmällä 
tavalla. Suunnitelman esityslistalla ei näy jälkeäkään 
itsetuhosta. Moraalittomat ihmiset, jotka toimivat 
luonnon voimien mukaisesti, välttävät luonnollisen 
kohtalonsa ja pettävät tuhoavan luonnon. Täten 
maailma on sekä epäjohdonmukainen että epämo-
raalinen: on mahdotonta muotoilla minkäänlaista 
luonnon säätelevää periaatetta, koska sellaisena se 
tulisi välittömästi rikkoa.
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Tässä näkyy luonnon periaatteen syvempi taso eli 
myytti ihmisen olemuksesta. Ihminen luo ristirii-
toja, kun hän rikkoo normeja ja lakeja, ja tämä on 
hänelle ainoa tyydytys. Paheellinen elämänsuunni-
telma kirjoitetaan lopultakin epäjohdonmukaisuu-
den, hajanaisuuden ja henkilökohtaisen eheyden 
puutteen -normien kielellä. Paheellisen ihmisen 
täytyy rikkoa jopa paheellisuuden lait ja tuhota itse 
tuhoutumisen lähde. Tämä taas antaa hänelle per-
verssiä mielihyvää ja tyydyttää hänen omaa luon-
nollista ominaislaatuaan. Koska tällaisten suunni-
telmien toteuttaminen on mahdotonta, tuloksena 
on haaskaeläimen syntyminen. Ihminen syö mitä 
tahansa mitä sattuu olemaan saatavilla. Haaskalla 
käyminen on kuitenkin levotonta ja ikuista etsin-
tää. Se osoittaa heikkoutta ja johtaa pettymykseen 
ja vihaan; kerjääminen puolestaan tekee välttämät-
tömäksi kostamisen. Ollakseen kostaja ihmisen 
täytyy manipuloida uhriaan kuten saalistaja, mut-
ta vain negatiivisella ja itsensä kieltävällä tavalla. 
Kuitenkin petomaisuus merkitsee jo suhteellista 
vapautta luonnosta.

Lopullinen menestys savutetaan vasta sopimuk-
seen perustuvan yhteiskunnan keinotekoisessa 
maailmassa. Siellä yksilö kykenee unohtamaan vi-
hamielisyyden ja pyrkimään omaan kontrolloituun 
mielihyväänsä. Siitä huolimatta sadelainen henkilö 
taistelee aina omaa luontoaan vastaan: joka tuomit-
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see hänet passiivisuuteen; vaikka hän irstailijana 
pyrkiikin toimimaan, hän ei voi välttää apaattisuut-
ta — jolla tässä tarkoitetaan stoalaista kovuutta, 
päättäväisyyttä ja viileyttä — kohdatessaan minkä 
tahansa pelon. Hänen mielihyvänsä ovat kovia ja 
virheensä toistuvia. Hänen toimintansa on ennus-
tettavaa eikä siis mitenkään luovaa. Miten tuho-
aminen voisikaan olla mitään muuta? Tällainen 
on Saden äärimmäinen haaste moraalisuudelle ja 
uskonnolliselle ajattelulle. — Voimmeko nähdä täl-
laisessa elämässä mitään mielekkyyttä Saden väittä-
essä, että kyseessä on ihanne? Vastaukseni on: vain 
romaaneissa ja kirjallisella tyylillä esitettynä.

Ongelma, jonka Sade nyt kohtaa, voidaan esittää 
seuraavasti. Luonnon periaate selittää, miksi irstai-
levat sankarit niin mielellään nauttivat perversseistä 
mielihaluistaan. Heidän tekonsa ovat osa tuhoavaa 
ja mieletöntä prosessia. He eivät tähtää mihinkään 
— tai korkeintaan tyhjään. Mutta miksi tuhoami-
sen tulisi ilmetä heille kiihokkeena? Ja miten he 
voivat olla yhteiskunnallisesti menestyksekkäitä 
viidakossa? Koska he ovat filosofeja, heidän pitäisi 
tietää, että ajan mittaan ei ole mitään touhuavaa 
tai voitettavaa. Purkautumisia lukuun ottamatta 
kaikki esteet ovat vain illusorisia; luonnossa mi-
tään ei voida tuhota tai saavuttaa. Kaikki aktiivisuus 
muuttuu tarkoituksettomaksi. Vaikka Sade voikin 
selittää perverssin mielihyvän sinänsä, hän ei voi 
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selittää sen esiintymistä ja kestoa. Jos esteitä olisi 
olemassa, niiden romahtaminen aiheuttaisi ihmi-
sissä jonkinlaista kiihtymystä, mutta mitään esteitä 
muistuttavaakaan ei ole olemassa. Kaikki on vain 
saavuttamatonta energiaa. Havaitaksemme tässä 
johdonmukaisuutta meidän on syvennyttävä Sa-
den metafysiikan yksityiskohtiin. Saamme nähdä, 
mistä haaskaeläimen hetkellinen mielihyvä aiheu-
tuu ja ehkä jopa syyn siihen, miksi sankarit saa-
vuttavat pysyvän yhteiskunnallisen aseman. Toisin 
sanoen: jos millään ei ole mitään väliä miksi siitä 
pitäisi nauttia, ja miten olemattomuus voi johtaa 
yhteiskunnalliseen menestykseen?

On kuitenkin painotettava sitä seikkaa, että 
luonnon periaate ei sano juuri mitään seksuaali-
suudesta. Tämä luonnon aseksuaalisuus on tärkeä 
seikka. Koska luonto on mielihyvän ja motivaation 
tärkein metafyysinen selitysperuste, seuraa siitä, että 
seksuaalisuus on vähemmän tärkeää kuin kuolema. 
Silti tarvitaan päämäärä, joten termiä ”purkautu-
minen” ei voida jättää pois sadelaisesta sanastosta. 
Se ei olekaan itse asiassa seksuaalinen termi vaan 
enemmänkin yleinen ilmaisu, joka viittaa luonnon 
prosessiin tai alkeelliseen vapautumiseen, jollaisesta 
varsinainen seksuaalinen tunne on vain miellyttävä 
likiarvo. Seksuaalisuus voi olla tärkeää, mutta riip-
pumatta siitä, että se on hyvä tapa purkautua, se ei 
kuitenkaan kykene selittämään totuutta mielihyväs-
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tä sen tutkijalle. Saden avainkäsite on ”perverssiys”. 
Sade on ennen kaikkea kiinnostunut murhasta, 
sekä itse tekemisenä (tappaminen) että tekemättä 
jättämisenä (lisääntymättömyys); perverssiys liit-
tyy ensisijaisesti tappamiseen ja kuolemaan ja vasta 
toissijaisesti seksuaalisuuteen. Sade ei ole kiinnos-
tunut rakkauteen liittyvästä seksuaalisuudesta. Vain 
perverssi seksuaalisuus kiinnostaa häntä, mutta 
sekin on toisarvoista hänen tuhoamista kohtaan 
tuntemaansa mielenkiintoon verrattuna. Rikoksen 
ja julmuuden kieli tarjoaa retoriset keinot niveltää 
yhteen kuolema, seksuaalisuus ja orgasmi eli jänni-
tyksen purkautuminen.

Perimmäistä totuutta koskeva tiede eli metafy-
siikka on tärkeä tekijä elämän tuhoamisen moni-
mutkaisten muotojen selittämisessä. Esille vyöry-
tetään joukko toisiinsa kietoutuneita vihjauksia: 
tyhjyys on hämmennystä, joka viittaa yhtä hyvin 
aktiiviseen ja passiiviseen tappamiseen kuin elämän 
sokeaan lisääntymiseenkin, ja kaikki tämä on sekä 
nautittavaa että luonnollista. Katkera totuus on, 
että vain tyhjyys ajaa ihmisiä kohti aktiivisuutta 
ja keinotekoisia rakenteita. He voivat tulla todella 
onnellisiksi, mutta vain siinä tapauksessa, että he 
voivat samanaikaisesti sekä saavuttaa tyhjyyden että 
toteuttaa arvojaan. Tämän suunnitelman ironia on 
se perintö, jonka Saden luonnon myytin tarkastelu 
meille jättää; ja tätä myyttiä hän pitää todellisena 
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olemuksenamme.
Saden perusperiaate on, että meidän täytyy olla 

aktiivisia. Miksi emme sitten ole tyytyväisiä? Ehkä 
yksinkertainen vastaus tähän on, että tappamalla 
Jumalan Sade luo uuden jumalan, luonnon, joka 
vielä täytyy valloittaa. Jumala on jopa kuolleena-
kin vihollinen, koska mikään ei voi korvata Häntä. 
Tyhjyys, jonka Hän jättää, vainoaa Sadea ja ajaa 
hänet ylittämään rajat, joiden tuolla puolen itse 
tyhjyys on odottamassa. Hän taistelee ollakseen 
aktiivinen toteuttaessaan negatiivisia päämääriään 
ja vasta-arvojaan. Saden etiikka ja metafyysiset spe-
kulaatiot voidaan ymmärtää kapinointina luontoa 
vastaan keinotekoisten konstruktioiden avulla sen 
sisäpuolelta käsin. Kieli, mielihyvä ja yhteiskunta 
ovat kaikki sen työn tuloksia, jonka tarkoituksena 
on osoittaa, että sadelainen henkilö on aito saalis-
taja, oman mielihyvänsä aktiivinen etsijä. Luonnon 
lopullinen päämäärä määritellään siis ihmisessä ole-
van keinotekoisen termein. Tämän tuolla puolen 
on purkautuminen, olemattomuus. Niinpä luonto 
on vain astinlauta takaisin omaan itseensä.

Teoksessa Juliette paavi on luonnon tärkein edus-
taja. Hän liittää yhteen luonnon — elävänä vas-
tajumalana — ja Saden antikristillisen ateismin. 
Paavi palvoo väärää jumalaa, luontoa, kun oikea 
Jumala on jo kuollut. Tällä tavalla ateismi voidaan 
ymmärtää subversiivisena retorisena elementtinä. 
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Kun Sade subversiivisuutta yleistäessään sekoittaa 
asioiden kieliopin, tulee jumalanpilkasta yksi hä-
nen synneistään. Mutta itse jumalanpilkka ei ai-
heuta montakaan purkautumista; uskonto itsessään 
näyttää liian verbaaliselta. Myös teoria luonnosta 
saa ihmisen suhtautumaan negatiivisesti uskon-
toon. Joka tapauksessa, kun luonnon periaate ke-
hittyy täydelliseksi metafyysiseksi ideaksi, se sisältää 
uskonnon sellaisena piirteenään, jonka filosofoiva 
ihminen torjuu. Jos kaiken täytyy mennä, koskee 
tämä myös uskontoa. Sade haluaa kuitenkin säi-
lyttää jotakin uskonnollisesta tunteesta — pelon 
ja kunnioituksen —, joka nyt kohdistetaan hänen 
pahuuden käsitteeseensä. Tämän lisäksi uskonto 
sellaisenaan ei kokonaan häviä, koska sen totuus 
muutetaan nyt luonnoksi, .jota paavi palvoo. Tu-
lemme näkemään, että paavi on loppujen lopuksi 
kykenemätön tulkitsemaan omaa uskontoaan. Hän 
kieltää Jumalan, mutta kääntyessään luonnon puo-
leen hän projisoi oman identiteettinsä elottomaan 
aineeseen huomaamatta, että se on kuollutta. Hän 
palvoo yhä omaa kuvaansa heijastavassa pinnassa 
ja näin menetellessään taistelee oman identiteet-
tinsä menettämistä vastaan. Lopuksi hän parittelee 
Julietten kanssa alttarilla ikään kuin anteeksiantoa 
anoen.

Luonto tekee ihmisestä levottoman haaskaeläi-
men siksi, että kaaoksella ei ole normatiivisia lakeja 
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tai arvoja. Ja koska mielihyvä on transgressiota (joka 
edellyttää, että on jotakin, mitä rikkoa), luonnossa 
ei ole mielihyvääkään. Ellei ole mitään mitä kumo-
ta, ei myöskään ole mielihyvää. Tästä syystä ihmisen 
on alettava luoda keinotekoisia arvoja. Siihen asti 
hänen on tyydyttävä vain jätteeseen eli ”vaahtoon” 
tai ”usvaan”, jota hän mahdollisesti löytää ja jonka 
tuhoaminen tuskin on kiihottavaa. Tärkein näkö-
kohta on, että sadelaisessa naturalismissa mikään ei 
ole kiellettyä. Hän mainitsee tämän useassa yhtey-
dessä: ”Se, mitä asiattomasti kutsumme pahuudek-
si, ei itse asiassa ole lainkaan pahaa.”6 Mutta siinä 
tapauksessa ei ole mielihyvääkään. Ainoa tehtävissä 
oleva asia on ottaa osaa luonnon elämään, joka mer-
kitsee jätteeksi — ruumiiksi, kuolleeksi kuin lanta 
— muuttumista.

Kannattaa tarkastella mitä paavi kertoo Juliettelle 
luonnon periaatteesta heidän tavatessaan Vatikaa-
nissa. Paavi, ylimmäinen haaskaeläin, on Sade itse. 
Vitsinä on se, että paavi riisuu yltään korkeimman 
uskonnollisen auktoriteetin viittansa. Virallinen 
rooli on naamio; paavi viettää arvoituksellista 
kaksoiselämää. Yhtäältä hän on väärän uskonnon 
pappi ja toisaalta hänen luontoa koskeva viestinsä 
on transgressiivinen, uhmaten kaikkea totuutta ja 
rehellisyyttä. Paavissa henkilöityy täydellisesti kei-
notekoinen olento.

Paavin ja Julietten keskustelua käsittelevä selostus 
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kattaa 30 sivua ja on laajin ja rikkain tätä aihepiiriä 
koskeva tarkastelu missään Saden teoksessa, vaikka 
perusteita on kosketeltu lukemattomissa muissakin 
kohdissa. Keskustelu ei ole analyyttinen tutkielma, 
jossa teleologiset ja kausaaliset aspektit, lait ja myy-
tit tai aikomukset ja seuraukset pidettäisiin huolelli-
sesti erillään toisistaan. Jo luonnon tarkastelu edel-
lyttää huomattavasti tietoa perverssistä mielihyvästä 
ja purkauksellisesta elämästä, ja vaikka paavi yrit-
tääkin saada Julietten vakuuttuneeksi jostakin, se ei 
ilmene tekstin pintatasolla. — Kuvailen seuraavassa 
heidän keskusteluaan yksityiskohtaisemmin, pun-
nitsen sen merkitystä ja yritän ratkaista muutamia 
sen herättämiä ongelmia.

Aluksi paavi väittää, ettei voi koskaan ”vetäytyä 
yöpuulle ilman veren tahrimia käsiä.” Juliette kysyy 
naiivisti: ”Mutta mistä sellainen hirviömäinen miel-
tymys syntyy?” Tähän paavi vastaa, harhaanjohta-
vasti, että se tulee ”Luonnosta, lapseni, murha on 
yksi sen laeista”, ikään kuin luonto olisi jonkinlai-
nen moraalin vastaisten komentojen lähde. Täten 
mahtava metafyysinen kertomus alkaa kuin mikä 
tahansa pitkästyttävä luento pölyisessä luokkahuo-
neessa. Kuitenkin jo ensimmäisessä kappaleessa 
ilmenee räikeä ristiriita. Paavi esittää seuraavan 
teesin: 

”Milloin tahansa Hän (luonto) tuntee tarvetta 
murhaan, hän herättää meissä kaipuun suorittaa 
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se, ja tahtoen tai tahtomattamme me tottelemme 
Häntä.”

Seuraavaksi hän hyväksyy toisen teesinsä, joka on 
ensimmäisen kanssa yhteensopimaton: 

”Olen valmis todistamaan sinulle, että ihminen 
on täysin riippumaton Hänestä.”

Kausaalisen riippuvuuden ja riippumattomuu-
den välinen ristiriita voidaan ratkaista joko väittä-
mällä, että murhaaminen on luonnollinen intohi-
mo tai että se on luonnon lakien noudattamista, 
jotka kuitenkaan eivät mitenkään määrää ihmisen 
valintoja. Toisin sanoen, ulkopuolelta tuleva luon-
nollinen taipumus ilmenee ilman kausaalista tai 
pakottavaa syytä ja siksi ihminen on ”täysin riip-
pumaton Hänestä?’. Tällä tavalla luonto varustaa 
ihmisen hänen luonteellaan, joka hobbesilaisessa 
mielessä oikeuttaa hänet tekemään mitä tahansa 
hän haluaa. Ihmisessä on luonnollinen taipumus 
oikean tunnistamiseen, ja luonto tappaa ja tuhoaa 
joka tapauksessa kaiken aikaa. Saden teeskentele-
mätön tulkinta paavista perustuu historiallisiin 
tosiasioihin, ja sellaisena sen viesti ei ole yllättävä. 
Hobbesin näkemys asettaa rajat, jotka Saden täytyy 
ylittää ollakseen paheellinen eikä vain hobbesilai-
nen. Hobbesin asema suhteessa ihmisen riippumat-
tomuuteen luonnosta muistuttaa paavin vastaavaa, 
mutta he tekevät tilanteesta erilaiset johtopäätökset. 
Hobbes sanoo: ”Halut ja ihmisen muut intohimot 
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eivät itsessään ole syntiä, eivät myöskään näistä in-
tohimoista syntyvät teot, ennen kuin ihmiset tule-
vat tietoisiksi laista, joka kieltää heitä; jota he eivät 
voi tietäâ, ennen kuin se on säädetty; jota ei voida 
säätää, ennen kuin on saavutettu yksimielisyys siitä, 
kuka sen tekee. Sade: kieltäytyy nimeämästä lain-
säätäjää. Tästä syystä luonto hallitsee ehdottomasti, 
antaen ihmisille heidän oikeutensa, mutta jättäen 
säätämättä heille vastaavat velvollisuudet. Saden 
mukaan kaikki on sallittua.

Malmesburyn hirviö Hobbes ilmaisee täydelli-
sesti tämän seikan toistaessaan, että ”Luonto on an-
tanut jokaiselle oikeuden kaikkeen... Ja juuri tätä 
tarkoittaa yleinen sanonta, jonka mukaan luonto 
on antanut kaikille kaiken, josta voimme päätellä, 
että luonnontilassa hyöty on oikeuden kriteeri.” 
Tällaisen näkemyksen valossa puhe perinteisestä 
luonnonoikeusteoriasta on pötypuhetta. Luonnos-
ta ei voida löytää mitään normatiivisia periaattei-
ta. Päinvastoin: luonnontilassa mikä tahansa, jota 
ihminen haluaa, on oikein ja hyvää; luonnolla ei 
ole sellaista normatiivista sisältöä, jota ihmisten 
säätämät lait ja konventionaaliset moraalikoodit 
eivät olisi projisioineet siihen. Kuolemaa Hobbes 
tietysti pelkää toisin kuin sadelainen henkilö, joka 
kieltäytyy kunnioittamasta edes tätä päätöksenteon 
äärimmäistä pakotetta. Vaikka Hobbes yrittääkin 
opettaa ihmisille moraalia, Sade ei tee niin. Mutta 
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hän tarvitsee kuitenkin lisäargumentteja ylittääk-
seen hobbesilaisuuden.

Paavin seuraava teesi kuuluu, että ”mikään maal-
linen olento ei ole varta vasten Luonnon muovaama 
eikä mikään Hänen harkiten tekemänsä”. Luonnon 
sanotaan olevan enimmilläänkin vain tuottelias eli 
kausaalisessa, ei teleologisessa, mielessä luova. Sillä 
ei ole tarkoitusta. Ihminen on epäjohdonmukai-
nen pitäessään ihmisruumista arvokkaampana kuin 
lampaan ruhoa, vaikka ”tyydyttääkseen ahnautensa 
hän paahtoi kokonaisen lampaan vartaassa tämän 
lempeän ja rauhallisen lampaan”. Tietysti lammas 
sen paremmin kuin sen hyveetkään eivät merkitse 
paaville mitään. On järjetöntä ajatella, että ihmi-
nen on parempi kuin lammas, vaikka kumpikin 
olisi luotu; mutta itse asiassa kumpaakaan ei ole 
luotu, ja niinpä kumpikin on täydellisen arvoton. 
Sitten seuraa mahdollisesti harhaanjohtava kosmi-
nen kuvaelma: ”Kaikki on Hänen lakiensa ja te-
kojensa tulosta...; muissa myriadeissa maailmoissa, 
joita avaruus on täynnä, on todennäköisesti hyvin 
erilaisia luontokappaleita.” Tämä pitäisi ymmärtää 
viittauksena mielivaltaiseen tuottamiseen. Edelli-
sen mukaan kaikki nämäkin ovat vailla arvoa; ne 
ovat kuin kemiallisten prosessien tuloksena syntyvä 
”vaahto” tai ”usva”, joka ilmaan. ”Tämä höyry ei ole 
luotua, vaan jonkin tulosta”, väittää paavi, tehdäk-
seen jyrkän eron termien causa finalis ja efficiens 
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välille, koska vain jälkimmäinen vallitsee luonnossa. 
Luonto on kaasujen muodostama kurimus, ja eri-
laiset maailmat ovat erilaisten kaasujen muodosta-
mia kurimuksia. Koska luonto ei luo, sillä ei tästä 
syystä ole itseisarvoa.

Sitten seuraa ”Saden Suuri Teoria”. Totuus on: 
”Että Ihmisellä ei ole mitään suhdetta Luontoon 

eikä luonnolla ihmiseen; Luonto ei voi alistaa ih-
mistä minkään lain ihminen ei ole millään tavalla 
riippuvainen Luonnosta, kumpikaan ei toiselleen 
vastuussa, ne eivät voi vahingoittaa eivätkä auttaa 
toisiaan.”

Tämän vahvan teesin mukaan ihminen on vain 
luonnollisten sattumanvarainen tulos, syitten, joita 
hän ei pysty muuttamaan. Kausaaliset seuraukset 
ovat kumpaankin suuntaan kontrolloimattomia: 
ihminen ei voi kontrolloida luontoa mutta myös-
kään luonto ihmistä. Luonnolla ei ole suunnitel-
mia ihmisen suhteen, ja luonnon lait eivät sido 
ihmistä ulkoapäin, ihminen on itse luonnollinen 
olento. Mitä tahansa ihminen tekeekin, hän tekee 
luonnonmukaisesti, ja luonnollisen olemuksensa 
mukaisesti myös hänen tekonsa ovat luonnollisia. 
Luonto ei aseta ihmiselle rajoja ja hänen tekonsa 
uhmaavat pakottamista. On varmaankin olemassa 
suunnitelmia ei voi toteuttaa, mutta Sade ei pidä 
niitä pakotteina, koska suunnitelmat ovat joka ta-
pauksessa oikullisia eikä niillä ole ihmiselämässä 
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mitään positiivista roolia. Luonto ei vastaa; maa-
ilmankaikkeus vaikenee. Ihminen on automaatti, 
joka on taipuvainen moraaliseen välinpitämättö-
myyteen. Tämä ei ehkä vielä ole täydellinen teon 
tekemisen teoria mutta kylläkin likiarvo siitä, mitä 
Sade ajattelee.

Paavi näyttää välittömästi unohtavan kaiken sa-
nomansa, koska esittäessään lisääntymistä koskevia 
ajatuksiaan hän väittää: 

”Jos ihminen tuhoaa itsensä, hän tekee väärin 
— omissa silmissään. Mutta Luonto ei näe asiaa 
samalla tavalla. Hän näkee asian siten, että ihminen 
tekee väärin lisääntyessään, koska hän siten riistää 
Luonnolta kunnian uudesta ilmiöstä, sillä olennot 
ovat Hänen työnsä tuloksia. Jos luotujen olentojen 
ei ole sallittu lisääntyä itsestään, Hän voisi luoda 
uusia olioita ja nauttisi kyvystä, jonka harjoittami-
sen kyky on nyt lakannut.”

Tämä näyttää antropomorfiselta päättömyydeltä 
verrattuna hänen aiempaan teesiinsä, jossa hän väit-
ti ihmisen olevan luonnosta riippumattoman. Paavi 
näyttää olettavan, että aito inhimillinen erehdys on 
mahdollista. Mutta kun hän jatkaa, että: Iisäänty-
misemme on epäilemättä vahingollinen ilmiöille, 
johon Luonto on kykenevä”, ymmärrämme mitä 
hän tarkoittaa. Ehkä hän haluaa sanoa, että ihmisen 
pyrkimystä ei tarvita tai että yritys korjata luonnol-
lista prosessia johtaa vain illuusioon. Yritys toteut-
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taa omia suunnitelmiaan jonkin arvon mukaisesti 
jahtaa vain siihen, että syyllistytään erehdykseen ja 
itsepetokseen, Ainoat toteuttamiskelpoiset tarkoi-
tusperät ovat niitä, jotka eivät joko tähtää mihin-
kään tai johtavat ristiriitaisuuteen, sekaannukseen, 
tuskaan ja tyhjyyteen. Tällaiset purkaukselliset pää-
määrät ovat luonnollisia.

Perustava totuus on, että ihminen ja luonto ovat 
todellakin riippumattomia toisistaan, joten mitään 
tappamista kieltäviä lakeja tai velvollisuuksia li-
sääntymiseen ei voi olla olemassa. Luonto huolehtii 
niistä, ja jos se ei sitä tee, ei ihmislajin häviämisellä 
ole luonnolle mitään merkitystä — ei myöskään 
yksilölle, joka on jo kuollut. Tästä syystä ihmisen 
ei tarvitse suhtautua vakavasti oletettuun velvolli-
suuteensa avioitua, lisääntyä ja huolehtia jälkeläi-
sistään.

Paavi viittaa jatkuvasti luonnon taipumukseen 
tuottaa uusia yksilöitä ja elämän muotoja. Tämä 
ei tietenkään ole luovuutta vaan sokeutta. Joka ta-
pauksessa voidaan ajatella, että paavi ei pidä luon-
toa yksinomaan tuhoavana. Ehkäpä uudet elämän 
muodot edustavat toivoa ja paranemista. Valitetta-
vasti vain sekä tuhoutuminen että lisääntyminen 
ovat kumpikin yhtä sokeita ja väkivaltaisia. Kumpi-
kin prosessi on inhimillisten toiveitten ja suunnitel-
mien vastainen. Tärkeintä on se, että yksilöitten so-
kea lisääntyminen on osa sitä kurimusta, jossa osat 
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revitään irti toisistaan ja hylätään. Kun jokin suuri 
jaetaan, on tuloksena pienten osien moninaisuus; 
koska siinä ei ilmene mitään logiikkaa tai merkitys-
tä, sitä voidaan ironisesti kutsua luomiseksi. Ei ole 
suurtakaan eroa siinä, puhuuko paavi tuhoutumi-
sesta vai jonkin uuden ilmaantumisesta.

Paavin viesti on selkeä. Koska mikään ei häviä 
luonnosta lopullisesti, on luonto suurempi kuin 
ihminen, jonka on pakko vihata sekä luontoa että 
omaa haavoittuvaa olotilaansa. On kuitenkin pidet-
tävä mielessä, että hän kuvailee vasta ensimmäistä 
askelta kohti kokonaista filosofiaa, joten hänen läh-
tökohtansa on aivan liian yksinkertainen. Se, että 
ihminen ja luonto ovat täydellisesti toisistaan riip-
pumattomia, on niin abstrakti idea että sen varassa 
Saden etiikanvastainen oppijärjestelmä ei kanna 
niin pitkälle kuin hän itse haluaisi. Koska Sade ei 
voi saavuttaa ylipäätään mitään minkään suunnitel-
man mukaan, hän ei myöskään voi saavuttaa mie-
lihyvää, paitsi sattumanvaraisesti tai itsepetoksen 
kautta. Jäljelle jää tämä kaksinkertainen ongelma: 
miten päästä eroon haaskalla käymisestä, ja miksi 
ei saa pettää itseään? Tästä syystä suurinta osaa saar-
nasta täytyy pitää tyhjänä retoriikkana.

Seuraavaksi paavi kehittelee alkeellisen naturalis-
tisen etiikan, joka auttaa yleisöä ymmärtämään itse-
petoksen ongelman. Tämä osoittautuu hyveellisyy-
den motiivin suoraksi vastakohdaksi. Mikä tahansa 
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suunnitteleminen hyödyntää arvoja ja totuuksia, 
joka merkitsee sitä, että ihminen tähtää omaan hy-
väänsä. Mutta koska luonnossa ei ole mitään hy-
vää, on tuloksena itsepetos. Tämä puolestaan on 
pahaa, sillä siitä ei voi nauttia. Itseään pettävä ih-
minen ei ymmärrä omaa paheellisuuttaan. Hän on 
menettänyt tilaisuutensa, koska hän ei voi käyttää 
hyväkseen tapausta, jossa arvot, joita ”me pidämme 
hyveinä, muuttuvat Hänen (Luonnon) kannaltaan 
katsottuina rikoksiksi”. Samalla tavalla tappaminen, 
laiminlyöminen ja julmuus näyttävät hyveiltä, jos 
ne nähdään joinakin muina kuin ne todellisuudessa 
ovat. Tässä kohdassa jää tiepuoleen paavin yksin-
kertaisen teorian alue, jossa puolustetaan ihmisen ja 
luonnon välistä riippumattomuutta hobbesilaisen 
kaikkien-oikeus-kaikkeen-periaatteen mukaisesti.

Ihminen ei vain tee vääriä tekoja, vaan hän on 
myös motivoitunut hyödyntämään tätä mahdolli-
suutta. Siitä, että kaikki teot ovat sallittuja ja juu-
ri tästä syystä ihmisen kannalta yhdentekeviä, on 
pitkä askel teesiin, jonka mukaan luonnon polut 
viehättävät ja motivoivat ihmistä. Millainen on 
tämä motiivi? Jotenkin paavin etiikan pitäisi kyetä 
selittämään tämä teesi siten, että hyvettä on vältet-
tävä; se on kuin pahe. Mutta koska pahetta pitäisi 
ylistää, kohtaammekin tässä vain jonkinlaisen mo-
raalitutkielman irvikuvan, joka ei näytä tarjoavan 
mitään järjellisiä ohjeita. Arvot häviävät, koska nor-
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matiivinen kieli ja teoria ovat epävakaita. Hyve ja 
pahe lepattavat esiin ja häviävät ilmetessään saman-
aikaisesti jonakin samanlaisena ja erilaisena. Kuten 
Bataille olisi sanonut, ne ovat toistensa parodioita.

Paavi sanoo, että ”kaikki lait, joita me ihmiset 
olemme tehneet ... ovat välttämättä ristiriidassa 
kaikkien Hänen Luonnon] lakiensa kanssa”. Tämä 
tarkoittaa, että murhan kriminalisoiminen ja avioi-
tumisen ja lisääntymisen vaatiminen ovat vastoin 
luonnon periaatteita, jotka ovat pääasiassa tuhoavia 
ja vasta toissijaisesti luovia: ”Ja ainoa syy tähän toi-
nen toistaan seuraavien lisääntymisten äärettömyy-
teen on: jokainen mistä muodostuu ensimmäisten, 
tyhjentymisen tai tuhoutumisen prinsiippien tois-
tamiseksi.” Kaksi tärkeää sanaa tässä ovat ”toistami-
nen” ja ”tyhjentäminen”, joilla on keskeinen rooli 
kautta koko sadelaisen estetiikan ja etiikan. Niiden 
epävakaisuus merkitsee elämän kiertokulkua ja lo-
pulta sen tyhjyyttä.

Kuvaannollisessa, valistumattomassa mielessä 
luontoa voidaan myös kutsua pahansuovaksi. Tämä 
merkitsee sitä, että sen uhrit havaitsevat luonnon 
todella olevan kaoottisen prosessin, jolla ei ole 
minkäänlaista telosta. Sen energiat on valjastettu 
enemmänkin tuhoamisen eli sen oman sisällön ne-
gaation palvelemiseen kuin luomiseen. Paavi voi 
pitää tätä ateistisena ajatuksena siksi, että Jumalan 
oletetaan olevan luova voima, joka on kykenevä tu-
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hoamaan oman luomuksensa. Luonto on erilainen: 
”Kaikkien elävien olentojen elämän periaate ei ole 
mikään muu kuin kuolema.” Täten uskonnolliset 
etiikat ovat luonnottomia.

Tämä argumentti etenee askeleittain kohti tu-
hoavan luonnon ja inhimillisen motivaation välis-
tä yhdistämistä. Ensimmäinen askel toistaa luon-
non seuraamisen idean: ”Niinpä revi pois, hakkaa 
ja raasta, kiduta, murra, raunioita, teurasta, polta, 
jauha pölyksi, sulata ... Kun et voi miellyttää Hän-
tä maailmanlaajuisen hävityksen hirvittävyydellä, 
miellytä Häntä ainakin paikallisella tuhoamisella, 
ja liitä surmatöihisi kaikki kuviteltavissa oleva iljet-
tävyys ja kauhu, jolla voit osoittaa suostuvasi niiden 
lakien alaisuuteen, jotka Hän sinulle määrää.” Tällä 
tavalla paavi väittää, että luonnollinen elämä on ha-
luttavaa, ja selittää myös tärkeimmän syyn siihen, 
miksi kaikki tämä on totta:

”Rikoksen kauhistuttavuus miellyttää Luontoa, 
koska yksin tämän tekijän mukaan Hän säätelee sitä 
iloa, jonka me saamme jonkin rikoksen suoritta-
misesta. Mitä hirvittävämpi se on, sitä enemmän 
nautimme siitä; mitä pimeämpi, iljettävämpi se on, 
sitä enemmän se värisyttää meitä.”

Toinen askel seuraa: koska ihminen itse on ra-
kennettu luonnon tuhoavan periaatteen mukaisesti, 
paavin viesti kertoo ihmisen sisäisestä elämästä eikä 
ulkopuolisesta luonnosta. Hänen psykologinen kie-
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lenkäyttönsä viittaa suoraan ihmisen motivaatioon. 
Ihminen on paha samassa mielessä kuin luonto on 
tuhoava ja siksi hän, kuten paavi sanoo, nauttii 
kaikista rikoksista. Hän väittää, että ”ihmisen jul-
muus on yksinkertaisesti ilmaus hänen halustaan 
käyttää voimaansa”. Tämä selitetään sanomalla, että 
”me olemme syntyneet palvelemaan sokeina työ-
kaluina”, joita ajaa eteenpäin vain kiihotuksen ja 
mielihyvän etsiminen. Ihminen on itse sekä luon-
nollinen olento että luonnon lakien motivoima. 
Ihminen ja luonto voivat normatiivisesti olla toi-
sistaan riippumattomia, mutta ihmisen motivaatio 
juontaa alkunsa hänen omasta olemuksestaan.

Meidän ei pidä ottaa liian vakavasti tällaisia 
ajatuksia pahuudesta kaaoksen jäljittelemisenä tai 
ihmisen velkana luonnolle. Ehdotankin ratkaisua 
ongelmaan, miksi ihminen on paheellinen: siksi, 
että luonto on mielivaltainen ja tarkoitukseton 
prosessi, ja myös ihminen on luonnollinen olen-
to. Mihin tahansa päämääriin ihminen pyrkiikin, 
niiden saavuttaminen riippuu tuurista ja on täten 
sattumanvaraista. Lisäksi nämä tekijät ovat perusta-
via ja sellaisia, että niiden vaikutusta ei voi välttää. 
Sitten ihminen huomaa, että etiikka ja sen hyveet 
ovat liian riskialttiita, jotta niiden varaan kannat-
taisi laskea mitään. Ne edustavat pelkkää itsepetosta 
ja akrasiaa ilman niitä kompensoivaa mielihyvää. 
Romaaneissaan Sade yrittää todistaa tämän todeksi 
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osoittamalla, että hyveellisen toiminnan seuraukset 
ovat vahingollisia. Paheellisuus sen sijaan voi joh-
taa menestykseen, koska paheellinen ihminen on 
pikemminkin saalistaja kuin saalis. Saaliin roolin 
Sade torjuu jyrkästi. Tämä paljastaa kuvaelman 
konsekventialistisen puolen: paheen tulokset ovat 
optimaalisia, ja hyve on vaarallista. Perversseillä 
aikomuksilla on kuitenkin erilainen perusta. Ne 
tukeutuvat tietoiseen itsensä loukkaamisesta joh-
tuvaan iloon eli ainoaan tapaan, jolla ihminen voi 
välttää luonnon otteen ja astua tyhjyyteen. Haas-
kaeläimestä tulee kostaja.

Paavi päättää puheensa esittämällä empiirisiä 
esimerkkejä rikoksista historiallisissa ja varhaiskan-
taisissa yhteiskunnissa ja antamalla luonnon majes-
teettisen äänen puhua itse puolestaan. Ensimmäi-
nen lause on hieno Mooseksen lain asuun puettu 
pila — erityisesti, jos se luetaan oikealla teatraali-
sella tavalla:

”Minun lakeihini on kirjoitettu, että te kaikki 
tuhoatte toisenne; ja oikea tapa onnistua siinä on, 
että te rajattomasti ja keskeytyksettä vahingoitat-
te lähimmäistänne. Tämän aiheuttaa se, että olen 
asettanut teihin mitä jyrkimmän taipumuksen ri-
kokseen; näin siksi, että tahtoni on, että tekisitte 
itsenne onnellisiksi kenen tahansa kustannuksella 
... Niinpä luo ja tuhoa miten haluat, nauttiaksesi; 
aurinko nousee huomenna kuten ennenkin.”
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Vaikka ihminen onkin osa luontoa, ihminen ja 
luonto ovat kokonaan toisistaan riippumattomia. 
Jälleen kerran tarkastellaan luomisen ja tuhoamisen 
välistä vastakohtaisuutta ja havaitaan se merkityk-
settömäksi. Luonnollinen etiikka saa ihmisen epä-
toivon ja välinpitämättömyyden valtaan. 

Murha ja seksuaalisuus ilman lisääntymistä ovat 
ainoat asiat, jotka ihmiselle jäävät. Täten luonto 
varmistaa, että ihminen välttää hyvettä, eikä se 
aseta tälle prosessille mitään pakotteita. Luonnon. 
Asenne on välinpitämätön. Vaikka paras tapa kokea 
mielihyvää onkin tämän pelin pelaaminen, ihmisen 
ei pidä luulla, että se yksin muuttaisi mitään. Sa-
delaiset opettajat painottavat aina sitä, että koska 
luonto ei välitä siitä, mitä me teemme, ihmiset ovat 
yksin maailmassa ja henkilökohtaisia nautintojaan 
ahnehtivien lähimmäistensä armoilla. Tuloksena 
on molemminpuolinen julmuus. Miten Juliette voi 
pitää tällaisesta viestistä? Hän voi olla onnellinen 
siitä tosiasiasta, että hänen lähimmäisensä ovat hä-
nen vihollisiaan, mutta miten hän voi rakastaa sitä, 
että hän itse joutuu julmuuden kohteeksi? Juliette 
tervehtii iloiten näitä tosiasioita henkilökohtaisen 
vapautumisensa nimissä, jatkaen samalla tutkimus-
matkaansa kohti luvattua maata. Mielihyvän piir-
teet ovat kuitenkin puhtaasti negatiivisia, muodos-
tuen sekä tappamisesta että tapetuksi tulemisesta.

Saden luonnonfilosofia on omalla tavallaan risti-
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riidaton ja mielenkiintoinen, ainakin silloin, jos sitä 
tarkastelee kokonaisuutena, kiinnittämättä liikaa 
huomiota yksityiskohtiin. Tuska, julmuus ja murha 
ovat voimakkaita motiiveja siksi, että ihmiset ovat 
osia luonnosta, jotka aina tuhoavat toisensa; täten 
he toimivat sopusoinnussa luonnon kanssa. Mutta 
jos asia on näin, jää henkiinjäämisen edellyttämä 
yhteiskunnallinen tasapuolisuus arvoitukseksi. Sade 
väittää, että suurta vallankumousta edeltävän Van-
han Hallituksen aikainen ranskalainen yhteiskunta 
eli se, jonka hän parhaimmin tuntee, on epäoikeu-
denmukainen täsmälleen sillä tavalla, että rikos 
kannattaa, mutta hyve ei. Hyveellinen Justine saa 
hyvin pian havaita tämän tosiasian: ”Suuri Luoja! 
minä ajattelin katkerana, on siis mahdotonta, että 
sieluni avautuisi yhteenkään hyveelliseen tekoon il-
man että siitä heti rangaistaisiin ankarimmilla ran-
gaistuksilla! Hänen epäonnensa ei kuitenkaan riipu 
fyysisestä luonnosta eikä edes ihmisen psykologi-
asta. On mahdollista kuvitella pieniä ja eristettyjä 
yhteiskuntia, jotka menestyvät taistelussa luonnon 
julmia lakeja vastaan. Utopia voi olla olemassa. Sade 
painottaa kuitenkin, että hyveen noudattaminen on 
aina vaarallinen strategia, koska se altistaa ihmisen 
muitten ahneudelle, petollisuudelle ja julmuudelle. 
Jos hän haluaa ryhtyä asianmukaisiin varotoimiin, 
hänen on itsensäkin muututtava paheelliseksi. 
Hyve ei ole edes miellyttävää. Hyvä ihminen haluaa 
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seurata normeja, joiden päämääränä parhaimmil-
laankin on pelkkä rauhanomainen rinnakkaiselo tai 
pelkkä tavan tai perinteen noudattaminen; mutta 
tämä tarkoittaa, että ihmisestä tulee ammattimai-
nen uhri, joka elää elämäänsä vain muiden kautta, 
jotka yrittävät muovata häntä kuin savea. Hän ei 
opi mitään. Justine ei koskaan tajua tätä tosiasiaa. 
Juliette puolestaan tietää, että ”jokainen murha on 
sekä kommentti kaikkiin muihin murhiin ja että 
niihin osoitettu kritiikki, ja jokainen murha vaatii 
enemmän tehokkuutta seuraavan kohdalla”. Niin 
niistä muodostuu todellinen elämänura ja hänestä 
voi tulla oman elämänsä mestari. Tietysti Juliettes-
takin voi tulla liian paheellinen, jotta hän selviäisi; 
mutta tämä on aina sattumanvarainen vahinko, 
huonoa tuuria, jonka esiintyminen on parhaiten 
vältettävissä olemalla mahdollisimman paheellinen.

Paheellisuus vahingoittaa itseä oman toiminnan 
tuloksena; seuraukset sen sijaan näyttävät olevan 
hyödyllisiä. Hyveellisyys taas tuottaa vahingollisia 
seurauksia, jotka tehokkaasti kumoavat kaikki hy-
vät aikomukset. Sade väittää, että vahingoittamal-
la itseään Juliette omaksuu luonnollisen asenteen. 
Hän on sopusoinnussa luonnon tuhoavan periaat-
teen kanssa ja siitä syystä onnettomuuksien lähde. 
Justine taas jää päinvastoin pelkäksi objektiksi, kos-
ka hänen suunnitelmansa uhmaavat sitä; mikä on 
luonnollista. Koska hän ei vahingoita itseään — hän 
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on hyvä —hänen on jäätävä passiivisuuden tilaan; 
näin ainakin itse luen Saden tekstiä. Vallalla ole-
vassa yhteiskuntajärjestelmässä julmurit tavallisesti 
pärjäävät. Sade näyttää väittävän, että jos Justine 
tapetaan, hänen täytyy ymmärtää se vain luonnon 
temppuna. Ironinen tosiasia on, että vain vahinko 
hyödyttää. Luonto on kaoottinen siinä mielessä, 
että se turhauttaa ja pilkkaa käytännöllistä järkeä. 
Julietten ristiriitaisuus kannattaa.

Olemme nähneet, että luonto tarjoaa Sadelle 
mallin todellisesta elämästä, joka on samanaikaisesti 
sekä tuhoava että miellyttävä. Käytyään läpi sarjan 
julmuuksia ihminen löytää itsensä ja luonnon vä-
lisen yhteyden, joka on orgastinen kokemus. Jos 
ihminen kykenee ylittämään todellisuuden fyysiset 
esteet, hän huomaa elämän olevan tyhjyyden tun-
temusta. Tuhoavalla toiminnalla ihminen muuttaa 
maailmaa ja saavuttaa myös äärimmäisen miellyttä-
vän mielentilan. Alun perin ihminen on maailmassa 
yksin, sillä mikään uskonto tai etiikka ei voi tarjota 
johdatusta tai lohdutusta: lähimmäiset ovat joko 
uhreja, ”maan rehua”, tai mahdollisia vihollisia, joi-
den paheellisuus on uhkaavaa. Vaikka jonkinlaiset 
yhteiskunnalliset liittoutumat olisivatkin mahdol-
lisia, ne ovat yhteiskuntasopimuksen irvikuvia, sillä 
jokainen toimii vain omien intressiensä mukaisesti. 
On varmaa, että liittoutuman heikoimmat jäsenet 
joutuvat kärsimään. Siitä huolimatta tällaisilla yh-
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teiskunnilla on oma tärkeä roolinsa, kuten tulemme 
näkemään.

Ehkä tärkein opittava asia on, että mielihyvä täy-
tyy ymmärtää transsendenssina, rajojen ylittämise-
nä siten, että ihminen saavuttaa tyhjyyden tilan, 
jossa kaikki on sallittua, millään ei ole mitään väliä, 
eikä mitään voida saavuttaa. Vain rikoksen kautta 
transsendenssi muuttuu transgressioksi, täydellisen 
tyhjyyden tuntemukseksi. Murhasta tulee aiempien 
murhien selitys, ja toisto on avain tarinan juoneen. 
Etiikalla ei ole mitään yhtymäkohtaa tällaiseen tyh-
jyyteen; päinvastoin, etiikka merkitsee asioiden ja 
niiden yhteiskunnallisen kontrollin huolellista mää-
rittelyä eli kaikenlaisen oikullisuuden minimointia. 
Hyvät päämäärät ovat hyvin määriteltyjä, ja siksi ne 
eivät (Saden mielestä) ole minkään arvoisia. Pahat 
asiat puolestaan ovat käsittämättömiä, ja sellaisi-
na miellyttäviä kuten purkautuminen tai loikkaus 
tyhjyyteen. Sade viittaa paheellisuuteen ärsykkee-
nä ja mielihyvään tuhoamisena: kun ihminen al-
tistuu vaaralle, jota hän ei voi käsittää, hän kokee 
voimakasta kauhua. Tilanne on George Orwellin 
teoksessa 1984 kuvatun rottakidutuksen kaltainen; 
kiduttaja käyttää hyväkseen Winstonin pahimpia 
pelkoja ja muuttaa hänen elämänsä, vaikka rotat 
eivät koskaan edes kosketa hänen kasvojaan.

Franz Kafkan novelli Rangaistussiirtolassa kuvai-
lee sadelaista luonnonmysteerinäkemystä. Rangais-
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tussiirtolan yhteiskunnassa ihmiset uskovat myyt-
tiseen esilainsäätäjään, ”Entiseen Komendanttiin”, 
joka on säätänyt heille lain. Näin ollen tämän yh-
teiskunnan tietoisuus laista on osittain vääristynyt. 
Jotkin periaatteet ovat kuitenkin itsestään selviä 
kuten ”Kunnioita esimiestäsi!”, ”Syyllisyys on aina 
epäilyksien ulkopuolella” ja ”Ole oikeudenmu-
kainen”. Käytössä on monimutkainen kone, joka 
kaivertaa uhrin rikoksen nimen kaikkialle hänen 
ruumiiseensa neuloin, jotka on kiinnitetty lasiseen 
äkeeseen — oikeus on läpikuultavaa. Uhri oppii 
hitaasti rikoksensa nimen lukemalla tekstin omas-
ta haavoitetusta ruumiistaan: ”Ei tapahdu mitään 
muuta kuin että mies alkaa lukea kirjoitusta, hän 
jännittää suutaan, kuin kuuntelisi,” Lopuksi kone 
heittää kuolleen ruumiin kuoppaan.

Kalkan tarinassa helvetillinen kone särkyy lo-
pulta, joten uhri ei koskaan opi rikoksensa nimeä 
eikä näin ollen voi kuolla; hän pakenee saavutta-
matta valaistumista. Valvova upseeri tekee virheen 
työntymällä itse koneeseen ikään kuin oppiakseen 
sen oman rikkomuksensa nimen, joka johti pyhän 
mekanismin särkymiseen. Omien periaatteittensa 
mukaan häntä pitää rangaista. Hän ei ole onnis-
tunut saamaan vierailijaa — joka voi olla hänen 
esimiehensä — vakuuttuneeksi järjestelmän oikeu-
denmukaisuudesta, ja syyllisyyttä ei voida epäillä. 
Mutta hän tietää liian paljon. Toisin kuin kafka-
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laisen luonnollisen oikeuden uhrit, hän  ymmär-
tää olevansa syyllinen. Tästä syystä neulat vain lä-
vistävät hänet, joten hän tuhoutuu saavuttamatta 
etsimäänsä valaistumista. Saden (joka myös piti 
koneista) näkökulmasta käsin hänen erehdyksensä 
oli, että upseeri luuli voivansa ymmärtää tekemänsä 
virheen ja sovittaa sen omalla hengellään. Hänen 
olisi pitänyt ymmärtää, että rikollisen hyvä tuuri 
on katastrofi, jolta puuttuu kaikki sisäinen merki-
tys. Mutta upseeri on looginen. Hän pääsee omaan 
väärään olemattomuuteensa — jolla ei kuitenkaan 
ole vapauttavaa vaikutusta — järjettömän koneen 
kieltäytyessä heittämästä häntä jätekasaan: ”Luva-
tusta vapahduksesta ei näkynyt merkkiäkään. ”

Voidaan kysyä, miksi Sade (tai paavi) ei tehnyt 
itsemurhaa, kun kerran luonnon on havaittu olevan 
tällainen oikullinen opas. Vastaus tähän on: ensin-
näkään, luonto ei vaadi ihmisiltä mitään. Toiseksi, 
heidän korkein mielihyvänsä on tyhjyyden koke-
mus, joka muistuttaa kuolemaa. Ja kolmanneksi, 
kaikki elämä on luonnon kannalta vain vertausku-
vallista; vain luonto on todella todellista. He ovat 
jo kuolleita.

Viimeinen näkökohta on erityisen tärkeä. Al-
keellisimmalla yksilötasolla vertaus tarkoittaa, että 
kaikki irstailijat vain jäljittelevät elämää tuhoamalla 
niin paljon kuin suinkin mahdollista. Mutta toisin 
kuin luonto he myös rakastavat, järkeilevät, harkit-
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sevat, liittoutuvat ja taistelevat välttääkseen kuole-
man. Tällä tavalla e pelaavat peliä, jonka nimi on 
”luonto” ja jonka säännöt määräävät, että he ovat 
tietoisia luonnon täydellisestä eristäytyneisyydestä. 
Se ei anna määräyksiä eikä vastaa kysymyksiin ja 
mitä tahansa he tekevätkin, sillä ei ole vaikutusta 
todellisuuteen.

Ainoa vaihtoehto on löytää tie lopullisiin trans-
sendentteihin nautintoihin kuvitteellisin keinoin — 
tarinoiden, kertomusten tai näyttämöproduktioiden 
avulla. Elämästä, Vanha Hallitusmuoto mukaan 
luettuna, tulee pelkkää peliä. Sadelaisilla sankareilla 
ei ole todellista toivoa muuttua onnistuneesti pa-
heellisiksi, koska he tietävät, että luonto ei välitä 
heistä. He tarvitsevat korvikkeita, kuten sadelaista 
tuskan teatteria, jossa voidaan kokea mielihyvää.

Todellista mielihyvää on vain purkautuminen; 
kaikki mitä Sade sanoo, on heijastumaa tästä yhdes-
tä todellisuudesta, johon Sade uskoo. Tappaessaan 
paavi tuntee jotakin hyvin luonnonläheistä, mutta 
sillä ei kuitenkaan ole luonnon kanssa mitään te-
kemistä. Tästä syystä hänen täytyy yrittää toistaa ja 
täydellistää tekonsa. Kiihkon vallassa hän kertoo, 
millaiselta tuntuu elää aitoa elämää keinotekoisessa 
yhteiskunnassa. Mutta hän ei voi saavuttaa onnea tai 
ylipäätään mitään. Täten hän tuhlaa vain aikaansa 
ja muitten ihmisten elämää. Mutta hän ei voi tehdä 
mitään muutakaan.
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Hedonismi 
psykologiassa

Saden näkemyksen ei tarvitse heijastaa tieteellistä 
totuutta ollakseen kiinnostava. Voidaan päinvas-
toin sanoa, että hänen visionsa on ehkä juuri siksi 
houkutteleva, että se on niin epätodellinen. Sade ei 
kiellä tosiasioita vaan ylittää ne. Täten totuudelli-
suus ei ole filosofisen teorian ainoa hyve.

Saden psykologia varmasti säpsähdyttää lukijaa 
kertakaikkisella virheellisyydellään. Olemme tot-
tuneet pitämään psykologian teoriaa joko totena 
tai epätotena, koska meistä tuntuu, että psykologia 
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kuvaa asioita, jotka ovat enemmän tai vähemmän 
pysyviä; meistä tuntuu, ettemme voi jälleenorgani-
soida omaa itseämme samalla tavalla kuin esimer-
kiksi yhteiskuntajärjestystä. Mutta vaikka psykolo-
gia ei tutkikaan artefakteja kuten sosiologia, se ei 
vielä riitä suojelemaan psykologiaa kuvitteellisilta 
muutoksilta. Tässä yhteydessä tulemme näkemään, 
että Saden ajatukset mielihyvästä ja persoonallisesta 
identiteetistä ovat samanaikaisesti sekä outoja että 
valaisevia.

Sade pyrkii kuvaamaan ihmistä sellaisena kuin 
hän on ja selittämään hänen outoa ja yllättävää toi-
mintaansa. Tämän tehtyään Sade on valmis väit-
tämään normatiivisesti, että hänen kuvaamansa 
käyttäytyminen on teeskentelemätöntä eikä vie-
raantunutta — jotakin, johon kuka tahansa voi 
pyrkiä ja johon hänen tuleekin pyrkiä. Persoo-
nallisuuden psykologian kuvaileva teoria näyttää 
oikeuttavan julmuuden ja aggressiivisuuden. Jos 
psykologia muuttaa tällaiset ilmiöt patologisik-
si tai syvästi irrationaaliksi, niiden hyväksyminen 
vapaaksi toiminnaksi ei olisi tarpeellista. Niinpä 
tällaisen psykologian kehittämistä koskevaan kysy-
mykseen voidaan vastata ehdottamalla, että Sade 
ei pyri vain osoittamaan, mitä sivistynyt ihminen 
ensi näkemältä kokee, vaan myös millainen hänen 
todellinen luontonsa on. Päämääränsä hän tavoittaa 
sirottelemalla tiettyjä symbolisia piirteitä ihmisten 
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itsestään kertomiin tarinoihin. Tässä mielessä sekä 
Saden psykologia että erityisesti hänen aitouden kä-
sitteensä ovat normatiivisia. Nämä normit liittyvät 
metafysiikkaan, teoriaan luonnollisesta elämästä ja 
myös luonnon elämään.

Kuvailen ensin sadelaisen persoonallisuuden 
identiteetin perusteita määrein, jotka liittyvät yh-
täältä agentin aikomuksiin ja toisaalta hänen pas-
siivisuuteensa toiminnan kohteena. Seuraavaksi 
selitän mielihyvän kostajan ilona, jonka hän saa vi-
hollistensa ja myös itsensä vahingoittamisesta. Täl-
lainen mielihyvä ei ole transsendenttia, ja siksi siinä 
sekoittuvat keskenään arvo ja katkeruus. Sadelaiset 
sankarit tarvitsevat yhteiskuntaa — keinotekoista 
yhteiskunnallista maailmaa — saavuttaakseen to-
dellisen nautinnon, ja tämä ratkaisee irstailijoiden 
välisen ystävyyden arvoituksen. Se tosiasia, että 
luonnossa kuka tahansa agentti on haaskaeläin, on 
turhauttava ja luo koston kaipuun. Olen sitä mieltä, 
että psykologisesti sellainen mielihyvä eroaa suures-
ti sosiaalisuuteen perustuvasta nautinnosta. Tämän 
väitteen puolustaminen etenee termein, jotka kiel-
tävät luonnollisen kategoriat — joita ei voi halli-
ta — ja omaksuvat keinotekoisen kategoriat, joita 
voidaan hyödyntää mielihyvän tuottamisessa. Tä-
män mukaisesti argumenttini haarautuu kahdelle 
taholle, joista ensimmäinen tarkastelee mielihyvän 
etiikkaa ja toinen yhteiskuntasopimuksen logiik-
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kaa. Tämän jälkeen tarkastelen Saden tyylikeinoja, 
jotka osoittavat hänen lukijalleen tien kohti vapau-
tumista.

Persoonallinen identiteetti voidaan tulkita kah-
della tavalla: agentin ominaispiirteiden termein, 
ja termein, jotka kuvaavat, mitä hänelle tapahtuu. 
Ihannetapauksessa nämä kaksi näkökulmaa ovat 
toisensa poissulkevia, kuten Sade näyttää ajattele-
van. Kypsä agentti ei ole objekti vaan ainoastaan 
subjekti. Hänen uhrinsa on pelkkä vastaanottaja, 
jolta puuttuu oma identiteetti. Tällaista suoran ja 
ironisen identiteetin toisistaan erottamista ei kui-
tenkaan voida suorittaa psykologiassa. Se voi ta-
pahtua vain utooppisessa yhteiskuntajärjestelmässä 
— yhteiskuntasopimuksen luomassa artefaktissa. 
Onnistuaksemme yrityksessämme ymmärtää, mikä 
”persoona” on, meidän on hylättävä kaikki tavan-
omaiset psykologiaa koskevat ajatuksemme. Saden 
analyysi alkaa luonnosta, ja tämä merkitsee, että 
meidän täytyy hyödyntää perusteina käsittämättö-
myyttä ja olemattomuutta, ja myös tuhoutumista 
ja kauhua.

 Ymmärtääksemme sadelaista persoonaa meidän 
on ensin tarkasteltava hänen rakennettaan persoo-
nallisen identiteetin näkökulmasta käsin. Voidak-
semme menetellä näin on meidän ensin murrettava 
luonnon kosminen kuori siten, että sen yhtenäi-
syydestä nousee esille toimimaan valmis yksilö. 
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Ensimmäiseksi Sade esittää luonnon ja persoonal-
lisuuden välisen polaarisuuden (liikkua kuten haas-
kaeläin), sitten hän määrittelee sen (repiä kappa-
leiksi kuten kostaja), ja lopuksi käyttää sitä (saada 
nautintonsa kuten saalistaja). Saden perusmotiivi 
on pitää vastakohtien välinen etäisyys niin lyhye-
nä kuin mahdollista siten, että persoona on sekä 
rigidi että riippumaton, hänen saadessaan nautin-
tonsa luonnosta, mutta hänen toimintansa jäädessä 
hänen omakseen. Niiden välinen yhteys perustuu 
tosiasiaan, että ajatus ja teoria ovat itsessään mie-
lihyvää. Roberta Hackel kirjoittaa lyhyessä mutta 
oivaltavassa tutkimuksessaan seuraavasti:

”Sadelaisen luonnetyypin olemus kuvataan vain 
moraalin termein, erotettuna fyysisistä attribuu-
teista; sellaisena, jona hän esiintyy moraalisessa 
miljöössä, erotettuna fyysisistä puitteistaan. Paikan 
kuvaukset ovat pintapuolisia. Kaikki psykologiset 
redusoidaan hyvää tai pahaa kohtaan tunnetuiksi 
mieltymyksiksi.” 

Tulen seuraamaan tätä johtolankaa, mutta en 
Saden novelleissa (kuten Hackel tekee), vaan hä-
nen kielletyissä romaaneissaan, joissa ihmiskuvaus 
on vielä äärimmäisempää. On totta, että sadelaiset 
sankarit eivät ole psykologisesti hyvin määriteltyjä, 
vaan pikemminkin arvottavien ja moraalisten attri-
buuttien koosteita. Vaikka tämä tosiasia on helppo 
osoittaa Saden romaaneissa, sitä on vaikea selittää 
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kunnolla; se kohdistuu yleisempään ongelmaan 
yrittää määritellä, millainen on kunnollinen ihmi-
nen. Sade kieltäytyy käymästä käsiksi tähän aihee-
seen. Sen sijaan hän lähestyy henkilöitään ulkopuo-
lelta, perustaen heidän moraaliattribuuttinsa siihen, 
mitä he itse teossa ovat. Jopa sellaiset kertomukset 
kuin Justine, joissa käytetään ensimmäistä persoo-
naa, noudattavat tätä sääntöä. Juliette, paha nainen, 
kertoo, mitä hän teki, aivan samalla tavalla kuin 
Justine, hyvä nainen, tekee selkoa siitä, mitä hänelle 
tapahtui. Mutta Juliette kertoo enemmänkin siitä, 
mitä tapahtui häntä ympäröiville ihmisille hänen 
aloittamiensa vuorovaikutussuhteitten ansiosta, ja 
niinpä Juliettesta tulee persoona täydemmässä mie-
lessä kuin Justinesta. Vain Julietten toiminta tuottaa 
tuloksia; Justine on sen sijaan itsessään tulos.

Seuraava kuvailee Julietten ajatusten seurauk-
sia: ” ’Ei’, sanon, saamatta mielestäni pahaenteistä 
ennakkoaavistusta, jolle en mahtanut mitään, ’ei, 
uskon, että haluaisin mieluummin juoda likööriä 
ja keskustella Durandin kanssa kuin naida. Sitä 
paitsi, minulla on kuukautiset, eikä minua muu-
tenkaan haluta... Haluan yksinkertaisesti jutella? 
Hän on masentunut. Tässä tapaamme Julietten, 
joka — poikkeuksellisesti — vaikuttaa perinteisel-
tä persoonalta vastakohtana niille sadelaisille hen-
kilöille, jotka kieltäytyvät määrittelemästä itseään 
henkilökohtaisesti tuntevina ja järkeilevinä olentoi-
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na. Lukija samastuu hetkeksi Julietteen, joka vastaa 
nyt lukijan omaa kuvaa itsestään elämän syvällisten 
ongelmien kanssa kasvokkain olevana ihmisenä. 
Tämä tunne häviää nopeasti, kun lukija havaitsee 
Julietten olevan todella suuressa vaarassa. Hänen 
harkintansa osoittaa, että hänestä itsestään on tule-
maisillaan uhri. Hänen on vapauduttava tästä itse-
tarkkailusta ja alettava taas toimia.

Sade esittelee lukijoilleen sankareita, joihin nämä 
eivät voi samastua. Joukossa toisensa poissulkevia 
tyyppejä jokainen persoona edustaa yhdistelmää 
muuttumattomista ominaisuuksista, eikä eri tyyp-
pien välillä ole mitään yhteyttä. Persoonat ovat 
jäykkiä ja etsimänsä mielihyvän kautta myös yhte-
neväisiä. Mutta mielihyvä merkitsee transsendens-
sia, joka riistää subjektiltaan persoonallisuuden. 
Ainoa mielenkiintoinen poikkeus tästä persoonan 
ainutlaatuisuutta määrittelevästä säännöstä on kas-
vatus.

Kasvatuksen aiheuttamaa muutosta lukuun otta-
matta sadelaiset persoonat ovat niin kiinteitä, ettei 
heitä voida määritellä identiteeteiksi millään perin-
teellisellä tavalla. 

Persoonallisuudet jaetaan kahteen suureen luok-
kaan: vahvat ja heikot. Tyypillisesti ovat vastakkain 
sadistinen sankari ja avuton uhri. Tätä voidaan ver-
rata fyysiseen työhön, joka tuottaa tekijänsä halun 
mukaisia tuloksia: sadisti tekee työtä, jonka tulok-
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sena on uhri. Saden kerrontaan tulee sadistinen 
vivahde juuri tästä alkuperäisestä kovan työn tai 
tuskan painottamisesta; hänen omat epätoivoiset 
masturbointiyrityksensä vankilan sellissä kietoutu-
vat yhteen tuotteiden, kuten paskan, sperman ja 
ruumiin hallinnan kanssa. Asia, joka aluksi näyt-
tää vastenmielisyyden merkiltä, kääntyy väistyvästä 
väliaineesta saadun voiton juhlinnaksi. Saden on-
gelmana on, että kova työ ja purkautuminen eivät 
koskaan oikein sovi yhteen. Herra ja hänen orjansa 
vastustavat yhdistymistä, miten transsendenttia se 
sitten saattaisikin olla.

Saden persoonien ja luonnon välistä suhdetta 
koskeva ongelma on, että hän vaatii sankareiltaan 
yhtäältä sekä riippumattomuutta luonnosta että toi-
saalta sen pakotteihin alistumista. Tällaiset henkilöt 
kuvataan sekä heidän yleisten toiminnallisten tai-
pumustensa että erityisten yksityisten piirteittensä 
termein. Yleisiä toiminnallisia taipumuksia ovat pe-
niksen koko, aukkojen saatavuus, mielikuvituksen 
lennokkuus ja julmuuden aste. Nämä kuvailevat 
sitä, mitä ihminen on kykenevä tekemään ja samal-
la myös sitä, mitä hän todellisuudessa tekee. Ikä, 
yhteiskuntaluokka, ammatti, siviilisääty ja kauneus 
ovat esimerkkejä erityispiirteistä. Kaikki nämä ovat 
etupäässä uhrien ominaisuuksia, ja ne ovat kuvauk-
sia niistä tavoista, joilla tällaisia ihmisiä käytetään. 
Pysyviin ruumiin ja mielen piirteisiin keskittyviä 
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kuvauksia käytetään osoittamaan sitä, mihin näiden 
piirteiden kantajia käytetään. Passiivisuus kuuluu 
objektille, joka kuvataan ilman -toimintataipumuk-
sia — toisin kuin sankari, joka jatkuvasti esitellään 
puhtaana aktiivisuutena. Tietenkin myös sankarit 
voidaan kuvata erityisinä yksilöinä, mutta tämän 
tarkoituksena on vain osoittaa, mihin petturuu-
den kategoriaan he ovat kykeneviä. Jopa sankareita 
voidaan pettää, väärinkäyttää, silpoa ja tappaa. He 
eivät ole viattomia eivätkä kypsiä, koska heidät voi-
daan kuvata ja itse kuvaustakin vielä vaihtaa. Tämä 
aiheuttaa heille vahinkoa. Näin vahvimmat sanka-
reista muuttuvat määrittelemättömiksi, ikään kuin 
he olisivat vain puhdasta toimintaa, libidinaalista 
Idiä, määriteltävissä vain niiden tulosten kautta, 
joita Id mielihalujensa mukaisesti tuottaa. Uhrit 
taas ovat pelkkää ainetta, joka tarvitsee muodon 
voidakseen ylipäätään olla olemassa.

Persoonallisen identiteetin yksityiskohdissa käy-
tän teoksen Les 120 journées de Sodome tyyppi-
kokoelmaa. Siinä on kaksi primaaripersoonien 
ryhmää: neljä toimijaa (irstailijaystävykset) neljä 
sekundaari- eli kohdepersoonaa eli irstailusubjektia 
(ystävysten vaimot ja tyttäret). Voi näyttä siltä, että 
kaikki ovat hyvin määriteltyjä ja heidän identiteet-
tinsä perustuu runsaaseen piirrejoukkoon; jokaisel-
la esimerkiksi on oma erisnimi, fyysiset piirteensä, 
yhteiskunnallinen taustansa ja aktiiviset taipumuk-
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sensa, makunsa ja hyveensä. Samaa tekniikkaa käy-
tetään myös teoksessa Justine -2, jossa se on aivan 
yhtä pettävää.

Silti primaaripersoonalla on sekä faktuaalinen 
että moraalinen identiteetti. Tiedämme, että Curval 
oli ”synnynnäinen herkkusuu ja juoppo... (ja että 
siitä on) kymmenen vuotta, Curval oli lopettanut 
oikeustoimiensa harjoittamisen”.  Tässä mieles-
sä hänen identiteettinsä on kiinnitetty; sitä ei voi 
sekoittaa esimerkiksi herttua de Blangisin identi-
teettiin, joka ei ollut ollut tuomari eikä ollut syn-
tynyt samanlaisissa olosuhteissa. Kuitenkin, kuten 
Sade tekee selväksi, Curval on nyt jo vanha mies, 
hänen tuomarin roolinsa on ohi, eikä hänen men-
neisyytensä kaikua enää kuulla. Jopa muisto hauen 
epäkypsästä menneisyydestään on enemmän tai vä-
hemmän haihtunut: 

”Curval oli siinä määrin vajonnut paheen ja irs-
tailun suohon, että hänen oli lähes mahdoton lausua 
muuta kuin niihin liittyviä sanoja… Tämä mielen 
epäjärjestys oli ja muutaman vuoden ajan antanut 
hänelle typerän ja raakamaisen ilmeen, mikä, niin 
hän oli muuan hänen rakkaimmista riemuistaan.”

Tämä kuvaus osoittaa, miksi hänen menneisyy-
den identiteettinsä, joka muodostui sosiaalisista 
rooleista ja muistoista, oli melkein haihtunut. Kos-
ka Curvalia itsensä hillitsevänä olentona ei enää ol-
lut olemassa, hänestä oli tullut utuinen. On yksin-
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kertaisesti mieletöntä yrittää kontrolloida, rangaista 
tai loukata tuollaista epäpersoonaa. Vain hänen 
nimensä ja kehonsa ovat vihollisen leikkikaluina. 
Koska nimikin on sovinnainen siinä mielessä, että 
se voidaan vaihtaa, näyttäisi siltä, että kaikki mitä 
yksilö Curvalin identiteetistä on jäljellä, on pelk-
kää kehoa. Samanaikaisesti Curval on niin ruma ja 
hänen kehonsa niin mädäntynyt, että hän ei miten-
kään eroa uhreina olevista sekundaaripersoonista. 
Koska keho on passiivinen, se on myös vaarallinen 
— joten se on tuhottava. Saden mytologiassa keho 
ei kuitenkaan ole identiteettiä muodostava tekijä, 
kuten tulemme näkemään.

Roolissaan puhtaasti moraalinvastaisena agent-
tina Curval on kuten kaikki muutkin irstailijat. 
Kaikki irstailunäytökset ovat toistoa; niitä voidaan 
vapaasti poistaa, monistaa tai laittaa uuteen järjes-
tykseen ilman, että kerronnallisuudelle koituu min-
käänlaista tappiota. Curval on kuin kuka tahansa 
muista hahmoista, jotka katoavat ja ilmestyvät uu-
delleen ilman selvää järjestystä. Teoksissa Justine 
ja Juliette tällaisia asioita tapahtuu kaiken aikaa. 
Näiden romaanien rakenne määrää, että jokaisen 
uuden hirviön täytyy käydä läpi inhottavat rituaa-
linsa, aivan kuten Justinen täytyy jatkaa matkaansa 
ja kohdata seuraava elostelija. Kertomuksen näkö-
kulmasta käsin tarkasteltuna persoonat ovat vapaas-
ti vaihdettavissa eikä heillä ole oman identiteettiä. 
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Heitä luonnehditaan vain sen valossa, mitä he ha-
luavat tehdä. Kuka tahansa uusi näyttelijä, jolla on 
samanlaiset arvot kuin heillä voi korvata heidät 
kertomuksen menettämättä mitään. Sen paremmin 
pahe kuin väkivaltakaan ei tarjoa kuvailevaa väli-
neistöä, joka määrittäisi draaman persoonallisuudet 
niin kiinteästi, että heistä tulisi korvaamattomia.

Moraalinvastaiset ja aktiiviset taipumukset eivät 
pysyvästi yksilöi irstailijaa, mutta eivät myöskään 
primaariuhreja. Vaimojen psykologiaa Sillingissä 
kuvataan seuraavasti: 

”Näihin viehätyksiin Constancessa yhtyi oikeu-
denmukainen ja miellyttävä ja jopa valistuneempi 
mieli kuin oikeastaan olisi kuulunut surulliseen ti-
lanteeseen, johon kohtalo oli hänet saattanut, sillä 
hän koki koko sen kauheuden ja olisi epäilemättä 
ollut paljon onnellisempi, jos aistit eivät olisi olleet 
niin herkät.”

Constance kuvataan ihanteellisena uhrina, joka 
täysin ymmärtää tilanteensa vaarallisuuden ja on 
näin ollen kykenevä kärsimään. Koska hän, Curva-
lista poiketen, ajattelee ja ymmärtää, vain hän on 
sopiva olemaan onneton. Jo hänen nimensä, Cons-
tance, on merkkinä hänen luonnollisesta kyvystään 
kärsiä. Hän on passiivisuuden psykologian ruumiil-
listuma sekä mielessä tabula rasa että mielessä ex 
nihiÌo nihil. Koska hän ymmärtää vain sen, mikä 
tulee sisään ulkopuolisesta maailmasta, hän on ky-
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kenemätön aloittamaan toimintaa: hän on tyhjä. 
Tuskan termein määriteltynä häntä ei ole edes ole-
massa ilman kiduttajaansa.

Primaarisena uhrina myös Justine kykenee ajat-
telemaan: ”Tuo nuori mies ei ollut minulle mitään 
velkaa, ja siksi hänen Jalomielisyytensä sai kyyneleet 
valumaan silmistäni. Ystävällinen kohtelu tuntuu 
niin suloiselta sen jälkeen kun ei pitkään aikaan ole 
kokenut muuta kuin vastenmielisyyksiä. Hyväksyin 
hänen lahjoituksensa ja lupasin hänelle, että tulisin 
työskentelemään voidakseni maksaa sen hänelle 
jonakin päivänä takaisin.” Koska hänen kärsimyk-
sensä on mielekästä, häntä voi sääliä. Hän on lähes 
todellinen.

Toisin kuin Constancella ja Justinella, jotka ovat 
oikeita uhreja, muilla sekundaaripersoonilla ei ole 
edes ajatuksia tai tunteita. Heidät voidaan määri-
tellä vain suhteessa primaaripersooniin. Tällaiset 
persoonat ilmestyvät Sillingin linnan sosiaaliseen 
kontekstiin ulkopuolelta, joko vuokrattuina tai kid-
napattuina. Sankarit, jotka ovat vastuussa heidän 
läsnäolostaan Sillingissä, selostavat heidän taustaan-
sa. Heissä on myös fyysisiä piirteitä, jotka ovat joko 
irstailun objekteja tai tuloksia. Heissä ei ole mitään 
sellaisia jälkiä persoonallisuudesta, joita eivät irs-
tailutapahtumat selittäisi. He ovat itse asiassa mie-
lihyväkoneita, ja heidän identiteettinsä aste on täs-
mälleen sama kuin minkä tahansa koneen. Ennen 



165

kaikkea heillä ei ole minkäänlaisia omia suunnitel-
mia, haluja tai pelkoja. Heillä ei ole mitään tietoja 
eikä heissä ole minkäänlaista herkkyyttä. Vaikka 
he voivat huutaa ja puhua, he eivät harkitse, arvi-
oi eivätkä arvostele mitään. Tällä tavalla jopa hei-
dän kärsimyksensä muuttuvat merkityksettömiksi. 
Heihin tunkeudutaan ja heidät leikellään palasiksi 
kuten kuollut aine tai heidät puretaan kuten kellon 
koneiston säännöllisyydellä toimivat automaatit.

Nämä sekundaariset olennot jaetaan jälleen kah-
teen pääluokkaan: aktiivisiin ja passiivisiin. On nel-
jä aktiivista nussijaa, joilla on eläimellinen mieli ja 
suuri elin, kuten ”Perseenpuhkojaksi” kutsutulla. 
Aktiivisen luokan jäsenet edustavat toimintaa. Pas-
siivisen luokan muodostavat uhrit — kidnapatut 
pojat ja tytöt sekä neljä rumaa ja vanhaa naispalve-
lijaa. Nuoret tullaan pian tuhoamaan; vanhat ovat 
elämän kauhujen mykkiä muistomerkkejä. Näiden 
luokkien tarkoituksena on vastaavasti kuvata tule-
vaa ja mennyttä aikamuotoa, ja Saden viestinä on, 
että kaikilla aikamuodoilla on sama sisältö. Pojat ja 
tytöt tulevat kärsimään tulevaisuudessa; palvelijat 
ovat jo kokeneet kärsimyksensä menneisyydessä. 
Julmuuden uhreina heissä on fyysisiä merkkejä sii-
tä: ”Ensimmäisen nimi oli Marie. Hän oli toiminut 
aivan äskettäin surmatun kuuluisan rosvon palveli-
jattarena ja oli puolestaan joutunut ruoskittavaksi 
ja saanut polttomerkin. Hän oli viisikymmentäkah-
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deksan ja melkein kalju, vino nenä, himmeät ja tih-
ruiset silmät . Myös kaikki nämä valepersoonat ovat 
vapaasti vaihdettavissa, joten heidän putoamisensa 
pois tarinasta ei muuta sen juonta.

Sillingin neljä tarinankertojanaista muodostuvat 
omasta kieIestään ja muistoistaan. He ovat aktiivi-
sia luovassa mielessä, mutta vain suhteessa kuuli-
jakuntaansa. Sade kuvailee madame Desgrangesia 
kertoen, että ”hänen sielunsa oli kaikkien sanoin 
kuvaamattomien paheitten ja rikosten tyyssija”. 
Hänet kuvataan sellaisten muistojen termein, joita 
hänen kuulijakuntansa ei vielä tunne. Tietyssä mie-
lessä hänet määritellään tässä asiayhteydessä juuri 
erittelemällä hänessä se aines, jota kuulijakunnan 
jäsenet eivät vielä tiedä. Jos he tietäisivät, madame 
Desgrangesia ei voisi olla olemassa. Hänen mielensä 
on kiihottava, koska se toimii odottamattomasti.

Tarinankertojat ovat sangen huomattavia persoo-
nia, koska he eivät edusta tuhoamista, vaan sellaisen 
luovaa säilyttämistä, joka on ollut totta. Säilyttä-
mällä menneisyyden he saavuttavat korkea-asteisen 
haavoittumattomuuden väkivaltaan nähden. Ehkä 
tämä on tulosta heidän henkisestä luonteestaan. Sa-
den romaanit eivät tarjoa kovinkaan paljon muita 
esimerkkejä tästä taipumuksesta. Tarinankertojat 
edustavat itse asiassa Saden omaa kertojan ja kirjai-
lijan egoa naispuoliseksi verhottuna. Nussijat taas 
ovat pelkkiä fyysisiä olentoja, valmiita toimimaan 
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mutta, toisin kuin tarinankertojat, alttiita ja haa-
voittuvia vastatoimille.

Johtopäätöksenä esitän seuraavan kriteerin Saden 
kertomuksissa esiintyvien henkilöiden persoonalli-
selle identiteetille. Kaikissa tarinoissa kertomus ko-
konaisuudessaan muuttuu toiseksi kertomukseksi, 
jos jotakin aidon identiteetin omaavan persoonan 
kuvausta muutetaan, tai kertomus voi yksinkertai-
sesti pysähtyä siihen ja jäädä epätäydelliseksi, jos 
henkilöä muutetaan tai hänet jätetään pois. Teok-
sissa Justine ja Juliette tämä ei ole mikään uhka, 
jota se teoksessa Les 120 journées de Sodome on. 
Jos Justine häviäisi kesken seikkailujensa, kertomus 
vain lyhenisi mutta ei jäisi epätäydelliseksi. Justinen 
kertomus on niin toistava, että hänen persoonalli-
suuttaan ei voida täydellisesti määritellä. Jos joku 
Sillingin neljästä ystävyksestä jää puuttumaan, kuka 
tahansa jäljelle jäävistä irstailijoista voi korvata hä-
net ja perusjuoni jää samaksi. Heidän identiteet-
tinsä on heikko, mutta yhdessä heidän tarinansa 
ovat informatiivisia. Jos joku puuttuu, kertomus 
ei saavuta huipentumaansa. Teoksessa Juliette sekä 
sankaritar että hänen kertomuksensa ovat melko 
vahvasti määriteltyjä, vaikka Juliette itse voidaankin 
korvata jollakin muulla roistolla tarinaa typistämät-
tä. Teos La philosophie dans le boudoir vaikuttaa 
kuitenkin tavalliselta romaanilta siinä mielessä, että 
sekä päähenkilöt että juoni ovat selkeitä. Madame 
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de Saint-Angea ei voida poistaa kesken kaiken kat-
kaisematta tarinaa ja tekemättä siitä epätäydellistä.

Selvästikin kuka tahansa voi olla sadelainen san-
kari. Valinta on vapaa, kuten Justinen ja Julietten 
tapaukset osoittavat. Samoin miesten ja naisten vä-
lillä ei ole periaatteellista eroa, vaikka jotkut Saden 
tulkitsijat väittävätkin toisin. Esimerkiksi Lawrence 
W. Lynch on väittänyt: ”Jos sadelaiset naiset eivät 
olisi seksuaalisesti tärkeitä, voisimme myös sanoa, 
että heillä ei ole edes fyysistä identiteettiä. Justine 
ja Juliette ovat olemassa vain suhteessa miehiin. 
Tämän lisäksi naisilla ei ole mitään kansalais- eikä 
taloudellisia oikeuksia. Näyttää siltä, että Sade tar-
kastelee kahta naistyyppiä. He ovat joko prostitu-
oituja ... Tai, miehet voivat orjuuttaa naisia ja nämä 
alistuvat lopussa tapahtuvaan murhaan Juliette voi 
olla vapaampi kuin muut sadelaiset naiset, mutta 
hänen täytyy jatkuvasti ryöstää ja tappaa selviytyäk-
seen itse. Pitää todella paikkansa, että lopussakin 
Juliette on yhä riippuvainen ministeri de Noirceui-
lin kohtalosta. Hän on myös huora, joka tyydyttää 
kenen tahansa halut, Mutta nämä tosiasiat eivät 
kerro hänestä koko totuutta. Sade leikittelee sek-
suaalisten roolien rajojen ylittämisellä, ja tämä voi 
merkitä sitä, että naisten täytyy olla miesten kal-
taisia. 

Oikeutetusti Lynch kiinnittää erityistä huomio-
ta Saden feministisiin teemoihin, mutta tosiasiaksi 
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jää, ettei missään oikeuksia käsittelevässä puheessa 
ole juurikaan mieltä Vanhan Hallituksen aikai-
sessa epäoikeudenmukaisessa yhteiskunnassa. Sa-
den kohdalla naisten ongelma on nähtävä hänen 
transgressiivisen projektinsa muodostamaa taustaa 
vasten. Hän maalailee mitä kauhistuttavimman 
ja nöyryyttävimmän kuvan ihmiskunnasta, nai-
set mukaan lukien, eikä yritäkään tehdä oikeutta 
kenellekään. Jotkut naiset ovat hyveellisiä uhreja, 
mutta Juliette itse rakastaa tappamista. Ei voita-
ne erehtyä väitettäessä, että Saden naiskuvaus on 
melko epäonnistunutta, mutta tämä saattaa johtua 
siitä, että ne stereotyypit, joita hän yrittää kumota, 
ovat itsessään epäonnistuneita naiskuvauksia. Hän 
näyttää taistelevan yrittäessään olla subversiivinen 
alueella, joka jo on käsitteellisesti epävakaa.

Saden naiset ovat sekä avuttomia uhreja että bru-
taaleja uhraajia. Saden temppu leikitellä äärimmäi-
syyksillä onnistuu vain miesten kohdalla tai siinä 
tapauksessa, että sukupuolierot on kokonaan jätetty 
pois kuvasta. Yritän ensin osoittaa, miten perinteel-
linen tämä näkemys naisen kaksijakoisuudesta on ja 
sitten tulkita, mitä naiselle merkitsee miehen nöy-
ryyttäminen, joka on sadelainen uutuus. 

Vahvojen naisten ei tarvitse olla yksinomaan noi-
tia, joiden voiman lähde on outo ja tuntematon ja 
jotka ovat, määritelmän mukaan, yhteiskunnan val-
tavirran ulkopuolella. Noitaopin perusteos, Malleus 
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Maleficarum, voi tässä olla avuksi:
”Luonnossa on kolme asiaa, kieli, pappi ja nai-

nen, jotka eivät hyvässä eivätkä pahassa tunne koh-
tuutta; kun ne ylittävät omat rajansa, ne saavuttavat 
hyvän suurimmat korkeudet ja pahan alhaisimmat 
syvyydet.”

Sadeen nähden tämä luettelo vaarallisista asiois-
ta on jännittävä. Hänen kirjoituksissaan ihminen 
kruunaa itsensä omalla kielellään; miehet saavat 
keinotekoisia, papillisia virkoja, jotka on varattu 
yksinomaan heille ja joissa he voivat aiheuttaa suur-
ta vahinkoa; ja miehistä poiketen hänen naisensa 
ovat luonnollisesti kyvyttömiä löytämään liiallisen 
ja puutteellisen hyvyyden välistä tasapainoa.

Auktoriteetteja lainaten Malleus erittelee, että 
”pappeudesta nousee kaikki hyvä ja kaikki paha” 
niin että ”on mahdotonta löytää parempia miehiä 
kuin ne, jotka kunnioittavat luostaria, tai pahem-
pia kuin ne, jotka sen häpäisevät”. Miehet hallit-
sevat keinotekoista maailmaa — laitoksia, jotka 
rakentuvat tiedon ja arvojen varaan soveltamalla 
käytännöllistä tiedettään. Virat ovat miespuolisia, 
vaikka niitä hoitaisikin kuningatar tai nunna. Vas-
takohtana tälle naiset ovat vapaita, pakottomia ja 
luonnollisia. Heidän paheellisuutensa on riippuma-
tonta virka-asemasta tai vallasta: ”Ei ole vihaa, joka 
olisi naisen vihaa pahempaa. Asuisin mieluummin 
leijonan tai lohikäärmeen kuin häijyn naisen kans-
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sa. Kaikki muu häijyys on pientä naisen häijyyteen 
verrattuna. Kun nainen ajattelee yksin, hän ajattelee 
jotakin pahaa,” Naisen sanotaan olevan ”haluttava 
katastrofi’ .

Miehillä on taipumus liian vähäiseen, naisilla 
taas liialliseen hyveellisyyteen. Tässä nähdään aris-
toteelinen ansa, johon Saden uhrit joutuvat: liika 
hyveellisyys, aivan kuten liika hyväntahtoisuuskin, 
on kohtuuttomuutta ja tällaisena luonteen häiriö. 
Naiselliset hyveet ovat häiriöitä siksi, että ne järkyt-
tävät asiaan kuuluvaa hyveitten tasapainoa tai ne 
edustavat oikean hyveen puutetta, joka yksin voisi 
tasapainottaa kokonaisuuden. Saden naiset jäävät 
kiikkiin Malleuksen kuvaamaan ongelmatilantee-
seen: ylenpalttinen hyveellisyys on erehdys, josta 
täytyy rangaista. Tällainen johtopäätös voidaan 
kuitenkin välttää sanomalla, että naiselliset hyveet 
eivät ole moraalisuuden, vaan mieluumminkin 
neitseellisyyden ilmauksia. Justine on liian hyveel-
linen oppiakseen koskaan mitään; hän pysyy alku-
peräisessä viattomassa tietämättömyyden tilassaan. 
Hänen typeryytensä on yhteensopimaton hyveitten 
tasapainoisuuden käsitteen kanssa, joten hän jää 
neitseelliseksi, mutta ei hyveelliseksi. Sade käyttää 
termiä ”hyve” viittaamaan pikemminkin luonnol-
lisiin ja turmeltumattomiin piirteisiin, kuten viat-
tomuuteen ja kauneuteen, kuin hankittuihin luon-
teen ominaisuuksiin. Tällainen neitseellinen luonne 
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on myös passiivinen ja alistuva, eikä se ole vastuussa 
mistään. Neitseellisyys merkitsee kokemuksen ja 
tästä syystä myös aloitekyvyn puuttumista. Siten 
Justine on sekä moraalisen että moraalittoman maa-
ilman ulkopuolella.

Malleuksessa naisia verrataan eläimiin, kuten lei-
jonaan, ja osoitetaan, että myös ne ovat luonnolli-
sia olentoja. Ihmiset esitetään kohtuuttomuuksiin 
nähden suhteellisen viattomina. Heidän uhanalai-
suutensa johtuu vallan ja aseman tärkeydestä, joka 
vieroittaa heidät hyveellisyydestä. Sade on kykene-
mätön hyödyntämään tätä traditionaalista näke-
mystä, koska hänen tyypillinen paheensa on kieli. 
Hänen miehillään on yhä korkea yhteiskunnallinen 
asema ja hänen naisensa ovat luonnollisia elukoita. 
Näin hänen suuri subversiivinen projektinsa muut-
tuu pitkäveteiseksi ja kärsii siksi, että hän ei halua 
edes kuvitella utopistista yhteiskuntajärjestystä, 
jossa naiset olisivat viranhaltijoita ja miehet luon-
nollisia elukoita. Sade päinvastoin liioittelee nai-
sellisuuden pahetta, tehden siitä niin ylivoimaisen, 
että hän saa miehiset virkaroolitkin näyttämään 
merkityksettömiltä virkamerkeiltä. Hän yrittää 
esittää naisellisuuden paheen niin vahvana, että se 
murtautuu miehiseen virkojen ja vallan maailmaan 
myrkyttäen sen sisältäpäin.

Tällä tavalla Sade maalailee subversiivisen kuvan 
Julietten kaltaisista sankarittarista kääntämättä sel-
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käänsä kummallekaan, niin ranskalaiselle yhteis-
kunnalle kuin traditionaaliselle sukupuoliteorialle-
kaan. Hänen tästä maksamansa hinta on, että nyt 
hän ei pääse eroon perinteisesti määritellystä naisen 
olemuksesta menettämättä kosketustaan yhteiskun-
nalliseen todellisuuteen. 

Ne, jotka väittävät Saden naisten olevan pelkkiä 
uhreja eivät ota huomioon sellaisia naistyyppejä 
kuin madame de Saint-Ange, joka opettaa nuorelle 
Eugenielle hyvän avioliiton lakeja. Hän olettaa sel-
västikin, että aviomiehen yhteiskunnalliseen roo-
liin kuuluu valtaa ja hänen neuvonsa koskettelevat 
miehisen vallan ja naisellisen alistuneisuuden hä-
vittämistä. Hän kertoo maanneensa kymmenen tai 
kahdentoista tuhannen miehen kanssa kahdentoista 
avioliittovuotensa aikana. Sopimus, jonka hän on 
tehnyt miehensä kanssa, jättää tämän täydelliseen 
nöyryytyksen tilaan:

”Mieheni oli jo vanha silloin kun avioiduimme. 
Hääyönämme hän kertoi minulle fantasioistaan va-
kuuttaen samalla, että hän ei puolestaan koskaan 
sekaantuisi minun vastaaviini; vannoin tottelevani 
häntä... Mieheni suurin ilo on, että joku imee hän-
tä ja siihen liittyy eräs äärimmäisen epätavallinen 
käytäntö; kun olen kumartuneena hänen ylleen, 
perse hänen kasvojensa yläpuolella ja iloisesti imien 
spermaa hänen munistaan, minun on paskannetta-
va hänen suuhunsa! Hän nielee sen.”
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Heidän asentonsa näyttää täysin symmetriseltä 
mutta tosiasiassa mies on alistettu passiivisen par-
tnerin rooliin, pelkäksi manipulaation objektiksi. 
Ulosteen symboliikka merkitsee, että vaihdossa hän 
menettää spermansa saamatta mitään tilalle; hän 
vaihtaa arvon jätteeseen. Hän on saattanut tehdä 
sopimusta koskevan aloitteen, mutta se on hänel-
le epäedullinen. Siinä missä aviomiehen valta on 
muutettu passiivisuudeksi, vaimo nauttii vapaudes-
taan aktin avulla, joka voidaan määritellä kostoksi 
aviomiehelle. Vaimo kostaja, mies vain haaskaeläin.

Tämä sama näkymä voidaan tulkita myös yri-
tykseksi hämärtää kaikki mahdollinen miehen ja 
naisen roolin välinen eroavuus. Heidän ruumiinsa 
toimivat samalla tavalla, ja he jopa näyttävät sa-
malta. Sallittavaa seksuaalisuutta säätelevät normit 
estävät tällaisen tasapainon tai sopusoinnun luomi-
sen, ja Sade aikoo kumota nämä normit. Samasta 
syystä Sade jatkuvasti ylistää anaaliseksiä, joka sallii 
vaginan unohtamisen ja tekee naiset monessa suh-
teessa miesten kaltaisiksi.

Saden subversiivisen projektin todellinen ongel-
ma on miehen elin, jonka tärkeyttä ei voida kiistää 
ja joka näyttää oikeuttavan perinteiset roolit ja val-
taerot. Miehen kyky tunkeutua ja näin tehdessään 
nauttia on piirre, jota ei voi mekaanisesti jäljitellä. 
Penis on ase, jossa on tunto, kun taas veitsillä ja 
muilla Julietten käyttämillä välineillä voidaan yrit-
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tää vain jäljitellä tunkeutumisen tuntemusta. 
Sade taistelee tätä symmetrian ihannetta louk-

kaavaa eroavuutta vastaan käyttäen strategiaa, joka 
määrää hänen miehensä kieltämään sekä rintojen 
että vaginan todellisuuden. Angela Carterin sanoin: 
”Mutta vain miesten oletetaan tuntevan pyhää pel-
koa sen {vaginan] karvaisen portin edessä. Vain 
miehillä on oikeus palata, vaikkakin vain osittain 
ja ajoittain, tähän lihallisen sammumisen paik-
kaan,” Kiusaus on kuolettava: sadelainen  mies voi 
palata, mutta silloin hän myöntää uudelleen, että 
mies ja nainen ovat erilaisia. Kohtu on todellinen, 
sillä se pystyy todistamaan olemassaolonsa: ”Alus-
sa oli kohtu ja sen kuukautiset, ja sattumanvarai-
set verenvuodot ovat merkkejä siitä, että sillä on 
oma elämänsä. Sade inhoaa naisen sukupuolielintä 
hyvästä teoreettisesta syystä: tabu, jota mies ei voi 
hyödyntää tulematta impotentiksi. Sade mainitsee, 
että vaginaalinen yhdyntä on itsensä kastroimista. 
Vaihtoehdoksi miehelle jää naisen kieltäminen, ja 
täten miehet ja naiset ovat katkeria toisilleen.

Madame de Saint-Ange onnistuu osittain kos-
tamaan julmalle luonnolle. Uloste on miehisen 
tunkeutumisen kostava symboli niin kauan kuin 
se lupaa mielihyvää oman anuksen kautta; se myös 
tunkeutuu vastaanottajan suuhun kuin likainen 
fallos. Tässä on yksi syy Saden ulostetta kohtaan 
tuntemaan ylenpalttiseen mielenkiintoon, jota 
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jopa Gilbert Lelyn on Sadea puolustaessaan vai-
kea hyväksyä. Tämä symboliikka on syvällisintä ja 
vastenmielisintä, jota Saden teoksista löydämme: 
kastraation kostaminen ja kieltäytyminen palaa-
masta syntymäpaikkaansa käyttäen keinona tun-
keutumisen likaista korviketta. Kaikki irstailijat 
leikkivät kuitenkin luonnollisessa olotilassaan jät-
teellä, ja siksi heillä on syytä olla katkeria ja poh-
diskella kostoa. Luonto, vapautettu Raakel, kieltää 
omat lapsensa.

Sadelaisella mielellä on eräs erityispiirre, joka 
voidaan ymmärtää sovellettaessa poelaista pervers-
siyden käsitettä naisiin: ”Luontoa on huvittanut 
tehdä meidät sellaisiksi, että saavutamme onnelli-
suuden vain tuskan avulla.’ Seksuaalisuudesta voi-
daan nauttia vain rikkomalla joka edellyttää tuskan 
välittämistä. Madame dle Saint-Ange kertoo kui-
tenkin jotain enemmänkin olemasta ”seksuaalisuus 
ja naiset”. Hän esittää joukon ehdotuksia, jotka 
ivailevat varovaista ja hyötyperäistä ajattelua. Hän 
pitää esimerkiksi anaaliyhdyntää parempana kuin 
tavanomaista vaginaalista, ja argumenttien pitäisi 
utilitaristin kannalta olla täysin vakuuttavia: ”Vä-
hemmän riskialtista naisen terveydelle, eikä raskau-
den vaaraa ensinkään”, nautittavampaa, ja (kuten 
toisaalla tehdään selväksi) ei lainkaan vahingollista 
naisen kaupalliselle arvolle neitsyenä. ”Yhdistämällä 
käytännön ja teorian” voi elää tavalla, joka mak-
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simoi arvon, odotettavissa olevan hyödyn ja mie-
lihyvän. Joitakin pienempiä haittoja on kuitenkin 
odotettavissa. Sodomia oli yleisesti tuomittua ja, 
todellakin, kuolemanrangaistuksen uhalla kiellet-
tyä Saden aikana. Tämä tosiasia yksin ei kuitenkaan 
voi muuttaa järkevän päätöksentekijän mieltä. Jos 
nainen näiden olosuhteiden vallitessa kieltäytyy 
anaaliseksistä, hän kuitenkin harmittelee parhaan 
seksuaalisen vaihtoehdon epäoikeutettua kieltoa.

Tämän normaalin seksuaalisuuden irvikuvan tar-
koituksena on olla johdantona teemaan ”tuska mie-
lihyvänä”. Itse tuskallisen mielihyvän aksiooma voi-
daan ymmärtää kolmella eri tavalla: ensiksi, ”jaettu 
mielihyvä on itsensä pettämistä’ eli nautinto on 
nollasummapeliä; toiseksi, mielihyvän välttämät-
tömänä ehtona on luvattua nautintoa edeltävä kär-
simys, aivan kuten nälkä edeltää nautittavaa ateriaa; 
kolmanneksi, itse tuska on mielihyvää. Sade allekir-
joittaa erityisesti kolmannen kohdan. Sielu tuntee 
kiihtymystä törmätessään johonkin odottamatto-
maan tai sellaiseen, joka tarjoaa vastuksen. Tuska on 
perustavalta toiminnalliselta merkitykseltään juuri 
tätä. Sade käsittää sielun vain kimppuna ”heku-
mallisia atomeja”, joiden liike on elämää, ja joiden 
paine jotakin muuta väliainetta kohtaan on merk-
kinä siitä. Kun nämä hekumalliset atomit yhtyvät 
molekyyleiksi, on tuloksena pahansuopuus. Mielen 
energia suuntautuu aina vastusta kohti, ja esteen 
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murtuminen on aina sinänsä motivoivaa. Energian 
voitettua vastuksensa se raukeaa, jonka alkuperäisen 
esteen häviäminen on luonut. Mieleemme piirtyy 
kuva voimasta, joka tunkeutuu avautuvaan väliai-
neeseen luoden tyhjän tilan ja mahdollistaen näin 
energian raukeamisen tyhjyyteen. Tämä on saman-
aikaisesti sekä purkautumista että, vaativammassa 
mielessä, tuskaa ja kärsimystä. Tulen osoittamaan, 
että tällaiset purkautumiset johtavat myös paheisiin 
ja rikoksiin.

Purkautumisia voidaan kokea ainakin neljällä 
erilaisella tasolla: ensinnäkin, ejakulaationa (jonka 
sekä miehet että naiset voivat kokea) eli puhtaas-
ti ruumiillisena reaktiona; toiseksi, ärsytyksenä, 
aggressiona ja kiihkona, jotka ilmentävät mielen 
hämmennystä; kolmanneksi, ajatuksena täydelli-
sestä rikoksesta moraalisen tyhjyyden ilmauksena; 
neljänneksi, aikomuksia ja tapahtumia koskevien 
kuvausten kieliopillisten sääntöjen rikkomisena. 
Monessa tapauksessa viimeistä tyyppiä oleva rikos 
on pahin kaikista väkivallan teoista. Sekä tyyli että 
sen kielioppi ovat tärkeitä. Näiden kaikkien tekijöi-
den täytyy kuitenkin sulautua yhteen autenttisen 
sadelaisen mielentilan saavuttamiseksi.

Sade ei ole epikurolainen hedonisti. Epikurolai-
nen hedonisti pitää mielihyvää todellisena ja ko-
kemuksellisena tunnelajina, joka ilmenee ajassa. 
Mielihyvällä on laajuus ja vastakohta, ja se on myös 
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summatiivista. Tästä syystä järkevä ihminen säilyt-
tää sitä niin paljon ja niin kauan kuin mahdollista, 
jotta hän voisi katsella kokoelmaansa omaksi nau-
tinnokseen. Hurmion huipentuma sinänsä ei ole 
kovin tärkeä siksi, että sillä on taipumus tulla kal-
liiksi. Mitkä tahansa nykyiset äärimmäisyydet ovat 
tulevien mahdollisuuksien esteenä. ”Kokoelman” 
käsite on tärkeä. Kuten nähdään takertumisessa 
varhaiseen anaaliseen vaiheeseen seksuaalisen ke-
hityksen yhteydessä, tapahtuu usein, että ihminen 
alkaa kerätä kaikkea, joka jotenkin liittyy häneen 
itseensä ikään kuin hän olisi tuottanut sen, ja se 
olisi osa hänen persoonaansa. Tuskalliset asiat mää-
ritellään ulkopuolisiksi vaikutteiksi, jotka painetaan 
tiedostamattomaan. Ihminen kokoaa ympärilleen 
miellyttäviä asioita.

Jos Sade on hedonisti, hän on sitä vain kuvitteel-
lisesti. Hänelle hedonismi on sitä, että irstailija pyr-
kii purkautumiseen, joka merkitsee transsendenssia 
ja lopullista tyhjyyttä. Tästä seuraa, että mielihyvä 
on purkautumisen merkki. Mielihyvä ei ole väline 
eikä päämäärä, vaan yksinkertaisesti merkki pur-
kautumisesta. Miellyttävä elämä on Sadelle tärkeää 
symbolismia. Epikurolainen hedonisti taas pitää 
mielihyvää sinänsä vain ulkoisena arvona, mutta 
sen kumuloitumiseen ajan kuluessa hän antaa sisäi-
sen arvon. Varsin paradoksaalisella tavalla hän pitää 
nykyhetkellä vallitsevaa mielihyvää vain välineenä 
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hyläten kaiken sellaisen mielihyvän, joka ei myö-
tävaikuta lopulliseen vapautumiseen. Tästä syystä 
hän näkee sen myöhemmin persoonansa historian 
kuvastimessa elämänsä kokonaisuuden arvon kuva-
jaisena. Jos hän onnistuu tässä, hän voi olla onnelli-
nen siitä, että oli ainakin joskus onnellinen. Saden 
sankarit eivät halua olla onnellisia tässä mielessä.

Epikurolaisen säännön mukaan kaikki persoo-
naan kuuluva on miellyttävää ja ulkopuolelta tuleva 
tuskallista. Puhdas mielihyvä ei näin ollen vaadi mi-
tään ulkopuolista, ja tässä mielessä syöminen ei ole 
ihanteellista mielihyvää: nauttiakseen kulinaarisista 
iloista täytyy olla nälkäinen, ja nälkä on persoonan 
ulkopuolelta tuleva kausaalinen vaikutin. Hyvä elä-
mä on sellaista, joka loppuessaan osoittaa suurinta 
sisäisten nautintojen kokoelmaa. Epikurolainen ha-
luaa kerätä nautintoja, jotka eivät edellytä riippu-
vuutta ulkomaailmasta tai aiheuta tuskaa. Tietysti 
kokoelman suuruus kokonaisuudessaan pienenee, 
jos jäljelle jää hiukankin tuskaa.

Jos tulkitsemme näitä sääntöjä tiukasti, ainoat 
oikeat nautinnot ovat intellektuaalisia — kirjan 
lukeminen, henkevä seura tai yksin mietiskele-
minen. Ihmisestä, jonka nautinnot ja rakkauden 
tunteet ovat itseviittaavia, tulee narsisti. Tällaista 
ahdasta mallia täytyy kuitenkin laajentaa sillä pe-
rusteella, että puhtaasti intellektuaaliset nautinnot 
kytkeytyvät perustavampiin fyysisiin kokemuksiin, 
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joita ilman niitä ei voisi esiintyä. Tarvitaan ainakin 
jonkinlainen väline tuottamaan sisäisiä hedonisti-
sia kvaliteetteja. Voidaan myös väittää, että termi 
”nautinto” on järjetön ilman ruumiillista aspektia; 
nautinnosta puhuttaessa viitataan jonkinlaiseen 
fyysiseen kiihokkeeseen, josta satutaan pitämään. 
Tämän mukaan näyttää siltä, että epikurolainen 
nautinto merkitsee mielen, ruumiin ja ulkoisten 
olosuhteitten välillä vallitsevaa sopusointuista suh-
detta.

Joitakin ulkomaailman piirteitä voi kontrolloi-
da paremmin kuin toisia; esimerkiksi seksuaalisuus 
voi olla miellyttävää, mutta sitä on vaikea hillitä. 
Toisaalta ruoka tarjoaa kaikenlaisia mahdollisuuk-
sia — ikään kuin jotakin joka makuun. Jos olemme 
menettäneet toivomme löytää voimakkaita ja puh-
taita nautintoja, voi syöpöttelemisestä tulla todellis-
ta hedonismia. Syöminen suo mielihyvää ja etiketin 
vaatimusten kautta myös kontrolloidun sosiaalisen 
tilanteen. Se ei vain tarjoa voimakasta ruumiillista 
kokemusta, vaan myös esteettisiä mahdollisuuksia, 
jopa tilaisuuksia taiteelliseen luomiseen. Tietysti 
ruokamyrkytys, maksakirroosi, ylensyönti, maha-
haava, ummetus, ripuli, tukehtuminen ja lukemat-
tomat muut vaarat pakottavat hedonistimme pysy-
mään varovaisena ja pelaamaan pelinsä älykkäästi.

Tämän vaihtoehdon korkea veisu on Jean-Ant-
helme Brillat-Savarinin loistava teos Maun fysio-
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logia. Saden kirjallisten töiden kuvaillessa meille 
hyveen ja paheen etiikan sekä hobbesilaisen poliit-
tisen teorian näkökulmia avaavat Brillat-Savarinin 
esseet meille näkymän maailmaan, joka on pyhitet-
ty hedonistisille nautinnoille. Pöytä on yhteiskunta-
järjestyksen, ihmisen elämän ja sen harmonioiden 
vertauskuva. Herkkupöytä saa merkityksensä ku-
vauksesta, jossa kaikella on oma paikkansa ja jossa 
etiketti määrää nautiskelun perussäännöt. Tulen 
kuitenkin mieluummin tarkastelemaan niitä hen-
kilökohtaisia vaikeuksia, jotka kohtaavat herkutte-
lijan perustyyppiä hänen yrityksessään löytää oikea 
suunta patojen, pannujen, haarukoiden, pöytien, 
tuolien, lihan, veren, hampaiden ja mahojen muo-
dostamassa viidakossa kuin seuraamaan Brillat-Sa-
varinin rakentavaa ratkaisuyritystä tai kiinnittä-
mään huomiota syömisen eläimellisyyteen.

Brillat-Savarin väittää, että hänen tutkielmansa 
tarkastelee gastronomian tiedettä, joka oikeuttaa 
syöpöttelyn ideologian ja selittää siihen liittyviä 
psykologisia ja sosiaalisia ilmiöitä. Hänen tieteensä 
asema on samanlainen kuin Saden paheellista elä-
mää käsittelevän tieteen. Koko projekti on yhtä ver-
tauskuvaa, joka on lastattu täyteen erilaisia tarinoi-
ta, eloisia näkymiä ja vetoavia kielikuvia. Tiedettä 
se on vain huumorimielessä: todellinen filosofi syö, 
mutta etiketti kieltää häntä puhumasta suu täyn-
nä, ja siksi emme ole kuulleet hänestä aiemmin. 
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Brillat-Savarin on nyt keksinyt tavan voittaa nämä 
esteet; hänen onnistuu kuvata ylensyömisen maail-
mankaikkeus siten, että lopputuloksena on todella 
kokonainen maailma. Hän kirjoittaa: ’Gastronomia 
vaikuttaa ihmisen koko elämän ajan; vastasyntynyt 
vaatii itkullaan imettäjän rintaa ja kuolevan vii-
meinen ilo on lusikallinen lääkejuomaa, jota hän, 
onneton, ei enää ehdi sulattaa.” Fysiikka käsitetään 
gastronomiaan redusoituvaksi säännöin, jotka viit-
taavat ”ruoka-aineitten koostumukseen ja laatuun”. 
Jotakin samanlaista voidaan sanoa myös kaikista 
muista tieteistä. Ne palvelevat hyvän elämän kor-
keimpana tieteenä. ”Ruoan” käsitteellä on seuraava 
merkitys: 

”Elintarvikkeilla tarkoitetaan aineita, jotka ma-
halaukkuun saatettuina voivat ruoansulatuksen 
avulla elollistua ja korvata elämän kuluttamisesta 
ihmisruumiille aiheutuvat menetykset.”

Ruokahalu on ”varoituskeino”, jonka hälyttämi-
nä päättelemme, että menetystä on tapahtunut, ja 
maku on aisti, joka antaa ruoasta siltä vaadittavan 
informaation. Miten tämä liittyy nautintoon? Mau-
lla on tässäkin yhteydessä oma roolinsa: 

”Gastronomia tutkii makuaistin tuottamaa mie-
lihyvää mutta myös kipuelämyksiä. Se on paljas-
tanut makuaistin hienon asteikon, säännöttänyt 
maun toiminnan ja piirtänyt rajat, joita kunnias-
taan kiinni pitävän ihmisen ei milloinkaan tule 
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ylittää.”
Makuaisti on nautinnon elin, joka palvelee toi-

minnallisia päämääriä, kuten ruumiin ravitsemusta. 
Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että samanai-
kaisesti ei makuaistissa ole mitään rajoittavia luon-
nollisia tekijöitä, jotka estäisivät ihmistä ylittämästä 
omia rajojaan.

Syöpön arkkityyppi omistaa elämänsä mieliar-
voilleen; hän korvaa todellisuuden vertauskuvalli-
sella hyvinvoinnilla. Hän on kuin leskimies, joka 
luo oman unelmansa maailmankaikkeudesta, jossa 
hänen ihanteensa ja arvonsa saavuttavat puhtaim-
man ilmaisunsa. Kuitenkin hän on myös tiedemies, 
joka ei voi sietää hedonismin kuviteltuja maailmoja. 
Mielihyvä on todellista, mutta hänen oma elämän-
sä vain vertauskuvaa. Koska hän tarvitsee ruokaa, 
hän tutkii tätä tarvetta ja havaitsee, että makuais-
timukset ovat oikein käsitettyinä miellyttäviä. Hän 
opettaa itsensä maksimoimaan makusilmujensa 
tarjoamia miellyttäviä aistimuksia, kehittää niitä, 
jakaa tietonsa ystäviensä kanssa ja tulee onnellisek-
si ihmiseksi. Hän löytää nautintonsa jostakin, joka 
on sekä hyödyllistä että välttämätöntä. Mikään ei 
vedä vertoja sille syvälliselle mielihyvälle jonka hän 
on tämän tieteen avulla löytänyt. Olivatpa tulokset 
miten realistisia tahansa, ne puetaan vertauskuvak-
si: hyvin syöminen on elämää ja elämä on hyvin 
syömistä.
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Tärkeä näkökohta tässä yhteydessä on, että syö-
pön on rajoitettava sekä syömistään että elämään-
sä. Koska hänen täytyy ennen kaikkea syödä hyvin, 
kulinaristiset lait rajoittavat hänen valintojaan. 
Sosiaaliseksi ongelmaksi voivat muodostua myös 
pöytätavat. Nämä kaksi lakikokoelmaa kontrolloi-
vat hänen elämäänsä. On myös olemassa ilmeisiä 
vaaratekijöitä.

Ensimmäinen vaara on suistuminen alkoholis-
miin. Teoksen luku, jonka nimenä on ”Väkevän 
viinan vaaralliset vaikutukset” on niin hyvä kuvaus 
alkoholismin aiheuttamista kuolemantapauksista 
kuin ajatella saattaa. Brillat-Savarin esittää kuvauk-
sen viinavaraston työntekijöistä, jotka saavat juo-
da viinaa niin paljon kuin haluavat. He aloittavat 
yhdellä aamupaukulla, siirtyvät kahteen ryyppyyn 
päivässä ja lopulta, monen hitaan rappeutumisen 
vuoden jälkeen, he ”näivettyvät, sairastuvat kuume-
tautiin ja joutuvat sairaalaan, eivätkä sen koommin 
enää ilmesty takaisin”. Tämä toistuu lainomaisella 
säännöllisyydellä. Ihminen katoaa. Kuoleman ku-
vauksen sijasta kuvataan ruumiin rappeutumista ja 
potilaan katoamista ilonsa lähteeltä.

Toinen suuri vaara on ylensyöminen. Brillat-Sa-
varin tarkastelee tätä yksityiskohtaisesti: ”Tarkoi-
tan liikalihavuudella eräänlaista rasvapöhöä, jonka 
muodostuessa ihminen ei varsinaisesti ole sairas, 
mutta hänen jäsenensä kasvavat hiljalleen tilavuutta 
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menettäen alkuperäisen muotonsa ja- sopusuhtai-
suutensa.” Hän sanoo ylensyönnin vahingoittavan 
kauneutta samalla tavalla kuin se tuhoaa ruumiin 
luonnolliset mittasuhteet ja tekee kasvot ilmeet-
tömiksi. Se haittaa ihmisen liikkumista siten, että 
hänen seuraelämänsä rajoittuu. Tämän lisäksi liika-
lihava ihminen on alttiina kaikenlaisille sairauksille. 
Tällaisen ihmisen tulisi voimistella säännöllisesti, 
noudattaa ruokavaliota ja välttää hiilihydraatteja. 
Varmastikin tiedemies, joka tietää kaiken tämän, 
kykenee myös soveltamaan tietojaan, vaikka se mer-
kitsisikin, että hän ei enää voi syödä niin paljon 
leipää ja perunoita kuin hän haluaisi. On tehtävä 
ankaria valintoja ja kärsittävä väistämättömiä tap-
pioita.

Brillat-Savarin suosittelee hyvin tasapainotettua 
elämäntapaa, joka perustuu ruumiin toimintoihin 
ja makuaistin arvostelukykyyn; elämä voidaan jär-
jestää tämän kiintopisteen ympärille pysyvällä ta-
valla. Jopa kuolema määritellään näiden termien 
avulla. Brillat-Savarin kertoo vanhasta rouvasta, 
joka kuoli onnellisena nautittuaan lasillisen hyvää 
viiniä. Tällaiselle pohjalle rakentuvasta elämästä tu-
lee tiedolliseen taustaan perustuvan etiketin hyvin 
säännöstelemää elämää, ja se johtaa kokonaisvaltai-
seen tyydytykseen. Kruununa on yhteiskunnallinen 
menestys: ystäväsi viihtyvät kodissasi vieraanvarai-
suutesi ansiosta. Koska et yksinkertaisesti voi val-
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mistaa ateriaa ja syödä kaikkea yksin, ei tällaisessa 
hedonismissa voi tunnistaa pienintäkään jälkeä 
egoismista. Tarvitset ystäviä jakamaan makunau-
tintosi.

Miten vetoavalta tällainen hedonistinen filosofia 
saattaakin kuulostaa, on epätodennäköistä, että sel-
laisilla filosofeilla kuin Mill ja Bentham oli mitään 
tällaista mielessään heidän kirjoittaessaan kuuluisat 
utilitaristiset ohjelmanjulistuksensa. Mutta mitä he 
sitten ajattelivat puhuessaan mielihyvästä ja onnelli-
suudesta? Valitettavasti Brillat-Savarinin tiede ja ar-
vot kuvaavat hyvää elämää niin erinomaisesti juuri 
siksi, että hänen ihannesyöppönsä elää ja vaikuttaa 
kovin kapealla elämän osa-alueella. Hänen kuvauk-
sensa ei tarjoa minkäänlaista oikeuksien, velvolli-
suuksien tai yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuu-
den etiikkaa. Tämä tarkoittaa, että vertauskuva ei 
voi antaa sääntöjä monimutkaisessa maailmassa.

Toisin kuin Brillat-Savarin ei sadelainen luonne 
kerää nautintoja, jotka perustuvat etukäteen määrä-
tyille, kokonaisvaltaisesti varovaisuuden huomioon 
ottamiseen tähtääville rajoituksille. Miten hän voi-
sikaan niin tehdä? Saden määrittelemänä mielihy-
vä on yhteentörmäys jo olemassa olevan normin 
kanssa. Jokainen nautinto merkitsee murtautumis-
ta tyhjyyteen. Paluu aktivoi uuden näytöksen tai 
jopa uuden elämän, jota ei millään yksinkertaisella 
aritmeettisella toimituksella tai yhteenlaskulla voi 
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liittää aiempaan. Tässä on otettava huomioon kol-
me seikkaa. Ensinnäkin, mielihyvän maksimaalinen 
määrä ajassa ei ole itsessään fyysistä mielihyvää, vaan 
pikemminkin pelkkä mielihyvän idea — enintään 
itseensä tyytyväisyyden ja ylpeyden lähde. Tämän 
ajatuksen Sade torjuu. Toiseksi, jokainen säännös-
telty nautinto on vajavainen, ja Sade inhoaa kaikkea 
ei-maksimaalista. Kolmanneksi, äärimmäisen nau-
tinnon tuhoavuutta voi kontrolloida itsepetoksen 
avulla seuraavasti. Oletetaan, että ihminen on syö-
nyt liikaa ja tuntee itsensä pahoinvoivaksi; tai joku 
on saanut kuppatartunnan, joka aiemmin merkit-
si varmaa kuolemaa. Oksentaminen voi merkitä 
puhdasta draamaa, ja veneerinen tauti tarjoaa lu-
kemattomia mahdollisuuksia tuhota muita ihmisiä. 
Saden väittäessä, että perverssiyden periaate toimii 
episteemisellä alueella, ei huonoa tuuria tarvitse ot-
taa vakavasti. Ihminen voi nauttia etuoikeudestaan 
loukata sekä episteemisiä normeja että käytännön 
sanelemia sääntöjä. Tuloksena on, että sadelaisen 
luonteen ei tarvitse rajoittaa käyttäytymistään vain 
vähäisempien nautintojen kasaamiseen. Hän mak-
simoi jokaisen erityisen nautinnon sellaisena kuin 
hän sen kohtaa, jonka jälkeen se häviää.

Saden tekniikka on tuttu: erilaiset nautinnot ovat 
vapaasti vaihdettavia toisiinsa nähden, mutta eivät 
summatiivisia tai toisten ihmisten kanssa jaettavia. 

Tämän lisäksi Saden aikakäsitys on erilainen 
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kuin utilitaristien. Sadelle aika merkitsee syklisyyt-
tä. Ympyrät ovat pieniä, mutta niitä on paljon, ja 
aika on joukko tällaisia todellisen elämän pieniä 
ympyröitä. Jokainen nautinto on itsenäinen, ja pur-
kautumisen jälkeen ihminen palaa lähtökohtaansa. 
Hän ei saavuta mitään siksi, että hän ei voi enää 
lisätä uusia nautintoja jo omistamiensa joukkoon. 
Utilitaristinen aikakäsitys on kuitenkin lineaarinen: 
aika alkaa ihmisen syntymästä ja ulottuu hänen 
kuolemaansa. Koska elämä johtaa omaan päätty-
miseensä ja kaikkien nautintojen summaamiseen 
(eikä niitä sen jälkeen enää ole enempää), on täl-
lainen lineaarisuus kauhistuttavaa. Syklisyys vält-
tää tämän ongelman — kuten Blillat-Savarin on 
vähällä myöntää. Hän spekuloi, että kaikki ihmiset 
tarvitsevat alkoholia vähentääkseen tulevaisuudessa 
odottavien epävarmuuksien aiheuttamaa ahdistus-
ta. Se on metafyysistä vastamyrkkyä tulevaisuudelle 
tai tuskalliselle epikurolaiselle taipumukselle koota 
nautintoja lineaarisen ajanjakson kuluessa. Vaikka 
ihmisen terve järki kertoo hänelle, että hänen on 
elettävä tässä ja nyt, hän ei välitä katsoa eteensä. 
Juopuneen aikakäsitys kieroutuu ja häviää’ niinpä 
ihmisen on juotava. Sade leikittelee samanlaisilla 
ajatuksella. 

Sadelaisella henkilöllä on lukuisia toisistaan riip-
pumattomia käsikirjoituksia nautinnosta, joiden 
parissa hän voi työskennellä. Aina kohdatessaan 
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vastustusta tai joutuessaan pois tolaltaan tai pois 
ruumiistaan — ejakulaation kautta hän kokee jo-
takin, jota Sade nimittää nautinnoksi. Sadelainen 
nautinto inhoaa rajoja, koska se koostuu juuri nii-
den rikkomisesta. Samasta syystä nautinto ei ota 
huomioon tulevaisuutta; se koetaan tässä ja nyt, ja 
kun täyttymys on saavutettu, jäljelle jää tyhjyys.

Kun Sade pitää kuolemaa nautintona, koko idea 
nautintojen yhteen laskemisesta muuttuu järjettö-
mäksi. Kaikkien nautintojen summa on jotakin, 
joka voidaan laskea vasta tapahtumien jälkeen, eikä 
oman kuolemansa jälkeen voi enää laskea mitään. 
Vastaavanlainen totuus soveltuu myös tuskaan ja 
purkautumiseen. Olisi outoa laskea yhteen kaikki 
kokemansa tuskat ja sitten väittää, että mitä suu-
rempi summa, sitä parempi elämä. Koska tämä 
on koettua tuskaa, täytyy muistojen summan olla 
kurjuuden matematiikkaa. Ei ole mielekästä sanoa, 
että vastustaa nykyistä tuskaa, jotta tulevaisuudes-
sa lankeava tuska olisi suurempi. Tuska voi ilmetä 
vain kokemisensa hetkenä jonakin miellyttävänä. 
Tuskan vastustaminen merkitsee sen välttämistä ja 
sen täydellisen vaikutuksen minimoimista. Tietysti 
tuskan muisto kiihottaa myös, mutta tuskaa tus-
kana ei voi maksimoida. Tuskan odottaminen voi 
olla miellyttävää sadomasokistin mielestä, mutta se 
voi yhtä hyvin olla vastenmielistäkin. Saden tyypit 
varmasti pitävät tuskasta ja mielihyvästä keskuste-
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lemisesta, mutta vain siksi, että sellainen puhe on 
jo itsessään paheellista — ja näin ollen se tuottaa 
mielihyvää, joka on hedonisminvastaisesta laskel-
moinnista riippumatonta.

Purkautumiset muistuttavat tuskaa siinä, että 
nekin ovat arvottomia muulloin kuin kokemisen-
sa hetkellä; muina aikoina niitä ei voi kuvata eikä 
muistaa. Tässä yhteydessä vertaus hyvään ateriaan 
on paikallaan: hyvä ateria voidaan palauttaa mieleen 
esimerkiksi muistelemalla kattauksen ainutlaatui-
suutta. Toisin kuin orgasmin yhteydessä, jossa mie-
lihyvä saadaan itse seksuaalisen näyttämön trans-
kendoimisesta, kulinaarinen mielihyvä on pöydällä. 
Seksuaalinen kiihotus ja kiihko johtavat irstailijan 
kohti jotakin muuta, nimittäin orgasmia. Kun se 
on saavutettu, se ei enää olekaan mitään. Syöppö 
ei jätä pöytää edes ajatuksissaan, vaan päinvastoin 
keskittyy seuraan ja ateriaan koko ajan niin, että 
hän voi kontrolloida emootioitaan ja tunteitaan ja 
löytää sopivan päätepisteen aterialle. Hän seuraa 
käsikirjoitusta tai etikettiä.

Sadelaiset sankarit ovat taipuvaisia syömään ulos-
tetta, jota he pitävät tärkeänä: 

”Pienten tyttöjen kahdeksan höyryävää paskaa 
laitettiin ruokapöydälle astioiden joukkoon, ja or-
gioissa mentiin epäilemättä vielä tätäkin pitemmäl-
le pienten poikien kanssa.”

 Tällainen välikohtaus voidaan nähdä Brillat-Sa-
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varinin kuvaaman etiketin parodiana. Sade kirjoit-
taa:

”Loput tästä kuluneesta ja kuihtuneesta ruumiis-
ta, tämä laikullista taftia muistuttava perse, tämä 
saastainen, suuri reikä, joka ammotti sen keskel-
lä, tämä silvottu nänni ja kolme katkaistua sor-
mea, tämä lyhyt jalka, joka sai hänet ontumaan, 
tämä hampaaton suu, kaikki nämä kuumentavat 
ja kiihdyttävät irstailevaa kaksikkoamme. Durcet 
imee häntä edestä, Curval takaa, ja huolimatta siitä 
että heidän silmiensä edessä on mitä kauneimpia ja 
raikkaimpia olentoja valmiina tyydyttämään heidän 
pienimmätkin toiveensa, herkullisimmat nautin-
tonsa nämä kaksi hurmioitunutta elostelijaa saavat 
tästä likaisimmasta ja inhoittavimmasta kohteesta, 
jonka sekä luonto että rikos ovat häväisseet ja näi-
vettäneet.”

Nämä kaksi miestä ovat ”kuin kaksi villikoiraa, 
jotka tappelevat ruumiista”. Sade esittelee tämän 
herkuttelukohtauksen alN0ituksena ja vaatii: ”An-
takaa minulle nyt selityksenne!” Kuvaavaa on, että 
kohtaus päättyy ruokakellon soittoon. Jos siis ha-
luamme ymmärtää kysymyksen, meidän on luetta-
va teksti — miten vastenmielinen se sitten, onkin. 
Sade haluaa kääntää ylösalaisin kaikki Brillat-Sa-
varinin tyyppisten filosofien opit esittämällä oman 
vaihtoehtoisen teoriansa nautinnosta. Koska ih-
minen on eläin, tehden käsittämättömiä tekoja ja 
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joutuen pois tolaltaan, tämä — sanoo Sade — on 
todellista elämää. Kaikki muu on vain olematon-
ta heijastumaa siitä tai sen heikennettyä analogi-
aa. Saden nautinnot ovat kaiken kuvauksen tuolla 
puolen, kuten luontokin, ja yhtä vaikeita saavuttaa.

Tehtäessä yhteenvetoa Saden mielihyväteoriasta 
on eroteltava toisistaan kolme eri osatekijää: aistil-
linen, älyllinen ja purkauksellinen. Mielihyvä mer-
kitsee usein aistinautintoa, joka ei perustu järkei-
lyyn ja jota, kuten Brillat-Savarinin tapauksessa, ei 
pilaa minkäänlainen tuska. Järkeily voi kuitenkin 
ohjata aistinautinnon etsijää, vaikka tämä nautinto 
itsessään ei perustukaan järkeilyyn. Tällaista kutsun 
viattomaksi nautinnoksi. Sadea ei kiinnosta aisti-
nautinto sinänsä, koska hän ei pidä sitä riittävän 
kiihottavana. Aistinautinto ei ole koskaan riittävän 
voimakas ilman älyllistä osatekijää, kuten Angela 
Carter tähdentää: ”(Munkki) Clementin nautinnon 
luonne ei ole mitenkään aistillinen, vaan älyllinen, 
jopa intellektuaalinen — minän laajenemiseen pe-
rustuva. Mutta purkautumiset ovat erilaisia, kuten 
Carter itse väittää: ”Irstailijat ovat todellakin ihmi-
siä, jotka ovat ikään kuin demonien hallussa. Hei-
dän purkautumisensa ovat kuin Voodoojumalien 
vierailuja, tuhoavia, kauhistuttavia. Minski ilmaisee 
partnerinsa kuolemaan johtavan purkautumisen-
sa kaikuvalla huudolla. Katariina Suuri huutaa ja 
herjaa. Durand päästelee kauhistuttavia huutoja ja 
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hänen raajansa nytkähtelevät ja hakkaavat. Nämä 
ovat kuvauksia kidutuksesta. Carter ei kuitenkaan 
onnistu osoittamaan, että Saden mielihyvä on olen-
naisesti älyllistä. Teoria, jonka mukaan älyllinen 
osatekijä on matka egoon, on virheellinen, koska 
purkautuminen merkitsee egon menetystä ja pa-
luuta Idiin. Carter ei kiinnitä riittävästi huomiota 
Saden subversiivisuuteen ja pahuudelle ominaiseen 
itsetuhoon.

Esimerkki nautinnosta on purkautuminen, joka 
todellakin on tuskaa ja kidutusta. Sen älyllisellä osa-
tekijällä on kolme funktiota. Ensinnäkin, se tekee 
mahdolliseksi ymmärtää, mitä merkitsee arvon ku-
moaminen ja asioiden tuhoaminen. Toiseksi se on 
välttämätön, jos ihminen aikoo saavuttaa purkau-
tumisensa petomaisella tavalla. Kolmanneksi, ihmi-
nen haluaa teatteria, ja liima on käytännön saavu-
tus, joka käyttää hyväkseen tiedettä ja suunnittelua. 
Purkautuminen sekä käyttää hyväkseen tiedettä että 
on luonteeltaan älyllistä — ja kuitenkin se johtaa 
itsetuhoon.

Myytti normi n ja arvojen loukkaamisesta on 
Sadella ehdottoman keskeinen. Seuraanto on aina 
samanlainen: ensin joukko suljettuja, fyysisiä, psy-
kologisia ja tyylillisiä vaiheita, kuten ruokapöytä; 
sitten suunnitelma murtautua ulos tyhjyyden tar-
joamaan vapauteen, kuten inhottavan ruokalajien 
valmistaminen; ja lopuksi sen syöminen, joka joh-
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taa oksentamisen kaltaiseen tyhjenemiseen ja tyy-
dytykseen. Tässä kohdassa sadelaiset sankarit ovat 
kuitenkin jo palanneet lähtökohtaansa. He ovat jo 
saavuttaneet kaiken ja ovat levollisia. Tällainen ikui-
nen paluu on väistämätöntä, koska esteen takana ei 
ollutkaan mitään. Sperma on haihtunut. Ironisel-
la tavalla ihminen ymmärtää nyt, että suurin kai-
kista nautinnoista on ei-mitään — ja rauhoittuu. 
Intohimon kiima jäähtyy filosofiselle lörpöttelylle 
ominaisen hengettömyyden kaltaiseksi tyhjyyden 
tuntemukseksi.

Kasvatuksellisten seikkojen suhteen on ilmeistä, 
että asiat tapahtuvat aina samassa järjestyksessä. 
Nautinnosta poiketen paheellisuus on hyvä opas. 
Kuten Juliette sanoo, irstailijan täytyy aina aloittaa 
paheellisuuden ideasta ja edetä kohti kiihottumista 
ja purkautumista. Asiat sujuvat väärässä järjestyk-
sessä, jos aloitetaan kiihottumisesta ja vimmasta ja 
tehdään sitten paheellinen teko. Perverssin paheel-
lisuuden täytyy olla teon suorittamisen motiivina 
eikä jonkin hämmennyksen tuloksena. Jos ihminen 
tekee pahoja tekoja vain ollessaan kiihottunut, hän 
ei voi kontrolloida tekojaan, ja niin nautinto jää 
saavuttamatta. Agentti ei ole täysin vastuunalai-
nen eikä läpikotaisin paha. Koska rikoksiin täytyy 
ryhtyä kylmäverisesti, on hyvin jyrkkä filosofinen 
asennoituminen tärkeää nautinnon saavuttamisek-
si. Tässä tapahtuu siirtymä naiivista haaskaeläimen 
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elämäntyylistä kohti petomaista motiivia. Nautin-
nosta tulee osittain älyllistä, koska se vaatii jyrkkää 
itsekontrollia, suunnittelua ja järkeilyä. Paradoksaa-
lista kylläkin, kypsän irstailijan täytyy olla välinpi-
tämätön, koska hän haluaa kontrolloida saalistaan. 
Aikaisemmissa vaiheissa irstailija voi olla vain vä-
kivaltainen, ikään kuin kostaakseen sen vahingon, 
joka hänelle koituu kyvyttömyydestä kontrolloida 
luontoa ja ihmistä.

Sadelaisen henkilön aito elämänsuunnitelma täh-
tää nautintoon tässä ja nyt — menetyksistä riippu-
matta. Tarvitaan kuitenkin näyttämö; jolla erilaiset 
elämänalueet voidaan yhdistää petomaiseksi käyt-
täytymiseksi. Nuori Juliette menee erään iltana ulos 
pistoolin kanssa kokeakseen, miltä tuntuu tappaa 
joku aivan sattumanvaraisesti. Hän tapaa köyhän 
kerjäläistytön, joka kertoo hänelle liikuttavan tari-
nansa; Juliette ampuu häntä välittömästi päähän. 
Kyseessä ei ole keinotekoinen näyttämö, koska Ju-
liette vain harjoittelee ja kokeilee petomaisia vaisto-
jaan. Hän palaa Pariisin kaduille, julmuuden teatte-
rin muurien ulkopuolelle. Kun hän on taas omassa 
yhteiskunnassaan, hänellä on yksi tarina lisää esi-
tettäväksi näyttämöllä. Hän ei ole käynyt haaskalla 
(koska on löytänyt oman saaliin) eikä myöskään 
kärsinyt itse (kuten kostajalle tapahtuu). Hän on 
päinvastoin löytänyt kypsän nautinnon saalistajana 
olemisesta.
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Tässä yhteydessä meitä kiinnostavat nautinnon 
neljästä lajista sen fyysiset ja fysiologiset tyypit. Al-
kuperäinen kysymys koskee toiminnan esteiden ku-
vausta sellaisina kuin perverssi agentti itse ne näkee. 
Ensimmäinen niistä on tuska. Aivan kuten psyko-
logia liittyy tekstiin, liittyy tuska seksuaalisuuteen. 
Seksuaalisuus on aina eräs tulkinta tuskasta. Sade-
lainen seksuaalisuus on symbolista toimintaa, jon-
ka paheellisuus liittyy yhtäältä tuskaan ja toisaalta 
vääristyneisiin kertomuksiin. Seksuaalisuus on aina, 
tunkeutuen ja ejakuloiden, tapa saavuttaa tyhjyys 
— prosessi, jonka kautta ihminen antautuu ja luo-
vuttaa osan ruumiistaan toiselle. Seksuaalisuus ei 
kuitenkaan ole ainutlaatuisen tärkeää, koska sama 
ruumiillinen lopputulos voidaan saavuttaa myös 
esimerkiksi verta vuodattamalla tai virtsaamalla. 
Nämä ovat seksuaalisen toiminnan analogioita, ja 
Sade todella käyttää niitä keskenään vaihdellen. 
Veri pursuaa avoimesta haavasta, jättäen uhrin hui-
maantuneeksi ja tyhjentyneeksi; ja veri voi löytää 
tiensä myös toisen ihmisen ruumiiseen. Väkivalta 
ja seksuaalisuus kietoutuvat yhteen.

Väkivallan ja seksuaalisuuden yhdistäminen on 
tuttu menettelytapa kirjallisuudessa. Esimerkiksi V. 
S. Naipaul käyttää sitä suurenmoisen orgastisessa 
tappamiskuvauksessaan: ”Janen oikea käsi oli hä-
nen kaulaansa pusertavan käsivarren päällä ja tähän 
Janen oikeaan käsivarteen Bryant teki ensimmäisen 
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viiltonsa. Ensimmäinen viilto: loput seuraisivat. Te-
rävä teräs iskeytyi lihaan. Iho halkesi, liha paljastui 
ihon alta silmänräpäyksen ajan täplikkään valkoi-
sena, sitten kaikki oli yhtä sokaisevaa, rumentavaa 
verta, ja Bryant pystyi viiltämään vain ennestään 
viillettyä kohtaa. Nainen parkaisi itkuisesti, tuskai-
sesti, epätoivoisesti: Auta minua, Jimmy!” Jimmy 
”keskittyi tuohon sileyteen ja jännitykseen, kunnes 
Jane alkoi herpaantua”, mutta ”sitten ei ollut mi-
tään muuta kuin lohduttomuus. Naipaul tarjoaa 
esimerkin sadelaisesta nautinnosta ja purkautumi-
sesta tavalla, joka edustaa enintään verhottua sek-
suaalisuutta, mutta ei välttämättä edes sitä. Seksu-
aalisuus ei ole silloin mielihyvän esimerkkitapaus 
eikä purkautuminen yksinomaan seksuaalisuuteen 
liittyvä ilmaus. Seksuaalisuus ja purkautuminen 
muodostuvat päinvastoin väkivaltaisuuden mu-
kaan: ruumis leikataan auki siten, että tuloksena 
on purkautuminen. Niinpä väkivalta on riippumat-
tomasti orgastista siten, että seksuaalisuus enintään 
kiihottaa sen vaikutusta. Tästä samasta syystä sek-
suaalisuudella ei ole sadelaisessa opissa juuri mitään 
tekemistä eroottisuuden kanssa.

Saden maailmassa tuska on miltei samaa kuin 
todellinen nautinto, tarjoamalla orgastisen syök-
syn tyhjyyteen ja kaataen mielen luomat esteet. Jos 
uhrille aiheutetaan tuskaa, alistajan nautinto pysyy 
symbolisella tasolla. Koska sadismi on kuvitteellista, 
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vain itselle aiheutettu tuska on todistettavissa. Täs-
tä syystä alistajat ovat itsekin valmiita kärsimään. 
Juliette on noviisiaikanaan valmis ruoskittavak-
si koska tahansa, ja Sillingissä alistajia ruoskitaan 
säännöllisesti, kunnes heidän ihonsa on kovettunut 
vanhan vuodan kaltaiseksi. Alistajat nauttivat tus-
kasta mutta heidän uhrinsa eivät. Alistajat rakasta-
vat uhrinsa tuottamaa ja vihaamaa ulostetta. Ateria 
on inhottava, mutta juuri tämä vastenmielisyys luo 
rajan, jonka ylittäminen on sadelaisen mielihyvän 
lähde.

Eivät ainoastaan uhrit joudu väkivallan kohteik-
si, vaan myös alistajilla on sama kohtalo. Koska uh-
rit ovat viattomia, he ovat kykenemättömiä naut-
timaan kokemastaan; heitä ei ole vielä kasvatettu 
valmiiksi, ja moni heistä ei saa edes tilaisuutta op-
pia. Tästä syystä kaikki eivät ole onnellisia hirviöi-
tä. Uhrien henkinen rakenne saa heidät kärsimään 
ilman tyydytystä, koska he eivät kärsi vapaaehtoi-
sesti. Alistajat taas haluavat kokea ja voittaa kaikki 
esteet. He eivät halua kokea mitään sellaista, joka 
muistuttaa nautintoa uhrien käyttämässä sanan 
merkityksessä. Kohtuullinen nauttiminen elämän 
pikkuasioista julistetaan merkityksettömäksi sillä 
perusteella, että sellainen motivoi vain Justinea, 
jonka kohtalo on kovin surullinen. Sadelaisen san-
karin elämänsuunnitelmassa niin sanotut normaalit 
nautinnot ovat joko huolimatonta heikkoutta tai 
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suorastaan jotakin vaarallista. Niinpä Sade väittää 
todistavansa, että hyvettä tullaan vainoamaan, joka 
onkin totta hänen kuvaamansa kuolemanvietin tie-
dostamattomassa maailmassa.

Kaikki viattomat nautinnot kuuluvat paheellisen 
elämän luoneen metafyysisen sopimuksen tuolla 
puolen olevaan elämään. Mitään sadelaisten alis-
tajien kokemusten piirrettä ei pitäisi tulkita näiden 
viattomien nautintojen mallin mukaisesti. Kokies-
saan purkautumisen alistajat ovat poissa tolaltaan 
olevia mielipuolia; heidän ajatuksensa kääntyvät 
kiellettyihin asioihin ja tulokset uhmaavat logiikan 
lakeja ja hyvän elämän kielioppisääntöjä. Fyysisen 
tuskan, kiihtymyksen ja kiellettyjen kertomusten 
välinen pyhäinyhteys tunkeutuu kätkettyihin sy-
vyyksiin eikä millään tavalla muistuta tällaiseen 
elämään vihkiytymättömän ihmisen nautintoja. 

Sade kuvailee motiivien psykologiaansa viittaa-
malla yhtä hyvin ihmisen normatiivisiin ajatuksiin 
kuin hänen ruumiillisiin kärsimyksiinsä. Kuten 
ihminen voi pyrkiä kärsimään fyysistä tuskaa, hän 
voi pyrkiä alistumaan myös psykologiseen kidutuk-
seen ilman ruumiillista tuskaa. Esimerkkinä voisi 
olla vaikkapa sankari, joka väittää olevansa kauhea 
pelkuri. Toinen esimerkki: heikko uhri on parem-
pi kuin vahva; -edellinen tarjoaa voimakkaan mo-
raalisen esteen, joka on sadelaisille tyypeille paljon 
tärkeämpi kuin fyysinen taistelu. Olettaen, että 
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rohkeus on rikkaalle ja voimakkaalle miehelle omi-
nainen ihanne, seuraa siitä, että sankari rakastaa pel-
kurimaista käyttäytymistä. Hän tekee vain ”turval-
lisia” rikoksia ja on todella peloissaan tekemästään. 
Häntä motivoi hänen oman ihanteensa negaatio; 
josta hän on todella ylpeä. Tällainen esimerkki, joka 
käyttää hyväkseen normatiivisia käsitteitä motivati-
onaalisessa ja faktuaalisessa asiayhteydessä, osoittaa 
selvästi sadelaisten tyyppien epätoivoisen tarpeen 
löytää jokin raja. Sadelaisen alistajan pelkuruus 
kaataa hänen omatekoiset, yksityiset rajansa, jotka 
hänen täytyy ylittää, jotta hän voisi kokea purkau-
tumisen ja tyhjyyden.

Eräs perverssin päämäärän olemassaolon yhteis-
kunnallinen seuraus on, että alistajat ovat kaiken 
sosiaalisen kontrollin ulkopuolella. Rankaiseminen, 
vaino ja jopa kidutus luovat miellyttävän lisäkäsi-
kirjoituksen. Koska aika ei ole lineaarista, tulok-
sena on paluu alkutilaan tai toiselle näyttämölle, 
jossa tuska aiheuttaa uuden purkautumisen. San-
karien haavoittumattomuuden selityksenä on, että 
he hakevat metafyysistä hyvitystä kapteeni Ahabin 
tapaan; heidän täytyy toki kärsiä. He eivät voi kont-
rolloida luontoa, ja vihaavat siksi sitä; mutta näin 
tehdessään he vihaavat myös itseään. Tämä lauseit-
ten ketju osoittaa, miten tuska/mielihyvä-yhdistel-
mä toimii, ja myös sen, miksi sadelaiset sankarit 
pyrkivät johonkin katkeraan.
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Saden teosten sankareitten sisäinen haavoittu-
mattomuus saa ulkopuolisen symbolisen ilmai-
sunsa omaisuuden, yhteiskunnallisen aseman ja 
laillisen vallan muodossa. Mutta, kuten Juliette 
meille opettaa, heidän asemansa on enemmänkin 
tulosta heidän haavoittumattomuudestaan ulkoista 
vallankäyttöä vastaan kuin heidän oman voimansa 
lähde. Juliettesta tulee rikas hänen koulutuksensa 
edistyessä menestyksellisesti, ja kun hän on rikas ja 
mahtava, hän voi tehdä vielä enemmän ja saavuttaa 
vielä enemmän. Hän aloittaa äärimmäisestä alistu-
vaisuudesta ja siirtyy sitten asteittain kohti aggres-
siivisempaa asemaa ja voimakkaampaa identiteet-
tiä. Hänen korkea yhteiskunnallinen asemansa on 
symbolinen ilmaisu sille, että hän on hedonistisesti 
kypsä huora. Samanaikaisesti hänen asemansa il-
maisee yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta.

Yhdistämällä psykologinen atavismi ja nautin-
non luonne voidaan löytää hieman erilainen lähes-
tymistapa Julietten ja muitten sadelaisten sankarien 
korkeaa yhteiskunnallista asemaa ja rikkautta kos-
kevaan arvoitukseen. Brillat-Savarin kirjoittaa: 

”Ei voi olla ajattelematta, että meitä lähempänä 
maailman kehtoa eläneillä ihmisillä oli myös paljon 
suurempi ruokahalu. Kuului asiaan, että ruokahalu 
kasvoi suorassa suhteessa asianomaisen arvovaltaan, 
Ja se, jolle tarjoiltiin vähintään kokonainen viisi-
vuotiaan härän selkä, sammutti janonsakin maljas-
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ta, jonka hän tuskin jaksoi kohottaa.”
Hän väittää myös, että aateliset söivät ”mitä vas-

tenmielisimpiä asioita”. Tämän näkemyksen mu-
kaan Sade palaa myyttiin alkuheeroksesta ja siitä 
nykyajan ihmisen atavistisiin mielijohteisiin. Pa-
heellisuus on kunnian, korkean yhteiskunnallisen 
aseman ja suuren rikkauden ilmausta. Kun ihminen 
on rikas, hänellä on enemmän tilaisuuksia nauttia 
elämästään. Päinvastoin kuin Sade usein väittää, 
paheellisuus ei luo rikkautta nautinnon symbolina.

Ehkä äärimmäinen hedonistinen ongelma on 
seuraava. Saden käsitys mielihyvästä saattaa olla 
täysin kelvoton motivoivana ideana. Voidaan yk-
sinkertaisesti sanoa olevan mieletöntä väittää, että 
Juliettea olisi motivoinut ajatus jonkin esteen voit-
tamisesta, jos kaikki hänen voittonsa on tuskaa. 
Psykologisena teoriana se ei tietenkään vaikutakaan 
kovin järkevältä. Kansanviisaus määrittelee mieli-
hyvän kahdella tavalla: ensinnäkin, jotakin sellais-
ta jonka tuntemisesta ihminen pitää, ja toiseksi, 
toiminnan motiivi tai lähde. Mielihyvä tulkitaan 
kaipuuksi johonkin, tuska taas vastenmielisyydeksi 
jotakin kohtaan. Näiden valossa olisi todella risti-
riitaista sanoa, että ihminen kaipaa tuskaa.

Sade vastustaa tätä sanomalla, että vaikka sivis-
tymättömät, normaalissa mielentilassa olevat tai 
muiden uhreikseen tekemät ihmiset haluavatkin 
viattomia nautintoja, on olemassa myös toinen mo-
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tivationaalisen jännityksen lähde, joka muodostaa 
inhimillisen kokemuksen äärimmäisen kerroksen. 
Tämä on sen aggression purkaminen, joka nousee 
tarpeesta kostaa metafyysiset pettymykset. Fyysi-
sen tuskan tuottama nautinto on vain ohut viipale 
kokonaiskuvasta, eikä sitä voida ymmärtää ilman 
kaikkien muitten osa-alueitten apua. Tuska kuuluu 
psykologisena motiivina perverssiyden ja tahdon 
paheellisuuden projektiin. Jopa kansanviisauden 
täytyy myöntää, että nautinto on vain yksi monista 
inhimillisistä päämääristä, ja Saden vaatimus onkin, 
että tuskan ja mielihyvän käsitteet on radikaalisti 
määriteltävä uudelleen.

Tässä kohdassa tapaamme sadelaiset sankarit 
kostajina aggressiivisimmillaan. Heidän nautin-
tonsa ovat vain tuhoavia. He vahingoittavat uh-
rejaan, joihin he usein tavallaan samastuvat, ja he 
tuntevat luonnon pettäneen heidät. He eivät pysty 
kontrolloimaan sitä, vaikkakin se palkitsee heidät 
runsaasti. Tästä syystä tuska on niin puoleensa ve-
tävää. He suuntaavat kiihkonsa ainoihin luonnol-
lisiin olioihin, joita he ajattelevat voivansa määrätä: 
omaan mieleensä ja ruumiiseensa. Tämä hyvitys on 
kuitenkin vain ohimenevä vaihe. He tulevat oppi-
maan, miten luoda ja kontrolloida keinotekoista 
ympäristöä, joka takaa heille heidän perverssit nau-
tintonsa. Ensimmäinen askel tähän suuntaan ote-
taan perustettaessa moraalikieli, jota sitten voidaan 
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subversiivisesti käyttää hyväksi. Tuhoamalla tämän 
moraalisuuden he voivat ylittää rajan, joka määrää, 
että pelkkä tuska on nautinnon lähde. Sitten san-
karit ovat valmiit tekemään yhteiskuntasopimuksen 
ja luomaan keinotekoisen maailman — näyttämön 
— jonka he itse pystyttävät pedon rooleissaan. He 
ovat nyt saalista-

En usko, että tätä vihan ja vimman näkökulmaa, 
joka piilee Saden orgastista mielihyvää koskevan 
selostuksen takana, on aina tunnistettu oikein. Jo-
tenkin sankarit ovat täynnä tyydyttämättömyyttä, 
joka motivoi heitä, ja se perustuu kostoon luontoa 
vastaan sekä Saden metafysiikkaan. Näyttämö on 
nyt valmiina etiikan ja yhteiskuntasopimuksen il-
maantumiselle, jotka kumpikin sallivat sankareitten 
tuhota jotakin, jota he itse kontrolloivat.
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Paheen etiikka
Saden motiivien subversiivisuus leikkaa niin syväl-
tä, että sitä voi olla mahdoton ymmärtää. Tähän 
voi prima facie vastata käsitteellistämällä hänen 
yrityksensä nihilistisiksi projekteiksi etiikan ja mo-
raalifilosofian alueella. Mielestäni tällainen lähesty-
mistapa ei kuitenkaan ole menestyksellinen niiden 
ongelmien takia, joita kohtaamme luonnon peri-
aatteen yhteydessä. Korjataksemme tämän meidän 
on lainattava hieman ainesta Saden estetiikasta eli 
tyylistä. Ainakin Saden tapauksessa paheellisuus on 
lopultakin taiteellinen projekti, jonka tarkoitukse-
na on muovata ihmisen elämä narsistiseksi siten, 
että se ilmaisee kaaoksen ja hävittämisen piirteitä. 
Paheellinen elämä tulee olemaan tarina — ilmaisu-
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jen ornamentti — siitä, mitä luonnon periaatteen 
noudattaminen syvällisimmässä merkityksessään 
tarkoittaa.

Saden teosten teatraalinen näkökulma on avain 
näihin ajatuksiin. Näyttämöllä hän unelmoi mie-
lihyvän kontrolloimisesta. Tästä syystä tulkinnan 
täytyy alkaa elämää kuvaavasta teatteriproduktiosta 
eli Sillingin linnan huorahtavien kertojien luomista 
keinotekoisista puitteista. Viimeinen tuhoava näy-
tös on — kuten tulemme näkemään — lukea Saden 
romaaneja tuntematta vieraantumista ja ironiaa. 
Koska turvaton lukija yrittää tulkita sitä, mitä hän 
ei ymmärrä, hän tulee myös kokemaan tuskallisen 
menetyksen. Sade näyttää sanovan, että on vaaral-
lista olla naiivi.

Saden mielistrategia on turvautua luonnotto-
mien ilmaisumuotojen rikkauteen ja lopulta risti-
riitaisuuteen. Samanaikaisesti hän sekä vihaa että 
palvoo häntä ympäröivässä yhteiskunnassa vallitse-
vaa epäoikeudenmukaisuutta. Hän kieltää etiikan 
lait, mutta lupaa ystävyyttä ja rakkautta vapautu-
neille sankareilleen. Tämän lisäksi hän luo ristirii-
toja, mutta haluaa kuitenkin kertoa heitä koskevan 
tarinan. Hänelle ihmiselämä on täysin mielivaltaista 
erikoisessa käytännöllisessä mielessä. Mutta tällai-
sen elämysmaailman luominen kuuluu jo Saden 
tyylin ja sen estetiikan alueelle.

Ennen kun käymme käsiksi ristiriitaisten elä-
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mäntapojen ongelmaan tyylillisestä näkökulmasta 
käsin, tarkastelkaamme joitakin perinteellisempään 
etiikkaan liittyviä tosiasioita. John Rawls edustaa 
näkemystä, jonka mukaan arvo liittyy ihmisen ra-
tionaaliseen elämänsuunnitelmaan, kun hänellä on 
riittävästi tietoa siihen sisältyvistä vaihtoehdoista ja 
hän hallitsee vaadittavan käytännöllisen järkeilyn. 
Rawls kirjoittaa:

”Ihmisen hyvän määrää hänen kannaltaan ra-
tionaalinen suunnitelma. Tässä mukailen Roycen 
ajatusta, jonka mukaan henkilö voidaan määritellä 
suunnitelman mukaisesti eletyksi ihmiselämäksi. 
Roycen mukaan yksilö määrittelee, kuka hän on, 
kun hän kuvaa tavoitteensa ja aikomuksensa elä-
mässä.”

Suunnitelma on rationaalinen, jos se perustuu 
oikeaan tietoon ja on sopusoinnussa utilitaristisen 
teorian kanssa. Toisin sanoen, arvo määritellään hy-
vän elämän termein ja tämä taas riippuu harkintaan 
perustuvasta rationaalisesta valinnasta. Hieman laa-
jennetun ideologian — joka ei ole aivan sama kuin 
Rawlsilla — mukaan ihminen valitsee itse oman 
moraalisen elämänuransa, joka puolestaan mahdol-
listaa yhteistyön, mielekkään elämäntavan, persoo-
nan eheyden ja omien päämäärien saavuttamisen. 
Ihminen seuraa mahdollisimman yksinkertaisia ja 
yleispäteviä normeja. Tätä voidaan pitää eräänlai-
sena analogiana tieteelliselle induktivismille, jos 
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tarkastelee ihmiselämään sovellettuja teorioita. Ih-
misen koko elämä tulisi voida esittää teoriana, joka 
selittää, mitä on hyvä elämä yhteiskunnan puitteis-
sa. Tällainen teoria täytyy kehitellä vihamielisessä 
tutkimusympäristössä eli episteemisen epävarmuu-
den ja arvojen niukkuuden vallitessa. 

Ihmisen mahdollisuudet elää elämäänsä ovat mo-
ninaiset, hänen valinnoillaan on ennustamattomia 
seurauksia, ja häntä ympäröivät ihmiset ovat mo-
nessa asiassa eri mieltä kuin hän. Ratkaisu tähän on 
valita tyylikkäin elämäntapa eli sellainen, johon liit-
tyvät riskit on minimoitu. Tämä tapa mahdollistaa 
vaihtoehtoisten elämäntapojen joukon maksimoin-
nin yhtäaikaisesti sosiaalisissa puitteissa ilman vaka-
via intressien yhteentörmäyksiä. Kovin kiemuraiset 
elämänsuunnitelmat voivat johtaa henkilökohtai-
siin katastrofeihin — aivan kuten virheelliset teoriat 
johtavat virhepäätelmiin. Tämän välttämiseksi hen-
kilökohtainen elämänsuunnitelma täytyy yhdistää 
muihin suunnitelmiin tyynen henkilökohtaisen ja 
yhteiskunnallisen elämän saavuttamiseksi. Ihmisen 
tulisi ”rakentaa” elämänsä samalla tavalla kuin in-
duktiota käyttävä tiedemies käsittelee teorioitaan: 
tiedollisina kriteereinä tulisi olla eleganssi sekä teo-
reettinen yhtenäisyys, selitysvoima ja yksinkertai-
suus. Sekä teorian että elämän ristiriidattomuus on 
avain niiden arvonäkökohtiin. Kuvaan ensin tällai-
sen valaistuneen etiikan piirteitä ja asetan ne sitten 
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vastakkain Saden romanttisten ja luonnottomien 
ideoitten kanssa.

Ihmisen elämänsuunnitelman tulisi olla yksin-
kertainen, elegantti ja ristiriidaton, ja sillä tulisi olla 
maksimaalinen selitysvoima, jotta se voisi toimia 
hänen arvojensa perustana. Jos kaikki sujuu hyvin, 
ihminen voi asettaa omat arvonsa myyntipöydälle, 
yleispätevälle näyttämölle, joka on ihmisille yhtei-
nen. Täällä hän voi päästä muiden kanssa sopimuk-
seen siitä, että jotkin arvot jaetaan ja toiset vara-
taan omaa yksityistä käyttöä varten, kun taas tietyt 
ylijäämäerät hylätään. Saattaa olla, että ihminen ei 
halua kauppatavaroittensa joukossa olevan voimak-
kaita pakotteita, koska hän ymmärtää, että ne voi-
daan poistaa pöydältä. Perusteena on, että kaikilla ei 
voi olla sellaisia, joten ne ovat vaarallisia. Hänellä ei 
ole oikeutta harjoittaa julmuutta arvonaan, koska se 
on vaarallista muille. Perustavimpia arvoja — niitä, 
joita on joka kassissa pelaajien saapuessa pöydän 
ääreen kutsumme ensin ”perusoikeuksiksi”, ja yk-
simielisyyden saavuttamisen jälkeen ”ihmisoikeuk-
siksi”. Elämänsuunnitelman vaihtuvia osatekijöitä 
kuten kulutusta ja taiteesta nauttimista kutsumme 
”hyvinvoinnin tekijöiksi”. Tietyt aihepiirit, kuten 
pornografia, veriset urheilulajit, huumeet ja nautin-
not, jotka saavutetaan toisia vahingoittamalla, hylä-
tään. Hyvin perusteltujen poistojen lisäksi luodaan 
myös suuri määrä tabuja, kuten alastomuus ja rivot 
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ilmaisut, joten henkilökohtaisten arvojen elintilaa 
rajoittavat yhtäältä oikeudet ja toisaalta tabut.

Jokainen yksilö tarvitsee oman elämänsuunnitel-
man, koska muutoin hänellä ei ole toisille mitään 
myytävää. Kilpailijoiden täytyy ymmärtää elämänsä 
olevan riippuvainen siitä, että he tunnistavat persoo-
nan ja tekevät myönnytyksiä kohdatessaan hänen 
vaatimuksensa. Tästä syystä yksilön viimeistellyllä 
tuotteella täytyy olla joitakin ratkaisevia piirteitä, 
koska ilman niitä se voi muuttua niin kömpelöksi, 
että sitä ei valita muiden joukosta myyntipöydällä. 
Ihminen voi välttyä tältä nöyryytykseltä palaamal-
la suunnitelman alkuperäiseen yksinkertaisuuteen. 
Hän yrittää löytää minimaalisen määrän arvoja, jot-
ka sallivat hänen elää omaa elämäänsä. Hän haluaa 
esimerkiksi olla vapaa, kylläinen ja kykenevä sekä 
rakastamaan että olemaan rakastettu. Näitten olo-
suhteitten vallitessa hän säilyttää mahdollisuuden 
toteuttaa alkuperäinen suunnitelmansa toimistaan 
ja muitten mielipiteistä riippumatta. 

Ihmisen elämänsuunnitelma on julkinen käy-
tännöllisessä järkeilyssä ja kaupankäyntiprosessissa 
vallitsevan roolinsa takia. Jos suunnitelmat olisivat 
yksityisiä, ei ristiriidattomuus olisi niin tärkeää. Ih-
minen voisi myös, tilaisuuden niin vaatiessa, muut-
taa suunnitelmaansa ad hoc-periaatteella. Koska hä-
nen kuitenkin täytyy esittää suunnitelmansa muille, 
sen täytyy olla ainakin ymmärrettävissä, ja tämän 
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takeena on suunnitelman rationaalisuus. Seuraa-
va tekijä on elämänsuunnitelman selitysvoima eli 
suunnitelman täytyy olla mielekkäässä suhteessa 
ihmisen henkilökohtaisiin haluihin. Esimerkiksi: 
joku voi arvostaa vapaa-aikaa, sivistystä, henkilö-
kohtaista riippumattomuutta ja esteettistä nau-
tintoa selittääkseen luontoa kohtaan tuntemansa 
rakkauden. Joku toinen taas voi arvostaa teknistä 
harjaantuneisuutta, kireän aikataulun noudatta-
mista, taloudellista riippumattomuutta ja  egoismia 
puolustaakseen itsekeskeistä elämäntyyliään. Näi-
den kahden elämänselityksen täytyy olla erilaisia, 
koska edellisen arvojärjestelmä ei voi selittää jälkim-
mäisen päämäärää eikä päinvastoin. Vaikka tämä 
ei merkitsekään ristiriitaisuutta, se liittyy läheisesti 
ihmisen uran eheyteen tai hänen arvojensa yhteen-
sopivuuteen. Klassisen esimerkin mukaan ihmisen 
ei tulisi haluta hyväntahtoisuutta ilman oikeuden-
mukaisuutta tai rohkeutta ilman rehellisyyttä, sillä 
edellinen edustaa typeryyttä ja jälkimmäinen piit-
taamattomuutta. Erillisinä hyveet ovat arvottomia.

Saden pääprojekti voidaan nyt ymmärtää luon-
nottomana vastaväitteenä näkemykselle, joka iden-
tifioi keskenään hyveen ja ristiriidattoman elämän-
suunnitelman riippumatta siitä, käsitetäänkö hyve 
kreikkalaisittain eli joukkona hyvin järjestettyjä ta-
poja, tai roomalaisittain ja machiavellilaisittain eli 
miehuutena, viisautena ja -luonteen lujuutena. Joh-
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donmukaisuus järjestyksenä ja lujuutena on Saden, 
kuten kenen tahansa valistuksen vastaisen ajatteli-
jan kannalta, epäsuotuisa ominaisuus. Siitä seuraa, 
että heidän elämänsuunnitelmiaan ei voida mallin-
taa tieteellisen teorian mukaisesti. Heille ihminen 
on päinvastoin individualisti, ja hänen elämänsä on 
tämän mystisen ainutlaatuisuuden ilmausta. Tulok-
sena on eräänlainen luonnoton näkemys ajattelusta. 
Hyvä elämä ja sen arvot löytyvät suoraan luonteesta 
eivätkä mistään selittävästä johdonmukaisuudesta, 
joka kätkee alleen individualismin. Tämä merkitsee, 
että elämänsuunnitelmaa ei nähdä eikä sitä hyväk-
sytä myyntipöydällä; sen sijaan omatekoinen sanka-
ri ilmaisee sen kerralla muittenkin tunnistettavaksi. 
Hän ei voi taata, että katsojat ymmärtäisivät sen, ja 
vielä epätodennäköisempi on heidän halunsa jakaa 
sellaisia yksipuolisia arvoja.

Vaikka johdonmukaisuuden puute merkitseekin 
kaaosta, on tämä yllättävä tulos myös tervetullut. 
Vaikka epäjohdonmukaisuus tieteessä vaarantaakin 
keskinäisen ymmärryksen ja kommunikoinnin, to-
dellisessa elämässä tällainen vaara täytyy hyväksyä 
niin kauan kuin kommunikaation hivenkin on 
säilynyt. Saden irstailijat esimerkiksi pitävät seu-
rallisuudesta ja kutsuvat toisiaan ystävikseen. Ehkä 
pitäisi sanoa, että he — Saden filosofian mukaisesti 
— tarvitsevat minimaalisen elämänsuunnitelman, 
mutta tällä suunnitelmalla ei ole merkitystä pää-
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määrien ja arvojen sinänsä selittämisessä. Elämän-
suunnitelmat ovat pelkkiä hypoteettisia imperatii-
veja, jotka toimivat tienviittoina kohti kaaosta.

Jos Sade haluaa esittää joitakin aitoja arvoja, täs-
sä kohdin hänen ajattelunsa ristiriidat alkavat tulla 
näkyville — huolimatta verkosta, jolla hän yrittää 
pitää kaiken koossa. Vaikka orgastiset purkautumi-
set ovat todellisia, teoriat ovat epätodellisia. Tämä 
voidaan nähdä siitä, että teoriat vaihtuvat ajoittain 
purkautumisiksi, romahtaakseen taas takaisin teo-
rioiksi. Jos purkautumiset ovat tuhoavia, teoria 
merkitsee toipumista. Tästä syystä tuhoava teoria 
on liian vaativa, jättäessään irstailijan vaille pako-
paikkaa. Koska Sade tarvitsee teorian tarjoaman 
turvapaikan, hänellä ei ole mitään käyttöä moraa-
liteorioille. Ne ovat yksinkertaisesti liian vaalivia.

Koska selitykset ovat aina yleistäviä, ei elämän-
suunnitelma individuoi yksilöä, vaan tyypin tai ta-
pauksen. Täten täydellisesti moraalinen ihminen ei 
ole yksilö vaan kuten kuka tahansa muukin, joka on 
samojen arvojen kannattaja. Vaikuttaa siltä, että Sa-
den etiikanvastainen painotus keskittyy ajatukseen, 
jonka mukaan moraalilait ja niistä johdetut arvot 
tuhoavat persoonallisen identiteetin. (Sadelainen 
mielihyvä tekee tietysti aivan saman.) Myyntipöy-
dällä hänen on kyettävä säilyttämään joitakin niin 
vahvoja preferenssejä, että hän voi tiukan paikan 
tullen seurata mieluummin niitä kuin turvautua 
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jaettuihin moraaliohjeisiin. Vain muuttuessaan 
ennustamattomaksi hän voi olla yksiIö. Sade ei 
kuitenkaan halua hävitä näkyvistä tällä tavalla; hän 
taistelee kohtaloaan vastaan sen ajatuksen tukema-
na, että luonnollinen maailma on energian, mie-
lihyvän, kiihottumisen ja tuhon prinsiippi. Tässä 
ilmenee tyypillinen sadelainen ongelma: ihminen 
kohtaa nimettömän tuhon etiikan rajojen sisäpuo-
lella (joka tarkoittaa, että järkeilemällä kuten kuka 
tahansa muu hyvä ihminen hän menettää yksilölli-
syytensä); mutta ainoa tapa välttää sellainen kohtalo 
on kapinoida ja rikkoa ymmärrettävän ajattelun ja 
järkevän toiminnan lakeja vastaan. Tällainen mie-
letön kiihko on ihmisen ainoa tapa välttää hiljainen 
kuolema, jota eettisyys merkitsee. Siitä huolimatta 
hän näyttää niin tehdessään olevan kykenemätön 
selittämään elämäänsä omanaan. Miten hän voi 
individuoida itsensä välttäessään kaikki selitykset? 
Hänen elämänsuunnitelmansa ei voi sitä tehdä. 
Tästä seuraa ironinen johtopäätös, että jos arvot 
ja lait eivät voi toimia sankaria individuoivana elä-
mänsuunnitelmana, ei sellaisena voi olla myöskään 
orgastinen mielihyvä. Itsensä transkendoinnillakaan 
ei ole tätä voimaa. Irstailijat ovat vääntelehtiessään 
ja huutaessaan identtisiä toistensa kanssa. Sanka-
reiden täytyy myös palata pimeydestä kertomaan, 
keitä he ovat. He tarvitsevat pahuuden filosofian, 
joka ei ole etiikkaa vaan tapa individuoida itsensä. 
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He puhuvat loputtomasti itsestään suojatakseen sitä 
vähäisintäkin persoonallisen identiteetin hiventä, 
joka heillä vielä on jäljellä.

Tietyllä melko syvällisellä tavalla persoonallinen 
identiteetti, arvot ja hyvä elämä ovat keinotekoi-
sia. Ne täytyy luoda, koska niiden avulla ihminen 
voi selittää omaa olemassaoloaan. Saden teokset 
ovat tulvillaan moraalisia kuvauksia ystävyydestä 
ja elostelijoiden välisestä luottamuksesta. Kuvatut 
henkilöt eivät ole toisilleen illusorisia, mutta sa-
manaikaisesti kaikki arvoselitykset ovat riittämät-
tömiä ja rajoittavia, ja siksi Sade haluaa ylittää ne. 
Tämä merkitsee petoksen, julmuuden ja nihilismin 
verhoamista. Mitä ei ole olemassa ei voida tuhota, ja 
tämä merkitsee, että hyvä täytyy valmistaa. Tietysti 
hyvä on olemassa vain taustana. Perinteisen etiikan 
ja sen — perushalujen avulla tapahtuvan kumoami-
sen välinen vuorovaikutus on Saden lukijaa eniten 
häiritsevä tekijä.

Arvot ja moraalin säännöt eivät Sadella selitä 
persoonallista identiteettiä, mutta ne mahdollista-
vat sellaisista asioista nauttimisen, joita ei edes olisi 
olemassa ilman niitä. Joitakin lakeja rikotaan, toi-
sia transkendoidaan, ja persoonallinen identiteet-
ti haihtuu purkautumiseen. Tämä on mielihyvää. 
Etiikka mahdollistaa nautinnon, jonka itse sen pe-
riaatteet kieltävät. Tiukka kuri muihin sovellettuna 
— on alistajasta miellyttävää. Toisaalta, jos tällaisia 
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kurinpitosääntöjä sovellettaisiin itse alistajiin, ne 
pitäisi ylittää. Jos säännöt ovat uskonnollista alku-
perää, ne ovat perusteettomia ja niitä loukataan. 
Tämä inversio tuottaa epäsuoraa nautintoa, jota itse 
säännöt eivät salli. Sellaisia sääntöjä voidaan pitää 
vain hyödyllisinä. Lopuksi ihminen voi rikkoa jopa 
omia periaatteitaan vastaan. Silti Sillingissä olevat 
ystävykset sopivat keskenään pidättyvänsä toistensa 
tai kokkien vahingoittamisesta. Jotkut voivat tun-
tea olonsa turvallisemmaksi kuin toiset. Täytyy olla 
olemassa jokin oman turvallisuuden takaava sään-
tö, jotta muille voitaisiin aiheuttaa vaaratilanne. 
Toisin sanoen: transkendoidut säännöt vallitsevat 
rajoitetusti ajan, paikan ja ihmisten suhteen. Toi-
nen tapa transkendoida sääntöjä on itsekurin har-
joittaminen. Juliette tietää, että lisätäkseen hänen 
täytyy kokea menetyksiä. Kun hän lopulta laskee 
itsensä valloilleen, hänen raivonsa on ylittämätöntä. 
Tällaisessa tapauksessa kurinpitosääntöjä ei tarvitse 
rikkoa, koska ne ovat voimassa vain rajoitetun ajan. 
Koska kurinpitosäännöt ovat hedonistille useim-
missa tapauksissa vaivaksi, on ne hylättävä.

Sade väittää irstailijoidensa olevan vapaita, koska 
he elävät täysillä. Tietenkään tällainen elämä ei ole 
lainkaan elämää hyvän elämän ja yhteiskunnallisen 
uran kannalta. Se on vain ketju teatraalisia näytök-
siä, joista jokaisessa ilmenevät samat levon, kiiho-
tuksen ja purkautumisen vaiheet. Jos suhtaudumme 
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vakavasti tähän teatraaliseen näkökulmaan, meidän 
ei tarvitse pitää sadelaisten sankarien uraa lainkaan 
tavanomaisena elämänä. Koska sankarit ovat kei-
notekoisia ihmisiä, on myös kaikki heitä koskeva 
toistuvaa ja hetkellistä: mitään ei voida selittää.

Sadelaiset persoonat eivät ole selväpiirteisiä psy-
kologisia tyyppejä. Taustalla nähdään heidän suun-
naton rikkautensa ja yhteiskunnallinen valtansa, 
jotka on tuottanut heidän mistään välittämätön toi-
mintansa epäoikeudenmukaisessa yhteiskunnassa. 
Yhteiskunnan mieletön järjestys on taustana, jota 
sovelletaan sankareiden tekojen ja ajatusten tasolla. 
Tarinat korruptoituneista oikeusministereistä tai 
julmista papeista ilmaisevat Saden ironiaa. Toisin 
sanoen: hänen luonnetyyppinsä vaativat selityk-
sen (kuten kaikki luonnetyypit), vaikkakin heidän 
eriskummallinen luonteensa vaikeuttaa sellaisen 
antamista. Varmuudella voidaan sanoa, että Sade 
ei tarjoa paheellisuuden moraalipsykologiaa.

Sadelainen elämä on niin kiihkeää, että syytök-
sille ristiriitaisuudesta ei juurikaan jää sijaa. Filoso-
finen spekulaatio on toinen asia, mutta kun irstailu 
alkaa, näyttää merkityksettömältä kutsua sitä risti-
riitaiseksi. Se seuraa omaa dynamiikkaansa kuten 
räjähdys. Moraaliselle kritiikille ei jää sijaa, sillä 
moraaliselle kontrollille ja opastukselle avoimeen 
ajatteluun ei edes vihjata. Jos ihminen esimerkiksi 
vain ruoskii muita, hänen elämänsuunnitelman-
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sa on ristiriidaton ja persoonallisuutensa ehyt; se 
vain jää selittämättömäksi — paitsi psykopatologi-
an termein. Olosuhteet ovat liian keinotekoiset ja 
teatraaliset. Kiduttajan identiteetti jää puuttumaan. 
Niinpä minkäänlainen sovinnainen etiikka ei päde 
luonnollisessa elämässä.

Eräs Saden etiikanvastaisen ajattelun pääperiaat-
teita on, että persoonalla ei ole identiteettiä. Silti 
vain muutamat valitut yksilöt — tulevaisuuden 
Nietzschet — ovat aitoja antipersoonia. Koska he 
eivät ole individuoituja, heidät- identifioidaan yk-
sikäsitteisesti heidän hirmutarinoidensa, filosofoin-
tinsa ja näyttämösuoritustensa perusteella. Kaikki 
muut ovat pelkkiä objekteja — massaa, joka ote-
taan tai jätetään; verta, hikeä ja kyyneleitä tuottavia 
koneita. Tällä tavalla eettinen ihanne jaetusta inhi-
millisestä arvokkuudesta on perin pohjin valheelli-
nen. Saden logiikka humanisminvastaista.

Saden etiikanvastaisuus kuvaa paheellisen suun-
nitelman tai luonnottoman elämäntyylin mukaisen 
elämän periaatteet. Perussäännöt vaativat valitse-
maan päämäärät, jotka ovat julmia ja pettäviä; esi-
merkkitapauksena on tuomari, joka nautinnokseen 
hirtättää ihmisiä. Seuraava katkelma löytyy teokses-
ta Juliette, oikeusministeri Saint-Fondin sanoessa: 

”Tiedän, että haluni ovat hieman inhottavia, 
mutta luotan kiitollisuuteenne. Tiedätte, mitä olen 
tehnyt hyväksenne, tulen tekemään vielä enemmän: 
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olette ilkeä ja kostonhimoinen; no niin”, hän jatkoi, 
antaen minulle kuusi kirjettä, lettres de cachet’ta, 
joihin täytyi vain lisätä kenen tahansa nimi, jon-
ka halusin vangita, ”huvitelkaa niillä; ottakaa vielä 
tämä tuhannen louisin timantti maksuksi nautin-
nosta, josta pääsen nauttimaan teidän kanssanne 
tänä iltana.” 

Tässä välikohtauksessa on selittämättömäksi jää-
viä mutta koristeellisia osatekijöitä: ilkeä ministeri, 
korruptoitunut yhteiskuntajärjestys, julma oppilas, 
himoa, tuntemattomia ja tunnistamattomia uhreja 
ja oikullisia päätöksiä. Tarina on arvoituksellinen, 
koska ministerin tarjous on järjetön. Hän vain sat-
tuu antamaan nämä vaaralliset paperit Juliettelle. 
Hänen suunnitelmansa on yksinkertainen mutta 
runsaasti koristeltu. Se on samanaikaisesti ilmaus 
hänen itsenäisestä ajattelustaan ja mahtipontisuu-
destaan. Näin Saden tyypit ovat moniselitteisiä 
valistuksen ja luonnottomuuden sekä logiikan ja 
koristeellisuuden kategorioiden näkökulmasta tar-
kasteltuina.

Yksinkertaistettu päinvastoin käännetyn tulkinta 
Saden ajattelusta on torjuttava. Vaikka hän sanoo, 
että ”paha [on} kiihottavampaa, puoleensavetäväm-
pää kuin hyvä”, ei asia ole vain yksinkertaisesti niin, 
että pahe on hyveellistä ja hyve vahingollista. Kuten 
jo olen väittänyt, ei se, mitä Sade kutsuu hyveeksi, 
muistuta perinteellistä hyvettä, vaan hän tarkoittaa 
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sillä viattomuuden ja neitseellisyyden tilaa. Pahuus 
ei myöskään voi olla ristiriidaton motiivi. Keskei-
nen ajatus on, että sadelaisessa maailmankaikkeu-
dessa ei ole moraalisia motiiveja. 

Jos sivistynyt ja kypsä ihminen on paheellinen, ei 
tämä johdu siitä, että hän pyrkisi hyvään elämään 
käyttäen pahetta apuna. Saden pelitilanne on eri-
lainen. Paha ihminen tarvitsee aitoa moraalisuutta 
tullakseen subversiiviseksi. Hän ei siis edellytä, että 
on olemassa ihanteellinen paheellinen maailma, 
joka on hyveellisen maailman peilikuva. Tällaisessa 
vastamaailmassa pahat teot muuttuvat kannattavik-
si, tuska miellyttäväksi, tuhoaminen hyväntahtoi-
suudeksi ja viha ystävyydeksi. Asia ei voi olla näin, 
koska luonnoton elämänsuunnitelma on epäjoh-
donmukainen ja ajallisesti epävakaa.

Hyvästä poiketen on maailma, joka on yksin-
omaan paha, mieletön. Nurinpäin kääntynyt peili-
kuvamaailma täytyy korvata monikerroksisella juo-
nella, jossa hyve on alistettu paheelle ja jossa pahe ei 
ole mitään. Elämästä tulee tuhoavan luonnon ja elä-
män pelin yhdistävä teatterinäytös. Mutta paheel-
linen ihminen ei voi vetäytyä näyttämöltä, koska 
hänellä ei ole kotia, jonne mennä näytöksen jälkeen 
eikä myöskään siviiliuraa, joka korvaisi näyttämöllä 
esitetyn roolin. Hänen elämäänsä eivät viitoita ra-
tionaalinen etiikka ja uskonnolliset hyveet; hänen 
osanaan on vain syklinen, alati uudistuva, orgas-
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tinen sukeltaminen luonnon pyörteeseen — joka 
on mieletöntä. Tietenkin jokainen ihminen myös 
uskottelee elävänsä hyvää elämää. Koska salassapi-
to on paheellisuuden tärkeä osatekijä, täytyy rikos 
kätkeä. Mitään tavallista elämää tai sen peilikuvaa 
muistuttavaa ei esiinny Sillingissä eikä missään lin-
nassa tai kirkossa, joissa Justine vierailee onnetto-
mien matkojensa aikana.

Väitän, että hyveellinen luonne on mahdollinen 
vain hyveen, järkevän yhteiskuntajärjestyksen ja 
mielekkään suunnitelman vallitessa. Mikään näistä 
ehdoista ei toteudu Saden kuvitteellisessa maail-
massa. Tästä syystä paheesta ei voida tehdä hyvettä, 
joka tarkoittaa, että pahe ei voi korvata hyvettä ih-
misen elämänsuunnitelman ytimessä. Jos ihmisellä 
ei ole järkevää suunnitelmaa, hänellä ei ole hyveitä 
eikä edes niiden toiminnallisia analogioita, joita 
paheelliset teot voisivat tyydyttää. Kuten voidaan 
nähdä, paha elämä eroaa jyrkästi hyvästä elämästä 
ja sen monista hyveistä. 

Ei tietenkään voida kiistää sitä, että Sade monin 
paikoin väittää hyvettä paheeksi ja pahetta hyveeksi. 
Hackel sanoo: 

”Ei vain hyve maksu paheen roolia, vaan usein 
myös päinvastoin. Faxelangen paheellinen Franlo 
kohtelee kunnioittavasti vaimoaan. Miss Henriette 
Stralsonin irstaileva Granwell saa usein jalouden 
puuskia.”
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Tällaisten muodonmuutosten oikea tulkinta on 
kuitenkin, että paheellinen maailma on oikullinen 
ja kontrolloimaton. Todelliset arvot eivät koskaan 
katoa näyttämöltä. Tästä syystä pahuus pelkkänä 
hyvyyden vastakohtana ei pääse irti taustastaan. 
Jos näyttelijöille vain sopii, he voivat lisätä myös 
hienostuneempia käsitteellisiä siirtoja perverssiin 
ohjelmistoonsa.

Yhdistettäessä Saden ajattelun erilaisia aineksia 
voidaan ilmaisu ”hyve on pahetta ja pahe hyvet-
tä” nähdä eräänlaisena trikkinä. Analyysi osoittaa 
tällaisten ilmaisujen syvärakenteen olevan täysin 
pintarakenteen kanssa yhteensopimattoman. Jos 
irstailija hellii pahetta samalla tavalla kuin muut 
ihmiset hyvettä, hän voi olla oikeilla jäljillä, vaikka 
hän ei olekaan vielä kypsä. Onhan Saden projekti 
osin kasvatuksellinen, kuten tulemme näkemään. 
Koulutuksen loppuvaiheessa noviisi oivaltaa, miten 
syvällisesti elämä on muuttunut hänen yksinker-
taisesti noudatettuaan arvojen peilikuvan antamaa 
määräystä. Hyvä elämä on käynyt mahdottomaksi, 
joten tällainen ihminen on astunut tuhoavan luon-
non ja epäoikeudenmukaisen yhteiskuntasopimuk-
sen kurimukseen.

Kaikki tämä voidaan asettaa oikeaan taustaan-
sa palauttamalla mieliin muutama Saden hienos-
tunut ivaelma eettisestä ajattelusta. Madame de 
Saint-Ange kertoo Eugenielle, että pariskuntien 
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tulisi varovaisuussyistä välttää vaginaaliyhdyntää 
ja valita anaaliseksi. Vaginaaliyhdynnän valitsemi-
nen, luonnon periaatetta noudattaen, on huonoin 
vaihtoehto, sillä siten nainen voi turmella avioliit-
tomahdollisuutensa, saada tappavan sukupuolitau-
din tai tulla raskaaksi. Tietysti ihminen voi valita 
vaginaaliyhdynnän, jos hän on kiinnostunut itse-
tuhosta; mutta, kuten ilmenee, tässä kohdassa ei 
ole kysymys itsetuhosta. Asiayhteys, jossa hyvistä 
ja huonoista seksuaalitavoista keskustellaan, paljas-
taa Saden kirjoittavan puhdasta ivaelmaa. Vitsinä 
on, että kuka tahansa järkevä ihminen kauhistuisi 
moista ohjetta, erityisesti siksi, että hän hyväksyy 
ne varovaisuuden standardit, joista annettu neuvo 
näyttää seuraavan. Saden mukaan varovaisuus ei 
ole itsenäinen asenne vaan pikemminkin sosiaali-
sen ennakkoluulon arka ilmaisu, joka saa ihmiset 
tekemään asioita yhtenäisellä tavalla ilman muuta 
erityisempää syytä.

Koska huomattava osa Saden moraalikirjoituk-
sista on ivaelmaa, se ei anna hyviä neuvoja vastak-
kaisten käytäntöjen omaksumisen puolesta, koska 
ne muodostavat uuden ja hyvän elämän. Tuskan 
palvominen on hedonistisen etiikan ivailemista. 
Filosofiset harhailut ennen kidutuksen toimeen-
panoa ovat kuolemaantuomitulle ennen teloitusta 
annettavan uskonnollisen lohdutuksen ivailemis-
ta. Ruoskiminen symboloi kovaa työtä, mahtavat 
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ulosteateriat ranskalaista gastronomiaa. Juopuneet 
homoseksuaaliset orgiat Sillingissä ovat Pitojen 
Sokrateen ivailemista. Transseksuaaliset hääjuhlat 
järjestetään kaikkien huvitukseksi: ”Kun juhlittiin 
16. viikkoa, Durcet, naisena, nai Bande-aucielin, 
joka näyttelee miehen osaa; ja miehenä hän ottaa 
Hyacinthen vaimokseen.” Etnografiset ja sosiolo-
giset selonteot julmista perinteistä voidaan nähdä 
vitseinä tieteellisestä tyylistä ja tavasta, jota ilmeet-
tömästi käytetään poliittisten päätösten oikeutta-
miseen. Saden kuvaukset valtion virkamiehistä, 
aina hirttävistä tuomareista ja papeista itsekeskeisiin 
oikeusministereihin saakka, ovat täynnä samaa iro-
niaa. Hänen tyylinsä kohokohdat ilmenevät niissä 
kirjoitusten kohdissa, joissa hän puhuu ikään kuin 
tiukka eetikko, viitaten hyviin moraalisiin syihin. 
Sade argumentoi luonnottoman elämäntavan ja 
sen teatraalisten tulkintojen puolesta. Kääntäessään 
arvot eksplisiittisesti nurinpäin hän ivailee eettistä 
ajattelua; siksi hän myös tarvitsee perinteisiä arvo-
ja sellaisina kuin ne ovat, sillä ne ovat moraalisen 
pahuuden välttämättömiä ehtoja. Jotakin on rikot-
tava.

Eräs outo piirre sadelaisessa maailmassa on, että 
sankarit voivat harjoittaa tiukasti yksisuuntaista 
vallankäyttöä yhteiskuntaan päin. Tämä merkitsee, 
että he kykenevät toteuttamaan aikeensa asetel-
massa, jossa ei edes ole muita tekijöitä kuin nämä 
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aikeet. Kuitenkin konteksti on yhteiskunnallinen 
siinä mielessä, että lurjukset eivät voi saada nautin-
toaan ilman uhriensa osanottoa. Mutta tämä tarve 
tyydyttyy sillä, että alistetut ihmiset tottelevat san-
kareita. Olettaisi uhrien kieltäytyvän, vehkeilevän 
sankareita vastaan, kapinoivan tai taistelevan ennen 
kuolemaansa. Mutta mitään sellaista ei tapahdu. 
Tuloksena on Saden romaanien eräänlainen une-
nomaisuus. Kuten Hackel väittää, kasvatus tekee 
ymmärrettäväksi tällaiset sosiaalipsykologiset il-
miöt: ”Arvojen kääntyminen näkyy usein yksilön 
läpikäymässä kasvamisprosessissa.”

Verratkaamme toisiinsa Brillat-Savarinin ja Sa-
den näkemyksiä oikeasta päätöksestä. Syöppö ker-
too fasaanista seuraavasti: 

”Jokaisella ruoka-aineella on maittavimmat 
hetkensä. Eräät ovat parhaimmillaan kehityksen-
sä alussa, kuten kapris, parsa, harmaa peltopyy, 
haudikaskyyhkynen jne. Toiset taas ovat herkulli-
simmillaan saavutettuaan olemassaolonsa kaarella 
täydellisen kypsyyden, kuten meloni, useimmat 
muutkin hedelmät, lammas, härkä, metsäkauris ja 
punainen peltopyy; jotkut vasta sitten, kun niiden 
pilaantuminen on alkamassa, kuten mispeli, leh-
tokurppa ja ennen kaikkea fasaani. Mikäli fasaani 
valmistetaan kolmena ensimmäisenä päivänä kuole-
mansa jälkeen, siinä ei ole mitään ihmeellistä Mut-
ta sopivasti riippuneena sen liha on suussasulavan 
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pehmeää ja erittäin maukasta, sillä siinä yhdistyy 
siipikarjan ja suurriistan maku. Fasaani saavuttaa 
halutun vaiheen vasta alkaessaan pilaantua.”

Metafysiikka on selkeää. Kypsä ihminen nauttii 
asioiden luonnollisesta, tapauksesta toiseen vaih-
televasta kehityksestä. Nautinto huipentuu vasta 
oikean hetken koittaessa. Sadelainen näkemys on 
päinvastainen. Sillingissä sankareilla on rumia, 
normaaleja ja kauniita uhreja, jotka ovat kaikki 
kuitenkin yhtä nautittavia. Rumia on hirvittävää 
koskea ja kauniita järkyttävää tuhota, mutta kos-
ka heidän varsinainen arvonsa ei riipu käyttämisen 
ajankohdasta, heidät voidaan erottelemattomasti 
tuhota nautinnon vähenemättä. Sadelle kaikki ra-
jat tai oikeaa ajankohtaa koskevat tarkastelut ovat 
vain keinotekoisia: ”Kaksi palvelijaa piti lapsen jal-
koja erillään, ja jos olisi ollut hänen neitsyytensä 
menettämisen hetki, hän ei olisi koskaan kyennyt 
esittelemään itseään enemmän edukseen. Mutta 
oli vielä muutakin huomioon otettavaa.” Jokaisen 
erillisen toimenpiteen hetki on ennalta määrätty, 
mutta kuitenkaan ei ole puhettakaan siitä, että joku 
hetki olisi parempi kuin toinen. Oikea hetki riip-
puu sopimuksesta ja sosiaalisesta valinnasta, mutta 
ei kohteen luonteesta. Saden mielessä syöpön fa-
saani on aivan samaa kuin hänen metsäkauriinsa 
tai parsansa, koska kaikki ovat vapaasti keskenään 
vaihdettavissa ja täten yhtä nautittavia. Saden maa-
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ilmassa nautinto on keinotekoista ”jotakin”, jonka 
vallan käyttö tuottaa. Tämä puoli asiasta on älylli-
nen, kontrolloitu ja opittavissa.

Kontrolli on avainsana. Koska sankarit haluavat 
saavuttaa kaiken käyttäen valtaa, on kaikki muu ar-
votonta. Tämä ideologia muovaa myös heitä ympä-
röiviä epäkypsiä ihmisiä, joista tulee ensin oppilaita 
ja sitten menestyksellisiä sankareita tai moraalisia 
eläimiä. Kun erotetaan toisistaan kasvaminen sellai-
sena kuin se esiintyy läpi koko Julietten elämän ku-
lun ja kasvatukselliset toimenpiteet sellaisina kuin 
niitä sovelletaan Eugenie de Franfaliin ja Eugenie 
de Mistivaliin nähdään, miten valta turmelee. Mut-
ta koska turmelus on sadelaisessa maailmassa joka 
tapauksessa haluttavaa, uusi sankari on syntynyt. 
Toisin sanoen: erityisiä kasvatustoimia sovelletaan 
passiivisiin subjekteihin, jotka omaksuvat oppilaan 
roolin. Heille annetaan poltinmerkki, joka on val-
lan ja julmuuden tunnus. Noviisit ovat heitä har-
joitettaessa passiivisia kuten aidot uhritkin; erona 
on vain, että jälkimmäisistä tehdään uhreja ilman 
mahdollisuutta oppia mitään. Yhteiskunta jakau-
tuu täten kahteen kastiin. Katsokaamme, miten 
tämä paheellisuuteen harjoittaminen toimii.

Teoksessa La philosophie darts le boudoir Euge-
nie, ”erään tietyn Mistivalin tytär”, on 15-vuotias 
ja valmis ottamaan vastaan opetusta irstailijoilta, 
Madame de Saint-Ange on rakastunut tyttöön, 
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jonka hän lupaa tavata yksityisesti. Eugenie saapuu 
paikalle seuranaan muutama madamen ystävätär. 
Hän on aluksi järkyttynyt, mutta rauhoittuu pian. 
Eugenielle opetetaan ensin seksuaalisuuden kieltä; 
jonka tärkeimmät termit selitetään hänelle. Sitten 
hänet vihitään joidenkin teoreettisten käsitteitten, 
kuten ehkäisyn, aviorikoksen, homoseksuaalisuu-
den ja sukurutsauksen tuntemukseen. Tätä seuraa 
muutama havaintoesitys, ja lopuksi hänen itsensä 
annetaan kokeilla. Kun hän on valmis, hän saa 
oman leikkikalunsa — oman äitinsä, kuten jokai-
nen freudilainen osaa ennakoida. Hänen loppu-
tutkintonsa etenee äitiin kohdistuvan julmuuden 
harjoittamisena, jonka jälkeen hän on täysinoppi-
nut. Kaikki tapahtuu yhdessä päivässä, joka osoittaa 
sadelaisen aikakäsityksen outouden. Tämän päivän 
aikana ujosta lapsesta tulee elukka.

Kasvatus saa aikaan sen, että Eugenie oivaltaa 
ensimmäisen kerran selkeästi oman luonteensa: 
”Palvon sinua; et tule koskaan saamaan nöyrempää 
oppilasta.” Hän osoittautuu lupaavaksi ja ymmärtää 
oman haavoittuvuutensa ja passiivisuutensa. Nämä 
ovat sadelaisia hyveitä. Seuraava taso on saavutettu 
Eugenien sanoessa, naurettavasti: ”Ehkä minäkin 
kykenisin tunnustamaan taipumukseni paheelli-
suuteen.” Mutta tässä vaiheessa hänen opetuksensa 
on jo päätepisteessään. Hän tietää jo totuuden ja 
kykenee torjumaan Ritarin esittämät virheelliset 
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ajatukset. Hän opettaa kuulijaa: 
”Sinä viet voiton, Dolmance! Ritarin puheet tus-

kin sipaisivat sydäntäni, teidän taas viettelevät ja 
hurraavat sen täysin! Ah, uskokaa minua, Ritari, 
puhukaa mieluummin intohimoista kuin hyveistä, 
kun haluatte suostutella naista.”

Eugenie kiihottuu julmuudesta ja tuntee itsensä 
riittävän hyvin voidakseen antaa neuvoja miehille. 
Kasvatukseen on kuulunut tiedon ja teorian opet-
tamista sekä harjoituksia. Alistuvasta uhrista on 
tullut julma. Hän on nyt saanut oikean muotonsa 
oltuaan aluksi pelkkää vahaa. Tällaisella kasvatuk-
sella ei ole mitään tekemistä mielen ylentämisen 
kanssa. Sopiva ohjaus, joka ei hyväksy vastustamis-
ta eikä kieltämistä, muuttaa Eugenien mielen tilaa. 
Mikään aiempi vakaumus ei ole jättänyt pysyvää 
jälkeä hänen luonteeseensa. Virheelliset mielipiteet 
ovat tosi platonisella tavalla varjoja, jotka haihtuvat 
valon osuessa niihin. Hän on nyt parantumaton.

Sade varmastikin ymmärtää, että vihkimyksen 
oletetaan saavan aikaan jotakin mahdotonta — 
tosiasia, jonka ei pitäisi olla yllätys. Sama arvoitus 
voidaan löytää myös etnografisissa asiayhteyksis-
sä, kuten kuvauksissa Uuden-Guinean ylängöiltä. 
Miehinen vihkimys, johon kuuluu veren vuodatta-
minen nenästä, opettaa pojille, että alistajasta täytyy 
tulla uhrinsa kaltainen. Hänen täytyy ensin kantaa 
pahan poltinmerkkiä saavuttaakseen kypsän ihmi-
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sen aseman. Kuten Herdt kirjoittaa: 
”Maskuliinisuus on pettävästi vahvaa negatiivi-

suutensa johdosta: tämä negatiivisuus ilmenee nais-
ten alistamisena hallintoasioissa sekä naisellisten 
ominaisuuksien halventamisena miesten julkisissa 
keskusteluissa tai toiminnoissa. Salainen rituaali, 
yksityinen voima, joka piilee maskuliinisen käyt-
täytymisen takana, on aivan kokonaan toinen asia. 
Sambia-ajattelun ja -puheen looginen paradoksi on 
siinä, että salainen miehinen rituaali omaksuu osan 
voimakkainta symbolista kuvakieltään maskuliini-
sen yläpuolella olevasta feminiinisestä. Esimerkiksi 
kuukautiset: miehet teeskentelevät nenäverenvuo-
toa, jonka he kulttuurisesti ja tietoisesti samastavat 
kuukautisiin, jotka ovat maskuliinisen vitaalisuu-
den ja voiman varsinainen lähde.”

Samalla tavalla sadelainen sankari nauttii mah-
dollisuudesta olla uhrinsa kaltainen — mutta vain 
siksi, että se on perverssiä. Jos keskitymme Saden 
ajattelun platonisiin piirteisiin, voimme sanoa, että 
Eugenien synnynnäiset himon ja julmuuden ideat 
heräävät sopivissa olosuhteissa. Hänen kasvatuksen-
sa on vihkimys tai kaste pahuuden kulttiin, jon-
ka hän jo tuntee. Täytyy vain painaa liipaisinta, ja 
energia purkautuu. Tämä viittaa myös siihen, että 
kasvatuksen tulokset ovat pikemminkin luonnol-
lisia kuin keinotekoisia, pikemminkin kaoottisia 
kuin rakennettuja. Kasvatus ei luo mitään uutta, 
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vaan kehittää joitakin Eugenien synnynnäisiä tai-
pumuksia. Saden maailma on dualistinen: se jakau-
tuu uhreihin ja sankareihin, ja toiminnan suunta on 
aina sankareista uhreihin. Kun eräät ihmiset muis-
tuttavat elotonta mutta tuntevaa ainetta, jotkut 
toiset taas kykenevät oppimaan. Tällainen tulkinta 
tekee oppilaasta luonnollisen olennon, haaskaeläi-
men, joka ei voi tyydyttää Saden kriteerejä kypsyy-
destä, vallasta ja paheellisuudesta. Keinotekoinen 
maailma, jossa ihminen voi olla vapaa saalistaja, on 
vielä ainakin yhden askeleen päässä. Eugenie on tie-
tävinään, miten nauttia elämästä, mutta hänellä ei 
ole vielä käsitystä siitä, miten kontrolloida muiden 
ihmisten kohtaloita. Hän ei ole kypsä. Tästä syystä 
häntä kalvaa vain yksi asia: miten kostaa äidilleen, 
jota hän pitää tyrannina sekä itsensä ja isänsä vä-
lillä olevana esteenä. Ilman ystäviään hän taantuu 
pelkäksi haaskaeläimeksi luonnon köyhän pöydän 
äärelle. Nyt hän on kostaja.

Toinen Eugenie, Eugenie de Franval, saa kasva-
tuksensa sukurutsaiselta isältään, joka seuraa Rous-
seaun Emilen esimerkkiä. Tyttö erotetaan varhain 
äidistään ja hän saa raitista ilmaa, harjoitusta, 
kauniita vaatteita ja muita palveluja. Hän kypsyy 
kauniisti ja on valmis käymään läpi vihkimyksensä 
kasvatusriittien muodossa. Näiden riittien malli on 
jo tuttu. Hän saa paheellisen leimansa oivaltamalla, 
että yhteiskunta on todellisuudessa moraaliton. 
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Oikein kasvatettuna Eugenie kuitenkin todella 
rakastaa isäänsä ja sallii tämän vietellä itsensä vä-
hääkään vastustamatta. Hän kykenee torjumaan 
Freudin ”insestin peloksi” kutsuman ilmiön. Sieltä 
hän etenee kohti julmempia ajatuksia. Tällä Sade 
pyrkii osoittamaan jälleen kerran, että kaikki viaton 
moraalinen ajattelu edustaa vain vielä muotoutu-
mattoman mielen elämää, mielen, joka ei pärjää 
turmeltuneen mielen voimille. Heikompi henki saa 
leimansa vahvemmalta. Alkuperäinen hyveellisyys 
sellaisenaan on pettävää. Kasvattamaton mieli on 
pelkkää muodotonta ainetta, eikä uhrin aktiivisuu-
desta ole irstailijalle mitään hyötyä. Uhri on pelk-
kä passiivinen olento, jonka ajatukset ja toiminnat 
ovat mielivaltaisia ja merkityksettömiä. Irstailija 
luo arvottoman seuralaisensa varjokseen — pel-
käksi oman kypsän mielensä peilin heijastumaksi. 
Eugenien varttuessa hänen riippumattomuutensa 
lisääntyy.

Teoksen Les 120 journées de Sodome lopussa 
näyttämölle ilmestyy yksinäinen sankari: ”Äärim-
mäisen rikas: hyvin mahtava lordi, hyvin karkea, 
hyvin julma, sydän kiveä,” Hän on harvinainen riip-
pumaton ihminen, jollaisia Georges Bataille julistaa 
Saden luonteitten olevan. Hän edustaa kostajan vii-
meistä kehitysvaihetta, ihmistä, joka kohtaa luon-
non, mutta hänkin ’vain teatterissa. Tämä nimetön 
mies on monella tapaa merkittävä kuvitteellinen 
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luomus, semminkin, kun otetaan huomioon, että 
Les 120 journées de Sodome on keskeneräinen teos. 
Sen viimeinen kertomus, ”Helvetin intohimo”, on 
sekä yksityiskohtainen että valaiseva. Miehen valta, 
itsekontrolli, viisaus ja mielen vakavuus ovat täy-
dellisiä. Joka toinen viikko hän hankkii itselleen 
viisitoista kaunista nuorta tyttöä, raiskaa heidät, 
jakaa heidät kidutuksen mukaisiin ryhmiin ja heit-
tää heidät sitten kellariin. Hän seuraa heitä sinne ja 
saavuttaa hekumansa huipun masturboimalla kat-
sellen samalla uhrejaan. Kun ruumiit on haudattu, 
mies valmistautuu seuraavaan koitokseen. Hänen 
toimintansa on pitkästyttävää, ennustettavaa, tois-
tavaa, kontrolloitua ja julmaa. Mies on eräänlainen 
jumalallinen tuomari, joka antaa jokaiselle sitä, 
mitä tämä ei olisi ansainnut: ”Kaikki on jo alkanut, 
kaikki kidutukset ovat käynnissä ja kaikki samanai-
kaisesti.”  Tähän päättyy kasvatus.

Kasvatetuista ihmisistä poiketen uhrit ovat eläi-
miä, jotka on teurastettava. Esimerkiksi teoksen Les 
120 journées de Sodome viimeiset näytökset ovat 
kuin suoraan teurastamosta. Paradoksaalista kyllä, 
uhrit eivät näytä kärsivän edes kiduttajiensa silmis-
sä, koska he eivät ole persoonia eivätkä voi taistella 
vastaan. Jokainen uhri on lopullinen siten, että hän 
ei edes aio vastustella. Saden teksti ei salli lukijan 
tuntea sympatiaa uhria kohtaan: paitsi joissakin eri-
tyistapauksissa, kuten Justinen kohdalla.
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Sillingin utopistinen yhteiskuntajärjestys kestää 
vain 120 päivää. Tämän jälkeen henkiin jääneet 
menevät koteihinsa. Tämä osoittaa yhteiskunnal-
lisen elämän olevan — luonnottomien periaatteit-
ten mukaan — vain näytöstä; hetken ajan se tun-
tuu mielekkäältä, mutta sitten sen täytyy hajota. 
Jos emme tulkitse viestiä tällä tavalla, ajaudumme 
utilitaristiseen johtopäätökseen, jonka mukaan Ju-
lietten kasvatus tuo hänelle mainetta ja onnea, jota 
hän ei muuten olisi kyennyt saavuttamaan. Hän 
olisi kykenevä pettämään tuhoavan luonnon ja luo-
maan elämäntavan,  joka on sekä paheellinen että 
henkilökohtaisesti arvokasta. Mutta asia ei voi olla 
näin. Juliette oppii, että oikullisuus on lopullinen 
olotila, joten eläessään sen mukaisesti hän on yhtä 
todellisen eli luonnollisen kanssa. Täysin tietoisena 
tästä hänestä tulee osa sekä orgastista luontoa että 
epäoikeudenmukaista yhteiskuntajärjestystä.

Saden etiikkaa — kun se ymmärretään hedonis-
tisena teoriana kritisoitaessa kuuluu asiaan maini-
ta, että hänen teoksissaan ei alistetuilla ihmisillä 
ole mitään annettavaa kiduttajilleen. Moni tärkeä 
mielihyvän muoto — kuten rakkaus — jää san-
kareilta saavuttamatta. Mutta ymmärtääksemme 
Sadea meidän on torjuttava perinteinen näkemys 
rakkaudesta tunteena tai haluna, jota ihminen 
osoittaa toista kohtaan. Hobbes ilmaisee tämän 
perinteisen näkemyksen teoksessaan Leviathan: 
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”Mitä ihmiset haluavat, sitä heidän sanotaan myös 
rakastavan Siten halu ja rakkaus ovat yksi ja sama 
asia,” Näkemys, joka identifioi keskenään rakkau-
den ja halun, ei ole vain liian rajoittunut, vaan se 
kääntää myös rakkaus-relaation suunnan nurin-
kuriseksi. Varsinaisessa merkityksessään rakkaus 
tarkoittaa henkilökohtaista hyväksymistä, antautu-
mista, turvallisuutta ja varmuutta keskinäisessä tun-
teitten vaihtamisessa. Rakastava ihminen viestittää 
antautumisesta ja sitoutumisesta toiseen ihmiseen; 
rakkaus on eräänlaista ihmisten keskeisen yhteisen 
identiteetin etsintää. Saavuttaakseen tämän ihmi-
nen uhraa itsensä toiselle; ja jos tämä prosessi on 
molemminpuolinen, tuloksena on arvokas yhteis-
kunnallinen sitoumus. Voimme erotella erilaisia 
alalajeja kuten äidinrakkaus, veljellinen rakkaus tai 
ystävyys ja seksuaalinen rakkaus.

Rakkautta voidaan verrata mielihyvään ja kun-
nioitukseen. Sade tietää, että nautinto voidaan os-
taa tai ottaa väkisin. Seksuaalista rakkautta ei kui-
tenkaan voi ostaa nimittämättä sitä prostituutioksi. 
Se, ettei rakkautta voi ostaa rahalla, voidaan kiistää, 
mutta siinä tapauksessa on kyseessä ostamisen ja 
ansaitsemisen välinen sekaannus. Ihminen on tai-
puvainen ajattelemaan, että rikkaat ja kuuluisat 
ansaitsevat kiintymyksemme ja pitää ymmärret-
tävänä, että heitä ihaillaan, kunnioitetaan ja jopa 
rakastetaan.
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Kuten Sade väittää, ihminen voi ansaita ihailua 
ja kunnioitusta — mutta ei rakkautta. Jonkin piis-
pan tavoin myös rikas ihminen voi kutsua itseään 
kunnioitettavaksi ja vaatia, että hän on oikeutettu 
siihen. Mutta rikas voi haluta vieläkin enemmän. 
Hän voi sanoa kontrafaktuaalisesti: Olette vää-
rässä, jos ette kunnioita minua henkilökohtaisten 
luonteenpiirteitteni johdosta. Näin tekemällä hän 
tulee vaatineeksi itselleen oikeuden olla mikä hän 
or, joten on virhe kiistää hänen asemansa. Ihmiset 
tekevät erilaisia asioita saavuttaakseen kunnioitusta. 
He kouluttavat itseään ja hankkivat virkoja, koska 
heidän kaipuunsa kunnioituksen ja ihailun vaateita 
kohtaan ei sääli heitä; ja he ovatkin oikeassa niin 
menetellessään.

Thomas Hobbes esittää kaavan tästä hyve-etii-
kan laiminlyödystä kunnia-näkökulmasta. Hänelle 
valta on aina ihailemisen arvoista, ja se edellyttää 
aitoa henkilökohtaista hyveellisyyttä. Hobbesin va-
laiseva argumentti etenee askeleittain. Ensin: ”Ih-
misen nykyinen valta on hänen välineensä hankkia 
jotakin hyvää tulevaisuudessa.” Toiseksi: ”Ihmisen 
arvokkuus tai arvo on, kuten kaiken muunkin koh-
dalla, yhtä kuin hänen hintansa; se tarkoittaa sitä, 
mitä hänen vallastaan maksettaisiin.” Kolmanneksi: 
”Toiselle annetun arvon ilmentymänä on se, mitä 
yleisesti kutsutaan kunnioittamiseksi.” Neljänneksi: 
”Pyytää toiselta mitä tahansa apua on yhtä kuin 
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kunnioittaa häntä; koska olemme sitä mieltä, että 
hänellä on valta ja voima auttaa.” Viidenneksi ja vii-
meiseksi: ”Kunnioittamista ei muuta se onko teko 
oikeuden- tai epäoikeudenmukainen: sillä kunnioi-
tus riippuu vain vallasta,” Kaikki tämä sopii Saden 
sankareihin ja heidän saavutuksiinsa, joita Hobbes 
kutsuisi ”raiskauksiksi, varkauksiksi ja muiksi suu-
riksi mutta epäoikeudenmukaisiksi tai epäpuhtaiksi 
teoiksi”. Sellaisia tekoja voidaan kunnioittaa, koska 
ne ilmaisevat ihmiselle tarpeellista valtaa. Muinaiset 
jumalat olivat lurjuksia, mutta ihmiset kunnioit-
tivat heitä siitä huolimatta, kuten Hobbes asian 
ilmaisee. Tässä erityismerkityksessä jopa sadelaiset 
sankarit ovat hyveellisiä, koska heidän ystävänsä 
ihailevat  heitä heidän valtansa ansiosta. Sankarit 
ylistävät toisiaan ja jopa heidän uhrinsa kunnioit-
tavat heitä. Ja vieläpä: jos heitä ei kunnioitettaisi, 
heitä ainakin pitäisi kunnioittaa heidän omaisuu-
tensa, itsekontrollinsa, kestävyytensä ja julmuuten-
sa ansiosta. Mutta onko tämä kunnioitus rakkautta? 

Rakkaus ei noudata samanlaista logiikkaa kuin 
esimerkkitapauksena oikeuksista oleva kunnioitus. 
Ihminen ei voi väittää, että jonkun pitäisi rakastaa 
häntä, tai muuten tämä syyllistyy virheeseen. Ei ole 
mielekästä sanoa, että tiedän sinun rakastavan mi-
nua, mutta ellet rakastakaan, sinun ainakin pitäisi, 
koska muussa tapauksessa erehdyt. Tällaisia vaa-
timuksia voidaan esittää vallan tai kunnioituksen 
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suhteen, mutta mikä tahansa normatiivinen vaati-
mus rakastaa on hullutusta. Ainoa järjellinen mie-
lipide tästä on sanoa, että ihmiset jotka ansaitsevat 
kunnioituksen saavat myös usein osakseen rakkaut-
ta. Sellainen lause ei kuitenkaan ole normatiivinen, 
vaan ainoastaan kuvaus kulttuuripiirteistä, jotka ih-
miset sattuvat tuntemaan hyvin.

Sanonta ”rakkaus on lahja” merkitsee, että ih-
misen tulee olla avoin rakkaudelle eli hän ei aina-
kaan saa tarjota rahaa, valtaa tai palveluksia vaihdon 
välineeksi. Jos ihminen tarjoaa rahaa toiselle, joka 
haluaa antaa hänelle lahjan, tämän relaation ”lah-
joituksenomaisuus” eliminoituu. Lahjoja ei tarvitse 
ostaa. Avoimuuden positiivinen puoli merkitsee ih-
misten välistä vapaata informaation kulkua, keski-
näistä kunnioitusta, yleistä halukkuutta hyväksyä 
jotakin toiselta ja rohkeata riskien hyväksymistä. 
Erityisen vahingollinen on rakastetuksi tulemisen 
vaatimus; henkilö, joka saa vaatimukselleen pa-
lautteeksi kunnioitusta tai ihailua, voi väärintul-
kita sen rakkaudeksi. Lisäksi lahjan vastaanottaja 
voidaan (moraalisesti) velvoittaa vastalahjoitukseen. 
Lahjoituksen suhteen asia voikin olla näin, mutta 
rakkaus-relaatiossa tällaista pakkoa ei synny. Koska 
rakkaus on uhraus, se voidaan aina torjua. Ainoa 
pakko koskee rakastavan henkilön sitoutumista 
hänen rakastamansa henkilön hyvän edistämiseen.

Keskinäinen rakkaus muodostaa lahjoitus-relaa-
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tioiden verkon, joka merkitsee myös voimakasta 
eettistä sidosta. Useat yhteiskuntaelämän parhaista 
piirteistä perustuvat tällaisille lahjoil1e, emmekä 
mahdollisesti tulisi lainkaan toimeen ilman niitä. 
Jos hylkäämme tällaisen ajatuksen, ajaudumme 
itsepetokseen uskottelemalla itsellemme sekä an-
saitsevamme sen mitä vaadimme muilta että luo-
vamme muille pakotteita antamalla heille jotakin. 
Voimme edelleen väittää, virheellisesti, että olem-
me ansainneet sen, mitä meillä on, joko tekemällä 
hyviä kauppoja tai ehkä tuottamalla jotakin niin 
paljon, että olemme erikoistuneet. Totuus on, että 
rakkautta voidaan vain kerjätä kuten mitä tahansa 
muutakin lahjaa.

Rakkauden lahjojen aihe iiri on liian laaja tässä 
yhteydessä yksityiskohtaisemmin kehiteltäväksi. 
Tarkoitukseni on vain tehdä tilaa Sade-kritiikil-
le, joka tulee vähemmän ilmeisestä suunnasta. Ei 
ole helppoa kritisoida kirjailijaa, joka haluaa olla 
paheellinen. On epätodennäköistä, että hän olisi 
samaa mieltä rakkauden tärkeydestä. Miksi hänen 
pitäisi välittää siitä? Jos rakkautta on olemassa, sade-
laisen koston välttämättömyys poistuu, jopa ilman 
keinotekoisen maailman alistavaa valtaakin. Tämä 
näyttääkin toivottavalta; mutta se ei riitä Sadelle, 
jos rakkaus ei lupaa ehdottomia purkautumisia. Ja 
sitä rakkaus ei voi tehdä.

Saden elämänkatsomus ei tee ihmisten välistä 
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täyttymystä meille ymmärrettäväksi. On varmasti 
niin, että jos yhteiskunnallisen tason valta riittää 
Sadelle, hän on kritiikin ulottumattomissa. Mutta 
niille, jotka eivät halua mennä yhtä pitkälle kuin 
Sade, voi lahjoitus-relaation ajatus suoda hieman 
helpotusta yksinäisen, lyhyen ja eläimellisen ole-
massaolon uhkaa vastaan. Koska Sade pyrkii täy-
delliseen kontrolliin, hänen täytyy kieltää myös 
rakkauden ja kiintymyksen arvo — mutta ei kun-
nioituksen. Voimme ymmärtää Saden tilanteen pa-
remmin seuraavasti. Ihminen voi menestyä hyvin, 
mutta jos muut kieltävät häneltä rakkautensa, hän 
voi vain yrittää kovemmin. Kunnioituksesta poike-
ten kiintymys ja rakkaus virtaavat eri suuntaan eli 
kohti agenttia. Tästä syystä jotkin hyvät asiat, kuten 
rakkaus, ovat lahjoja, joita voidaan anoa. Sadelaisia 
sankareita ihaillaan ja kunnioitetaan usein; merkit-
tävä osa heidän julmuudestaan on todellakin ym-
märrettävissä vaatimukseksi tulla kunnioitetuiksi. 
Koska väkivalta on vaatimus tulla kunnioitetuksi, 
jokainen, joka ei esitä kunnianosoituksia heille, on 
väärässä. Mutta heitä ei koskaan rakasteta. Miten 
voitaisiinkaan? He kieltäytyvät hyväksymästä lahjaa 
uhreiltaan.

Kaupankäyntianalogia toimii hyvin tässä yh-
teydessä: useissa tärkeissä tunnetason tapauksissa 
ihminen yrittää ostaa tunteita markkinoilta, jotka 
ovat jo täynnä niitä. On myyjän markkinat, eikä 
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kukaan ole halukas myymään. Mikään, mitä ostaja 
tarjoaa maksuksi: ei kelpaa, ja niinpä hänen täytyy 
kerjätä. Sade jättää huomiotta tämän analogian — 
koska hän vihaa sitä. Hänelle yhteiskunta on raa’an 
vallankäytön kenttä, jossa voimakkaat persoonal-
lisuudet törmäävät passiivisuuteen ja hitauteen. 
Voimakkailla ei ole koskaan mahdollisuutta pääs-
tä osingoille rakkaudesta ja kunnioituksesta pait-
si vallan käyttäjien välillä, jotka liittävät sellaisiin 
tunteisiin tietyn käyttöarvon voidakseen paremmin 
hyötyä uhreistaan. Normaalisti ymmärretyssä yh-
teiskunnassa voimakkaimmatkin yksilöt tarvitsevat 
rakkautta ja kiintymystä, ei keinona jonkin muun 
päämäärän saavuttamiseksi, vaan arvona sinänsä. 
Saden maailma on päinvastainen ja juuri siksi niin 
outo. Hän puhuu nautinnosta tavalla, joka saman-
aikaisesti herättää onnettomia tunteita.

Itse asiassa nautinto ja onnellisuus ovat Sadelle 
kaksi eri asiaa. Ihminen voi itse aiheuttaa itselleen 
nautintoa kiihottamalla omia aistejaan, mutta on-
nellisuus on vapaiden persoonien välisen vaihdon 
tulosta. Sade ei välitä sellaisesta rakkaudesta eikä 
onnellisuudesta. Tämä ei olekaan yllättävää, kos-
ka hän suosittelee paheellisuutta. Mutta haluaisin 
osoittaa, mitä Sade menettää väittäessään rakkaut-
ta hyveelliseksi harhakuvaksi Justine ja muutkin 
hänen tarinoidensa henkilöt kärsivät loputtomasti 
tästä. Sade jättää huomiotta rakastettuna olemisen 
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halun ja etiikassa kovin tärkeän tahdonvoiman vä-
lisen tasapainon.

Aidosti hyveellinen, tai antisadelainen agentti 
herättää hempeämpiä tunteita ja voi odottaa saa-
vansa osakseen rakkautta ja kunnioitusta. Sade rea-
goi tällaiseen tapahtumaan dramaattisesti. Hänhän 
väittää, että hyveellinen itsesuojelu on ansa. Jos ih-
minen on hyveellinen, hän kerjää hyväksymistä ja 
on tällä tavalla vaarassa joutua uhriksi. Yritys tehdä 
edullinen vaikutus merkitsee hyveellisen ihmisen 
joutumista pulaan, jos muut ihmiset eivät osta tätä 
vaikutelmaa. Hän ei ole vain pettynyt vaan hän on 
myös toisten armoilla. Tämä on Saden tärkein nä-
kökohta hyveen etiikkaa vastaan: kerjäät rakkautta, 
mutta niin tehdessäsi vain vahingoitat itseäsi. Hän 
ajattelee, että ainoa vaivan arvoinen nautinto on sel-
lainen, jonka voi ostaa (kuten prostituutio) tai ottaa 
väkisin (kuten ryöstö). Rakastaminen on kuiten-
kin vaarallista. Antamalla lahjoja ihminen sitoutuu 
vastaanottajaan, jota hän ei voi omilla toimillaan 
kontrolloida. Tässä mielessä rakastava ihminen te-
kee itsensä haavoittuvaksi.

Molemminpuolinen pelko on ilmeistä irstailijoi-
den keskuudessa. Kypsä Juliette myrkyttää lopulta 
ystävättärensä Clairwilin. Madame -Durand sanoo: 

”Kuuntele Juliette, äläkä vain paljasta mitään. 
Tämä saari Dalmatiassa . tämä prinsessa Christi-
ne... tämä matka rakas tyttö, olisit ollut hukassa Se 
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kaikki oli vain ansa, jonka oli asettanut nainen, jota 
luulit ystäväksesi. Hän suunnitteli sinun kuolemaa-
si. Hän himoitsi omaisuuttasi.”

Juliette kostaa epäröimättä: 
”Meille tarjoillaan; olin tehnyt päätökseni. Tun-

tien mahdottomaksi antaa pettää itseäni, liiaksi 
uskoen madame Durandin paljastusten vilpittö-
myyteen, sujautan käteeni piiloitetun myrkyn en-
simmäiseen ruokalajiin, jonka ojennan Clairwilille. 
Hän nielaisee, horjahtaa tuoliltaan ja kaatuu pääs-
täen hurjan huudon.”

Petos on jokaiseen sadelaiseen ystävyyssuhteeseen 
kätketty paha.

Saden oma näkemys kieltää ajatuksenkin muilta 
ihmisiltä odotettavissa olevasta rakkauden lahjasta. 
Tästä syystä koko etiikan maailma näyttää Saden 
romaaneissa vieraalta ja pelottavalta. Hänen maa-
ilmassaan vallitsee ikuisen rakkauden sijasta kieltä-
misen, pettämisen ja petollisuuden pelko. Pelkonsa 
vallassa olevaa heikkoa ihmistä vaivaa jatkuvasti aja-
tus ensi-iskun välttämättömyydestä. Jokaisessa ystä-
vyydessä on mukana epävarmuustekijä, koska petos 
lupaa niin paljon nautintoa. Samanaikaisesti Saden 
tarinat ovat kuitenkin täynnä elostelijoiden välisen 
aidon kiintymyksen ylistystä. Ystävyys, luottamus, 
yhteistyö ja rakkaus kääntyvät kaikki omiksi ivael-
mikseen. Vaikka ystävyyden ja rakkauden särkemi-
nen on julman mielihyvän ihana lähde, se kuitenkin 
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jätetään käyttämättä siitä vähäpätöisestä ilosta, -että 
ne jätetään koskemattomiksi. Koska ystävyys sattuu 
olemaan hyve ja rakkaus taas kristittyjen ylistämää, 
on irstailijoiden välinen kiintymys eräs Saden filoso-
fian yllättävimpiä kohtia. Kyetäksemme selittämään 
sen meidän on tutkittava yhteiskuntasopimuksen 
merkitystä Saden romaaneissa.

Näkemys yhteiskunnallisesta hyvästä auttaa meitä 
ymmärtämään yhteiskunnallisten tapojen valtavaa 
voimaa sekä Saden kapinan raivokkuutta. Jos ih-
minen ei saa osakseen aivonantoa, hän voi esitellä 
itsensä sellaisena, että nämä lahjat voidaan antaa 
hänelle. Yhteiskunnasta, historiasta ja tavoista riip-
puu, mitä avoimia asemia ihminen voi vallata. Niin-
pä ainoa asia, jonka ihminen voi tehdä halutessaan 
olla onnellinen, on pitää huolta siitä, että hän on 
paikalla viimeisiä osuuksia jaettaessa. Syynä hänen 
avuttomuuteensa yhteiskunnallisten tapojen ja nor-
mien suhteen on, että hänen asemansa avoimuus 
määritellään niiden kautta. Hänen on seurattava eti-
kettiä — mitä se sitten sattuukin vaatimaan. Tietysti 
todellinen moraalinen sankari voi unohtaa muiden 
ihmisten arviot itsestään, mutta tuloksena on supe-
rerogatorinen etiikka, joka on todella julmaa. Ainoa 
korvaus tästä on narsistinen itseihailu, joka seuraa 
supererogatorisen moraalisen omaksumisesta.

Tämä tosiasia saa meidät myös näkemään Saden 
äärimmäisen pahan: yksinäisyyden. Viimeinen teok-
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sessa Les 120 journées de Sodome mainittu yksinäi-
nen mies on kaukana äärimmäisestä sankarista. Hän 
on liian yksinäinen. Toisin kuin tavalliset ihmiset, 
jotka ovat avoimia rakkaudelle ja valmiita ottamaan 
riskejä ja kärsimään vaivaa niiden takia, sadelaiset 
sankarit järjestävät elämänsä siten, että heidän nau-
tintonsa on heidän omaa tuotettaan. He valmista-
vat keinotekoista mielihyvää. Jopa onnistuessaan he 
ovat vain työläisiä.

Saden teksti voidaan ymmärtää menetetyn kiin-
tymyksen parannuskeinona. Vain narsismi voi pelas-
taa ihmisen yksinäisyydeltä, koska hyve on äärim-
mäinen ansa. Hän projisioi oman itsensä uhriensa 
lihaan ja nauttii omasta kuvastaan siellä. Kostona 
siitä, että on pakotettu kerjäämään, on tyydyttymi-
sen mahdollisuuden kieltäminen. Tämän mukaisesti 
ihminen voi väittää, että ainoa hyvä asia on ihminen 
itse. Hirvittävien asioiden tekeminen toisille merkit-
see nauttimista oman itsensä ulkoistamisesta. Passii-
viseen maailmaan painettu poltinmerkki on hirviön 
lahja hänen omalle ihailevalle itselleen.

Sadelaisten sankareitten uhrejaan kohtaan tunte-
ma viha on ymmärrettävää ajateltaessa heidän yksi-
näisyyttään ja narsismin katkeran suloisen lääkkeen 
tuottamaa pettymystä. He vihaavat uhrejaan, koska 
nämä eivät koskaan suo heille täyttymystä. Kidut-
tava ajatus siitä, että uhrit ovat tavoittamattomia, 
esiintyy ainakin kahdessa eri muodossa: ensinnäkin, 
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he kuolevat ja siten pakenevat; ja toiseksi, vieläkin 
useampia — itse asiassa rajattomasti — ihmisiä tu-
lisi tuhota. Clairwil haluaa tietää, mitä ministeri 
Saint-Fond tekee uhreilleen ennen näiden kuole-
maa. Saint-Fond tunnustaa uskonnon vaivaavan 
häntä vielä siinä määrin, ettei hän voi olla varma 
sielun kuolemattomuuden mahdottomuudesta. 
Hän kertoo Clairwilille:

”Jotta uhria estettäisiin osallistumasta taivaan 
iloihin, hänet täytyy saada sydänverellään allekir-
joittamaan lupaus, että hän antoi sielunsa paho-
laiselle: sitten työntää kyrvällä tämä paperi hänen 
persereikäänsä, ja samanaikaisesti tuottaa hänelle 
niin suurta tuskaa kuin vain oli vallassamme saada 
hänet kärsimään.”

Tämä lähettää uhrin ikuiseen helvetin tuskaan. 
Muussa tapauksessa ei voida koskaan olla varmo-
ja, ettei uhri olisi karannut kiduttajaltaan. Mutta 
ylipäätään tällainen strategia perustuu teistiselle 
järkeilylle, ja olisi vaikea nähdä, millä tavalla tiu-
kasti ateistinen järkeily voisi vähentää Saint-Fondin 
tuskaa sen suhteen, että hän menettäisi uhrinsa hy-
välle. Tämän Iisaksi hänen pelkojensa vastapainona 
on vain teoreettinen oppi. Mielihyvästä ja tuskasta 
poiketen filosofinen varmuus ei ole sisäinen tunne, 
joka esiintyessään olisi todellinen. Teoria on vaaral-
lista ja hyvä dialektikko voisi tehdä tuhojaan jopa 
irstailijan mielessä olettaen, että hänen elämän-
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suunnitelmansa perustuu rationaaliselle ajattelulle. 
Jos se taas perustuu jumalanpilkan iloille, on asia 
kokonaan toinen.

Joukkomurha on myös tärkeä mutta ei vakuut-
tava nautinto Saden sankareille: ”Olympe ja minä 
vapisimme terassilla nähdessämme, millä nopeudel-
la liekit levisivät. Kaikki 37 sairaalaa tuhoutuivat, 
ja kuolleiden määrä ylitti jo 20 000. Juliette tietää, 
että luonto ei anna ihmiselämälle mitään arvoa, ja 
tulen sammuttua hänen täytyy löytää uusia nau-
tintoja. Tästä syystä Saden maailmassa nautinto 
edustaa Sisyfoksen, tai nykyaikaisen teollisuustuo-
tannon, loputonta työtä: toistamista, joka yhdis-
tyy turhaan toiveeseen siitä, ettei tarvitsisi koskaan 
kerjätä mitään sellaista, jonka voi tuottaa itsekin. 
Emme kuitenkaan voi valmistaa sitä kaikkea, kuten 
Sade joskus itsekin oivaltaa, kun hänen sankarinsa 
eivät saa erektiota tai kun he haaveilevat joukko-
murhasta tai haluaisivat tuhota itse luonnon.

Koska irstailun mahdollistama tuotantotapa on 
rajoitettu, tuloksena on toisto ja liioittelu. Jane Gal-
lop tulkitsee joidenkin tekstien viittaavan huoraa-
miseen, rakkauden väärennökseen: 

”Eugenie, oppilas, kuten Juliettekin, letukka, 
on valmis kantamaan toisen leimaa. Vailla mitään 
omaa toivetta tai ajatusta, häntä kiihottaa jonkun 
toisen halu tai ajatus. Contrafacere, väärentää, teh-
dä jotakin tehdä toisen aiheuttaman paineen alaise-



249

na vastoin jotakin tulevaa. Kolikon aitous perustuu 
sen samankaltaisuuteen mallikolikon kanssa. Ai-
doin kolikko on paras kopio, todellisin väärennös.” 

Tällainen on surullinen johtopäätös Saden tari-
nassa työn etiikasta: poltinmerkki, ei lahja. Mutta 
kypsällä Juliettella on oma tahto, ja lurjukset ovat 
yksinvaltiaita. 

Sadelaisella kostajalla on todellakin syynsä vihata 
sekä luonnollista maailmaa, jota hän ei voi kontrol-
loida, että yhteiskunnallista rakkauden poltinmerk-
kiä, rakkauden, jota hän ei vielä voi jakaa toisten 
kanssa. Sade kääntyy yhteiskuntasopimuksen kei-
notekoiseen maailmaan ja tulkitsee sen teatteriksi. 
Hän pyrkii valtaan ja nautintojen kontrolloimiseen. 
Loputon taistelu pettymystä vastaan voidaan välttää 
ystävien seurassa. Tämä merkitsee sekä yhteiskunta-
sopimuksen että keinotekoisten yhteiskunnallisten 
suhteitten solmimista. Tästä syystä yhteiskunnalliset 
suhteet, ihailu ja rakkaus ovat enemmänkin instru-
mentaalisia kuin olennaisia. Niitä ei tarvita sanka-
rillisen identiteetin takia, vaan siksi, että voitaisiin 
kokea nautintoa ilman luonnollista pettymystä. 
Gallop pysyttelee luonnollisten kategorioiden ta-
solla ja näyttää unohtavan sekä yhteiskunnallisten 
lakien tarpeen että sadelaisen teatterin näyttämön. 
Yhteiskuntasopimus luo sekä keinotekoisen rak-
kauden että kuvitteellisen mielihyvän. Tällä tavalla 
Sade selittää, mitä merkitsee saalistajana oleminen.
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Yhteiskunta-
sopimuksen 

ivaelma
Saden hillittömän egoismin mukaan ”kaikki on sen 
varassa, että tämä järjetön veljeyden käsite romute-
taan”, ja että ”sinun oman itsesi ja jonkun muun 
itsen välillä ei esiinny minkäänlaista yhteyttä”. 
Tämä kielteinen ajatus on sen juhlallisen uskolli-
suuden valan vastakohta, jota elostelijat vannovat 
toisilleen: ”Heittäytyen toistensa syliin nämä kaksi 
ystävystä kokonaisen neljännestunnin tuhlailevat 
toisilleen vilpittömiä ystävyyden, luottamuksen ja 
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kiintymyksen vakuutuksia.  Varttitunti on pitkä 
aika syleillä toista. He ovat aitoja ystäviä. Toisaalta 
on kuitenkin totta, että he eivät koskaan alistaisi 
omaa hyväänsä toisen hyväksi.

Nämä käsitesekaannukset ovat merkkinä siitä, 
että ystävät hyväksyvät sellaisen yhteiskuntasopi-
muksen, joka jakaa maailman saalistaviin sankarei-
hin ja passiivisiin uhreihin taaten, että nämä luokat 
pysyvät erillään. Kun on sovittu arvojen kriteereis-
tä, sankarit voivat itsensä lisäksi identifioida myös 
uhrinsa. Joitakin ihmisiä pidetään kurjina olentoi-
na, jotka eivät ansaitse mitään. Myös irstailijoiden 
välinen ystävyys tulee näin mahdolliseksi. Yhteis-
kuntasopimuksen myötä luodaan keinotekoinen 
maailma. Tällainen artefakti on niin hyvin suunni-
teltu, että itsensä uhraaminen käy tarpeettomaksi. 
Se muistuttaa teatterin näyttämöä tai salaseuraa, 
jossa julmuuden ja pelon täydelliset suunnitelmat 
voidaan toteuttaa. Kaikki yhteiskunnalliset paheet 
muuttuvat ystäville nautinnollisiksi. Aiemmat jul-
man elämän epätäydellisyydet voidaan korjata, iro-
nisesti, ylistämällä niitä vapaasti. Sadelainen maail-
ma on Thomas Hobbesin ja Niccolo Machiavellin 
ehdottaman yhteiskunnan ylösalaisin käännetty 
versio.

Hobbes haluaa uudistaa vanhakantaista yhteis-
kuntajärjestelmää oikean tieteen avulla siten, että 
siinä ilmenisivät kaikki lainsäädännön rationaaliset 
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piirteet. Todellista luonnontilaa ei ole kuitenkaan 
koskaan esiintynyt, koska ”sellaista aikakautta ei 
ole koskaan ollut, jossa jokainen yksilö olisi ollut 
sodassa kaikkia muita yksilöitä vastaan”. Mutta 
historian aikana on esiintynyt useita sen kaltaisia 
kaoottisia tilanteita, erityisesti sisällissotien aikana 
ja niiden jälkeen. Sade näyttää myös yhtyvän näke-
mykseen, jonka mukaan kaoottista luonnontilaa ei 
ole koskaan esiintynyt. Hän viittaa lukuisiin yhteis-
kuntajärjestelmiin, sekä historiallisiin että nykyisiin 
esimerkkeinä, joita Ranskankin tulisi noudattaa. 
Hän väittää epäsuorasti, että ne kaikki ovat Rans-
kassa vallitsevaan järjestelmään verrattuina sivisty-
neitä. Sadelle tämä merkitsee, että ne ovat julmia 
ja epäoikeudenmukaisia, mutta eivät täydellisesti. 
Hänen oma yhteiskunnallinen projektinsa tähtää 
yhteiskuntaan luontaisesti kuuluvan pelon täydel-
listämiseen. Saden Ranska muistuttaa Hobbesin in-
tiaaniyhteiskuntia. Hobbesin mukaan ”Amerikan 
villitkään eivät ole vailla joitakin kelpo moraalilau-
seita ... mutta he eivät kuitenkaan ole filosofeja.” 
Keitä ovat sadelaiset filosofit, ja millaisina he näke-
vät yhteiskunnalliset artefaktit?

Keinotekoinen yhteiskuntajärjestys ilmenee Sa-
den teoksissa kahdella eri tasolla. Ensinnäkin, teok-
sessa Les 120 journées de Sodome, hän suunnittelee 
Sillingin linnassa oman (täsmällisen) utopiansa. Se 
ilmestyy uudelleen näkyviin teoksessa Justine nel-
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jän, kirkkoon kätkeytyneen munkin muodostamas-
sa yhteisössä, ja teoksessa Juliette, mielihyvän salai-
sessa yhteisössä, Pariisin Veljeskunnassa. Toiseksi, 
kaikissa teoksissaan hän luonnostelee täydelliseksi 
kehitettyä (kätkettyä) autoritaarisuuteen, pakotta-
miseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen perustuvaa 
yhteiskuntajärjestystä. Tämä järjestelmä esiintyy 
jo Vanhan Hallituksen maailmassa, mutta ei ole 
identtinen sen kanssa. Ensimmäisen lähestymista-
van tulkinta on helpompi kuin jälkimmäisen, joka 
piileskelee varsin kaoottisen aineiston joukossa Sa-
den teoksissa. Tulen tarkastelemaan kumpaakin, sil-
lä ilman Saden yhteiskuntafilosofiaa mikään kuvaus 
hänestä ei voi olla riittävä. Käsittelen kuitenkin vain 
hänen romaanejaan ja jätän syrjään Suuren Vallan-
kumouksen ajan poliittiset pamfletit.

Teoksessa La philosophie dans le boudoir, Dol-
mance ja Ritari käyvät mielenkiintoisen keskuste-
lun. Dolmance, joka edustaa totuutta, vastustaa 
laajamittaista tasavaltalaisuutta. Hän selittää, että 
nuorempi filosofi on osunut oikeaan lukuisissa 
kohdissa paitsi seuraavassa, kaikkein tärkeimmässä 
teesissä: älä koskaan luota sydämeesi. Hänen mu-
kaansa kaikki intuitiot ovat arvottomia. Ritarin 
näkemysten kritiikin kautta Sade tekee selväksi, 
että yhteiskunnallisten tapojen ja moraalisopimus-
ten alueella ei esiinny kulttuurisia universaaleja. 
Päinvastoin, kaikki riippuu neuvotteluista, ja on 
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hyvin oikullista. Taustalla oleva yhteiskuntajärjes-
tys ei perustu mihinkään järjelliseen ihmistä ja hä-
nen motiivejaan koskevaan teoriaan. Sade yrittää 
todistaa tämän tarkastelemalla yhteiskuntaelämää 
sosiaalis-historiallisen ja antropologisen tutkimuk-
sen valossa. Näin tehdessään hän pyrkii osoitta-
maan, että mikä tahansa, jota ranskalaiset pitävät 
epäoikeudenmukaisena ja vallankumouksellisena, 
on aina jossakin muualla täysin hyväksyttyä. Mer-
kittävimmillään tämä ilmenee yhteiskuntaelämän 
varhaiskantaisimmilla tasoilla, jotka ovat lähimpä-
nä luontoa. Hän esimerkiksi sanoo, että ”Pippu-
rirannikon ja Gabonin mustat antavat vaimojensa 
huorata omien lastensa kanssa”, jonka hän olettaa 
osoittavan, että insestitabu ei ole yleispätevä. Paavi 
tuntee seuraavat etnografiset tosiasiat:

”Egyptiläiset, arabit, kreetalaiset, kyproslaiset, 
rhodoslaiset, fokaialaiset, kreikkalaiset, pelagit, 
skyytit, roomalaiset, foinikialaiset, persialaiset, in-
tialaiset, kiinalaiset, gootit, sarmaatit, irlantilaiset, 
norjalaiset, sveevit, skandinaavit, kaikki pohjoisen 
kansat, gallialaiset, keltit, kimbrit, germaanit, bre-
tagnelaiset, espanjalaiset, mustat; kaikki nämä yk-
silöt ... ylipäänsä kaikki, ovat surmanneet ihmisiä 
jumaltensa alttareilla.”

Tästä syystä, sanoo Sade, ei ranskalaisten omaa 
moraalia koskevilla ajatuksilla ole mitään merkitys-
tä. Pätevä teoria arvoista on rakennettava psykolo-
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giselle pohjalle, alkaen ihmisen luonteesta purkau-
tumiseen pyrkivänä olentona.

Saden antropologista näkemystä voidaan tieten-
kin pitää ivaelmana. Viitatessaan antropologisesta 
kirjallisuudesta löytämiinsä raiskauksiin, murhiin 
ja ryöstöihin, hän tarjoaa todistusaineistoa, joka 
on rajusti intuition vastaista. Tästä huolimatta on 
eräs etiikan pitkäaikainen koulukunta, johon kuu-
luvat mm. Edvard Westermarck ja John Mackie, 
ajatellut, että tällaisella todistusaineistolla täytyy 
olla jonkinlainen episteeminen arvo. Saden valos-
sa Mackien skeptinen ”relatiivisuusargumentti” ei 
ehkä näytä vakuuttavalta. Sade osoittaa, että mikä 
tahansa tällainen kannanotto voidaan kääntää pi-
laksi, joka perustuu perversseihin tapoihin.

Sade tarvitsee puhtaan taulun, johon kirjoittaa 
julmuudesta aiheutuvaa nautintoa ja nautinnosta 
johtuvaa tuskaa koskeva mielitarinansa. Pyrkiessään 
hedonismiin hän väittää, että kaikki ihmisen toi-
minnot ovat yhtä hyväksyttäviä. Ritari lukee seuraa-
van hempeämielisen viestin kadulta löytämästään 
pamfletista:

”Elvyttäkää kauppanne, antakaa tuotteillenne 
taas voimaa ja uusia markkinoita; saattakaa tai-
teenne kukoistamaan, rohkaiskaa maataloutta, joka 
on niin välttämätön teidänlaisellenne hallitukselle, 
jonka päämääränä lienee tyydyttää kaikkia ilman, 
että ketään tarvitaan... antaa muitten kansojen näh-
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dä teidät onnellisina, niin ne tulevat ryntäämään 
onneen samaa tietä, jonka te olette niille osoitta-
neet.”

Tällainen kasvatuksellinen ohje kuulostaa oudol-
ta, koska pamfletissa on jo puolustettu varastamista 
laillisena keinona turvata itselleen korkeampi elin-
taso: 

”Jos varastaminen toisaalta ylläpitää tasa-arvoa, 
se toisaalta taas tekee oikeutetummaksi varjella 
omaisuuttaan. Millaisia ovat yhteiskuntasopimuk-
sen osatekijät? Eivätkö siihen kuulukin yksilön luo-
puminen sekä osasta vapauttaan että omaisuuttaan 
sen varmistamiseksi, että suurin osa niistä säilyy?”

Murhaa, insestiä ja lukuisia muitakin väärinkäy-
töksiä puolustetaan. Koska nämä periaatteet eivät 
ole ristiriidattomia, Dolmancen kaltainen ajattelija 
pystyy osoittamaan, että niiden osana on joutua 
yhteiskunnallisen komedian uhreiksi: 

”Haluaisin, että voisi vapaasti pilkata kaikkea; 
että ihmiset, jotka ovat kokoontuneet mihin ta-
hansa temppeliin rukoilemaan Ikuista tapojensa 
mukaan, voisi nähdä näyttelijöinä, joiden esiinty-
miselle kenen tahansa on lupa mennä nauramaan.” 

Kaikki arvot ja jumalat ovat inhimillisiä luomuk-
sia, ja sellaisina ne ovat, totuuden ja auktoriteetin 
vaatimuksissaan, naurettavia. Ritari, joka väittää 
olevansa filosofi, tekee tyypilliset filosofin möh-
läykset.
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Eräs Saden keskeisiä metodisia periaatteita on 
komediaan turvautuminen. Dolmance, joka tie-
tää enemmän, soveltaa sitä kaunistelemattomaan 
totuuteen, joka ei ole mitään muuta kuin tutun 
poelaisen perverssiyden soveltamista yhteiskunta-
rakenteeseen. Hän sanoo: 

”Sanalla sanoen, voiko nautintoja, jotka ovat sal-
littuja, verratakaan nautintoihin, jotka yhdistävät 
kiihottaviin mieltymyksiin ne arvaamattomat ilot, 
jotka yhteiskunnan asettamien rajojen särkeminen 
ja kaikkien lakien loukkaaminen aiheuttaa?”

 Tällainen on Saden oma transgressiivinen teo-
ria, joka koskee ”välinpitämättömyydestä synty-
neitä iloja”, joita verrataan niihin, jotka ”ihminen 
saa omasta herkkyydestään”. Osoite on selvä: on 
yhdentekevää, laillistetaanko varastaminen ja mur-
haaminen vaiko ei. Mitä tahansa lakeja ja moraa-
lisia arvoja ihminen voikin tunnistaa, ja mitä ta-
hansa päätöksiä ne määräävätkin, suurin nautinto 
koituu aina tiukan lain rikkomisesta. Tästä syystä 
ongelman ydin onkin mahdollisuudessa ymmärtää 
rikottavan lain luonne. Jos ei lainkaan olisi olemassa 
lakia ja rikosta, miten syntyy mahdollisuus loukkaa-
miseen ja nautintoon? Yhteiskuntasopimus säätää 
lakeja, jotka voidaan myös rikkoa; ja koska rikos ja 
paheellisuus ovat tyhjyyden ainoat metaforat, lain 
rikkominen merkitsee sekaannusta ja kuolemaa. 
Samalla se merkitsee myös mielihyvää. 
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Saden kohdalla poliittisesta filosofiasta tutulla 
yhteiskunnallisella luonnontilalla on kahtalainen 
merkitys. Käsite tarkoittaa hobbesilaista ajatusta 
yhteiskunnan alkutilasta. Sen ensimmäinen merki-
tys on, että ihmisen luonnollisen olotilan määrää se 
yhteiskunta, jossa hän elää. Sen toisen merkityksen 
määrittelee Sade, seuraten tässä Hobbesin omia sa-
noja. Hän kirjoittaa: 

”Mutta siitä syntyy, te sanotte, ikuinen sotati-
la. Olkoon, mutta eikö se ole Luonnon oma tila? 
Eikö se Ole ainoa tila, joka meille todella sopii? 
Ihmiset syntyvät yksinäisinä, kateellisina, julmina 
ja vallanhimoisina: he haluavat saada kaiken luo-
pumatta mistään...”

Minkäänlainen hobbesilainen yhteiskuntasopi-
mus ei voi toimia, koska heikot menettävät kaiken 
vahvoille, vaikka vahvojen ei tarvitsekaan antaa hei-
koille mitään myönnytyksiä. Voimakkaille keskinäi-
sestä taistelusta on hyötyä, koska ihminen ansaitsee 
kaiken, jonka suinkin kykenee kahmimaan. Tämä 
on hobbesilainen kuvaus ihmisen alkuperäisestä 
tilasta, vaikka Hobbes tietysti väittää, että kaikki 
yksilöt ovat yhtä voimakkaita, sillä kukaan yksilö 
ei kykene puolustautumaan kaikkia muita vastaan. 
Koska Sade ei arvosta tätä piirrettä Hobbesin teo-
riassa, hän ajattelee, että vahvat tulevat voittamaan. 
Vaihtoehtoisesti voidaan ajatella, että koska asia on 
Saden kannalta yhdentekevä, ei ole merkitystä sillä, 
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kumpi voittaa.
Sade esittää ranskalaisen yhteiskunnan luonnon-

tilan likiarvona, koska kyseessä on ikuisesti epäoi-
keudenmukainen yhteiskuntajärjestys. Sen väki-
valtaisuus on vain ohuesti verhottu. Tässä hänen 
näkemyksensä eroaa hobbesilaisesta, joka sijoittaa 
koko luonnontilan kuvitteelliseen maailmaan tai 
ajallisesti tai paikallisesti kaukaisiin paikkoihin. 
Hobbes kieltäytyy kuvailemasta omaa maailmaan-
sa keskinäisenä elämästä ja kuolemasta kamppai-
lemisen kenttänä. Sade puolestaan on katkerasti 
tietoinen olemassa olevan yhteiskuntajärjestyksen 
sisältämistä vaaroista: ” ’Ystävät’, sanoin kahdelle 
seuralaiselleni, ’ihmisten, jotka ovat niin samanlai-
sia, ei pidä koskaan erota toisistaan, ja jos heillä on 
huono onni joutua vangeiksi yhdessä, heidän tulisi 
yhdistää voimansa niiden kahleiden murtamiseksi, 
joilla ihmisten epäoikeudenmukaisuus heitä lannis-
taa. Tästä syystä luonnontila, ihmisen alkuperäisenä 
olotilana, on todellakin sietämätön, ja ihmisten pi-
täisi yhdistää voimansa sitä vastaan ja solmia uusi 
yhteiskuntasopimus, joka takaisi paremman yh-
teiskuntajärjestyksen. Hobbesin luonnontilan eräs 
tekijä on luonnollinen laki, mutta luonnontilan 
vallitessa se ei voi toimia. On ensin perustettava 
jonkinlainen yhteiskuntajärjestys, jonka vallitessa 
luonnollinen laki voi toimia tehokkaasti valtion 
säätämien lakien kautta. Sade ajattelee periaatteessa 
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samalla tavalla. Näennäinen luonnontila — vallitse-
va yhteiskunta on muutettava utopiaksi, jossa hal-
litsevat irstaileva elämäntapa ja luonnon julmat lait.

Sadelle yhteiskunnallinen elämä on kauhistus, 
koska siinä voi joutua potentiaalisen väkivallan ja 
paheellisuuden uhriksi voimatta kuitenkaan nauttia 
niistä. Hänen uusi yhteiskuntajärjestyksensä hyö-
dyntää luontoa systemaattisesti. Sade itse asiassa 
kääntää hobbesilaisen mallin päälaelleen siten, että 
ihanneyhteiskunta on julmempi kuin alkuperäinen. 
Jos Ranskan valtio todellakin on helvetillisen epä-
oikeudenmukainen, voidaan tämä asiantila korjata 
solmimalla uusi yhteiskuntasopimus. Se tulee tosin 
tekemään elämän vieläkin epäoikeudenmukaisem-
maksi, mutta myös irstailijalle nautittavammaksi. 
Tässä uudessa keinotekoisessa ympäristössä- kostaja 
voi kontrolloida asioita ja tulla saalistajaksi.

Saden mukaan kaikki olemassa olevat yhteiskun-
tajärjestelmät, ulottuen historiallisista valtakunnista 
ja nykyisistä varhaiskantaisista kulttuureista hänen 
omaan Ranskaansa, ovat yhtä raakalaismaisia. Näi-
den yhteiskuntien keskuudessa ei esiinny minkään-
laista kehitystä tai historiallista edistystä. Koska ne 
kaikki ovat yhteiskunnallisesti luonnontilassa, ne 
ovat mielivaltaisesti pahoja; tästä syystä niiden elä-
mä ei voi olla merkityksellistä. Enintään voidaan 
nähdä, että kaikki moraalinormit ovat tavanomaisia 
ja tyhjiä: mikä on pakollista Ranskassa, on kiellettyä 
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jossakin muualla, ja kaikkea käsittämätöntä tapah-
tuu: ” ’Daniel’, paavi jatkoi, ’kertoo meille, että ba-
bylonialaiset heittivät onnettomia kuumiin uunei-
hin. Sade haluaa perustaa irstailevien sankariensa 
välille uuden yhteiskuntasopimuksen tehdäkseen 
epäoikeudenmukaisuuden ja julmuuden keinote-
koisiksi, koska silloin ne ovat kontrolloitavissa ja 
nautittavissa ilman katkeruutta.

Teoksessaan Les 120 journées de Sodome, Sade 
kutsuu lukijan liittymään mukaansa etsimään 
eräänlaista paratiisillista tai utooppista yhteiskun-
tajärjestystä; se perustettaisiin eristettyyn Sillingin 
linnaan, Saksan Mustanmetsän lumihuippuisille 
vuorille. Sen asukkaille se tulisi olemaan enem-
mänkin kuin vain pelkkä linna, nimittäin koko-
nainen maailma, paheellisuuden valtakunta. Kun 
irstailijat kerran ovat vallanneet Sillingin, kukaan 
ei voi tulla sinne tai poistua sieltä. Ulkopuolinen 
maailma lakkaa olemasta; jäljelle jäävät vain linnan 
huoneet ja salit. Asukkaat ovat ikään kuin saarel-
la; he ovat jäykistyneen ilman ja jäätyneen veden 
ympäröimiä. Ruoka ja juoma saadaan kellareista, 
ja ruoan olemassaolo on itsestään selvyys. Keittiö 
ei ole osa sosiaalista elämää; keittiömestarit ja kokit 
ovat näkymättömissä.

Kun Sade on sulkeistanut maailman, yhteis-
kuntasopimus voidaan sopia sen sisällä. Kuten jo 
aiemmin on osoitettu, tämä yhteiskunta koostuu 
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neljästä irstailijaystävyksestä (Saden sankarit), 
heidän vaimoistaan (jotka ovat myös ystävien tyt-
täriä), vanhoista palvelijattarista, pienten (noin 
12-vuotiaitten) poikien ja tyttöjen muodostamasta 
haaremista, naisprostituoiduista, jotka ovat tari-
nankertojina, ja joukosta, jota Sade kutsuu pani-
joiksi — nuorista miehistä, jotka ovat vähä-älyisiä, 
mutta kyvykkäitä petoja. Sankarit haluavat tehdä 
yhteiskuntasopimuksen, joka tulisi luomaan kaaok-
sesta järjestyksen ja takaisi heidän omien halujensa 
tyydyttymisen. Se, mikä on heille hyvää, riippuu 
heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, jotka 
taas arvioidaan Saden psykologian mukaan.

Ystävykset eivät ole ainoat yhteiskuntasopimuk-
sen piiriin kuuluvat jäsenet, koska kaikki muut ovat 
puolestaan heidän alamaisiaan. Ei ole olemassa hei-
tä korkeampaa pakottavaa auktoriteettia, ei edes Ju-
malaa, joka lopullisesti tuomitsisi heidän tekonsa. 
Heidän tehtävänään on siirtyä alkuperäisestä luon-
nontilasta sivilisoituneeseen, vaikkakin rikolliseen, 
elämäntapaan vapaan yhteiskuntasopimuksen kei-
noin. Itse asiassa he siirtyvät valesivilisaatiosta kohti 
utopiaa, tai yli-sivilisaatiota. Tuloksena on moni-
kerroksinen yhteiskuntajärjestys.

Jätettyään taakseen luonnontilan ryhmän jäsenet 
huomaavat olevansa esisopimuksellisessa tilantees-
sa. Tosiasiassa on olemassa vain tyhjä tila ja ryhmä 
ihmisiä. Tietysti kaikilla ryhmän jäsenillä on oma 
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taustansa ja suhteensa muihin; he eivät ole täysin 
vieraita toisilleen. Sankarit ovat rikkaita, mutta 
myös vanhoja, turmeltuneita ja fyysisesti heikko-
ja, tarinankertojat onnellisia ja itseensä tyytyväisiä, 
panijat tyhmiä, mutta voimakkaita, vaimot pelok-
kaita ja alistuvia, lapset pelästyneitä jne. Jo ennen 
kuin ryhmän jäsenet ovat näyttämöllä, on lausuttu 
monia arvioita ja tehty sopimuksia. Lapset on os-
tettu tai kidnapattu ja tarinankertojat vuokrattu. 
Kaikki tällainen toiminta on kuitenkin tavanomais-
ta yhteiskuntaelämässä eli tässä tapauksessa Saden 
Ranskassa. Vasta saapuessaan Sillingin eristettyyn ja 
tyhjään linnaan he ovat aidossa esisopimuksellisessa 
tilanteessa.

Ryhmällä on vaihtoehtoisia toimintamalleja. 
Useimmat jäsenet tietävät olevansa pahuuden hal-
lussa. Jostakin syystä ei kuitenkaan ilmene kapina-
mielialaa. Alkuperäisessä valtatyhjiössä kuka tahan-
sa, joka tietää, miten valta otetaan, voisi sen tehdä 
ja esimerkiksi sekä panijat että tarinankertojat voi-
sivat päästä valtaan. Mutta jokainen henkilö kantaa 
mukanaan omia luonnontilaisia reliktejään. Tästä 
syystä, niin epätodennäköiseltä kuin se näyttääkin, 
sankarit pysyvät vallassa, ja Sade etenee lopullisen 
sopimuksen kuvauksessaan. Sen mukaan elämällä 
ja menesty sillä ei ole Sillingissä mitään merkitystä, 
ja jokaisen tulisi oivaltaa, että asia on juuri näin. 
Yhteiskuntasopimus on tehty ja se voidaan nyt 
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vahvistaa joukkona panijoiden asiaan kuuluvasti 
valvomia lakeja ja sääntöjä. Sankarit, joiden valta 
on kiistaton, päättävät yleisistä puitteista. Sopimus 
muodostuu ikään kuin itsekseen, sanattomalla sopi-
muksella, koska kukaan ei ole eri mieltä tai vastusta.

Utooppiset lait ovat todella tiukat. Niihin kuu-
luu muun muassa rituaaleja, jotka säännöstelevät 
nukkumaan menemisen aikaa ja tapaa, syömistä 
ja toisten kohtelemista: Itse asiassa yhteiskuntaelä-
mää säännöstelee suuri joukko etiketin ja tabujen 
asettamia rajoituksia. Alistetut henkilöt omistetaan 
ystäville, joko pysyvästi tai kierrätysperiaatteella. 
Tarinankertojien ja vanhojen palvelijattarien velvol-
lisuuksista on säädetty yhtä tiukasti kuin työnteki-
jöittenkin. Laki myös määrittelee rajat sille, miten 
uhreja voidaan kohdella. Säännöt ja lait sanktioi-
daan väkivaltaisin rangaistuksin, paitsi milloin san-
karit ovat yhtä mieltä toistensa loukkaamattomuu-
desta. Myös tarinankertojille annetaan jonkinlainen 
turvallisuustakuu, vaikka mistään ei selviäkään, 
pitäisikö heidän voida luottaa siihen vai ei. Koska 
sankareitten keskinäiset suhteet perustuvat luotta-
mukseen ja sopimuksiin, heidän täytyy ymmärtää, 
että yhteistyö palvelee parhaiten heidän etujaan. He 
eivät voi voittaa epäreilussa kilpailussa. 

Saden logiikkana näyttää olevan, että kun san-
karit saavat vapaasti tehdä mitä tahansa he halua-
vatkin, he luottavat toisiinsa. Jos asia todella on 
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näin, on edetty pitkä matka pelkästä sokeasta, pur-
kaukselliseen nautintoon tähtäävästä toiminnasta. 
Mutta mitä on yhteiskunnallisuus, ja ennen kaikkea 
— miten se voidaan pitää vakaana? Hobbesilaisen 
luokituksen mukaan Silling on yhtäältä sekoitus 
jonkinlaista sopimusta ja toisaalta pelkkää valloi-
tusta — eli myöntymisen ja alistamisen yhdistelmä. 
Tällaisena se eroaa Pariisin Veljeskunnasta, joka pe-
rustuu pelkkään sopimukseen.

Mutta miksi kukaan ei kapinoi julmia ja yksin-
valtiaita ystävyksiä vastaan? Syynä tähän on, että 
kukin ystävyksistä voi taata oman selviytymisensä 
vain hyväksymällä vallitsevan yhteiskuntajärjestyk-
sen. Millainen tahansa sääntöjen rikkominen johtaa 
joko siihen, että kapinallinen karkotetaan katkeraan 
ja kylmään ulkopuolisuuteen, tai siihen, että syntyy 
kaikkien taistelu vallasta kaikkia vastaan, jonka val-
litessa puuttuisi jopa se minimaalinen turvallisuus, 
joka uhreille on taattu sopimuksen vallitessa. Jopa 
lapset ymmärtävät tämän. He voivat valittaa koh-
taloaan, mutta eivät mahda sille mitään. He elävät 
yhteiskunnassa, jossa yksinvalta on saavutettu voi-
makeinoin; ... kun ihmiset ... kuolemanpelon, tai 
sitoumuksen, johdosta sallivat kaikki sen yksilön tai 
yksilöiden joukon toimet, jonka vallassa ovat sekä 
heidän elämänsä että vapautensa”. 

Saden Sillingissä vallitsee hobbesilainen logiikka. 
Jos uhrit ovat järkeviä, he pysyvät asemissaan. He 
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ovat kansalaisia, ja siksi he eivät kapinoi. 
Philip Hallie esittää Sade-tulkinnassaan psy-

kologisen tarkastelutavan uhrien kyvyttömyyteen 
vastustaa julmuutta. Hallien mukaan kiduttaja ta-
vallaan lumoaa uhrinsa. Hän sanoo:

”Tällainen on julmuuden paradoksi: ihmisten 
tuhoaminen on sekä helposti oikeutettua (kiiho-
tuksen tai taloudellisen tai yhteiskunnallisen tar-
peen johdosta), että täydellisen epäoikeutettua... 
Sama paradoksi ilmenee myös uhrin mielessä ja 
toiminnoissa uhri pelkää tuhoutumistaan, ja sa-
manaikaisesti sekä hänen tuhoajansa että itse tu-
hoamisakti on lumonnut hänet... Mutta se, mitä 
tämä paradoksi aiheuttaa uhrille, eroaa jyrkästi siitä, 
mitä se aiheuttaa alistajalle: se ei tee uhrista itsensä 
pettäjää tai tekopyhää — se halvaannuttaa hänet, 
alentaa hänet jopa vielä passiivisemmaksi kuin hän 
oli aiemmin. Se kiehtoo ja kahlehtii hänet, tekee 
toisen tahdosta hänen lakinsa.”

Hallien selitys on kuitenkin harhaanjohtava 
verrattaessa sitä siihen, mitä Sillingissä tapahtuu. 
Saden ajatus on normatiivinen, ei psykologinen. 
Sillingin uusi yhteiskuntajärjestys on sellainen, 
että riippumatta osanottajien tunteista (lumoutu-
misesta jne.), terve järki määrää tottelemaan johta-
jia. Jos sattuu olemaan heikko, on toteltava, koska 
siihen tosiasiaan, että sattuu olemaan heikko, on 
suhtauduttava vakavasti. Heikko ihminen on kyke-
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nemätön kapinoimaan tai muodostamaan itselleen 
muista riippumatonta hyvää elämänsuunnitelmaa. 
Hallien analyysi ei ota huomioon tätä normatiivista 
näkökulmaa, vaan olettaa sen sijaan ulkopuolisen 
tarkkailijan, jonka katse paljastaa jotakin sellaista, 
jota uhri itse ei huomaa, lumon.

Kukaan Sillingin asukeista ei vastustele mat-
kallaan kohti helvettiä, koska se kuuluu Sillingin 
elämäntapaan. Vaikka tämä ajatus ei ehkä olekaan 
sopusoinnussa tavallisen elämänmenon kanssa, 
kieltäytyminen vastustamasta sisältää tärkeän vies-
tin: yhteiskuntajärjestys pitää ihmiset ruodussa. 
Sivilisaatiolla on oma rautainen logiikkansa, joka 
sokaisee ihmiset muilta vaihtoehdoilta. Yhteiskun-
nan alimman tason edustajat kohtaavat tuomionsa 
riittävän hiljaisesti. Huipulla olevien oikuilla on 
oma äärimmäinen rajansa: normaalien olosuhtei-
den vallitessa ei saa pettää kaltaisiaan. Sade näyt-
tää sanovan, että yhteiskunnallinen etiketti sitoo 
jokaista.

Jos seuraa Hallieta ja pitää itsestään selvyytenä 
sitä lumousta, jota uhri tuntee julmuutta kohtaan, 
merkitsee se Saden olennaisen ajatuksen, nimittäin 
yhteiskunnallisen elämän ivaelman, syrjäyttämistä. 
Tätä ivaelmaa tarkasteltaessa oivalletaan, miten sy-
vältä Saden filosofia leikkaa. Hobbesilaiset ja utopis-
tiset poliittiset teoriat esittävät meille yhteiskunnan, 
joka on helvetillinen. Saden ironia osoittaa, miten 
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pitkälle laillinen yhteiskuntajärjestys voi mennä or-
juuttaessaan kansalaiset antamatta heille sen parem-
min motiivia kuin metodiakaan sen välttämiseksi. 
Se on — sanalla sanoen — todellinen ansa.

Sillingissá vallitseva yhteiskuntajärjestys voidaan 
nähdä perheen kaltaisena. Saden näkemykset järjes-
tyksestä eivät ole sen pelottavampia kuin Hobbesin-
kaan; ne ovat vain yksityiskohtaisempia. Luotaessa 
lyhyt silmäys Hobbesin perhekäsitykseen ensin 
luonnontilan, sitten valtion vallitessa — nähdään, 
miten julma tämä järjestely on.

Hobbesin mukaan luonnontilassa oleva lapsi 
kuuluu ensisijaisesti sille henkilölle, jolla on valtaa 
hänen suhteensa — eli äidille. Äiti huolehtii lap-
sesta ehdolla, että siitä ei tule — sen kasvaessa voi-
massa ja viisaudessa — hänen vihollistaan. Äidistä 
tulee lapsensa herra, koska äiti sitoutuu sopimuk-
seen kontrafaktuaalisten perusteitten nojalla: vält-
tääkseen sen, että äiti tappaa lapsensa välittömästi, 
lapsi hyväksyisi sopimuksen, jos hän ymmärtäisi 
sen. Hobbes kirjoittaa: ”Olisi viisaampaa antaa las-
tensa tuhoutua jo pieninä, kuin altistua sille, että he 
voivat saada ylivallan, kun ovat kasvaneet.” Kun pa-
ternaalinen yhteiskuntajärjestys myöhemmin astuu 
voimaan, korvautuu ”lapsivuodejärjestys” toisella, 
jossa mies on naisen, ja näin ollen myös naisen las-
ten herra. Kaikki tämä perustuu sopimukseen, ei 
pelkkään kiitollisuuden tunteeseen.



269

Sillingissä tämä kieroutunut perhekäsitys muo-
dostuu perustamalla yhteiskuntajärjestys tyypilli-
sesti filosofisella tavalla. Vaikka sen muoto on lain 
säätelemä, järjestelmän toiminta perustuu pelkäs-
tään mielettömien ja julmien nautintojen tyydyt-
tämiseen. Perherakkaus, luottamus ja molemmin-
puolinen apu käännetään vastakohdikseen. Vaikka 
Hobbes on näennäisesti jo tehnyt sen, jää Saden 
tehtäväksi korostaa erästä ongelmaa, joka on yh-
teiskunnallisen oikeudenmukaisuuden teorian kan-
nalta erittäin kriittinen: mitä tahansa sopimuksen 
puitteissa tapahtuukin, on ehdottomasti parasta 
jättää itse sopimus koskemattomaksi.

Julmasta Juliettesta tulee Pariisin Veljeskunnan, 
salaisen seuran jäsen. Veljeskunnan tarkoituksena 
on panna toimeen kaikki mahdolliset kuviteltavis-
sa olevat irstailut. Veljeskunta on omalla tavallaan 
väliaikainen ja rajoittunut yhteiskunta: siinä ei ele-
tä. Vain johtaja on pysyvästi vallassa. Ohjesäännöt 
on kuitenkin tarkasti määritelty ja vahvistettu, eikä 
tässä vielä kaikki. Veljeskunta on uhkaavan luon-
nontilan ympäröimä, joten se muistuttaa saarta. Se 
on sivilisaation ja sen epäoikeudenmukaisten elä-
mänsuunnitelmien etuvartio. Veljeskunta on selväs-
tikin filosofisesti vähemmän mielenkiintoinen kuin 
Silling. Veljeskunnassa nuoret uhrit suljetaan kella-
reihin, ja he eivät osallistu yhteiskunnan normaa-
liin elämään. Sillingissä uhrit taas ovat kaiken aikaa 
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aktiivisia. Koska Veljeskunnalta puuttuu Sillingilt 
monimutkainen, luokkien välinen yhteiskuntara-
kenne, sen herroja ja uhreja tuskin voidaan kutsua 
kansalaisiksi. Uhrit ovat pelkkiä vankeja.

Tästä huolimatta Veljeskunnan 45 lakia ovat 
mielenkiintoisia. Ne määrittelevät hyvin tarkoin, 
kuka voi olla jäsen, mitä se vaatii, mitkä ovat ran-
gaistukset sääntöjen loukkaamisesta ja millaisia 
ovat rituaalit. Veljeskunnan toiminnot koostuvat, 
tietenkin, seksuaalisuudesta ja kidutuksesta. Veljes-
kunnan säännöt määräävät mm., että ”maailman 
kieltäminä nämä kaikkien säätyjen ulkopuolella 
olevat [rikolliset] saavat lohtunsa ja ystävänsä seu-
rassa, joka tunnustaa heidän arvonsa ja tulee aina 
antamaan etusijan heidän ehdokkuudelleen” (§ 17). 
Lisäksi, ”Veljeskunta, sen paremmin kuin kukaan 
sen jäsenistäkään, ei tule koskaan tarjoutumaan 
hallituksen palvelukseen tai mitenkään sekaantu-
maan siihen” (§ 43). Veljeskunta on valtion negaa-
tio. Tällaisena se houkuttelee ihmisiä eroon valtion 
tunteettomuudesta ja pyrkii myös estämään heitä 
joutumasta siihen takaisin. Köyhempiin jäseniin 
sovelletaan myös alempia jäsenmaksuja, joka on 
merkkinä järjestön reilusta hengestä.

Veljeskunnan ja Sillingin yhteisöjen lisäksi Sade 
tarjoaa teoksessaan Justine vielä kolmannenkin 
esimerkin sivistyneestä elämästä. Pieni, neljän 
benediktiiniläismunkin muodostama Metsien-Py-
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hän-Marian yhteisö omistaa hyvin suojatun ja sa-
laisen talon. Justine, hyveellinen typerys, vangitaan 
hänen ilmestyttyään sinne ripittäytymään. Mun-
keilla on kidnapatuista tytöistä koottu haaremi; 
tyttöjen on pakko osallistua munkkien elämään, 
heidän uhreinaan ja palvelijattarinaan. Perusasetel-
ma muistuttaa huomattavasti Sillingin järjestystä, 
vaikkakaan se ei ole aivan niin yksityiskohtainen ja 
systemaattinen, Sade kuvaa joka tapauksessa hyvin 
huolellisesti jokaisen henkilön aseman. Koska hän 
on luomassa uutta maailmaa, on maantiede — ym-
märrettävästi — hyvin tärkeää. 

Säännöt ovat seuraavan kaltaisia: ”Munkit nuk-
kuvat säännöllisesti joka yö tässä rakennuksessa, he 
tulevat tänne viideltä iltapäivällä ja palaavat luos-
tariin yhdeksältä seuraavana aamuna — lukuun 
ottamatta yhtä munkkia, joka vuorollaan viettää 
täällä koko päivän...Näemme pian hänen tehtä-
vänsä,” Uhreille opetetaan myös hyvin pian, mikä 
heitä odottaa: ”Ylösnousemisen laiminlyönti mää-
rättyyn aikaan aamulla: kolmekymmentä ruoska-
niskua” jne. Taas ollaan luomassa yhteiskuntajär-
jestystä, joka on ulkopuolella vallitsevan maailman 
vastakohta. Tässä tapauksessa munkit tulevat taloon 
äärimmäisen paheellisen luonteensa takia, mutta he 
myös palaavat takaisin ulkopuoliseen maailmaan, 
jopa korkeimpiin arvoasemiin. Kunnianarvoisa Isä 
Severino, ”paavin sukulainen ja suojatti, oli juuri 
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nimitetty Hänen Pyhyytensä käskyllä benediktii-
nimunkkikunnan kenraaliksi”, ja juuri hänen pois-
sa ollessaan Justinen onnistuu paeta Metsien-Py-
hän-Marian luostarista. Justine yksinkertaisesti 
kiipeää muurin yli ja katoaa linnoituksesta. Tarinan 
juonen mukaan hän on vapaa lähtemään — koska 
hänen osansa tässä yhteydessä on jo päättynyt.

”Veljeskunnan” ja ”Neljän munkin” tapauksissa 
valtiolliset implikaatiot eivät ole niin selkeitä kuin 
Sillingin yhteydessä. Sillingissä keskitytään lähinnä 
kansalaisuuden ja hallitusvallan kysymyksiin, kun 
taas kaksi muuta tarinaa tarkastelevat etupäässä 
muuten täysin määrittelemättömiin valtiollisiin 
asiayhteyksiin liittyviä kultteja ja ”sivistynyttä” elä-
mää. Ihanteellinen yhteiskuntajärjestys nähdään 
aina sellaisten periaatteitten järjestelmänä, joita 
ei voida universaalisesti soveltaa eikä vulgaarisessa 
luonnontilassa hyväksyä. Vain ehdottoman asiaan 
kuuluvasti rajoitetulla alueella ystävykset voivat tyy-
dyttää halunsa (tässä yhteydessä halu merkitsee iro-
nisesti kulttuurin ja sen edellyttämän elämäntyylin 
ilmausta). Sekä politiikan että kulttuurin kohdalla 
tiukat säännöt ja niiden sovellutukset joka tapauk-
sessa määrittävät henkilön aseman keinotekoisessa 
maailmassa.

Saden yhteiskunnallisten järjestelmien ainoa teh-
tävä on toimia sankareiden himojen tyydyttämisen 
keinoina. Elämä Sillingissä tähtää vain ystävysten 
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nautintoihin, joita he saavat toisten niskoille tule-
vasta vaivannäöstä ja kärsimyksestä. Tapa, jolla tämä 
saavutetaan, on hyvin mielenkiintoinen: Sillingissä 
ratkaisuna on yksilön mielikuvituksen laajentami-
nen kerronnallisin keinoin, yhdistettynä kaikkien 
mahdollisuuksien kokeilemiseen ja läpi elämiseen. 
Järjestelmä on säännönmukainen, tehokas ja vaih-
televa. Tiukat käyttätymis- ja rituaalisäännöt luovat 
taustan sille nautintojen monimuotoisuudelle, joka 
on näkyvää. Tämä jäykkä järjestys on nautintojen 
monimuotoisuuden kannalta välttämätön. Silling 
muistuttaa koetilaa, jossa päivittäiset rutiinit on 
tarkoin määritelty, ja jossa jokaista yritystä poiketa 
näistä rutiineista rangaistaan asiaankuuluvasti: ”Ja 
täten, kuten juuri olemme osoittaneet, joku henki-
löistä surmataan päivittäin, seuraavassa järjestykses-
sä...” Tärkein asia on kuitenkin vaihtelu. Rutiinin ja 
rituaalien (syömisen, nukkumisen, rankaisemisen, 
naimisen, päätösten tekemisen) muodostamaa taus-
taa vasten vaihtelulla on kaksi muotoa: todellinen 
ja mielikuvituksen luoma. Todellisuus muodostuu 
vastakohtapareista, kuten filosofinen/purkaukselli-
nen (rationaalinen/emotionaalinen), kaunis/ruma, 
heikko/vahva, kiihottunut/tyyni, järjestynyt/kaoot-
tinen. Mielikuvituksen luoma rakenne puolestaan 
muodostuu kertomuksista, jotka sallivat ihmisten 
jakaa toistensa elämän. Tämä kuvitteellinen aines 
käännetään sitten todellisen monimuotoisuuden 
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kielelle. Teatteri toimii niiden välisenä siltana; hyvä 
elämä on itsessään teatteriproduktio. Pelon, inhon 
ja aggression teatterissa kaikki ”tanssivat tuskan 
musiikin tahdissa”. Tästä syystä tarvitaan tarinan-
kertojia.

Koska vaihtelu muodostuu kuitenkin vain rajal-
lisesta määrästä yksinkertaisia vastakohtapareja, ei 
tällainen käännös mielikuvituksesta todellisuuteen 
voi onnistua. Tuloksena on arvoitus, ehkä jopa tra-
gedia. Ystävyksiä uhkaa aina impotenssi, joka on 
pelon ja paniikin symboli ja jonka välttääkseen 
he alati taistelevat. He ovat purkautumisensa saa-
vuttaakseen valmiit jopa tappamaan. He uhraavat 
jonkun hengen spermansa purkautumiseen. Tällä 
tavalla uusi yhteiskuntajärjestys ei palvelekaan hei-
dän mielihyväänsä, vaan pelastumistaan. Sillingissä 
he palvovat luontoa, ja sen seurauksena he elävät.

Sivistyneen elämän symbolinen päämäärä on 
kaikkien siihen kykenevien ihmisten nauttiminen 
siitä. Avaimena tähän on luoda monimuotoisuut-
ta kääntämällä mielikuvituksen luomukset todel-
lisuuden kielelle teatteriproduktioiden keinoin. 
Vakiintunut etiketti syrjäytetään hetkeksi; työläiset 
pystyttävät näyttämön ja ohjaavat näytöstä; alistajat 
liittyvät tähän näytökseen yhdessä uhriensa ja or-
jiensa kanssa, ja kaikki luovat jotakin uutta. Tämä 
merkitsee sitä, yllättäen, että sankareiden täytyy 
luopua vallastaan. Ne, jotka valvovat kertomuksen 
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etenemistä, kontrolloivatkin nyt elostelijoita. Tari-
nankertojahuorista tulee rituaalisia johtajia, joita 
vallananastajat palvovat.

Tarinankertojat ovat ammattihuoria, joille kaikki 
himon ja perverssiyden piirteet ovat tuttuja. Ma-
dame Duclos istuutuu ensimmäisenä valtaistui-
melle. Hän muistuttaa hahmoa, jota Edgar Allan 
Poe kuvaa seuraavasti: ”Käärinliinoihin verhottu 
ihmishahmo, joka oli kookkaampi kuin yksikään 
ihmisten lapsista: Ja hahmon väri oli valkea kuin 
puhtain lumi ” Hänen äänensä on kuin kuoron 
Sofokleen draamassa Oidipus Kolonoksessa hänen 
väsymättä etsiessään ihmisestä äärimmäistä pahaa. 
Sofokleen kuoro veisaa:

”Katsokaa ihmistä! Kuka on hän? Mihin hän kät-
keytyy? — mihin on mennyt, rynnännyt, missä on 
hän nyt? Tämä ihminen, maan päällä elävistä jul-
kein, elävistä epätoivoisin! Etsikää hänet, tutkikaa 
joka tuuma maan!”

Tämä on juuri sitä, mitä huora toteuttaa toimies-
saan viisauden ja kokemusten yhteisenä varastona. 
Hän hallitsee kaikki ”yksinkertaisia intohimoja” 
koskevat tarinat ja myytit, hänen muistinsa on pi-
kemminkin kollektiivinen kuin yksilöllinen, ja hän 
on sekä loukkaamaton että välttämätön. Tällä taval-
la hän saavuttaa valtaistuimensa:

”Kolme tarinankertojaa, kurtisaanien tyyliin 
Pariisin muodin mukaan loisteliaasti puettuina, is-
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tuutuivat valtaistuimen juurelle sijoitetulle sohvalle, 
ja kun kuukauden kertoja madame Duclos, hyvin 
kevyesti mutta elegantisti pukeutuneena, puute-
roituna ja timanteilla koristettuna, oli asettunut 
korokkeelleen, alkoi näin hänen elämänsä tarinan, 
jossa hänen tuli kuvata yksityiskohtaisesti 150 en-
simmäistä himon kokemustaan, joita nimitettiin 
yksinkertaisiksi himoiksi.”

Valtaistuin sijaitsee näyttämöllä, josta käsin tuo 
liikkumaton liikuttaja valvoo alapuolellaan olevaa 
pientä esitystä rajattoman muistinsa avulla. Se on 
johdettavissa kaikkien eri-ikäisten huorien yhteisis-
tä kokemuksista. Sade kirjoittaa:

”Hänet oli sijoitettu kuin näyttelijä teatterin la-
valle, ja soppiinsa asettuneet kuulijat olivat kuin 
amfiteatterissa... Kunkin sopen päässä oli pieni 
ovi, josta pääsi viereiseen sivuhuoneeseen; se oli tar-
koitettu käytettäväksi silloin kun joku ei tahtonut 
toteuttaa kaikkien edessä nautintoa, jonka toteut-
tamiseen henkilö pyydettiin.”

Sillingissä sankareilla on mahdollisuus valita joko 
julkinen kontrolli tai yksityinen nautinto. Mutta 
paikka, josta kaikki alkaa, on julkinen näyttämö. 
Näyttämöllä olevalla valtaistuimella istuu huora, 
jolla on hallussaan kaikki tieto paheellisuudesta ja 
sen tuottamista nautinnoista: ” Hetkinen vielä”, sa-
noi Herttua... ’Kertoisitko vielä tarkemmin parista 
asiasta: ensinnäkin, oletko koskaan kuullut mitään 
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äidistäsi?’ ” Ystävykset ovat uteliaita ja täten riippu-
vaisia naisesta.

Todellisuutta täytyy tietysti välttää. Tarinanker-
tojat kertovat juttuja, jotka voivat yhtä hyvin olla 
totta kuin valhettakin, mutta se ei merkitse mitään. 
Sillä sen sijaan on merkitystä, että näillä neljällä nai-
sella todellakin on jotakin kerrottavaa: kertomuk-
sia, jotka luokitellaan ensin huolellisesti ja esitetään 
sitten eri päivinä. Täten aika on toinen tekijä, joka 
vaikuttaa säätelevänä taustana ja kehyksenä. Ajan 
virta on kaikkein tärkein henkilökohtaisen elämän 
kulun symboli. Yksi huorista, muinaisen uskonnon 
perverssien nautintojen korkea papitar, kertoo joka 
päivä tarinan, joka valitaan asiaan kuuluvan luo-
kituksen mukaan. Koska tarina on taianomainen, 
sen kertomuksellinen totuus tekee jopa sankareis-
ta hänen orjiaan. He seuraavat juonta ikään kuin 
se olisi käsky. Tarina on kiihottava, ja se ajaa heitä 
eteenpäin; se on lääkettä, jota otetaan säännöllisesti 
ja suurina annoksina.

Tarinankertoja saa vapaasti uudistaa ja vaihdel-
la tarinaansa. Teemaa tarkastellaan perin pohjin, 
jopa silloinkin, kun kyseessä ovat yksinkertaiset 
nautinnot, kuten ulosteen syöminen tai anaalinen 
seksi. Kaikkea mahdollista tarkastellaan, kerrotaan 
ja selitetään. Kuulijat samastuvat tarinoihin, ikään 
kuin ne olisivat mahdollisia todellisessa maailmassa. 
Koska rutiinin kielioppi ja perinteellinen etiketti 
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tuhotaan, tilalle ilmestyy uudenlainen, hyvin sekai-
nen kielioppi, joka vääristää ihmisten, ajatusten ja 
asioiden väliset suhteet. Todellinen ongelma onkin, 
miten nämä kaikki oudot asiat tapahtuvat ja miten 
niistä voi nauttia.

Kuvitellun kääntäminen todellisuuden kielelle 
vaatii huolellisia valmisteluja. Kääntämisen uhrien 
täytyy olla siihen valmiita ja olosuhteitten oikeita. 
Tarvitaan sekä yksityistiloja että julkista näyttämöä. 
Alistajat suorittavat kääntämisen, jonka pitäisi pe-
riaatteessa olla julkista. Tärkein osa työstä suorite-
taan näyttämöllä, johon kuulijakunta on kutsuttu. 
Sillingissä, jonka lait velvoittavat myös tähän, se ei 
ole ongelma. Menettelytapana on pakottaminen. 
Mutta on olemassa myös yksityisiä tiloja. Alistaja 
voi vetäytyä sellaiseen jonkun muun ihmisen kans-
sa, koska mielikuvitus ja kieli ovat myös yksityi-
siä asioita. Täytyy olla aikaa ajatella, ja verhon taa 
vetäytyminen merkitsee asioiden ajattelemista sel-
viksi. Yksityisyys on kuitenkin arvoitus, josta toiset 
eivät voi olla osallisina ja jota he eivät voi myöskään 
ymmärtää. Sade ei ole behavioristi, joka tekisi nä-
kyväksi kaiken sen, mitä alistajat tekevät kääntäes-
sään tarinoita sivistyneen elämän teatterissa. Koska 
elämä ei ole pelkkää näytöstä, siihen kuuluu myös 
yksityinen, intentionaalinen ja harkitseva element-
ti. Jo julkiseksi tulleeseen täytyy aina jäädä tällainen 
yksityinen jäännös. Huuto yksityisestä kammiosta 
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on samanaikaisesti sekä äärimmäisen mysteeristä 
että yksilöllisen vapauden puolustamista.

Toisin sanoen, näyttämön julkisuus merkitsee 
yksilöllisyyden subversiivista muuntamista julki-
seksi ainekseksi. Salainen elämä kulissien takaisis-
sa pukuhuoneissa on samaa kuin foobinen pelko 
joutumisesta yksin pimeään paikkaan. Dialektiikka 
käydään häpeällisen paljastumisen ja nimettömän 
kauhun välillä. Jotkin asiat ovat hirveitä ollessaan 
näkyvissä, toiset taas pelottavia kätkettyinä. Sub-
versiivisella tavalla Sade ylösalaisin normaalin kult-
tuurin kuviot, tehden väkivallan yksityiseksi ja 
seksuaalisuuden julkiseksi. Tuttujen kristillisten ta-
bujen mukaan tämän järjestyksen pitäisi olla päin-
vastainen. Väkivallan tulisi olla sekä jaettua koettua 
emotionaalisella ja myötätunnon tasolla. Seksuaali-
suudesta, joka on alttiina sekä hilpeälle (todellinen 
seksuaalisuus julkisesti) että mustasukkaisuudelle 
(kuviteltu seksuaalisuus yksityisesti), tulisi nauttia 
yksityisesti. Haluaisimme kyetä selittämään, miksi 
ihminen huutaa tuskasta, kun taas seksuaalisuuden 
ollessa kyseessä pystymme vastustamaan tätä kiu-
sausta.

Yhteiskunnallisen etiketin mukainen äärimmäi-
nen kontrolli on verrattavissa teatteriproduktioon. 
Saden pöytätapoja, aterioita, astioita ja juomia kos-
kevat selostukset ovat siksi tärkeitä. Mutta hänen 
etikettinsä kääntyykin nurinkurisesti palvelemaan 
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päämääriä, jotka normaalioloissa pitäisi torjua, 
kuten Minskin tapauksessa. Minskin pääasialli-
nen ravinto on ihmislihaa. Saden parodia tarkas-
telee yhteiskuntaelämää yleisellä tasolla siten, että 
sen kärki on kohdistettu osoittamaan äärimmäisiä 
rajoituksia, joihin olemme valmiit alistumaan löy-
tääkseemme jonkin kätketyn nautinnon. Sillingin 
yhteiskuntajärjestys on ylhäisen luokan etikettiä. Se 
tähtää näyttämön nautintoihin, jossa ihmiset ah-
mivat toisiaan. Lapsille syötetään hienoja ruokia, 
jotta heidän ulosteensa olisivat herkullisia. Heidän 
on myös kontrolloitava ulostamistaan, jotta aarteet 
eivät menisi hukkaan.

Kertomuksessa Sillingin elämästä, kuten monissa 
Saden kuvauksissa, toimintaa rajoittaa näyttämö. 
Elämä on keinotekoista, ja siksi nautittavaa. Kaikki 
tapahtuu hetkittäisissä kohtauksissa, jotka perustu-
vat suunnittelemiseen ja tuottamiseen ja perustuvat 
teoriaan. Teoksessaan Les 120 journées de Sodome, 
Sade tekee selväksi, että sivistynyt elämä on näyt-
tämöproduktio ja sen lainalaisuudet samat kuin 
teatterinkin. Se on edellytys, jota hän ei koskaan 
hylkää. Näyttämö mukauttaa vaatimustensa mukai-
siksi suorituksen, jossa tapahtuu jotakin seuraavan 
kaltaista. Kerrottu latina kuvaa monimutkaisen yh-
teiskunnallisen tilanteen, jossa ihminen raiskataan 
raa’asti. Alistajat ovat ensin kiinnostuneita, sitten 
hämmästyneitä; he ymmärtävät ajatuksen, ja kii-
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hottuvat siitä. He päättävät kokeilla sitä. Syntyy 
näytös, jossa yksi linnan uhreista raiskataan kaik-
kien muiden seuratessa tapahtumaa. Tulkinta muo-
dostuu seuraavaksi: Mitä olisin ajatellut ja tuntenut, 
jos olisin itse tehnyt alkuperäisen rikoksen? Kun 
tähän on raiskauksen avulla saatu vastaus, näytös 
päättyy, ja tarinankertojat joko jatkavat tarinaansa 
tai sankarit vetäytyvät syömään ja juomaan. He ko-
kevat, miltä tuntuu olla saalistaa, joka paikallistaa 
uhrinsa, hiipii sen kimppuun ja tappaa sen. Tästä 
syystä he tarvitsevat teatteria.

Jännitys muodostuu sekä tilanteen uutuudesta 
että kareille aiheuttamista vaikeuksista. Teatteri 
vaikuttaa mielenkiintoisella oivaltaessamme, että 
sankareiden täytyy kuluttaa 120 päivää ohjelmansa 
läpiviemiseen. 30 päivän ajan he kylpevät virtsassa 
ja ulosteessa, kieltäytyen itsepäisesti kokeilemasta 
mitään muuta ja taistellen urhoollisesti ikävysty-
mistä vastaan. Jopa ensimmäisen päivän ensimmäi-
nen näytös on katastrofaalinen. Ensinnäkin, Duclos 
jättää tarinastaan pois muutamia yksityiskohtia, 
kuten penisten koon, joka tekee presidentille ja 
piispalle mahdottomaksi visualisoida sitä henkilöä, 
josta tarina kertoo. Toiseksi, kun puuttuvat tiedot 
on annettu, on kyseinen rikos vain pissaamista ja 
suutelemista. Piispa haluaa kuitenkin yhtäkkiä 
vetäytyä yksityishuoneeseen parin uhrin kanssa. 
Toisten odottaessa kärsivällisesti piispa ilmestyy ta-
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kaisin, tyytymättömänä. Hän haluaa rangaista or-
jaansa, ja kieltäytyy lohduttavasta seksistä; kaikkien 
nauraessa Duclos jatkaa tarinaansa. Vaikka he ovat 
kykeneviä, heidän suorituksensa tarvitsevat hieno-
säätöä. He tekevät kaiken mahdollisen ollakseen 
todella kiinnostuneita.

Alistajilla on kauniita lapsia sekä rumia vanhoja 
naisia ja kaikkea siltä väliltä. He tuntevat tuskaa 
ja pelkoa tai ekstaasia ja hulluutta. Alistajat voivat 
omaksua joko hyökkääjän tai uhrin roolin, mutta 
alistumisen tai hyökkäyksen välisestä monimutkai-
sesta dialektiikasta ei ole havaittavissa jälkeäkään. 
Ruoka on aina hyvää. Alistajien oma olotila vaih-
telee erektiosta ejakulaation kautta tyhjenemiseen. 
Vaihtoehdot ovat yksinkertaiset ja niitä on vähän, 
joten heidän arvoasteikkonsa ei seuraa normaalija-
kautumaa. Pelin pitää välttämättä olla kaavamaista. 
Loppujen lopuksikaan he eivät tuota muuta kuin 
kaavamaisia linjanvetoja, kuten murhaavat intohi-
mot, jotka esitetään yhteenvetona teoksen Les 120 
journées de Sodome lopussa. Tietysti voidaan väit-
tää, että teos on epätäydellinen luonnos, jota Sade 
ei voinut koskaan viimeistellä Bastiljin vankilaolo-
suhteissa. Omasta puolestani väitän kuitenkin, että 
teosta on mahdotonta täydentää. Elämä Sillingissä 
on keinotekoista, josta loogisesti seuraa, että on ole-
massa tietyt fyysiset rajat sille, mitä voidaan tehdä 
ja narratiiviset rajat mitä voidaan kertoa.
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Viimeinen kertoja madame Desgranges, kertoo 
yksinkertaisia tarinoita, joita kuitenkin olisi fyysi-
sesti vaikea toteuttaa Sillingissä. Hän esimerkiksi 
kuvailee miehen, joka ”ensin ruoskii naista ja tap-
paa hänet sitten estämällä häntä nukkumasta” — 
tarina, jonka toteuttaminen Sillingissä kestäisi vii-
kon. Jotkin näytökset, kuten n:o 123, ovat työläitä; 
joitakin, kuten n:oa 125, on vaikea järjestää; koska 
se vaatii kuusi raskaana olevaa naista; tai ne ovat 
teknisesti vaativia, kuten n:o 127, joka vaatii eri-
tyisen romahtavan katon. Näitä kehittyneitä kau-
huja seuraavat ystävysten yritykset leikellä uhrinsa 
kappaleiksi.

Koska madame Desgranges torjuu totuuden-
mukaisuuden vaatimuksen, hänen tarinoiltaan ei 
vaadita tarkkoja yksityiskohtia. Ei ole edes miele-
kästä vaatia, että jonkun tulisi kyetä visualisoimaan 
ihmisiä, jotka toteuttaa murhaavia intohimojaan. 
Desgranges tunkeutuu, aivan oikein, ihmisen tie-
dostamattomaan mielikuvitusmaailmaan, jossa il-
menevät aiheet Sade kuvaa pitkänä pelkojen ja kau-
hujen luettelona. Mutta suurimmat intohimot ovat 
myös abstrakteimpia; niitä ei voi kääntää toimin-
naksi näyttämöllä, eikä niistä myöskään voi naut-
tia. Viimeisen tarinankertojan myötä koko teatteri 
muuttuu merkityksettömäksi. Kertoja menee niin 
syvälle, että hänen tarinoidensa kuulemisen jälkeen 
ei voida enää tehdä mitään, ja ystävykset jätetään 
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hämmentyneinä yksinäisyyteensä. He ovat nyt 
voimattomia. Sade lopettaa: ”Tässä kohdassa Des-
granges päättää kertomuksensa; häntä kehutaan, 
juhlitaan jne….” Hänen asemansa heijastaa hänen 
saavutuksiaan. Kuten Sade sanoo: ”Jne. 

Sillingissä vallitseva nautinnon ja julmuuden po-
litiikka korostuu naisten yhteydessä oudolla tavalla. 
Silling on monimutkainen yhteiskunnallisten kei-
nojen ja päämäärien järjestelmä. Irstailevat ystävyk-
set perustavat keinotekoisen yhteiskuntansa aivan 
tiettyä päämäärää varten. He rakentavat teatterin, 
koska siellä he voivat tanssia tarinankertojien pillin 
mukaan. Vaikka he voivat käyttää kaikkia pakotta-
misen menetelmiä, myös tarinankertojat käyttävät 
valtaa. Minkäänlainen yhteiskuntaelämä ei voi jat-
kua Sillingissä ilman heidän tarinoitaan, ja heillä on 
vaikutusvaltaa. Itse asiassa nämä neljä prostituoitua 
ovat välttämättömiä koko yritykselle.

Sadea, Jacques Lacania ja Luce Irigarayta koske-
vassa tutkimuksessaan Jane Gallop esittää mielen-
kiintoisia havaintoja naisista, seksuaalisuudesta ja 
miehisestä ylivallasta. Hän näyttää väittävän, että 
sadelainen, kuten psykoanalyyttinen ja jopa osin 
feministinenkin seksuaalisuus on anaalista. Sitä 
leimaa sen fallokratia: kuivuuden idea, tiukkuu-
den väite, tunkeutumisen yritys ja, ennen kaikkea, 
yksipuolisen kontrollin tarve. Gallop kirjoittaa: 
”Kaikkea tunkeutumista, jota pidetään sadistisena, 
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ihmistä puolustavan kotelon lävistämisenä, ajatel-
laan anaalisena tunkeutumisena. Kuiva anus kokee 
kipua; lävistetty on nöyryytetty ihminen. ” 

Gallopin logiikan mukaan Sade on kykenemätön 
kohtaamaan kuukautisveren problematiikkaa, vaik-
ka irstailija rakastaakin verta ja haavoja: 

”Kuukautisveri ei merkitse sitä, että ihmises-
sä olisi haava jossakin; neitsyen ja jo defloraation 
kokeneen naisen kuukautisvuoto on samanlaista...
Viaton neitsyt on välttämättä tahrattu ulkoapäin. 
Sadismin tieteessä ei kuukautisverellä ole sijaa, kos-
ka se merkitsee naista naisena (neitsyenä tai ei), joka 
ei tarvitse miehistä työkalua.”

Sade joutuisi paniikin valtaan tämän aiheen 
yhteydessä — ja vaikenee siksi kokonaan. Gallop 
siteeraa Irigarayta: ”Kaikesta irstaudestaan ja kaik-
kien kieltojen rikkomisestaan huolimatta Sade 
suhtautuu yleisesti ottaen kuukautisvereen kuten 
tabuun.”

Väitteen mukaan mies haluaa kontrolloida veren-
vuotoa. Tämä on mahdollista hänen haavoittaes-
saan naista; hän vihaa kuukautisia, koska ne ovat 
hänen kontrollinsa tavoittamattomissa, ja Sade hyl-
käisi filosofiassaan tämän asian kokonaan. Naisen 
kuukautiset ovat merkkinä hänen luonnollisesta va-
paudestaan. Miehen fallinen ylivalta tekee naisen 
alistamisen välttämättömäksi, mutta naisen luon-
nollinen vapaus uhkaa sekä tätä järjestelmää että 
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itse miehistä lujuutta. Gallopin mukaan ”tämän 
miehekkään elimen kovuus ei salli minkäänlaista 
’naisistumisen’ riskiä minkään itselleen niin vieraan 
kanssa”. Naiset ovat vieraita olentoja. Gallop kuvaa, 
miten madame de Saint-Ange taistelee vieraantu-
mistaan vastaan ja on lähellä muuttua miehiseksi 
hahmoksi väitellessään Dolmancen kanssa. Mutta 
hänenkin täytyy kieltää fallokratia, jos hän haluaa 
menestyä naisena, väittää Gallop. Hänen mukaan-
sa ”emättimellä on liukas vastaanottokyky, joka ei 
jätä mitään kiinteitä esteitä, joita voisi vahingoittaa. 
Emätin valuu jo ennen tunkeutumista. Se ei odota, 
että mies murtaisi sen sinetin, vaan vieraanvarai-
sesti valmistautuu toivottamaan hänet tervetulleek-
si”. Antianaalisena tuloksena on liukkaus tuskan ja 
kontrollin kieltona. Sadelainen heteroseksuaalinen 
raiskaus kieltää kaikki nämä liukkauden olennaiset 
elementit.

Gallopin teesit Saden anaalitieteestä ja sen mu-
kanaan tuomasta kontrolloimattomuudesta vaikut-
tavat vähemmän vakuuttavilta, jos lukee tarkoin 
Sillingin perustuslakia. Kun ystävysten fallinen 
valta on suurimmillaan, se on myös kaikkein illu-
sorisinta. Paradoksaalista kyllä, järjestelmä osoittau-
tuu loppujen lopuksi antifalliseksi. Sillingin yhteis-
kunta riistää naista enemmän kuin mikään muu 
yhteisö, joista Sade teoksissaan kertoo. Koska ystä-
vykset vihaavat naisia ja vaginaa, naiset ovat siellä 
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vain tuskaa ja anaaliseksiä varten. Samanaikaisesti 
ystävykset ovat kuitenkin riippuvaisia tarinankerto-
jista, jotka ovat tyypillisesti naisellisia ja antifallisia. 
Jos sovellamme heihin Gallopin ideoita naisellisuu-
desta, huomaamme, että he ovat fallokratian ja sen 
anaalisen logiikan antiteesejä. He ovat avoimia ja 
joustavia, halukkaita ja mehukkaita: ”Liukkaudel-
la on omat ominaisuutensa”, kuten Gallop tämän 
tärkeän havainnon ilmaisee. Jos naisellinen logiikka 
merkitsee liukkautta, niin juuri huorilla sitä on.

Sillingin naispuoliset tarinankertojat puhuvat 
kuukautisista, joten on virheellistä väittää, ettei 
Sade olisi kyennyt sovittamaan tätä aihetta kirjoi-
tuksiinsa. Gallop näyttä viittaavan vain teokseen La 
philosophie dans le boudoir, mutta tämän lisäksi 
hänen olisi pitänyt tutkia myös Les 120 journées de 
Sodome. On totta, että Sade vihaa menstruaatiota, 
koska sitä ei voi kontrolloida, mutta on muistet-
tava, että Sade mainitsee ainakin kolme erilaista 
menstruaatioon liittyvää intohimoa. Ensinnäkin, 
veri liittyy saastaisuuden intohimoon. Duclos ker-
too, miten ”madame Guerin oli yli kuuden viikon 
ajan ehdottomasti kieltänyt sisartani peseytymästä”; 
mies nautti kuukautisverestä, kuten kaikista muis-
takin ”epäpuhtauksista”. 

Myöhemmin menstruaatiota verrataan paskaan, 
sylkeen ja pesemättömiin jalkoihin. Irstailijaa ran-
kaistaan pakottamalla hänet syömään kaikki tämä 
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saasta; jos hän kieltäytyy tottelemasta, naiset ruos-
kivat hänet.

Henkilökohtaisesti ymmärrän tämän asian siten, 
että Silling on paikka, jossa fallisen tieteen valta 
sekä vahvistetaan että kumotaan. Fallisen tieteen 
totuus myönnetään oikeaksi sen kautta, mitä ystä-
vykset tekevät, mutta tarinoista, jotka ovat liukkaita 
ja yhtä kontrolloimattomia ja kuvottavia kuin nai-
sen kuukautisveri, ei ole ulospääsyä. Tarinankertoja 
tietää, mitä hän tekee; hän ”kastelee sekä irstailijan 
että psykoanalyyttisen tieteen kuivaa aluetta”. Irs-
tailijat eivät voi elää ilman virkistävää nestettä, jon-
ka tuottamiseen ovat itse kykenemättömiä. Mutta 
he ovat yhä epäkypsiä ja heillä on paljon opittavaa 
— esimerkiksi se, että kypsät irstailijat — kuten 
Juliette — ovat seksuaalisina olentoina täysin mo-
niselitteisiä.

Toiseksi, menstruaatio edustaa ainutlaatuisesti 
naisellista heikkoutta, jota voidaan hyödyntää ki-
dutuksessa: ”Tytöllä täytyy olla kuukautiset. Hän 
saapuu miehen kotiin, kamaripalvelija ohjaa hänet 
kellarissa olevaan huoneeseen, jossa irstailija odot-
taa häntä jääkylmää vettä sisältävän altaan vieressä; 
allas on peitetty siten, että tyttö ei sitä näe kun hän 
on miehen vieressä, tämä työntää tytön veteen, ja 
putoamisen hetkellä mies laukeaa, hänet vedetään 
heti pois, mutta koska hänellä on kuukautiset, hän 
usein sairastuu vakavasti.” Tämä himo on todella 
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käsittämätön. Mielenkiintoinen havainto on, että 
menstruaatiota voidaan käyttää tiettyyn tarkoituk-
seen, koska se tekee naisen heikoksi ja järkytyksille 
alttiiksi.

Kolmanneksi, perverssi nuoleskelee ja juo kuu-
kautisverta:”Hyvin nuori mies, jolla oli erittäin 
miellyttävät kasvot, piti tavattoman miellyttävänä 
nuoleskella pilluani kerran kuukaudessa, tiettynä 
aikana. Hän nieli sekä nesteeni että vereni.” Ystä-
vykset ovat eri mieltä moisesta huvituksesta, eten-
kin sen oudoimmista muodoista, joihin kuului ras-
kauksia ja keskenmenoja. Siitä he puolestaan ovat 
yhtä mieltä, että tällaisesta ajanvietteestä puuttuu 
kaikki huvi, vaikka he eivät täysin sitä tuomitse-
kaan.

Tärkeä havainto on, että Sade ei laiminlyö 
menstruaation aihepiiriä. Koska tarinankertojat 
tuntevat tämän naisellisen salaisuuden, kuukau-
tiset voidaan mainita ja hyödyntää niitä. Ne tar-
joavat lisää julmaa nautintoa osoittaen samalla, 
että huorilla on enemmän valtaa kuin irstailevilla 
ystävyksillä. Huorat ovat subversiivisempia kuin 
miehiset elostelijat. Menstruaatio on kuitenkin 
sekä kertomuksellinen että periaatteellinen ongel-
ma. Kuukautisveren pelko osoittaa, miten hauraita 
miehinen ylivalta, fallokraattinen ideologia ja anaa-
linen käytäntö itse asiassa ovat. Kun naispuoliset ta-
rinankertojat ryhtyvät työhönsä, naiselliset nesteet 
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peittävät näyttämön, ne tulvivat yli koko kentän, 
jolla ystävykset onnellisina kamppailevat. Miehet 
luopuvat lävistävästä vallastaan seuratakseen vapaan 
kerronnan logiikkaa, josta puuttuvat ankarat sään-
nöt, tiukat väitteet, kuivat oppitunnit sekä totuu-
dellisuus. Tarina toivottaa kuulijansa tervetulleeksi, 
muuttaa tarvittaessa muotoaan, virtaa kuumasti ja 
vapaasti ja tuottaa kaiken mahdollisen nautinnon. 
Paska korvataan sanalla. Ilman sitä jäljelle jäisi vain 
itse tuotetun masturboinnin ärsytys. Naisen suun 
ansiosta peniksen kova valta muunnetaan joksikin 
pehmeäksi ja virtaavaksi.

Gallop pyrkii vetämään tällaisen johtopäätöksen 
Saden tekstistä riippumatta, mutta vaikuttaa siltä, 
että Sade on jo lausunut sen. Sillingin veljeskunta 
on todellinen helvetti, jossa keinotekoinen yhteis-
kuntajärjestys onnistuu kieltämään oman valtansa 
lähteen, muuntaen anaalisen käytännön sen liuk-
kaaksi vastakohdaksi. Anaalinen haaskaeläin muut-
tuu vapaaksi saalistajaksi. Jäte korvataan saaliilla. 
Sade kääntää miehisen irstailevan vallan pelkäksi 
kertomuksen vallaksi. Tällä yllättävällä siirrolla 
hän kykenee sovittamaan vaginaa ja kuukautisver-
ta kohtaan tuntemansa vihan. Sillingin yhteiskunta 
on äärimmäisen subversiivinen, koska se kumoaa 
jopa itsensä.

Sankareitten Sillingissä kohtaamat koettelemuk-
set ovat kauhistuttavia. He työskentelevät ankaras-
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ti projektinsa hyväksi ja pääsevät aina parempiin 
tuloksiin. He järjestävät näytöksiä, jotka kuvaavat 
luontoa, etiikkaa ja psykologian periaatteita koko-
naan uudella ja odottamattomalla tavalla. Koska 
yhteiskunta on pieni ja teatterin resurssit vähäiset, 
ovat kaikki produktiot vain kuviteltavissa olevien 
mahdollisuuksien abstrakteja kehyksiä. Sade näyt-
tää sanovan, että emme kenties voi odottaa itse elä-
mältäkään sen enempää. Jos inhimillinen kokemus 
ja tyydytys noudattavat vain yhtä kielioppia, on 
edes näiden mahdollisuuksien olemassaolon ym-
märtäminen paras saavutuksemme. Ensimmäinen 
askel tähän suuntaan on oivaltaa, että mahdolli-
suudet voidaan toteuttaa. Tässä mielessä olemme 
vapaita. Todellisuus on vain yksi mahdollisuus; on 
ääretön määrä kuvitelmia, jotka voivat purkautua 
toiminnaksi, kunhan vain tiedetään, miten se teh-
dään ja omataan tarpeellinen määrä valtaa. Teok-
sessaan Les 120 journées de Sodome, Sade väittää, 
että ihmiselle on mahdollista toteuttaa (lähes) kaik-
ki kuvittelemansa mahdollisuudet. Tämä on hänen 
henkilökohtaista vapautta koskeva Katekismuksen-
sa. On mahdollista saavuttaa myös jotakin muuta, 
nimittäin haavoittumattomuus vallan käyttöä koh-
taan. Vapaus on kaksikasvoinen: ihminen on vapaa 
toteuttamaan mitä tahansa, jota hän suinkin voi 
kuvitella, ja hän on vapaa olemaan toteuttamatta 
kenenkään määräyksiä. Kaikki, mitä sankareille ta-
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pahtuukin, on taas vain yksi näyttämöproduktio, ja 
he ovat valmiita siihen. Yhteiskuntasopimus edel-
lyttää vapautta. Toisin sanoen, kaikki keinotekoi-
nen uhmaa totuutta. 

Sade näyttää väittävän, että normaali vapauden 
ideologia on virheellinen. Asia ei ole niin — kuten 
yleensä ajatellaan että täytyy ensin olla negatiivis-
ta vapautta — vapautta rajoituksista — jotta voisi 
nauttia positiivisesta vapaudesta. Päinvastoin, posi-
tiivinen vapaus ei lainkaan edellytä negatiivista. Elä-
mä voi parhaimmillaan olla näyttämöproduktio ja 
huonoimmillaan hylätty käsikirjoitus; kummassa-
kin tapauksessa se voidaan elää täysillä, ulkonaisista 
olosuhteista riippumatta. Ihminen voi aina esiintyä 
näyttämöllä, ja tämä ehkä riittääkin kaikkeen posi-
tiiviseen vapauteen, mitä maailmassa ylipäätään on. 
Saden mukaan romaanit ja teatteri ovat konkreet-
tisempia kuin todellinen yhteiskunnallinen elämä. 
Tästä syystä juuri näyttämö ja sillä esitettävä näytel-
mä perustuvat yhteiskuntasopimukseen.

Sadelle purkautumisen luonnollisin paikka on 
tietysti näyttämö, jossa täydellinen kontrolli on 
mahdollista. Sama kaava, joka on, esiintyy teok-
sessa Les 120 journécs de Sodome, toistuu kautta 
koko Saden kypsän kauden tuotannon. Kokeelliset 
käsikirjoitukset luodaan sellaisiksi, että nautinnon 
ja tuskan teorioita voidaan testata yhä uudelleen. 
Saden henkilöillä on kuitenkin ongelma: he eivät 
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kykene koskaan vakiinnuttamaan saavutuksiaan. 
Mitä he luovatkin, häviää, ja jättää heidät epätie-
toisiksi siitä, ymmärsivätkö he kaiken oikein. Niin-
pä heidän täytyy yrittää uudelleen, ja tämä toisto 
sisältää myös filosofisen keskustelun. Raivokkait-
ten seksuaalisten näytösten välillä käsikirjoitus on 
hukassa, ja toiminta keskeytetään siksi ajaksi, kun 
henkilöt luovat teorioita siitä, mitä ovat itse asiassa 
tekemässä. Lopputulos on aina sama: he ovat ikään 
kuin eivät muistaisi aiemmin sanomaansa tai eivät 
voisi uskoa menetelleensä oikein. Filosofia on yhtä 
toistavaa kuin nautinto, ja liian uskomatonta ol-
lakseen totta. Toisto on avain Saden ekstaattisen 
elämäntyylin kuvauksen ymmärtämiseen.

Sillingin yhteiskunta vainoaa Sade sekä hänen 
omassa elämässään Pariisissa että myöhemmissä 
teoksissaan. Samat henkilöt ilmestyvät yhä uudel-
leen esille ja seuraavat Sillingissä tehdyn yhteiskun-
tasopimuksen suuntaviivoja. Vain yksi olennaisen 
tärkeä asia on muuttunut. Henkilöt ovat nyt riittä-
vän kypsiä toimimaan ilman tarinankertojia. Kor-
keat papittaret, tarinankertojat, ovat jo menneet; 
jopa Justinea vankinaan pitäneen kirkon turmeltu-
neet munkit tulevat toimeen ilman heitä. Venäläi-
nen kannibaali Minski viettää aivan itse luomaansa 
ainutlaatuista elämää. Kypsän ihmisen (miehen tai 
naisen) mielikuvitus riittää tyydyttämään hänen 
vaihtelunhalunsa. Tällä tasolla mielikuvituksellisten 
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mahdollisuuksien julkinen näyttämö on muuttu-
nut yksityiseksi kieleksi. Toisin sanoen, uudistunut 
sankari kykenee itse kirjoittamaan oman käsikir-
joituksensa tarvitsematta siihen apua huorahtavalta 
tarinankertojalta, jota hänen pitäisi palvoa kuin jo-
takin saavuttamatonta äitijumalatarta. Esimerkiksi 
nuori Juliette aloittaa alistetusta asemasta, mutta 
saavutettuaan kypsyyden hän on valmis käyttä-
mään hyväkseen entisiä ystäviään ja toteuttamaan 
omia suunnitelmiaan. Teoksessa La philosophie 
dans le boudoir, noviisi Eugenie saa lopulta oikeu-
den itse suunnitella kokonaisen uuden näyttämön. 
Hän suostuu, vaikka sanoo: ”Rakas ystävä, pyydän, 
että sinä otat huoleksesi tämän kaiken ohjaamisen. 
Vastaavalla tavalla Silling on paikka, jossa ihmisiä 
opetetaan.

Jos lukee teokset Justine ja Juliette, mutta unoh-
taa teoksen Les 120 journées de Sodome opetukset, 
voi ihmetellä, miten tuollaiset paheelliset ajatukset 
tulevat irstailijan mieleen. On kylläkin totta (mutta 
ei kovin valaisevaa sanoa), että he vain kuvittele-
vat rikoksia, joita aikovat toteuttaa. On palattava 
teokseen Les 120 journées de Sodome nähdäkseen, 
missä on tuollaisten mielikuvituksellisten luonnot-
tomuuksien ulkoinen lähde ja niiden inter subjek-
tiivisen todellisuuden oma tyyppi. Tarinankertojien 
juttujen ei välttämättä tarvitse olla tosia, mutta niitä 
kertovat ammattimaiset huorat, jotka ovat kokeneet 
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elämässään outoja asioita. Sillä, mitä he meille ker-
tovat, on oma todistuskappaleen arvonsa koskien 
heidän yhteiskunnallisia olosuhteitaan. Myöhem-
mistä romaaneista tällainen lähde puuttuu. Sel-
laisilla tyypeillä kuin oikeusministeri Saint-Fond 
vain sattuu olemaan eloisa mutta julma mielikuvi-
tus. Heidän tuottamansa teatteri on yksityistä, eikä 
sellaisenaan kiinnosta yleisöä, joka ei voi osallistua 
siihen eikä nähdä sen alkuperää.

Kun opimme ymmärtämään, että myöhempien-
kin romaanien sankarit ovat yhteydessä teoksen Les 
120 journées de Sodome sankareihin, mielipiteem-
me heidän teatteristaan voi hyvinkin muuttua. Ai-
van kuten Silling oli yhteiskuntasopimuksen tulos-
ta, kuvaa myös myöhempien hahmojen yksityinen 
mielikuvitus neljän huorahtavan tarinankertojan 
mallia. Se, mitä uudet sankarit yrittävät suorittaa 
elämässään, on tulosta heidän mielikuvituksestaan, 
joka toimii kunkin henkilön yksityisenä tarinan-
kertojana. Alistaja kertoo omia tarinoitaan, joihin 
hänen toverinsa voivat osallistua ja jotka muunne-
taan toiminnaksi keinotekoisilla käsikirjoituksilla. 
Tällaiset tarinat ottavat huoran tai orjan aseman 
Saden kuvaamassa yhteiskunnassa. Kun alistajat 
kertovat itselleen tarinoita omasta elämästään, on 
tuloksena arvoitus, joka ensin vaatii tulkinnan ja 
sitten toteuttamisen näyttämöllä. Lopputuloksena 
on purkautuminen.
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Saden sankarit käyvät läpi pitkän oppimisproses-
sin tullakseen omiksi tarinankertojikseen. Teoksissa 
La philosophie dans le boudoir ja Juliette tarkastel-
laan tätä kasvamista hyvän oppijan kannalta. Vain 
Justine ei koskaan opi mitään. Hänen elämänsä jää 
yksinkertaiseksi ja yksiulotteiseksi; häntä ohjaa jo-
kin, jota hän kutsuu hyveeksi, ja se johtaa hänet 
onnettomuudesta toiseen. Hän ei koskaan astu 
näyttämölle omien tarinoittensa aktiivisena tul-
kitsijana. Muut voivat kertoa hänelle tarinoitaan, 
mutta hän on kykenemätön tulkitsemaan niitä eli 
hän on hermeneuttisesti katsoen invalidi. Justinea 
voidaan puolustaa sanomalla, että tarinat ovat yhtä 
vaikeita kuin mielikuvituksellisiakin. Sadelaisen yh-
teiskuntaelämän kokeilunhan pitäisi viedä osallis-
tujansa helvetin porteille. Se, mitä koetaan, saattaa 
näyttää äärimmäiseltä kauhulta, jota kukaan ei voi 
kestää. Joka tapauksessa Sade itse väittää ihmisen 
psykologian olevan sellaista, että hän saa suurimmat 
nautintonsa epätoivosta. Niin pian kuin ymmär-
rämme yhteiskuntaa, meidän on löydettävä vastaus 
ongelmaan, miten elää sellaisen elämänkokemuk-
sen kanssa, josta huora-tarinankertoja kertoo.

Millaisena yhteiskuntasopimuksen totuus voi-
daan ymmärtää? Saden mukaan ihmismieli on ra-
kentunut siten, että se saa suurimmat nautintonsa 
jännityksestä, kiihkosta ja muista väkivaltaisista 
tunteista, joten yhteiskunta on rakennettava palve-
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lemaan niitä päämääriä. Ne ovat kuvitelmia, joita 
alistaja rakastaa, koska hän tietää jo ennen Freudia, 
että ”hyveellinenkään kieltäymys ei riitä takaamaan 
vastapuolen rakkautta. Alistaja ei joudu rajoitta-
maan mieltään eikä luopumaan yhteiskunnallises-
ta luonnontilastaan. Hän haluaa keinotekoisen ja 
julman utopian. Vain siellä hän voi oppia tyydyt-
tämään halunsa olla kaikista rajoituksista vapaa ja 
uhrejaan kontrolloimaan kykenevä saalistaja. Kun 
oppimisprosessi on ohi, hän on oma saalistajansa ja 
kykenee käyttämään ympäristöään hyväkseen.

 Yhteiskuntasopimus luo elämän, joka on sekä 
julmaa että nautittavaa, kun taas alkuperäinen 
luonnontila (ja Ranskan valtio) oli julma, mutta ei 
nautittava. Kun yhteiskuntasopimus on lopulta yli-
tetty, elostelijan ei tarvitse enää kohdata pelottavaa 
ja käsittämätöntä luontoa. Teatteri vapauttaa hänet, 
ja hän voi täten toteuttaa saalistajasuunnitelmansa; 
ja eläessään kuvitteellista elämää, hän korvaa luon-
non lait tyylillä. Hän voi tehdä mitä huvittaa.
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Tyyli ja paheelli-
suuden moniselit-

teisyys
Sade kirjoittaa sekä vankila- että mielisairaalako-
kemuksistaan ja arvojen muutoksista, joita hän 
haluaa panna alulle. Mutta tosiasioiden ja arvojen 
maailmat eivät ole Jumalallisen Markiisin ainoa 
leikkikenttä. Hänen teoksensa ovat myös romaa-
neja, joiden filosofiset ja näennäistieteelliset näke-
mykset on sijoitettu kertomuksiin. Romaanit ovat 
yhtä outoja kuin ne kovat tosiasiat ja objektiiviset 
arvot, joista hän puhuu. Saden kerronnallisen tek-
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niikan täydellinen selvittäminen osoittaisi, miten 
hän keskittyy pieniin, toistuviin korukuvioihin, 
moniselitteisiin kuvauksiin sekä hämäriin puhe-
tapoihin, jotka muistuttavat subversiivisten aktien 
näyttämöharjoituksia. Seuraavassa voin luoda vain 
lyhyen katsauksen hänen tyylikeinoihinsa — hänen 
tyylinsä pragmatiikkaan. Keskityn sen sijaan Saden 
retoriikkaan, niihin kirjallisiin tekniikoihin, joiden 
avulla hän luo mielikuvia ja muuttaa lukijoidensa 
reaktioita. Tarkastelen myös sitä, mitä nämä retori-
set temput merkitsevät.

Kiusaus kääntää Saden tarinat kuvakieleksi täy-
tyy voittaa. Todellisuudessa hänen kielensä enem-
mänkin filosofoi kuin maalailee, vaikka tavallinen 
lukija saakin päinvastaisen vaikutelman. Seksuaa-
lisuus ja kidutus ovat ikään kuin jonkin tirkiste-
lijän kuvauksia. Voi olla vaikea ymmärtää tämän 
asenteen virheellisyyttä, jos keskittyy hänen kerto-
mustensa pääaiheina oleviin tapahtumiin. Mutta 
kuvina näillä ei ole mielenkiintoa, kuten voidaan 
todeta katselemalla niitä sataa kuvaa, joilla teosten 
La nouvelle Justine ja Juliette ensimmäinen painos 
on kuvitettu. Mitään Saden voimakkaan kielen 
ylittävää ei ole havait tavissa; kuvat itsessään ovat 
epäinformatiivisia. Selittäessäni, miksi asia on näin 
ja miten kieli toimii, tulen keskittymään Saden ker-
ronnan toistavaan rakenteeseen itse purkautumisen 
analogiana, rikoksen hämärään
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Seuraavaa taulukko kuvaa Saden tyylin taustana 
olevaa filosofista kehystä. Siinä esitetään kehityksen 
osatekijät alimmalta ylimmälle tasolle (vasemmalta 
oikealle):

kasvatus haaskaeläin kostaja saalistaja
asenne häpeä pelko apatia
metodi tuuri pakotta-

minen
hallinta

nautinto seksuaali-
nen

älyllinen purkauk-
sellinen

väliaine keho kokemus keli
rakenne toiminta teoria taide
substanssi paska sperma ja 

veri
ruumis

toiminta tirkistely kidutus kuolema
käyttö-
tapa

pureskelu leikkely hävittä-
minen

etiikka velvolli-
suus

oikeudet hyve

Sade yhdistää nämä kaikki toistavassa tyylissään ja 
tekniikassaan.

Kun tarkkaillaan seksuaalisuuden ja tekstin vä-
listä suhdetta havaitaan, että tekstin toistava ra-
kenne on identtinen seksuaalisten purkautumisten 
rakenteen kanssa. Kun näkökulmaa laajennetaan 
kattamaan kaikenlaiset tyydytystä tuottavat toi-
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minnat — lopuksi kaikki luonnolliset suoritukset 
päämäärineen — nousee esille elämä, joka koostuu 
pelkistä purkautumisista. Ironista on, että aluksi 
jokin erityisen kiihottavaksi oletettu kutistuukin 
nyt joksikin niin ikävystyttäväksi, ettei voi olla ih-
mettelemättä sadelaisten sankareitten vaivannäköä. 
Usein he taistelevat vaikeuksia vastaan: jotkut ovat 
ikänsä puolesta jo impotentteja ja vaativat ylenpalt-
tista kiihotusta ennen kuin voivat saavuttaa pur-
kautumisensa. Ihmisainetta käsitellään erikoisella 
tavalla, totta kai, sillä todellisuudessa kaikki mikä 
näyttää korkea-asteisesti suunnitellulta — ruumis ja 
mieli —, hajotetaan epäjärjestyneeksi lihan ja veren 
yhdistelmäksi, mielen ollessa tyhjästä hautaholvista 
kuuluneen huudon kaiku. Saden työntekijät ovat 
omistautuneet luomisen vastustamiseen ja yrittävät 
kumota Jumalan luomistyön.

Jotkut sankarit ymmärtävät irstailun velvollisuu-
tena, joka on täytettävä, halusipa tai ei. He tulevat 
aggressiivisiksi ja ärtyneiksi. Kuten näyttää, täytyy 
heidän äärimmäisen asenteensa uhreja kohtaan olla 
vihamielisyys, koska se, mitä he uhreilleen tekevät, 
on niin tylsää. Purkautumisen mallina on tuotanto, 
ja seksuaalisuus ja kidutus ovat aktiivisen elämän 
metaforisia ilmaisuja. Vain purkautuminen on to-
dellista. Jopa turmeltunut ja rikollinen elämä — 
puhumattakaan porvarillisesta elämänurasta — on 
vain pelkkä hyvän elämän irvikuva. 



302

Koska Saden ihmiset ovat kiertelevä teatteriseu-
rue, hänen taiteensa on näyttämöproduktiota. Ne 
koostuvat kolmesta näytöksestä: filosofia, irstailu, ja 
purkautumisen jälkeinen rauha. Uhreja kidutetaan, 
mutta he eivät kärsi yhtään enempää kuin yleisö-
kään; itse asiassa uhrit ovat yleisö. Tämä uhrien ja 
yleisön kaksoisrooli aiheuttaa kuitenkin ongelmia. 
Tarpeettomat ihmiset, jotka eivät ole edes täysin 
kehittyneitä persoonia, luovat välttämättömän ylei-
sön. Aivan kuten Sade tarvitsee lukijoitaan, sankarit 
tarvitsevat yleisön tirkistelyä. Niillä, joiden täytyy 
kärsiä, on vaativa kaksoisvastuu; yhtäältä heidän 
täytyy kokea pelko niin syvällisesti, että he menettä-
vät itsetajuntansa ja persoonallisen identiteettinsä, 
ja toisaalta kuitenkin he ovat ainoat, jotka voivat 
seurata purkautumisia. Yleisöä siis tarvitaan, koska 
sankarit menevät pois tolaltaan transsendenssin ja 
kaiken ymmärryksen tuolla puolen olevan tyhjyy-
den saavuttaessaan. Heidän parhaat saavutuksensa 
eksistoivat siis vain yleisön tirkistelyssä.

Tällainen vieraantunut järjestely toimii yksinker-
taisten intohimojen kohdalla. Yleisön suurin pelko 
on joutua itse ulkopuoliseksi ja joutua seuraamaan 
näytöstä vain ulkokohtaisesti. He -eivät osallistu 
toimintaan, koska he vihaavat sitä. Heidän persoo-
nallisuutensa jakautuu kahteen osaan, joista toinen 
vastustaa, toinen taas — pelon sanelemana — mää-
rää tottelemaan. Pakotettu valinta edellyttää jakau-
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tunutta persoonallisuutta. Rikollisten ja murhaa-
vien intohimojen korkeammat ulottuvuudet ovat 
kuitenkin sellaisia, että niihin eivät ulkopuolisten 
katseet yllä. Uhri on sokea ja halvaantunut; valot 
sammuvat, kun toiminta saavuttaa huipentumansa. 
Koska yleisö ei näe, se kärsii, ja siksi se lakkaa ole-
masta sitä, mitä se oli. Purkautuminen on tuhon-
nut oman olemassaolonsa välttämättömän ehdon 
— tirkistelyn kohteena olemisen —, ja se muuttuu 
ei-miksikään. Saden tarkoituksena on kuvata pur-
kautuminen kaikkivaltiudessaan, jossa itsetuhon 
ironia on lopullinen sana — jonka jälkeen ei ole 
mitään.

Vaikka Sodoman kaupunki tuleekin Raamatun 
mukaan palamaan ikuisesti helvetissä, Sade väit-
tää, että tuli on jo aikoja sitten sammunut. Sekä tie 
tähän helvettiin että sieltä pois voidaan kartoittaa. 
Sen maantieteelliset ominaisuudet osoittautuvat 
sekä kiihottaviksi että vaarallisiksi:

”On pelättävissä, että Firenzeä ympäröivät lukui-
sat tulivuoret voivat vahingoittaa sitä jonakin päi-
vänä; tätä pelkoa voimistavat menneitten tuhojen 
jäljet, joita on näkyvissä joka puolella. Ne saivat 
minut vertailemaan tiettyjä asioita: eikö ole hyvin 
todennäköistä, sanoin minä (Juliette) itselleni, että 
Sodoman, Gomorran jne. tuhoutumisista kerro-
taan ihmeinä sillä tarkoituksella, että ne juurruttai-
sivat meihin pelon sitä paheellisuutta kohtaan, joka 
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piti vallassaan näiden kaupunkien asukkaita; eikö 
ole aivan yhtä mahdollista, että nämä mullistukset 
aiheutti jokin luonnonvoima eikä mikään yliluon-
nollinen tekijä?”

Juliette vertailee sitten Firenzeä ja Napolia Raa-
matun aavikkokaupunkeihin ja päättelee, että syn-
nit ovat samanlaisia kummassakin. Lopuksi hän 
päättää itsekin ryhtyä johonkin sopivaan irstailuun: 
”Silloin kuvittelin tulleeni siirretyksi noihin onnel-
lisiin Arabian kaupunkeihin. Täällä oli Sodoma, 
sanoin itselleni kunnioittakaamme sen asukkaiden 
tapoja, ja nojautuen eteenpäin tarjosin pakarani 
Sbriganille. Augustine seurasi esimerkkiä Zephyrin 
kanssa.  

Augustine ja Juliette huomaavat, että heillä on 
yleisöä, kun pensaikosta kohoaa jättimäinen hah-
mo, joka esittelee itsensä Apenniinien erakoksi. 
Kuten Saden logiikka vaatii, tämä olio houkutte-
lee heidät ansaan seuraavalla kiehtovalla tekosyyllä: 
”Ansaitsette nähdä, mitä minulla on näytettävänä,” 
Sitten hänen identiteettinsä muuttuu: hänestä tulee 
vahva ja julma Minski. Lopuksi Minski itse jou-
tuu Julietten taikavoimien uhriksi; hänet myrkyte-
tään ja ryöstetään. Aluksi tarkkailijana ollut joutuu 
myöhemmin kärsimään. Vieraiden lähtiessä Min-
ski on tajuton. Tällaisia tapahtumia sattuu Saden 
teksteissä alinomaa. Mikään ei ole ikuista, vaan 
kaikki nousee tuhkasta. Tekstin rytmi osoittaa tä-
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män syklisyydellään ja toistoillaan. Sankarit käyvät 
läpi saman seuraannon: he tulevat, suorittavat ja 
poistuvat. Näytelmän näytökset ja kulissit kuvaavat 
samanlaista matkustamisen grammatiikkaa. Ensin 
vallitsee jännitys ja odotus (johon liittyy terävää fi-
losofointia); sitä seuraa todellinen rakkausnäytelmä 
ja kidutus; ja lopuksi purkautumiset seuraavat toi-
siaan, yhä uudelleen ja uudelleen. Ja kun on uuden 
näytöksen aika, kaikki toistuu. Seksuaalisuus toimii 
samalla tavalla. Henkilö kiihottuu, suorittaa suku-
puoliaktin, saa orgasmin, ja tuntee tyhjentyneensä. 
Hän tekee monenlaisia temppuja ja kokeita. Mieli-
hyvän luonnollinen rytmi on joka tapauksessa aina 
sama.

Kuin kiertelevä teatteriseurue sankarit siirtyvät 
seuraavaan paikkaan, jossa heidän näytöksensä on 
taas, jälleen kerran, uutuus ja jossa myös yleisö 
jo odottaa heitä. He matkustavat jopa Siperiaan, 
jossa yleisönä ovat vain eläimet. Joka tapauksessa 
keskustelu ja matkustaminen — henkinen ja fyy-
sinen matka — on toistavaa. Tulos on kuin mer-
kityksettömän lörpötyksen seurausta. Mutta kaik-
ki tämä eroaa uhrien elämästä. Kun sankarit ovat 
uuvuksissaan, he lepäävät ja keskustelevat asioista. 
Heidän leponsa on filosofin lepoa siinä mielessä, 
että heidän ruumiinsa toipuvat ja heidän mielensä 
toimivat. Tämän älyllisen toiminnan tuloksena syn-
tyy sekä teoria heidän teoistaan että sen oikeutus. 
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Mutta mitä tahansa he tämän lepohetken aikana 
miettivätkin, heidän tekonsa palaavat aina samaan 
kaavaan. He esimerkiksi puhuvat paljon aidon eet-
tisesti. He toistavat moraalikäsitteitä, analysoivat ja 
valittavat valtion epäoikeudenmukaista tilaa ja sen 
uskonnollisten yhteisöjen suunnatonta valtaa, mut-
ta eivät tee mitään asioiden muuttamiseksi.

Purkautuminen toistona seuraa siitä Saden perus-
ajatuksesta, että se on kaikkien arvojen ja normien 
ylittämistä. Koska sitä ei voi kuvata, vaaditaan eri-
tyinen toistamisen kielioppia hyödyntävä tekniikka 
— filosofinen keskustelu, kiihtymys, seksuaalisuus, 
kidutus, rikos, purkautuminen, uupuminen ja lepo. 
Tämäkin voidaan vielä lyhentää käsittämään vain 
filosofia (teesi), purkautuminen (antiteesi) ja lepo 
(synteesi). Tällainen yksinkertainen kaavio ilmenee 
selkeänä kasvatuksen yhteydessä, mutta se pyrkii 
hämärtymään, kun näyttämöllä on täysin kypsiä 
irstaiIijoita. Koska he ovat kykeneviä pitempään 
suoritukseen, tulee tekstin rakenteestakin vaihtele-
vampi, mutta se ei silti oikeastaan koskaan menetä 
kolmiomaista muotoaan.

Yksinkertaisimmat esimerkit toistamisesta löyty-
vät teoksesta La philosophie dans le boudoir, joka 
on suorasukainen kasvatustarina. Justine on jo mo-
nimutkaisempi. Se on moninäytöksinen näytelmä, 
jonka jokaisessa näytöksessä on sama rakenne; yh-
dessä ne muodostavat yhden kerronnallisen syklin. 
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Justine (tai ’Thérese, jolla nimellä hänet tunnetaan 
hänen matkojensa aikana) on kätkeytyneenä pen-
saikkoon, kun hän sattumalta joutuu todistamaan 
kreivi de Bressacin ja hänen kamaripalvelijansa 
Jasminen välistä homoseksuaalista yhdyntää. He 
havaitsevat tietenkin Thérèsen. Yleisö ottaa osaa 
näytelmään, jonka jälkeen Thérèse on tarkkailija, 
näyttelijä ja uhri. Hänen roolinsa on monimut-
kainen ja tuskallinen. Lurjukset keskustelevat ta-
pauksesta, kiihottuvat, ja päättävät ”kerrankin 
olla oikeudenmukaisia, joka tarkoittaa, että ker-
rottuaan Thérèselle syytöksistä, joita hänelle tulee 
seuraamaan rikoksista (joita hän ei ole tehnyt!), he 
rangaista häntä. Hänet sidotaan puiden väliin niin 
tuskalliseen asentoon, että ”minun (Thérèsen) koko 
olemassaoloni supistui ja oli yhtä kuin kokemani 
tuskan rajuus”. Hän menettää identiteettinsä, joka 
merkitsee, että hänet voidaan turvallisesti jättää 
sitomatta. Hänen lyhyt vihkimyksensä on ohi, ja 
kreivi ottaa hänet mukaansa. Lopuksi kreivi voittaa 
hänen luottamuksensakin, koska Thérèse on typerä.

Seuraavassa kohtauksessa nuori kreivi kertoo 
suunnitelmastaan myrkyttää tätinsä, josta Thérèse 
on myös alkanut pitää. Seurue matkustaa Pariisiin, 
jossa kreivi ilmoittaa murhasuunnitelmastaan ja 
opettaa Thérèselle sitten omaa paheellisuuden fi-
losofiaansa. Kertomus etenee valmistavaan vaihee-
seensa, filosofiaan. Pitkä, uskontoa koskeva väittely 



308

saa Thérèsen epätoivon valtaan, koska siitä huoli-
matta, että ”lisäsin vielä tuhat muuta syytä..., ne 
saivat kreivin vain nauramaan ja hänen kavalien 
periaatteittensa kaunopuheinen voima lisääntyi 
niiden myötä; hän piti minulle esitelmiä, jollaisia 
en onneksi ollut koskaan itse laatinut, ja hyökkäsi 
päivittäin ajatuksiani vastaan voimatta niitä kui-
tenkaan horjuttaa”. Kreivi kiihottuu siinä määrin, 
että paljastaa homoseksuaaliset salaisuutensa tädil-
leen, jonka kauhusta ja hämmennyksestä hän sitten 
nauttii.

Kun on kulunut neljä vuotta — aivan äkkiä, ku-
ten Saden kertomuksissa aina tapahtuu —, tehdään 
itse rikos. Ensin käydään teoreettinen, tädin myr-
kyttämisen oikeuttava keskustelu. Oikeutus on tut-
tua tyyppiä: perhesiteet ovat yhdentekevä asia egois-
tisten nautintojen ollessa kyseessä. Thérèse päättää 
uskotella tottelevansa alistajaansa ja kertoo koko ta-
rinan tädille: ”Onnellisuuteen ei enää ollut aikaa ... 
Enää näin hänessä vain hirviön.” Harhautettu kreivi 
syleilee ja suutelee Thérèseä. Kreivin  näkökulmas-
ta katsottuna Thérèsen käytös on suora tulos siitä, 
että hän on saanut Thérèsen ymmärtämään kreivin 
moraaliseksi hirviöksi: ”Olet ensimmäinen nainen, 
jota syleilen”, hän selittää hurmioituneella äänellä. 
Hänelle Thérèse onkin yhtäkkiä moniselitteinen, ei 
enää nainen, vaan rikostoveri ja kumppani.

Kun Thérèse vie myrkyn tädille, he kokeilevat sitä 
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ensin koiraan, joka käy hirvittävän kuolinkamppai-
lun. Kreivi, kuullen nämä äänet, ymmärtää niiden 
olevan myrkyn vaikutusta. Täti lähettää viestin po-
liisille, mutta se siepataan matkalla. Täten Thérèse 
jää kreivin armoille, joka toteuttaa kostonsa. Kun 
alkuvalmistelut on jo tehty, ei enää tarvita selityk-
siä toiminnan aloittamiseksi. Kreivi mainitsee vain 
luonnon lain, ja tämä filosofian vähimmäismäärä 
riittää valmistamaan hänet purkautumiseen: 

”Mitä sinä olet saanut aikaan vääryydelläsi, sinä 
arvoton olio? — Vaaransit henkesi voimatta silti 
säästää tätiäni: isku on annettu sinun on hävittävä 
ja opittava ennen kuolemaasi, ettei hyveen tie ole 
aina varmin. Maailmassa on olosuhteita, jolloin on 
parempi osallistua rikokseen kuin antaa se ilmi.”

Thérèse raahataan koirien eteen, jotka purevat 
ja kiusaavat häntä. Tämän jälkeen hänelle anne-
taan vaatteet ja käsketään häipyä. Hänen haavan-
sa paranevat nopeasti — hän ei voi kuolla, koska 
hänen koulutuksensa ei ole vielä valmis. Kreivi on 
sanonut, että hänen on opittava, ja kun koulutus 
teoksen lopussa on päättynyt, Thérèse kuolee sala-
maniskuun.

Kreivi de Bressac-episodi on riippumaton romaa-
nin muusta sisällöstä. Yli puolet siitä käsittää filo-
sofista keskustelua ja väkivaltaisia tekoja, joihin se 
johtaa. Väkivallanteot seuraavat kuvaiIevaa ainesta, 
joka on suunniteltu johdannoksi seuraavaan näy-
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tökseen. Samaa kaavaa toistetaan lopulliseen hui-
pentumaan asti, jossa Thérèse kohtaa eläimet, joi-
den mielikuva on kummitellut hänen mielessään; 
yhdestä hän yrittää päästä eroon myrkyttämällä sen. 
Tämä ei kuitenkaan onnistu, sillä Thérèse ei voi 
tehdä muuta kuin puhua ja tuntea, menetettyään 
identiteettinsä puuhun sitomisen seurauksena. 
Yleisön jäsenenä hänet vedetään vastoin tahtoaan 
näytelmään uhrin rooliin. Esiripun sulkeutuessa 
hän on palannut takaisin paikalleen tyhjän näyt-
tämön etualalle: ”Yö tuli; minun oli mahdotonta 
lähteä pitemmälle, tuskin pysyin enää pystyssä. 
Loin katseeni pensaikkoon, jossa olin neljä vuotta 
aikaisemmin nukkunut melkein yhtä onnettomassa 
tilassa.” Koko välikohtaus päättyy samassa pensai-
kossa, josta se alkoikin.

Hänen matkansa muodostuu neljästä kierrok-
sesta, joilla on sama rakenne: keskustelu, rikos, 
purkautuminen ja paluu uudelleen lähtökohtaan. 
Keskustelujen teemat ovat tuttuja, henkilöiden 
ominaisuudet ennustettavia, kamaripalvelija Jasmin 
katoaa kuvasta asianmukaisesti heti alkukohtauksen 
jälkeen, ja jopa myrkky on samaa, jota muissakin 
kohtauksissa käytetään. Ainoa uutuus on mastif-
fien käyttäminen lopullisessa kidutuskohtaukses-
sa. Pitkä draama saa ainutlaatuisen merkityksensä 
yhdestä sanasta, ”mastiffi”, ja yhdestä mielikuvasta 
— nuoren naisen heittämisestä koirien eteen. Mah-
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dollisesti Sade rakastaa Neroa, koska muinaisessa 
Roomassa kristityillä oli sama kohtaIo.

Matkan jatkuminen johtaa uusien ryhmien 
muodostumiseen. Sisarukset Juliette ja Justine ta-
paavat uusia ihmisiä, mutta he ovat joko aggres-
siivisesti hallitsevia tai heiltä puuttuu persoonalli-
suus, kuten uhreilta. Esitys näyttämöllä siis toistuu. 
Sankarit matkaavat homogeenisessa fyysisessä ja 
yhteiskunnallisessa aika-avaruudessa. Fantastista 
venäläistä jättiläistä, Minskiä, kuvaava välikohtaus 
on tärkeä, koska se on poikkeuksellinen. Minski 
on goottilainen tyyppi, hirviömäinen ihmissyöjä. 
Hän symboloi pelkoa, jota tunnetaan itää ja sen 
alkukantaisia mysteerejä kohtaan. Saden kirjoitta-
essa hänestä hänen tyylinsä muuttuu kömpelöksi, 
ja kertomus vaikuttaa yhtä groteskilta kuin Minski 
itse. Saden tyyli noudattaa tämän tyypin asettamia 
vaatimuksia, joten kaikki on yhtäkkiä yksinkertai-
sen ja naiivin väkivahvaa. Olemme tekemisissä lap-
sen kaltaisen tyypin kanssa, jonka mielen liikkeet 
ovat seuraavan kaltaisia:

”Olette vallassani”, hän sanoi istuuduttuamme. 
”Voin tehdä teille mitä haluan Olen moskovalai-
nen, syntynyt pienessä kaupungissa Volgan ran-
nalla. Minski on nimeni; isäni kuoleman jälkeen 
perin hänen suunnattoman rikkautensa, ja luonto 
on varustanut minut fyysisillä ominaisuuksillani 
sekä mieltymykselläni sellaisiin herkkuihin, joilla 
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kohtalo nyt on minua ilahduttanut.”
Hirviö viittaa itseensä ikään kuin ulkopuolelta 

käsin. Koska tämä on uhrin tuntomerkki, Minskin 
tyyli luo vastaavan odotuksen hänen omasta tap-
piostaan. Mutta vaikka tyyli on häviäjän tyyli, ku-
vaus on kuvaus voittajasta. Mies on yhtä säälimätön 
kuin vahvakin. Mutta hän ei voi voittaa, koska hän 
käyttää kielioppia väärin. 

Juliette ja hänen seuralaisensa ovat nyt pulassa. 
Koska hirviö on rikas ja murhaava, jonkun täytyy 
tuhoutua, ja moni tuhoutuu. Kannibaalina Minski 
on vasta toissijaisesti inhimillinen olento; hänen 
ruumiinsa rakentuu muista ruumiista. Hän käyt-
tää ihmisiä jopa huonekaluinaan. Pöydän pinnan 
muodostavat polvistuneitten orjien selät. Näin hän 
voi syödä ihmisiä toisten ihmisten päältä:

”Tässä ei ole mitään mystistä ... huomannette, 
että pöytä, kattokruunut, tuolit on kaikki muo-
dostettu taiteellisesti järjestetyistä tyttöryhmistä; 
tarjoiluastiat asetetaan näiden olentojen selän pääl-
le...Kaksitoista alastonta tyttöä toi astiat; ja koska 
ne olivat hopeaa ja hyvin kuumia, polttaen rintoja 
ja pakaroita, jotka muodostivat pöydät, se aiheut-
ti miellyttävää kouristuksenomaista liikettä, joka 
muistutti meren aaltojen huojuntaa.”

Tämä on ehkä Saden hienoin yksittäinen kuvaus. 
Monimielisyys, jota Sade tässä hyödyntää, on help-
po tunnistaa. Minski rakastaa ja tarvitsee ihmisiä 
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aivan kuten hän rakastaa ja tarvitsee ruokaa- ja 
pöytiä. Tämä ei kuitenkaan tee hänestä yhtä heis-
tä. Hän jää sadunomaiseksi jättiläiseksi, joka astuu 
esiin suoraan lasten satukirjoista. 

Minskin intohimo paljastetaan lukijalle: ”Söin 
ihmislihaa rohkean afrikkalaisen toverini kanssa; 
olen säilyttänyt mieltymykseni siihen; kaikki nämä 
ympärillänne näkemänne jäännökset ovat jätteitä 
ahmimistani ihmisistä; en syö mitään muuta lihaa?’ 
Juliette kertoo: ”Minä ja kaksi miestäni aterioimme 
halukkaasti. Mitä Minskiin tulee, hänelle tarjoiltiin 
tukevampaa tavaraa: kahdeksan tai kymmenen neit-
sytverimakkaraa ja kaksi kivespiirasta sammuttivat 
pahimman nälän, ja kahdeksantoista magnum-pul-
lollista kreikkalaista viiniä seurasi tätä ruokaa hänen 
suunnattomaan mahaansa.” Luonnollisten nautin-
tojen palvojat ovat nyt oman taipumuksensa muo-
dostamassa ansassa. Mutta Minski on yksinäinen 
hirviö kallioluolassaan. Hän sanoo yksinkertaisesti: 
”Minulla on harvoin vieraita” — tarkoittaen niitä, 
joita hän ei syö. Hänen toimintatyylinsä on liian 
yksinkertaista vakavasti otettavaksi. Huonona filo-
sofina hänellä ei ole paljoakaan sanottavaa, vaikka 
hänen tapansa ovatkin huomiota herättäviä. Min-
skin ja Thérèsen kaltaiset ihmiset eivät voi voittaa.

Saden teksti ei ole kirjallisuutta eikä filosofista 
argumentointia. Hänen tarinoissaan tyyli, rakenne, 
retoriikka ja viesti ovat niin läheisessä yhteydessä, 
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että teksti on sietämättömän tiheää, tehden sen 
”pahennusta herättäväksi ja vaikeaselkoiseksi teok-
seksi jota kukaan ei voi julkaista”. On kuitenkin 
virheellistä väittää, että Sade ei olisi luettavaa. Teksti 
on sangen helppolukuista ja nautittavaa omilla eh-
doillaan. Todellinen vaikeus on siinä, että sen viesti 
ja välittäjä ovat niin läheisessä yhteydessä toisiinsa. 
Kirjoitetun tekstin rakenne ja tyyli ovat niin tärkei-
tä, että se, mitä siinä sanotaan, vaikuttaa toisarvoi-
selta. Jopa tekstin mittavuus ja sen toistava luonne 
ovat tärkeämpiä kuin se, mitä Sade itse asiassa sa-
noo. Tekstin rakenne, kielioppi ja teatraalinen luon-
ne on purettava, jotta nähtäisiin, miten radikaali 
Sade on. Vaikka tuhoava luonto lupaa seuraajilleen 
nautintoja, nautinto näyttää olevan äärettömän ikä-
vystyttävä suoritus. Siinä ei esiinny vaihtelua eikä 
luovuutta, ja tuloksenakin se lupaa vain rumuutta. 
Luonto tuhoaa. Työ tuottaa roskaa. Unelmat nau-
tinnosta ovat vain illuusioita. Puhe nautinnosta on 
alistettu toiston kieliopille, joka on kyllästymisestä 
ja kauhusta sekoitettu viestin. Samaa voidaan sanoa 
myös paheen ja hyveen sanaston käytöstä. Moraali-
nen änkytys vakuuttaa lukijan siitä, että tämän me-
telin takana voi olla tapahtumassa jotakin tärkeää.

Itse pääasian tai kieliopin rakenne hallitsee mer-
kitystä siinä mielessä, että se, mihin viitataan, ei ole 
selkeää, ja totuus on pelkkä vitsi. Viestin erottami-
nen kieliopista on pitkästyttävää ja vaikeaa. Saden 
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viestin semanttinen tulkinta ei selviä lukijalle pel-
kän lukemisen kautta. Saden etiikan ristiriitaisuu-
den johdosta sen elinkelpoisuus on kyseenalaista: 
hänellä ei ole mitään todistusaineistoa, joka tukisi 
hänen teoriaansa luonnosta, ja lukija tuntee pa-
hoinvointia Minskin makkaranautinnoista kerrot-
taessa. Koska lukija ei voi ymmärtää tarinaa, hänen 
täytyy joko osallistua siihen tai hylätä se. Edellinen 
vaihtoehto on Saden viimeinen toivo. Jos lukija ei 
osallistu tarinaan, Sade on menettänyt hänet — ku-
ten niin monta muutakin. Kuitenkin hän kirjoittaa 
jollekin.

Tekstiä ei voi lukea kuten romaania tai filosofiaa, 
vaan jotakin muuta täytyy tapahtua. Lukijan täytyy 
panna liikekannalle oma itsetutkiskelunsa, tarkkail-
la omaa motivaatiotaan, ja tunnistaa se, mitä hän 
pitää häpeällisenä. Lukija huomaa, että teksti on 
tuskallista. Sade kirjoittaa vankilan ja mielisairaalan 
asukkina, teostensa takavarikoinnin, sensuurin ja 
oikeuksiensa (kynän ja paperin käytön) menettä-
misen uhkaamana, joten hän siirtää tuntemansa vi-
han lukijaansa. Satojen sivujen lukeminen ulosteen 
syömisestä on inhottavaa, ja kuvaukset kidutuksesta 
saavat lukijan pian kapinamielelle. Lukija kärsii irs-
tailija Saden uhrina.

Tekstistä voi nauttia suhtautumalla siihen ironi-
sesti ja ulkokohtaisesti sekä lukemalla se pätkittäin. 
Mutta siten viesti jää saavuttamatta. On uskallet-
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tava heittäytyä sisälle tekstiin siitä huolimatta, että 
tämä kokemus on välttämättä tuskallinen. Tyylillä 
on toistuvien juonien ja sankareiden kuvausten luo-
mat pragmaattiset vaikutuksensa. Kuitenkin Sade 
haluaa tekstinsä toimivan kidutuksen välineenä. 
Teksti on väkivaltaa lukijaa kohtaan, ja jos hän 
nauttii siitä, hän on jo irstailija, kieroutunut sielu, 
masokisti.

Saden äärimmäinen parodia paljastuu lukemalla 
hänen teoksiaan. Lukija lähestyy niitä viattomana, 
mutta tämä lähestyminen tulee osoittautumaan 
inhottavaksi. Miksi lainkaan lukea? Ehkä lukija 
on perverssi, joka haluaa vahingoittaa itseään. Jos 
Sade onnistuu, lukija tulee oivaltamaan ja ymmär-
tämään omat perverssit taipumuksensa. Hän voi 
vihata Minskin ruokavaliota, rajoittunut, mutta 
minkä hän sille mahtaa? Ateria on jo hänen omalla 
lautasellaan. Jos Sade on oikeassa, pitää kohteli-
aasti syödä mitä tarjotaan, ja näin Sade on todis-
tanut ajatuksensa. Ihmiset haluavat kärsiä, koska 
heidän motivaationsa periytyy kaukaa pimeästä 
muinaisuudesta. Sensuuria uhmaten Sade saavut-
taa totuuden omalla epäsuoralla tavallaan. Mikä 
on kyllästyttävää, toistavaa, mahdotonta lukea, ju-
malaa pilkkaavaa, hullua ja unohdettua, on myös 
vaarallista.

Myös Platon tunsi samat aseet, joita Sade toi-
voo voivansa käyttää lukijaansa vastaan. Platonin 
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äänensävy on hätkähdyttävä:
”Mutta, sanoin - olen joskus kuullut kerrotta-

van, ja uskon sen todeksi, että kun Aglaionin poi-
ka Leontios kerran kulki Piraeuksesta kaupunkiin 
päin pohjoista linnoitusmuuria pitkin, ulkopuolel-
la muuria, hän oli huomannut ruumiita viruvan 
mestauspaikalla; silloin hän yhtä aikaa oli tunte-
nut himoa niitä nähdä ja inhoa sitä vastaan sekä oli 
kääntynyt pois. Ja kotvan aikaa hän oli kamppaillut 
ja kaihdellut näkyä; mutta tuo himo sai hänestä voi-
ton ja hän repäisi silmänsä apoauki ja juoksi ruu-
miiden luokse ja sanoi:”Kas vain, te kirotut, nautti-
kaa nyt kylliksenne tuosta ihanasta näystä!” - Olen 
itsekin kuullut sen jutun. 

Sade toistaa tämän arvoituksen niin usein, että 
ihmisen on kohdattava totuus ja myönnettävä oma 
moniselitteisyytensä. 

Sadelle rikos merkitsee asioiden kieliopin ku-
moamista. Vaikka hän ei koskaan tematisoikaan 
aihetta tai anna vastausta sen herättämiin lukuisiin 
kysymyksiin, vaikuttaa siltä, että Saden teosten 
mielenkiinto lepää paljolti kumotun kieliopin ja 
moniselitteisyyden ideoiden varassa. Paheen teo-
riaksi tämä voi olla liian rajoittunut, mutta niin 
tai näin, tämä näyttää olevan Saden näkemys. Asia 
on jotenkin saatava yksiselitteisemmäksi, ja tässä 
tarkoituksessa esitän muutamia ehdotuksia, miten 
erilaiset retoriset  ideat soveltuvat käytettäväksi etii-
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kan yhteydessä. On selvää, että huomattava määrä 
väkivaltaisten reaktioitten, koston, raivon ja musta-
sukkaisuuden aiheuttamasta pahuudesta, on täysin 
etiikan ulkopuolella. Voidaksemme systematisoida 
elämän moraalisen ytimen, on meidän kuitenkin 
ymmärrettävä, mitä moniselitteisyys merkitsee. 
Seuraava analyysi spesifoi muutamia tämän termin 
kapea-alaisia merkityksiä, vaikka jatkossa tulenkin 
käyttämään yksinkertaista kaiken kattavaa merki-
tystä. Seuraavassa vain kokeilen muutamia, osittain 
toistensa peittäviä vaihtoehtoja.

Ensinnäkin ironia. Pelkuruus on ironinen tila, 
koska tilanteeseen olennaisesti kuuluva herooinen 
arviointi kääntyy negatiiviseksi. Irstailijan oletetaan 
olevan itsensä vastakohta: hän nauttii heikkojen 
rankaisemisesta paljon enemmän kuin vahvojen. 
Tarina rohkeuden kääntymisestä vastakohdakseen 
on hyvin moniselitteinen. Koska nautinto olisi voi-
nut olla vieläkin voimakkaampaa, sen tyydyttämi-
nen johtaa pettymykseen. Tästä syystä nautinnon 
ironiaa kuvataan seuraavasti: 

”...tässä on ehkä ollut sinulle liikaakin, There-
se, mutta ei varmastikaan kylliksi minulle. Tähän 
vimmaan minä en koskaan väsy, vaikka tämä ei nyt 
ollutkaan kuin kalpea aavistus siitä mitä todella pi-
täisi tehdä.”

Toiseksi: avoin kysymys. Ihmisen valintaa ei voi-
da tulkita millään hyväksyttävällä tavalla. Saden ta-



319

pauksessa jumalanpilkka on tällainen valinta. Ateis-
tinen irstailija puhuu Jumalaa vastaan, vaikka hän 
ei edes usko Jumalaan ja halveksii muiden ihmisten 
mielipiteitä. Voidaan kysyä, miksi hän tekee niin, 
mutta vastausta ei saada. Jumalanpilkka on merki-
tyksetön rituaali, jonka toimittaminen on arvoitus: 

”Se paha, jota minä teen muille, tekee minut on-
nelliseksi, aivan kuten Jumala tulee onnelliseksi siitä 
pahasta, jota hän tekee minulle.” 

Ihminen on paheellisen Jumalan kuva. Tällaisesta 
analogiasta puhuminen on tyhjää, koska se on pelk-
kää jumalanpilkkaa.

 Kolmanneksi: epämääräisyys. Jonkun henkilön 
tekojen mielekkyyttä ei voida ymmärtää, koska 
tapaus on avoin liian monelle tulkinnalle. Esi-
merkiksi: juoppo juo liikaa voidakseen huolehtia 
perheestään, vaikka hän satunnaisesti suoriutuu 
siitä hyvin. Tällainen tilanne on epämääräinen, 
emmekä todellakaan ole varmoja, mitä siitä pitäisi 
sanoa. Ponnistelemme ankarasti luokitellaksemme 
tällaisen henkilön joko juopoksi tai hulluksi, joko 
vastuuttomaksi tai sairaaksi; mutta epämääräisyys 
vähentää moraalista painetta, koska häntä ei voida 
luokitella ja tuomita. Sade kutsuu tällaista ”oikulli-
suudeksi” ja antaa sille tärkeän roolin irstailijan elä-
mässä. Tällainen henkilö voi tehdä hyviäkin tekoja, 
mutta hän on epäjohdonmukainen.

Neljänneksi: moniselitteisyys suppeammassa 
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muodossa. Asia on moniselitteinen, jos sillä on kak-
si pätevää, mutta toisensa poissulkevaa tulkintaa. 
Saden tyypillinen esimerkki on homoseksuaalinen 
avioliitto, jossa mies on puettuna morsiameksi; 
miehen omaksuessa naisen roolin hän on — nai-
nen.

Tällaisilla esimerkeillä hämmentävistä selityk-
sistä voi leikitellä loputtomiin. Voi jopa tuntea 
kiusausta esittää tyylikeinoin tehty luokittelu eri 
rikostyypeistä. Tulos ei ehkä kuitenkaan olisi mie-
lenkiintoinen, koska sekaannus merkitsee käsitteel-
listä epävakautta, jota on melko vaikea luokitella. 
Retoriikan teoria osoittaa kuitenkin, että pahuus 
vaihtelee laajasti. Yritys tarjota yksinkertainen typo-
logia on hyödytön, koska murha ja julkinen alasto-
muus eivät muistuta toisiaan. Mutta olipa kyseessä 
minkä tyyppinen pahuus tahansa, tosiasiaksi jää, 
että olemme tekemisissä aidon ongelman kanssa. 
Jotkin asiat ovat paheellisia, ja sellaisina niitä ei voi 
suositella eikä edes antaa anteeksi. Vaikka näiden 
asioiden suhteen vallitsee melkoinen kulttuuri-
relativismi, emme saa antaa periksi relativistiselle 
kiusaukselle sanoa, että kaikki on subjektiivista. 
Päinvastoin, jos riittävän huolellisesti tarkastelee 
erilaisia paheellisuuden tyyppejä, on helppo nähdä, 
että jotkin kauhun retoriikan puolet ovat sellaisia, 
ettemme halua hyväksyä niitä. On eri asia soveltaa 
retorista teoriaa kuin hyväksyä tämän soveltamisen 
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tulokset moraalisesti yhdentekeviksi. Vaikka teoria 
auttaa meitä ymmärtämään omien asenteittemme 
suhteellisuuden, tuomitsemisen mekanismit ja ri-
kollisen elämäntavan, meidän ei pitäisi hyväksyä 
pahuutta jonakin sellaisena, jota se ei ole. Vaikka 
jotkut agentit ovat paheellisia ja jotkin asiat pahoja, 
me emme halua niitä. Samanaikaisesti niiden koko-
naisvaltainen poistaminen voi kuitenkin olla mah-
dotonta, koska ne ovat osa yhteiskunnan elämää.

Jotta edellä esitettyjä ideoita voitaisiin soveltaa, 
täytyy pitää mielessään, että Sade on romaani- ja 
näytelmäkirjailija. Lukijalla ei ole minkäänlaista 
omaa kokemusta niistä asioista, joista Sade puhuu. 
Hänen väitteensä eivät voi olla tosia eivätkä edes 
todennäköisiä. Näin ollen hänen kertomuksen-
sa luo kaiken — mitä se sitten onkin. Jos hänen 
tekstinsä luovat kuvitteellisen maailman, eivät sen 
rikolliset ideat viittaa tekstin ulkopuolella olevaan 
maailmaan. Kuten jo aiemmin olen väittänyt, itse 
kertomus on rikos. Avainkäsite tässä yhteydessä on 
subversio, tai moniselitteinen tyyli, jonka osateki-
jöinä ovat roska, saasta, huono maku, pahoinvointi, 
huimaus, ristiriitaisuus, jumalanpilkka, kunnian-
loukkaus, rikos, pornografia, kidutus, kieroutunut 
seksuaalisuus ja lukematon kirja. Tarkastelkaam-
me lähemmin kuvitelmaa, jonka kattaa yleiskäsite 
”subversio”.

Sadelainen subversion käsite, jota hän myös kut-
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suu moraaliseksi rikokseksi, merkitsee ensinnäkin 
sitä, että moraalitermien toisto ja väkivallanteot 
vieraannuttavat lukijan siitä, mitä itse asiassa sano-
taan. Toiseksi se merkitsee tulkinnan ristiriitaisuut-
ta. Tarina on, kuten tiedämme, sekä ulkonaisesti 
(toistamisen kautta) että sisäisesti moniselitteinen. 
Vaikka pelkkä kielenkäytön sääntöjen rikkominen 
voikin näyttää viattomalta, se tenkaan ole sitä. Päin-
vastoin, Sade tavoittaa tässä erään yhteiskunnallisen 
kontrollin olennaisen puolen, viestin julkisen mani-
puloinnin; se on rankaisemisen, sensuurin ja kult-
tuurisen ylivallan ideoitten ytimenä. Muuttamalla 
kielioppisääntöjä muuttaa myös itse asioita. Kun 
asiat muuttuvat, jokin lakkaa jokin kuolee —, mut-
ta sen tilalle ei luoda mitään. Tämän lisäksi: ole-
massa oleva on todellista, koska se voidaan kuvailla 
kieliopillisten rakenteitten avulla. Menetykset ovat 
konkreettisia. Sade määrittelee hävityksen uuden 
metodin avulla. Jotkut kuvittelevat, että menetykset 
ovat riippumattomia metodeista, joiden avulla ta-
juamme ne, mutta Saden magiikka saa merkitykset 
ja asiat katoamaan kielestä kokonaan.

Saden pienet tarinat ovat kuten varhaiskantainen 
taide tai populaarikulttuuri, sarjakuvat ja pätkik-
set. Aiheita ei kuitenkaan voi määritellä siten, että 
niiden antama vaikutelma ei jäisi surrealistiseksi. 
On olemassa kaksi vaihtoehtoa: joko pahuus on 
moniselitteistä tai moniselitteisyys on pahuutta. 
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Ensimmäisen teesin mukaan emme aina voi tietää, 
olemmeko tekemisissä hyvän vai pahan asian kans-
sa, kuten yksityisen koston tapauksessa. Sankari 
voi maksaa Iurjukselle takaisin samalla talla, mutta 
tavalla, jota ei voi yksiselitteisesti ihailla. Jäljelle jää-
vä moraalinen moniselitteisyys on merkkinä josta-
kin, jota emme hyväksy. Toinen vaihtoehto viittaa 
tapaukseen, jossa kutsumme tekoa tai aikomusta 
pahaksi siitä syystä, että se ei ole selväteinen. Yksi-
tyinen kosto on paha lainatessaan osan siitä teosta, 
joka sen oli tarkoitus kompensoida. Oikeutettuna 
aikomuksena kosto muistuttaa liiaksi omaa syytään 
eli se ymmärretään jonakin ilkeänä. Tavanomainen 
moraali ei hyväksy kostoa. Kostajalla on joka ta-
pauksessa henkilökohtaiset syynsä tehdä jotakin, 
jonka seurauksia ei voi erottaa niistä, jotka saivat 
aikaan kostamisen tarpeen. Saden mukaan pahuus 
on sekaannusta kummassakin mielessä. 

Koska moniselitteisyys merkitsee Saden mukaan 
vapautta, pahallakin on oma roolinsa. Yhteiskunta 
ei ole mikään paratiisi, ja sen yhdenmukaistamisen 
mekanismit ovat usein ylivoimaisia. Kaikkein ironi-
sin tapa vähentää pahuuden määrää yhteiskunnassa 
on lieventää kielen kontrollia. Siitä, mitä ei voida 
kontrolloida, ei voi myöskään tulla pahojen aiko-
musten lähde, koska ei ole mitään, joka voitaisiin 
selittää useammalla tavalla. Tämä on kuitenkin to-
della metafyysinen suositus. Koska yhteiskunnassa 
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eläminen merkitsee kontrollin alaisena olemista 
pienintäkin asiaa myöten, sekaannuksen vaara on 
aina olemassa. Ihanteellisesti tasapainoinen elämä 
on pelkkä myytti.

Vahingon ja menetyksen ideat merkitsevät yllä-
tysmomenttia, joka sisältyy myös katumuksen. Ra-
tionaalisen agentin omaa tekoa koskeva ennuste ei 
voi sisältää tähän ennustettuun tekoon kohdistuvaa 
katumusta, vaan korkeintaan jonkinlaisen kustan-
nuksiin suhteutetun tekijän. Ihminen pyrkii kont-
rolloimaan sitä, mistä hän on tietoinen. Mitä hän 
ei pysty kontrolloimaan, aiheuttaa hänessä pelkoa ja 
kauhua. Tässä mielessä yhteiskuntajärjestelmä yrit-
tää hallita pelkoa ja kauhua vieläkin tarmokkaam-
min kuin kontrolloida vahinkoa ja menetystä. Kos-
ka ihmisen elämä on epätäydellistä, hänellä ei ole 
toivoa päästä eroon kauhusta muulla lavalla kuin 
suunnittelemalla sen kieliopilliset ilmaisut uudel-
leen ja pitämällä nämä luomukset koskemattomina. 
Sade hyökkää juuri tällaista vakauttamista vastaan. 
Subversiivisuus merkitsee yllätyksiä ja epävakautta.

Insesti on eräs Saden mieluisimpia kauhutarinoi-
ta. Isä nai tyttärensä ja saa lapsen hänen kanssaan. 
Isän moraalisella rikoksella ei ole mitään tekemistä 
väkivallan tai edes seksuaalisuuden kanssa. Tytär voi 
olla rakastava ja suostuvainen, kuten Fugenie de 
Franval. Samoin seksuaalisuhde voi olla aivan nor-
maali. Moraalinen rikos on siinä, että isästä tulee 
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oman lapsensa aviomies ja tulevan lapsen isä ja iso-
isä. Perhekonteksista tulee yhtä sotkua, jossa sosi-
aaliset identiteetit menevät sekaisin. Franval sanoo: 
”Kyllä, monsieur, rakastan tytärtäni, rakastin häntä 
intohimoisesti, hän on rakastajattareni, vaimoni, 
tyttäreni, uskottuni, ainoa Jumalani maan päällä.” 
Franval toimii moniselitteisesti hajottaessaan tyttä-
rensä identiteetin.  Hän luo ihanteen, jossa kukaan 
ei tiedä, kuka hän on ja mikä on hänen yhteiskun-
nallinen roolinsa. Syntyy seuraava keskustelu:

Valmont, oletko koskaan oikein katsonut Euge-
nieta?

Tytärtäsi?
Tai, jos niin haluat, rakastajatartani.
Ah, sinä roisto! Nyt ymmärrän.
Tämä on ensimmäinen kerta elämässäni, kun 

näen sinun oivaltavan jotakin,
Mitä? Kunniasanalla, oletko rakastunut omaan 

tyttäreesi?
Franvalin vaimo saa kuulla tämän käsittämät-

tömän totuuden Valmontilta: ”Franval rakastunut 
omaan tyttäreensä! Laupias taivas! Tämä olento, 
jota olen kantanut kohdussani, särkee nyt sydäme-
ni näin hirvittävällä tavalla!” Eugenien status on 
muuttunut hajanaiseksi, koska hän on nyt saman-
aikaisesti tytär ja vaimo.

Sigmund Freud kirjoittaa universaalisesta inses-
tikammosta, ja Hegel puhuu samasta ongelmasta 
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oikeusfilosofiassaan. Freud selittää ilmiön oidi-
puskompleksin avulla, joka varhaiskantaisessa yh-
teisössä johtaa siihen, että pojat murhaavat isänsä 
halutessaan perheen naisia. Murhan tuloksena seu-
raavilla sukupolvilla on synnynnäinen syyllisyyden-
tunto, joka estää heitä solmimasta insestiavioliitto-
ja. Tärkeimpänä ongelmana tässä on, että syyllisyys 
ei välttämättä herää luonnontilassa elävässä alku-
perheessä. Pojat saavat mitä haluavat eli seksuaa-
lisen vapauden; koska heillä ei vielä ole moraalisia 
tunteita, ei ole lainkaan selvää, miksi heidän pitäisi 
katua isänsä murhaa. Järkisyistä he voivat nähdä 
välttämättömäksi olla tappamatta lauman johtajaa, 
mutta siinä onkin kaikki. Silti oikeassa asemassa 
olevat miehet voivat jakaa naiset, riippumatta mies-
ten perhesuhteista.

Hegel puolestaan tarjoaa funktionaalis-loogisen 
selityksen sille, miksi insesti on universaalisesti kiel-
letty. Avioliiton tarkoituksena on yhdistää ihmisiä 
siten, että syntyy jotakin uutta: ”Niitä, jotka on jo 
yhdistetty, ei voida yhdistää ensimmäistä kertaa 
avio…..Jos parina ovat veli ja sisar tai isä jä tytär, 
mitään uutta ei synny. Osapuolet on jo yhdistetty, 
joten heitä ei voi yhdistää uudelleen. Tämä selitys 
nojautuu hegeliläiseen perheen logiikkaan ja sii-
hen totuuteen, että yhteiskunnallisten olentojen 
kuuluu lisääntyä. Ongelmana on, että tämä lähes-
tymistapa ei edes vihjaa insestikammoon. Hegel 
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mainitsee häpeän, mutta ei mitenkään selvennä 
sitä. Hänen näkemyksensä viittaa kylläkin oikeaan 
suuntaan, kohti sitä kodin vanhojen ja uusien osa-
tekijöitten välistä moniselitteisyyttä, jonka insesti 
perheen rakenteessa luo. Hän ei  kuitenkaan pääse 
tätä pitemmälle eikä pysty selittämään, miksi teko 
on moraalisesti väärin. Hegelille moraalisuus on 
tietysti lainsäädäntöön liittyvä asia, ja insesti on 
yksinkertaisesti laitonta. Hän saattaisi sanoa, että 
asiaan liittyvä kammo on puhtaasti subjektiivinen 
asia eikä ansaitse huomiotamme. Sadelaiset sankarit 
ovat toista mieltä, koska he arvostavat kauheuksia.

Toinen esimerkki on tuska. Kun ihminen pyrkii 
tuskan kokemiseen, hän pyrkii johonkin, joka hy-
väksytyn kieliopin mukaan on jotakin vältettävää. 
Kielteiset ja myönteiset päämäärät sekaantuvat. 
Seksuaaliset perversiot noudattavat samanlaista lo-
giikan vastaisuutta. Normaali seksuaalinen kieliop-
pi määrää tämän pelin osanottajille tietyt tavoitteet. 
Saden maailmassa nämä  roolit häviävät; Sillingissä 
normaali genitaalinen yhdyntä on niin kiellettyä, 
että jotkut sankarit kauhistuvat pelkästä naisen rin-
tojen ja vaginan näkemisestäkin.

Normaali seksuaalisuus ei kuulu pitkälle edisty-
neeseen irstailuun. Sen rooli rajoittuu kasvatuksen 
alimmille tasoille ja niihin liittyviin siirtymäriittei-
hin. Tällaisenaan tämä on yksinkertainen ja mie-
lenkiintoinen totuus. Seksuaalisuudella eroottisena 
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käyttäytymisenä on oma mielenkiintonsa irstailijan 
elämässä vain niin kauan kuin sen keskimääräiset 
muodot ovat salaisia, yksityisiä, läheisiä ja vahvas-
ti motivoivia. Kaikki nämä ovat sitä säätelevään 
kieroutuneeseen kielioppiin kuuluvia moniselit-
teisyyden piirteitä. Julkinen sukupuoliyhdyntä tai 
masturbointi tarjoavat lähtökohdan. Nämä teot 
valaisevat sadelaisen pornografian luonnetta, joka 
välttää minkä tahansa puhtaasti tai edes pääasial-
lisesti seksuaalisen kuvaamista. Päinvastoin, koska 
väkivalta ja seksuaalisuus ovat lähellä moraalin tran-
sgressiota, Sade voi käyttää niitä metaforina.

Masturbointi rikkoo lisääntymiseen tähtäävän 
seksuaalisuuden kielioppisääntöjä, koska se on 
yksinäistä toimintaa. Tällaiset esimerkit voivat ny-
kyään näyttää suhteellisen lieviltä, mutta aiemmin 
ne ovat olleet syyllisyyden, häpeän ja jopa vainon 
lähteinä. Miesten välinen homoseksuaalisuus lakkaa 
olemasta sadelainen esimerkkitapaus heti, kun ho-
mot järjestäytyvät, määrittelevät itsensä ja kertovat 
vakuuttavia tarinoita haluistaan ja rakkauselämäs-
tään. Niiden, jotka haluavat pitää sen rikoksena, 
täytyy sensuroida tällaisia selostuksia. Jos he voivat 
estää sen kieliopin muodostumisen, he voivat myös 
kieltää homoseksuaalisuuden jonakin liian järkyt-
tävänä yleisesti hyväksyttäväksi. Sensorit kuitenkin 
puhuvat yhä siitä, ja niin tekemällä pitävät ilmiötä 
hengissä paheena.
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Uskonnossa Saden jumalanpilkka koostuu hä-
nen itsepäisestä kieltäytymisestään pelätä ikuista 
rangaistusta tai palvoa ääretöntä voimaa. Tämä on 
käsittämätöntä. Hän haluaisi tappaa Jumalan, joka 
on merkityksetön ajatus. Tapaus on sukua sille, 
jossa ihminen on haavoittumaton, koska hän ha-
lukkaasti hyväksyy tuskan ja vahingon. Omasta ris-
kialttiista tilanteestaan nauttiminen tekee ihmisen 
immuuniksi kaikkea vallankäyttöä, jopa jumalalli-
sen tahdon taholta tullutta, vastaan. Ihminen luo 
tilanteen, jossa vallan käyttöä ei periaatteessakaan 
voida harjoittaa.

Useimmat Saden hirvittävyyksistä voidaan ym-
märtää tällä tavalla. Tietysti Sade kuvaa myös ki-
dutusta ja hurjia biseksuaalisia orgioita. Aluksi 
tulokset shokeeraavat, mutta jatkuva toisto häi-
vyttää ensi järkytyksen. Kun alkujännitys on hä-
vinnyt, tulkinnalliset ongelmat nousevat näkyville. 
Miksi kidutus on mielenkiintoista siinä erityisessä 
asiayhteydessä, jonka Saden teokset huovat? Ole-
tettavastikin sen tulisi suoda lukijalle sellaista nau-
tintoa, johon kirjoittaja tähtää. Mutta meidän on 
selvästikin vaikea ymmärtää, miten kidutus voi olla 
orgastista ja haluttavaa. Se edustaa normaalien aiko-
mustemme vastakohtaa, ja muodostaa inhimillisen 
luonteen ja hyveiden irvikuvan. Tässä mielessä ar-
von loukkaaminen ei ole teko, vaan teon ironinen 
selitys; hahmotellaan tilanne, jonka merkitystä ei 
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voida ymmärtää käyttämällä sitä taustatietoa, jota 
tarjotaan tähän tarkoitukseen. Ihminen uskotte-
lee tekevänsä valinnan hedonististen periaatteitten 
mukaan, mutta hän oivaltaa, että nautintoa ei voi 
ymmärtää tuskan termein ilman, että termin ”nau-
tinto” merkitys häviää. Saden paheellisuus ilmenee 
hänen yrityksessään valehdella lukijalleen, että hän 
on hedonisti. Hänen paheellisuutensa on transken-
doiva akti, joka johtaa semanttisen tyhjyyden ko-
kemukseen. Nautintoa on vain kuvitelmissa; kaikki 
muu on tuskaa.

Saden järkeilyn mukaan valtiollinen rangaistus-
järjestelmä, joka on perinteisesti käsittänyt kidu-
tuksen ja teloitukset, on alhaisempaa kuin julmuu-
den yksityiset muodot. Tämä aihe ei kuitenkaan 
ole niin yksinkertainen kuin eräät Saden tulkitsijat 
ovat ajatelleet. Sade kirjoittaa: ”Kuolemanrangais-
tuksen kauheus kylmä ja persoonaton laki, on täy-
sin vierasta sille intohimol1e, joka ihmisen mielessä 
oikeuttaa suorittamaan julman murhan. On usein 
sanottu Saden väittäneen, että kuolemanrangaistus 
on väärin, koska se perustuu tunteettomaan päätök-
seen. Asia ei voi olla näin, koska kaikki irstailijoiden 
rikokset tulisi kyetä suorittamaan kylmäverisesti. 
Ensin tehdään rikos, ja sen suorittaminen kiihottaa 
elostelijaa ja johtaa hänet purkaukselliseen tyhjyy-
teen. Vain vihkiytymättömät kiihottuvat ensin, ja 
toimivat vasta sen jälkeen. Mutta tämä on yhtäältä 



331

sekä vaarallista että toisaalta vajavaista maksimaali-
sen nautinnon kannalta. Ensin täytyy luoda filoso-
finen teoria mahdollisesta vahingonteosta, ja sitten 
toimia perverssillä tavalla. Tästä syystä Saden vah-
vin argumentti kuolemanrangaistusta vastaan on, 
että hän pitää sitä hyvin määriteltynä tekona, joka 
on täysin ennustettavissa ja ymmärrettävissä. Tässä 
mielessä se ei ehkä tarjoa purkautumisen mahdol-
lisuutta. Sade väittää, että teloitukset ovat menetet-
tyjä nautinnon mahdollisuuksia, ja toimenpiteen 
yksiselitteisyys on ainoa syy niiden vääryyteen.

Virallinen pyöveli ei ole sankarillinen hahmo. 
Hän voi tehdä hirmutekoja, mutta Sade ei voisi 
olla välinpitämättömämpi, koska kaikki tapahtuu 
tiukkojen sääntöjen mukaisesti. Toisin kuin viral-
linen julmuus, Saden julmuus on subversiivista. 
Se edustaa inhimillistä vapautta ja luovuutta, kun 
taas virallinen väkivalta ilmenee tukahduttamisena, 
kontrollina ja tyranniana. Subversiaalinen toimin-
ta on ainutlaatuisesti yksilöllistä, mahdotonta ka-
tegorisoida ja epäsuorasti luovaa. Se on kuviteltua. 
Valtion harjoittama väkivalta ja kirkolliset rituaalit 
ovat perinpohjaisesti vääriä rajoittuneen luonteen-
sa takia. Ne eivät ole kuvitelmia vaan kovia tosi-
asioita. Ne luovat kärsimystä ilman toivoa. Omasta 
näkökulmastaan käsin Saden julmuus on todella-
kin luovaa. Koneisto tapaa uhrinsa mielettömällä 
toistolla ja puhtaan kontrollin alaisuudessa. Koska 
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se on persoonatonta, kukaan ei voi hyväksyä sitä. 
Ironista kyllä, persoonallinen julmuus on parempaa 
kuin tämä persoonaton.

Sade väittää, että pahuus on kannattavaa, mut-
ta hänen oma elämänkertansa osoittaa toista. Hän 
yritti olla paheellinen, mutta ei hyötynyt siitä kos-
kaan.

Järkevän päätöksentekijän oletetaan tunnistavan, 
mitä ovat hyväntahtoisuus ja universaalit moraali-
normit. Mutta sade kiinnittää huomionsa niiden 
vastakohtiin, koska niiden kuvaaminen on mah-
dotonta. Nuoruuden ja kauneuden tuhoaminen 
ei ole kieliopin sääntöjen mukaista, koska arvot, 
jotka eivät ole säilyttämisen arvoisia, eivät lainkaan 
ole arvoja. Kidutus kieltää kohteeltaan ihmisarvon; 
kieroutunut seksuaalisuus kieltää inhimillisen vuo-
rovaikutuksen lainalaisuudet niiden liikuttavim-
malla ja läheisimmällä tasolla. Seksuaalisuus ei ole 
julkinen suoritus ainakaan kristityssä Euroopassa. 
Juuri tästä syystä sensorit Saden mukaan tarttuvat 
erityisen hanakasti seksiin.

Eräs julmuuden muoto, jota ei ole vielä mainittu, 
liittyy murhaan, raiskaamiseen ja silpomiseen. To-
dellinen rikos ja julmuus ovat sekä epäsuotavia että 
epämoraalisia; muuta ei voida päätellä. Mutta niin 
pian kuin tulemme tietoiseksi siitä, että rikollisen 
ja julman määritteleminen ei olekaan aivan selvää, 
meidän pitäisi ryhtyä vastustamaan valtion harjoit-
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tamaan julmuuden vastaisuutta ja ymmärtämään 
kuvitteellisen pahuuden hienostuneita muotoja. 
Ajatus, että pahuus olisi selkeästi näkyvä ilmiö, 
on hylättävä – vaikka lukija voikin ensin ajatella 
Saden juuri tarjonneen satoja sivuja päinvastaista 
todistusaineistoa. Saden kertomukset voivat näyttää 
pelkän pahuuden kuvauksilta, mutta asia on todel-
lakin juuri päinvastoin: Saden pahuus on arvoitus.

Ihmisruumiin salattujen aukkojen symboliikka 
tarjoaa todistusaineistoa sen puolesta, mitä aiem-
min sanoin nautinnosta ja paheesta. Tämä on eräs 
Saden teoksista löytyvien metaforien tärkein lähde. 
Ruumiin luonnolliset aukot ovat funktionaalises-
ti samanlaisia; ne voidaan pakottaa avautumaan 
tunkeutumalla niihin, ja ne voivat sulkeutua. Nes-
teet virtaavat ulos ruumiista sitä leikattaessa, ja sen 
lävistäminen aiheuttaa repeytymiä. Neitsyyden 
menetys on prosessi, jossa aktualisoituu potenti-
aalinen avautuminen, mutta samanaikaisesti esine, 
joka sinne tunkeutuu, sulkee aukon. Sama ajatus 
esiintyy teoksen Juliette kohdassa, jossa mainitaan 
Gehennan laakso. Vanhalla mestauspaikalla naiset 
kuristavat rikollisen, pakottavat hänen suunsa auki 
ja kaatavat sinne sulaa lyijyä. Aukko sulkeutuu lo-
pullisesti tämän teon kautta, joka voidaan suorit-
taa vain kerran. Kuten Sade huomauttaa, tämä on 
juuri Raamatun tarkoittamaa ikuista rangaistusta; 
dramaattinen väkivallanteko, joka voidaan suorittaa 
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vain kerran. Teon ikuisuuden luo mahdottomuus 
toistaa se tulevaisuudessa. Toinen esimerkki voi-
daan löytää teoksesta La philosophie dans le bou-
doir, kun nuorelle naisoppilaalle, Eugenie de Mis-
tivalille, annetaan valta oman äitinsä yli. Tyttären 
elektrakompleksi sallii hänen antaa kuppatautisen 
miehen raiskata äitinsä. Seuraavaksi hän ompelee 
äitinsä vaginan umpeen, jotta infektoitunut sperma 
saa vaikuttaa toden teolla. Aukko pakotetaan auki; 
sitten se suljetaan, ensin peniksellä, sitten ompele-
malla, ja lopuksi koko näyttämö tuhotaan kohtuun 
ansaan jääneellä myrkyllä.

Tämä on eräs Saden monimutkaisimpia kuvioita; 
se saattaa yhteen psykologian, myytin ja metafo-
ran. Kieliopin lainalaisuudet kieroutuvat kokonaan 
tämän prosessin aikana. Roland Barthes kirjoittaa 
tästä seuraavasti: 

”Saden kuvittelemien kidutusten joukossa (jot-
ka muodostavat hyvin yksitotisen luettelon, joka 
tuskin on pelottava, sillä se perusuu teurastamolle, 
eli siis abstraktiolle) vain yksi on häiritsevä: uhrin 
anuksen tai vaginan ompeleminen umpeen. Miksi? 
Koska ensi näkemältä ompeleminen tekee tyhjäksi 
kastraation: miten voi ompeleminen (joka on aina: 
paikkaa, tee, korjaa) merkitä samaa kuin: silpoa, 
amputoida, leikata, luoda tyhjä tila?” 

Tämä moniselitteisyys kaikkine monimutkaisine 
assosiaatioineen vallitsee avaamisen ja sulkemisen 
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välillä. Ensin luodaan tyhjä tila, joka sitten tuho-
taan. Taustalta löydämme rauhanomaisen naisel-
lisen taidon — ompelemisen jota nyt käytetään 
tuhoamiseen. Taito, joka yhdistetään naiselliseen 
alistumiseen, käännetään tässä aktiiviseksi väkival-
laksi.

Johonkin tunkeutuminen voi myös olla keino-
tekoista siten, että se ei liity seksuaalisuuteen, vaan 
työhön: ”Dolmance, joka on päättänyt urakkansa, 
antaa purkautuessaan vain lisää iskuja uhrinsa paka-
roille, ” Aukkoja voidaan tehdä tikareilla, neuloilla 
ja pyssyillä, ja ne voidaan täyttää terillä, verellä, luo-
deilla ja lihalla. Aukko on todella paradoksaalinen 
olio, ja siksi se herättää runsaasti tunteita. Se on 
yhtä hyvin kuoleman kuin elämänkin sekä orgas-
min lähde. Mystinen aukko on jotakin eikä mitään, 
kun taas kehoon uppoava terä on kone, joka ei luo 
mitään. On olemassa joko tyhjä paikka tai jotakin, 
jonka jokin (kuten terä) täyttää. Jokin, jonka jonkin 
muun ryntäys pian korvaa, astuu sisään väliainee-
seen. Sade käsittää tämän tyhjän paikan täyttävän 
virran purkautumiseksi (ja täten äärimmäiseksi 
transkendentaaliseksi nautinnoksi). 

Se on kuten veri, joka pursuaa haavaan ja haavas-
ta. Mutta tietysti täytyy ensin olla aukko abstrakti 
ei-mikään, joka voidaan löytää, mutta jota ei voida 
kuvata. Kun ryntäys tapahtuu, aukko lakkaa ole-
masta, ja näin myös nautinto on menetetty. Ainoa 
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mahdollisuus on toistaa tämä kuvio: työntää terä 
sisään (filosofia), luoda aukko (toiminta), antaa 
veren täyttää se ja valua ulos (purkautuminen) ja 
tuntea katoaminen tyhjyyteen (uupumus). Tämä 
kierros voidaan moninkertaistaa. Elämän toistava 
kyllästyttävyys tulee näkyville sen tyhjissä paikoissa, 
joita ihminen tuijottaa.

Aukko on ei-mitään ja tällaisena purkautumisen 
välttämätön ehto, joka tapahtuu täyttämällä aukko. 
Sade toistaa tätä tapahtumaa kirjoittaessaan teok-
sensa Juliette 1 200 sivua. Saden toinen metafora 
on kehon polttaminen. Tällä toimituksella on sy-
vät kristilliset juurensa lopullisen tuhon tai ylös-
nousemuksen kieltämisen symbolina. Sade käyttää 
polttamista merkitsemään jotakin samanlaista, pai-
nottaen sitä, miten häviäminen jälkiä jättämättä on 
menetelmä saavuttaa tyhjyys ja sen nautinnot: ”Sit-
ten tuikkasin tulen alkoholilla hieromiini alueisiin, 
ja kaikki karvoitus syttyi tuleen. Hän purkautui 
huomatessaan olevansa tulessa.” Myös tässä toimii 
itsetuho: olemattomuus on ihmisel1e nautinto. Ehkä 
Saden nuoruudenaikainen intohimo ruoskimiseen 
voidaan liittää polttamiseen pikemminkin kuin lä-
vistämiseen, koska ruoskiminen aiheuttaa polttavan 
tunteen ja saa ihon punoittamaan.

Polttamisen ja aukkojen sulkemisen symboliik-
kaa ei pidä hylätä pelkkänä atavistisena perversiona, 
koska 20. vuosisadan populaarikulttuuri elvyttää sitä 
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kaiken aikaa. Ampuma-ase on Sadella sopiva työkalu 
aukon täyttämiseen luodilla ja veren vuodattamiseen 
(sperman sijasta) purkauksellisella tavalla. Samanai-
kaisesti tilanne voidaan turvallisesti kuvata työnteon 
ja työkalujen funktionaalisten kategorioitten ter-
mein. Tunnelma on lähes transgressiivinen. Ampu-
misen kielioppi on petollisesti määritelty viihdyke. 
Koska se on symbolisminsa ansiosta samanaikaisesti 
sekä turvallisesti valepuettu että kykenevä herättä-
mään tunteita, julmuus on hauskaa. Sade on yksi 
modernin populaarikulttuurin edelläkävijöistä.

Todellinen murha on jotakin muuta. Kuvitel-
kaamme elokuvaa, joka näyttää todellista ihmisten 
ampumista yleisön viihdyttämiseksi. Miksi tämä on 
kiellettyä? Siksi, että yleisö ymmärtää sen kieliopin; 
todellinen rikos viihteenä on sekä kieliopin vastaista 
että todella subversiivista. Yleisö nauttii kuvitteelli-
sesta kuolemasta, mutta inhoaa todellista tappamis-
ta. Todellisuus ja kuvitelma eivät sekaannu, koska 
kieliopit ovat erilaiset. Julkiset teloitukset olivat juuri 
tätä, ja se vaikutti Saden omaankin elämään, kun 
hänelle annettiin kuolemantuomio. Sade kuitenkin 
kirjoittaa romaaneja eikä myy todellista väkivaltaa. 
Olisiko hän tehnyt niin, jos se olisi ollut mahdol-
lista? Tähän on mahdotonta vastata, vaikka hänen 
elämäkertansa tarjoaakin sen suuntaisia viitteitä. On 
tietysti kiehtovaa kuvitella, että todellinen väkivalta 
teatterin näyttämöllä muodostaa äärimmäisen per-
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version; kaiken kaikkiaan näyttämöllä on todellinen 
ihminen eikä mikään Juliette, joka ei ole lähelläkään 
todellista. Sade itse ei kuitenkaan koskaan tappanut 
nautinnokseen.

Sadea lukiessa tulee selväksi, että tosielämän jul-
muus ei ole pääasia. Koska kerran kuvitteellista vä-
kivaltaa, huonoja tapoja, seksuaalisuutta ja kauhua 
voidaan hyödyntää, todellista väkivaltaa ei tarvita. 
Ehkä sellaista ei edes ole olemassa siinä mielessä, 
että mikä tahansa aika-avaruudessa esiintyvä vä-
kivallalta näyttävä on ensin tulkittava sellaiseksi ja 
sitten tuomittava, ennen kuin mitään rikosta voi 
esiintyä. Siispä avain tähän on subversiivisessa suun-
nitelmassa, joka perustuu tyhjyyden saavuttamisen 
ja täyttämisen moniselitteisiin ideoihin — kauhun ja 
huolen todellisiin lähteisiin. Sade näyttää ajattelevan, 
että subversio kieliopillisena, tekstuaalisena ja kult-
tuurisena moniselitteisyytenä muodostaa ihmisen 
olemassaololle todellisen uhan. Tämä on Saden hel-
limä esteettinen rikos. Hänen on täytynyt huomata, 
miten tuskallista ja tehotonta todellisen maailman 
perverssi seksuaalisuus, synti ja rikos on, koska se heti 
laukaisee käyntiin alistavan

lakikoneiston. Kuvitelmaa ei voi lukita selliin tai 
parantaa mieIisairaalassa — kuten sen kirjoittajan 
suhteen voidaan menetellä.

Symbolista kertomusta subversiivisesta elämäs-
tä voitaisiin jatkaa tarkastelemalla varhaiskristillistä 
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asketismia sen kauhistuttavimmissa muodoissaan. 
Edvard Westermarckin teosta Kristinusko ja mo-
raali, voi paikoitellen lukea samanlaisena kauhujen 
luettelona kuin Saden teosta Les 120 journées de So-
dome. Lika, nälkä, kastrointi ja itsensä ruoskiminen 
avasivat taivaan portit pyhälle miehelle. Erityisesti 
kristitty itsensä ruoskija on hyvin lähellä sadelaista 
irstailijaa. Kumpikin saavuttaa persoonallisen trans-
kendenssin tuskan ja veren avulla. Kumpikin myös 
kieltää kirkon roolin välttämättömyyden heidän ja 
heidän jumalansa välillä. Ja he ovat yhtä arvoituk-
sellisia; on yhtä vaikea ymmärtää, miksi joku kastroi 
itsensä kuin ymmärtää, miksi joku toinen saattaa 
itsensä kuolemantuomion uhan alle Marseillessa 
antautumalla sodomiaan miespuolisen palvelijan ja 
prostituoitujen kanssa. Tällaisissa tapauksissa tuntuu 
siltä, että purkautuminen — mitä tahansa se sitten 
onkin — voidaan saavuttaa teoilla, joilta puuttuu 
normaali semanttinen tausta. Ne voidaan ymmär-
tää vain hyvin keinotekoisella symbolitasolla oudoin 
metaforin, jotka oikeuttavat meidät kutsumaan koko 
toimintakenttää subversiiviseksi. Koska normaali se-
manttinen malli ei toimi, tarvitaan uusi. Puhutaan 
sitten pyhimyksistä tai irstailijoista, pääjuonen täytyy 
olla yhtä mahtava ja outo. Tämän lisäksi hyödynne-
tään kuvitelmia. Itsensä silpominen ilmaisee yritystä 
löytää todellisuus fysiikan ja psykologian tuolta puo-
len, tyylin tappotantereilla.
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Hyvän ensisijaisuus
Saden moraalinen mielipaha on muuttaa arvot ku-
vitteellisesti moniselitteisiksi. Perusteitten sekoitta-
minen on yleensä yksityistä, vaikka ajattelemmekin, 
että hyvien perusteitten pitäisi olla julkisia. Julkiset 
perusteet toimivat etiketin tai oikean käyttäytymi-
sen perinteellisten sääntöjen mukaisesti. Tutkit-
tuani joitakin Saden filosofian yksityiskohtia, otan 
nyt uudelleen tarkasteltavaksi niiden moraalisten 
rajoitusten luonteen, joita luonteen, Saden sanka-
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reitten oletetaan rikkovan. Tähän yhteyteen liitän 
myös kysymyksen narsismista. Kuten muistamme, 
sadelaiset sankarit tarvitsevat normatiivisia raken-
teita voidakseen luoda jännitystä rikkomalla niitä; 
mutta koska sellaisia ei ole luonnossa, heidän täytyy 
keksiä ne ja uskotella, että ne ovat todellisia. Jos he 
aikovat tehdä rikoksia, heillä on ensin oltava päteviä 
lakeja, joita he voivat rikkoa. Tämä on todellisen 
irstailijan äärimmäinen tehtävä ja ongelma. Jos sii-
hen liittyy itsepetosta, perverssi nautinto voidaan 
estää opettamalla irstailijoille puhdasta totuutta. Jos 
he oppivat, että kaikki arvot ja hyveet ovat vain hei-
dän oman mielikuvituksensa luomuksia — tilanne, 
johon he näyttävät joka tapauksessa olevan tuomi-
tut heidän nautintonsa häviää. Toisaalta heidän 
käyttämänsä moraalinen retoriikka tarjoaa heille 
eräänlaisen kiintopisteen, jonka ympärille he voivat 
järjestää kaikki transgressiiviset suunnitelmansa. He 
tarvitsevat totuutta, oikeaa ja hyvää — mutta vain 
rikkoakseen arvoja. He kaipaavat olemattomuutta, 
joka odottaa heitä rationaalisuuden tuolla puolen.

Tarkastelkaamme seuraavaa Saden tarjoamaa 
esimerkkiä. Teoksessa Ernestine, roisto raiskaa san-
karittaren näytettyään ensin hänelle hänen rakasta-
jansa kuoleman: 

”Tarttuen Ernestinen käteen roisto raastaa hänet 
torille antavan ikkunan eteen ja vetäisee sen auki. 
”Katso Hermania ja hänen hirsipuutaan, sinä pe-
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tollinen olento.” Todellakin: torille oli pystytetty 
verinen näyttämö, ja surkea Herman, valmiina 
kuolemaan, näkyi siellä rippi-isän jalkojen juuressa. 
Ernestine tunnistaa hänet hän haluaa huutaa... hän 
yrittää heittäytyä ulos ikkunasta... hänen ruumiinsa 
heikkenee... hänen tuntonsa katoaa, hän lysähtää 
maahan.

Näytöksen piirteet ovat tuttuja: uhri tuijottaa 
teatteria, joka käsittää sekä hänen oman passiivisen 
roolinsa että sankarin rajoittamattomat luovat mah-
dollisuudet. Mutta tämän teatterin ainutlaatuisuus 
perustuu ikkunaan. Se on naiselle tyhjyyteen osoit-
tava tirkistelyaukko ja pahan symboli. Kykenemät-
tömänä hylkäämään arvojaan hyveellinen Ernestine 
ei voi ylittää ikkunan ja näyttämön välistä tyhjää 
tilaa. Niinpä hän vain katselee; koska hän ei voi 
nauttia, hän kärsii. Kuitenkin Saden kuvaus Ernes-
tinestä ilmentää — ironisesti — yhtä hyvin purka-
usta kuin tuskaa. Seuraavaksi hänet raiskataan.

Tarinassa esiintyy tuomari, joka on hyvin innokas 
jakamaan kuolemantuomioita. Hän on kunnioitet-
tu virkamies ja näyttää puolustavan lakia ja oikeutta 
voimakkaasti ja vakaumuksellisesti. Koska hänen 
talonsa sattuu olemaan mestauslavan naapurina, 
hän seuraa jokaista teloitusta ikkunastaan siten, että 
vain hänen ruumiinsa yläosa näkyy ulos. Kenen-
kään näkemättä hän masturboi, ajoittaen purkautu-
misensa siten, että ejakulaatio tapahtuu juuri rikol-
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lisen kuollessa. Hänen spermansa ja rikollisen sielu 
jättävät asumuksensa samanaikaisesti. Tyypilliseen 
sadelaiseen tapaan tämän tarinan tarkoitus on luoda 
sopusoinnun — eräänlaisen yhteiskunnallisen yh-
teistyön ja oikeudenmukaisuuden harhakuva, joka 
kuitenkin sattuu olemaan petollinen.

Eräät tällaisen mahtavan näytöksen etiikkaa ja 
perverssin perustelun yksityisyyttä koskevat seikat 
ansaitsevat tarkkaa huomiota. Sankarin pukeutu-
minen, kielenkäyttö, käyttäytyminen, ja jopa hänen 
voyeurisminsa ovat merkkejä tuomarin taidon hal-
litsemisesta. Hyvänä tuomarina hän palvelee yhtei-
söä vaativassa asemassa. Se vaatii syvällisiä opintoja 
(lakitieteen opiskelua), persoonallista eheyttä (elä-
mästä ja kuolemasta päättäminen), yhteiskunnal-
lista vastuuta (kansalaiset tarvitsevat häntä) ja mui-
takin arvokkaita persoonallisia ja yhteiskunnallisia 
ominaisuuksia. Hän on rankaisevan oikeudenmu-
kaisuuden henkilöitymä, ja hänen hahmoonsa liit-
tyvät sellaiset ominaisuudet kuin yhteiskunnalliset 
odotukset, lain kunnioitus, byrokratian intressit 
ja henkilökohtainen kunnioitus. Nämä tuomarin 
viran julkiset puolet perustuvat sopimukseen ja 
etikettiin, vaikka Sade ei käytäkään juuri näitä il-
maisuja. Mutta sekä yleisö että rikollinen tietävät, 
miten tätä tapahtumasarjaa ohjataan: tuomarin 
harkitessa -päätöstään hän vetäytyy kaiken julkisen 
sopimuksen ulottumattomissa olevaan yksityisyy-
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teensä. Tässä yksityisessä maailmassaan tuomari 
päättää yksin. Sade väittää, että yksityisyydellä ei 
ole mitään tekemistä järjen ja hyveen julkisen puo-
len kanssa. Hän näyttää ajattelevan, että yksityisen 
ja havaitsemattoman yhteydessä on typerää kun-
nioittaa normeja; normit ovat luonteeltaan julkisia.

Tällaista syvää yksityisyyttä ja sen erikoispiir-
teitä voidaan kuitenkin lieventää joukolla erityisiä 
sopimuksia. Myös tässä on kyseessä etiketti, jolla 
tarkoitan sellaista käyttäytymisen julkista sään-
nöstöä, johon eivät sisälly itse tämän säännöstön 
muuttamiseen laaditut säännöt. (Tämä tarkoittaa, 
että etikettiä ei voida muuttaa soveltamalla tätä sa-
maa etikettiä siihen itseensä.) Säännöstö voi olla 
hyvinkin monimutkainen joutuessaan ottamaan 
huomioon lukuisia poikkeuksia normeista. Siinä 
voi myös olla porsaanreikiä, jotka jättävät tilaa tul-
kinnoille. Sekä pöytätavat että pukeutumissäännöt 
ovat tällaisia. Uskonnolliset rituaalit voi myös mai-
nita. Lait, sen paremmin kuin tieteellisen tutkimus-
työn arviointikaan, eivät ole etikettiä. Nämä kaksi 
aluetta käyttävät hyväkseen omia, itseään korjaavia 
periaatteitaan. Voidaan ehkä väittää, että etiikka ei 
ole etikettiä eikä se sitä saakaan olla.

On tarpeellista mainita, että populaarimoraalissa 
toimii moraalinen etiketti, vaikka sen rationaalinen 
oikaiseminen voikin olla aito metatason moraalion-
gelma. Tosiasiassa Sade käsittelee kaikkea moraalia 
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pöytätapojen kaltaisena etikettinä. 
Jos emme ota huomioon etiketin käsitettä, emme 

voi ymmärtää Saden ratkaisua kysymykseen, miten 
perverssi ihminen voi ylittää etiikan. 

Tuomarin on kyettävä oikeuttamaan päätök-
sensä; vaikka päätös on hänen, se perustuu myös 
lakiin ja siihen voidaan anoa muutosta. Näin ollen 
tuomarin päätös on osa säännöstöä, joka palvelee 
yhteistä hyvää parhaalla mahdollisella tavalla. Yk-
sityisen harkinnan vaiheella on asioiden yleisessä 
kulussa oma etikettinsä siten, että osapuolet tietä-
vät, miten se toimii ja miten sitä voidaan kritisoida. 
Yksityisyyden vaihe minimoidaan tekemällä siitä 
näennäisesti julkinen osa tapasäännöstöä. Julkisuu-
della on oma tarpeellinen asemansa ja merkityksen-
sä, koska aidosti yksityistä ajatusta ei voi kritisoida. 
Kritiikki ja kontrolli edellyttävät tietoa, joka ulot-
tuu ihmisen henkilökohtaisiin salaisuuksiin. Tällä 
tavalla tuomari työskentelee ainakin näennäisesti 
julkisten ehtojen alaisena. Se, mitä hän päättää, on 
kuitenkin — tietysti — yhä vain hänen yksityistä 
tietoaan, kuten Sade sanoo.

Työskennellessään virkamiehen asemassa julki-
soikeudellisessa maailmassa tuomarilla on omat 
transgressiiviset motiivinsa. Se yksinkertainen to-
siasia, että hänellä on omat ajatuksensa nautinnon 
luonteesta, luo jännitystä, jonka hyväksi käyttä-
minen on paheellista. Hän voi antaa tuomion lain 
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nimessä, kun taas teloitus on murha. Voimme sel-
ventää tätä subversiivista mahdollisuutta kiinnit-
tämällä huomiomme etiketin käsitteeseen. Saden 
ajatusten arvoa tähän kohdistuvana kritiikkinä ei 
voida kiistää.

Saden sankari rikkoo lakisäännöstöä tekemällä 
kuolemantuomion perusteensa yksityisiksi siten, 
että ne eivät sovi yhteen kriittisen harkinnan ide-
an kanssa. Hän tekee päätöksensä siksi, että haluaa 
masturboida ikkunansa edessä. Mitkä tahansa ovat-
kin perusteet hänen harkitessaan tuomiota, yleisö 
ei koskaan tule saamaan selville hänen todellisia 
motiivejaan tai yksityisiä perusteitaan. Tämän tuo-
marin ajatukset ovat yksityisiä syvällisemmässä mie-
lessä kuin rehellisen tuomarin ajatusten tulisi olla.

Hänen järkeilynsä on irrelevanttia sekä itse oi-
keudenkäynnin että sitä määräävien sääntöjen suh-
teen. Tässä mielessä mikä tahansa häneen suunnat-
tu kritiikki menee ohi maalinsa. Seksuaalisuuden 
ja rankaisemisen sekoittaminen keskenään on tässä 
tapauksessa avain motiivien yksityisyyteen.

Etiketin rikkominen merkitsee sellaisen sub-
jektiivisen argumentin käyttämistä, joka ulottuu 
pitemmälle kuin mikään tämän etiketin sallima. 
Säännöt voidaan ymmärtää esteinä, tai pikemmin-
kin normatiivisena rakenteena, jota paheellinen 
ihminen tarvitsee voidakseen olla paheellinen eli 
kyetäkseen väkivaltaisuuteen. Etiketti on normien 
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muodostama säännöstö, joka määrittelee oikean 
käyttäytymisen ja hyvät tavat, ja sitä voi rikkoa vain 
tekemällä jotakin, joka ei sisälly tähän etikettiin. 
Tällainen toiminta voi tapahtua joko salaisesti tai 
julkisesti. Tuomarin toiminta on salaista, koska hä-
nen käyttämänsä strategia on subversiivista. Julkista 
strategiaa taas on kapina, jonka kulkua määrää taas 
oma etiketti.

Koska etiketti, itseensä vedoten, ei salli muutok-
sia, sääntöjen muuttaminen salaa on yksityisasia. 
Yleisö ei ymmärrä, miksi joku voi rangaistuksen 
uhallakin röyhtäistä ruokapöydässä. Tämän näen-
näisesti kapinallisen julkisivun takaiset perusteet 
muuttuvat yksityisiksi, kun siihen liittyvät ideat 
jätetään kokonaan etiketin ulkopuolelle. Itse näen 
asian siten, että paheellisuus, joka johtaa tapasään-
nöstön rikkomiseen, on yksinkertaisesti sisäänra-
kennettu itse perusteitten selittämättömään luon-
teeseen. Koska kukaan ei voi seurata ”rikollista” 
hänen sisimpäänsä, tilanteesta tulee hämmentävä. 
Pöytäseurueessa heräävä ahdistus vaatii tilannetta 
helpottavaa rangaistusta, jonka määrää aivan toinen 
etiketti.

Rangaistus on tyypillisesti hyvin korkea-asteises-
ti ritualisoitu toimitus. Päivällisvieraat eivät viskele 
kuumaa keittoa huonosti käyttäytyvän ystävänsä 
päälle. Sen sijaan he näyttävät närkästyneiltä, eivät 
sano mitään ja tuhauttelevat nenäänsä. Reaktioita 
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määräävä säännöstö on hyvin hienostunut. Henki-
löä, joka ei käsitä tätä, ei voida ymmärtää, ja hän 
nakertaa sosiaalista yhtenäisyyttä. Hän on subversii-
vinen tai pahantapainen, ja hänet täytyy jättää huo-
miotta tai äärimmäisessä tapauksessa häntä täytyy 
peräti vältellä. Pako sellaiseen perusteitten yksityi-
syyteen, joka johtaa normirikkomuksiin, on avain 
sadelaiseen tahdon paheellisuuden käsitteeseen. 
Tässä mielessä paheellisuus muistuttaa hulluutta.

Teoksessaan Juliette Sade kuvaa pahan ihmisen 
erikoisuuksia ja hyvien tapojen rikkomisen muoto-
ja, missä henkilöllä on ikään kuin oma etikettinsä. 
Sade esittää unohtumattoman kuvauksen Clairwi-
lista, jonka Juliette myöhemmin murhaa: 

”Clairwil, joka oli yhtä oikukkaan irstas pöydässä 
kuin vuoteessakin, yhtä hillitön ja erikoinen syömi-
sen kuin naimisenkin suhteen, söi ainoastaan lintua 
ja luutonta ja tarjolla mitä vaihtelevimmissa muo-
doissa, mieluummin muuksi naamioituna; hänen 
tavanomainen juomansa oli makeutettu vesi, jossa 
vuodenajasta riippumatta piti olla jäitä, ja johon 
lisättiin kaksikymmentä tippaa puristettua sitruu-
naa ja kaksi lusikallista appelsiininkukkavettä litraa 
kohti; hän ei koskenutkaan viiniin, mutta joi suun-
nattomat määrät kahvia ja liköörejä; sitä paitsi hän 
söi valtavasti, hän kävi käsiksi jokaiseen niistä yli 
viidestäkymmenestä ruokalajista, joita hänelle tar-
joiltiin. ... Tämä viehättävä nainen, jonka tapana oli 
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yrittää saada muutkin omaksumaan kaikki viehty-
myksensä niin pitkälle kuin mahdollista, suositteli 
niitä minullekin.”

Hän syö vain naamioituja ruokia, joiden alkupe-
rää ei voi tunnistaa. 

Sade kuvaa myös ironisesti niitä yhteiskunnalli-
sia sääntöjä, jotka säätelevät lesken surua. Juliette 
kertoo: 

”Kukaan ei ole koskaan kuollut ylevämmin kuin 
monsieur de Lorsange; hänen tekonsa ja sanansa 
olivat mieltä ylentäviä, ne olivat esimerkillisiä; hä-
nen makuuhuoneensa muutettiin kappeliksi, jossa 
jatkuvasti toimitettiin kaikenlaisia sakramentteja. 
Hän kehotti vakavasti, rukoili ja ikävystytti minua 
suosittelemalla omaa pientä tytärtään, jota hän ku-
vitteli lapsekseen; ja kolmen tai neljän rippi-isän 
hymistellessä hän veti viimeisen hengenvetonsa. 
Todellakin, jos kaikki tuo olisi jatkunut vielä pari 
päivää, uskon, että olisin jättänyt hänet kuolemaan 
oman onnensa nojaan.”

Lorsange on ikävystyttävä ihminen, jonka kuo-
lemakin minimoidaan vain näkyvään ulkokuoreen. 
Rituaali on siinä määrin ennustettava, että Juliette 
haluaa päästä eroon siitä. Koska tytär ei ole Lorsan-
gen ja hänen vaimonsa vihaa häntä, koko seremonia 
on irvokas. Juliette ei olisi voinut olla enää välin-
pitämättömämpi tämän asianmukaisen julkisen 
näytelmän suhteen.
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Sade lähestyy etikettiä subversiivisesti, joka tar-
koittaa sen symbolista tuhoamista. Sääntöjä nou-
datetaan vain siksi, että niitä voidaan toistuvasti 
rikkoa. Täten sadelaiset sankarit ovat tyypillisesti 
ristiriitaisia. He tarvitsevat etikettiä, mutta kuiten-
kin vihaavat sitä. He tuhoavat etiketin, mutta vain 
symbolisesti, ikään kuin pahuus olisi jotakin kuvit-
teellista. He syövät valeruokia ja ovat rakastavinaan. 
Oli tämän asian laita miten tahansa, perverssin toi-
minnan perusteitten yksityisyys kumoaa tapasään-
nöstön logiikan. Tämä aihe voidaan asettaa oikeaan 
yhteyteensä palauttamalla mieleen aristoteelinen 
näkemys hyveestä jonakin toivottavan luonteen-
piirteen, kuten rohkeuden ja hyväntahtoisuuden, 
yli- tai alijäämän välisenä keskiarvona. Moraalikin 
on vain etikettiä, jos tätä tasapainoa ei voida saa-
vuttaa; koska moraalia koskevien ideoiden sisältö 
jää aina vajavaiseksi, silloin on lukkoon lyöty vain 
tapasäännöstö, jota voidaan soveltaa.

Koska moraalisuus on kuvitelmaa, merkitsee Sa-
den paheellisuuskin kerronnallista moniselitteisyyt-
tä. Sankarit eivät halua muuttaa normeja, mutta 
he eivät myöskään halua noudattaa niitä. He eivät 
ole parempaa maailmaa etsiviä uudistajia. Salaiset 
loukkaukset eivät muuta mitään. He haluavat etike-
tin sellaisenaan, koska haluavat rikkoa sen. He ovat 
epärehellisiä konservatiiveja, sillä he suhtautuvat ar-
voihin moniselitteisesti. Heidän mielipiteensä eivät 
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myöskään ole vähimmässäkään määrin sidoksissa 
asioiden logiikkaan. Heitä voi varmastikin ym-
märtää, mutta vain hyvän elämän ja vastuullisen 
yhteiskuntaelämän ulkopuolelta käsin tarkasteltu-
na. Meidän olisi muunnettava mielikuvitustamme 
päästäksemme sisälle kertomukseen, joka kuvaa 
perverssiyden logiikkaa; mutta jäljittelemättömällä 
tyylillään Sade torjuu tämänkin selittävän siirron. 
On ymmärrettävää, miksi tuomari masturboi: se 
tuntuu hyvältä. Kuitenkaan samanlainen selitys ei 
päde teoksen Les 120 journées de Sodome alhaisuu-
den ja ulostejuhlien kuvauksissa. Kahlattuaan läpi 
200 sivua pahoinvoiva lukija lakkaa pohtimasta, 
miksi jotakin tällaista on kirjoitettu tai miksi hän 
itse yhä lukee sitä. Sade on osoittanut lukijalleen, 
että hänen tahtonsa paheellisuus on todellista — 
nimittäin, että mies nimeltä markiisi de Sade on 
paheellinen ja että hänen teoksensa ovat vahvasti 
subversiivisia. Niiden logiikka on sellaisen yksityi-
sen tieteen logiikkaa, joka on hyvien taideteosten 
etiketin tuolla puolen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että nautinnon 
lähteenä on arvojen, tai agentin ja hänen luonton-
sa välissä olevan hyvän elämän rakenteellisten ele-
menttien, rikkominen. Koska nämä normatiiviset 
tekijät ovat kuvitteellisia ja sopimukseen perustu-
via, ne eivät edusta mitään todellista. Mutta mi-
tään muutakaan ei ole saatavilla, joten sankareiden 
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on hyödynnettävä niitä täysillä. Etiketillä on oma 
yhteiskunnallinen todellisuutensa, johon ihmiset 
uskovat ja jota he noudattavat. Sade ei ole varmaan-
kaan koskaan esittänyt parempaa näkemystä. Hän 
on itse asiassa perverssi ja paheellinen siksi, että hä-
neltä puuttuu eheä näkemys näistä asioista. Hän 
on yhteiskunnallinen uudistaja, joka vihaa yhteis-
kunnallista uudistusta. Jos hän ainoastaan vihaisi 
uudistusta voisimme sanoa, että hän on väärässä ja 
ehkä muuttaa hänen mielensä. Mutta kun kysees-
sä on täysin pirstoutunut ihmismieli, tässä ei olisi 
paljoakaan järkeä. Sade ei erehdy; hän on yksinker-
taisesti paheellinen. Hän rakastaa arvoja, koska hän 
voi loukata niitä, ja siksi hän ei halua muuttaa niitä. 
Samanaikaisesti hänen kielensä sekä pystyttää että 
kaataa moraalisia esteitä.

Mitä tapahtuu, jos reaktio Saden etiikkaan ta-
pasäännöstönä, etikettinä, joka on olemassa vain 
paheesta nauttimisen mahdollistamiseksi, on nega-
tiivinen? Tähän voidaan ehdottaa kahtakin teesiä. 
Ensinnäkin, etiikka on väistämätöntä; siitä ei pää-
se eroon millään yksityisellä päätöksellä. Toiseksi, 
paheesta poiketen hyve on jotakin, joka pystyy 
tarjoamaan yksilön elämänsuunnitelmaan sisältöä. 
Sade olisi yhtynyt edelliseen teesiin, mutta ei jäl-
kimmäiseen.

Ongelmana on, että elämänsuunnitelman sisältö 
voi olla, kuten Saden nautinnot, tiukasti yksityinen; 
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mutta se voi olla myös intersubjektiivinen. Toisin 
kuin henkilö, jonka menetykset ovat vain variaati-
oita teemasta ”hyve”. Sade ei voi olla narsisti. Nar-
sistin täytyy rakastaa itseään jotakin varten, mutta 
Sade saavuttaa vain tyhjyyden. Narsisti ihailee omaa 
kuvaansa, mutta tyhjyyden peilistä ei näy mitään. 
Kuten tulen ehdottamaan, tenhoavan paheen kuva 
on lopuksikin vain erehdystä ja harhaa.

Toistaiseksi jätämme kuitenkin narsismin ongel-
man syrjään voidaksemme ensin keskittyä hyvyy-
den väistämättömyyden teemaan. Sade myöntäisi 
(ja niin hänen pitäisikin tehdä), että ihminen ei voi 
toivoa eikä edes haluta voivansa poistaa yhteiskun-
nasta kaikkia normatiivisia rakenteita. Koska pahe 
nojautuu ajatukseen, että hyvä voidaan transken-
doida, edellyttää tämä arvojen olemassaolon. Mut-
ta hyvä ei perustu väärän tunnistamiseen samalla 
tavalla kuin väärä perustuu oikean tunnistamiseen. 
Hyvää voidaan ymmärtää ja hyödyntää tuntematta 
sen vastakohtaa. Paheellisen ihmisen täytyy ottaa 
hyvä ja normatiivinen yhteiskuntarakenne vakavas-
ti, mutta vain kyetäkseen jättämään sen taakseen eli 
siirtymään kohti moniselitteistä ja yksityistä.

Paha on yksityisen hyödyntämistä. Saden ta-
pauksessa se on kuvitelmaa, ja hänen rikoksensa on 
yhtä kuin hänen sensuroitujen romaaniensa raken-
ne. Se ei kiellä hyveen, hyvän tai etiikan säännöstön 
olemassaoloa. Hän ei voi kertoa tarinaa pahoista 
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asioista erittelemättä, mikä on hyvää. Tämä seuraa 
siitä kuten jo aiemmin olen sanonut että inhimil-
linen toiminta tähtää hyvään. Pahuuden ongel-
mallinen luonne johtuu vaikeudestamme osoittaa 
vääräksi vahvempi teesi, jonka mukaan toiminta 
tähtää ainoastaan ja vain hyvään; tämä saa pahuu-
den näyttämään mahdottomuudelta tai ainakin er-
heeltä tai laiminlyönniltä. Agenteilla on kuitenkin, 
kuten Sade osoittaa, motiivinsa vähätellä hyvien 
päämäärien merkitystä. Alussa ristiriidaton kuvaus 
ihmisen motiiveista voi lopulta sekaantua monin 
tavoin, kuten Sade jo on osoittanut. Moraalisel-
la sekaannuksella on oma funktionsa nautinnon, 
kiihotuksen ja olevinaan narsistisen oman kuvan 
luomisessa. Transgressio on arvokäsitteenä horjuva. 
Ihminen törmäilee hyvästä pahaan ja päinvastoin.

Seuraavassa esitän oman väitteeni pähkinän-
kuoressa. Pahuus merkitsee hyvyyden poissaoloa, 
ja tämä puolestaan sitä, että pa haan tähtäävien 
suunnitelmien täytyy tunnistaa hyvä. Tästä syystä 
paheelliset aikomukset edellyttävät hyveellisen ja 
oikean tuntemista ainakin siten, että ne tarjoavat 
paremman vaihtoehdon kuin paheellisen ihmisen 
aikeet. Seuraava askel on väittää, että pahaksi luet-
tavilla asioilla ei ole ei-relationaalisia piirteitä eli 
niillä ei ole olennaista piirteistöä. Tämän askeleen 
ottamiseksi Sade käyttää, kuten olemme nähneet, 
tiettyjä retorisia strategioita. Näiden hän olettaa 
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paljastavan pahat asiat, jotka ovat esimerkkeinä 
relationaalisesta ominaisuudesta ”olla-ilman-hy-
vyyttä”. Pahalta puuttuu oma sisältö, koska omi-
naisuudet ovat pelkästään relationaalisia, ja niiden 
kuvaus voidaan antaa vain sellaisin menetelmin 
kuin esimerkiksi moniselitteistäminen, jotka eivät 
viittaa mihinkään nimenomaiseen pääasiaan. Ar-
gumentin seuraava askel on sanoa, että pahuudesta 
ei voi maalata kuvaa muutoin kuin hyvyyden tar-
joamissa puitteissa. Tästä syystä myös paheellinen 
elämänsuunnitelma on mahdottomuus. Ihmisen 
paheelliset aikomukset eivät tähtää mihinkään hy-
vin määriteltyihin ajatussisältöihin. Toisin sanoen, 
jos agentti pyrkii olemaan paha, emme voi sanoa 
mihin hän pyrkii ilman, että tunnistaisimme sen 
hyvän ja oikean, joka on suljettu pois suunnitel-
masta. Tämä hyvä sisältää kuitenkin suunnitelman 
toteuttamiselle välttämättömät relationaaliset omi-
naisuudet. Paheellinen elämä on todellisen elämän 
negaatio, sillä se on vailla mitään omia ominaisuuk-
sia. Se, että hyvä elämä on kaiken perusta, tulee 
osoittautumaan ratkaisevan tärkeäksi tekijäksi sen 
kysymyksen suhteen, voiko paha ihminen olla me-
nestyksellisesti narsisti.

Kutsukaamme tätä näkemystä ”hyvän ja oikean 
kaikenkattavuudeksi”. Sillä on sekä kielteiset että 
myönteiset puolensa. Emme pääse eroon arvoista 
vaikka yrittäisimmekin, mutta ei ole olosuhtei-
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ta, joiden vallitessa voisimme edes yrittää. Teesin 
myönteisen puolen mukaan paheellinen ihminen ei 
voi väittää, että hän on omalla harkitsevalla suun-
nittelemisellaan luonut epävakaat olosuhteet, joi-
den vallitessa hyvä ei dominoi. Niinpä kaikki, mitä 
hän tekee, on paheellista. Jos hän saavuttaisi tämän, 
hän voisi myös maalata kuvan teoistaan; hänen te-
kojensa piirteet olisivat ei-relationaalisia eli vailla 
pienintäkään viittausta hyvään ja oikeaan. Mutta 
tämä on mahdotonta. Ihminen ei pääse eroon ar-
voista.

Pahuus on usein kahdessakin mielessä kuvitteel-
lista: se ei ensinnäkään ole todellista, ja toiseksi se 
perustuu retoriikkaan. Tarjotakseni epäsuoraa todis-
tusaineistoa tämän teesin tueksi kuvaan seuraavassa 
moraalisäännöstön ja sen arvojen piirteitä: olosuh-
teista riippumatta oikeudenmukaisuustekijät vaa-
tivat, että niitä noudatetaan. Samanaikaisesti näitä 
normeja ei voi ottaa liian vakavasti siinä mielessä, 
että niiden todella tulisi hallita tapahtumia. Tämä 
esimerkki auttaa meitä ymmärtämään, miten Sade 
voi tunnistaa etiikan ja silti olla käytännöllisesti kat-
soen välittämättä siitä. Seuraavassa tarkastelemme 
nautinnon sijasta yksinkertaisesti henkiin jäämistä.

Thomas Hobbes ja David Hume väittävät, että 
ääritapauksissa laki ja moraali menettävät sitovan 
voimansa ja alkukantaisemmat harkintamallit as-
tuvat voimaan. Hobbes kirjoittaa: 
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”Jos ihminen pakotetaan välittömän kuoleman 
uhan edessä tekemään jotain lain vastaista, hänet 
armahdettakoon täydellisesti, sillä mikään laki ei 
voi pakottaa ihmistä luopumaan itsesäilytyksestään 
Kun ihmisellä on pulaa ruoasta tai jostakin muusta 
hänen elämälleen välttämättömästä, eikä hän pysy 
hengissä muutoin kuin jonkin lain vastaisen teon 
avulla, kuten jos hän suuren nälänhädän vallitessa 
ottaa ruokaa väkisin tai varastamalla, koska ei voi 
saada sitä rahalla tai armeliaisuudesta hänet armah-
dettakoon täydellisesti, edellä kuvatuin perustein.”

Riippumatta siitä, mitä Hobbes sanoo, ei saisi 
kuitenkaan hyväksyä sitä, että henkiin jäämisen 
ollessa kyseessä romahdetaan takaisin kaoottiseen 
luonnontilaan. Moraalinen arviointi ei ole joiden-
kin muiden kilpailevien motiivien joukossa piilevä 
valinnainen peruste päätöksenteolle. Välttämättä 
käy kuitenkin niin, että äärimmäisissä olosuhteissa 
moraalinen järkeily ei enää toimi normaalilla ta-
valla. Ymmärrämme tapahtuman paremmin, jos 
tarkastelemme sitä moraalisen etiketin ja retoriikan 
pikemminkin kuin pätevän järkeilyn kannalta.

Useat hiljattainkin julkaistut etiikan tutkimuk-
set eivät ota huomioon sitä Hobbesin pääväitettä, 
että turvallisuus on ihmisen tärkein motiivi ja har-
kinnan kohde. Moni kirjoittaja ei pidä turvaa lain-
kaan eettisenä ongelmana, joten ei ole yllättävää, 
että se ei näy heidän teoksissaan; samanaikaisesti ei 
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kuitenkaan voida kieltää sitä, että turvallisuus on 
tärkeä inhimillinen huolen aihe. Se on itse asias-
sa hyvinvoinnin ja kaiken yhteiskunnallisen toi-
minnan välttämätön edellytys. Turvallisuuden ei 
tarvitse olla moraalikäsite vain siksi, että ihminen 
huolehtii omasta elämästään ja pyrkii takaamaan 
sen jatkumisen vaarallisessa maailmassa. 

Järjestelmällisten turvallisuusstandardien tulee 
tietysti myös seurata yhteiskunnallisen oikeuden-
mukaisuuden lainalaisuuksia ja siihen liittyviä vel-
vollisuuksia. Jos ajatellaan tapausta, jossa ihminen 
harkitsee toisen tappamista, on helppoa nähdä, että 
kyseessä on moraalinen ongelma. Ihmisellä on vel-
vollisuus välttää lähimmäisensä vahingoittamista. 
Kaikesta huolimatta uhri voi olla haluton ottamaan 
huomioon muita, kun hän taistelee oman henkensä 
puolesta. Saattaa näyttää siltä, että uhrin kannalta 
tarkasteltuna huoli turvallisuudesta ei ole moraali-
nen kysymys. Pyrin puolestani kumoamaan tämän 
yksinkertaistetun näkemyksen.

Sanoessamme turvallisuuden olevan tärkeää  että 
ihmisen henkiin jääminen on päällimmäisenä hä-
nen ajatuksissaan. Tällainen perusturvallisuuden 
kaipuu ei ole moraalinen seikka yksinkertaisesti 
siksi, että se on luonteeltaan egoistinen. Toisessa 
mielessä turvallisuus on hyvinvoinnin mitta tai ta-
kuu ihmisen turvallisuuden tunteesta tulevaisuu-
dessa termin ”onnellisuus” laajassa mielessä. Koska 
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hyvinvointi on taattava kaikille yhtäläisesti, turval-
lisuudesta tulee yhteiskunnallisen oikeudenmukai-
suuden kysymys ja lopulta osa vapautta. Itse näen 
ratkaisevasti virheellisenä irrottautumisen tästä 
laajasta hyvinvointiin ja vapauteen liittyvästä tur-
vallisuuden käsitteestä. Turvallisuus kääntyy hyvin 
helposti pelkäksi alkukantaiseksi vaistoksi, joka täh-
tää vain henkiin jäämiseen hinnalla millä hyvänsä 
yksilön joutuessa vaaraan, pelottavaan tilanteeseen 
tai paniikkiin. Siitä tulee yksinkertaisesti liian ka-
pea-alainen käsite.

Egoismin kritiikki osuu juuri tällaisiin ka-
pea-alaisiin turvallisuusintresseihin, jotka ovat 
enemmänkin tunne- kuin järkiperäisiä ja joita ei 
mitenkään voi yleistää. Jos tarkastellaan yksinker-
taisinta mahdollista esimerkkiä, kuolevaa ihmistä, 
ei voida olettaa hänen ajattelevan muita. Kuoleva 
voi tietysti olla halukas tekemään niin, mutta tässä 
pelitilanteessa se on jo selvästi supererogatorinen 
teko. Esim. J. E. Salomaa on kirjoittanut Kantin 
viimeisistä hetkistä:

”Kun lääkäri muutamia päiviä ennen Kantin 
kuolemaa tuli hänen luokseen, hän nousi vaival-
loisesti seisomaan, jäi tähän heikkoihin voimiinsa 
nähden miltei sietämättömään asentoon ja koetti 
käsittämättömillä liikkeillä ja eleillä saada lääkäriä 
istuutumaan ensiksi. Kun vihdoin oli käsitetty hä-
nen tarkoituksensa, hän sai kaikki voimansa koo-
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ten sanotuksi: ”Humaanisuuden tunne ei ole vielä 
minua jättänyt.”

Esimerkki on naurettava. Joka tapauksessa hen-
kiin jäämiseen liittyvät kysymykset ovat perusteil-
taan itsekeskeisiä asioita. Eräs mahdollinen syy sii-
hen, miksi etiikka ei sovellu turvallisuuteen on, että 
turvallisuus ei ole moraalinen arvo, joka olisi samas-
sa ruodussa muitten arvojen kanssa. Tällainen nä-
kemys on erittäin olennainen stoalaisessa etiikassa. 
Diogenes Laertios kuvaa stoalaisuutta seuraavasti: 

”Stoalaisten mukaan itsesäilytys on jokaisen 
elävän olennon ensimmäinen vietti ... Heidän 
mukaansa väite, että ylimpänä päämääränä olisi 
nautintoon pyrkiminen, on virheellinen; koska, 
he väittävät, koettu nautinto ei ole päämäärä vaan 
sivutuote, joka syntyy vasta luonnon etsittyä ja löy-
dettyä ne seikat, jotka määräävät eläimen hyvin-
voinnista ja olemassaolosta, sen lajin mukaisesti. Se 
on seuraus, joka on verrattavissa eläimen hyvään 
kuntoon tai kasvin puhjetessa täyteen kukkaansa.”

Tässä suppeassa mielessä itsesäilytys ja turvalli-
suus eivät ole arvoja, koska ne ovat itsekeskeisiä ja 
ei-universalisoitavia. Ne ovat henkilökohtaisia pää-
määriä. Me pyrimme maksimoimaan arvomme ol-
lessamme turvassa ja, kuten jo aiemmin olen väittä-
nyt, omat arvomme voivat muuttua sekundaarisiksi 
muita koskevien arvojen suhteen, kuten tapahtuu 
kunnioittaessamme tai rakastaessamme jotakuta. 
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Tapaus on analoginen sadelaisen nautinnon idean 
kanssa; nautintoon pyrittäessä etiikka unohtuu. 
Etiikan etikettiä tarvitaan kuitenkin aina. Yhtä vir-
heellistä kuin ajatella, että henkiinjäämistapauksia 
voitaisiin ymmärtää ilman moraalia on ajatella, että 
se olisi mahdollista sadelaisen nautinnon kohdalla.

Ajalta ennen 19. vuosisadan loppua on olemassa 
useita hyvin dokumentoituja tapauksia murhista 
ja ihmissyönnistä haaksirikkoutuneitten yrittäessä 
jäädä henkiin pelastusveneissä. Tyypillisessä esi-
merkkitapauksessa kapteeni ja miehistö valitsevat 
matkustajat, jotka voidaan sijoittaa parin pelastus-
veneen rajoittuneeseen tilaan; muiden matkustajien 
annetaan upota laivan mukana. Veneet erkanevat, 
ja pelastuneilla on vain vähän ruokaa ja juomaa. He 
kärsivät janoa ja nälkää ja vetävät arpaa siitä, kenen 
on kuoltava ensimmäisenä; koska he saattavat olla 
liian heikkoja jo siinä vaiheessa, kun joku kokee 
luonnollisen kuoleman, heidän on joudutettava 
tapahtumien kulkua. Joku siis tapetaan.  Tällöin 
voidaan juoda myös veri. Pelastuneet näkevät lai-
van, joka voi — täysin laillisesti — kieltäytyä pelas-
tamasta heitä, joko kovan merenkäynnin, vähäisten 
muonavarojen tai jonkin muun tähän verrattavan 
seikan johdosta. Jos heidät pelastetaan, heidän ih-
missyöntinsä ei yleensä johda oikeudellisiin toi-
menpiteisiin. Kerran on kuitenkin käynyt niin, 
kuuluisassa jahti Mignonetten tapauksessa. A. W. 
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Brian Simpson on kuvaillut tätä oikeudenkäyntiä; 
miehistölle langetettiin Englannissa kuoleman-
tuomio vuonna 1884, mutta myöhemmin heidät 
armahdettiin. Mitään vastaavaa tapausta ei kuiten-
kaan ole otettu oikeuden käsiteltäväksi tämän en-
nakkopäätöksen jälkeen. Ajat ovat jo muuttuneet.

Mignonetten tapaus tarjoaa todellisen aarreaitan 
tutkijalle, jota kiinnostaa tällaisen tilanteen erikois-
laatuinen etiketti. Simpson kirjoittaa: 

”Dudley ja hänen toverinsa tiesivät, mitä oli teh-
tävä; joku täytyi surmata, jotta muut voisivat elää. 
He tiesivät myös, että saadakseen verta juotavaksi, 
oli valittava elävä uhri; olisi ollut vähemmän viisasta 
odottaa jonkun kuolevan. He tiesivät myös, mikä 
sitä edeltäisi: olisi vedettävä arpaa, joka oikeutti sur-
maamisen ja ihmissyönnin erityisesti, jos merimie-
het yhteisestä päätöksestä suostuivat siihen. Eikä 
tieto tästä merellä vallitsevasta traditiosta tällaisissa 
kriittisissä tilanteissa rajoittunut vain merimiehiin, 
jonkinlaisena ammatillisena salaisuutena. Tapah-
tumat, jotka olen kuvannut, olivat täysin julkista 
tietoa. Asiassa ei ollut mitään salattavaa. Kun me-
rimiehiltä loppui ruoka, he vetivät arpaa ja söivät 
jonkun. ”

Ne normatiiviset olosuhteet, joissa surmaaminen 
tapahtuu, ovat varsin mutkikkaat. Arpajaisten li-
säksi etiketti erittelee sen, miten uhri käyttäytyy, 
miten hänet surmataan ja miten tällainen ravinto 
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järkyttää muita pelastuneita. Tästä alkaa siis koko-
nainen tarina eikä vain pieni katkelma, joka kuvaa 
arpajaisia. Voidaan ennustaa, miten päätös tehdään 
ja pannaan toimeen. Mignonetten tapauksessa kävi 
kuitenkin niin, että miehistö ei raportoinut arpa-
jaisista viranomaisille. Vaikka tapauksesta on risti-
riitaistakin tietoa, sen yllättävin piirre on kuitenkin 
se selittämätön tosiasia, että miehistö ei arponut, 
vaikka heille itselleen olisi kuitenkin ollut edulli-
sinta pitää tämä laiminlyöntinsä salassa.

Jos merimiehet voivat uhmata kannibalismita-
bua, voivatko he silti jättää reiluuden moraalisään-
nöt loukkaamattomiksi? Arpomisen johdosta vas-
taus on selvästikin myönteinen. Asia ei kuitenkaan 
ole näin yksinkertainen. Totuus näyttää olevan, että 
arvannosto suoritetaan rituaalinomaisesti: kaptee-
ni ja upseerit selviävät, mutta miehistö, joka koos-
tuu rodullisista vähemmistöistä ja nuorista pojista, 
menettää vedon. Tällaiset säännönmukaisuudet 
osoittavat, että arpajaiset eivät ole sattumanvarai-
nen tapahtuma. Mitään muuta ei voi tietenkään 
odottaakaan sellaisissa olosuhteissa ja äärimmäisen 
paineen alaisina olevilta ihmisiltä. Arpajaiset ovat 
rituaali, joka suoritetaan traditionaalisen käyttäy-
tymissäännöstön mukaisesti. Päätös on muodolli-
sesti täysin oikeudenmukainen, vaikka sen sisältö 
herättääkin ennakkoluuloja. Kun rituaali on suori-
tettu, siihen myös viitataan retorisesti jälkikäteen. 
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Se, joka on ehdottanut arvontaa, joutuu, ex post, 
suuremmalle kuoleman uhalle alttiiksi kuin muut. 
Toisin sanoen ehdottajaksi nimetään jälkikäteen 
se, joka on jo tapettu ja syöty .On turvallisempaa 
sälyttää vastuu jollekin jo kuolleelle, koska häntä 
ei enää voida rangaista; niinpä hänen kerrotaan 
aloittaneen koko toimituksen. Simpson kirjoittaa: 
”Ei voida koskaan olla varmoja siitä, mihin totuus 
loppuu, ja alkaa yritys puolustaa merellä vallitse-
vaa tapaa.” Tapa on tärkeämpi kuin totuus siten, 
että miehet ovat tehneet kaiken voitavansa. Niinpä 
selviytymismotiivi ei luonnontilassa nouse tietoi-
suuteen väkivaltana. Sen vaihtoehtona ovat ”järjes-
tetyt” arpajaiset, jotka suosivat vahvinta osapuolta. 
Kapteeni esimerkiksi voi nostaa arvat yksityisesti 
ja lähettää jonkun kertomaan uhrille, että hän on 
hävinnyt. Uhri surmataan sitten välittömästi. Kap-
teeni antaa upseereilleen ankaran määräyksen, että 
koska he ovat turvassa, heihin täytyy voida luottaa. 
Täydellisen oikeudenmukainen tapahtumain kulku 
ei ehkä takaisi upseerien turvallisuutta.

Arpajaisten rituaalinomaisuus, etiketti ja reto-
riikka antavat tälle luonnontilalle sen ylikorostu-
neen moraalisen sävyn. Edes kaikkein epätoivoisim-
missa tilanteissa, kun kaikki tabut on jo kumottu, 
miehistö ei voi järkyttää moraalinormeja. Meidän 
ei kuitenkaan tarvitse olettaa, että arpajaiset ovat oi-
keudenmukaiset missään vaativammassa mielessä. 
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Mitä voidaan olettaa, on jonkinlainen inhimillinen 
harkinta ja huolehtiminen järjestä ja reiluudesta. 
Tarkasteltaessa ihmisten oikeuksia ja hyvinvointia 
kyseessä on vain moraalisuuden etäinen kaiku, sil-
lä kaikki osanottajat tietävät hyvin, miten voima 
korvaa moraalin tällaiseen tilanteeseen liittyvässä 
sosiaalisessa vaihdossa.

Päätarkoitukseni on ollut osoittaa, missä mielessä 
moraalin täytyy olla todellisuutta sadelaisille sanka-
reille. Samalla tavalla kuin haaksirikkoutuneet me-
rimiehet uskovat moraaliin, täytyy Sadenkin luottaa 
omiin normatiivisiin intuitioihinsa. Kummassakin 
tapauksessa ihmiset tarvitsevat arvoja, normeja, hy-
veitä ja perinteitä, joita he voivat seurata. Muussa 
tapauksessa he eivät kykenisi edes pahuuteen eivätkä 
arvojen loukkaamiseen. Toisin sanoen, sekä äärim-
mäinen ahdistus että äärimmäinen vapaus edellyttä-
vät moraalisen harkinnan soveltamista tilanteeseen. 
Tästä huolimatta ei ole helppoa sanoa, mitä etiikka 
täsmällisesti ottaen merkitsee. Varmuudella voidaan 
sanoa, että kyseessä ei ’ole minkäänlainen voitta-
maton ja universaalinen moraalinormien sovellu-
tus. Sekä epäonniset merimiehet että yksinvaltiaat 
sadelaiset sankarit tietävät sen. He tietävät olevansa 
tekemisissä sellaisen etiketin kanssa, jonka pitäisi 
säädellä ja selittää heidän käyttäytymistään. Saman-
aikaisesti he oivaltavat, että kyseessä on todellakin 
pelkkä etiketti — yhtäältä merillä, toisaalta ma-
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kuuhuoneessa vallitseva tapa —, jolle ei voi antaa 
liian suurta painoarvoa. Merimiehet tietävät, että 
traditio on heille ainoa yhteinen tiedollinen aines. 
Kaikki muu on yksityistä. Samalla tavalla sadelaiset 
sankarit tietävät, että ainut astinlauta nautintoon 
on etiikka; tästä syystä he tarvitsevat sitä, vaikka 
ovatkin myös tietoisia sen kuvitteellisuudesta.

Koska Mignonetten merimiehet eivät onnistu-
neet noudattamaan näitä kuvitelmia, heidän toi-
mintansa loi sietämättömän moniselitteisyyden, 
joka loppujen lopuksi aiheutti heille kuolemantuo-
mion. Simpson kirjoittaa: 

”Missään Dudleyn kirjoituksissa ei näy vähäisin-
täkään mainintaa siitä, että olisi ehdotettu arvontaa 
yhden uhraamiseksi, jotta muut olisivat säästyneet. 
Tämä on hyvin erikoinen ja vaikeasti selitettävä 
seikka, koska olisi ehdottomasti ollut Dudleyn 
edun mukaista merkitä muistiin kaikki pyrkimyk-
set arpajaisten järjestämiseksi.”

 Dudleyn perusteet jäävät yksityisiksi ja monise-
litteisiksi. Sade kutsuu tämän tyyppistä asiaa mo-
raaliseksi rikokseksi ja väittää, että sellaisen tekemi-
nen on miellyttävää. Kukaan, joka tuntee Dudleyn 
pulmatilanteen, ei voi yhtyä tähän. Oikullinen 
luonto määräsi hänen onnettoman osansa. Vain ne, 
joiden on mahdollista kontrolloida ympäristöään, 
voivat nauttia elämästään. Sadelle tämä kontrollin 
väline on teatteri.
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Sade peilin läpi
Vaaralliseksi ja likaiseksi koetun mielikuvituksen 
kontrolloiminen voi ilmetä kahdessa eri muodossa. 
Ensinnäkin, asia tutkitaan ja kielletään asianmukai-
sesti tapaukseen soveltuvien normien perusteella. 
Toiseksi, koko asiasta tehdään tabu tai, kuten va-
listuksen jälkeisenä aikana on tapahtunut, asiaan 
liittyvät seikat määritellään uudelleen siten, että nii-
den motiivi muuttuu prima facie käsittämättömäk-
si. Jälkimmäisen metodin myötä siirrymme laillisen 
sensuurin väkivaltaisuuden tuolle puolen, ratio-
naalisen moraalin maailmaan. Tällaiset uudelleen 
määrittelyt luovat kuitenkin taas omat ongelmansa. 
Moraalinen terminologia raskauttaa yhteiskuntaa 
siinä määrin, että se rajoittaa yksilön toimintaa. 
Toisin sanoen, moraaliset tosiasiat esitetään niin 
realistisella tavalla, että yksilön on soviteltava pää-
töksensä niiden mukaisiksi. Hän ei voi enää väittää, 
että maailma on yhdenmukainen hänen arvojen-
sa kanssa. Vaikka moraalinen todellisuus muuttaa 
häntä, hän ei voi muuttaa maailmaa.

Miten on mahdollista, että moraalinen ihminen 
voi muuttua näin eteeriseksi, vaikka moraalinen 
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ympäristö on niin tiheänä arvoista? Sade taiste-
lee tällaista anoreksiaa vastaan rikkomalla kaikkia 
normeja ja luomalla omat epävakaat vasta-arvonsa. 
Hänen ongelmanaan on narsismi-ilmiön laimin-
lyöminen; sen paremmin itserakkaudessa kuin li-
bidinaalisessa solipsismissakaan ei ole mitään miel-
tä, kun ihmisen toiminnan merkitys kuitenkin jää 
selittämättömäksi. Koska Sade on vapaa kaikista 
moraalisista rajoituksista, hän ei voi maalata omaa 
kuvaansa. Mutta narsismia ei voi olla olemassa il-
man heijastavasta pinnasta näkyvää omaa kuvaa.

Perverssi ihminen ilmentää paheellisia piirteitä 
ja tähtää hänelle tyypilliseen epäelämänsuunnitel-
maan. Sokraattinen eetikko väittää, että paheelli-
sessa elämässä ei ole mieltä, vaikka tämä näkemys 
voikin olla virheellinen. Tarjolla on myös heikom-
pi teesi: se, minkä etiikka tuomitsee, on siirtymä 
paheellisuutta kuvaavasta tarinasta, kuten Saden 
kertomukset, itse paheelliseen tarinaan, kuten Ju-
malaisen Markiisin oma elämä. Täten voi prima 
facie olla mahdotonta, että tarina olisi samalla ta-
valla paheellinen kuin itse toiminta tai elämänu-
ra, eli rikoksesta puhuminen ei itsessään ole rikos. 
Tämä ajatus voidaan edelleen kääntää ympäri ja 
sanoa, että kertomuksellinen lähestymistapa ei voi 
saavuttaa paheellisen elämänsuunnitelman sisintä. 
Toisin sanoen, kertomus paheellisuudesta koskee 
jotakin, jota ei ole olemassa; tai, jos pahuutta esiin-
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tyy, tarinaa siitä ei voida kertoa syrjäyttämättä sen 
olemusta.

Kaikesta huolimatta vaikuttaa yhtä uskottavalta, 
että paheellisuutta kuvaava kertomus voi itsessään 
olla jotakin pahaa. Lujasti ankkuroitunut sensuurin 
ideologia nojaa tällaiseen näkemykseen. Jos tällai-
nen käsitys sensuurista näyttää liian hienostumatto-
malta, on tapoja vahvistaa sitä. Voidaan esimerkik-
si väittää, että perverssien tarinoiden seurauksena 
yleisö vahingoittuu, ja koska kirjailijan tulisi olla 
tietoinen tästä kausaalisesta yhteydestä, hän tekee 
väärin. Tällä tavalla kertomisen aktin ja kertomuk-
sen sisällön väliin tungetaan epäsuora linkki. Nor-
maalisti tällaisen konsekventialistisen näkemyksen 
seuralaisena on hahmoton tunne siitä, että kerto-
mus ilmentää huonoa makua ja sen sisältö on joten-
kin itsessään epätoivottavaa. Pornografia on hyvä 
esimerkki. Koska se ei ole taidetta, sensorit pitävät 
sitä sekä vahingollisena että likaisena ja riistävät siltä 
vähäisimmätkin vaatimukset olla jotakin suurta.

Tässä asiayhteydessä nousee esiin myös yleisem-
pää tasoa oleva utilitaristinen ongelma. Murhaajaa 
teloitettaessa yhteiskunnallinen hyöty maksimoi-
tuu. Oletetaan, että laki on äärimmäisen julma ja 
että uhrin voi surmata joko kone tai ihminen. Jos 
teloituksen suorittaa pyöveli, hän voi nauttia teos-
taan. Hyötykalkyyli näyttää listaavan vaihtoehdot 
siten, että koneellinen surmaaminen on huonoin, 
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kun taas henkilökohtainen nautinto on paras vaih-
toehto. Syynä tähän on se, että henkilökohtainen 
surmaaminen voi tarjota edes jotakin ylimääräistä 
nautintoa. Huomattakoon, että tämä lisänautinto 
ei voi seurata jostakin yhteiskuntaa vahingoittavasta 
ajatuksesta, vaan sen on seurattava siitä, että pyö-
veli tuntee palvelevansa lakia ja oikeutta. Tällainen 
utilitaristinen johtopäätös kaatuu kuitenkin siihen 
intuitioon, että tappamisesta nauttiminen ei ole ar-
vokasta, tai se on suoranainen epäarvo, jonka esiin-
tyminen tekee kokonaisuuden vielä pahemmaksi. 
Tämä väärän tyyppisen arvon käsitys muistuttaa 
käsitystä likaisuudesta.

 On varmasti vaikea nähdä, miten pelkät porno-
grafian vahingoittavat kausaaliset seuraukset ilman 
likaisuuden käsitettä oikeuttaisivat kieltämään sen. 
Jos meillä on oikeus valita, me valitsemme edellyt-
täen, että olemme aikuisia ja että valinnastamme ei 
koidu kenellekään muulle objektiivista vahinkoa. 
Uhreja täytyy suojella, mutta siinä onkin kaikki. Li-
kaisen materiaalin yksityinen käyttö on toinen asia.

Naiivia liberalistista näkemystä voidaan vastustaa 
väittämällä, että sensuroituja aiheita ei voida sisäl-
lyttää kenenkään oikeuksiin, koska yksikään järkevä 
ihminen ei vaatisi niitä. Se, että jokin on likaista, ei 
kuitenkaan sellaisenaan kumoa asian arvostettuja 
puolia. Asia on pikemminkin niin, että nämä asiat 
eivät ole oikeuksia, koska kukaan ajatteleva ja hyvin 



371

informoitu ihminen ei olisi niistä kiinnostunut. Ne 
ovat todellakin arvottomia. Tämä tosiasia kuiten-
kin taas riippuu siitä, millainen on kokonaisuutta 
hallitseva normatiivinen ilmapiiri, tai selityksestä, 
miksi asiat ovat likaisia ja sellaisina sopimatto-
mia arvon kannattajiksi. Lian metaforaan täytyy 
todellakin suhtautua vakavasti. Likaiset objektit 
eivät ole kiiltäviä tai sileitä; päinvastoin, ne ovat 
sameita, tahraisia, ja naarmuuntuneita. Ne jättävät 
jälkensä, joka tarttuu kuin häpeämerkki, josta ei 
voi vapautua, ja joka sattuu ja tulehduttaa. Kaikki 
nämä ilmiöt voidaan selittää viittaamalla tosiasioi-
den objektiiviseen maailmaan.

Sensuuria ja moraalista holhoamista ei voida 
oikeuttaa. Ne ovat vain menetelmiä kontrolloida 
yhteiskunnassa esiintyviä mielipiteitä. On varmaa, 
että ne toimivat minimalistisella tasolla: ihminen 
haluaa päästä eroon pahoista tarinoista, ja jos hä-
nellä on valta tehdä se, saa käytännöllinen järkeily 
hänet sensuroimaan. Todellisuudessa sensuuri ja 
holhous ovat tietenkin merkkejä jostakin paljon 
suuremmasta.

Sade-tutkimus osoittaa, että kertomuksen si-
sältöä ja kertomisen aktia ei voi erottaa toisistaan 
millään elegantilla tavalla. Ne jäävät yhteen kietou-
tuneiksi siten, että jostakin perversiosta puhuminen 
on vähintäänkin osoitus huonosta mausta paljas-
taessaan puhujan osallistuvan huonoon elämään. 
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Todellisuudessa moraalitutkimuksella on omat 
tapansa käsitellä tätä osallistumisen problematiik-
kaa. Jos kertomusten sisällöt ovat sellaisinaan epä-
toivottavia, vaaditaan varotoimia. Kirjoittaja lisää 
kertomukseen piirteitä, jotka osoittavat sekä sen, 
että hän ei hyväksy kerrottua että hän ei lainkaan 
mainitsisi sellaisista asioista, jos niitä ei mitenkään 
voitaisi selittää. Tällainen kaksinkertainen retorinen 
kieltäminen, tai itsesensuuri, puhdistaa agentin. Il-
man sitä hän jäisi suojattomaksi, kun häntä syytet-
täisiin osallistumisesta tarinan likaiseen sisältöön. 
Koska syyllisyys on tarttuvaa, tämä sama soveltuu 
myös lukijaan.

Kirjoittajan tekniikka, jolla hän voittaa oman 
epäröintinsä ja syyllisyyden tunteensa, voi olla joko 
suoraa tai epäsuoraa. Ensinnäkin, hän voi suoraan 
varoittaa lukijaansa hyväksymästä viestiään suo-
situkseksi. Hän voi sanoa, että hän ei käytä vaan 
ainoastaan mainitsee termejä — kritisoidakseen 
niitä mahdollisesti myöhemmin. Puhuja voi käyt-
tää hyväkseen ilmeitä, äänensävyä tai ruumiin 
liikkeitä antaakseen vaikutelman, että hän tuntee 
vieraantuneisuutta, tuskaa ja inhoa siitä, mitä on 
sanomassa. Yleisö saa vaikutelman, että puhujal-
la on puhumaansa omat erityiset syynsä, joiden 
puuttuessa hän tekisi jotakin muuta. Koska aivan 
yksityiskohtiin ei pidä mennä, on noudatettava ku-
vitteellisuutta sääteleviä sopimuksia. Hän voi myös 
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kertoa hyvyyden vastakohdista korostaakseen itse 
hyvyyttä. Hän voi käyttää ironiaa. Hän voi myös 
julkisesti katua tekemäänsä tai ajattelemaansa. Hän 
voi syyttää jotakuta toista siitä pahasta, johon hän 
viittaa. Hän voi ehdottaa, että tarina on kenties tar-
koitettu pilaksi. Lievät sosiaaliset shokit ovat myös 
viihteellisiä (tietenkin hyvän maun rajoissa!). Useita 
tällaisia strategioita on olemassa, ja niiden käyttö 
osoittaa agentin osaavan käyttäytyä sekä arvokkaasti 
että maltillisesti, jotka kumpikin ovat tärkeitä yh-
teiskunnallisia hyveitä.

Puhuminen perverssiydestä, julmuudesta ja 
rikoksesta ilman tällaista suojakilpeä aiheuttaa 
kuitenkin sen, että puhuja syyllistyy rienaukseen 
ja pornografiaan. Likaisuutta kontrolloidaan epä-
suorasti joko määrittelemällä se uudella tavalla tai 
suoranaisesti salaamalla. Ihminen, jonka puheen-
aihe hämmentää häntä, voi kertoa alkuperäisestä 
poikkeavan tarinan tai olla kertomatta mitään. 
Esimerkiksi murhaaja voidaan nähdä onnettomien 
olosuhteitten uhrina jotka, tieteellisen psykologian 
lainalaisuuksien mukaisesti, ovat aiheuttaneet hä-
nen persoonallisuudessaan haitallisia muutoksia. 
Vaihtoehtoisesti hänet voidaan sulkea telkien taa, 
ikään kuin kieltäen hänen olemassaolonsa. Tämä 
tekee itse pääasian ja sen kontekstin määrätyiksi. 
Toinen strategia on tuhoaminen, jolla myös kiel-
letään henkilön olemassaolo. Nämä strategiat ovat 



374

erilaisia: uudelleen määrittely on menestyskäsite, 
koska se tuhoaa pysyvästi, tehden paluun mahdot-
tomaksi; pelkkä kielto, kuten vangitseminen, on 
prosessikäsite, joka viittaa vaikutuksiin, jotka voi-
daan palauttaa esimerkiksi siinä tapauksessa, että 
ihminen myöhemmin paranee tai hänen kunniansa 
palautetaan.

Ei ole vaikeaa osoittaa, miten näitä harkitun 
kieltämisen menetelmiä voidaan kritisoida ja saada 
näyttämään harkitsemattomalta sensuurilta. Sen-
suroitu objekti voi paeta vankilasta, aivan kuten 
Sade itse pakeni Fort Miolansista, johon hänet oli 
teljetty, ja hänen kirjoittamansa teokset (Guillaume 
Apollinairen avustuksella) kirjastojen erikoiskoko-
elmista, joihin niitä oli yritetty piilotella. Todelli-
nen ongelma, joka hankaloittaa tällaisen epäsuoran 
karkotuksen toimeenpanoa, on paljon syvällisempi: 
jokaisesta sensorista tulee pornograafikko, koska 
kielen teoriassa käytön ja mainitsemisen välinen 
ero ei enää ole relevantti. Sensorin käyttämä kielel-
linen kilpi, jota hän käyttää luetteloidessaan kauhu-
ja, joista yhteiskunta haluaa päästä eroon, ei suojaa 
häntä. Sensori ei ole pornograafikko vain siksi, että 
hän nauttii tutkimastaan materiaalista, joko tietoi-
sesti tai tiedostamattaan; tällainen selitys on ad hoc. 
Mahdollinen nautinto ei ole pääasia, vaikkakin se, 
että pornografia, väkivalta ja likaisuus ovat petollisia 
mielihyvämekanismeja, on eräs suvaitsemattoman 
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yhteiskunnan myyteistä. On päinvastoin vaikea 
nähdä, miksei sensori menestyisi taistelussaan psy-
kologista tosiasiaa, perverssiä nautintoa vastaan. 
Sensori voi elää pornografiasta.

Kuten olen aiemmin väittänyt, ei Saden kiel-
lettyjä romaaneja ole miellyttävä lukea, eivätkä ne 
kuvaa epikurolais-hedonistista tai psykologista nau-
tintoa, vaan tuskaa ja inhoa. Se, mitä Sade tarkoit-
taa purkautumisella, koskettaa vain pintapuolisesti 
nautintoa, ja tämä relaatio on sellainen, jota por-
nograafikko sensorin roolissaan tuskin ymmärtää. 
Purkautuminen on tyhjyyden kokemus, joka saa-
vutetaan kyseenalaistamalla arvot moniselitteisiksi. 
Sade tarkasteleekin siis arvojen metafysiikkaa eikä 
psykologista ilmiötä.

Tämän lisäksi sadelaiset sankarit väittävät, että 
irstailijan on pysyttävä tyynenä toimituksensa ai-
kana. Kypsä elostelija on hyvin syvällisesti välinpi-
tämätön. Kiistäessään tämän sensori tekee virheen 
ja rajoittaa oman tehtävänsä vain passiivisen kat-
selijan rooliin. Ulkopuolisena hänestä tulee Saden 
uhri; katseleminen on osa irstailua, koska siinä 
tarvitaan sekä uhreja että yleisöä. Koska sensori on 
halukas uhri, hänen täytyy olla perverssi. Hänen 
haluttomuutensa paeta tilannetta ja hänen itsepe-
toksensa, joka ilmenee hänen itse tunnustamassaan 
velvollisuudessa suojella muitten ihmisten viatto-
muutta, muuttuvat joksikin epämääräiseksi: joka 
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peittää näkyvistä hänen olemuksessaan olevan tyh-
jyyden. Viattomuutensa menettäneenä esisadelaise-
na hänen tilanteensa on ironinen. Johtopäätökseni 
on, että psykologista mielihyvää pelkäävä sensori 
on pornograafikko paljon suoremmassa mielessä 
kuin Sade. Likaisuuden harkittu torjuminen vaatii 
suoraa yhteyttä siihen, joten kieltämisen motiivit 
muuttuvat vähintäänkin kyseenalaisiksi.

Sensuurin toinen metodi sisältää tärkeän näkö-
kulman: jos teko x määritellään pahaksi eikä agentti 
torju sitä, hän on luonut moniselitteisen tilanteen 
kieltäytymällä torjumasta jotakin epäsuotavaa, joka 
jo sellaisenaan vaatii torjumista. Pahat asiat määrit-
televät loogisesti oman vastustettavan luonteensa, 
mutta silti agentti vaatii, että vapaan valinnan tulee 
vallita tässäkin. Tahdon paheellisuus on tässä peliti-
lanteessa retorinen siirto pois tällaisesta kiinnitetys-
tä määritelmästä kohti kerronnallista moniselittei-
syyttä. Koska määritteleminen on kontrolloimista 
ja kontrolloiminen määrittelemistä, etiikka on tässä 
mielessä ensisijaisesti valtaa.

On olemassa myös sellainen eettinen traditio, 
joka saa pelkuruuden, valheen, raakuuden, pakot-
tamisen, lupaukset, lahjat ja sympatian näyttämään 
”tiheiltä”. Ne käsitetään yhdistelmiksi tosiasioita ja 
arvoja, jotka ovat siinä määrin kietoutuneet toisiin-
sa, että osia ei voi erottaa toisistaan. Hyvin perus-
teltu humelainen tosiasioiden ja arvojen välinen 
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erottelu häviää. Esimerkiksi pelkuri on persoona, 
joka ei noudata rohkeuden hyvettä. Tässä termi 
”persoona” on myös ymmärrettävä tiheänä, koska 
sen ymmärtäminen edellyttää rationaalisuudelle 
alistumista. Rohkeus on samanaikaisesti suhteessa 
sekä henkilön toimimiseen että persoonallisuuteen.

Sensori voi saavuttaa tarkoituksensa kontrolloi-
malla niiden käsitteiden määrittelyä, jotka karakte-
risoivat hänen pornografiana näkemiään tapauksia. 
Hän määrittelee pornografian käsitteen siten, että 
se soveltuu Sadea koskeviin tosiasioihin ja merkitsee 
niiden arvioimista jonakin negatiivisena. Sadelaises-
ta mielihyvästä tulee silloin laitonta. Mitään muuta 
ei tarvitse tehdä pysyvän kontrollin takaamiseksi. 
Tällaisessa yhteiskunnassa Saden kunniaa ei voida 
palauttaa muutoin kuin kulttuurisen mullistuksen 
kautta. Tästä syystä hänen teoksensa pysyivät piilos-
sa 70 vuoden ajan vielä hänen kuolemansa jälkeen-
kin. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen perintei-
set moraalikäsitteet eivät enää näyttäneet sopivilta, 
ja ennen kuin uudet saatiin aikaan, Sade oli vapaa. 
Pirstoutuneessa 20. vuosisadan maailmassa Saden 
sanaston moralistinen uudelleen määritteleminen 
ei enää voi onnistua.

Olkoon tämän asian laita miten tahansa, avain 
onnistuneeseen moraaliseen holhoukseen ja sen ala-
lajiin, sensuuriin on, että tosiasiat määritellään uu-
delleen, nyt negatiivisiksi. Tämä merkitsee, että on 
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loogisesti mahdotonta suositella niitä. Kun yksilöltä 
on ryöstetty valinnan vapaus, hän voi voittaa oikeu-
tensa takaisin vain pakenemalla toiseen kulttuuriin, 
jossa vallitsee joko moraalinen subjektivismi tai sen 
tiheät arvokäsitteet on mullistettu.

Luokaamme silmäys myös onnistuneen kont-
rollin positiiviseen puoleen sen eettisessä asussa. 
Agentin henkilökohtaisella autonomialla tarkoitan 
hänen sopeutumistaan hänelle ominaisten ja hänen 
itsensä harkitsemien arvojen alaisuuteen. Tällainen 
agentti on vastuussa teoistaan, ja hänen persoonal-
lisuutensa piirteisiin kuuluu, monien muiden ai-
dosti toivottavina pidettyjen ohella, luotettavuus. 
Hän on tyypillisesti maltillinen, ja jos hänen ar-
vonsa ovat yleisesti hyväksyttäviä, hän on hyveel-
linen. Tietyt piirteet eivät ole hyviä vain agentille 
itselleen, vaan ne ovat hyveellisiä siinäkin mielessä, 
että ne kuuluvat moraalisen yhteisön ja pätevien 
elämänsuunnitelmien ihanteeseen. Toisaalta tilan-
teeseen kuuluu myös yksityinen näkökulma, koska 
persoona on ainutlaatuinen olento, joka määrää itse 
oman vastuullisuutensa. Hänen arvokokoelmansa 
on erilainen kuin kenenkään muun. Tällainen per-
soona on myös potentiaalinen vaaran lähde, koska 
yksityisyyden elementti on jotakin, jota pitäisi voida 
kontrolloida. Se on toistaiseksi epämääräistä, koska 
mikään kontrolli ei voi olla puhdasta itsekontrollia.

Moraalisen vapauden voidaan sanoa muodostu-
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van jostakin, joka on samanaikaisesti sekä julkis-
ta että määriteltyä. Agentin luonnehdinta hänen 
omasta autonomisuudestaan käännetään moraa-
listen hyveitten ja yhteiskunnallisten tavoitteitten 
kielelle. Tällainen vapaa persoona toimii omien pe-
riaatteittensa mukaisesti noudattaen samalla myös 
julkisia hyveitä. Nämä arvot ovat, tosin vaihtele-
vassa määrin, kaikille agenteille yhteisiä. Näiden 
psykologisten piirteitten, yhteiskunnallisten roolien 
ja vaihtelevien olosuhteitten peittämäksi jää vielä 
jonkin verran epämääräisyyttä. Koska moraalisesti 
relevanttien tosiasioiden määrä on suuri, niiden sat-
tumanvaraisuus häiritsee muuten hyvin määriteltyä 
vapaata ja hyveellistä elämää. Tämä on moraalisen 
tuurin aluetta. Etiikan alueella yksilö kuitenkin 
aina tähtää korkeimpiin hyveisiin, jotka ovat myös 
mahdollisimman kaukana määrittelemättömän 
ymmärryksen ja tosiasioiden sattumanvaraisuuden 
lähteistä.

Korkeimmat hyveet ja suurin vapaus koskevat 
kaikkia ihmisiä samanlaisissa tilanteissa samalla 
tavalla. Ne ovat universaaleja. Epätäydellisemmät 
hyveet soveltuvat vain joihinkin erityistilanteisiin. 
Loppujen lopuksi kaikki hyve muodostaa ykseyden 
eli jonkinlaisen yli-hyveen, ja vapaus merkitsee sen 
mukaista elämää. Tästä syystä hyve on alkuperäises-
sä eettisessä mielessä julkista ja hyvin määriteltyä. 
Toisin sanoen, hyveen teoria on käännösjärjestelmä, 
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jonka avulla käsittelemme henkilökohtaisen auto-
nomian tulkintaa uhmaavia kiperiä kysymyksiä.

Moraalisten normien ja kuvausten soveltaminen 
yksityisiin agentteihin saa meidät tunnistamaan 
”persoonan” aivan erityisellä tavalla. Moraalisuus 
kontrollina voi olla jonkin kohdalla niin läpikäy-
vä piirre, että hyvin määritellystä persoonasta tulee 
yleisten sääntöjen esimerkkitapaus. Hän on yh-
teiskunnallinen partikulaari, joka täyttää määrä-
tyssä kuvauksessa esitetyt ehdot. Tällaisena hän ei 
ole moniselitteinen eikä yksilöllinen. Moraalisena 
olemisesta maksettu hinta on persoonallisuuden 
oheneminen niin olemattomaksi, että se pyrkii ko-
konaan häviämään. Koska kaikki persoonat ovat 
täsmälleen samanlaisia, heidän piirteensä eivät voi 
muodostaa yksityistä uhkaa; heissä ei ole vähäisin-
täkään moniselitteisyyttä. Vain moraaliset tosiasiat 
ovat tiheitä.

Esimerkiksi täydellinen utilitarismi on päätök-
sentekofunktio, joka muuntaa arvojen ja tosiasioi-
den karteesisen tulon joukoksi numeraalisia, jotka 
määritellään yhteiskunnassa vallitseviksi keskiar-
voiksi. Alun perin jokainen persoona voi edustaa 
erilaista funktiota. Sama logiikka pätee kuitenkin 
jokaiseen. Tällainen korkeamman tason yhdenmu-
kaisuus tekee mahdolliseksi sen, että kaikki yksi-
tyiset funktiot voidaan määritellä yhteisen hyvän 
maksimointia ohjaavan yleisen logiikan mukaisesti. 
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Kaiken lisäksi tämä logiikka on normatiivista; se 
rajaa mallin, johon jokaisen tulisi pyrkiä, ja poik-
keamista siitä pidetään valitettavana hairahduksena. 
Koska persoonat ovat vain yleisen lain instansseja, 
he ovat sekä läpikotaisin tunnettuja että sopeutta-
miselle avoimia. Yksikään persoona ei kuitenkaan 
ole vain moraalinen agentti. Ihmisillä on myös 
tunteita ja unelmia, jotka tekevät heidän sisäisen 
elämänsä vaikeasti määriteltäväksi ja tyypillisesti 
yksityiseksi. Elämän paha puoli ilmestyy näkyviin 
sen selvitessä, että myös huonosti määritellyllä per-
soonallisuudella voi olla oma roolinsa etiikassa.

Persoonallinen tyyli ja elämänsuunnitelma muo-
dostavat ihmisten yksilöllisyyden perustan. Mutta 
koska ne sisältävät emootioita ja unelmia, jotka ovat 
kontrolloimattomia, haluamme ehkä päästä eroon 
niistä. Yhtäältä meitä uhkaa paheellisuus, ensin 
moniselitteisyytenä ja sitten määrittelemättömänä 
olemattomuutena, ja toisaalta arvojen liian tiukka 
määritelmä, joka merkitsee yksilöllisyyden tuhou-
tumista. 

Tästä paradoksaalisesta tilanteesta voi olla vain 
yksi tie ulos: jonkinlainen pahuuden ja hyvyyden 
tasapainottava akti. On selvää, ettei ole olemassa 
hyvin määriteltyjä sääntöjä, jotka kontrolloisivat 
näiden kahden ääripään välistä vuorovaikutusta. 
Paheellisuuden keskipiste eli sen toiminnallinen 
ydin on siinä, että ihminen tarvitsee jonkinlaisen 
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moniselitteisyyden lähteen, joka uhmaa kaikkia 
määrittely-yrityksiä ja niistä aiheutuvaa kontrollia. 
Tämä on vapautta. Hyveen ja paheen välistä tasa-
painoa koskeva metatason kontrolloiminen on kui-
tenkin itsensä falsifioiva teoria. Tällä tavalla pahuu-
della ja paheellisuudella on oma paikkansa suurten 
systeemien ulkopuolisessa maailmassa. Paheellisuus 
on narsismia, mutta vain siinä mielessä, että ihmi-
nen projisioi oman yksityiselämänsä todellisuuteen, 
kieltäen samanaikaisesti etiikan saneleman etiketin. 
Ihminen rakastaa oman epäselvän kuvansa näke-
mistä hyvän ja oikean raunioiden muodostamaa 
taustaa vasten. Paheellisuus merkitsee yksityisiä 
ideoita julkisuuden valtakunnassa. Se merkitsee 
myös vastakohtaa sille valistuksen ajan käsitykselle 
elämästä, jonka mukaan tulisi toimia yleisten sään-
töjen ja muodollisen järkeilyn mukaisesti. Muut-
kin näkemykset ovat mahdollisia, mutta Saden 
kapinointi on nähtävä kantilaisessa kontekstissa. 
Hän on saattanut leikitellä sekä aristoteelisilla että 
utilitaristisilla ideoilla, mutta loppujen lopuksikin 
Sade elää maailmassa, jossa hyve on universaalista 
ja formaalista. Hyve sitoo jokaista samalla tavalla ja 
on ymmärrettävä, kuten Kantin hyvä tahto, kuvaa-
matta sen sisältöä.

Sade pyrkii tällaisen etiikan tyrannian kumoami-
seen. Tavallaan hän pyrkii löytämään oman, kado-
tetun identiteettinsä — jota hän ei tietenkään voi 
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löytää. Syynä tähän on, että kun muodolliset hyveet 
on ylitetty, niiden tilalle ei nouse vaihtoehtoja, joilla 
olisi oma sisältö tai subjektiivinen elämä. Sade on 
subversiivinen halussaan tuhota yleisiin normeihin 
perustuva persoonallisen autonomian etiikka. Täs-
sä suhteessa hän on suorastaan profeetallinen. Hän 
on kuitenkin vain olemattomuuden profeetta ol-
lessaan haluton täyttämään tyhjyyttä romanttisilla 
emootioilla ja tunteilla. Hän kapinoi suurella suun-
nitelmallaan omaksumalla luonnottoman tyylin — 
sisällön kustannuksella. Hän tuhoaa oikean asian, 
mutta liioittelee asiaa rajoittamalla leikittelemisensä 
vain tyyliin. 

Koska yksilö määritellään tekijäksi yhteiskunta-
elämästä ja henkilökohtaisista päätöksistä kertovissa 
tarinoissa, seuraa siitä, että hänellä on kaksoisluon-
ne: hän on kontrollin kohteena ja hän on paheel-
linen. Manipulatiivinen intressi on ihmiselämässä 
ylivoimaisen määräävä, sekä itsekontrollin että yh-
teiskunnallisen kontrollin muodossa. Ihmiset pitä-
vät omaa määrittely-yritysten kieltämistään pervers-
sinä — eli he toimivat itseään vastaan. Heidän oma 
yksilöllisyytensä tuntuu perverssiltä siten, että se on 
jotakin kartettavaa; todellisuudessa heidän tietysti 
olisi vastustettava sellaista oman itsensä köyhdyttä-
mistä. Ihmiset haluavat olla autonomisia, vapaita ja 
hyvin määriteltyjä persoonia; mutta silloin heidän 
toiveensa eivät ole ristiriidattomia.
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Yhteiskunnallinen kontrolli on merkittävä ilmiö, 
jota ei ole aina tunnistettu sellaiseksi. Yhteiskun-
nassa useimmat julkiset asiat ovat kontrolloituja 
pienintä yksityiskohtaa myöten. Tuskin mikään jää 
etiketin ja siihen liittyvien sanktioiden ulkopuolel-
le. Ne ulottuvat sanontatavoista ja murteista aina 
armeijan ankaraan kuriin asti. Ulkopuolelle jää vain 
lika ja pahuus. Tuloksena on yhteiskunta, jossa yk-
sityinen eksistenssi on todella harvinaisia. Tästä 
syystä emme oikeastaan tiedä lähimmäisistämme 
juuri mitään. Yksityiselämä häviää ja muuttuu pel-
käksi kokoelmaksi utuisia muistoja, unen kaltaisia 
järkeilyjä, siunattuja unohtamisia ja torjuttuja aja-
tuksia. Yksityissektorin kadotessa jää vain julkinen 
kontrollin kohteeksi. Vaikka sen kurinalaisuuden 
sääntöjä voidaankin rikkoa, täytyy siitä maksaa hin-
ta syyllisyyden muodossa.

On helppo kertoa esimerkkejä sosiaalisesta kont-
rollista. Kielen käyttö on tyypillinen alue. Naiset ja 
miehet puhuvat eri tavalla; tyyli ja murre identi-
fioivat puhujan ja paljastavat hänen statuksensa ja 
arvonsa. Myös pöytätapamme, pukeutumisemme, 
eleemme ja omaisuutemme kertovat meistä hyvin 
määriteltyjä tarinoita. Näihin elämän alueisiin on 
myös liitetty sanktioita. Tuima katse, lyhyt hiljai-
suus tai tirskunta osoittavat, että muut hautovat 
koston ajatusta (”en enää koskaan kutsu sinua syö-
mään!”), tuntevat sääliä (”tiesin, että olet idioot-
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ti”) tai pohtivat kausaalista ja reduktiivista selitystä 
(”hänellä täytyy olla vatsavaivoja”). Ajatukset on 
standardisoitu siten, että ne eivät itse asiassa ole 
lainkaan yksityisiä vaan pikemminkin täydellisen 
sopiva osa sitä julkista tarinaa, jota tapauksen yh-
teydessä viestitään. Uhri tietää, mitä muut hänestä 
ajattelevat. Hän on luonut moniselitteisen tilanteen 
ja rikkonut sääntöjä. Jos ei tapahdu mitään, tapaus 
muuttuu oudoksi uudella tavalla. Miksi kukaan ei 
reagoi? Millaisia ihmisiä nämä ovat? Olenko toivo-
ton tapaus? En tiennytkään, että nämä ihmiset ovat 
näin tylyjä; mitähän heille on tapahtunut? Heillä 
täytyy olla raudanlujat hermot — sitä se varmaan 
on! Lapset menettelevät juuri näin: yksi röyhtäisee, 
ja toinen yrittää oksentaa ylittääkseen ensimmäisen 
suorituksen. Hyvin pian syntyy anarkiaan johtava 
noidankehä, elleivät vanhemmat puutu asiaan.

Väitän, että ihmiselämän jokaista puolta hallitsee 
hyvän tarinan kontrolloiva voima. Etiikka tarjoaa 
tällaisten tarinoitten yleisimmän tason. Tästä syystä 
moraalinen hyve ei voi olla ihmisen oppaana hänen 
etsiessään persoonallista elämää ja yksityisiä tuntei-
ta, ja ihminen riisuukin jatkuvasti yltään erilaisia 
määritelmiä, myös moraalisia, välttääkseen kontrol-
lia ja pysyäkseen sellaisena kuin on. Mutta siitä seu-
raa, että ihminen on myös perverssi ja paheellinen, 
jos hän on ylittänyt rajat, olipa luo ylitys miten vä-
häinen tahansa. Taistelu menetetyn yksityisyyden ja 
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elämänsuunnitelman turvallisen moniselitteisyyden 
puolesta ei ehkä johda negatiivisuuden vakavam-
piin tyyppeihin, kuten perverssiyteen, rikokseen tai 
anarkiaan. Kaikesta huolimatta jotkin teot osoitta-
vat äärimmäistä paheellisuutta.

Sadelainen päämäärä saavutetaan elämällä elämä 
siten, että siitä kertova tarina jää retorisesti avoi-
meksi ja hämäräksi. Tällainen malli tulkitaan yksi-
tyisyydeksi. Meidän ei kuitenkaan tarvitse olla yhtä 
radikaaleja kuin Sade. Voimme hyvin sanoa, että 
ihmisen elämän moniselitteisyys voi olla minimaa-
lista, jopa merkityksetöntä, mutta silti se ansaitsee 
paheellisuuden leiman. Tämä on psykologinen ja 
sosiologinen ongelma. Tosiasia on, että jotkut ih-
miset ovat paheellisempia kuin toiset. Jotkut ovat 
jopa niin ilkeitä, että saatamme hyvin toivoa pää-
sevämme heistä eroon jollakin hyvin määritellyllä 
tavalla. Käytämme kirvestä, köyttä, sähköä, luotia 
tai myrkkyruisketta; me riistämme heiltä heidän 
ominaisuutensa ja luovutamme heidät vankilaan 
alttiiksi muiden paheellisten asukkien oikuille. Me 
myös kiellämme heidät ja pyrimme välttämään hei-
tä.

Narsismi on ymmärrettävä henkilökohtainen 
projekti. Se on osa ihmisen yritystä säilyttää yksi-
löllisyytensä kieltäytymällä ulkopuolisista määritte-
ly-yrityksistä. Sade saa nautintonsa tästä. Narsismi 
on itseihailua: ihminen näkee oman kuvansa proji-
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sioituneena johonkin homogeeniseen väliaineeseen, 
ja hänen libidinaaliset energiansa kanavoituvat tä-
män ainoan solipsistisen purkautumistien kautta. 
Tämän ymmärtämiseksi tarvitaan psykologinen 
malli, jonka osina ovat ihminen itse, hänen mieliku-
vansa itsestään oman tarkkaavaisuutensa kohteena 
ja tausta, jota vasten tämä mielikuva projisioidaan. 
Tämän mukaisesti henkilön mielikuvassa omasta 
itsestään täytyy olla jotakin sellaista luonnollista 
sisältöä, joka voidaan identifioida rakastamisen ja 
ihailemisen arvoiseksi. Tämä ei tietenkään vielä ole 
täydellinen teoria narsismista; se on vain kuva, joka 
sallii meidän tulkitsevan joitakin ihmisen persoo-
nallisuudelle tyypillisiä piirteitä.

Tarkastellaan neljää erilaista tyyppiä, jotka ovat: 
maltillinen eli täydellisen hyveellinen, pidättyvä, 
itsehillintään kykenemätön eli akraattinen ja pa-
heellinen. Ensimmäisen ei tarvitse taistella pidät-
tyäkseen taipumuksesta tehdä väärin. Hänen hy-
veensä ovat suorastaan osa hänen luonnettaan, ja 
siksi ne ilmenevät kaikissa hänen teoissaan. Hän 
voi olla köyhä tullivirkailija, joka ei suostu edes 
keskustelemaan tarjotusta lahjuksesta vaan hylkää 
sen oikopäätä. Pidättyvä ihminen puolestaan tietää 
voivansa tehdä väärin; hänen persoonallisuutensa ei 
ole vielä täysin eheytynyt. Hän voi kuitenkin vas-
tustella, toisin kuin akraatikko, joka antaa periksi 
tahtonsa heikkouden, itsepetoksen tai moraalisen 
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laiminlyönnin aiheuttamille paineille. Hän voi 
myös epäonnistua kontrolloidessaan taipumustaan 
yksipuoliseen hyveellisyyteen, joten hänellä ilme-
nee Justine-tyyppinen oireyhtymä: hän voi olla 
rohkea olematta oikeudenmukainen tai rehellinen 
olematta rohkea. Hänen käyttäytymisensä voi myös 
ilmentää lumoavaa paheellisuutta — tai tehdä hä-
nestä narrin. Neljättä tyyppiä — paheellista persoo-
nallisuutta — on jo tarkasteltu Saden yhteydessä.

Vain kaksi keskimmäistä tyyppiä voivat olla nar-
sisteja. Sadelainen äärimmäisen paheellinen ihmi-
nen ei voi olla sellainen, ei myöskään maltillinen 
persoonallisuus. Koska maltillinen ihminen tekee 
sen, mitä kuka tahansa muukin hänen asemassaan 
tekisi, hänellä ei ole mitään syytä ylpeilyyn, eikä 
hän myöskään kiinnitä huomiota hyviin päätök-
siinsä. Niitä ylpeileminen merkitsisi sitä, että tilan-
teen vallitessa toimivat periaatteet eivät ole täysin 
eheytyneitä, vaan niissä täytyisi ilmetä jotakin — 
ehkä erityinen yritys joka merkitsisi epätäydellisyyt-
tä. Täydellisyys merkitsee sitä, että ihmisen emoti-
onaalinen energia ei voi kanavoitua hänen oman 
mielikuvansa kautta yksinkertaisesti siksi että pää-
tös ei vaadi selityksiä tai emotionaalista asennetta. 
Ihminen toimii hyvin ja hyveellisesti osoittamatta 
vastarintaa, tuntematta kiusausta tai antamatta se-
litystä. Tilanteessa ei lainkaan näy yksilöllistä mo-
raalista persoonaa, vaikka agentilla on hyvin määri-
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telty moraalinen luonne. Kuten jo aiemmin selitin, 
tämä merkitsee, että hänen toimintansa on täysin 
ennustettavaa eikä mitenkään erikoista. Maltillinen 
ihminen häviää peilistä.

Pidättyvillä ja akraattisilla on kaikki mahdolli-
nen narsistinen potentiaali. He taistelevat, joskus 
voittaen, joskus häviten, omia erityistaipumuksiaan 
vastaan. He häviävät, kun halu voittaa tiedon tai vä-
litön voitto tekee tyhjäksi pitkän ajan jakson suun-
nitelmat. Mutta voittaessaan he voivat olla ylpeitä 
itsestään yksinkertaisesti siksi, että ovat saavuttaneet 
jotakin, joka heiltä on aiemmin puuttunut. He voi-
vat jopa rakastaa loistavia paheitaan tai epätäydelli-
siä hyveitään, koska tuntevat ne omikseen ja prima 
facie hyviksi asioiksi. Ajatellaan rosvoa, joka osoit-
taa äärimmäistä rohkeutta, mutta ei rehellisyyttä 
sen paremmin kuin hyväntahtoisuuttakaan. Hän 
voi ylpeillä yhtä lailla rohkeudestaan kuin hyvän-
tahtoisuuden puutteestaankin yksinkertaisesti siksi, 
että hän käyttää näitä elementtejä oman identiteet-
tinsä rakentamiseen. Hänen itsepetoksensa ja lai-
minlyöntinsä muodostuvat ylpeyden aiheiksi hänen 
aitojen hyveittensä myötä. Mahdollisesti huomatta-
va osa siitä, mitä yhteiskunnassa kutsutaan pahaksi, 
on sopusoinnussa tämän itsepetos-käsitteen kanssa. 
Ihailijat piirittävät paheellista ihmistä. Hänen hen-
kinen elämänsä näyttää rikkaalta ja jännittävältä, 
koska se tuntuu olevan täynnä viettejä ja luovuutta. 
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Tällaisia piirteitä käytetään subversioiden selittämi-
sessä, ikään kuin tässä olisi sijaa tieteelliselle lähes-
tymistavalle.

Narsismin kaksi päälähdettä ovat rajoittunut 
hyveellisyys (tai loistelias paheellisuus) ja heikkous 
(tai pidättyvyys). Kummassakin tapauksessa ihmi-
nen on yksilöllinen kontrolloimattomuutensa ja 
järkeilynsä moniselitteisyyden kautta; samanaikai-
sesti hän on hyveellinen. Pidättyvä ihminen voi olla 
ylpeä itsestään vaikuttamatta naurettavalta — toisin 
kuin täysin hyveellinen ihminen. Hän voi haluta 
olla rosvo, mutta pidättyvänä ihmisenä hän antaa 
oikeudenmukaisuuden tuntonsa tukahduttaa tä-
män pahan taipumuksen. Kaikesta huolimatta hän 
tietää olevansa epätäydellinen, koska haluaisi olla 
rosvo, ja tämä epätäydellisyys on myös häntä yk-
silöivä piirre. Se tekee hänen piirteensä sumeiksi 
tavalla, joka ei sovellu mihinkään yleiseen hyveelli-
syyden malliin.

Mutta miten ihmisen pahat ominaisuudet voivat 
olla häntä yksilöiviä piirteitä, jos pahuus on pelk-
kää moniselitteisyyttä? Voidaan ehkä sanoa, että 
elämänsuunnitelman sekä laiminlyötyjen hyveit-
ten ja arvojen moniselitteisyys toimivat yksilöivinä 
tekijöinä. Kaikki täydelliset mallit ovat keskenään 
samanlaisia, toisin kuin epätäydelliset. Eheytymät-
tömät piirteet jäävät näkyviin — ikään kuin ne oli-
sivat kuoppia tasaisella pinnalla — ja muodostavat 
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selvästi erottuvan kuvion. Tästä syystä ei heikkou-
teen sinänsä tarvitse viitata. Tätä voidaan verrata Sa-
den tapaukseen. Hänen sankarinsa yrittävät ylittää 
normatiivisuuden rajat. Heidän päämääränään on 
pelkkä olemattomuus, jonka luonteen Sade selittää 
puhtaan ilon ja purkauksellisen nautinnon termein. 
Näiden ihmisten pyrkimysten kohde ei voi toimia 
mielikuvana, josta he voisivat tunnistaa itsensä. 
Nautintonsa termein määriteltyinä kaikki sankarit 
ovat samanlaisia, eivätkä he voi ihailla itseään sen 
perusteella, mihin ovat pyrkimässä.

Moraaliset arvot ovat kuvastin, jossa ihminen 
voi nähdä oman mielikuvansa — ellei se sitten ole 
jo muuttunut läpinäkyväksi moraalisen järjen suh-
teen. Pinnalla häilähtävä varjo osoittaa, että kuvas-
tin heijastaa jotakin todellista. Saden tapauksessa 
ihminen kuitenkin kävelee suoraan peilin läpi löy-
tääkseen Uuden maailman, jota ei voi sanoin ku-
vata. Hän ei voi tunnistaa itseään peilin pinnasta. 
Kaikki muuttuu niin vääristyneeksi, että persoo-
nallinen identiteetti muuttuu mahdottomuudeksi. 
Tämä purkautuminen ei ole muuta kuin askel sel-
laisen väliaineen läpi, joka heijastaa muiden kuvia, 
vaan ei läpäisijöiden.

Tapaus muuttuu erilaiseksi, kun sadelaiset san-
karit filosofoivat paheesta ja suunnittelevat jonkin 
asian tekemistä. Silloin he käyttäytyvät kuin kuka 
tahansa hillitön ja itseään pettävä ihminen, tosin 
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sillä poikkeuksella, että heidän ei tarvitse taistella 
alhaisia taipumuksiaan vastaan. He saavat hyviä 
ideoita, he kuvailevat moraalisia ja uskonnollisia 
vaihtoehtoja; he haluavat olla rikkaita, kunnioitet-
tuja ja onnellisia; he kuvailevat itseään ja ystäviään 
miellyttävällä tavalla — ainoastaan toimiakseen 
omaa itseään vastaan. He eivät tehtaile myydäk-
seen vaan tuhotakseen. Tällainen pahuus on aina 
päällimmäisenä, kaiken hyvyyden yläpuolella. Tästä 
syystä sankarit näyttävät tässä alkutilanteessa äärim-
mäisiltä narsisteilta, vaikka heidän itserakkautensa 
onkin vain ohimenevää. He eivät — normaalista pi-
dättyvästä ihmisestä poiketen — koskaan myöntäisi 
olevansa moraalisia voittajia ja rakastamisen arvoi-
sia. He vihaavat narsististen tutkimustensa loogisia 
johtopäätöksiä.

Oletetaan sadelaisen henkilön ajattelevan, että 
hän on äärimmäisen rohkea, mutta samanaikaises-
ti täysin epäoikeudenmukainen. Rakastaisiko hän 
itseään tällä perusteella? Saden romaaneissa tähän 
annetaan kielteinen vastaus — välinpitämättö-
myys. Sadelainen henkilö inhoaa rohkeutta ja jopa 
sen rikkomista. Hän nauttii tuloksena syntyvästä 
tyhjyydestä, ja sen mukaisesti minkäänlaiselle itsei-
hailulle ei jää sijaa.

Kritisoin Sadea seuraavasti: koska heitä ajaa eteen-
päin vain heidän oma väkivaltaisuutensa, irstailijat 
eivät saa osakseen rakkautta — eivät edes omaansa. 
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Heitä on pidettävä minkä tahansa mittapuun mu-
kaan onnettomina, ainakin silloin, kun he eivät ole 
välinpitämättömyyden vallassa tai purkautumisensa 
tilassa. Tämän lisäksi he eivät ole, hurmionsa huip-
puhetkinä, lainkaan tunnistettavissa yksilöinä. Hei-
dän toimintansa merkitsee itsetuhoa. Silloin pätee, 
että tällaiset agentit ovat vaihdettavissa keskenään.

Narsismi on ilo, joka karakterisoi tyypillisesti 
pidättyviä tai heikkoja ihmisiä, joiden minuus on 
huonosti eheytynyt. Sade ei halua kuulua heidän 
joukkoonsa. Hänen tahtonsa on autonominen ja ai-
komuksensa jäykät. Sade ja hyveelliset ihmiset ovat 
yhtä lailla narsismin tuolla puolen, mutta sillä ero-
tuksella, että Sadelle purkautuminen on mahdollis-
ta, kun taas maltilliselle se ei sitä ole. Eikö olekin tot-
ta, että Sade on valinnut kohtalon, joka on parempi 
kuin pyhimyksen, koska tämä ei saa minkäänlaista 
palkkiota? Pitäisikö meidän olla yhtä mieltä siitä, 
että on parempi olla pidättyvä kuin hyveellinen eli 
maltillinen? Tämä kuulostaa hälyttävältä, koska 
siinä tapauksessa Saden kohtalo olisi paras mah-
dollinen. Ehkä Sadea pitäisi loppujen lopuksikin 
kritisoida käyttämättä lainkaan logiikkaa, ja tulisi 
sanoa, että perverssejä ja purkauksellisia kokemuk-
sia ei ole olemassakaan, eikä Sade ole ymmärtänyt, 
mitä emootiot ja luovuus ovat. Mutta tämä onkin 
empiirinen kysymys.

Sade itse ei ole kirjailijana kiinnostunut kovista 
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tosiasioista. Häntä ei voida itää moraalinvastaisena 
uudistajana, joka yrittää vakuuttaa yleisönsä siitä, 
että tämän pitäisi muuttaa elämänsuunnitelmaansa. 
Hän päinvastoin maalaa kuvan mielen maisemasta 
sellaisena kuin se näyttäytyy narsismin tuolla puo-
len. Tässä maisemassa ei ole värejä, tai ehkä se on 
valkoinen, koska ”juuri tämä vaikeasti tavoitettava 
salaisuus aiheuttaa sen, että valkoinen väri, joka ei 
esiinny noissa lempeissä yhteyksissä, vaan liittyy jo 
sinänsä kammottavaan kohteeseen, kasvattaa kam-
mon äärimmäisille rajoille asti. Käyhän omin silmin 
katsomassa napapiirin jääkarhua ja tropiikin valkois-
ta haikalaa  eivätkö ne olekin luonnottomia hirviöitä 
juuri tasaisen, hohtavanvalkoisen värinsä ansiosta.” 
Sade tarjoaa peilin kautta näkymän ei-mihinkään, 
tai joka paikkaan, joka on inhimillisen ajattelun 
ja motivaation tuolla puolen. Lukiessamme Sadea 
näemme tämän läpikuultavan valkoisen, johon 
voimme sijoittaa omat transkendentaaliset pel-
komme. Hourulan Runoilija Sade kirjoittaa omista 
etäisistä vihollisistaan ja kaipaa heitä. Sellaisinaan 
hänen unelmansa eivät ole lukijan unelmia, eivät-
kä ne välttämättä kiinnosta lukijaa kovinkaan pal-
jon. Tämä metodi tavoittaa kuitenkin jotakin, joka 
näyttää olevan ihmiselle olennainen piirre: puhtaan 
perverssiyden arvon ylittämisenä. Se ajaa ihmistä 
suorittamaan kaikkia niitä paheellisia tekoja, jotka 
usein näyttävät kansoittavan koko maan.
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Perversion 
merkitys

Tässä luvussa tutkimme perversion ja pahan toi-
minnan määritelmää filosofian keinoin. Tarvit-
semme käsitteellisiä työkaluja voidaksemme puhua 
hieman teknisemmin pahuudesta sellaisena kuin se 
ilmenee tietyn psykologisen mekanismin, nimit-
täin paheellisen tahdon, ilmentymänä. Paheellinen 
henkilö haluaa tehdä sellaisia tekoja, jotka haittaa-
vat tai vahingoittavat niiden uhreja. Perinteisessä 
merkityksessä hän on syypää sellaisten tekemiseen; 
kuitenkin hän saattaa kieltäytyä itsensä tuomitse-
misesta. Arkikokemuksen perusteella tunnemme 
tällaisen ilmiön ja sanomme, että nämä henkilöt 
ovat jotenkin häiriintyneitä. Tämä negatiivinen 
häiriintymisen määritelmä saattaa kuitenkin olla fi-
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losofisesti harhaanjohtava; kuvittelemme tietäväm-
me, mitä paheellisuus on, mutta kun analysoimme 
sitä, varmuus häviääkin kuin tuhka tuuleen.

Kyseessä olevat ilmiöt ovat vaikeasti tavoitet-
tavissa ja pyrkivät väistämään kaikki teon teorian 
analyyttiset ja kielen rajoissa olevat määrittely-yri-
tykset. On vaikea ymmärtää, miten puhdas pahuus 
voi motivoida ketään tai määrätä kenenkään mie-
likuvitusta. Voi jopa olla, että pahuus ei ole joh-
donmukaista. Ehkä kyseessä on pelkkä hyvyyden 
puute? Ehkä pahuus on vain harha? Useinhan ta-
pahtuu, että ihminen omaksuu outoja ja mahdot-
tomia ajatuksia, jos hän huomaa ne kiihottaviksi. 
Voimme kutsua myös mielikuvia: mielikuvitusta ja 
kuvitteellisuutta paheellisiksi sen perusteella, että 
merkityksettömät pahuuden ajatukset hallitsevat 
muita mielen sisältöjä. Thomas Hobbes formuloi 
samanlaisen ajatuksen: Anatomi tai lääkäri voi pu-
hua tai kirjoittaa mielipiteensä epäpuhtaista asioista, 
koska niiden tarkoituksena ei ole vaan hyödyttää; 
mutta jonkun toisen kohdalla, kun hän kirjoittaa 
samoja asioita koskevista omista kohtuuttomista 
tai nautinnollisista kuvitelmistaan, on ikään kuin 
hän, loassa rypeneenä, tulisi ja esiintyisi kunnian-
arvoisassa seurassa,” Samalla tavalla pahuus saattaa 
olla vain tiedostamattoman mielen poikkeavuutta, 
ajatus, jonka kuka tahansa voi ajoittain herättää 
kyllästyneen olonsa kiihottamiseksi. Toisaalta pa-
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hat ajatukset voivat olla myös häiriintyneen mielen 
tuskallisia pakkomielteitä. 

Ajatellaan esimerkiksi, että agentti S tekee teon x 
(jota muut kutsuvat pahaksi) yksinkertaisesti siksi, 
että tekemällä sen hän haluaa kiistää ajatuksen, että 
x olisi paha. Tällaisessa tapauksessa muitten esit-
tämät mielipiteet teosta x, olivatpa ne miten ne-
gatiivisia tahansa, ovat riippumattomia agentin S 
subjektiivisista arvoista. Jos agentti S erehtyy, hän 
tekee jotakin pahaa pyrkiessään omaan hyväänsä. 
Sellaisessa tapauksessa voidaan silti sanoa, että agen-
tin S päätös edustaa hänen omaa hyväänsä, mikä 
kuitenkin sattuu vahingoittamaan muitten hyvää. 
Jos agentti S olisi täydellisesti ymmärtänyt, mihin 
hän pyrki, hän ei olisi tehnyt tekoa x. Joskus ihmi-
nen on moraalisesti sokea tai hän on egoisti: ja on 
tästä syystä kyvytön näkemään muiden hyvää. Ehkä 
hänen järkeilynsä ei ota huomioon moraalinormien 
universaalisuutta, ja tämä virhe selittää hänen pa-
heellisen tekonsa: hän ei ollut täydellisesti tietoinen 
siitä, että teki moraalittoman teon. Perverssiys sen 
sijaan merkitsee väärin tekemistä tietoisen tahdon 
aktin seurauksena eli tietoisena siitä, että teko on 
väärä. Myös agentti, joka toimii vastoin omia tasa-
painossa olevia intressejään vastaan, ilmentää tällais-
ta puhtaasti subversiivista motivaatiota. Kutsumme 
sitä varomattomuudeksi tai jopa itsetuhoksi.

Väitän, että pahan myytissä on selkeä ydin. Ei 
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kuitenkaan voida väittää, että ihmistä voidaan sa-
noa pahaksi vain sellaisessa tapauksessa, jossa hän 
kieltää pahojen ajatustensa kuvitteellisen luonteen 
ja juu ri siitä syystä vaatii niiden toteuttamista — 
jos ne ovat motiiveja — myös toteuttaa ne. On 
virheellistä väittää, että ajatukset paheellisuudesta 
muuttuvat paheellisiksi ajatuksiksi siitä syystä, että 
niistä tulee henkilökohtaisen toiminnan motii-
veja. On vaikea ongelma, että termi ”motiivi” on 
merkityksetön tässä yhteydessä. Onhan niin, että 
paheellinen ihminen tarvitsee psyykkisiä mekanis-
meja, jotka asettavat hänet rationaalisen valinnan 
tuolle puolen. Tulen osoittamaan, että paheellisuus, 
toisin kuin moraalinen tahdon heikkous (akrasia), 
ei edellytä valintaa. Tästä syystä on mahdollisesti 
harhaanjohtavaa väittää; että henkilön perverssi 
tahto tahtoo jotakin paheellisesti. Tämä väite voi 
johtaa ajatukseen: jonka mukaan hän pyrkisi pa-
hoihin päämääriin; ovatko ne haitallisia vai vain 
häpeällisiä, on hänelle yhdentekevää. Totta on kui-
tenkin, että paheellinen ihminen on onnellinen it-
sensä kanssa ja tyytyväinen omiin tarkoituksiinsa ja 
haluihinsa. Perverssiys — edellä määritellyssä poe-
laisessa mielessä — ei ole kielteisten emootioiden 
lähde, paitsi ehkä siinä mielessä, että ihminen on 
pahoillaan huomatessaan olevansa kykenemätön 
olemaan vielä paheellisempi kuin hän jo on. Ym-
märtääksemme, mitä tällainen outo motivationaali-
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nen mahdollisuus merkitsee, tarvitsemme analyysin 
perverssiydestä sekä selityksen moraalittomasti elä-
misen mahdollisuudesta. Loppujen lopuksi voim-
me sijoittaa perverssiyden jonnekin kausaalisten 
mekanismien ja täysin kehittyneen intentionaalisen 
toiminnan välimaastoon. Ihminen pystyy valitse-
maan käsittämättömän teon.

Tulen ensiksikin väittämään, että perverssiys 
vahingoittaa; paheellinen ihminen vahingoittaa it-
seään intentioillaan ja teoillaan. Tästä syystä on vir-
heellistä ajatella, että paheellisuus voisi vahingoittaa 
vain muita; jos näin on, silloin koko paheellisuuden 
käsite on jotakin muuta kuin tässä käyttämiimme 
poelainen perverssiyden käsite. Täsmennän edellä 
esittämääni. Aloitan hei paheellisen tahdon käsit-
teen jyrkkyyttä sille tasolle, jolla agentin itsensä 
ei voida sanoa ymmärtäviin omien motiiviensa ja 
päämääriensä paheellisuutta. Tällaisessa tapauksessa 
ei voi olla puhettakaan siitä, että agentti haluaisi 
vahingoittaa itseään. Hän voi olla egoisti tai henki-
lö, joka erehtyy uskomaan, että sellaista asiaa kuin 
eettinen elämä ei ole olemassakaan, tai jos vaikka 
olisikin, sen periaatteet eivät koske häntä hänen 
nykyisessä tilanteessaan. Hän saattaa jopa olla ky-
kenemätön moraaliseen ajatteluun; ehkä hän on 
ihminen, jota Aristoteles kutsuu epäinhimilliseksi 
eläimelliseksi ihmiseksi:

 ”Emme siksi sano eläimiä kohtuullisiksi emme-
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kä hillittömiksi paitsi metaforisesti, jos joku laji 
ylittää toisen villeydessä ja vahingollisuudessa ja 
kaikenkattavassa ruokahalussa. Niillä ei ole valin-
taa eikä harkintaa, mutta ne poikkeavat yleisestä 
luonnosta kuten hullut ihmiset. Eläimellisyys on 
vähemmän pahaa kuin paheellisuus, vaikka se on 
pelottavampaa.” 

Tämä kuvaus soveltuu myös ihmiseen.
Tällainen näkemys ei oikeastaan poikkea stan-

dardipsykologisesta, jonka lainaamme Sigmund 
Freudilta. Freud selittää käsityksensä perversiosta 
viittaamalla normaaliin seksuaaliseen käyttäytymi-
seen seuraavasti:

”Normaalisti seksuaalisena tavoitteena on osa-
puolten sukupuolielinten kosketus yhdynnäksi 
sanotussa aktissa... Patologiseksi tällaiset tavoitteet 
kärjistyvät vasta, kun pyrkimys fetissin saamiseen 
kiinteytyy ja syrjäyttää normaalitavoitteet taikka 
kun fetissi irtoaa kohdehenkilöstä ja kehittyy omak-
si kohteekseen. Tältä yleispohjalta sukuvietin sinän-
sä normaalit muunnelmat kehittyvät sairaalloisiksi 
harhaumiksi.”

Perversion lääketieteellinen malli jättää ottamatta 
huomioon vapaan motivaation problematiikan, eli: 
mitkä intentiot ja arvot ohjaavat käyttäytymistä sen 
perverssissä tai epänormaalissa muodossa ja auttavat 
sitä voittamaan syyllisyyden, inhon, rangaistuksen 
ja häpeän tunteet? Päinvastoin, perverssi on joko 
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sairas tai kyvytön, ja siksi kärsii tilastaan, jota hän 
ei voi estää tai muuttaa. Tällaista ihmistä ei vaivaa 
akrasia, vaan hän on eläimellinen aristoteelisessa 
mielessä. Hänen käyttäytymisensä pääpiirre on 
poikkeaminen normaalisuuden standardeista, jos 
tämä voidaan selittää kausaalisesti. Akrasian uhri 
tarvitsee kasvatusta, mutta sekä eläimellinen ihmi-
nen että freudilainen potilas vaativat hoitoa.

Perverssiyden moderni määritelmä on seksuaa-
liväritteinen. Haluan laajentaa termin aluetta. Vai-
kuttaa myös sillit, että filosofinen konteksti on liian 
yleinen ja abstrakti mahdollistaakseen psykologi-
sen kirjallisuuden hyödyntämisen. On totta, että 
perverssiys voi olla mielen sairautta; mutta, kuten 
en tulen osoittamaan, tällainen patologinen malli 
joko aktiivisesti peittää itse moraalisen pääasian tai 
ei ainakaan kykene valaisemaan sitä. Sairauden kä-
site sallii yhteiskunnan pyrkimyksen päästä eroon 
perversseistä ihmisistä tai kenestä tahansa, joiden 
henkinen rakenne on liian lähellä perverssiyttä. Täl-
lainen luokitus pystyttää muurin sairaan ja terveen 
välille ja vaatii erilaisia selitysperusteita kummankin 
ryhmän suhteen. Kuitenkaan minkäänlainen mo-
raalinen kontrollin käsite ei sovellu tähän asiayhte-
yteen. Ei todellakaan ole olemassa mitään vakuut-
tavaa tapaa ymmärtää perverssiyttä, jos käytetään 
kahta erilaista ymmärtämisen sääntökokoelmaa, 
yhtä hyveelliseen ja terveeseen, toista irrationaali-
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seen ja psykopatologiseen elämään soveltuvaa.
Pahan jakaminen kahteen erilaiseen kategoriaan 

on ilmeistä jo varhain aatehistoriassa. Jako esiintyy 
esimerkiksi teoksessa Malleus Maleficarum. Mei-
dän tarvitsee vain tarkistaa, miten eri tavoin hyödyn 
ja intention käsitteitä sovelletaan Malleuksessa: 

”Jokin asia on paha sillä tavalla, että se vähentää 
hyvyyttä; niinpä siellä, missä on menetetty enem-
män hyvyyttä, on sitä edeltänyt suurempi paha. 
Mutta esi-isämme [Aatamin] synti aiheutti suu-
rimman menetyksen sekä luonnolle että armolle. 
Mutta päinvastoin: se, jossa on eniten pahuuden 
syitä, on suurempi paha, ja sellaisia ovat noitien 
synnit. Sillä he voivat, Jumalan luvalla, aiheuttaa 
mitä tahansa pahaa sille, joka on hyvää luonnos-
taan ja muotonsa puolesta, kuten Paavin Bullassa 
on julistettu.”

Aatamin toimilla oli ilkeät seuraukset, vaikka 
hän ei halunnut pahaa. Myös pahat aikomukset on 
mainittu pahan syinä, ja tästä syystä noidat ovat 
niin pelottavia kenelle tahansa kunnon kansalaisel-
le. Aatamin synti oli tahaton, mutta sillä oli pahat 
seuraukset, kun taas noidat voivat tahallisesti tehdä 
pahaa paholaismaisten kykyjensä ansiosta.

Mutta Malleus, oppikirja noidista, ei edes sivua 
heidän motiivejaan. Ymmärrämme, että koska noi-
dat ovat paholaisen omaa kansaa, he tekevät paho-
ja tekoja. Väite ei kuitenkaan selitä juuri mitään. 
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Miksi he esimerkiksi haluavat kastroida miehiä, jos 
he tietävät, että se on väärin? Miten he voivat pi-
tää pahaa parempana kuin hyvää, vaikka he ovat 
tietoisia uskonnosta? Miten paholainen voi pettää 
heitä — vai ovatko he järjettömiä? Malleus ei tarjoa 
minkäänlaista selitystä.

Jotta voisimme horjuttaa lääketieteellistä mallia 
meidän on aluksi kiinnitettävä huomiomme seuraa-
vaan analyyttiseen jakoon. Perverssin ihmisen toi-
minta on välttämättä vahingollista, eikä vain siten, 
että teon tulos, vaan myös sen seuraus on vahingol-
linen. Mikä ero tässä on tuloksella ja seurauksella? 
Ikkunan sulkemisen tuloksena on suljettu ikkuna ja 
sen seurauksena on vedon väheneminen huoneessa. 
Samalla tavalla paheellisen teon tulos on aina vahin-
gollinen ja sillä voi myös olla vahingollisia seurauk-
sia; tai se voi jopa tuottaa hyötyä. Koska seuraukset 
eivät tässä kuitenkaan ole ratkaisevia, liikumme 
ei-konsekventialistisissa eettisissä puitteissa. Teko 
on siis paheellinen rikkoessaan arvoja vaativammas-
sa mielessä kuin eläimellinen, mielipuolinen tai er-
heellinen toiminta eli teon (tahallisten tai sisilisten) 
tulosten on oltava vahingollisia. Kausaalisista tai — 
kuten voimme sanoa — ulkoisilla seurauksilla ei ole 
yhtä suurta merkitystä.

Tutkikaamme kahta erilaista normatiivista nä-
kemystä, joita voidaan kutsua kantilaisuudeksi ja 
konsekventialismiksi tai utilitarismiksi. Edellisessä 
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agentin intentiot määräävät hänen päätöstensä ar-
von. Jälkimmäisessä ovat tärkeitä tekojen seurauk-
set muiden ihmisten hyvinvoinnille. Sade on kan-
tilainen edellä kuvatussa mielessä, ja niin on myös 
hänen perversion käsitteensä. Saden tapauksessa 
konsekventialismilla on vain toissijainen merki-
tys. Utilitaristinen agentti voi uneksia täydellisestä 
rikoksesta — sellaisesta, joka vahingoittaa muita 
mutta ei aiheuta mitään tappiota agentille itselleen. 
Hän voi ryöstää muita ilman mitään henkilökoh-
taista riskiä. Tällaisessa tapauksessa on mahdoton-
ta väittää, että moraaliton agentti vahingoittaisi 
itseään, kun hän toteuttaa paheellisen tahtonsa 
vaatimukset. Tämän mukaisesti rikoksen pahuus 
määritellään sen muille aiheuttaman vahingon ja 
vääryyden mukaan. Tekojen seurauksia murehtii

joukko ihmisiä, johon agentti itse ei kuulu. Ri-
kollisen mahdollinen huono omatunto johtuu siitä, 
että hän tuntee myötätuntoa uhreja kohtaan.

Kantilainen näkemys on erilainen. Jos joku ai-
koo tehdä jotain väärää, hänen täytyy ymmärtää 
tilanne omista arvoistaan käsin. Tämä tarkoittaa, 
että hän tietää, mikä on oikein ja mikä väärin, ja 
valitsee kuitenkin väärän tai pahan vaihtoehdon. 
Taas voidaan vetää se looginen johtopäätös, että 
hyvä tai jopa paras valinta syrjäytetään. Kantilai-
sessa maailmassa pahan tekeminen merkitsee sitä, 
että välttämättä aiheutetaan itselle sisäistä vahinkoa 
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tai vääryyttä; moraalinen vaihtoehto on paras, ja 
autonominen agentti valitsee sen vapaasti. Asia ei 
olisi näin, jos agentti voisi käyttää toimintansa seu-
rauksia itselleen kompensaationa, jonka avulla hän 
voisi välttää syytöksen, että hänen alkuperäinen ai-
komuksensa ei ollutkaan paras mahdollinen. Koska 
(ulkoisilla) seurauksilla ei ole merkitystä, tällaista 
helppoa mahdollisuutta ei tarjoudu käytettäväksi. 
Sade on kantilainen käänteiseetikko.

Jos käyttäisimme teonteorian kieltä sanoisimme, 
että kaikki huonot valinnat vahingoittavat itseä tai 
— aidon kantilaisen terminologian mukaan — 
loukkaavat persoonan autonomiaa. Tämän mukaan 
moraalinen valinta on paras mahdollinen, ja siitä 
poikkeaminen vahingoittaa agentin persoonalli-
suutta ei-konsekventialistisessa mielessä. Agentti 
väistää silloin valinnan, joka on hänen omaksi par-
haakseen. Etiikka ja vastuullisuus ovat itseä koske-
via asioita. On kysymys omasta vapaudesta. Täten 
kaikki paha on, kuten kantilaisen täytyy väittää, 
itsensä loukkaamista.

On todella tärkeää osoittaa, että — poelaisittain 
määritellyn — moraalisen perversion täytyy joh-
taa agentin omaan vahinkoon, ainakin epäsuorasti. 
Argumentin mukaan on itsestään selvää, että hen-
kilön pitäisi tehdä oikein, mutta siitä huolimatta 
hän haluaa päinvastaista ja täten loukkaa muitten 
oikeuksia ja arvoja. Koska hänen ei pitäisi mene-
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tellä näin, hänen aikomuksensa eivät palvele hänen 
omaa parastaan oikealla tavalla ja tästä johtuu, että 
hän loukkaa itseään.

On selvää, että tällainen näkemys voidaan yrittää 
kumota väittämällä agentin pyrkineen vahingoit-
tamaan muita kuin itseään, joten itseä kohtaava 
vaurio on vain toissijaista. Vastauksena viimeiseen 
väitteeseen haluan suunnata huomion siihen tosi-
seikkaan, että jopa tilanteessa, joka voidaan kuvata 
uhrin kärsimyksen termein, agentti loukkaa omia 
ensiarvoisia toimintaperiaatteitaan. Ehkä hän ei aio 
vahingoittaa itseään, mutta se mihin hän pyrkii, 
voi toteutua vain itselle koituvan vahingon kustan-
nuksella. Riippumatta ihmisen paheellisten aiko-
musten todellisista seurauksista, tulosten joukossa 
piilee kuitenkin itseä kohdannut vahinko. Sillä tosi-
seikalla, että paheellisuus aiheuttaa vahinkoa itselle 
teon tulosten, mutta ei seurausten tasolla, on tiet-
tyjä kauaskantoisia seurauksia. Sade on kantilainen 
omassa etiikan vastaisuudessaan, ja väitänkin, että 
sellainen metodinen valinta on hänen perverssin 
projektinsa onnistumisen välttämätön ehto. 

Jos erehdyn tässä ja moraalinen perversio ei ole-
kaan irrationaalisuuden — itsetuhoisuuden mer-
kityksessä — analogia, suurta osaa siitä, mitä Sade 
— ja myös Freud — sanoo, ei voida ymmärtää: 
”Sadisti on siten samalla aina myös masokisti.” 
Freud ehdottaa seuraavaa. On helppoa olettaa, että 
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kyseinen seksuaalinen motiivi on ainakin osittain 
agenttikeskeinen eli että perverssejä akteja suorite-
taan joidenkin relevanttien henkilökohtaisten mie-
lihyvän tunteitten takia. Näin täytyy masokistin ta-
pauksessa olla, koska hän kärsii itse; ja jos masokisti 
on myös sadisti, itsekeskeisen motivaation täytyy 
liittyä myös jälkimmäiseen ilmiöön. Sadisti näyttää 
vahingoittavan vain muita, mutta tämä ei voi pitää 
paikkaansa. Muiden vahingoittaminen on samalla 
tavalla transgressiivista kuin itsensäkin vahingoit-
taminen. Niinpä Freudin väittämä voi olla totta.

Tästä seuraa, että nämä kaksi seksuaalista kiiho-
tustilaa, jotka heräävät kahdesta erilaisesta aktista 
— sadismista ja masokismista — nousevat samalta 
itsekeskeiseltä perustalta. Konsekventialisti ei kui-
tenkaan kykene selittämään tätä, sillä hänelle sa-
dismi merkitsee mielihyvää, joka ei edellytä itsen 
vahingoittamista. Se on toiselle aiheutettua kärsi-
mystä. Masokismi taas on poelainen perversio, kos-
ka henkilö haluaa tulla nöyryytetyksi ja loukatuksi. 
Toisin sanoen, konsekventialistisen etiikan termein 
väite, että masokisti ja sadisti ovat identtisiä, on 
mieletön; näitä mielihyvän tyyppejä ei voi yhdis-
tää. Koska sadistisen ja masokistisen käyttäytymisen 
seuraukset eivät ole samanlaisia, näillä perusteilla 
on hyvin vähän syytä ajatella, että ne kuuluisivat 
yhteen. Ei-konsekventialistisessa viitekehyksessä 
taas on helppo nähdä, että niiden täytyy kuulua 
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yhteen, koska kummankin toiminnan aiheuttamat 
tulokset ovat itsetuhoisia.

Kun perverssi agentti toteuttaa suunnitelmansa, 
tapaus muistuttaa supererogatorista, kuten pyhi-
myksellistä tai sankarillista toimintaa, jossa hyvä ih-
minen kärsii muiden palveluksessa. On selvää, että 
sekä moraalinen että paheellinen ihminen voivat 
samalla tavalla kärsiä vahinkoa, joka on tuloksena 
heidän omasta menettelystään. Kuitenkin tapauk-
set eroavat radikaalisti toisistaan. En halua selittää 
tätä eroa viittaamalla toisten kokemiin etuihin tai 
haittoihin. Näyttää toivottavalta pyrkiä ymmär-
tämään paheellisuus agenttikeskeisenä käsitteenä, 
josta syystä esittelin käsitteen ”itseä kohtaava va-
hinko”. Nyt näyttää kuitenkin että määritelmä on 
liian heikko, jos agentin hyvätkin voivat aiheuttaa 
hänelle vahinkoa. Aivan ilmeisesti itseä kohtaavan 
vahingon käsitteen täytyy olla erilainen näissä ta-
pauksissa, jos perverssiys ja supererogatorisuuskin 
ovat kaksi eri asiaa.

Ratkaiseva ero moraalisen perverssiyden ja supe-
rerogatorisen toiminnan välillä näyttää olevan, että 
edellisessä on kyseessä vahinko tuloksena, jälkim-
mäisessä taas seurauksena. Jälkimmäinen agentti 
ei riko omia arvojaan vastaan, jonka edellinen taas 
tekee. Niinpä pyhimys voi pitää mitä tahansa itsel-
leen tapahtuvaa vain oman valintansa seurauksena. 
Kun ihminen ryntää palavaan taloon pelastamaan 
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siellä olevia lapsia, ovat hänen(mahdollisesti) saa-
mansa palovammat satunnaisia (joskin ennustetta-
via) seurauksia suhteessa hänen suunnittelemaansa. 
Huligaanin puukottaessa vanhuksen hän haluaakin 
vahingoittaa tätä, joka puolestaan loogisesti edel-
lyttää, että hänellä on ollut epämoraalinen motiivi. 
Vahinko on jo sisään rakennettuna tuloksena toi-
mintasuunnitelmassa.

Ongelmaksi silti jää, että jos pyhimys ottaa riske-
jä, joita voidaan pitää irrationaalisina, hän rikkoo 
henkilökohtaisia harkitsevuusnormejaan, ja näin 
supererogatoriset valinnat voivat jälleen näyttää 
perversioilta. Voimme kuitenkin sekä tarkentaa 
intuitiotamme supererogatorisuuden luonteesta 
että hälventää sitä koskevia epäluuloja käyttämällä 
erästä Hobbesin tekemää erottelua: ”Usein vääryys 
kohtaa yhtä ihmistä, kun taas vahinko koituu toi-
sen kannettavaksi.” Hobbesin esimerkissä isäntä on 
määrännyt palvelijan antamaan rahaa tuntematto-
malle. Jos palvelija ei anna rahaa, ”vääryys kohtaa 
isäntää, jota palvelija etukäteen on sitoutunut totte-
lemaan”. Tuntemattomalle koituu vahinkoa, koska 
hän ei saa rahaa; mutta koska hänellä ei ole siihen 
mitään laillista vaadettakaan, hän ei kärsi vääryyttä. 
Tällä tavalla oikeuden loukkaus aiheuttaa vahinkoa, 
joka on erilaista kuin pelkkä jonkin menettäminen. 
Käyttäytyessään supererogatorisesti agentti ei kärsi 
vääryyttä, vaikka voikin vahingoittaa itseään, kun 
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taas perverssi agentti kärsii vääryyttä, vaikka välttäi-
sikin vahingoittumisen.

Järkevässä tapauksessa pyhimys vähättelee ris-
kejä siinä määrin, että pitää toisten auttamista 
arvokkaampana kuin omaa turvallisuuttaan. Hän 
voi erehtyä, mutta hän ei tietoisesti loukkaa omia 
oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan eikä edes harkin-
tanormejaan. Jos hän niin tekisi, hän olisi perverssi.

Eläimellisyyden — aristoteelisessa mielessä — ei 
sanota vahingoittavan agenttia itseään, mutta fi-
losofian historian perusteella tiedetään hyvin, että 
arvojen loukkaaminen on vahinko sinänsä, kuten 
Hobbesin ”vääryys” selkeästi osoittaa. Jopa Julian 
Offray de La Mettrie — valitaksemme skandaalikir-
jailijan, jota Sade rakasti — tekee asian selväksi ku-
vaillessaan hyvettä ja pahetta. La Mettrie kirjoittaa: 

”Niin paljon mielihyvää liittyy hyvän tekemi-
seen, sen tunnistamiseen ja arvostamiseen mitä saa 
vastaanottaa, niin paljon tyydytystä hyveen harjoit-
tamiseen, lempeänä, inhimillisenä, ystävällisenä, ar-
meliaana, myötätuntoisena ja anteliaana olemiseen 
että pidän jokaista: joka onnettomuudekseen ei ole 
syntynyt hyveellisenä, jo riittävän rangaistuksen 
saaneena.”

Rikoksesta ja rangaistuksesta hän sanoo, että 
”heitä [rikollisia] on jo heidän ensimmäinen pyö-
velinsä, heidän omatuntonsa, rankaissut riittävästi”. 
Puhtaasti konsekventialistinen etiikka ei kykene oi-
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valtamaan tätä seikkaa, kun teko on tehty tahallises-
ti; mistään ei ilmaannu tätä ”ensimmäistä pyöveliä”. 
Tästä syystä La Mettrien tekstiä ei tulisikaan tässä 
yhteydessä tulkita konsekventialistisesti. Hänen 
omatunto-käsitteensä on lähellä Kantin näkemys-
tä. Myös Sade ajattelee, että ihmisellä on taipumus 
murehtia pahoja tekojaan. Ero on tietenkin siinä, 
että Sade haluaa pysäyttää pyövelin, joka pyrkii es-
tämään ihmisen transgressiivisen toiminnan:

”Todellinen viisaus: rakas Julietteni, ei ole sitä, 
että tukahdutettaisiin omat paheet sillä, koska pa-
heet muodostavat käytännöllisesti katsoen ainoan 
onnen, jonka elämä suo, niin täten toimiminen 
merkitsisi, että ihminen omaksuisi niin sanoakseni 
oman pyövelinsä roolin.”

Sade väittää tietävänsä, miten tulisi toimia: 
”On äärimmäisen tärkeää, että osoitan sinulle 

tavan, miten vaientaa täydellisesti tuo sisäinen ja 
epämääräinen ääni se tapahtuu toistamalla se, mikä 
aiheuttaa tunnonvaivoja, niin usein, että tapa joko 
suorittaa tai suunnitella näitä tekoja kuluttaa lop-
puun mahdollisuuden tuntea katumusta.”

Sade sanoo itse asiassa, että paheellisuus on han-
kittu luonteenpiirre, joka sallii ihmisen välttyä syyl-
lisyydentunteilta, jotka  muutoin seuraavat pahoja 
tekoja. Tottumukset, jotka ovat opittuja toiminta-
malleja, saavat ihmisen toimimaan harkitsematta ja 
ilman tietoista valintaa, ja paradoksaalisesti aiheut-
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tamaan vahinkoa itselleen. Poelainen perverssiys 
perustuu toimintaa tuottavaan mekanismiin, joka 
on riippumaton mistään yksilön parhaaseen täh-
täävästä valinnasta. Juuri tästä johtuu, että hän on 
omaksunut mekanismin käytön ja ajatuksen, että 
hän todella on poikkeava. Tämä mekanismi valitsee 
pahan vaihtoehdon toimiessaan ikään kuin henki-
lön ulkopuolella vaikuttavana kausaalisena tekijänä. 
Tällä tavalla tottumukset kylläkin selittävät rajoitta-
van syyllisyyden tunteen puuttumisen, mutta eivät 
ehkä kuitenkaan vielä perverssin henkilön kokemaa 
maksimaalista mielihyvää.

Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin selittää, 
miten paheellisuus ja perversio liittyvät toisiinsa: 
paheellinen tahto johtaa persoonan eheyden va-
hingoittumiseen; ja kuitenkin, kuten Sade yrittää 
osoittaa, väärin tekeminen on jollakin tavalla kii-
hottavaa -ja palkitsevaa. Sade ehdottaa selitykseksi 
mekanismia, joka johtaa pahojen tekojen tekemi-
seen, vaikka syntyvä hyöty edellyttääkin, että agent-
ti on vähintäänkin harkitsematon. Toisin sanoen, 
ilman tällaisen tottumuksen aktivoitumisen tuotta-
maa erityistä palkkiota ei itsensä vahingoittamisen 
periaatteen ja poelaisen perverssin käyttäytymisen 
välistä yhdistelmää voi ymmärtää sadelaisesta nä-
kökulmasta käsin. Emme voisi sanoa, miksi joku 
haluaa vahingoittaa muita vaan juuttuisimme aja-
tukseen, jossa agentti valitsee vastoin omia järke-
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vimpiä arvojaan ja oikeuksiaan ja on yksinkertai-
sesti onneton.

Ymmärtääksemme Sadea meidän on tarkastelta-
va transgressiivisen käyttäytymisen problematiik-
kaa. Huomattava osa hänen käyttämästään kielestä 
on moralisoivaa, ja kuitenkin hänen mieIestään 
sekä perverssit motiivit että niistä seuraavat palk-
kiot kuuluvat agentille itselleen. Eräs merkittävim-
mistä ongelmistamme onkin ymmärtää oikein tämä 
mystinen käsite ”palkkio’, joka seuraa poelaisittain 
perversseistä valinnoista riippumatta siitä, ovatko 
ne tottumuksia vaiko eivät. Tottumuksen rooli on 
mahdollistaa perverssi mielihyvä aikaa myöten, kun 
vastenmielisyys ja katumus pyrkivät tukahdutta-
maan relevantit motiivit.

Filosofien joskus ”luonnontilaksi” kutsumat 
olosuhteet suovat yksilölle kaiken sen vapauden, 
jota suinkin voi toivoa. Luonnontilassa kaikki vä-
kivalta on yksilön oikeutta ja sellaisena viatonta. 
Kuten Hobbes sanoo: ”Sellaisissa olosuhteissa jo-
kaisella ihmisellä on oikeus kaikkeen; jopa toisen 
ruumiiseen. Reaktiona tälle anarkialle yhteiskunta 
luo oman normaalisuuden logiikkansa, joka luo 
objektivoidut arvoarvostelmat — ja niiden myötä, 
ironista kyllä, mahdollisuuden vielä paheellisem-
piin yhteiskunnallisiin unelmiin. Nyt on olemassa 
jotakin, esimerkiksi lainsäädäntö, jota vastaan voi 
rikkoa. Moraalin ja lain syntymisen myötä paheel-
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liselle ihmiselle käy mahdolliseksi harkiten tehdä te-
koja, joita muut tulkitsevat itsen vaurioittamiseksi 
ja jotka näyttävät erehdyksiltä.

Tahdon paheellisuuden arvioiminen negatiivi-
seksi luo vaikutelman, että henkilöllä ei ole mo-
raalisia tunteita, kuten katumus ja mielipaha, jotka 
ovat tyypillisiä syyllisyydelle ja jotka motivoivat it-
seään korjaavaa toimintaa. Toisin sanoen, henkilö ei 
halua muuttaa maailmaa, jonka luomisessa hän on 
auttanut. Päinvastoin, hän voi olla saavutukseensa 
tyytyväinen eli hän voi muodostaa itselleen relevan-
tin arvomaailman mielihyvän termein. — Pysäh-
dymme epäröimään; mistä tässä oikein on kysymys? 
Millaiseen tarinaan olemme joutuneet? Ehkä on 
mahdotonta ajatella, että itsensä vahingoittaminen 
voisi olla miellyttävää ja moraalin määräysten louk-
kaaminen suoda tyydytystä. Jos sellaisia perversse-
jä ihmisiä ylipäätään on olemassa, he todella ovat 
paheellisia ja pahoja, mutta voi olla, ettemme näe 
mitään syytä myöntää heitä koskaan edes esiinty-
neen — paitsi kertomuksissa.

Väitän, että normaalit mahdollisuudet ymmärtää 
käytännöllistä järkeä ja toimintaa tulevat romah-
tamaan perverssiyden yhteydessä. Tästä tosiasiasta 
riippumatta tulemme vasta siinä kohtaamaan pa-
huuden äärimmäisen koetinkiven. Jos on olemassa 
todellista pahuutta, täytyy myös perverssiyttä ja 
tahdon paheellisuutta esiintyä. Muussa tapauksessa 
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on kyseessä vain erhe  kahdessa valepuvussaan: sel-
laisena, jolta voidaan välttyä eli huonona tuurina ja 
sellaisena, jolta ei voida välttyä eli eläimellisyytenä. 
Varsinainen kysymys on: mitä merkitsee, että ihmi-
nen valitsee pahimman vaihtoehtonsa? Sellaisesta 
valinnasta puhuminenkin merkitsee, että omien 
atavististen asenteittemme pimeydessä olemme etsi-
mässä kauan sitten kadonnutta johdonmukaisuut-
ta. Tarkastelemme ensin analyyttista päätösteoriaa 
ja yritämme selvittää järjettömän toiminnan taus-
talla olevia kysymyksiä. Tämän jälkeen palaamme 
Saden, hourulan runoilijan, mysteeriin ja sukellam-
me tiedostamattoman kaoottiseen maailmaan. Va-
rovaisuus ja akrasia täytyy unohtaa. Yritän osoittaa, 
miten niiden naamiointi toimii.

Systematisoikaamme asiaa: oletetaan, että yksin-
kertainen aristoteelinen teoria hyvästä on pätevä 
Hobbesin — joka on eräs Saden filosofisista lähteis-
tä — ymmärtämässä mielessä. Tyypilliseen tapaansa 
Hobbes esittää väitteensä suoraviivaisesti: 

”Yhteinen nimi kaikille haluttaville asioille, sikäli 
kuin ne ovat haluttavia, on hyvä; ja niille, joita kar-
tetaan, paha, Tämän lisäksi, niin hyvä kun pahakin 
jaetaan todelliseen ja näennäiseen. Ja kun suurin osa 
on hyvää, sanotaan kokonaisuudenkin olevan hyvää 
ja haluttavaa; jos taas, päinvastoin, suurin osa on 
pahaa ja, lisäksi, jos se tiedetään sellaiseksi, koko-
naisuus hylätään. Joskus tapahtuu, että kokematto-



416

mat ihmiset, jotka eivät tarpeeksi tarkkaan ajattele 
asioiden pitkän ajan jakson seurauksia, hyväksyvät 
jonkin näennäisen hyvän näkemättä siihen liittyvää 
pahaa; jälkikäteen he kokevat vahingon.”

Hobbesin mukaan todella haluttava on hyvää ja 
aikaa myöten haluttava on aidosti hyvää: turvalli-
suus ja mielihyvä. Tästä syystä paha on aina vahinko 
ja ilmenee päätöksentekoon liittyvänä erehdyksenä, 
jonka on aiheuttanut jonkinlainen tietämättömyys, 
virhe tai heikkous. Meidän oletetaan olevan heikko-
ja ja erehtyviä agentteja. Juuri tästä syystä vaikuttaa 
oudolta sanoa, että joku voi pyrkiä pahuuteen, jos 
sen ainoa selitys on, että hän sattuu pitämään pa-
hoista asioista. Ihminen ei voi pyrkiä pahaan sillä, 
loogisesti puhuen, hänen päämääränsä on persoo-
nan hyvä. Kaikki paha näyttää tästä syystä selittyvän 
akrasian, itsepetoksen ja laiminlyönnin termein. 
Seuraavassa tarkastelen kahta näistä kolmesta vaih-
toehdosta osoittaakseni, että tahdon paheellisuutta 
ei voida palauttaa kumpaankaan niistä.

Olettakaamme tässä tarkastelussa seuraavankal-
tainen tilanne. Henkilö on luvannut tulla kotiin 
ennen puoltapäivää. Hän ymmärtää sitoumuksen 
idean sekä rehellisyyden ja luotettavuuden arvon 
sosiaalisessa elämässä ja on selvillä kaikista asiaan 
liittyvistä tosiasioista. Kaikesta tästä huolimatta 
hän ei menekään kotiin vaan jää ystäviensä seuraan. 
Millaisten olosuhteitten vallitessa tällaista käyttäy-
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tymistä voidaan kutsua varsinaiseksi akrasiaksi, vä-
linpitämättömyydeksi tai pahuudeksi?

Jos yksinkertaistetaan hieman, voidaan sanoa tah-
don heikkouden tai akrasian tarkoittavan sitä, että 
jonkinlaisen persoonan eheyden puutteen tai tar-
kemmin, jonkinlaisen aikomustensa toteuttamises-
sa tapahtuneen epäonnistumisen johdosta, agentti 
S ei valitsekaan parasta vaihtoehtoaan. Perverssiys 
johtaa myös poikkeaviin tekoihin (tai tekemättä 
jättämisiin), mutta se eroaa akrasiasta siten, että 
agenttia S ei voida syyttää heikkoudesta. Ei-akraat-
tinen henkilö tarkoittaa ja tahtoo parasta toimin-
tavaihtoehtoa ja myös toteuttaa sen, ainakin siinä 
tapauksessa, että sillä ei ole päinvastaiseen suuntaan 
toimivaa tiedostamatonta kilpailijaa. Täten akraat-
tinen agentti S tietää, että annettu vaihtoehto x on 
hänelle aidosti hyvää ja on täysiin tietoinen asioista; 
kuitenkin hän valitsee jonkin muun vaihtoehdon. 
S ei halua vaihtoehtoa x, vaan jotenkin kieltää par-
haan vaihtoehtonsa x määräävän tai motivoivan 
luonteen ja valitseekin toisin.

Tarkoitin tätä sanoessani, että S ei halua vaihto-
ehtoa x. 

Oletetaan, että agentin S tunnettu ensisijainen 
arvo tässä valintatilanteessa on x (= mennä kotiin) 
ja hän on sitoutunut tähän arvoon riippumatta sen 
hetkisistä haluistaan ja aikomuksistaan. S ei kuiten-
kaan halua vaihtoehtoa x eli hänellä ei ole motiivia 



418

mennä kotiin. Voimme selittää sen siten, että hänel-
tä puuttuu halu. Samanaikaisesti S aikoo toteuttaa 
vaihtoehdon x eli suunnittelee tekevänsä sen; tämä 
merkitsee, että x kuuluu hänen toimintasuunni-
telmansa päämääriin. Sekä toimintasuunnitelma 
että sen päämäärä ovat rationaalisia eli vaihtoeh-
to x kuuluu niihin määräävänä osana. Agentin S 
persoonallisuus ei kuitenkaan ole täysin eheytynyt 
suhteessa hänen nykyiseen tilanteeseensa. Hänen 
motiivinsa tai tarpeensa eivät ole sopusoinnussa 
hänen aikomustensa tai suunnitelmiensa tai järkei-
lynsä kanssa. S ei mene kotiin, koska hän haluaa 
jotakin muuta kuin hän aikoo. Tämän seurauksena 
hän jää ystäviensä luo. S on — ainakin tämän ta-
pauksen perusteella arvioituna — hillitön ihminen.

Verratkaamme tätä laiminlyöntiin. Tällaisessakin 
tapauksessa S jättää menemättä kotiin, mutta hä-
nellä ei liioin e aikomustakaan tehdä niin. Tällainen 
kaksinkertainen virhe on tyypillinen välinpitämät-
tömyydestä johtuvalle laiminlyönnille. Laiminlyö-
vä agentti S tietää, että sitoutuminen vaihtoehtoon 
x on, kaikki olosuhteet huomioon ottaen, hänen 
paras vaihtoehtonsa, mutta hän ei halua toteuttaa 
vaihtoehtoa x ja hän ei edes aio tehdä tekoa x. Tä-
ten agentin S persoonallisuuden eheys on kehit-
tymätön, ja hän on myös selvästi irrationaalinen. 
Agentin S aikomukset eivät ole sopusoinnussa hä-
nen arvojensa kanssa. Voimme epäröidä, mutta siitä 
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huolimatta pitää vaihtoehtoa x edelleen agentin S 
parhaana valintana, vaikka se puuttuukin hänen 
aikomusjoukostaan eikä täten voi ilmetä hänen 
käytännöllisessä järkeilyssään; x ei ole edes harkin-
nan kohteena hänen päätöksentekoympäristössään. 
Tässä mielessä S todellakin lyö laimin sekä omat 
arvonsa että oman hyvänsä.

Voimme nyt tarkastella kysymystä perverssiydes-
tä ja subversiivisesta motivaatiosta. Ehkä tällaisessa 
tapauksessa akrasian psykologiset piirteet voimistu-
vat todelliseksi laiminlyömiseksi, ehkä enemmäksi-
kin. On varmasti niin, että paheellinen ihminen ei 
pyri tekemään hyvää. Mikä siis on tässä tilanteessa 
piilevä ylimääräinen tekijä? Vastaus on, että sanka-
rimme ei halua mennä kotiin, koska hän (arvoituk-
sellisesti) haluaa vahingoittaa itseään. Tästä syystä, 
ottaen huomioon kaikki tapauksen erityispiirteet, 
agentin S aikomuksien tai suunnitelmien, jotka nyt 
ovat sopusoinnussa hänen halujensa, mutta eivät 
hänen arvojensa kanssa, tulisi sisältää jokin itsetu-
hoinen tekijä. Vaikeutena tässä on, että tällainen 
vahingollinen tekijä ei voi olla agentin entistä ar-
voprofiilia korkeampi uusi arvo. Jos emme ole tark-
koja, menetämme kaiken kosketuksen terveeseen 
järkeen ja teemme perverssiydestä lähes vertaansa 
vailla olevan ilmiön. Vaikuttaa käsittämättömältä, 
että joillakin henkilöillä voisi olla sekä itsetuhoon 
että sitä vastaan tähtääviä arvoja.
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Jos tällaisia uusia sisäisiä negatiivisia arvoja kui-
tenkin esiintyy, niiden rikkominen (ja täten hyvän 
tekeminen itselleen) näyttäisi uudelta subversii-
viselta motiivilta. Minkä tahansa toimintamallin 
valitseminen, joka perustuu ihmisen korkeimpien 
arvojen rikkomiseen, on yhtä lailla subversiivista; 
perverssiys voi sisältää minkä tahansa, jopa itsetu-
hoisen, arvon rikkomisen. Mutta tämä johtaa päät-
tymättömään takautumiseen. Jos arvon rikkominen 
on uusi arvo, ei ole olemassa korkeinta arvoa, jonka 
loukkaaminen opastaisi ihmistä hänen käyttäytymi-
sensä (subversiivisessa) valinnassa.  Tästä voidaan 
muodostaa yksinkertainen perversion paradoksi: 
agentti S pyrkii tekoon x; täten x on hänen hyvään-
sä; mutta sovellettaessa poelaista perverssiyden käsi-
tettä agentin S valintaan nähdään (loogisesti), että 
x ei ole hyvä. Tämän lisäksi, jos S valitseekin teon x 
sijasta jonkin toisen teon y, on se hänen hyväänsä, 
ja myös arvo, jota hän ei vielä ole loukannut. Tämä 
voidaan tulkita kahdellakin) tavalla. Ensinnäkin, on 
olemassa outoja valintoja, jotka noudattavat seuraa-
vanlaista sääntöä:

(a) xPsy, joten S toimii tavalla yPsx.
Agentti S antaa preferenssin teolle x tekoon näh-

den, mutta koska hän on perverssi, hän valitsee 
kuitenkin teon y. Tällainen itsetuhosääntö kääntää 
ihmisen preferenssit ylösalaisin. Ongelmana on, 
että hänellä ei ole mitään syytä pysähtyä tähän va-



421

lintaan. Hän voi kääntää teon y jälleen ylösalaisin 
ja päätyä valitsemaan uudelleen teon x. Jos yPsx on 
agentin S korkein preferenssi, hänen pitäisi valita 
joko sen mukaisesti tai sitten x. Tällaiset oudot ta-
paukset eivät ole valinta- ja toimintatilanteessa hy-
vin määriteltyjä periaatteita.

Toiseksi, voi olla, että ei esiinny minkäänlaisia 
preferenssejä. Niinpä valinta ei voi noudattaa mi-
tään sääntöä vaan tapahtuu, päinvastoin, seuraavas-
ti:

(b) xPsy, joten yPsx, joka kuitenkin on kontra-
diktio ja tekee agentille S mahdottomaksi valita 
tekojen x ja y välillä. 

Tämän tuloksena ei tapahdu mitään. Toisin sa-
noen, perverssillä agentilla S on kaksi toisensa pois-
sulkevaa preferenssirelaatiota ja hän on kykenemä-
tön toimimaan.

Sekä ensimmäisellä että toisella kaavalla on yk-
siselitteinen viesti. Perverssiä toimintaa ei voida 
ymmärtää rationaalisena valintana. Sade on perin 
pohjin oikeassa viitatessaan johonkin tottumuksen 
kaltaiseen ainoana tapana voittaa levottomuus, jon-
ka paheellisuus luo. Saden mukaan tottumukseen 
perustuva toiminta muuttaa itsen vahingoittamises-
ta johtuvan katumuksen normin rikkomisesta joh-
tuvaksi mielihyväksi. Paha tapa on jotakin muuta 
kuin yksilöllisen valinnan periaate. Pikemminkin 
se on psykologinen mekanismi, joka tuottaa tulok-
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sia, joiden kaltaisia ei mikään rationaalinen valin-
ta voi tuottaa. Tällainen mekanismi ei kuitenkaan 
aina seuraa henkilön omista valinnoista. Saden 
mukaan henkilö on usein pakotettu omaksumaan 
se enemmän tai vähemmän väkivaltaisten initiaa-
tiomenojen kautta. Ihmisen paheellisuuden täytyy 
kuitenkin sekä tuottaa hänelle mielihyvää että olla 
jotenkin motivoivaa. Toisin sanoen, jos perverssi 
toiminta perustuu tottumukseen, täytyy ihmisessä 
ainakin olla sijaa toivolle, että hän voi jatkaa tämän 
tavan lumouksen vallassa, kuten tulen seuraavassa 
osoittamaan.

Onko tottumukseen perustuvan pahimman 
vaihtoehdon valinnan looginen muoto sama kuin 
akrasian tai laiminlyönnin — ja jos ei, mikä se on? 
Saden ratkaisun mukaan tottumus on motiivi, joka 
selittää tahdon paheellisuuden, mutta se ei auto-
maattisesti vastaa rakennetta koskevaan ongelmaan. 
Vastaan tähän: paheellisen toiminnan selitys alkaa 
akraattisesta tai laiminlyövästä toiminnasta, mutta 
siinä täytyy myös viitata mielihyvään, joka seuraa 
tottumukseen perustuvasta itsensä vahingoittami-
sesta tai keskenään ristiriitaisista referensseistä. Toi-
sin sanoen, tottumus selittää akraattisen toiminnan, 
ja sen myötä seuraava transgressiivinen mielihyvä 
puolestaan pahan tavan hankkimisen, voiman ja 
vakauden.

Kutsukaamme rakenteeltaan akrasian ja laimin-
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lyönnin kaltaista poelaista perverssiyttä perverssiy-
den ytimeksi. Tärkein huomio on, että tällä ytimel-
lä on rakenteellinen puoli, jota voidaan vahvistaa 
ja muuttaa se aidoksi poelaiseksi perverssiydeksi 
lisäämällä siihen jotakin mielihyvän kaltaista. Per-
version rakenne on ytimeltään akraattinen, mutta 
sen mukana seuraavaa mielihyvää tarvitaan myös. 
Yritän osoittaa, miten tämä idea toimii, mutta en-
nen sitä on yritettävä perustella, että tällainen ydin 
ylipäätään on olemassa.

Kun palaamme pääesimerkkiimme huomaam-
me, että S ei halua mennä kotiin eikä liioin pitää 
lupaustaan. Hänen arvonsa ovat kuitenkin muka-
na hänen aikomuksissaan mielenkiintoisella taval-
la. Hän lyö laimin omia arvojaan siten, että hänen 
aikomuksensa eivät sisällä niitä päämäärinä, mutta 
samanaikaisesti niihin sisältyvät näiden arvojen ne-
gaatiot, ja tällä nurinkurisella tavalla ymmärrettynä 
hän ei ole lainkaan laiminlyövä. Hänellä on arvoja 
— mutta ne ovat miinus-merkkisiä. Analyyttinen 
hypoteesini on: perverssiyden ydin on moraalinen 
laiminlyönti siinä mielessä, että agentin S paras va-
linta eli teko x esiintyy hänen aikomuksissaan osoit-
taen, että S on rikkonut tämän arvon. S ei halua 
eikä sen paremmin aiokaan tehdä tekoa x, vaikka 
sen tekemättä jättäminen on vähemmän arvokasta 
kuin sen tekeminen.

Tällainen hypoteesi määrittelee perverssiyden 
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ytimen laiminlyönniksi eräässä tietyssä agentin S 
päätöstä koskevassa kuvauksessa. Tarkastelkaamme 
laiminlyöntiä (jossa agentin S paras vaihtoehto on 
mennä kotiin):

(i)             S ei aio eikä halua mennä kotiin — 
jäädessään ystäviensä luo.

Verrattakoon tätä erilaiseen kuvaukseen samasta 
valinnasta:

(ii)            S ei aio eikä halua mennä kotiin — 
loukatessaan sitoumuksiaan.

Tässä erilaiset toimintavaihtoehdot samassa tilan-
teessa selitetään sekä saman aikomuksen (= mennä 
kotiin) että saman halun puutteella. Kummallakin 
tapauksella on siis laiminlyönnin muoto, mutta 
vain toinen niistä on esimerkkinä myös pervers-
siyden ytimestä. Vain (ii) mainitsee transgression. 
S kuitenkin loukkaa sitoumuksensa jo pelkästään 
jäämällä ystäviensä luo, joten tässä yhteydessä pro-
positio (i) loogisesti implikoi myös proposition 
(ii) — mutta ei päinvastoin. Täten ilmenee, että 
perverssi toiminta on laiminlyövän toiminnan eräs 
alalaji.

Lause ”S jää ystäviensä luo” osoittaa agentil-
le S, miten hän loukkaa sitoumustaan, vaikka on 
olemassa myös useita muita tapoja tehdä sama eli 
mitä tahansa, joka edellyttää, että S ei aio eikä halua 
mennä kotiin. Näyttää siltä, että voimme leikitellä 
tällaisilla kuvauksilla ja saada laiminlyöntitapaukset 
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näyttämään myös perverssiyden ytimen ilmauksil-
ta. Jokainen laiminlyönti tulee silloin näyttämään 
kätketyltä aikomukselta rikkoa jotakin normia eli 
vahingoittaa itseä. Vaikka tämä on totta, se ei vielä 
tavoita poelaisen perverssiyden varsinaista olemus-
ta, joka on jotakin vakavampaa kuin laiminlyönti. 
Emme siis ole vielä osoittaneet minkäänlaista poe-
laisen perverssiyden ja sen ytimen väIistä selkeää 
yhteyttä.

Tarkastelkaamme seuraavaksi mahdollista ak-
rasian ja perverssiyden ytimen välistä yhteyttä. 
Olettakaamme seuraavat kaksi tapausta:

(iii) S jää ystäviensä luo, vaikka hän aikoo men-
nä kotiin — kuten hän lupasi.

(iv) S rikkoo lupauksensa, vaikka hän aikoo 
mennä kotiin — kuten hän lupasi.

Akrasia-tapauksessa S aikoo mennä kotiin, mut-
ta samanaikaisesti hän ei kuitenkaan halua mennä 
kotiin; näin menetellessään hän rikkoo lupauksen-
sa. Näyttää siltä, että nämä tapaukset (iv) mukaan 
luettuna) ovat intuitiivisia. On todella mahdollista 
aikoa tehdä jotakin hyvää mutta samanaikaisesti 
vihata sen tekemistä niin syvästi, että toiminnalli-
nen motiivi rikkoo hyvän aikomuksen. Tästä syystä 
akrasia-tyyppinen tulkinta väittää proposition (iii) 
loogisesti implikoivan proposition (iv), joten ne 
ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Ne ovat kaksi 
mahdollista kuvausta suuresta joukosta akrasia-ta-
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pausten kuvauksia. Mutta (iv) on myös kuvaus per-
verssiyden ytimestä.

Aikomuksen rikkominen voi ilmetä monella eri 
tavalla — esimerkiksi jäämällä ystävien luo. Tässä il-
mene tuttu ongelma: subversiivinen halu — vaikka 
tarkoitus olisi hyväkin — ei” ole mitenkään tarkoin 
määritelty S rikkoo sääntöä, joten tapaus voidaan 
alistaa tarkoin määritellylle toimintakuvaukselle, 
joka saa sen näyttämään heikkouden osoitukselta. 
Se ei kuitenkaan ole akrasiaa. Tässäkään tapauksessa 
perverssiyden ydin ei näytä esiintyvän omana it-
senään. Päinvastoin, S haluaa tehdä vastoin hyviä 
aikomuksiaan, ja tosiasiassa mikä tahansa teko, joka 
sopii yhteen propositiossa (iv) kuvatun teon kans-
sa, toimii yhtä hyvin kuvauksena perverssiydestä 
— kuten propositio (iii). Johtopäätöksenä on, että 
perverssiyden ydin viittaa johonkin, joka on yhteis-
tä kaikille motivoiduille irrationaalisuuden osoituk-
sille. Ne ovat esimerkkeinä itsen vahingoittamisesta 
ja tässä mielessä ne ovat varomattomia tekoja.

Jos intuitio vaatii myöntämään, että poelainen 
perverssiys on vakavampi ongelma kuin joko ak-
rasia tai laiminlyönti tai sen oma ydin, näyttää siltä, 
että normaalit analyyttisen teon teorian tarjoamat 
välineet eivät selitä tällaista intuitiota moitteetto-
masti. Joskus transgressiivisen motiivin selittämi-
nen on todellakin vaativampi ongelma kuin se-
littää itse akraattinen tai laiminlyövä teko, mutta 
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sen tyypillisiä piirteitä ei voida nähdä, koska sekä 
akrasia että laiminlyönti kumpikin aiheuttavat 
perverssiyden ytimen ilmenemisen. Vastaan tähän: 
perverssi motiivi täytyy kuvata lähtien sen erityises-
tä sisällöstä. Aidosti poelainen perverssi motiivi on 
mielihyvä, joka seuraa tottumukseen perustuvasta 
väärin tekemisestä ja joka aiheuttaa vääryyttä itselle. 
Ero tahdon heikkouteen ja laiminlyöntiin on, että 
mielihyvä ei perustu agentin nimenomaisen valin-
nan tekemättä jättämiseen. Pikemminkin kyseessä 
on mentaalinen mekanismi, joka onnistuneesti to-
teuttaa agentin toiseksi parhaita vaihtoehtoja nos-
taen ne parhaan vaihtoehdon asemaan. Agentti on 
kerran valinnut tämän mekanismin ja nyt se toimii 
hänen puolestaan. On helppoa nähda, että tällainen 
agentti edustaa aivan omaa erityistä laatuaan. Toisin 
sanoen, perverssiys on jotakin, jossa esiintyvät toi-
siinsa kietoutuneina itse itselle aiheutettu vahinko 
ja omasta heikkoudesta tai jopa kärsimisestä naut-
timinen, joka saa ihmisen aiheuttamaan itselleen 
vahinkoa. Tällaisessa tapauksessa ihmisen tahto 
toimii juuri arvojen ja aikomusten rikkomiseksi, ei 
vain (akraattisesti) niistä huolimatta.

Tehdäkseni tämä teorian mielekkäämmäksi ha-
luaisin ehdottaa, että kun poelaisittain perverssi ih-
minen ei halua eikä aio toteuttaa ”aidosti” parhaita 
vaihtoehtojaan, hän ilmaisee tarvetta psykologisten 
tosiasioitten tarkempaan selitykseen. Tällaista seli-
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tystä ei saada akrasian ja laiminlyönnin yhteydessä 
siksi, että ne ovat heikkouksia. Perverssiys ei ole 
heikkoutta, mutta sitä ei myöskään voida selittää 
minkään korkeinta arvoa x korkeamman arvon 
avulla. Perverssiyden ytimen analyyttinen ongelma 
sijoittuu juuri tähän. On vaikea ymmärtää, mikä 
tällainen ei-arvottava selitys voisi olla, jos sen pitäisi 
liittyä agentin S aikomuksiin, suunnitelmiin, halui-
hin ja motiiveihin. Ehkä ainoa tapa selvitä tilantees-
ta on sanoa, että perverssit motiivit eivät lainkaan 
ole arvottamiseen ja tietoon liittyviä asioita. Kun 
perverssi ihminen ajattelee menevänsä kotiin puo-
leenpäivään mennessä, hän ei haluakaan tai aiokaan 
tehdä niin siksi, että hänen heikkoutensa tai puut-
teellinen rationaalisuutensa ja eheytensä herättää 
hänessä jonkin emootion; jokin ylipääsemätön tun-
netila estää häntä menemästä kotiin. Toisin sanoen, 
perverssi ihminen on tottunut irrationaalisuuteen, 
ja hän saa nautintonsa juuri siitä.

Olen väittänyt perverssin henkilö oppivan, vaik-
ka hän ei ole heikko, heikkous kiihottaa häntä, ja 
niinpä hän joutuu alinomaa akrasia-, itsepetos- ja 
laiminlyöntitilanteisiin joiden rajat hän välittömästi 
ylittää. Hänestä on tullut perverssi, koska hän on 
ihminen, jota motivoi heikkous. Poelainen pervers-
siys ei perustu epäonnistumiseen. Tarkemminkin, 
laiminlyönti, akrasia ja poelainen perverssiys imp-
likoivat loogisesti perverssiyden ytimen, multa ei 
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päinvastoin. Tästä syystä inhimillinen irrationaali-
suus tarjoan vain lähtökohdat, josta käsin poelaisit-
tain perverssin tottumuksen ajatusta voidaan alkaa 
kehitellä.

Pervertikko on oppinut, että on olla irrationaa-
linen, ja tämä tottumus systematisoi erehdyksensä. 
Tässä olemme jo ylittäneet filosofisen analyysin 
rajat ja meidän on palattava empiiriseen persoo-
nallisuuden psykologiaan. Olen seurannut Saden 
ajattelua edellyttämällä erityisen emotionaalisesti 
kiihottavan vaikutuksen, joka irrationaalisuudella ja 
eheyden puutteella on tiettyyn persoonallisuustyyp-
piin. Näin ollen on mahdotonta saattaa poelaista 
perverssiyttä sopusointuun esimerkiksi akrasian 
kanssa. Akrasia ja muut heikkouden muodot eivät 
edellytä erityistä persoonallisuustyyppiä. Huolimat-
ta siitä, että vain erityinen persoonallisuustyyppi 
nauttii erehdyksistään, voi kuka tahansa erehtyä 
arvojensa suhteen jonkin erityisen mielihalun takia.

Joillekin ihmisille on mahdotonta huolehtia 
arvoistaan, koska heidän luonteensa on jotenkin 
puutteellinen tai virheellinen. Tämä mahdotto-
muus ei kuitenkaan ole empiirinen käsite, vaan 
pikemminkin normaalisuuden ja täydellisyyden 
looginen vastine. Mikä tahansa meidän puolestam-
me työskentelevä voi myös pettää meitä. Poelaisen 
perverssiyden piirteet taas, päinvastoin, toimivat 
tiettyjen erikoisten persoonallisuuksien omaamien 
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erikoisten mielihalujen alueella. Tässä mielessä 
perverssiys on empiirinen käsite ja sen olemassaolo 
kova tosiasia. Tahdon heikkouden mahdollisuus on 
looginen ongelma, jota taas poelaisen perverssiyden 
olemassaolo ei ole.

Henkilö ei halunnut mennä kotiin puoleenpäi-
vään mennessä, koska hän aikoi rikkoa lupauksen-
sa. Hän on tottunut rikkomaan lupauksensa, koska 
sellaiset päätökset kiihottavat häntä. Mutta tällaista 
päätöksen kaltaista tapahtumaa ei enää ohjaa mi-
kään korkeampi täihän tapahtumaan liittyvä arvo. 
Ihminen yksinkertaisesti rikkoo normin ja nauttii 
siitä. Saden tehtävä on saada meidät vakuuttuneeksi 
tällaisen poikkeavuuden mahdollisuudesta. En kui-
tenkaan usko olevan mahdollista kehittää perversio-
ta koskevaa ei-empiiristä ja analyyttistä teoriaa. Ei 
myöskään tarvitse tyytyä pelkkään empiiriseen psy-
kologiaan erityisesti, jos hyväksymme väitteen, että 
perversio ei ole sairaus, jota tulisi hoitaa psykiatrian 
keinoin. Normatiivisia poikkeamia on vaikea käsi-
tellä empiirisesti siksi, että niissä ilmenevät käyttäy-
tymismallit eivät ole patologisia. Tietyssä mielessä 
tämä aihepiiri väistää sekä tiukasti loogisen analyy-
sin että yksinkertaisen empiirisen tutkimuksen ja 
herättää tästä syystä levottomuutta. Mutta tämä on 
helppo ymmärtää. Jokin asia voi kuulostaa tutulla 
siinäkin tapauksessa, että se ei koskaan näytä olevan 
riittävän tärkeä tullakseen tietoisuuteemme. Per-
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verssiyttä, poikkeavuutena, ilmenee vain tietyissä 
erityistapauksissa, joissa persoonallisuus ja sen ym-
päristö ovat oudolla tavalla kietoutuneet toisiinsa. 
Tietämyksemme tällaisista erityisistä poikkeuksista 
jää kuitenkin psykologian ulkopuolelle.

Meidän täytyy yrittää ymmärtää mielihyvää. 
Olen sitä mieltä, että Sade kuvaa todellisuutta ro-
maaneissaan. Jotkin SM- (sadomasokistista seksin 
alakulttuuria käsittelevät) tutkimukset ovat pääty-
neet mielenkiintoisiin nautittavaa julmuutta koske-
viin johtopäätöksiin. SM-tapauksessa uhrit etsivät 
yhdessä tuskallisia tilanteita. SM-yhteisöissä on 
piirteitä, jotka voidaan ymmärtää paremminkin 
peleinä kuin todellisuutena. Pelin osanottajat ei-
vät halua sen paremmin vahingoittaa toisia kuin 
itseäänkään: 

”Pitkälle formalisoidut yhteiset vuorovaikutus-
rituaalit tai -seremoniat voivat saattaa yhteen yk-
silöitä, jotka muutoin olisivat vaarallisia vihollisia 
toisilleen, ilman sitä riskiä, että he olisivat väkival-
taisia tai edes karkeita toisiaan kohtaan. ... Homo-
seksuaalit, sadomasokistit ovat kehittäneet etiketin, 
joka muistuttaa poliittisten opponenttien välillä 
vallitsevaa, kädenpuristuksineen ja toistensa kanssa 
lounastamisineen.”

Heillä on monimutkaisia sääntöjä, arvoja, roo-
leja ja mytologioita, jotka sallivat heidän nauttia 
julmuusnäytelmistään. Nahka-asut ja ruoskat sym-
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boloivat todellisia nöyryyttämiseen ja rankaisemi-
seen käytettäviä aseita. Kukaan ulkopuoli en tuskin 
ymmärtää tällaista käyttäytymistä, koska siinä yh-
distyvät samanaikaisesti sekä korkea-asteinen väki-
valta että hellyys ja rakkaus. Todellinen ja kuviteltu 
maailma ovat siinä määrin kietoutuneet toisiinsa, 
että osanottajat voivat nauttia tuskan ja julmuuden 
ajatuksista ja samanaikaisesti todellisesta väkivallas-
ta. Rakkauden ja tuskan sekä pelon ja nautinnon 
välistä rajaa ei voida ristiriidattomasti asettaa; vain 
äärimmäiset rajat täytyy tietää. Ehkä sääntöjen yk-
sityiskohdatkaan eivät voi olla selkeitä ja ristiriidat-
tomia, vaikka ne eivät ilmaisekaan ”tuskan ja mieli-
hyvän sekaantumista, vaan mieluumminkin tuskan 
uudelleen määrittelyä. Tässä yhteydessä saattaa olla 
liian optimistista edes puhua määritelmästä, koska 
määritelmän kohde ei ole laboratorio eikä teurasta-
mo, vielä vähemmän perhe tai oikeusistuin. 

Pelit ovat mielikuvituksen todellistumia. Olen 
luonut katsauksen kaunokirjallisuuteen löytääk-
seni vakuuttavan retorisen kuvauksen pahuuden 
arvoituksesta. Lukija voi löytää jotakin oleellista 
pahuuden fenomenologiaa koskevaa käyttäessään 
kirjallisuutta, jossa filosofiset tarkastelutavat yhty-
vät taiteelliseen ilmaisun vapauteen. Emme tarvit-
se pelkästään selkeyttä. Saden omat kertomukset 
perverssistä käyttäytymisestä sekä kiintymyksestä 
pelkkään pahuuteen romuttavat perustan yrityk-
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seltä selittää niitä ja antavat vihjeitä paheellisten 
motiivien takana olevista todellisista heikkouksista 
ja erehdyksistä.

Sade väittää, että pahuutta ei voi tarkastella mil-
lään selväpiirteisellä tavalla. Olemme jo voineet 
todeta, että perverssi motiivi on sellainen, jonka 
ajamana ihminen transkendoi järjen rajat — saa-
vuttaakseen pelkän olemattomuuden. Tällainen 
tyhjyys, tai mielihyvä teknisessä mielessä tuottaa 
nautintoa ja motivoi häntä. Täten voimme ym-
märtää mielihyvän merkityksen ensin viittaamalla 
itsensä vahingoittamisen periaatteeseen ja sitten 
lisäämällä siihen joitakin empiirisiä (selittäviä) 
tosiasioita. Tuloksena oleva motiivi on kuitenkin 
outo, ja sitä voidaan kuvata lähinnä vain kirjallisin 
keinoin. Lisäksi retorisia esityksiä ei voi muuttaa 
todellisuudeksi muuten kuin pelien keinoin, kuten 
sadomasokistit tekevät. Sade taas muuntaa nämä 
pelit teatteriproduktioiksi. Näyttämöllä mitä per-
versseinkin käyttäytyminen voi näyttää todelliselta, 
kuten Sade painottaa. Ja todellakin: jos tosiasiaku-
vaukset ovat mahdottomia, nämä ovat ainoat vaih-
toehdot. Saden sekoitettu filosofia, joka yhdistää 
toisiinsa kertomuksen, teatterin, moraalisen reto-
riikan ja filosofisen spekulaation, voi tarjota meille 
kuvauksen pahuudesta. Sade on kirjailija, jonka 
päämäärät ovat filosofisia, tekniikka kirjallista ja 
tosiasiat kuviteltuja.
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Jälkipuhe 
pokkariversioon 

2019: Paha 
rakkaus, Sade

Jumalainen markiisi, D. A. F. Sade tai Markiisi de 
Sade, kuka ja mikä hän onkaan, kirjoittaa vapau-
desta, kuten usein ajatellaan. Tai sitten hän paljas-
taa pahuuden kasvot, niin itse aikoinaan ajattelin 
ja sellaisena hänet esittelen tässä kirjassa. Ehkä hän 
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on vain tavallista etevämpi pornografi, joka kirjoit-
ti kirjojaan tappaakseen aikaa Bastiljin vankilassa 
ja myöhemmin ansaitakseen sen verran rahaa, että 
pysyi hengissä – kuka tietää? Joka tapauksessa kir-
jat takavarikoitiin, kirjakauppias meni vankilaan ja 
Sade eristyksiin hullujenhuoneelle. Itse Napoleon 
kauhistui kirjoista, joka todistaa mitä? Mies joka ta-
patti satoja tuhansia miehiä, pelkäsi pelkkää kirjaa. 
Minusta on aivan saman tekevää mikä tai kuka hän 
oli, Saden ideat, kirjat ja kirjoitukset elävät omaa 
elämäänsä ja ilahduttavat – tosin tietyin varauksin 
– valistuneita lukijoita, missä kukin sitten onkaan. 

Sade on ikään kuin valistuksen kirjailija, vannoo 
tieteen nimeen ja vihaa uskontoa, pitää kirkkoa 
ihmiskunnan vihollisena ja vannoo yksilöllisyyden 
nimeen; toisaalta hän on valistuksen irvikuva ja ro-
mantiikan kyllästämä haikailija, joka korostaa suur-
ta tunnetta ja outoa intohimoa.  Jos haluaa lainata 
Nietzscheä, valistus palvoo Apolloa järkenä, tie-
teenä ja moraalina. Sade on kuitenkin dionysinen 
hahmo, villin hurmion, nautinnon, rajun humalan, 
estottoman murhanhimon, vallantahdon, rajatto-
man seksuaalisuuden, viettielämän ja alastoman 
alitajunnan ruumiillistuma, joka ei asetu mihin-
kään rajoihin. Euripideen tragedia Bakkantit kertoo 
kaiken.  ”Dionysos-myytti inspiroi naisia hurmi-
olliseen vimmaan, jossa he purkivat mielihalunsa 
ylenpalttiseen määrään väkivaltaa, verenvuodatusta, 
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sukupuoliakteja, juopumusta ja vahingontekoja” 
(Wikipedia: Mainadit). Dionysos on barbaarinen 
jumala, jonka inkarnaationa Sade on Jumalainen 
Markiisi. Ehkä tuossa dionyysisyydessä on kuiten-
kin mukana niin paljon ironian painolastia, ettei 
sitä ole ottaminen niin vakavasti. 

Sade luokitteli rikokset ja niiden taustalla olevat 
himot ja halut tarkemmin kuin kukaan ennen tai 
jälkeen, ja siksi hän kuuluu myös valistuksen pii-
riin: hän kertoo meille, keitä me oikeasti olemme 
silloin, kun sivistyksen ja kasvatuksen keinotekoiset 
kahleet kirpoavat ja alaston id astuu esiin. Sade tie-
si enemmän kuin Freud koskaan jo paljon ennen 
Freudia. Lisäksi Sade on suuri humoristi, jonka 
sankareiden temput naurattavat lukijaa, jos vain 
osaa lukea oikein. Mutta vitsit ovat usein parodisia 
ja tukeutuvat oppeihin, näkemyksiin ja teorioihin, 
joita lukija ei ehkä tunne. Sade kuitenkin edellyttää 
esimerkiksi moraaliteorioiden tuntemuksen hyveis-
tä utilitarismiin ja paljon muuta kulttuurin alalta. 
Jotkut tutkijat ovat nähneet jopa viittauksia Kantiin 
ennen Kanttia, mutta tämä lienee liioittelua ja toi-
veajattelua. Sade sijoittelee oppineita huomautuksia 
erityisesti Julietten alaviitteisiin todistellessaan pa-
heiden levinneisyydestä ja luonnollisuudesta. Kirja 
on tuhatsivuinen, realistisen kehitys- ja seikkailu-
romaanin muotoon kirjoitettu järkäle. Naurattaa, 
kun ajattelen Edvard Westermackin teosta Mo-
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raalin synty ja kehitys, joka myös perustuu anek-
doottikokoelmalle ja on juuri siksi niin viehättävää 
ja koukuttavaa luettavaa. Julietten alaviitteissä on 
myös muka filosofisia argumentteja, jotka osoitta-
vat miten ja miksi pahe on parempaa kuin hyvä, ai-
van Bernard Mandevillen malliin – filosofisia piloja 
ja pilattuja paloja. Sadesta on siis moneksi ja siksi 
hän on niin merkittävä kirjailija.

Mitä Sadesta sitten pitäisi sanoa? Tekstit ovat 
kamalia lukea niin raa’an väkivallan kuin oudon 
seksin kuvauksen vuoksi. Ronald Barthes luokit-
teleekin Saden tekstit lukukelvottomien joukkoon 
siinä erikoisessa mielessä, että vaikka ne ovat tärkei-
tä ja kiinnostavia, kukaan ei niitä lue eikä kukaan 
kestä niitä lukea. Nuo tekstit kiduttavat lukijaansa, 
vähiten varmaan korutyylillä kirjoitettu Justine, jos-
sa pahat munkit suitsuttavat molemmilla alttareil-
la onnettoman Thérèsen kimpussa. Pahempaakin 
on luvassa: tuo paheiden suuri summa, Sodoman 
120 päivää rypee sellaisten ruokalajien nauttimisen 
kuvauksessa, ettei kamalampaa ole. Sataviisikym-
mentä sivua koprofiliaa, tai oikeastaan koprofagiaa, 
uuvuttavat kenet tahansa, joka tietysti on Saden 
tarkoitus. Jopa Gilbert Lely paheksuu, ja se onkin 
ainoa asia, jota hän Sadessa paheksuu.  

Normaali reaktio on oksetus. Toisaalta tämä jak-
so pilkkaa ranskalaista herkuttelukulttuuria oikein 
perusteellisesti ja perustellusti. Ruoka esiintyy tie-
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tysti muuallakin, joskus kannibalistisena orgiana, 
joskus vain ylettömänä syömisen ja juomisen juhla-
na, Ranskassa kun ollaan. Ehkä tässä pn myös viit-
taus Platonin Pitoihin, joissa herrat syövät, juovat 
ja filosofoivat. Luin Saden kaikki tekstit läpi yh-
teen soittoon vuonna 1980-luvun lopulla USA:ssa, 
kun oli aikaa ja nuoruuden intoa; minulta kului 
vuosikausia ennen kuin toivuin järkytyksestä, tai 
oikeammin, ennen kuin inhon tunteeni laantui. En 
suosittele kuin masokistille. Itse koin uhrautuvani 
tieteen puolesta. Miten kirjoittaa, jos ei ole lukenut? 
Toisaalta, nyt kun olen kirjoittanut paljon Sadesta, 
miten lukee, kun on kirjoittanut? 
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Rakkaus ja 
väkivalta

Oliko Sade ensimmäinen joka tajusi, miksi rakkaus 
on väkivaltaa ja että kulttuurisen työn tehtävänä on 
peittää tuo kaamea totuus niiltä, jotka vielä kehtaa-
vat rakastaa. Vanha fraasi kuuluu: sen tapat jota ra-
kastat, eli rakkauden tehtävä on tuhota kohteensa, 
jolloin tuho ja terrori todistavat rakkaudesta, eikä 
muuta todistetta sitten olekaan. Sade ajattelee näin, 
ja minä tietysti kerron tuon ajatuksen logiikan, 



440

mutta ensin on paikallaan taustakatsaus nykyaikaan 
ja sen edellyttämään outoon viihtymisen malliin.

Me elämme sepitteisen väkivallan kyllästämässä 
maailmassa, jossa viihde pelaa aivan erinomaisilla 
raakuuksilla, murhilla, tapoilla, teloituksilla, pa-
hoinpitelyillä, raiskauksilla, verellä ja irtonaisilla 
ruumiinosilla. Haulikon laukaus päin kasvoja on 
aina hyvä aloitus tarinalle. Murha on tapahtunut 
ja poliisi alkaa selvittää sitä, hienoa, kuinka jän-
nittävää! Kulttuurikansalaiset eivät koskaan saa 
tarpeekseen väkivallasta, sen toistosta ja ikävystyt-
tävästä tavanomaisuudesta. Tappaminen säväyt-
tää niin mukavasti. Samalla ihmiset ovat käyneet 
yliherkiksi omaan persoonaan kohdistuvalle väki-
vallalle, seksuaaliselle ja muulle. Jo pieni kosketus, 
väärä puheilmaisu, tunku omalle reviirille tulkitaan 
väkivallaksi, väkivalta järkyttää ja lopulta tuhoaa 
persoonan. 

Ihminen pelkää väkivaltaa, eikä hänellä ole mi-
tään välineitä käsitellä sen realiteetteja. Hän pelkää 
niin kuin ei mitään muuta, mutta silti hän ei saa 
tarpeekseen väkivallan sepitteisen muodon kiihot-
tavuudesta. Ampuma-ase on taikakalu, talismaani 
ja fetissi, jonka ojentaminen kohti ja laukaiseminen, 
parhaimmillaan teloitustyyliin, antaa sen tyydytyk-
sen jota muuten ei saa. Dualismi on täydellinen, 
me nautimme siitä, mitä pelkäämme, ja nautimme 
eniten siitä, mitä pelkäämme eniten; toisin sanoen, 
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me nautimme pelostamme ja pelkäämme nautin-
toamme. 

Me sanomme rakastavamme rauhaa ja tahtovam-
me pelkää hyvää, mutta kaiken tämän me tuhoam-
me surkeassa mielikuvituksessamme. Sen tuhoaa, 
mitä rakastaa. Nykyihminen elää syvällä sepittei-
sessä ja symbolisessa maailmassa, niin syvällä, että 
todellisuus on varjo vain. Me siis rakastamme vä-
kivaltaa.

Kouristuksenomaisen kiintymyksen väkivallan ja 
seksin esittämiseen tasapainottaa imelletty lempi, 
romanttinen kiintymys toiseen ihmiseen, hyvä rak-
kaus ilman seksin pyydettä ja likaa. Viihdemusiikki, 
elokuvan romanttinen komedia ja ihmissuhdero-
maanit täyttyvät rakkaudesta ja niiden kuluttaja 
rakkauden kaipuusta, kaihosta ja kihelmöivästä 
odotuksesta. Näin kirjakaupan ikkunassa kirjamai-
noksen, jossa nuori naiskirjailija lausuu, mikään ei 
ole pelottavampaa kuin rakkauden mahdollisuus. 
Hieno lause, tarkoittaako kirjailija väkivaltaista 
seksiä vai vain romanttista kaihoa? Moniselitteisyys 
viittaa johonkin, jota Sade olisi arvostanut, mutta 
pelkään, että tarkoitus on viitata kaihoon. 

Seksi ja seksuaalisuus ovat poissa ja ne pitää 
poissa silmistä, vaikka kaikki tietävät, ettei nuori 
rakkaus ole muuta kuin seksin odottamisen aika. 
Kuten etiikka määrää, ensin on rakastettava, sitten 
vasta pantava, koska näin taataan molempien seksin 



442

osapuolten tasa-arvoisuus. Se on eettistä se. Seksi it-
sessään on pornografisoitu ja työnnetty omille net-
tisivuilleen, jossa tietokonevirukset vaanivat käyttä-
jän tietokonetta aivan samoin kuin sukupuolitaudit 
vaanivat liian himokasta kehoa. 

Seksi ei ole vain häpeällistä vaan myös vaarallista. 
Vääränlaisen pornon säilyttämisestä ja levittämises-
tä saa linnatuomion, jonka välityksellä pahuuden 
ruumiillistuminen todennetaan. Silti netissä on 
kaikki mitä seksissä saattaa olla. Mitä vain haluat, 
sen sinä sieltä saat. Sade olisi rakastanut nettiä. 

Kun seksi on työnnetty rajan yli netin tuon-
puoleiseen, miten seksin on käynyt? Ei seksi pysy 
marginaalissa, vaan työntyy sieltä esiin kovana ja 
vaativana. Seksi sekaantuu väkivaltaan, ei toki sillä 
tavalla, josta jotkut varhaiset feministit varoittivat. 

Ajatus nimittäin oli se, että pornografia merkit-
see väkivaltaista seksiä, sellaista jossa Antero raiskaa 
vastahakoista Liisaa katsojan ja lukijan iloksi. Toi-
sin sanoen, seksi on seksiä ja väkivalta väkivaltaa, ja 
pornografiassa esitetään seksiä, jossa on väkivaltai-
nen osio. Netistä kuitenkin löytyy kaikkea seksiin 
liittyvää, hellää yhtä hyvin kuin väkivaltaista, mitä 
vain kuluttaja halajaakaan – ja kaikkea muutakin.

Saden kannalta, niin kuin hän sen esittää, seksi 
ja väkivalta ovat yksi ja sama asia. Tämän keksin-
nön takia Sadea täytyy pitää profeettana, juma-
laisena markiisina, joka näki suuren kulttuurisen 
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hämäyksen läpi ja kutsui sitä kristilliseksi. Yksi ja 
sama esitetäänkö seksiä vai väkivaltaa, samaa esite-
tään. Kun poliisin ammus räjäyttää pahiksen pitkin 
seiniä, kyse on seksistä; kun mies tunkee kalunsa 
kakkoseen, kyse on väkivallasta. 

Saden teesi on, ettei väkivaltaa ja seksiä ole erot-
taminen toisistaan. Omana aikanamme BDSM 
harrastus perustuu samaan totuuteen. (BDSM tar-
koittaa ”bonding, discipline, sadism, masochism” 
eli sitominen, kurittaminen, kärsimyksen tuottami-
sesta nauttiva, omasta kärsimyksestä nauttiva.) Jos 
ihmistä leikellään partaterällä tai piiskataan lujasti, 
miksi nautinto olisi seksuaalista? Miksi tuollaisen 
katseleminen on seksuaalista? Miksi sadistinen nau-
tinto olisi seksuaalista? Kuvittelisi sadismin perus-
tuvan vallan antamaan huumaan, joka ei ole seksu-
aalinen tunne, mutta seksuaalista tuo valta silti on, 
vaikka ei liitykään millään tavalla sukupuolielimiin. 

Kuvittelisi seksin määritelmän olevan jotenkin 
sidoksissa nimenomaan sukupuolielimiin ja niiden 
käyttelyyn toisia sukupuolielimiä vasten, mutta kun 
ei ole. Sadea mukaillen sanotaan, ettei mikään ole 
inhottavampaa ja epäseksikkäämpää kuin mies ja 
nainen lähetyssaarnaaja-asennossa ikään kuin las-
ta siittämässä. Sade torjuu vaginaalisen seksin ja 
suosittelee varauksetta kakkosen käyttöä, koska 
silloin seksin pystyy näkemään väkivaltana, jota se 
oikeasti on. BDSM on seksiä vain, jos asia ymmär-
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retään niin kuin edellä esitin. Outoa sinänsä, mutta 
BDSM -seksi on aidompaa seksiä kuin se mitä isä ja 
äiti harrastavat lapsen saamiseksi ja jota ihmiset mat-
kivat normaalina seksinä. Lapsen teko on kuulemma 
luonnollista ja siksi hyväksyttävää. Harva tulee ajatel-
leeksi, miten vajaa tämä päättely on. Tavanomainen 
privaatti paneminen ykköseen on pelkkä erikoista-
paus, joka jostakin merkillisestä syystä on korotettu 
paradigmaksi. Seksuaalista kiihotusta ja nautintoa on 
tarjolla muuallakin ja tosi kaukana tuosta paradig-
masta. 

Saden ajatuksena on, että sentimentaalinen, ime-
län romanttinen rakkaus, erotiikka, tuo tämän päi-
vän amerikkalaisen viihteen iän ikuinen aihe, ”love”, 
on sumuverho, joka peittää sen totuuden, että rak-
kaus on seksiä ja seksi väkivaltaa, aivan kuten väki-
valta on seksiä. Pistooli on silloin tekopenis eli dildo 
ja luoti se siemen joka tuottaa rakkauden hedelmän, 
räjähtäneen ja silvotun ruumiin, tuon ruman, verisen 
ja likaisen sikiön. 

Sade ei puhu romanttisesta rakkaudesta tai jos pu-
huu, puhuu siitä halveksuen. Hänen väitteensä on, 
että romanttinen rakkaus ei ole mikään nautinnon 
lähde. Kukaan ei kiihotu, innostu, rupea riehumaan 
ja hakemaan orgasmia leijuessaan romanttisen rak-
kauden auvossa. Silloin vain yrittää olla ymmärtä-
mättä totuutta rakkaudesta, joka on seksiä eli väki-
valtaa, sitä suurinta mielihyvää ja onnea joka ohjaa 
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ihmisen toimintaa. Me olemme hyviä ymmärtämät-
tömyyden taitajia, me osaamme ja onnistumme pii-
lottamaan alitajuiset pyrkimyksemme ja halumme 
ikään kuin kaikki onnistuisi romanttisen rakkauden 
varassa. 

Mutta totuuskin on häilyvä: TV on totuus ja netti 
koko maailma. Naiset menevät nykyään armeijaan 
siinä kuin miehetkin, vaikka toki vapaaehtoisina. 
Naiset tajuavat armeijan ja poliisin suoman tilaisuu-
den päästä nauttimaan suurimmasta mahdollisesta 
nautinnosta, tappamisesta, kiduttamisesta ja pahoin-
pitelystä, vieläpä yleisesti hyväksytyllä tavalla. On 
seksikästä ajaa tankkia ja ampua singolla, sen minä-
kin ymmärrän. Kiihottaako ajatus panssaritorjunnan 
onteloammuksen vaikutuksista ihmiskehoon tankin 
teräskuoren sisällä? Vai kuvitteleeko joku, että nais-
sotilaat ovat lempeitä sisaria kun tosipaikka tulee? 
Että he ovat siellä sitä vasten. On vain yksi motiivi 
liittyä vapaaehtoisesti armeijaan, tappaminen. Kuten 
tiedetty on, armeijan tehtävänä on tappaa ihmisiä. 

USA:ssa poliisi tappaa ihmisiä, Suomessa har-
vemmin. Mutta tappajan näköisiksi poliisit on tehty 
meilläkin. Muistakaamme kuitenkin, että Sade itse 
ei arvostanut tappamista sodassa eikä edes julkisia te-
loituksia. Se mikä on virallista, oikeutettua ja hyväk-
syttyä, ei saata olla nautinnollista juuri siinä oikeassa 
mielessä, jota Sade niin värikkäästi kuvaa. Sade oli 
ollut nuorena upseerina sodassa.
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Nautinnoista 
suurin

Ja nautinnoista suurin oli murha, tämän Sade tote-
aa ja todistaa. Sen vuoksi hän kirjoittaa. Tappami-
nen on seksuaalinen nautinto, ihmisen tappaminen 
suurin nautinto, johon murhan tehneellä liittyy vie-
lä rikollinen motiivi ja sen tuomitseminen, joten 
murha on tappamisen lajeista paras. Symmetrian 
vuoksi on vielä sanottava, että murhatuksi tule-
minen on myös nautinto. Mutta se onnistuu vain 
kerran, joten on parasta pidättäytyä simulaatioissa, 
kuten hirttäminen melkein kuoliaaksi. Taru kertoo, 
että juuri ennen kuolemaa mies saa siemensyöksyn. 
Mutta keskitytään seuraavassa vain murhaamiseen 
murhaajan kannalta, vaikka tämä yksinkertaistaa-
kin rakkauden dialektiikkaa perusteettomasti. 

Saden filosofian ja etiikan suuri periaate ja pää-
määrä – ainoa päämäärä – on mielihyvä nautin-
non muodossa, siis niin vahvana ja voimakkaana 
kuin suinkin ja juuri nyt. Oikeastaan suurimman 
nautinnon hetkenä seksissä ja murhaamisessa tekijä 
on samalla kertaa uhri ja tekijä. Samalla kun uhri 
kuolee, symbolisesti seksissä ja oikeasti murhassa, 
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tekijä kuolee itselleen eli hän menettää tajuntan-
sa ja tietoisuutensa ja ikään kuin sulautuu suureen 
maailmankaikkeuteen, kokee nirvanan, palatakseen 
sitten taas tajuihinsa ja tähän meidän maailmaam-
me. Jos tappaminen on suurin nautinnoista, se on 
sitä juuri tästä syystä. 

Pelkästään sen tiedostaminen, että toinen kuolee, 
on nautinto, vaikkakin tiedollisena tilana ja vastaa-
vana tunteena suhteellisen mitätön kokemus. Mut-
ta, sanoo Sade, tappaja ikään kuin vaipuu samaan 
tilaan tapettavansa kanssa ja kokee kuoleman kal-
taisen tilan itsekin. Ja tämä on nautinnoista suurin. 
Juuri tässä kohdin tapettava ja tappaja samaistuvat 
toisiinsa, ja koska tappaja – tietysti – rakastaa itseään 
ja sitä mitä tekee, hän rakastaa myös uhriaan. Sitten 
tekijä palaa tajuihinsa ja tolkkuihinsa, seurustelee 
ystäviensä kanssa filosofisista kysymyksistä ja niiden 
suomista mahdollisuuksista rikoksiin, kiihottuu 
niistä ja ryhtyy jälleen väkivallan ja seksin toimiin. 

Hyvä elämä on Sadelle tällaisen loputtoman 
syklisyyden määräämää. Tuntuu ikävystyttävältä, 
jota Sade ei saata kieltää. Saden sankarille ei ole 
luvassa pelastusta ja taivasosuutta tuonpuoleisessa. 
Hänet on tuomittu ikuiseen paluuseen (Nietzsche) 
ja pahan elämän tuottaman nautinnon syklisyyteen 
ilman toivoa pelastuksesta. Sade on tietysti ateisti, 
muuten hänen olisi ajateltava pelastusta ja pakoa 
tuon suuren pyörän tyranniasta, taivaskaipuuta ja 
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taivasosuutta. Sade suorastaan raivoaa tätä ajatusta 
vastaan ja pakenee materialismiin.

Sade kehittelee yli-ihmisen ajatuksen jo paljon 
ennen Nietzscheä, kuten Sodoman 120 päivää 
teoksen viimeisen intohimon kuvaus osoittaa. Se 
on nimeltään Helvetin passio, kun ihminen on jo 
kokenut kaiken ja kokeillut kaikkia nautintoja, nyt 
hän on jo nautinnon tuolla puolen. Hän on apaatti-
nen eli tunteeton, silti hän jatkaa kauhean paheensa 
parissa, mutta nyt ikään kuin olisi työssä tehtaassa. 
Hän istuu tuolissaan liikkumattomana, kun suuret 
ja hirmuiset koneet hänen edessään murskaavat ja 
syövät viattomia nuoria ihmisiä. Tämä ei liikuta 
häntä, mikään ei enää liikuta häntä. Ihmeellinen 
kertomus Sadelta, joka rakastaa nautinto aja vain 
nautintoa. Mikä tuon kertomuksen merkitys oike-
astaan on?

Kertomus helvetin passiosta ja apaattisesta, nau-
tintojen tuolla puolen olevasta nautiskelijasta on 
oikeastaan parodia Aristoteleen liikkumattomasta 
liikuttajasta, jumalasta, jonka alkuperäisestä versios-
ta kristilliset teologit mielihyvin lainasivat ajatuksia 
omiin dogmeihinsa. Platon ajatteli, että maailman 
loi rakentaja Demiurgos eli Demiurgi, joka loi jär-
jestyksen kaaokseen. Alkuaine oli siis kaaos ja raken-
taminen tulos maailma, joka Platonin Timaioksen 
mukaan on pallon muotoinen eläin. 

Raamatun luomiskertomuksessa Jumalan henki 
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liikkuu vetten päällä, jolloin on mahdollista ajatella 
vesiä juuri sinä kaaoksena, josta maailma luotiin. 
Vastaava kalevalainen idea viittaa myös veteen. Tie-
dämme, että ex nihilo nihil, joten jotakin raken-
nusainetta on aina oltava. Saden supersankari on 
tuo liikkumaton liikuttaja, Aristoteleen jumaluus, 
joka istuu maailmankaikkeuden keskustassa ja sieltä 
liikuttaa taivaankantta ja kaikkea sitä mikä sen alla 
on. Supersankari liikuttaa omaa maailmaansa liik-
kumatta itse, hän ei liiku eikä liikutu, koska hänelle 
kaikki on yhdentekevää. Hän on irstailijan täydel-
listymä, kaiken paheen telos eli se päämäärä, joka 
määrää jokaisen irstailijan elämän suurta kaarta. 

Näin luen Sadea, koska hänen kertomuksensa ei-
vät vain kerro vaan samalla vihjaavat kertomuksen 
ulkopuolelle ja saavat siitä merkityksensä. Sade oli 
kiivas ateisti ja tuo viimeinen liikkumaton liikut-
taja on parodia juuri siksi, että se muka osoittaisi 
jumaluuden luonteen ja selittäisi sen synnyn. Sade 
oli oppinut henkilö, joka tiesi ja osasi ne asiat, joita 
siinä kulttuurissa piti tietää ja osata. 

Huomautan vielä, että helvetinpassion kidutus-
koneen idea näkyy selvästi Kafkan ”Rangaistussir-
tolassa” käytetyn koneen kuvauksessa. Kai Kafka on 
Sadensa lukenut, kuten Nietzschekin. Ellei ole, tuo 
koneen idea on kulttuurinen universaali ja sellaisena 
aina läsnä. 

Sade katsoo helvetin passiosta ja sen nautinnoista 
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profeetallisella tavalla myös tulevaisuuteen, ei vain 
menneisyyteen ja menneeseen filosofiaan. Tuon 
yli-ihmisen nautinnon tuottavat koneet, jonkinlaiset 
myllyt, jolloin kidutus vertautuu teolliseen tuotan-
toon ja työläisen kohtaloon savupiipputeollisuuden 
hornassa. Tässä Sade on valistuksen visionääri, joka 
varoittaa lukijaansa – nyt tietysti jo aivan liian myö-
hään – teollisen maailman ja tuotannon luonteesta 
ja vaaroista. Ihminen ajetaan läpi myllystä tavalla, 
joka tarkoittaa silkkaa kidutusta samalla kun apaat-
tinen kapitalisti katselee näkemättä mitään, vaikka 
omalla tavallaan hän nauttii kaikesta. 

Hän kyllä laukeaa lopuksi ja saa kuin saakin tyy-
dytyksensä, mutta seuravana päivänä kaikki jatkuu 
kuin ei mitään. Uusi erä raaka-ainetta saapuu sisään 
silvottavaksi, sankarimme laukeaa ja taas kaikki tois-
tuu. Näin teollisen tuotannon sadismi erotisoidaan 
mitä hämmästyttävämmällä tavalla. Suuren teolli-
suusmiehet ovat suuria rakastajia, joiden tyydytys 
riippuu koneista ja kaikesta siitä mitä nuo koneet 
tuhoavat. Raha symboloi kaikkea sitä mikä tuhotaan 
ja tullaan tuhoamaan, mutta juuri siksi raha on fe-
tissi eli taikakalu, joka toimii koneen sijasta tuhon 
tuojana. On vaikea kuvitella, että Sade olisi ollut 
tyytyväinen tähän viimeiseen helvetin passioonsa 
ja sen teolliseen laatuun, siksi kyseessä on helvetti, 
jossa tyydytys todellakin on ilotonta, ilotonta kuten 
teollisuuden mekaanisuus. 
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Luonto, moraali ja 
luonnon lait: Kant 

ja Sade
Edellä jo vihjaisin Saden ja Kantin mahdollisesta 
suhteesta, johon siis suhtaudun epäillen. Palat-
kaamme asiaan. Horkheimer ja Adorno kuuluisassa 
kirjassaan Valistuksen dialektiikka omistavat koko-
naisen luvun Juliettelle todistellakseen valistuksen 
idean ja Saden yhteensopivuutta, joka tietysti on 
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skandaali. Lacan kirjoitti artikkelin ”Kant ja Sade”, 
jonka hämärästä esitystavasta piittaamatta luki-
ja ounastelee jotakin merkittävää yhteyttä näiden 
kahden ajattelijan välillä. En ryhdy selittelemään 
toisten ajatuksia, koska perusidea on kuitenkin yhtä 
selvä kuin se on virheellinen: Kant ja Sade ovat to-
dellakin toistensa vastakohtia, jolloin jokainen yri-
tys sillan rakentamiseksi heidän välilleen on pelkkää 
kirjallista väkivaltaa. Sade varmasti olisi nauttinut 
tästä yrityksestä, joka heijastelee niin kovin outoa 
rakkautta.

Aloitetaan siis alusta. Sade on tietysti täysin tie-
toinen oman aikansa etiikan teorioista, joihin kuu-
luu luonnollisen lain ja oikeuden teoria. Katolinen 
kirkko suosii edelleen tätä teoriaa. Menemättä täs-
sä sen syvemmälle asiaan, otetaan Katolisen kirkon 
oma esimerkki. Mies ja nainen on rakennettu tai 
luotu sellaisiksi, että heidän yhdyntänsä tuottaa lap-
sen. Yhdynnän tarkoitus ja päämäärä on lapsi. Siis 
sellainen yhdyntä on oikein luonnon tarkoittamas-
sa mielessä ja muut tavat yhtyä ovat vääriä.

Kun kaksi miestä yhtyy toisiinsa, tämä on siis 
luonnonvastaista, samoin kaikki tunkeutumiset 
kakkoseen. Ehkäisy on väärin. Kirkon mukaan 
luonnoton teko on siis Jumalan tahdon vastainen 
ja ansaitsee siksi ankaran rangaistuksen. Koko etii-
kan järjestelmän pystyy rakentamaan vastauksena 
kysymykseen, miten luotu luonto on järjestetty. Sit-
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ten on vain todettava, että ihmisen tulee noudattaa 
luonnon suurta järjestystä eli luonnon lait pätevät 
ja sitovat ihmistä.

Sade kirjoittaa erityisesti Juliettessa laajoja esi-
tyksiä luonnon laeista ja niiden sitovuudesta. Hän 
pyytää lukijaa tarkastelemaan kanssaan luontoa, sen 
toimintaa ja toiminnan periaatteita, aivan kuten 
luonnon tutkijan kuuluukin tehdä. Luonto kertoo 
meille itsestään ja Sade kuuntelee tarkalla korvalla 
ilman ennakko-oletuksia ja auktoriteettien apua. 
Mitä hän kokee ja näkee? Hänestä selvää on, että 
luonto näkyy ennen kaikkea tuhlaavana ja tuhoa-
vana voimana – kuten Jarkko Laine huusi mikro-
foniin vuonna 1967 Turun yliopiston osakunnassa: 
”Vitut, elämä on tuhlausta, beibi!” Suoraan Markii-
silta, vaikka en usko että runoilija Laine oli lukenut 
Sadea. 

Joka tapauksessa Sade huomaa ilokseen, että 
kaikki mitä luonnossa on ja ylipäänsä saattaa olla, 
syntyy ja kuolee. Jos on kaksi suurta luonnon pe-
riaatetta, syntymä ja kuolema, miksi Sade korostaa 
vain kuolemaa, tuhoa ja hävitystä? Miksi syntymä, 
synnyttäminen ja elämän luominen ei olisi yhtä 
arvokasta ja eettisesti sitovaa kuin vastakohtansa 
kuolema, tuho ja hävitys? Olen itse ihmetellyt tätä 
pitkään ja jopa sortunut ajatukseen, että Sade olisi 
tässä kohdin väärässä. Typerä epäilys todella. 

Tässä on ratkaisu: Mikä syntyy ja elää, sen on 
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myös kuoltava. Kun joku kuolee, se vain kuolee, 
lakkaa olemasta, häviää ja unohtuu. Näin on aja-
teltavissa, että syntyminen ja elämä ovat kuolemaa 
varten. Toisin sanoen, syntyvä syntyy kuollakseen. 
Kuoleva ei kuole mitään varten, joten on pääteltä-
vissä, että kuolema on ensisijainen elämään nähden. 
Kuolema on itsenäinen eli autonominen periaate, 
päinvastoin kuin syntyminen, joka on alisteinen 
kuolemalle. Tämä on luonteeltaan metafyysinen 
perustelu, entä etiikka? Kysymys tarkoittaa, jos hy-
väksymme kuoleman metafyysisen ensisijaisuuden, 
mitä siitä seuraa eettisesti? Miten periaate ohjaa ih-
misen oikeaa toimintaa?

Ratkaisu on itsestään selvä. Kun kerran kuole-
ma on ensisijainen periaate, sitä on noudatettava ja 
noudattaminen tarkoittaa tuhoamista ja tappamis-
ta. Luonnon ensimmäinen laki kuuluu, tapa. Luon-
nollinen maailma on järjestetty ikään kuin viisaasti, 
toisin sanoen ikään kuin sen olisi suunnitellut paha 
demoni tai demiurgi pahimmaksi mahdolliseksi 
maailmaksi, kuten jotkut uusplatonistiset lahkot 
uskoivat. Viisaus on myös siinä, että tappaminen 
on tehty niin helpoksi. 

Tappaminen on helppoa, koska se on niin nau-
tinnollista. Mikään ei ole hekumallisempaa kuin 
tappaminen. Sade ammentaa tässä taas kerran filo-
sofian suurmiehiltä, kuten Leibnizilta. Hänen mu-
kaansa hyvä Jumala loi parhaan mahdollisen maa-
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ilman ihmiselle asua. Miksi maailmassa sitten on 
pahaa? Tämä on kuuluisa teodikeaongelma, jonka 
kanssa teologit ja filosofit ovat ikiaikaisesti painis-
kelleet ilman tyydyttävää tulosta. Joka tapaukses-
sa kaikkihyvä, kaikkitietävä ja kaikkivoipa Jumala 
loi maailmaan pahuutta ja ihmisille kärsimystä yli 
oman tarpeen.

Sade tuon vääntää perinteisen ongelman nurin-
päin. Luonnon tarkoitus on sen pahuudessa, jol-
loin kuolema, tuho, tuska ja kärsimys merkitsevät 
täydellistymistä. Ja luonto on kuin onkin täydel-
linen, koska kaikki kuitenkin kuolee. Mutta mitä 
jos kokonaan hylkäämme syntymisen periaatteen, 
silloinhan tappaminen loppuu materiaalin huve-
tessa ja loppuessa. Sade ei milloinkaan suosittele 
lisääntymistä, siittämistä ja synnyttämistä, pelkkä 
ajatus kuvottaa häntä. Ristiriita onkin näennäinen: 
yltäkylläinen luonto luo koko ajan uutta materiaalia 
kuolemaa varten, joten syntyminen on pelkkä väli-
ne; välineen puute johtaa toiminnan loppumiseen; 
tässä tapauksessa toiminnan loppuminen on kaiken 
lopullinen kuolema, joka on suurin mahdollinen 
arvo. Toisin sanoen, jos syntyminen loppuisi, suu-
rin arvo toteutuisi kaiken kuollessa. Samalla kuolisi 
kaikki nautinto ja paha rakkaus, rakkaus pahaan, 
mutta tämä ei ole ongelma. Nautinto on aina vain 
syklistä toistoa, joka ei johda mihinkään uuteen. Se 
ei salli kehitystä. Joten kaiken lopullinen kuolema, 
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maailmanloppu, olisi suurin kaikista nautinnoista. 
Se ei todellakaan toistu, mutta miksi sen pitäisi tois-
tua? Jokainen nautinto on mikä on, nautinto, eikä 
mitään muuta. Jos nautinto toistuu, hyvä niin, ellei 
se toistu, mitä sitten?

Entä Kant, miten ihmeessä pääsemme tästä kai-
kesta Kantiin ja hänen pietistiseen etiikkaansa? 
Kantin etiikan formaali periaate on tietysti kate-
gorinen imperatiivi, joka sanoo seuraavan: Toimi 
niin että toimintaperiaatteesi saattaisi muodostua 
luonnonlaiksi. Kant ei ole luonnonoikeusteoreetik-
ko siinä mielessä, jossa asiaa käsiteltiin edellä. Kan-
tille luonnon laki on metafyysinen eikä eettinen 
käsite, nimittäin luonnonlait ovat ne, mitä esimer-
kiksi Newtonin fysiikka käsittelee. Painovoimalakia 
tuskin kukaan sekoittaa moraaliperiaatteisiin, niin 
uskoisin. 

Millaiset periaatteet eivät tule kysymykseen 
luonnon lakeina? Tietysti sellaiset, joissa on sisäi-
nen looginen ristiriita eli ne ovat inkonsistentteja. 
Ei kukaan pysty noudattamaan periaatetta, josta 
on johdeltavissa keskenään yhteen sopimattomia 
vaatimuksia. Esimerkiksi, varastamisen salliminen 
on huono periaate, koska varastettu omaisuus on 
yhtä aikaa varkaan omaa ja entisen omistajan omaa. 
Varkauden salliminen siis ei saata olla luonnon laki. 
Tappaminen on väärin, koska muuten ihmisen hen-
ki ja elämä kuuluva minulla ja sinulle yhtä hyvin, 
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ja omalleen saa tehdä mitä haluaa. Toisaalta tietysti 
itsemurha on kristitylle Kantille kauhistus, kuten 
sen pitääkin olla, mutta tämän onkin jo eri tarina.

Itse en ole koskaan jaksanut innostua Kantin etii-
kasta. Yksi sen monista ongelmista kytkeytyy luon-
nonlain noudattamisen ehtoihin. Luonnonlakien 
tulee olla ristiriidattomia. Mitä muuta niiden pitää 
olla? Vastaus on pettymys: ei mitään, ristiriidatto-
muus yksinään riittää. Mutta silloin mahdollisten 
moraaliperiaatteiden kirjo leviää hallitsematto-
masti, kuten on helppo havaita. Esimerkiksi ”En-
nen ateriaa kulje ja kierrä pöytä viisi kertaa samalla 
käsiäsi taputtaen” on aivan hyvä periaate, sillä siihen 
ei sisälly mitään ristiriitaa. Kant ei siis anna ohjetta 
siitä, mitkä periaatteet ovat moraaliperiaatteita, hän 
vain kertoo, mitkä periaatteet eivät missään tapauk-
sessa ole sellaisia – ei kovin hyvä tulos. Luonteva 
lisäys Kantin etiikkaan saataisiin lisäämällä katego-
riseen imperatiiviin ajatus ihmisen hyvinvoinnista: 
moraaliperiaatteiden taustalla on saavuttaa yksimie-
lisyys siitä, mikä edistää ihmisen hyvää, hyvinvoin-
tia. Pöydän kiertäminen ja käsien taputtaminen ei 
sitä tee.

Sitten Kant ja Sade yhdessä: sanotaan, että Sade 
on kantilainen ajattelija siinä mielessä, että hänellä 
tappaminen, tuhoaminen ja pahuus järjestäytyvät 
kategorisen imperatiivin mukaisesti eettisiksi peri-
aatteiksi. Ajatus on hämmentävän radikaali. Miten 
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se olisi ymmärrettävä? 
Kategorinen imperatiivi on formaalinen eli puh-

taasti muodollinen, joka tarkoittaa, ettei sen selitys 
viittaa mihinkään sellaisiin sisältöihin kuin onnel-
lisuus, hyvinvointi, rauha tai yhteistoiminta. Ainoa 
asia, mistä puhutaan, on periaatteen sisäinen risti-
riidattomuus. Nyt ajatellaan, että periaatteet ”tapa 
ja tuhoa” ja ”aiheuta maksimaalista kärsimystä” ovat 
ristiriidattomia ja siten kelpaisivat moraaliperiaat-
teiksi. Miksi näin ei olisi? Esitin edellä argumentin 
sen puolesta, että tappaminen olisi periaatteena ris-
tiriitainen. Sade/Kantin on jotenkin kierrettävä ar-
gumenttini, mutta miten? Ehkä tappamiselle ei ole 
mitään tekemistä toisen hengen omimisen kanssa, 
koska kyseessä on vain elämän lopettaminen. 

Tässä siis siirrytään etiikasta (oma, omistus) bio-
logiaan (elämän loppuminen). Tappajalla ei tarvitse 
olla mitään etiikan kaltaista suhdetta elämään tai 
eläjään, koska tappamisen kohdalla kyseessä on täy-
sin mekaaninen ja luonnonmukainen tapahtuma 
tosiasiana. Tappaminen on siis kelvollinen normi, 
jos se hyväksytään etiikan piiriin. Näin sadelaisen 
etiikan pystyy rakentamaan Kantin kategorisen im-
peratiivin varaan, vai pystyykö?

Kantin kategorinen imperatiivi sisältää myös 
sisällöllisen puolen, jota ei saa unohtaa, nimittäin 
ihmisarvon kunnioittamisen: Älä pidä toista ih-
mistä pelkkänä välineenä. Sadella tämä kääntyisi 
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muotoon, pidä jokaista ihmistä pelkkänä välinee-
nä omaa nautintoasi varten. Toisin sanoan, pidä 
jokaista ihmistä tapettavana. Kant ajattelisi, että 
on mahdotonta kannattaa Sadea, koska kukaan ei 
pysty hyväksymään ajatusta siitä, että itse on vain 
väline muille. 

Mutta tämä ei ole ollenkaan varmaa. Jos haluni 
ovat tarpeeksi oudot, saatan hyvin ajatella orjuut-
tavani muita ihmisiä, koska itse nauttisin orjana 
olemisesta. Tämä on outoa, mutta ei lainkaan mah-
dotonta. Kant voisi vastata: orjuuttaminen ei ole 
ihmisarvon mukaista, joten se on joka tapauksessa 
väärin, johon Sade: ihmisen arvo on vain harhaa, 
koska kaikki luonnossa, ihminen mukaan lukien, 
on vain kuolemaa varten. Tästä seuraa, että ihmis-
arvon periaate ei estä pitämästä tappamisen käskyä 
epäeettisenä. Onko siis niin, että Sade on kantilai-
nen eetikko?

Vastaus on kielteinen. Sade sanoo tappamista 
luonnolliseksi, mutta hän ei missään väitä, että 
meidän pitäisi tappaa toteuttaaksemme velvollisuu-
temme. Hänen ajatuksensa on, että luonto tappaa 
ja on tehnyt ihmisestä tappajan, joka nauttii tappa-
misesta. Ihminen ei tapa velvollisuudesta vaan nau-
tinnonhalustaan. Velvollisuutesi sinun on tehtävä, 
halusit tai et; mutta juuri tämä ajatus on Sadelle 
kauhistus, miksi tappaa, jos ei halua ja nauti? Toisin 
sanoen, tappaminen on oikeutettua luonnonoike-
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usargumenttiin viitaten, mutta kyseisellä oikeutuk-
sella ei ole mitään tekemistä tappamisen motiivin 
kanssa. Ihminen tappaa, koska nauttii siitä, jolloin 
motiivina on vain nautinto. 

Kantilainen ajattelee normatiivisen argumentin 
sisältävän myös motiivin: mitä moraali määrää on 
oikein ja teon oleminen oikein on samalla myös 
motiivi. Sade turvaa nautintoon, raivokkaaseen ja 
kaikkinielevään nautintoon, koska se on ainoa asia 
maailmassa, joka lopultakin kiinnostaa häntä. Jo-
kainen nauttikoon minkä pystyy. Onnellisia ne jot-
ka pystyvät, onnettomia ne jotka eivät pysty. Mitä 
minulle kuuluu, jos sinä et pysty? Minä tapan sinut 
joka tapauksessa.

Niille ja vain niille, jotka ovat kiinnostuneita fi-
losofisesta etiikasta: Kant on motivationaalinen in-
ternalisti (etiikka on sisäisesti motivoivaa) ja Sade 
externalisti (oikea motivaatio ei riipu etiikasta it-
sestään). Tai Kant on externalisti siinä mielessä, et-
tei motivaation ole henkilökohtaista eli persoonan 
tilaan ja rakenteeseen liittyvää. Vastaavasti Sade on  
internalisti, koska moraalinen motivaatio on aina 
persoonallista. 

Kun ajatellaan Kantia ja Humea, Sade on Hu-
men puolella: etiikka edellyttää tunneosion, itses-
sään se ole mitään, Humella sympatian ja Sadella 
nautinnon. Sade on normatiivinen ja psykologi-
nen egoisti, oikeastaan moraalinen solipsisti. Tällä 
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tarkoitan, että moraali on jokaisen ihmisen oma 
asia, toisin sanoen ihmisen moraalinen maailma 
rajoittuu häneen omaan itseensä. Siksi kukaan ei 
pysty kommunikoimaan moraaliaan muille, vaan 
jokainen toimii yksin aivan niin kuin oikeaksi nä-
kee. Sade ei myönnä tämän johtavan moraaliseen 
nihilismiin, jonka mukaan moraalia ei ole olemassa. 
Päinvastoin, moraali on olemassa ja jokainen Saden 
sankareista on tiukasti sidoksissa siihen, mikä hä-
nen omassa sisäisessä maailmassaan on oikein. 

Esimerkiksi ei ole lainkaan sattumanvaraista onko 
sisäinen maailmamme uskonnollinen vai ateistinen: 
kummassakin tapauksessa teot ja elämänsuunni-
telmat määrittyvät kyseisestä näkemyksestä käsin. 
Tärkeä eettinen periaate on tietysti sellainen he-
donismi, joka korostaa kutakin hekuman huippua 
erikseen eikä hekuman keskimääräistä jakautumaa 
pitkällä aikavälillä; tätä tietä irstailija seuraa uskolli-
sesti mitään poikkeuksia sietämättä. Jossakin hyvin 
erikoisessa mielessä Saden sankarit ovat kuin ovat-
kin eetikoita, eivät tosin sellaisia eetikoita, joita sinä 
ja minä haluaisimme tavata. Todettakoon vielä, että 
Saden sankarit pystyvät muodostamaan suhteellisen 
pysyviä ystävyyssuhteita ja olemaan lojaaleja toisil-
leen. Tämä puhuu etiikan olemassaolon puolesta, 
mutta sopii huonosti yhteen moraalisen solipsismin 
oletuksen kanssa. Ystävyys on hyve, Aristoteleellä 
jopa yksi tärkeimmistä.
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Pitäisikö Sade 
polttaa?

Simone de Beauvoir julkaisi  kuuluisan esseen Mar-
kiisista, ”Pitäisikö meidän polttaa Sade?” Emme me 
enää ketään polta, korkeintaan unohdamme. Men-
neet ovat ajat jolloin vaivauduimme sensuroimaan 
ja kieltämään lain ja rangaistuksen uhalla paino-
tuotteita tai taideteoksia. Hannu Salama ja Harro 
Koskinen tietysti muistavat parhaiten ne ajat, jol-
loin vielä vaivauduttiin. Toki Suomen laki edelleen 
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suojaa kristillisen tunneskaalan ansaria, mutta kau-
kana ovat ne ajat, jolloin jotakin todella vaivaudut-
tiin tekemään. Matti Juhani Koponen pantiin van-
kilaan, kun esitti sukupuoliyhdyntää naisen kanssa 
flyygelin kannella Helsingin Ylioppilastalolla. En 
tiedä miten naisen ja flyygelin kävi. Ennen aikaan 
jopa flyygeli olisi poltettu saastuneena. 

Tarjosin tämän Sade kirjani suomennosta keski-
suurelle kustantajalle Helsingissä, en muista mille, 
ja vastaus oli jotenkin näin: Emme ymmärrä, miksi 
meidän pitäisi julkaista jotakin tällaista. Muistaak-
seni olin huvittunut. Isommat kustantajat, kuten 
Otava eivät olisi koskeneet käsikirjoitukseen metrin 
kepilläkään. Otava julkaisi pinon kirjojani, mutta 
kun aina ystävällinen, hauska, älykäs ja kulttuuritie-
toinen Liisa Steffa sai potkut ja tilalle otettiin joku 
markkasilmäinen pukumies, kommentti oli ”Sinun 
kirjojasi lukevat vain yli-intellektuaaliset naiset, ja 
heitä ei ole tarpeeksi.” Menin sitten poikani Matin 
ohjaamana Johnny Kniga kustantamolle, joka oli 
terve valinta – ainakin omalta kannaltani. 

Gaudeamus otti Sade kirjani ja julkaisi siitä yhden 
painoksen, joka myytiin kiivaasti loppuun. Uutta 
painosta ei otettu, enkä sitä viitsinyt pyydellä. Uu-
den kujeet, uudet kirjat aina mielessä. Sensuurista 
vielä sen verran, että saahan Harald Olausenkin jul-
kaista rajuja, raakoja ja rujoja homonovellejaan ja 
suomia erilaisia ihmispoloja kuten haluaa, eikä se 
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ole mitenkään kaunista kuultavaa, ”it ain’t no pretty 
thing”, kuten ameriikoissa saatetaan lausahtaa. Silti 
hän saa sen tehdä, ja hyvä niin. Homous oli muuten 
Suomen laissa kiellettyä 1894-1971. 

Saattaisi jopa sanoa, että Harald yllyttää tai ke-
hottaa homoilemaan, joka oli aikanaan aivan lai-
tonta, siis vuoteen 1971. Ihmeellistä, homous oli 
sairaus vuoteen 1981 asti ja samalla siihen yllyt-
täminen oli kiellettyä; miten ihmistä yllytetään 
sairauden pariin, sitä en ymmärrä. Alkoholismi 
on ehkä sairaus. Miten siihen sitten yllytettäisiin: 
juo viinaa, lisää viinaa, sairastut! En ole koskaan 
kuullut, että joku olisi yrittänyt. Itse yritän välttää 
kertomasta kirjassani Saden kaikkein kamalimpia 
juttuja, joita kyllä riittää. Ne ovat joskus aidosti ka-
malia. Jos niistä on kiinnostunut, pitää lukea Sadea, 
ei tätä kirjaa. 

Itse en ole koskaan lukenut Sadea noiden ka-
maluuksien vuoksi, pikemminkin olen yrittänyt 
sietää niitä, koska koen ne olennaiseksi ja välttä-
mättömäksi osaksi Sadeksi kutsumaamme kirjallista 
ilmiötä, osaksi sen kiistämätöntä ja ainutlaatuista 
neroutta. Ei kukaan ole koskaan kirjoittanut niin 
kuin Markiisi kirjoittaa. Hän suurimmassa pahuu-
dessaan istuu yksin valtaistuimellaan ja on sieltä tu-
leva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. En haluaisi 
tavata häntä.

Mutta, kuten Beauvoir sanoo vuonna 1952, Sade 
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on helppo unohtaa, ja pitkän aikaa tuntui, että Sade 
oli unohdettu. Sensuuria ei tarvita kun unohdetaan. 
Taideteoksen unohtaminen on sama kuin taidete-
oksen hävittäminen. Mikä on unohdettu ei enää 
koskaan palaa. Sade kuitenkin nousi kuin nousi-
kin alhosta, kun ajat muuttuivat toisaalta salliviksi 
toisaalta välinpitämättömäksi. Tällä hetkellä maail-
massa on niin paljon melua, että sinne hukkuu yksi 
Sade ilman mitään vaikeuksia. Tämä on kuitenkin 
eri asia kuin unohtaminen, koska Markiisin löytää 
kunhan etsii. Uusien elämänkertojen lukumäärä 
todistaa kiinnostuksesta, toki Markiisin elämä oli 
värikästä ja traagistakin. 

Neljännesvuosisata vankeudessa ja kuolema hul-
lujenhuoneella on traagista, vaikka Markiisi miten 
seikkaili ja sikaili vapaana ollessaan, pakeni vanki-
loista ja toimi Pariisissa vallankumoustuomioistui-
missa. Kun Marat haudattiin, Sade piti haudalla 
puheen. Poikansa sitten poltti isän paperit ja käsi-
kirjoitukset, ilmeisesti yllytettynä, mutta silti täysin 
vastuuttomasti. 

Menetys oli korvaamaton. Unohdus on jo ohi-
tettu kanta, mutta marginaaliin Sade silti kuuluu. 

Tietysti hän kuuluu marginaaliin, koska hän ka-
pinoi kaikkea hyvää, laupiasta, kristillistä hyvettä 
vastaan ja kaivaa esiin ihmissielun syvimmät kerros-
tumat, sen idin jota ei ole tarkoitettu nähtäväksi ja 
kuultavaksi. Saden jälkeen vasta netti on pystynyt 
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samaa tuodessaan päivänvaloon ja juhlittavaksi kai-
ken sen vihan, jota saastainen alitajuntamme niin 
hellästi vaalii ja lopultakin ihannoi. Mitä rakastaa, 
sen se tuhoaa.

Suosituimmat Saden kirjoita olivat kuvitettuja. 
Kuvat on tietysti julkaistu uudelleen, ja se teos on 
hyllyssäni. Pidin sitä aina työhuoneessani, etteivät 
lapset olisi löytäneet. Ei siksi, että kirja olisi heitä 
turmellut vaan siksi, etten halunnut vastata mihin-
kään kysymyksiin muotoa, “Isi, mitä tuo setä tekee 
noille tädeille?” Kun katsoo kuvitusta, tajuaa, ettei 
Sade ole kiihottava, ellei nyt satu olemaan sellainen 
ihminen joka kiihottuu noista kuvista – meitä on 
moneksi. Oletan, että nuo kuvat eivät ole kiihotta-
via vaan huonosti tehtyjä ja tylsiä. 

Sama pätee Markiisin teksteihin, joista on vai-
kea innostua vaikka yrittäisi. Jotkut tarinat ovat 
mukaansatempaavia, monet ovat hauskoja, mutta 
niiden kiihottavuus on kyseenalaista. Annan yhden 
esimerkin tarinasta, joka teki minuun vaikutuksen. 
Tuomari ihastuu nuoreen viattomaan neitoon ja 
haluaa nauttia hänestä. Hän juonittelee tytön isän, 
johon tyttö on kovin kiintynyt, syylliseksi niin va-
kavaan rikokseen, että hän saa kuolemantuomion 
hirttämällä. Kun isä menee hirteen, tuomari asettuu 
ikkunan alla kaappaamansa tytön kanssa raiskaten 
tämän samalla kun pakottaa hänet katsomaan isän-
sä kuolemaa. Nautinto on täydellinen laukeamisen 
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ja kuoleman kohdatessa samanaikaisesti. Jakaako 
lukija tämän ajatuksen? 

Tarina on kauhea ja täysin moraaliton, mutta jo-
takin muutakin siinä on, jotakin josta voisi kiihot-
tua, vai onko niin? Suurin osa Markiisin tarinoista 
on raakoja ja kamalia, mutta ikävystyttäviä, joka 
merkitsee lukijan rasittamista hulluuden rajoille 
asti. Tämä juuri on Saden neroutta, jota kukaan 
ei koskaan ole pystynyt matkimaan tai edes hyö-
dyntämään. Poikkeus ehkä on Peter Weiss, jonka 
näytelmä Sadesta ja Marat’asta on kyllä etevä ja vai-
kuttava, ainakin jos Saden tuntemus on hankittu jo 
ennakolta.

Saden romaanien käyttämä esitystekniikka pe-
rustuu Barthesin mukaan vintteihin eli eräänlaisiin 
näyttämökuviin tai kehystettyihin asetelmiin, jois-
sa esiintyjät poseeraavat. Tämä on osittain totta, 
erityisesti Sodoman 120 päivää toimii juuri näin. 
Asialleen, irstailulle omistautunut seksityöntekijä 
kertoo jännittävän tarinan, jonka sankarit lavas-
tavat uudelleen kokeillakseen miltä tuntuu. Sitten 
seuraa uusi tarina ja uusi vinjetti, kunnes kaikki 
on kerrottu ja kokeiltu. Kaikki tapahtuu vahvojen 
sankareiden omilla ehdoilla, jolloin kerronta kuvaa 
vain heitä. Uhriparat ovat vain kirkuvaa lihaa, jon-
ka leikkaaminen on täysin samantekevää vaikkakin 
sankareita kiihottavaa. 

Tilanteet ovat koko ajan oudosti tasapainottomia 
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ja jotenkin teoreettisia, koska uhrien kiihottavuus 
on heidän kärsimyksissään, vaikka tuo kärsimys 
ei saa mitään persoonallista ja kokemuksellises-
ti jaettavaa psykologista muotoa. Asetelmat ovat 
aina teatraalisia, joka ei tarkoita, että ne kelpaisivat 
teatteriin. Markiisi olisi halunnut olla oikeastaan 
näytelmäkirjailija ja kirjoitti ainakin seitsemäntois-
ta näytelmää, uskoakseni kadonneita kaikki. Yksi 
näytelmistä esitettiin Pariisissa pari kertaa, mutta 
sitten mellakat katsomossa pakottivat lopettamaan. 
Syynä oli, kuten on arvailtu, näytelmän roolihah-
mojen epäsympaattisuus. Yleisö ei halunnut katsoa 
noita kamalia ihmisiä näyttämöllä. 

Totuuden nimissä on sanottava, että erityisesti 
Juliettessa on muutakin kuin teatraalisia vinjettejä, 
siis oikeita kertomuksia pahan vallasta ja ihanuu-
desta. Barthes liioittelee puhuessaan vinjeteistä, 
vaikka esimerkiksi Justinessa tuo rakenne on kyllä 
nähtävissä. Thérèse vaeltaa näyttämökuvasta toiseen 
ja samalla tuskasta toiseen. Tarina sitoo nuo kuvat 
yhteen ja hävittää niiden rajat verraten tehokkaasti, 
joten Justine on rajatapaus. Thérèse on myös psy-
kologisesti hahmotettavissa persoonaksi, tai aina-
kin melkein, joka on Saden teoksissa harvinaista. 
Useimmat hänen sankarihahmoistaan eivät ole per-
soonia, vaan jonkinlaisia nautinnon ja julmuuden 
ruokkimia koneita. Sade ei kirjoita psykologista 
romaania, vaan puhdasta julmuuden kuvaa. 
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Miksi lukea Sadea? 
Muistoja Pohjolas-

ta.
Kaikki lukevat Sadea, jos yleensä mitään lukevat. 
Vain sokeat eivät lue eivätkä kuurot kuule, mutta 
muut lukevat Sadea, yleensä tietämättään ja huo-
maamattaan. Markiisi on kolmasti kirkastettu, kuin 
Hermes Trismegistus (tai Kiteen pontikka), psyko-
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logiassa, taiteessa ja yhteiskunnassa, jotka kaikki us-
kollisesti heijastelevat Markiisin teemoja, ajatuksia 
ja vinjettejä. Missä elää, sitä lukee. 

Paradoksaalista sinänsä, Markiisi ei koskaan kir-
joittanut mitään psykologiasta, taiteesta ja yhteis-
kunnasta. Mutta kun Nietzsche käskee ottamaan 
ruoskan mukaan kun menee tapaamaan naista, 
hän lainaa suoraan Juliettea. Kun Kafkan romaa-
nissa Oikeusjuttu kaksi oikeudenpalvelijaa löytyy 
komerosta, jossa heitä raa’asti ruoskitaan, vinjetti 
on suoraan Sadelta. 

Mutta unohdetaan taide. Markiisi ei ole psyko-
logi, mutta hän tiesi enemmän kuin Freud, ja 1800 
-luvun aloittelevat seksologit alkoivat puhua sadis-
mista kuvitellen Markiisia sadistiksi. Valitettavasti 
heillä ei ollut käytettävissä Sodoman 120 päivää, 
joka kertoo kaiken pahasta rakkaudesta ja sen suh-
teesta kärsimykseen. Seksologeilta olisi säästynyt 
paljon vaivaa. Kirjan käsikirjoitus oli pitkään hu-
kassa, kunnes se vuonna 1904 julkaistiin ensi ker-
ran. Tutkijoiden oli siis tyydyttävä Saden muihin 
kirjoihin, jotka ovat tyypillisesti romaaneja. Psyko-
logia hyötyi juuri siksi, ettei Sade ole psykologinen 
kirjailija. Hän vain näyttää kuinka on. 

Yhteiskunnassa Sade on aina läsnä. Hän viha-
si, vaikka suku kuului korkeaan aateliin, Ranskan 
vanhaa valtaa ja sen elämänjärjestystä, mutta silti 
vallankumouksen giljotiini tuli todella lähelle hä-
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nen niskaansa. Kukaan ei ole koskaan selittänyt, 
miten hän pelastui sellistä, jonka asukit menettivät 
päänsä. On vain yksi kirjallisuuden merkkihahmo, 
jonka elämää voi melkein verrata Sadeen, nimittäin 
Tom Paine; tapasivatko he toisensa vallankumouk-
sen villitsemässä Pariisissa? 

Sade ei ole yhteiskunnallinen ajattelija, silti hän 
kertoo, miten oli ennen, miten kommunismissa, ja 
miten nyt on kapitalismissa. Saden sankarit, miehet 
ja aivan yhtä hyvin naiset, ovat ylhäisiä suvultaan, 
korkeassa virka-asemassa ja rajattoman rikkaita. 
Näistä vaatimuksista saatetaan joskus vähän jous-
taa, kuten Justinessa tapahtuu, mutta iso kuva on 
selkeä: valta ja raha vapauttavat toteuttamaan halut, 
ja rajaton valta merkitsee rajattomia haluja ja se taas 
johtaa alitajunnan syövereiden paljastumiseen, idin 
ilmestymiseen. 

Ajatelkaamme Tšernobyliä ja atomivoimalan 
räjähdystä, jossa reaktorin ydin paljastui. Heliko-
pterista kuvatussa filmissä räjähtäneen reaktori-
rakennuksen katolla juoksee ihmisiä katsomassa 
miten kävi. Kaikki he ovat kuolleita joutuessaan 
kohtaamaan paljastuneen ytimen, joten filmi on 
traagisuudessaan kauhea katsoa. Id on kuin reakto-
rin ydin, jonka jäähdyttäminen on pakollista tai se 
tappaa. Saden id on paljaana, ja se säteilee tavalla, 
joka turmelee ja tuhoaa kaiken hyvän sekä kauniin. 

Entä sitten? Moderni yhteiskunta on joka ta-



472

pauksessa Markiisin oikein kuvaama – vaikka hän ei 
kuvaa yhteiskuntaa. Vahvat tekevät mitä haluavat, 
eikä kukaan tiedä mitä he haluavat. Heikot uhriu-
tuvat yhä uudelleen, eikä kukaan tiedä heistä. Uh-
rilla ei ole psykologista persoonaa. Toisaalta vahva 
valtansa myötä menettää oman persoonansa. Kuka 
oli Urho Kekkonen? Kuka on Jorma Ollila tänään? 
Kuka tietää? Saden romaanit ovat kertomus, ei vain 
seksistä ja murhista, vaan rajattomasta vallasta joka 
ei salli rajoitteita, pakotteettomuudesta. Eliitti elää 
omaa elämäänsä, köyhimmät kärsivät ja keskiluok-
ka vaikenee ikeensä alla yrittäen parhaansa olla 
olematta. Kaikista suurista kirjailijoistamme Paavo 
Haavikko oli pikkuporvarillisuudessaan keskiluok-
kaisin ja siksi niin toivoton.

On hetki lopettaa tämä synkkä yksinpuhelu. 
Mutta miksi minä kiinnostuin Markiisista? En lu-
kisi enää hänen teoksiaan, yksi kerta riitti minulle. 
Jotenkin jopa häpeän Sade -asiantuntemustani ja 
ajoittaista intoani puhua hänestä, levittää sanaa, 
kertoa. Ehkä olisi ollut parempi vaieta, kuka tietää? 
Miksi kiinnostua Sadesta, äärimmäisen pahuuden 
kuvaajasta, kun niin paljon muutakin on tarjolla. 

Onko minussa jotakin vikaa? Markiisi liioittelee 
koko ajan, jolloin kommentaattorikin tulee liioi-
telleeksi, kuten edellä kun kuvasin omaa rakasta ja 
hellää eurooppalaista yhteiskuntaamme. 

En oikeastaan osaa kuvitella sen eliittiä pahaksi, 
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esimerkiksi A. Stubb on ehkä fanaatikko, mutta var-
masti hyvä ihminen hän on. Hän juoksee ja puhuu, 
mitä pahaa siinä on? Finnairin lehdessä julkaistut 
kolumnitkin olivat aina mallillaan, id tarkasti pei-
teltynä nätteihin vällyihin, kuin äidin kutomiin. 
Liike-elämän johtajat eivät enää juo viinaa ja hanki 
toisilleen naisia Tallinnasta, he kuntoilevat ja esit-
televät julkisuudessa oivia elämänohjeitaan kaikille 
kiinnostuneille ja vähän muillekin. 

Ja kun Jouko Turkka pirulainen kuoli ja Teemu 
Mäki menetti lapualaismurteensa, taideväkikin on 
kiltteytynyt. Mitä nyt Jussi Parviainen vähän potkii 
autoja Kampissa ja puhuu sitten minulle suurella 
innolla Sadesta ja tästä kirjastani – oma syyni.

Näin se kävi, tunnustan. Istuin Metsätalon työ-
huoneessani 1980 –luvun alkupuolella ja kirjoitin 
kongressiesitelmää ja artikkelia mielenrauhasta. 
Kirjoitin kunnes tajusin kristallinkirkkaasti, etten 
tiedä asiasta yhtään mitään. Suljin tietokoneen tal-
lentamatta ja menin sohvalle makaamaan. Tiesin 
etten enää koskaan kirjoita mitään analyyttistä oi-
keaa filosofiaa (väärin). Olin ilmeisesti kriisissä, kun 
olin uusi kunnianhimoinen professori Helsingissä. 
Ystäväni ja mentorini hyvässä ja pahassa, Gerald 
Doherty Turun yliopistosta oli todella maailman-
luokan kirjallisuustieteilijä ja sai minut kiinnostu-
maan kirjallisuuskritiikistä anglosaksiseen malliin. 
Siinä oli taas yksi kiinnostuksen kohde ja aihe lii-
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kaa: olen sittemmin kirjoittanut Kafkasta ja H. P. 
Lovecraftista. 

Näen nyt omistamani englanninkielisen Sade 
-teossarjan takakannesta, että olen ostanut sen 
Pittsburghista 1985 ja lukenut kirjaa merkintäni 
mukaan joulukuussa samana vuonna Helsingissä. 
Oleskelin sitten akateemisen vuoden 1988–1989 
Chapel Hillin yliopistossa Pohjois-Karolinassa, jos-
sa sarja oli mukanani. Outoa, sillä en yleensä ota 
kirjoja mukaan matkoilleni. Minkä luen, sen ostan 
matkan varrelta. Mutta nyt otin ja luin kaiken yh-
teen kyytiin. Olin koukussa Markiisin ihmeelliseen 
maailmaan, joka edusti kaikkea sitä outoa ja vieras-
ta toiseutta, jota en ennen ollut filosofiassa nähnyt. 

Kirjoitin sitten tämän kirjan, jota Gerald kom-
mentoi sanomalla, hyvä kirja, parempaa et koskaan 
tule enää kirjoittamaan. Ehkä hän on oikeassa. Ge-
raldin ja vaimonsa Pamelan hauta on Rymättylässä, 
hän oli irlantilainen ateisti, joka hautakivessä on 
yksi sana ”Nibana.” Pamela oli estoton kuin Juliette 
ikään, mutta kiltti. Hän ei kirjoittanut. Gerald oli 
estoinen kuin kuka tahansa uhri, mutta siitä roo-
lista hän kirjoitti itsensä ulos. Tapa on sekin palvoa 
pahaa rakkautta. Minut Sade voimauttaa, vaikka 
sitä häpeäisinkin.

Timo Airaksinen
Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian 

emeritusprofessori
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Professor 
Timo Airaksinen: 

personal 
information

Born April 25, 1947, Vaasa, Finland. Finnish ci-
tizen.   

EDUCATION: 
University of Turku, M.A. 1971, philosophy and 

psychology
University of Turku, Ph.D.1975, philosophy
(Dissertation topic: The Hegelianism of Bradley 

and McTaggart) 
CURRENT AFFICIATION:
Professor of Philosophy (Käytönnöllinen filoso-

fian professori) (Chair in ethics, social philosophy, 
and philosophy of law), University of Helsinki, 
1981 – 2015

Retired 2015, Professor’s Contract, fully active 
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at the Department
POSITIONS: 
Assistant, University of Turku, Department of 

Philosophy, 1972 - 1981. 
Docent, University of Turku, 1976 - 2015
Visiting Professor of Philosophy, Texas A&M 

University, Corpus Christi, 1994 - 1996. 
BISC (Berkeley Initiative in Soft Computing): 

Philosophy. Member of the Advisory Board, Univ. 
of California, Berkeley, until 2005.

A Honorary Member of the Learned Society of 
Praxiology (Warsaw, Poland) 

Visiting Lecturer, Department of Philosophy, 
University of Sydney, Australia, fall 1991 (declined) 

Lecturer, The School of Social Research, Polish 
Academy of Sciences, Warsaw, fall 1993 (declined)

Docent, University of Lappland, Rovaniemi, 
Finland (Philosophy), 2002- 2015

External expert in Professor’s nominations: Fin-
land, Sweden, and Norway 

POPULAR LECTURES AND BOOKS:
Hundreds of popular lectures to various audien-

ces all over Finland (lecture circuit) and 22 popu-
lar books published by major Finnish publishing 
houses (Otava, WSOY, etc). Appearances on TV 
and radio.    

ACADEMIC ADMINISTRATIVE POSI-
TIONS: 
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Tampere Peace Research Institute (TAPRI), Tam-
pere, Finland, Member of the Board 1986 - 1991. 

Philosophical Society of Finland, Member of the 
Board, 1980 - 2015

Finnish Association for the Philosophy of Law, 
Member of the Board and Vice-President 1985 - 
1991. 

Int. Society for Value Inquiry (USA), Vice-Pre-
sident, 1993 - 1995.  

Chairman of the Department of Philosophy, 
University of Helsinki, several periods, and 1992 
- 1994, 1997-2003. 

Asst. Dean of the Faculty of Social Science, Uni-
versity of Helsinki, 1993 - 1994. 

Asian and Pacific Area Research Center, Uni-
versity of Helsinki, Member of the Board, 2001 
- 2005. 

Member of the International Board of Trustees 
of the Center for Ethics of the University of Tartu 
(Estonia) 

Member of the International Expert Evaluation 
Panel of Research in Philosophy and Theology in 
Estonia (Spring 2003) and Teaching (Spring 2005). 

Vice President, International Berkeley Society, 
2006- 2013

MAJOR TRAVEL GRANTS:   
Academy of Finland/The State of Ireland: 1973-74 
Trinity College, Dublin; 9 months. 
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Fulbright grant: 1976-77, University of Pitts-
burgh; 9 months. 

Exchange grant: fall 1979 Dept. of Sociology, 
University of Warsaw, Poland; 5 months. 

British Academy: summer 1981, University Col-
lege, Oxford; 3 months. 

Dept. of Philosophy, The University of Western 
Ontario, Ontario, Canada, spring 1981 (sabbatical 
leave); 6 months.

University of Moscow and Helsinki exchange 
grant: May 1982 Faculty of Philosophy, Univ. of 
Moscow; 1 month. 

Center for Philosophy of Science, Pittsburgh: 
1982-83 University of Pittsburgh; 9 months. 

NSF and the Center for Philosophy of Scien-
ce, Pittsburgh: 1985 University of Pittsburgh, and 
NSF: January 1986 Hampshire College, Amherst, 
Ma.; 4 + 1 months. 

Deutsche Forschungsgemeinshaft: June 1987 
Dept. of Philosophy, University of Hamburg, 
West-Germany; 1 month. 

Distinguished Visiting Fellow, Dept. of 
Philosophy, University of North Carolina at Chapel 
Hill, N.C; 1987-88; 9 months.  

British Council travel grant to London (LSE) for 
summer 1989; 2 weeks. 

Clare Hall, Cambridge: Visiting Fellow, 1991-
1992 and 2005 – 2006, Life Member of Clare Hall; 
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11 + 11 months.  
Dept. of Philosophy, University of Tasmania, 

Hobart: fall 1998; 1 month. 
Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan: 

2000-2001; 9 months; 2012 – 2013; 4 months. 
The University of the Sunshine Coast, Ma-

roochydore, Qld, Australia: 2003-2004; 9 months. 
Dept. of Socio-Economics, University of Ham-

burg: 2009-2010; 9 months 
University of Montpellier, Dept. of Economics, 

2014; 4 months.
New York University, Philosophy Dept, 4 mon-

ths, 2012.
TiTech, Tokio, History of Science and Techno-

logy, 6 months, 2014.
Numerous conference papers and invited lectu-

res. 
TEACHING and RESEARCH COMPETEN-

CIES: 
(1) Ethics, applied ethics, and social/political 

philosophy. 
(2) History of ideas and philosophy: Hegel, Ber-

keley, Bradley, and Hobbes; de Sade.
(3) Epistemology and Praxiology
Total number of publications since 1971: ap-

prox. 350. For the recent publications, see my list 
of publications in TUHAT Helsinki.

SUCCESFUL DOCTORAL STUDENTS (24) 
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in HELSINKI: 
1989 - 2011 
Tapio Puolimatka, Arto Siitonen, Heta Gylling 

(Häyry), Matti Häyry, Maija-Riitta Ollila, Sirkku 
Hellsten, Marjaana Kopperi, Petri Sipilä, Arto Tu-
kiainen, Mikko Salmela, Manu J. Vuorio, Leonidas 
Donskis, Olli Loukola, Katri Kaalikoski, Liisa Lam-
pi, Juhani Lemetti, Teemu Mäki, Jussi Suikkanen, 
Antti Kauppinen, Floora Ruokonen, Niko Nopo-
nen, Teemu Toppinen, Pekka Lempiäinen, Tommi 
Paalanen.

Examiner of Doctoral Dissertations: Finland, Es-
tonia, Australia, New Zealand, and Norway. 

Current number of active doctoral students: 5. 
EDITORIAL EXPERIENCE:
Member of the board of editorial consultants: 
Acta Philosophica Fennica
The International Journal of Applied 

Philosophy 
Praxiology Yearbook (Transaction Press)
Journal of Value Inquiry
Hobbes Studies
Homo Oeconomicus
Encyclopedia of Applied Ethics, Academic Press, 

ed. R. Chadwick.
On the Boundary of Two Worlds (Baltic Studi-

es), Rodopi, ed. L. Donskis (+).
PRIZES:
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Philosophical Society of Lapland, Rovaniemi 
AGON, Prize, 2011.

Finnish Association of Non-Fiction Writers’ 
Prize, 2001. 

RECENT RESEARCH GRANTS:
Five (5) consecutive research grants from Tekes 

(Tekes–the Finnish Funding Agency for Innovati-
on), value approx. one (1) million euro. The la-
test grant (2012-2014): “Calculus of Desire”. Also 
grants on Philosophy of Technology, Philosophy of 
AI and Robotics, The Meaning of Innovation, and 
The Conceptual Analysis of Safety and Security. – 
Several early grants from the Academy of Finland, 
Council of Humanities and from many private 
foundations.

Monografiat suomeksi
Airaksinen T. (1978), Kasvatustieteen teorian 

ongelmia, Dialectica
(1979), Tieto ja tiedon edellytykset kasvatukses-

sa: teoreettinen tarkastelu, Dialectica
(1987), Moraalifilosofia, WSOY.
(1994), Arvojen yhteiskunta: erään taistelun ku-

vaus, WSOY.
(1994), Johdatus filosofiseen ajatteluun: opiske-

lijan opas, Helsingin yliopisto.
(1994), Johdatusta filosofiaan, Otava.
(1995), Markiisi de Saden filosofia, Gaudeamus. 

(Käännös englannista Manu J. Vuorio).
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(1997), Todellisuuden kosketus, Otava.
(1999), Minuuden rakentajat: filosofinen kirja 

ihmisestä, Otava.
(2001), Rakkauden vangit: filosofisia tunnustuk-

sia, Otava.
(2002), Vanhuuden ylistys, Otava.
(2003), Tekniikan suuret kertomukset: filosofi-

nen raportti, Otava.
(2006), Ihmiskoneen tulevaisuus, WSOY.
(2006), Onnellisuuden opas, Johnny Kniga.
(2007), Elämänhallinnan haaste, Johnny Kniga.
(2008), Hulluuden houkutus, Johnny Kniga.
(2009), Parasta kaikille: onnen ja hyvinvoinnin 

ehdot, Johnny Kniga.
(2010), Saasta: filosofinen johdatus jätteen todel-

lisuuteen, Johnny Kniga.
(2012), Yksilöturvallisuutta etsimässä, SPEK.
(2015), Halun vallassa – onnellisuutta etsimässä, 

Arktinen Banaani.
(2016), Sinivalkoinen kirja: Menneisyyden Suo-

mi tulevaisuudessa, Arktinen Banaani.
(2016), Elää halun kanssa: Filosofisia näkökul-

mia haluihin ja haluamiseen, Lapin yliopistokus-
tannus. (yhd. Heta Gylling).

Oppikirjat: 
T. Airaksinen (toim.), Ammattien ja ansaitsemi-

sen etiikka. Gaudeamus, 1991. Sis. ”Ammattien 
etiikan filosofiset perusteet”. Useita painoksia. Alan 
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keskeinen teos Suomessa.
 T. Airaksinen (toim.), Tekniikka, luovuus ja on-

nellisuus. HAMK, 2008.
Ja yksi monogradia:
T. Airaksinen ja M. Friman, Asiantuntija-am-

mattien etiikka. HAMK, 2008.
Kolme (3) sarjaa lukion Filosofian oppikirjoja 

(Otava). Myös kaksi (2) lukion Elämänkatsomus-
tiedon oppikirjaa (Valtion painatuskeskus).

Ylioppilastutkintolautakunnan jäsen ja kysymys-
tenlaatija yli 20 v., filosofia ja elämänkatsomustieto.
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”Absoluuttisen optimistin mukaan jotkin hyvät asiat osoittautuvat 
olevan pahoja, mutta vain näennäisesti, ja luonnon kuvat toimivat 
kuvan kaunistamiseksi – edellyttäen että ne ovat varsinaisia 
vajavaisuuksia, joiden varjot ovat samanaikaisesti sekä pysyviä 
että ohimeneviä mitä sopivammalla esteettisellä tavalla”, kirjoittaa 
asiaa syvällisesti tutkinut filosofi Timo Airaksinen kirjassaan 
”Markiisi de Saden filosofia” vuonna 1995. Markiisi de Sadea 
loukkasi Airaksisen mukaan tällainen valheellinen ajattelu ja siitä 
tehdyt virheelliset johtopäätökset. Sade tuli vihaiseksi ajatelles-
saan, että minkä tahansa paheen tyydyttämiseen hän vain tähtäsi 
tai mihin tahansa vahingolliseen yritykseen ryhtyikin loukatakseen 
ihmisoikeuksia, lopputulokset olivat hyviä tällaisen ajattelutavan 
mukaan. Kun Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian profes-
sori Timo Airaksinen kirjoitti englanniksi kirjan Markiisi de Saden 
filosofiasta, se sai paljon kiitosta ja huomiota maailmalla. Yhdys-
valloissa se julkaistiin vuonna 1991 nimellä "Of Glamour, Sex and 
Sade, Longwood Academic" ja uutena laitoksena Englannissa 
vuonna 1995. Samana vuonna kirja käännettiin suomeksi. Saden 
vaikutus nykyihmisen elämään ja kulttuuriin on ehkä paljon 
suurempi kuin ensinäkemältä uskoisimme. Tänään pelottavan 
ajankohtainen Markiisi de Sade (1740-1814) on merkittävin 
pahuutta pohtineista kirjoittaneista, joka on vaikuttanut mm. 
Dostojevskiin sekä Nietzscheen. Tunnetuissa teoksissaan "Justine" 
sekä "Sodoman 120 päivää", Sade luo kuvan maailmasta. jossa 

pahuus johtaa onneen ja menestyk-
seen. Sade suosittaa pahuutta ja 
luo kuvaa sankarista, yli-ihmisestä, 
joka kykenee ylittämään kaikki 
moraalin luomat esteet. Kulttuuriklubi
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