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I Johdanto

1.1. Tutkimustehtävä ja -menetelmä

Elämän tarkoitus, ajatteli Ruth arasti ja sykkivin mielin. Hän katseli kaupunkia, sen lumi-
suutta ja valoisuutta. Viime aikoina hän oli jo melkein unohtanut Helsingin. Helsinki oli käy-
nyt tavaksi, niin ettei hän enää niinkuin alussa muistanut kiittää siitä. Mutta tänään hän taas
otti esille tämän tunteen. Kaupunki maistui taas. Täällä hän käveli Mikonkatua pitkin, ihmiset
kiiruhtivat, autot lensivät ohi, koko pääkaupunki myrskysi hänen ympärillään. Ja kaikessa oli
tänään erikoista pyhyyttä ja jännitystä, uusi seikkailuväri, joka tuli sanoista Elämän tarkoi-
tus.1

Näin kuvailee kirjailija Kersti Bergroth (1886–1975) teoksessaan Kiirastuli pää-

henkilö Ruthin mielenmaisemaa tämän kävellessä talvisessa Helsingissä. Kaupun-

gin arkiset toimet saavat uudenlaisia sävyjä Ruthiin koettua hengellisen heräämi-

sen. Ruthin vastikään oivaltamat ajatukset elämän todellisesta olemuksesta ja mer-

kityksestä muokkaavat hänen suhdettaan ympäröivään kaupunkiin. Samalla tavoin

tutkimukseni otsikkoon nostettu lainaus ”kuin Helsinki, iloinen ja maallinen” luo

mielikuvia kaupungin ja uskonnollisuuden suhteesta.2

Tutkimukseni aiheena ovat 1920-luvulla julkaistut ja tapahtumaympäristöl-

tään Helsinkiin sijoittuvat kaunokirjalliset teokset ja niiden sisältämät kuvaukset

uskonnollisuudesta ja hengellisyydestä. Tutkimukseni taidefilosofisena taustana on

käsitys taiteesta ja siten myös kirjallisuudesta todellisuuden selittäjänä ja muokkaa-

jana. Taideteoksen yhtenä tavoitteena voi olla pyrkimys välittää taiteilijan näke-

mystä yhteiskunnan todellisuuden sisältämistä mahdollisuuksista merkitykselliseen

elämään sekä vahvistaa niitä.3 Tällöin taideteos kiinnittyy vankasti taiteilijan käsi-

tykseen ympäröivästä maailmasta ja yhteiskunnasta. Taiteen avulla ja sen kautta

ihminen yrittää usein ymmärtää ympäröivää todellisuutta ja vallitsevia asiantiloja.

Siten kaunokirjallisuus voi antaa tutkijalleen tärkeää tietoa oman aikansa maail-

masta ja maailmankuvasta. Kaunokirjallisuus myös luo ja muokkaa historiankuvia

luultavasti tehokkaammin kuin tieteellinen historiantutkimus.4 Esimerkiksi Väinö

Linnan Tuntematon sotilas on epäilemättä muokannut huomattavasti lukijoidensa

kuvaa jatkosodasta ja sen tapahtumista.5

Kaunokirjallisuuden kuvausten todenmukaisuutta tai niiden historiallista luo-

tettavuutta ei olisi kuitenkaan mielekästä tutkia, koska tekstinä kaunokirjallisuus on

1 Bergroth 1922, 141–142.
2 Bergroth 1922, 257.
3 Eldridge 2009, 262.
4 Kalela 2000, 60–61; Huhta 2013, 182–183.
5 Linna 1956.
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ensisijaisesti kirjoittajansa tuottama taideteos, jonka tavoitteena ei ole historialli-

sesti todenperäinen kuvaus.6 Taiteen ja todellisuuden suhde ei ole vain yksisuuntai-

nen, vaan historian tutkimuksen kannalta on oleellista huomioida taideteosta ja tai-

teilijaa ympäröivän maailmankuvan, yhteiskunnan ja siinä käydyn julkisen keskus-

telun mahdollinen vaikutus taiteeseen. Erityisen mielekästä tämä on, jos taiteen tar-

koituksena on ottaa kantaa tai kommentoida ympäröivää maailmaa. Taide ja esi-

merkiksi kirjalliset teokset sen tuotteina eivät synny tyhjiössä, sillä niihin vaikutta-

vat yksittäisen taideteoksen oma konteksti, kirjailijan konteksti sekä näitä molem-

pia ympäröivä yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti.

Raamatuntutkija Kari Syreeni on esittänyt kokonaisvaltaisen hermeneuttisen

mallin lähestymistavasta teksteihin ja niiden analysointiin. Syreeni on hyödyntänyt

hermeneuttista suuntausta edustavien filosofien, kuten Karl Popperin (1902–1994)

ja Hans-George Gadamerin (1900–2002), malleja kehittäessään omaansa. Syreenin

kolmen maailman mallissa ensimmäisenä on tekstimaailma, joka sisältää tekstin eli

kulttuuriobjektin sisäisen ja itsenäisen merkityksen. Toinen maailma käsittelee

tekstin ja sen tekijän tai lukijan ideologiaa symbolisen maailman kautta, jolloin

teksti ymmärretään aina jonkun maailmankuvan ja symbolisten tulkintojen välittä-

jäksi. Kolmannessa maailmassa on kyse tekijän tai lukijan konkreettisesta elämän-

todellisuudesta, jossa teos ja sen tulkitsija liittyvät kummatkin tiettyyn historialli-

seen tilanteeseen.7 Ajatuksellisella tasolla tutkimukseni käsittelee pääasiassa en-

simmäisen maailman sisältöjä, mutta muiden maailmojen ymmärtäminen saattaa

avata joitakin tekstin sisäisiä tulkintamahdollisuuksia. Hermeneuttinen tulkintame-

netelmä ei ole kuitenkaan tutkimukseni metodinen perusta, sillä kysymykset taide-

teoksen itsenäisyydestä sekä tekijän subjektiivisuudesta ja intentiosta eivät ole täy-

sin ratkaistavissa Syreenin mallin sisällä. Malli kuitenkin avaa ja selittää tutkimuk-

seni motiiveja ja mielekkyyttä. Kirjallinen teos vaikuttaa sitä lukevien ja tulkitse-

vien ihmisten ajatteluun, oli kyseessä sitten Raamattu tai taideteos. Tulkinnan syn-

tymisen avaaminen on mielekästä, koska se selittää vuorovaikutusprosessia teok-

sen, kontekstin ja tulkinnan välillä. Kirjallinen taideteos voi heijastella ympäröivän

yhteiskunnan aatevirtauksia sekä tuottaa, tulkita ja kommentoida niitä. Täydellinen

irtautuminen tästä kontekstista on mahdotonta, sillä taideteos kantaa jossain muo-

dossa mukanaan syntyaikansa ja -ympäristönsä symbolista universumia8. Syreenin

6 Huhta 2013, 181–182.
7 Syreeni 1995, 42–45.
8 Syreeni 1995, 46–47.
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ja aiempien hermeneutikkojen teoriat ja löydöt motivoivat minua etsimään ja tutki-

maan mahdollisimman kattavaa kuvaa taiteesta, joka tässä kontekstissa rajautuu

kirjallisuuteen ja sen tuottamiin uskontokuviin. Historiantutkimuksen kannalta he-

delmällistä ja mielekästä tutkimusotetta ja näkökulmaa saadaan tarkastelemalla te-

oksia ja niiden konteksteja pidemmällä aikavälillä ja analysoimalla niiden mahdol-

lisia muutoksia. Tämä mahdollistaa taiteen ja taiteellisten teosten tarkastelun histo-

riantutkimuksen näkökulmasta.

Rajaan tutkimukseni sekä ajallisesti että paikallisesti. 1920-luvulla julkaistu

kaunokirjallisuus valikoitui tutkielmani aikakontekstiksi sen mielenkiintoisuuden

ja muutoksessa olleen yhteiskunnan vuoksi. Aivan tutkimuksen alkuvaiheessa

suunnittelin ottavani mukaan myös 1930-luvun kirjallisuuden sen tarjoaman per-

spektiivin ja mahdollisten laajempien tulkintojen vuoksi, mutta vuosikymmen kar-

siutui pois tutkimuksen liiallisen laajuuden vuoksi. Suomen 1920-luvun historialli-

sessa kontekstissa merkittävimmät tapahtumat olivat maan itsenäistyminen sekä si-

sällissota, jossa kirkko asettui valkoisten puolelle. Tutkimuksen kontekstissa puo-

lestaan huomattavimpina yhteiskunnallisina ilmiöinä ovat epävarma aika maail-

mansotien välillä ja muun muassa vuonna 1923 Suomessa voimaan tullut uskon-

nonvapauslaki. Yhteiskunnalliset muutokset ja tapahtumat vaikuttavat kirjallisuu-

teen jälkijättöisesti ja sen vuoksi tutkimuksen lähdekirjoista useampi sijoittuu sisäl-

lissodan aikaan. Tämän takia kokonainen vuosikymmen tutkimuksen aikarajauk-

sena sekä tutkimuksen aikarajauksen aloittaminen muutama vuosi edellä esiteltyjen

historiallisten tapahtumien jälkeen ovat perusteltuja. Tärkein syy tutkimukseni pai-

kalliselle rajaamiselle Helsinkiin on sekularisaation ja nykyaikaistumisen mahdol-

linen vaikutus uskonnollisuuteen kaupunkiympäristössä. Muuttoliike maaseudulta

kaupunkeihin ja muuttuva kaupunkikulttuuri tutkittuna ajankohtana luo kiinnosta-

van taustan teosten syntykonteksteille.

Tavoitteenani on tässä tutkimuksessa selvittää, missä määrin uskonnollisuutta

kuvataan tutkitussa kaunokirjallisuudessa, millaisia uskonnollisuuden kuvauksia

teoksista nousee esiin ja millaisena pääkaupungin hengellisyys näyttäytyy kauno-

kirjallisuuden kuvauksissa. Tarkastelun alla on yhteiskunnallisten, kristinuskoon ja

kirkkoon liittyvien tapahtumien ja muutosten vaikutus kaunokirjallisuuden kuvauk-

siin. Pyrin selvittämään, millä tavoin yleinen yhteiskunnallinen murroskausi heijas-

tuu kirjallisuuteen ja nouseeko lähdekirjallisuudesta mahdollisesti esiin joitakin

tiettyjä yhteiskunnallisia tapahtumia tai historiallisia tekijöitä, jotka ovat vaikutta-
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neet lähdeteosten kuvauksiin. Tarkastelen myös pääkaupungin eli Helsingin merki-

tystä kirjallisuuden kuvauksille uskonnosta. Pyrin selvittämään, onko kaunokirjal-

lisuudesta erotettavissa piirteitä, joita voisi pitää kaupungin uskonnollisuudelle

ominaisina. Viimeiseksi tavoitteeni on selvittää, mistä syistä uskonto näkyi tai ei

näkynyt kaunokirjallisuudessa, sekä tapahtuiko kuvauksissa muutosta tutkittavana

ajanjaksona ja jos tapahtui, niin miksi. Vuosikymmen on kirjallisuuden konteks-

tissa todella lyhyt aika muutosten tutkimiseen, mutta pyrin mahdollisuuksien mu-

kaan hahmottamaan myös kuvauksissa tapahtuneita muutoksia.

Johdantoluvussa esittelen tutkimustehtävän ja lähteiden lisäksi suomalaisessa

yhteiskunnassa ja kirkossa tapahtuneita muutoksia niin maailmankuvallisella kuin

konkreettisella tasolla 1870-luvulta 1910-luvun loppuun. Muiden kristillisten vä-

hemmistöryhmien ja -liikkeiden laajempaa esittelyä en ole katsonut tarpeelliseksi

tehdä tässä yhteydessä, sillä tuona ajanjaksona ne olivat pääasiassa Suomen uskon-

nollisen kentän marginaalissa ja niitä kuvattiin lähteissä yleensä suhteessa kristin-

uskoon ja evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Johdantoluvussa kerron lisäksi suoma-

laisen kaunokirjallisuuden tyylikausista ja virtauksista. Pääluvuissa analysoin läh-

teitäni ja niiden kuvauksia kristinuskosta, uskonnollisuudesta ja hengellisyydestä.

Käyttämäni jaottelu perustuu tutkitusta kirjallisuudesta esiinnousseisiin uskonnol-

lisiin teemoihin. Pääluvut jakautuvat laajempiin yleiskategorioihin, jotka ovat kir-

kon institutionaaliset muodot, yksilön hengellisyyden ilmenemismuodot sekä kirk-

koon ja papistoon kohdistunut kritiikki. Alaluvut puolestaan jakautuvat lähdeai-

neistossa toistuvasti esiintyviin, uskontoon viittaaviin aiheisiin. Näiden avulla pyrin

pääsemään käsiksi siihen, mistä kirjallisuuden kuvaukset uskonnollisuudesta oike-

astaan koostuvat ja millaisena uskonnollisuus teoksissa näyttäytyy. Tutkimukses-

sani kulkee koko ajan taustalla historiallinen ja yhteiskunnallinen konteksti, johon

peilaan kaunokirjallisuudessa esille tulleita teemoja.

1.2. Lähteet ja kirjallisuus

1.2.1. Lähteiden valinta ja käsittely
Tutkimukseni lähteiden etsimisessä olen käyttänyt apuna Ismo Loivamaan nimike-

teosta Helsinkiin sijoittuvista kirjoista, Lieven Ameelin väitöskirjaa Helsingin kau-

punkikuvista suomalaisessa kirjallisuudessa vuosina 1889–1941 sekä pääkaupun-

kiseudun kirjastopalvelu Helmetin hakukonetta ja Pasilan kirjastossa sijaitsevaa
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Helsinki-kokoelmaa.9 Näiden avulla olen saanut kartoitettua kattavasti 1920-lu-

vulla julkaistut ja Helsinkiin sijoittuvat kaunokirjalliset teokset. Tutkimuksen ai-

neisto keskittyy romaaneihin, ja esimerkiksi runo- ja lastenkirjat rajautuivat pois

tutkimuksen lähdeaineistosta niiden erilaisen luonteen ja tyylin vuoksi. Ruotsinkie-

linen kirjallisuus puolestaan rajautui tyylikausien erilaisen ajoittumisen vuoksi,

sillä 1920-luvun ruotsinkielinen kirjallisuus, erityisesti runous, sijoittuvat selkeästi

modernismin tyylikauteen, joka tuli suomenkieliseen kirjallisuuteen vasta 1950-lu-

vulla.10

Pääkriteereinä tutkittaville lähteille olivat teosten julkaisuajankohta 1920-lu-

vulla sekä niiden tapahtumaympäristön sijoittuminen Helsinkiin. Nämä kriteerit

täytti 24 kirjaa, jotka luin kaikki järjestelmällisesti läpi. Osa kirjoista karsiutui tässä

vaiheessa pois, sillä ne sijoittuivat ajankohdaltaan muualle kuin silloiseen lähihis-

toriaan tai niiden tapahtumat sijoittuivat Helsinkiin vain lyhyen ajan. Lähdeaineis-

toa lähemmin tutkiessa seuraavana kriteerinä olivat teosten sisältämät kuvaukset

uskonnollisuudesta. Osa kirjoista karsiutui jälleen tässä vaiheessa pois, koska us-

kontoa, sen kuvauksia tai viitteitä niihin ei sisältynyt kirjoihin. Seuraavassa vai-

heessa kävin jäljelle jääneet 18 teosta järjestyksessä läpi aloittaen vuosikymmenen

alussa julkaistuista ja kirjaten ylös kohdat, joissa viitattiin uskontoon ja uskonnol-

lisuuteen. Tällaisiksi viittauksiksi katsoin muun muassa maininnat kirkkorakennuk-

sista, papistosta, uskonnollisista liikkeistä, johdatuksesta ja uskontokritiikistä. Li-

säksi epäsuoremmat viittaukset tuonpuoleiseen, kohtaloon ja jonkin ”suuremman”

olemassaoloon käsittelin myös uskonnollisuuteen ja hengellisyyteen viittaavina.

Olen jaotellut lähdeteokset kolmeen ryhmään edellä esiteltyjen uskontoviit-

tausten yleisyyden ja laajuuden perusteella. Ensimmäisen ryhmän teoksissa uskon-

nollisuus ja viittaukset uskontoon nousevat esiin selkeästi ja johdonmukaisesti

osana romaanin juonta ja yleistä viitekehystä. Näissä teoksissa uskonnolla tai sen

kritiikillä on merkittävä rooli henkilöhahmon maailmankuvassa, kuvatuissa keskus-

teluissa tai teoksen kokonaisvaltaisessa maailmanselityksessä. Toisen ryhmän te-

oksissa viittauksia uskontoon esiintyy säännöllisesti, mutta ei yhtä kokonaisvaltai-

sesti kuin ensimmäisen ryhmän teoksissa. Toisen ryhmän teoksissa hyödynnetään

muun muassa uskonnollista retoriikkaa, kohtaloajattelua ja kuvauksia uskonnolli-

sista ryhmittymistä. Kolmannen ryhmän teoksissa uskonto esiintyy satunnaisissa

9 Loivamaa 1993; Ameel 2013.
10 Huuhtanen 1978, 94.
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viittauksissa Raamattuun, rukoiluun, syntiin ja kohtaloon. Keskityn tutkimukses-

sani eniten ensimmäisen ryhmän teosten kuvauksiin, mutta nostan esiin muiden läh-

dekirjaryhmien kuvauksia erityisesti silloin, kun ne havainnollistavat tai tuovat ar-

vokasta lisämateriaalia käsiteltävään uskontokuvaan ja ilmiöön.

1.2.2. Ensimmäinen lähdekirjaryhmä
Edellä esiteltyjen kriteerien perusteella tutkimukseni tärkeimmiksi lähteiksi nousi-

vat Kersti Bergrothin Kiirastuli, Joel Lehtosen Rakastunut rampa ja Punainen mies,

Olavi Kallion Herran vanki, Arvid Järnefeltin Vanhempieni romaani II, Mika Wal-

tarin Suuri illusioni sekä Unto Karrin Sodoma.11 Nämä teokset kuuluvat ensimmäi-

seen lähdekirjaryhmään.

Molempien vanhempien puolelta pappissukua oleva Kersti Bergroth (1886–

1975) kirjoitti ylioppilaaksi Helsingissä ja jatkoi opiskeluaan Helsingin yliopistossa

valmistuen filosofian kandidaatiksi vuonna 1910. Bergrothin laaja kirjallinen tuo-

tanto sisältää pääasiassa romaaneja, ja hän julkaisi esimerkiksi useita nuortenkirjoja

Mary Marck -nimellä. Bergrothin maailmankatsomus oli antroposofinen ja hän

toimi muun muassa Suomen antroposofisen liiton johtokunnassa ja puheenjohta-

jana. Antroposofia on Rudolf Steinerin (1861–1925) 1900-luvun alussa kehittämä

uskonnollinen elämänkatsomus, jonka keskiössä ovat ihmisen kokonaisvaltainen

tietoisuus itsestään ja maailmankaikkeudesta sekä yliaistilliseen havaintoon perus-

tuva hengentiede. Bergroth pyrki tietoisesti välttämään teoksissaan maailmanku-

vansa julistamista laittaen taiteen etusijalle, mutta hänen teoksissaan on usein läsnä

hengellinen tai maailmankatsomuksellinen ulottuvuus.12

Tässä tutkimuksessa Bergrothilta on mukana vuonna 1922 julkaistu Kiiras-

tuli-romaani, jossa seurataan nuoren Ruthin kasvua aikuiseksi. Teoksessa Ruth

Beck yrittää löytää paikkaansa maailmassa ja hänen elämäänsä kuvataan niin rak-

kaussuhteiden kuin käytyjen uskonnollis-moraalisten keskustelujen kautta. Kirjan

pääteemana vaikuttavat olevan pohjimmiltaan Ruthin elämän moraaliset valinnat ja

niiden seuraukset. Romaani esimerkiksi loppuu jättäen Ruthin valintojen tienhaa-

raan, jossa ”vaaka vapisee, ja on mahdotonta tietää, mille puolelle se kallistuu”.13

Kirjailija-runoilija Joel Lehtoselta (1881–1934) on mukana kaksi romaania:

vuonna 1922 julkaistu Rakastunut rampa eli Sakris Kukkelman, köyhä polsevikki ja

11 Bergroth 1922; Kallio 1923; Lehtonen 1925; Waltari 1928; Järnefelt 1929; Karri 1929; Lehto-
nen 2006.
12 Ristilä 2001; Heino 2002, 344–348.
13 Bergroth 1922.
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vuonna 1925 julkaistu Punainen mies. Lehtosen äiti hylkäsi pojan vauvana ja pa-

pinleski rouva Wallenius otti hänet huollettavakseen vuonna 1885. Lehtonen opis-

keli Helsingin yliopistossa historiallis-kielitieteellisellä osastolla ja elätti itsensä

toimittajana kiertäen kaupunkeja. Yliopistoaikoinaan Lehtonen innostui tuolloin

paljon kannatusta saaneen filosofi Friedrich Nietzschen (1844–1900) ajatuksista ja

kirjallisuustieteen dosentti Pekka Tarkan mukaan Lehtosesta tuli ”kapinallinen in-

dividualisti, joka vähätteli kasvuympäristönsä säätyläisiä”.14 Lehtosen myöhem-

pään elämään ja taiteeseen vaikutti 1910-luvulla todettu etenevä ja kivulias sairaus,

joka oli ilmeisesti selkärankareuma. Lehtosen terveys petti täysin syksyllä 1933 ja

hän hirttäytyi kotonaan Haagassa marraskuussa 1934.15

Rakastuneen ramman päähenkilö on kyttyräselkäinen rampa Sakris Kukkel-

man, joka elää sisällissodasta selvittyään omassa fantasiamaailmassaan ja saaden

elantonsa satunnaisista rakennustöistä. Hän on innostunut lukemaan ”Nietseskeä”

(filosofi Nietzsche) ja toivoo löytävänsä rinnalleen naisen, jonka kanssa hänestä

tulisi kuin seinällä riippuvan maalauksen Romeo ja Julia. Kukkelman löytää unel-

miensa tytön Sanelma Kinnusen, jolta hän ei kuitenkaan saa vastarakkautta. Sanel-

man karattua Kukkelman jää epätoivoisena omiin oloihinsa ja lopulta hirttäytyy.

Punainen mies on puolestaan toinen osa Lehtosen sisällissotaa kuvaavaa romaani-

sarjaa, jonka aloitti vuonna 1923 julkaistu Sorron lapset. Päähenkilö Isidor Tistel-

berg liikkuu ympäri Suomea kohdaten eriaatteisia ihmisiä ajan jännittyneessä ilma-

piirissä. Teoksen tapahtumaympäristöinä ovat pääasiassa Helsinki ja nimettömäksi

jäävä pikkukaupunki.16 Tässä tutkimuksessa käsittelen ainoastaan niitä kohtia, jotka

sijoittuvat Helsinkiin, sillä teoksessa esiintyvä kontrasti kaupungin ja ”maalla ole-

misen” välillä on huomattava ja mielestäni kuvaukseen vaikuttava.

Olavi Kallio -nimen takana kirjoittanut Vihtori Karpio (1885–1964) oli hel-

sinkiläinen raittiusliikkeen aktiivi, joka kirjoitti omalla nimellään paljon raittiusai-

heista valistuskirjallisuutta ja oli mukana muun muassa Valtion alkoholitoimikun-

nassa sekä paikallisissa raittiusyhdistyksissä. Karpion uskonnollisesta aktiivisuu-

desta on vähän tietoa, mutta hän oli evankelioimisseuran johtokunnan jäsen vuo-

desta 1934. Karpio kirjoitti Olavi Kallio -nimellä kaksi romaania sekä muutamia

kuunnelmia ja näytelmiä.17

14 Tarkka 1999.
15 Lehtonen 1925; Tarkka 1999; Lehtonen 2006.
16 Lehtonen 1925; Lehtonen 2006.
17 Aikalaiskirja 1941, 309–310; Suomen kirjailijat 1977, 172.
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Vuonna 1923 julkaistu Kallion teos Herran vanki kuvaa päähenkilö Erkki

Laurilan henkistä kehitystä lapsuuden uskon kautta työväenliikkeen uskontokritiik-

kiin ja lopulta hengelliseen täyskäännökseen. Kallion yli 400-sivuisessa teoksessa

Erkin henkisen kehityksen vaiheet ovat tiiviissä yhteydessä hänen kulloiseenkin

toimintaympäristöön, kuten teosofiasta kiinnostuneeseen nuorisoyhdistykseen ja

sosialismista ammentavaan työväenliikkeeseen. Romaani päättyy lopulta sairas-

vuoteella tapahtuvaan uskonnolliseen kääntymykseen, jonka Erkki kokee kaiken

muuttavana tapahtumana.18

Kirjailija Arvid Järnefeltin (1861–1932) tuotannosta on tässä tutkimuksessa

mukana vuonna 1927 julkaistu Minun Marttani ja kolmiosaisesta Vanhempieni ro-

maani -sarjasta vuonna 1929 julkaistu osa Vanhempieni romaani II: Aleksandr ja

Elisabet Suomessa. Järnefelt syntyi molempien vanhempien puolelta aateliseen

kulttuuriperheeseen ja hän suoritti sekä filosofian että lakitieteen kandidaatintutkin-

not. Järnefelt oli nuoruudessaan 1880-luvulla poliittinen radikaali, joka oli muun

muassa mukana suomen kielen ylivaltaa ja sosialistisia yhteiskunta-aatteita edistä-

vässä ryhmittymässä. Järnefeltin elämä ja alkava yhteiskunnallinen ura kokivat kui-

tenkin täydellisen suunnanmuutoksen hänen tullessaan uskoon vuonna 1891 ja löy-

täessään maailmankuvan kirjailija Leo Tolstoin (1828–1910) edustamasta rationaa-

lisesta ja yleishumaanista kristinuskosta. Niin kutsuttu tolstoilaisuus perustui Jee-

suksen Vuorisaarnan opetuksiin korostaen lähimmäisenrakkautta ja väkivallatto-

muutta sekä kielsi lähes kaikki kristinuskon opinkappaleet, kuten esimerkiksi Py-

hän Kolminaisuuden, Jeesuksen jumaluuden, ylösnousemuksen sekä sakramentit.

Uskoontulonsa seurauksena Järnefelt luopui kaikesta entisestä, opiskeli sepäksi ja

suutariksi ja muutti ostamalleen maatilalle Lohjalle. Järnefeltin ensimmäinen ja

tuotteliain luomiskausi oli vuosina 1893–1909, jolloin hän kirjoitti useita uskonnol-

lis-aatteellisia teoksia, ja jälkimmäinen myöhäiskausi sijoittui 1920-luvulle. Järne-

felt hylkäsi tuolloin askeettisen elämäntyylinsä, muutti Eurooppaan useiksi vuo-

siksi ja kirjoitti viisi romaania ja muutamia muita teoksia.19

Ensimmäiseen lähdekirjaryhmään kuuluva Vanhempieni romaani -sarja ku-

vaa kirjailijan vanhempien elämänvaiheita kolmen teoksen verran ja keskittyy

melko paljon Arvidin äidin Elisabetin elämään. Sarjan toinen osa kuvailee perheen

elämää Suomessa ja sijoittuu yhden osion verran Helsinkiin. Tutkimuksessani on

mukana tapahtumaympäristön rajauksen vuoksi teoksen Helsinkiin sijoittuva osa.

18 Kallio 1923.
19 Järnefelt 1927; Järnefelt 1929; Kopponen 2002; Morson 2015.
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Teos pyrkii mahdollisimman realistiseen kuvaukseen ja romaanin kuvataan olevan

”suomalaisen dokumenttiromaanin klassikko”.20

Mika Waltari (1908–1979) on yksi Suomen tunnetuimpia ja tuotteliaimpia

kirjailijoita, jonka vuonna 1928 julkaistu esikoisromaani Suuri illusioni on mukana

tutkimuksessa. Waltarin isä Toimi ja setä Toivo olivat molemmat saaneet pappis-

koulutuksen ja uskonnollisen sedän rooli korostui Waltarin maailmankuvan muok-

kaajana Waltarin isän kuoltua tämän ollessa viisivuotias. Waltari aloitti syksyllä

1926 opinnot teologisessa tiedekunnassa, mutta vaihtoi seuraavana vuonna histori-

allis-kielitieteelliseen tiedekuntaan käytyään läpi maailmankatsomuksellisen krii-

sin. Hän tutustui jo varhain tulenkantajien kirjailijaryhmän jäseniin ja tuli osaksi

ryhmää.21

Waltari kirjoitti Suuren illusionin kesällä 1928 Pariisissa ja siitä tuli hänen

läpimurtoromaaninsa, joka menestyi niin kritiikeissä kuin myyntiluvuissakin. Te-

oksen minäkertoja on nuori toimittaja Hart, joka liikkuu Helsingin taiteilijapiireissä

ja joka rakastuu kauniiseen ja kokeneeseen Caritakseen. Näiden kahden ja kyynisen

runoilija Hellaan suhteesta muodostuu kolmiodraama, joka huipentuu Pariisiin.

Suuren illusionin ansioiksi on nähty ennen kaikkea sen tarjoama ajankuva 1920-

luvun levottomasta ja elämänjanoisesta sukupolvesta, jonka maailmankatsomusta

sävyttivät vapaus, piilevä pessimismi ja modernin kaupunkielämän tarjoamat nau-

tinnot ja vauhti.22 Vaikka loppuosa teoksesta sijoittuu tapahtumaympäristöltään Pa-

riisiin, olen ottanut tutkimukseeni mukaan koko teoksen. Valintani perusteina ovat

kaupunkien tietynlainen rinnakkaisuus, henkilöhahmojen välisten suhteiden pysy-

vyys ja Pariisin tapahtumien merkityksellisyys teoksen kokonaiskuvan kannalta.

Nivalasta kotoisin oleva Lenni Laakso (1898–1957) kirjoitti nimellä Unto

Karri useita teoksia ja tutkimuksessa mukana oleva Sodoma vuodelta 1929 sijoittuu

hänen tuotantonsa alkuvaiheeseen. Hän oli aktiivisesti mukana suojeluskuntatyössä

ja soti sisällissodassa valkoisten joukoissa. Karri elätti itsensä 1920-luvulla toimit-

tajana ympäri Suomea ja hänellä oli myös yhteyksiä tulenkantajiin. Hän kuitenkin

tunsi olevansa ryhmän ulkopuolella poikkeavan maalaisen sukutaustansa vuoksi.23

20 Kopponen 2002; Järnefelt 1927.
21 Envall 1997.
22 Waltari 1928; Envall 1997.
23 Karri 1929; Aleksis Kivestä 1944, 606–611; Saarenheimo 1966, 9–12; Karhula & Kuorikoski
1995, 311–312.
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Sodoma -teoksen päähenkilöinä ovat hankalissa oloissa kasvanut Alli ja kau-

pungin taiteilijapiireissä liikkuva Martti. Yhden yön kohtaamisen ja epäonnistu-

neen abortin seurauksena Alli odottaa lasta Martille, joka on lähtenyt useiksi kuu-

kausiksi Pariisiin ja Berliiniin. Romaani loppuu dramaattisesti Allin äkilliseen ja

tapaturmaiseen kuolemaan sekä sitä seuraavaan Martin maailmankatsomukselli-

seen muutokseen. Teos maalaa nimensä mukaisesti yltiöpessimistisen kuvan nau-

tinnonhakuisesta ja aatteet menettäneestä sukupolvesta.24

1.2.3. Toinen ja kolmas lähdekirjaryhmä
Toiseen lähdekirjaryhmään kuuluvat Toivo Tarvaan Kadun lapsia, Selma Anttilan

Uhri, Martti Merenmaan Nousuvesi, Arvid Järnefeltin Minun Marttani ja Vappu

Ouran Sammuen ja syttyen.25

Kirjailija Toivo Tarvas (1883–1937) eli koko elämänsä Helsingissä ja hänet

tunnetaan vuosisadan vaihteen Helsinkiä kuvaavista romaaneista ja novelleista.

Tarvaan vuonna 1920 julkaistu novellikokoelma Kadun lapsia kuvaa realistisesti

kaupungin asukkaiden yksittäisiä elämänkohtaloita.26

Kirjailija Selma Anttila (1867–1942) toimi opettajana kansakoulun jatkokurs-

silla ja oli aktiivinen pohjoismaisissa koulutus-, naisasia- ja raittiusliikkeissä. Tut-

kimuksessa mukana olevassa romaanissa Uhri vuodelta 1922 perheen äiti kuvaa

minä-kertojana kahden poikansa Tajun ja Avun elämää syntymästä aikuisuuteen.

Teos on saanut vaikutteita kirjailijan omasta elämästä, sillä romaanin äidin tavoin

Anttila menetti sisällissodassa toisen poikansa.27

Toimittaja-kirjailija Martti Merenmaa (1896–1972) julkaisi kymmeniä ro-

maaneja ja vaikutti suurimman osan elämästään Kuopiossa. Vuonna 1926 julkais-

tussa teoksessa Nousuvesi orpopoika Matias elää pääasiassa omassa mielikuvitus-

maailmassaan, seikkailee Helsingissä ja rakastuu traagisesti Greetaan.28

Arvid Järnefeltin toiseen ja myöhempään luomiskauteen kuuluva romaani

Minun Marttani oli aikansa ”menekkiteos”, jota selittävät juonen perustuminen jän-

nitteiseen kolmiodraamaan, kirjan jatkuva salaperäinen tunnelma sekä dramaattiset

loppuratkaisut. Vuonna 1927 julkaistussa teoksessa minä-kertoja Lassi tapaa luok-

katoverinsa Martan muutaman vuoden tauon jälkeen Helsingissä ja rakastuu hä-

neen. Martan menneisyys kuitenkin varjostaa heidän liittoaan ja kirjan lopussa

24 Karri 1929.
25 Tarvas 1920; Anttila 1922; Merenmaa 1926; Järnefelt 1927; Oura 1928.
26 Tarvas 1920; Suomen kirjailijat 1993, 764.
27 Anttila 1922; Suomen kirjailijat 1993, 60; Koskela 2001.
28 Merenmaa 1926; Aikalaiskirja 1941, 462–463.
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Martta kuolee tapaturmaisesti kotonaan.29 Teoksen loppuosa sijoittuu maaseudulle

Helsingin ulkopuolelle, mutta olen tutkimuksessa käsitellyt Järnefeltin romaania

yhtenä kokonaisuutena kerronnan jatkuvuuden ja henkilöhahmojen suhteiden py-

syvyyden takia.

Vappu Oura (1897–1977) julkaisi yhden näytelmän ja kaksi romaania, joista

vuonna 1928 julkaistu Sammuen ja syttyen oli ensimmäinen. Teos on Helsingin seu-

rapiireihin sijoittuva ihmissuhdekuvaus, jossa kaikki henkilöt vaikuttavat ihastuvan

vääriin ihmisiin.30

Kolmannen lähdekirjaryhmän muodostavat Elsa Soinin Oli kerran nuori tyttö

ja Sisko ja kultainen pikari, Lasse Ennerin Tyttö ja omena, Salme Setälän Keski-

yöstä keskipäivään, Aili Somersalon Hopeafasaani ja Eino Palolan Lompakon voi-

malla.31 Kaikki kolmannen ryhmän teokset Palolan kirjaa lukuun ottamatta voi luo-

kitella 1920-luvun ajanvietekirjallisuudeksi, jolle oli tyypillistä naisten elämän ku-

vaaminen, keskittyminen rakkauselämään sekä kerronnan leikillisyys.32 Toiseen

lähdekirjaryhmään kuuluva Vappu Ouran romaani sisältää myös paljon ajanviete-

kirjallisuudelle tyypillisiä piirteitä.

1.2.4. Tutkimuskirjallisuus
Kaunokirjallisuuden tutkimus ja sen hyödyntäminen osana tutkimusta on ollut his-

toriassa ja erityisesti kirkkohistorian alalla niukkaa, joten aiempaa tutkimusta ei ole

yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Keskeisin kaunokirjallisuutta käsittelevä kirkko-

historiallinen tutkimus on Kari Mäkisen väitöskirja vuodelta 1989 Tulenkantajien

oppositio kansankirkollista arvomaailmaa vastaan 1924–1930.33 Mäkinen tutki tu-

lenkantajien kirjailijaryhmittymän uskonnollista asennoitumista ja kritiikkiä hyö-

dyntäen muun muassa ryhmän lehtijulkaisuja ja yksittäisten kirjailijoiden teoksia,

päiväkirjoja ja kirjeitä. Oman tutkimukseni kannalta Mäkisen väitöskirjan keskei-

nen anti on Mika Waltarin Suuren illusionin sisältämän uskontokäsityksen seikka-

peräinen erittely sekä tulenkantajien aatteellisen näkemyksen esittäminen. Tutki-

mukseni kontekstissa haasteena on kuitenkin Mäkisen pyrkimys luoda esitys kirjai-

lija-Waltarin uskonnollisesta ajattelusta ja näkemyksestä hänen teostensa kautta.

Keskityn omassa tutkimuksessani teoksista nouseviin uskontokuviin ja vältän teke-

mästä niiden perusteella tulkintoja kirjailijan henkilökohtaisesta maailmakuvasta.

29 Järnefelt 1927; Kopponen 2002.
30 Oura 1928; Suomen kirjailijat 1977, 312.
31 Soini 1923; Enner 1924; Setälä 1928; Soini 1928; Somersalo 1928; Palola 1929.
32 Malmio 1999, 289–290.
33 Mäkinen 1989.
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Samoja lähdeteoksia käyttävästä tutkimuksesta on mainittava kirjallisuuden-

tutkija Lieven Ameelin väitöskirja Moved By the City. Experiences of Helsinki in

Finnish Prose Fiction 1889–1941.34 Ameelin tutkimus on auttanut erityisesti läh-

deteoksien kartoittamisessa ja kaupunkikuvien symboliikan avaamisessa. Histori-

allisten ja yhteiskunnallisten taustatapahtumien kuvaamiseen olen käyttänyt erityi-

sesti Mikko Juvan teosta Rajuilman alla. Suomalaisen kahdeksankymmentäluvun

synty, Eino Murtorinteen teoksia Suomen kirkon historia 3 ja 4, Ilkka Huhdan toi-

mittamaa kokoomateosta Sisällissota 1918 ja kirkko sekä Osmo Jussilan, Seppo

Hentilän ja Jukka Nevakiven teosta Suomen poliittinen historia 1809–2009.35 Kir-

jallisuudenhistorian osalta olen hyödyntänyt Mäkisen väitöskirjan lisäksi eniten

Lea Rojolan toimittamaa laajaa artikkelimuotoista yleisesitystä Suomen kirjalli-

suushistoria 2. Järkiuskosta vaistojen kapinaan.36

1.3. Yhteiskunnan ja kirkon muutoksen vuosikymmenet
1870-luvulta 1910-luvun loppupuolelle

1.3.1. Luonnontiede horjuttaa vanhaa maailmankuvaa ja haastaa
kirkon
Eurooppalainen maailmankuva koki 1800-luvun jälkipuolella voimakkaan maail-

mankatsomuksellisen ja yhteiskunnallisen murroksen, joka heijastui eniten aiem-

min vahvoina ja vanhoina pidettyihin instituutioihin. Filosofinen suuntaus siirtyi

idealismista ja tuonpuoleisesta kohti empirismiä ja tämänpuoleista. Osasyynä tähän

mullistukseen oli luonnontieteilijä Charles Darwinin (1809–1882) vuonna 1857 jul-

kaistu teos Lajien synty, joka esitteli hänen luomansa evoluutioteorian ja muutti

luonnontieteen maailmankuvan. Sen pohjalta syntyneessä materialistis-naturalisti-

sessa populaarifilosofiassa maailmankatsomuksen ajatukset ja johtopäätökset pe-

rustuivat luonnontieteelliseen kehitysajatteluun eli evoluutioteoriaan, jolloin us-

konnolliselle maailmankuvalle ei ollut enää sijaa. Uskonto ja kirkko olivat uuden

maailmankuvan mukaan osa aikaisempaa ja vanhentunutta idealistista maailman-

katsomusta, joka ei vastannut tämänpuoleisen todellisuuden haasteisiin ja tuli siten

siirtää pois kehitysoptimismin ja luonnontieteen tieltä. Tämä haastoi kirkon ja us-

konnon yhteiskunnallista roolia ja asemaa, jotka olivat olleet aiemmin muuttumat-

tomia ja lähes kyseenalaistamattomia. Uusi maailmankatsomuksellinen näkemys

34 Ameel 2013.
35 Juva 1956; Murtorinne 1992; Murtorinne 1995; Jussila & Hentilä & Nevakivi 2009; Sisällissota
2009.
36 Suomen kirjallisuushistoria 1999.
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levisi Suomeen 1870-luvulla ja sai kannatusta erityisesti sivistyneistön keskuu-

dessa. Sivistyneistön nuoren sukupolven joukossa puolestaan vallitsi ennemminkin

uskonnollinen vapaamielisyys ja ajatus kirkon muuttamisesta vapaan humanismin

hengessä. Toisena suurena vaikuttajana kirkon ja uskonnon aseman muuttumiseen

oli liikkuvuuden lisääntyminen maalta kaupunkeihin uusien teollisuus- ja tuotanto-

alojen myötä. Teollistumisen ja kaupungistumisen aiheuttama yhteiskunnallinen

muutos toi mukanaan henkistä epävarmuutta ja epätietoisuutta. Ihmisten elämä

muuttui aiempaan verrattuna epätasapainoisemmaksi ja vaihtuvammaksi, ja uskon-

non perinteinen ja vahva asema kansan arjessa menetti merkitystään.37

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla oli vielä 1800-luvulla vahva auktori-

teettiasema yhteiskunnassa niin moraalinvartijana kuin arkielämän ohjaajana. Kir-

kon sisäinen sukupolvenvaihdos ajoittui 1870–1880-luvuilla samaan aikaan maail-

mankatsomuksellisen ja yhteiskunnallisen murroksen kanssa. Uudet piispat, kuten

Kuopion ja myöhemmin Turun arkkihiippakunnan piispa Gustaf Johansson (1844–

1930), edustivat pääasiassa beckiläisen raamattuteologian mukaista käsitystä kris-

tinuskosta ja Raamatusta sekä kannattivat suomalaiskansallisia näkemyksiä. Becki-

läinen raamattuteologia pohjautui saksalaisen Johann Tobias Beckin (1804–1878)

teologiaan, joka korosti yksilönhurskautta, henkilökohtaista pyhitystä sekä Raamat-

tua ja erityisesti Vanhaa testamenttia ihmisen elämää ohjaavina auktoriteetteina.

Kirjaimellisen raamatuntulkinnan lisäksi beckiläisyydelle oli tunnusomaista oppi

Jumalan valtakunnasta, jossa ihmisen vanhurskauttaminen sisälsi aktiivista eettistä

uudistumista ja parantumista.38 Samaan aikaan kirkossa vaikutti myös tunnustuk-

sellisuutta korostava kirkollinen suunta, joka oli syntynyt reaktiona eriuskolaisia

yhteisöjä ja uskonnollista vapaamielisyyttä vastaan. Kirkollinen suunta painotti kir-

kon keskittymistä omaan tunnustukseensa ja vaati esimerkiksi seurakuntia ja papis-

toa ryhdistäytymään tällä saralla. Suunta lähti liikkeelle pyrkimyksestä uudistaa

kirkkoa käytännön tasolla, mutta päätyi myös opillisiin rajankäynteihin tunnustuk-

sellisella korostuksellaan muun muassa beckiläisen raamattuteologian kannattajien

kanssa.39

Esiteltyjen teologisten suuntausten ja ihanteiden takia kirkon johdolla ja elii-

tillä ei ollut kiinnostusta kommentoida tai osallistua keskusteluun uskonnon ja mo-

37 Juva 1956, 57; Murtorinne 1992, 297–300, 304; Desmond 1999.
38 Murtorinne 1992, 314–317, 329; Luukkanen 2009, 46–47.
39 Murtorinne 1992, 331–332.
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dernin tieteen sekä muuttuneen maailmankatsomuksen suhteesta. Kysymyksenaset-

telu nähtiin mielettömänä ja kristinuskon katsottiin puolustavan itseään ja olemas-

saoloaan oman henkensä kautta eikä niinkään keskustelun ja rationaalisten argu-

menttien avulla. Osasyynä varaukselliseen asennoitumiseen oli jo aiemmin papis-

ton sosiaalisessa taustassa tapahtunut muutos teologisen tiedekunnan opiskelijoista

yhä useamman tullessa talonpoikais- ja työläiskodeista aiempien säätyläiskotien si-

jaan. Moderni ajattelu ja tieteisusko olivat yleisesti papiston ja erityisesti beckiläi-

syyden mukaan pahimmanlaatuista epäuskoa ja luopumusta, joita vastaan eivät mit-

kään vakuuttelut tepsineet. Yleisesti kirkon piirissä vallitsi kulttuuripessimismi ja

näkemys siitä, että Jumala-uskon syrjäytyminen modernin tieteen ja taiteen tieltä

oli viemässä yhteiskuntaa rappioon ja sekasortoon. Papisto arvosteli viihdettä, tai-

detta ja kulttuuria uskonnollisin kriteereihin ja näki kulttuurituotteet arveluttavina,

sillä ne olivat peräisin ulkomailta ja kaupungeista, joissa kirkon kontrolli ihmisen

moraalista ja siveellisyydestä oli vähentymässä. Vastahankaisen asennoitumisen

seurauksena kirkko jäi toisaalta yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle, mikä

antoi mahdollisuuden keskustelun ja elämänkatsomuksen radikaalille kehitykselle,

sekä toisaalta jätti epäileväiset ja keskustelua kaipaavat maallikot omilleen, mikä

lisäsi kirkon ja sivistyneistön välistä jakoa.40

1.3.2. Vuosisadan vaihde tuo poliittisia muutoksia
Venäjän harjoittama yhdenmukaistamispolitiikka Suomessa alkoi voimistua 1890-

luvulla Nikolai II:n noustua keisariksi vuonna 1894 ja Nikolai Bobrikovin tultua

Suomen kenraalikuvernööriksi vuonna 1898. Ajanjaksoja 1800-luvun lopussa ja

1900-luvun alussa kutsutaan sortokausiksi. Edellisen hallitsijan aikana jäädytetyt

yhdistämishankkeet, kuten asevelvollisuuslain ja hallintomuodon tarkistus, käyn-

nistettiin uudelleen. Nämä johtivat vuonna 1899 niin sanottuun helmikuun mani-

festiin, jossa Suomen säätyjen vaikutusmahdollisuuksia rajoitettiin ja valtaa siirret-

tiin Venäjälle. Vaikka manifesti johti vain yhden lain säätämiseen, vuoden 1901

asevelvollisuuslakiin, se koettiin Suomessa autonomiaa uhkaavaksi ja aiemmin so-

vittua hallintomuotoa rikkovaksi. Kansan mielipide jakautui kuitenkin käsityksessä

siitä, mitä asian hoitamiseksi tuli tehdä. Vaihtoehtoina olivat myöntyväisyyssuunta

sekä passiivista vastarintaa kannattava suuntaus, joka muun muassa boikotoi ase-

velvollisuuskutsuntoja. Vuonna 1905 Venäjän sotaprotestina alkanut suuri yleis-

40 Juva 1956, 73, 116–120, 128; Mäkinen 1989, 65–66; Murtorinne 1992, 336–339.
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lakko levisi myös Suomeen ja sai luonnollisesti sisäpoliittisia piirteitä. Yleisenä ta-

voitteena oli ”laillisten olojen” palauttaminen, mutta sosialistisen ja vallankumouk-

sellisen työväestön ja perustuslaillisten porvarien kannattamat toimintamenetelmät

erosivat toisistaan. Niin sanottu marraskuun manifesti lopetti yleislakon ja kumosi

helmikuun manifestissa asetetut määräykset.41 Kirkkohistorioitsija Eino Murtorin-

teen mukaan tämä aiheutti yleisen käsityksen kansan ja massojen mahdollisuudesta

vaikuttaa ja loi radikaalia ja vallankumouksellista ilmapiiriä Suomessa.42

Pappissääty oli kiinteästi mukana Suomen politiikassa säätyvaltiopäivien

kautta 1800-luvun alusta 1900-luvun alkuun. Eduskunnan korvattua säätyvaltiopäi-

vät vuonna 1907 papisto ei ollut enää itseoikeutettuna osallistumassa lainsäädän-

töön ja päätöksentekoon. Osaltaan tämä nähtiin hyvänä asiana, sillä se vapautti pap-

pien työaikaa varsinaiseen hengelliseen työhön. Toisaalta päätöksenteosta kiinnos-

tuneet papit olivat ehdolla eduskuntaan ja tulivat usein valituiksi. Yleisen maail-

mankuvan muutos ja suurlakon tapahtumat olivat osoittaneet kansalle, että aiemmin

pysyvänä ja auktoriteettisena pidetty yhteiskunta, sen järjestys ja hallintovalta oli-

vat muutettavissa. Poliittinen työväenliike ryhtyi ensimmäisenä esittämään konk-

reettisia toimia kirkon ja uskonnon auktoriteetin murtamiseksi ja aseman muutta-

miseksi. Forssan puoluekokouksessa vuonna 1903 julkaistiin työväenliikkeestä

muodostuneen Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen ohjelma, johon sisältyi

vaatimus kirkon ja valtion erottamisesta sekä uskonnonopetuksen poistamisesta

kouluissa. Kirkko puolestaan suhtautui nuivasti vallankumouksellisiin liikkeisiin ja

toteutti sortokausilla toiminnassaan ja päätöksissä myöntyväisyyspolitiikkaa. Lin-

jan taustalla oli muun muassa käsitys Jumalan asettamasta esivallasta, jolloin kapi-

nointi ja väkivalta tulkittiin synniksi, sekä kirkkopoliittiset syyt, kuten hyvien suh-

teiden säilyttäminen Venäjän ortodoksikirkkoon.43

Kiihkein uskonnon ja kirkon vastustaminen vaikutti laantuneen vuoden 1905

suurlakon jälkeen. Yleinen aateilmapiiri Euroopassa muuttui kohti uusromantiikkaa

ja uusidealismia, mikä lisäsi kiinnostusta metafyysisiin kysymyksiin ja uskonnolli-

seen pohdintaan. Myös pettyminen kehitysoptimismiin ja rationaalis-positivistiseen

maailmankuvaan muutti ihmisten suhtautumista kirkkoon ja uskontoon. Poliittisen

työväenliikkeen uskontopolitiikassa ei kuitenkaan tapahtunut ideologista täyskään-

nöstä, vaan kritiikki kirkon valta-asemaa ja erityisesti koulujen uskonnonopetusta

41 Murtorinne 1995, 13–14; Jussila 2009, 72–85.
42 Murtorinne 1995, 16.
43 Murtorinne 1995, 20–24, 32–33; Peltonen 2009a, 151.
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kohtaan säilyi. Työväen liikkeen johto näki kirkon porvarillisena instituutiona eikä

kokenut sen olevan heidän asiallaan.44

1.3.3. Itsenäistymispyrkimykset muuttuvat sotatoimiksi ja jakau-
tuneeksi kansaksi
Suomen itsenäistymispyrkimykset alkoivat realisoitua Venäjän keisarihallinnon

kukistuttua maaliskuun vallankumouksessa vuonna 1917. Venäjän väliaikainen

hallitus päätti kumota Suomea koskevia asetuksia ja säädöksiä, mikä nosti poliit-

tista kuohuntaa Suomessa. Väliaikaisen hallituksen taipale jäi kuitenkin Venäjällä

lyhyeksi, kun bolševikkipuolue kaappasi vallan saman vuoden lokakuussa. Suomen

poliittinen kenttä jakautui kahtia itsenäisyyspyrkimyksissä: sosiaalidemokraatit ha-

lusivat itsenäisyydentunnustuksen Venäjän uudelta hallitukselta, kun taas porvaril-

liset ryhmät toivoivat tunnustusta länneltä. Suomi julistautui itsenäiseksi eduskun-

nan päätöksellä 6.12.1917. Muodostetusta hallituksesta tuli pääasiassa porvarilli-

nen, mutta yleinen poliittinen tilanne kiristyi vuoden lopulla muun muassa lyhyestä

ja väkivaltaisesta yleislakosta johtuen. Porvaristo perusti jo keväällä 1917 aseistet-

tuja suojeluskuntia ja radikalisoitunut työväenliike organisoi vastaavia punakaar-

teja samoihin aikoihin. Vallassa olevan porvaristohallituksen tavoitteena oli häätää

venäläiset joukot Suomesta ja valkoisten suojeluskunnat laitettiin toteuttamaan tätä.

Sotatoimet alkoivat nopeasti eri puolilla Suomea tammikuun lopulla 1918.45

Eino Murtorinteen ja Pertti Haapalan mukaan työväenliikkeen ja kirkon pit-

käaikaisesta näkemyserosta johtuen oli ymmärrettävää, että kirkko ja sen papisto

asettuivat sisällissodassa pääasiassa valkoisten eli vallitsevan hallinnon puolelle.46

Kirkko oli yksi työväenliikkeen kritisoimista vanhoista instituutioista, jotka tuli syr-

jäyttää, ja kirkko puolestaan näki esivallan vastustamisen tuomittavana. Papisto

osallistui kuitenkin sisällissotaan hyvin vaihtelevasti. Osa papeista oli aktiivisia so-

tilaspapin toimessa tai suojeluskunnissa, osa jäi seuraamaan tapahtumia sivusta

osallistumatta niihin itse lainkaan, mutta harva pappi oli mukana itse taisteluissa.

Punaiset kohdistivat papistoon väkivaltaa ja terroria, mikä lisäsi papiston epäluu-

loista suhtautumista punaisiin.47

Varsinaiset sotatoimet kestivät vain muutaman kuukauden, mutta sodan jäl-

kiselvittelyissä kului aikaa. Kirkko ei suhtautunut kovinkaan sovittelevasti punai-

siin sisällissodan jälkipuinnissa, vaan vaati vastuuta ja oikeudenmukaista tuomiota

44 Murtorinne 1995, 41–42; Peltonen 2009a, 151.
45 Murtorinne 1995, 109–110; Hentilä 2009, 102–104, 108–109; Jussila 2009, 95–100.
46 Murtorinne 1995, 117; Haapala 2009, 17.
47 Murtorinne 1995, 117–118.
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rikoksentekijöille eli kapinoitsijoille. Kirkon piirissä sisällissota sai hyvin monen-

laisia tulkintoja, joista nousivat voimakkaasti esiin muun muassa eskatologiset nä-

kemykset. Pääasiassa sodan nähtiin johtuneen Jumalasta luopumisesta ja sen ai-

heuttamasta yhteiskunnallisesta sekasorrosta. Jo ennen sotaa Savonlinnan piispa

O.I. Colliander ja Oulun piispa J.R. Koskimies olivat esittäneet näkemyksensä lo-

pun aikojen lähestymisestä ja viittasivat puheissaan muun muassa Ilmestyskirjan

petoon ja muihin eskatologisiin hahmoihin. Kirkko toi oman panoksensa jälkisel-

vittelyihin ottamalla vastuuta punavankien kristillisestä kasvatuksesta, jonka ajatel-

tiin olevan ratkaisu väärän moraalin poistamiseksi. Punaisten joukossa se koettiin

erityisen nöyryyttävänä, sillä työväenliikkeen kirkkoon kohdistustavasta kritiikistä

huolimatta sen jäsenet ja kannattajat saattoivat olla hyvinkin uskonnollisia. Työvä-

enliikkeessä kirkon katsottiin menneen väärille raiteille eikä edustavan enää kan-

sansa asiaa.48 Pääasiassa punaisten kritiikki ei siis kohdistunut itse kristinuskoon ja

hengellisyyteen, vaan papistoon ja kirkkoon instituutiona.

Kahtia jakautuneen Suomen poliittinen ja valtiollinen tilanne oli sisällissodan

jälkeen rikkonainen ja ailahteleva. Hallitus ja eduskunta pyrkivät tiiviiseen yhteis-

työhön Saksan kanssa ja päätyivät valitsemaan muodostuvan monarkian hallitsi-

jaksi saksalaisen prinssin. Saksan keisarikunta kuitenkin romahti ja hävisi ensim-

mäisen maailmansodan, jolloin hallitus näki viisaammaksi hylätä monarkiahank-

keen ja yhteistyön Saksan kanssa ja hakea ulkopoliittista tukea sodan voittaneilta

länsivalloilta. Työväenliike puolestaan jakautui sisällissodan jälkeen kahtia venä-

jänmielisiin kommunisteihin ja maltillisempiin sosiaalidemokraatteihin, jotka nou-

sivat kevään 1919 eduskuntavaaleissa suurimmaksi ryhmäksi. Tasavaltainen halli-

tusmuoto vahvistettiin heinäkuussa 1919 ja samassa kuussa maan ensimmäiseksi

presidentiksi valittiin K. J. Ståhlberg.49 Sisäpoliittinen tilanne näytti vähitellen va-

kiintuneen.

Sisällissodan tapahtumista huolimatta kirkon tehtävä oli toimia sodan jälkeen

äärimmäisen tärkeänä kansakunnan identiteettiä ja yhteyttä luovana voimana. Kir-

kon käsitys omasta keskeisestä roolistaan pohjasi tulkintaan, jonka mukaan sisällis-

sota johtui uskonnollisesta luopumuksesta ja eettisestä hairahduksesta. Tällöin rat-

kaisuna oli kirkon toteuttama koko kansan moraalinen vahvistaminen ja sen kautta

48 Murtorinne 1995, 120; Haapala 2009, 20–22; Hentilä 2009, 114–116; Mustakallio 2009, 25–26,
34; Peltonen 2009a, 151.
49 Hentilä 2009, 122–129, 132, 135.
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yhteyden luominen kansan keskuuteen. Tätä kirkko lähtikin toteuttamaan sodan jäl-

keen muun muassa koulutuksen keinoin.50

1.4. Suomalainen kaunokirjallisuus 1880-luvulta 1920-lu-
vulle
Euroopassa vaikutti 1800-luvulla voimakkaana kirjallisuusvirtauksena realismi,

joka oli syntynyt vastaliikkeenä vuosisadan alun romantiikalle. Suomeen realismin

voidaan sanoa saapuneen lopullisesti 1880-luvulla ja se jatkui pitkään 1900-luvun

alkupuolelle. Realismi pyrki nimensä mukaisesti kuvaamaan elettyä arkielämää

mahdollisimman todenmukaisesti ja tyylisuunnan tunnetuimpia edustajia olivat esi-

merkiksi Minna Canth (1844–1897) ja Juhani Ahon (1861–1921) varhaistuotanto.51

Muuttoliike kaupunkeihin, kaupungin inhorealistiset piirteet ja teollistuminen tar-

josivat aiheita realistiselle kirjallisuudelle, ja ihanteellinen realistikirjailija kuvasi

tätä ikään kuin ulkopuolisen tarkkailijan silmin. Aikakauden suomalaiselle kirjalli-

suudelle oli kuitenkin tyypillistä, että monet tyylivirtaukset ja -lajit vaikuttivat ja

elivät rinnakkain samanaikaisesti. Leimallista oli myös se, että useiden tyylivaiku-

tusten seurauksena lajirajat muuttuivat joustaviksi ja rikottaviksi, ja että harva kir-

jailija edusti puhtaasti tiettyä kirjallista tyylilajia.52

Sivistyneistön ja taiteilijoiden suhde kirkkoon ja uskontoon oli 1800-loppu-

puolella jännitteinen niin Euroopassa kuin Suomessakin. Eurooppalaisen sivisty-

neistön myötämielisyys ja kannatus uudelle naturalistiselle maailmankatsomukselle

vaikutti aikakauden taiteeseen. Suuri osa taiteilijoista omaksui kirkkokriittisen ja

kehitysoptimisten ajattelutavan, ja aikakauden taiteeseen heijastui taustalla oleva

uskonnollinen kriittisyys tai välinpitämättömyys. Tämä näkyi esimerkiksi realisti-

sessa kirjallisuudessa, jossa keskiössä oli usein yksityiskohtainen todellisen elämän

ja sen varjopuolien kuvaaminen. Realistisessa ajattelussa ja kirjallisuudessa us-

konto edusti idealismia ja illuusiota, joka ei kuvannut todellista maailmaa.53 Suo-

malaisten realistikirjailijoiden kritiikki ei kohdistunut niinkään itse uskontoon ja

uskonnollisuuteen, vaan kirkkoon, papistoon ja sen moraaliin. Kirjailijat saattoivat

puolustaa ja arvostaa kristillisiä moraali-ihanteita, mutta pyrkivät samaan aikaan

sanoutumaan irti kirkon edustamasta elämänjärjestyksestä. Toisaalta jännitteisyys

ei ollut vaan yksisuuntaista, vaan myös kirkon edustajat suhtautuivat epäillen tai-

teeseen ja sen tekijöihin. Erityisesti kaunokirjallisuutta pidettiin arveluttavana sen

50 Murtorinne 1995, 124; Murtorinne 2009, 183–184.
51 Krogerus 1997; Niemi 1998; Lappalainen 1999, 8–9.
52 Lappalainen 1999, 10; Rojola 1999a, 184.
53 Juva 1956, 19–20.
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piirissä aiemmin esiintyneen voimakkaan kirkkokritiikin takia ja kirjallisuuden ko-

ettiin uhkaavan ja kyseenalaistavan kirkon roolia moraalinormien asettajana ja yl-

läpitäjänä.54

Suomalaisessa kirjallisuudessa seuraava virtaus oli 1800-luvun lopussa kare-

lianismi, joka liittyi kasvavaan kiinnostukseen kansanrunoutta, muinaisuutta ja my-

tologiaa kohtaan. Karjalaa pidettiin suomalaisen kulttuurin syntykotina ja aiheeseen

liittyvän kirjallisuuden kautta pyrittiin luomaan yhtenäinen kansallinen identiteetti

ja vakuuttamaan Suomen kansan ”historiallinen ja sivistyksellinen täysi-ikäisyys”.

Innostus Karjalaan ja Kalevalaan kuitenkin laimeni 1900-luvun edetessä.55 Vuosi-

sadan vaihteen kirjallisuus on usein niputettu uusromantiikan tai kansallisen uusro-

mantiikan käsitteen alle. Laaja yleiskäsite sisältää rinnakkain useita tyylilajeja, ku-

ten impressionismin, symbolismin, naturalismin ja ensimmäiset viitteet modernis-

mista. Symbolismi syntyi eurooppalaisena kirjallisuusvirtauksena 1850-luvun jäl-

keen ja saapui suomalaiseen kirjallisuuteen 1900-luvun alkupuolella. Sitä on pi-

detty vastareaktiona arkitodellisuuteen perustuvaan realismiin ja naturalismiin, sillä

symbolismissa taiteen keskiössä on tavoittaa jotakin ideaalia kauneutta. Ajatus ide-

aalista kauneudesta, joka on läsnä tässä todellisuudessa symbolein, perustuu

uusplatonilaiseen filosofiaan, ja tätä sekä mystisyyttä on pidetty tyypillisenä piir-

teenä symbolismille.56

Samaan aikaan 1900-luvun alussa moderni käsitys ihmisen minuudesta ja sen

rakentumisesta alkoi heijastua kirjallisuuteen ja sen rakenteisiin. Edellisen vuosisa-

dan puolella alkaneen nykyaikaistumisen ja sen liitännäisilmiöiden myötä yksilö

menetti aiemmin valmiiksi määräytyneen identiteetin ja minuuden, joten sitä tuli

rakentaa alituisesti omilla valinnoilla, toiminnalla ja teoilla. Tämä prosessi johti jat-

kuvaan itsetarkkailuun ja analysointiin. Aikakauden kirjallisuudessa päähenkilönä

on usein vapaa ja riippumaton yksilö, joka toteuttaa itseään ulkoisista normeista ja

vaatimuksista välittämättä. On kuitenkin huomattava, että vaade vapaasta ja itseään

toteuttavasta yksilöstä koski kirjallisuudessa vain miehiä. Naisten roolit olivat kir-

jallisuudessa edelleen siveellisiä, puhtaita ja kunnolliseen avioliittoon tähtääviä, ja

näistä normeista poikkeaminen nähtiin osoituksena yhteiskunnan moraalisesta rap-

piosta. Naishahmot kuitenkin yleistyvät kirjallisuudessa ilmentäen tapahtunutta

54 Mäkinen 1989, 37, 70–71.
55 Rojola 1999c, 111, 113–114, 117.
56 Huuhtanen 1978, 75–76; Rojola 1999a, 188.
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murrosta ja edustaen ”uuden” esiinmarssia, mutta naishahmojen tuli edustaa ennalta

määriteltyjä arvoja ja käyttäytymisnormeja.57

Suomalaisesta kirjallisuudesta on 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosi-

kymmenen aikana havaittavissa yhteiskunnassa tapahtunut jakautuminen sivisty-

neistöön ja työtä tekevään kansaan. Näiden kahden ryhmän vastakkainasettelu ja

sen kärjistyminen aiheutui jossain määrin sivistyneistön alentuvasta suhtautumi-

sesta kansaan auttamisen ja kasvatuksen kohteina. Kansa kuitenkin toimi ja vaati

oikeuksiaan itsenäisesti, kuten esimerkiksi vuoden 1905 yleislakossa. Kirjailijat

suhtautuivat syntyneeseen, järjestäytyneeseen työväenliikkeeseen aluksi varovai-

sen myönteisesti, mutta 1910-luvulla useat aiemmin liikettä puoltaneet kirjailijat,

kuten Juhani Aho ja Arvid Järnefelt, sanoutuivat siitä irti.58

Kirkkokriittinen ja uskontovastainen ajattelu laantui 1910-luvun jälkeen ja

Euroopassa vaikutti antipositivistinen ja uskonnolle suopea suuntaus. Ensimmäinen

maailmansota ja siihen liittyneet muut mullistukset romahduttivat kehitysoptimis-

min suosiota, ja aiemmin kritisoidut vanhat instituutiot, kuten kirkko, muodostuivat

ihmisille pysyvyyden ja turvan symboleiksi.59 Moderni elämä ja sen vaikutukset

nousivat suomalaisen kirjallisuuden keskiöön 1920-luvulla. Teosten tapahtumaym-

päristö siirtyi maalta kaupunkiin, ja vuosikymmentä leimannut vastakohta-ajattelu

näkyi selvästi myös kirjallisuudessa. Yhteiskuntaa ja maailmaa ymmärrettiin ja ku-

vattiin vastakohtaparien kautta: vanha/uusi, kaupunki/maaseutu, mies/nainen,

oma/vieras. Näiden kautta pyrittiin kuvaamaan aikakauden jännitteitä ja määritte-

lemään suhdetta niihin. Kirjallisissa kuvauksissa korostettiin uutuutta, vauhtia ja

elämänriemua. 1920-luvun loppupuolelle tultaessa nämä kokemukset jäivät sivum-

malle ja saivat uusia sävyjä, kun kirjallisuudessa pyrittiin tekemään johtopäätöksiä

kuluneesta vuosikymmenestä. Uutuuden ja elämänjanon takaa paljastui jatkuva le-

vottomuus ja tyhjyys sekä pettymys ihmisen arvoihin ja toimintaan.60

57 Rojola 1999b, 150–151, 155–157.
58 Rojola 1999c, 122–130.
59 Mäkinen 1989, 52.
60 Koskela 1999b, 315; Koskela 1999c, 261–263.
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II Kristinusko pääkaupungin arjessa

2.1. Kirkkorakennus symbolina ja maamerkkinä kaupungin
kuvissa
Suuret instituutiot näyttäytyvät kansalle usein näkyvien elementtien, kuten niille

kuuluvien rakennusten ja työntekijöiden, kautta. Tällaiset näkyvät asiat tuovat ins-

tituutioita lähemmäksi tavallista ihmistä sekä saattavat inhimillistää kaukaiselta ja

hahmottomalta tuntuvaa organisaatiota. On oleellista tutkia, miten kirkon ja uskon-

non näkyvät piirteet kuvataan tutkitussa lähdekirjallisuudessa, sillä niiden avulla

voidaan yrittää hahmottaa kirkon ja uskonnon ”julkisivua” ja näyttäytymistä ihmis-

ten arjessa 1920-luvulla. Kirkon käsitettä voidaan käyttää viittaamaan konkreetti-

seen kirkkorakennukseen, kirkkoon seurakuntana ja jäsentensä muodostamana yh-

teisönä tai hierarkkiseen instituutiojärjestelmään. Tässä luvussa käytän pääasiassa

”kirkkorakennus”-termiä viittaamaan konkreettisiin kirkkotiloihin, mutta poik-

keuksellisesti käytän myös ”kirkko”-termiä tässä yhteydessä rakennukseen viittaa-

vana.

Tutkitussa kaunokirjallisuudessa kirkkorakennuksilla vaikuttaa olevan selke-

ästi kaksi erillistä tehtävää ja roolia. Kirkkorakennusten ensimmäisenä roolina on

toimia symbolina ja välittäjänä konkreettisen ja abstraktin, pyhän ja profaanin, vä-

lillä. Kuvauksissa kirkkorakennuksen näkeminen tai kirkonkellojen kuuleminen

toimii romaanihenkilöille ensin muut toimet pysäyttävänä elementtinä ja sen jäl-

keen porttina toiseen todellisuuteen tai uusiin ajatuksiin. Kersti Bergrothin romaa-

nissa Kiirastuli kirkkorakennukset ovat läsnä päähenkilö Ruthin ja hänen tapaa-

mansa tohtori Hallen kävellessä kaupungilla ja pysähtyessä hetkeksi kuuntelemaan

kirkonkelloja:

—Kirkonkellojen ääni on vertauskuva, sanoi tohtori. Jokainen kirkko ja jokainen risti on ver-
tauskuva. Ajattele sitä! Kaikkien näiden vuokratalojen ja pankkien keskellä, jotka heti suo-
raan sanovat mitä ne tarkoittavat, on rakennuksia, merkkejä, ääniä, jotka viittaavat salaisuuk-
siin.61

Tohtori pyrkii osoittamaan Ruthille kaupungin näkymättömiä asioita ja symboleja,

jotka jäävät tavallisuudessaan usein huomaamatta. Ruth oppii tulkitsemaan symbo-

lien kieltä ja viestintää ja sen myötä hänelle avautuu katkelmassa salaisuuksien

maailma, jota hän ei ole aikaisemmin huomannut.

61 Anttila 1922, 236.
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Arkkitehtuurin keinoilla kirkkorakennuksissa on pystytty ainutlaatuisella ta-

valla ilmentämään pyhää ja tuonpuoleista. Arkkitehtuurin ilmaisuvoimaa on hyö-

dynnetty massiivissa kirkkorakennuksissa, jotka pelkästään kokonsa puolesta vies-

tivät kirkon vallasta, läsnäolosta ja merkityksellisyydestä. Esimerkiksi Helsingin

rakennusjärjestysten säännöt rakennuskorkeudesta eivät 1900-luvun vaihteessa

koskeneet muiden yleisten rakennusten ohella kirkkoja.62 Tämä mahdollisti kirkko-

arkkitehtuurin vapauden hyödyntää rakennuksen massiivista kokoa ja korkeutta tai-

teen välineenä. Arkkitehtoniset elementit ja näyttävyys eivät kuitenkaan olleet it-

seisarvoina kirkkoarkkitehtuurissa, vaan niiden taustalta löytyy käsitys kirkkora-

kennuksesta Jumalan asuinpaikkana ja pyhänä tilana, ja näiden ilmentäminen ja

kunnioittaminen on ollut tärkeää ulkoista rakennusta suunnitellessa. Kirkkoraken-

nuksella on kaupunkitilassa samaan aikaan profaani- ja sakraaliulottuvuus.

Selma Anttilan romaanista Uhri löytyy puolestaan muutamia kuvauksia kir-

koista arkielämän lomassa. Eräänä iltapäivänä päähenkilöäiti ja hänen leikki-ikäiset

poikansa avaavat ikkunan katsellakseen kaupungin kattoja:

Äkkiä halkaisee ilman kumea kirkonkellon läppäys ja hetken kuluttua toinen. Siihen yhtyvät
vanhan venäläisen kirkon heleät ja nopeat soinnut hätäisinä, kiirehtivinä, hiukan hermostu-
neina yksitoikkoisella sävelellään. Avaruus tuntuu olevan ääntä täynnä, ja meitä sen aallot
huuhtelevat lempeällä hyväilyllä. Se täyttää kotimme, suo turvallisuuden tuntoa ja taivuttaa
mielemme kiitollisuuteen.63

Katkelma jatkuu henkilöiden pohdinnalla siitä, mitä kirkot merkitsevät. Perheen äiti

kertoo pojille kirkon olevan turvallinen paikka ja sen läsnäolon muistuttavan ihmi-

siä armahtavaisuudesta, hyvästä voimasta ja rakkaudesta.64 Kirkkorakennus on per-

heelle tärkeä osa kaupunkia ja kuvauksessa se vaikuttaa toimivan opetuksellisena

elementtinä, jonka avulla perheen äiti käsittelee poikien kanssa elämän eksistenti-

aalisia teemoja.

Kirkkorakennusten toinen ja yleisempi rooli kaunokirjallisuudessa on toimia

kaupungin maamerkkeinä ja kaupunkitilan jaksottajina. Teosten henkilöt jäsentävät

ympäröivää kaupunkitilaa yleisesti tunnettujen rakennusten, kuten kirkkojen,

kautta. Mika Waltarin romaanissa Suuri illusioni kirkkorakennukset toimivat koh-

tauspaikkoina ja maamerkkeinä romaanihenkilöille ja heidän välisille kohtaami-

sille.65 Kirkkorakennuksilla on myös keskeinen osa kaupungin maisemakuvauk-

sissa:

62 Jones 2000, 115–116; Laine 2013, 273–274.
63 Anttila 1922, 84.
64 Anttila 1922, 85.
65 Waltari 1928, 49, 94, 216, 218.
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Hän nousi kannelle. Ilma oli yhtä herttainen kuin aamulla. Taivas pilvetön ja merellä kulki
vain vähäinen viri. Kaukana, saarien takana, näkyivät Helsingin kirkkojen harjat, nousi tai-
vaalle jokunen savuhattarakin tehtaiden piipuista.66

Kirkkorakennusten esiintyminen kaunokirjallisissa kaupunkikuvauksissa ei ole yh-

teydessä lähdeteosten sisältämään muuhun uskonnollisuuteen, vaan kirkkoraken-

nukset liittyvät muiden rakennusten tavoin osaksi urbaania kaupunkikuvaa. Maise-

makuvauksissa kaupungin olemus rakentuu tunnistettavien figuurien varaan ja tun-

nistettavimpia ja erottuvimpia ovat usein juuri kirkkorakennukset. Toisaalta kau-

pungin tunnettujen maamerkkien sisällyttäminen kerrontaan voi olla kirjailijan

keino tuoda teoksen fiktiivistä maailmaa lähemmäs lukijaansa ja auttaa tätä samas-

tumaan päähenkilöiden elämään.

Kirjallisuudentutkija Lieven Ameel esittää väitöskirjassaan, että kaupunki

kuvataan kaunokirjallisuudessa usein metaforien ja vertauskuvien kautta. Yleisin

näistä metaforista on kuvaus kaupungista elävänä organismina, joka syntyy, elää ja

kuolee. Paljon käytettyjä metaforia ovat myös kaupunki ihmiskehona, body, ja nai-

sellisen luonnon ilmentymänä, the feminine nature of the city. Helsinki ilmenee

1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kirjallisuudessa Ameelin mukaan useasti nuo-

rena ja viattomana tyttönä, mikä viittaa Helsingin tuoreeseen asemaan pääkaupun-

kina. Kaupungin yleiskuviin sisältyy usein kahden kaupunkiarkkityypin, linnak-

keen ja temppelin, kuvaukset. Linnake tuo esiin yhteiskunnan tekniikan ja puolus-

tuksen elementit, kun taas temppeli muistuttaa läsnäolollaan sosiaalisesta ja moraa-

lisesta puolesta kaupunkiyhteisössä.67 Kaupungin katsotaan edustavan modernia

elämää ja sen varjopuolia. Tällöin maaseutu näyttäytyy kaupungin ja modernin vas-

takohtana, jolloin paluu maalle tarjoaa ratkaisun modernin luomiin ongelmiin.68

Edellä esitellyissä lähdeteoksissa Ameelin osoittamat piirteet eivät suoranai-

sesti nouse esiin, mutta katkelmissa korostuu kirkkorakennuksen ja sen symbolien

erilaisuus ja erottuvuus suhteessa muuhun kaupunkikuvaan. Sekä Bergrothin että

Anttilan romaanien katkelmissa henkilöhahmot havahtuvat huomaamaan kirkkoon

liittyvän symboliikan ja se johtaa heidät toisiin ajatuksiin, ikään kuin abstraktim-

malle tasolle pohtimaan merkityksiä symbolien takana. Tutkitun kirjallisuuden ku-

vauksissa kaupunkiympäristö näyttäytyy vastakohtana sakraaleiksi mielletyille

kirkkorakennuksille, jotka edustavat pysyvyyttä ja toista todellisuutta hektisessä ja

66 Palola 1929, 202.
67 Ameel 2013, 42–43, 148.
68 Rojola 1999b, 163.
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muuttuvassa Helsingissä. Pysyvän ja modernin asettaminen vastakkain kirkkora-

kennusten ja urbaanin pääkaupungin keinoin korosti kummankin tyypillisiä ja kar-

rikoituja piirteitä, eikä samanlaisten vastakohtaisuuksien muodostaminen maaseu-

tuympäristössä olisi toteutunut yhtä tehokkaasti.

2.2. Papisto kirkon kahtalaisina kasvoina
Papistosta ja yksittäisistä papeista löytyi muutamia kuvauksia 1920-luvulla julkais-

tussa kaunokirjallisuudessa. Kuvaukset voi luokitella yleisiin kuvauksiin ammatti-

ryhmästä ja tarkempiin kuvauksiin ammattia edustavista yksilöistä. Yleiset kuvauk-

set ja puheet papeista yhtenäisenä ammattiryhmänä ovat pääasiassa negatiivissävyt-

teisiä ja kriittisiä. Esimerkiksi Joel Lehtosen teoksessa Rakastunut rampa kuva pa-

pistosta syntyy Sakris Kukkelmanin yksinpuheluiden kautta.69 Kukkelmanin kom-

mentointi on poikkeuksetta kriittistä:

Nuo iankaikkiset papithan… siunasivat esimerkiksi sotaan lähteviä sotamiehiä, vastoin sitä
käskyä, ettei saa tappaa. Ja keskiaikaisten kirkkoruhtinaitten tavalla he kantoivat tarkasti ve-
ronsa… eivätkä eläneet köyhistä köyhimpinä, vaikka Kristus käski luovuttamaan toisen ha-
meensa lähimmäiselleen, jos kenellä on kaksi hametta…70

Kukkelmanin kuvauksen perusteella papit eivät olleet koko kansan pappeja, vaan

toimivat kaksinaismoralistisesti asettuessaan sisällissodassa valkoisten puolelle. Li-

säksi papisto ahnehti itselleen liikaa maanpäällistä omaisuutta, vaikka heidän olisi

pitänyt omalta osaltaan huolehtia seurakunnan köyhimmistä Raamatun opetusten

mukaisesti.

Yksittäisiä papin hahmoja löytyy tutkitusta kirjallisuudesta lukuisia, vaikka

suurinta osaa heistä kuvataan vain vähän. Henkilökuvauksista nousee esiin melko

karikatyyrimaiset ja mustavalkoiset pappihahmot, joista toinen kohtaa ihmisiä lem-

peydellä ja rakkaudella, kun toinen puolestaan juonittelee ja ajattelee vain omaa

etuaan. Positiiviseen sävyyn kuvattuja pappihahmoja löytyy kirjallisuudesta use-

ampia.71 Kuvausten perusteella papista tekee hyvän oikeudenmukainen ja kristin-

uskon opetuksen mukainen toiminta sekä tapa kohdata ihmisiä kunnioittavasti ja

ymmärtäen.

Arvid Järnefeltin molemmista tutkimuksessa mukana olevista teoksista löy-

tyy hyvään ja empaattiseen ihmisten kohtaamiseen perustuva positiivinen pappiku-

vaus. Teoksessa Vanhempieni romaani II nuori kirjailija itse joutuu taipumaan

69 Esim. Lehtonen 2006, 20, 52, 158.
70 Lehtonen 2006, 52.
71 Mm. Kallio 1923; Järnefelt 1927; Järnefelt 1929.
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isänsä vankkumattomaan vaatimukseen ripillä käymisestä ja ehtoollisesta. Isä

Aleksandr järjestää pojalleen yksityisen rippikoulun papin kanssa:

Hän meni kaupungin silloisen parhaan saarnamiehen, ihaillun pastori Hildénin luo, kertoi
tälle kaiken, ja he sopivat keskenään, että ripillepääsyn ehdot, mitä tulee uskontunnustukseen,
käsitellään mahdollisimman vapaamielisesti. - - Pastori itse osoitti olevansa kohteliaisuus ja
myötämielisyys itse. Hänellä oli suuret, molempia huulia peittävät tummat viikset ja tavatto-
man sileähipiäinen iho. Suuret silmät kaarevine kulmineen ja tummine ripsineen erottuivat
jyrkästi miellyttävän kalpeista, maukkaaseen kahvinjuontiin kutsuvista kasvoista. Sekä opet-
taja että oppilas olisivat ehkä mieluummin tulleet ystäviksi kuin pohtineet riitakysymyksiä.72

Arvidin kielteistä suhtautumista uskontoon ja rippikouluun lieventää miellyttävä ja

keskusteleva pappi, jonka vuoksi Arvid on valmis joustamaan joistakin periaatteis-

taan ja saamaan rippikoulun suoritettua. Papin persoonalla ja kohtaamisella näyttää

olleen tässä kuvauksessa positiivinen ja ennakkoluuloja murtava vaikutus. Järnefel-

tin teoksessa Minun Marttani pappi on läsnä vain kerran ja silloin kyseessä on Mar-

tan hautajaiset. Päähenkilö Lassin olotila on epätoivoinen ja hän kyseenalaistaa

koko maailmankuvansa ja uskomuksensa häntä kohdanneen surun edessä. Papin

siunauspuhe hautajaisissa on empaattinen ja Lassin tuntemuksiin samaistuva. Pappi

kuvailee ”liikutuksesta värisevin sanoin” Marttaa, tämän hienoa ja ihailtavaa per-

soonallisuutta ja sanattomaksi jättävää tragediaa:

[Hän] sanoi, itsekin äärimmilleen järkytettynä, että meidän täytyy seistä hämmästyneinä tä-
män ankaran kohtaloniskun edessä.

Sellainen koko ympäristöni yhtyminen minun kapinallisiin tunteisiini auttoi paljon
tervehtymistäni, minä rupesin vähin puhelemaan heidän kanssaan, ja pian hoitajattareni kat-
soi voivansa jättää minut yksikseni päiväksi tai pariksi, sitten jo viikoksi.73

Pappi ei ilmeisesti yritä löytää selitystä tapahtuneelle, vaan pyrkii lohduttamaan ja

ottamaan osaa Lassin suruun. Lassille kokemus siitä, että hänen tunteensa ja reak-

tionsa ovat sallittuja ja muiden jakamia, vaikuttaa positiivisesti häneen ja edistää

suruprosessia. Tässä kuvauksessa papin rooli näyttäytyy positiivisessa valossa ja

hänen kohtaamisensa Lassin kanssa sielunhoidollisena ja Lassia tukevana.

Järnefeltin 1920-luvun tuotantoa on kiinnostava suhteuttaa hänen aiempiin

teoksiin ja maailmankuvaan. Ensimmäisen luomiskauden takia Järnefeltiä pidettiin

tolstoilaisuuden sanansaattajana ja elämäntapojensa puolesta yhteiskunnan ulko-

puolelle asettujana ja anarkistina, joka ei esimerkiksi kastattanut lapsiaan tai mak-

sanut verojaan. Järnefelt oli myös pääosallistujana toukokuun 1917 kirkkomella-

koissa, joissa hän kolmesti julisti Helsingin kirkoissa jumalanpalvelusten yhtey-

dessä oppiaan rakkaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta aiheuttaen järjestyshäiriöitä

72 Järnefelt 1929, 299.
73 Järnefelt 1927, 153–154.
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ja saaden toiminnastaan kahden kuukauden vankilatuomion. Järnefelt muutti kui-

tenkin 1920-luvun alussa elämäntyyliään, luopui sarkapuvustaan, jota oli käyttänyt

uskoontulostaan lähtien, ja asui viitisen vuotta pääasiassa ulkomailla.74 Muutoksen

huomaa hänen tuotannostaan, sillä molempien tutkittujen lähdeteosten pappikuvaus

saattaisi olla 1900-luvun alussa kirjoitettuna hyvinkin toisenlainen tätä taustaa vas-

ten. Järnefeltin suhde evankelis-luterilaiseen kirkkoon vaikuttaa olleen tuolloin erit-

täin kriittinen lapsien kastamattomuudesta ja kirkkomellakoista päätellen. Oletetta-

vasti Järnefeltin kritiikki kohdistui yleisesti ympäröivän yhteiskunnan rakenteisiin,

kirkkoon vanhana instituutiona sekä kirkon moraalisanoman ja tekojen väliseen ris-

tiriitaan. Järnefelt vaikuttaa 1920-luvulla julkaistujen romaaniensa perusteella lep-

pyneen kritiikkinsä suhteen. Voi myös olla, ettei hän kokenut tarpeelliseksi käsitellä

yhteiskuntakriittisiä teemoja enää myöhemmässä tuotannossaan keskityttyään nii-

hin niin voimakkaasti aiemmalla luomiskaudella.

Selma Anttilan romaanista Uhri löytyy oikeudenmukaisen toiminnan vuoksi

hyvänä pappina kuvattu vankilapappi. Hän toimii välittäjänä ja asioiden selvitteli-

jänä sisällissodassa valkoisten joukoissa taistelleen Apu-pojan jouduttua punaisten

vangiksi Viipurissa. Pappi oli selvittänyt Avun tilannetta ja mahdollista tuomiota

sekä lopulta huolehtinut, ettei tuomiota muutettaisi.75 Papin toiminta vaikuttaa ku-

vauksen perusteelta asialle omistautuneelta ja hän vaikuttaa hyödyntävän tilan-

teessa oman entisen asemansa etuja Avun auttamiseksi. Papista muodostuu ihmi-

sistä välittävän, humaanin ja rinnalla kulkevan henkilön kuva ja hänen toimintansa

täyttää hänelle ammatin puolesta asetetut, ääneen lausumattomat vaatimukset. Ant-

tilan romaanissa uskonto esiintyy kauttaaltaan positiivisessa valossa muun muassa

jatkuvassa kohtaloajattelussa, kirkkorakennusten kuvailussa ja tämän yksittäisen

papin toiminnassa. Syynä tähän saattaa olla romaanin keskittyminen sisällissodassa

valkoisten puolella olleeseen perheeseen, jonka suhteessa kirkkoon ja uskontoon ei

lähtökohtaisesti ollut suurempaa ideologista kitkaa. Jos Anttilan romaanissa olisi

esiintynyt kritiikkiä esimerkiksi papistoa kohtaan, se olisi tästä poliittisesta lähtö-

kohdasta voinut vaikuttaa hieman oudolta ja kirjailija olisi saattanut joutua perus-

telemaan sitä. Dosentti Ulla-Maija Peltosen mukaan 1930-luvulle asti suomalai-

sessa yhteiskunnassa ja sen myötä kirjallisuudessa oli vallalla valkoisten voittajien

tulkinta sisällissodasta, jota pidettiin virallisena ja totuudenmukaisena.76 Tutkitussa

74 Kopponen 2002; Isopahkala 2009, 29.
75 Anttila 1922, 267–272.
76 Peltonen 2009b, 464–465.
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kirjallisuudessa on mukana muutamia tästä valtauomasta poikkeavia teoksia, mutta

pääasiassa kaunokirjallisuus myötäilee Anttilan romaanin tapaan valkoisten ja kir-

kon silloista tulkintaa sodasta.

 Olavi Kallion romaanissa Herran vanki pappi on varsinaisesti läsnä ainoas-

taan Erkin rippikoulussa ja ammattikunta mainitaan ihmisten puheissa useamman

kerran. Rippikoulun alussa pappi harmittelee kaupunkilaisnuorten kiinnostuksen-

kohteita, ”elämänkoreutta ja silmäinpyyntöä”, sekä sitä, etteivät he vaikuta olevan

kiinnostuneita kirkon tarjoamista ”iäisyystotuuksista”. Papin mukaan toisenlaista

oli ollut maalla, jossa hän oli ollut pappina useita vuosia.77 Papin omia lähtökohtia

rippikouluopettamiselle kuvaillaan seuraavasti:

Pastori lähti siitä edellytyksestä, että hänen opetettavanaan oli joukko yksinkertaista nuori-
soa, jolla ei vielä ollut mitään omakohtaisia vaikeuksia, vaan jotka olivat unohtaneet koulussa
oppimansa uskonnollisen tiedon alkeet. Ne oli uudestaan heille palautettava mieliin. Ja kun
ne jälleen oli pykälä pykälältä taottu heidän päähänsä, niin ne omalla todistusvoimallaan syn-
nyttivät heissä sen uskon, mikä ehtoolliselle käymisen edellytyksenä oli.78

Tekstikatkelman jatkuessa kaikkitietävä kertoja esittää kritiikkiä papin näkemystä

kohtaan argumentoiden, että vastaavalla tavalla rippikoulunuorille olisi voinut

opettaa minkä tahansa uskonnon, jos uskonnossa oleellista oli ”selittämättömien,

salaperäisten voimien orjamainen pelko”.79 Kirjan pappi näki katkelmassa tärkeim-

mäksi tehtäväkseen rippikoulussa olla tietoa antava auktoriteetti. Hänen käsityk-

sensä mukaan kristinuskon opinkohdat perustelevat itse itsensä omalla sisällöllään

ja voimakkuudellaan, eikä hänen tarvitse perustella tai selittää niitä sen tarkemmin

rippikoululaisille. Romaanin papin näkemys mukailee lähes täysin 1800-luvun lo-

pun ja 1900-luvun alun kirkossa olleita teologisia käsityksiä, joiden mukaan kris-

tinusko oli ristiriidassa modernin ajattelun ja sen vaatimusten kanssa. Kristinuskon

ei tarvinnut mukautua ja noudattaa uusia vaatimuksia, vaan se perusteli oman ole-

massaolonsa ja oppinsa itsessään.80

Myöhemmin Kallion romaanissa pappien ammattikunta siirtyy aktuaalisesta

läsnäolosta ihmisten puheiden aiheiksi. Erkki tapaa työväenliikkeen kokouksessa

entisen pyhäkoulunopettajansa Henrikssonin, joka saarnaa kiihkeästi kirkkoa ja

porvariston valtaa vastaan.81 Käänteentekevänä hetkenä Henriksson kuvaa tapaa-

mistaan papin kanssa, kun hän yritti etsiä ruokaa ja apua monilapsiselle perheelleen:

77 Kallio 1923, 136–137.
78 Kallio 1923, 138.
79 Kallio 1923, 138.
80 Murtorinne 1992, 336–339.
81 Kallio 1923, 355–357.
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Tuli se pappi röyhistellen ja pullistellen ja hampaitaan tikulla kaivellen ja rasvainen naama
hyvinvointia paistaen tiedustelemaan asiaani. Vaikea sitä oli puhua, jukoliste, silloin minulla
ei ollut muuta halua, kuin iskeä sitä hurskaaseen naamaan, niin että rasva olisi präiskinyt.
Hän istui keinutellen ruhoaan ja sanoi sitten: — Vaikeasti ovat asianne, mutta kiittäkää Ju-
malaa, hänen armoaan se on. Hän ei ole unohtanut teitä. Ketä hän rakastaa, sitä kurittaa!82

Henriksson kuvaa, kuinka hän suuttui ja jätti sillä hetkellä kirkon lopullisesti taak-

seen. Romaanin kuvaus hyödyntää mahdollisuutta vastakkainasetteluun kuvates-

saan Henrikssonin ovelta ovelle kiertävänä, vatsa kurnivana kerjääjänä, joka odot-

taa saavansa ahdinkotilaansa apua omalta väeltään ja työtovereiltaan, ja papin puo-

lestaan pulskana porvarina, jonka empatiakyky riittää omalta ahneudeltaan vain vii-

sikymmenpennisen tarjoamiseen Henrikssonille. Pappi on kuin kuolemansyntien

ruumiillistuma, jonka kristillisyys ja moraalinen toiminta on peittynyt ahneuden,

ylensyönnin ja himon alle. Kuvauksen kritiikki vaikuttaa kohdistuvan pääosin kir-

kon ja papiston porvarillisuuteen sekä kaksinaismoralismiin. Sen mukaan samaan

aikaan, kun osa väestöstä kärsi puutteesta ja köyhyydestä, papisto nautti taloudelli-

sesti huolettomasta elämästä, eikä noudattanut itse omaa opetustaan vähäisimmistä

huolehtimisesta ja lähimmäisenrakkaudesta. Romaanissa esiintyy jonkin verran sa-

manlaisia kuvauksia ja vastaavaan viittaavia lauseita papeista. Kuvausten sävy on

suoraan verrannollinen Erkin kasvuun ja aktiivisuuteen työväenliikkeessä. Kritiikki

saavuttaa huippunsa kirjan loppupuolella Erkin ollessa tehtaan luottamusmiehenä

1910-luvun puolivälissä, jolloin myös kohtaaminen entisen pyhäkouluopettaja

Henrikssonin kanssa tapahtuu. Kallion kirjan pappeja koskeva arvostelu mukailee

sosialismin ja työväenliikkeen esittämää uskontokritiikkiä, jota analysoidaan enem-

män myöhemmin.

Kristinusko näyttäytyi kaunokirjallisuudessa papiston kautta jopa yllättävän

vähän, ja pappeja esiintyi erillisinä persoonina ja henkilöhahmoina kirjallisuudessa

vähänlaisesti. Tutkitun kirjallisuuden perusteella papin kuva jää melko ohueksi ja

kahtiajakautuneeksi. Toisaalta papit toimivat ammatissaan seurakuntalaisten odo-

tukset täyttäen ja pyrkien myötäelämään heidän elämäntilanteitaan, ja toisaalta pa-

pit toimivat myös omaa etuaan ajatellen ja häikäilemättömästi vastoin omia opetuk-

siaan. Kiinnostavaa on se, että yksittäisten pappihahmojen positiivisuus tuli esiin

ikään kuin yllätyksenä ja siitä kerrottiin kuvailevin adjektiivein. Tämän voisi tulkita

heijastelevan aavistuksen ennakkoluuloista tai neutraalia yleiskäsitystä papistosta

ja sen edustajista, joka muuttui melko nopeasti miellyttävän papin tapaamisen ai-

82 Kallio 1923, 357.
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kana. Toisaalta positiiviset kuvaukset on mahdollista nähdä tukena vallinneelle por-

varihallinnolle ja sen mukana evankelis-luterilaiselle valtionkirkolle. Tällaisten

johtopäätösten tekeminen kaunokirjallisten tekstien pohjalta on riskialtista ja hute-

rasti perusteltua, mutta ne voivat heijastella tämän kaltaisia aatteellisia näkemyksiä.

Kritiikin yhteydessä papisto niputettiin usein yhdeksi kokonaiseksi joukoksi, joka

oli kollektiivisesti syyllistynyt kritisoijan osoittamiin tekoihin ja epäselvyyksiin,

eikä kritiikkiä kohdistettu yhteen pappiyksilöön. Samoin on huomattava, että kri-

tiikki näyttää kohdistuvan ennen kaikkea ammattikunnan toimintaan ja sen moraa-

lisuuteen.

Teosten sijoittuminen pääkaupunkiin on voinut vaikuttaa edellä kuvattuihin

negatiivisiin ennakkokäsityksiin papistosta sekä yleisesti pappihahmojen vähäisyy-

teen tutkitussa kirjallisuudessa. Voi olla, että kirkko profiloitui maaseudulla enem-

män edustajiensa kautta kiinteän paikallisuuden ja tiiviin yhteisön vuoksi ja kau-

punkiympäristössä vastaavanlainen läsnäolo ja henkilökohtaisuus ei ollut mahdol-

lista samassa määrin. Tämä on voinut vaikuttaa pappien häviämiseen arkisesta kau-

punkikuvasta, jolloin ennakkoluulot tai kuulopuheet ovat voineet rakentaa mieliku-

via papistosta entistä enemmän.

2.3. Raamattuviittaukset kerronnan tasojen mahdollistajana
ja osana arkista puhetta
Yhtenä kristinuskoon viittaavana ilmiönä tutkitussa lähdekirjallisuudessa nousi

esiin Raamatun läsnäolo niin konkreettisena kirjana kuin epäsuorina viittauksina

sen sisältöön ja retoriikkaan. Raamattuun viittaavat ja sitä käsittelevät kohdat on

mahdollista jakaa kahteen väljään kategoriaan sen perusteella, pyrkivätkö ne muo-

dostamaan raamattukytkennän ensisijaisesti sisällön vai muodon avulla. Sisältöläh-

töiset kytkennät pyrkivät tekstissä suorien lainausten lisäksi selittämään, perustele-

maan ja oikeuttamaan sekä herättämään samastumista. Muotolähtöiset kytkennät

pyrkivät ensisijaisesti retoriikan, tekstin muodon ja tyylin avulla luomaan kytken-

töjä Raamattuun. Kategoriat eivät ole selvärajaisia, vaan monet tekstikohdat hyö-

dyntävät raamattuviittauksissa sekä sisältöä että muotoa. Pyrkimykseni on katego-

rioiden avulla hahmottaa ja tehdä ymmärrettäväksi raamattuviittausten moninai-

suutta tutkitussa lähdekirjallisuudessa.

Raamatuntutkija Niko Huttunen jaottelee raamattukytkennät artikkelissaan

”Intertekstuaalinen, reseptiohistoriallinen ja vaikutushistoriallinen analyysi” yksi-

tyiskohtaisesti muun muassa suoriin viittauksiin raamatulliseen teemaan tai kerto-
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mukseen ja viittausten muunnelmiin.83 Tutkitusta lähdekirjallisuudesta löytyy use-

ampia esimerkkejä näistä kaikista. Suoria raamattuviittauksia käytetään pääasiassa

henkilöhahmojen suusta tulevina viisauksina ja suoraan Raamatusta luettuina teks-

tipätkinä. Esimerkiksi Olavi Kallion romaanissa Herran vanki Erkin äidiltä löytyy

aina tilanteeseen sopiva raamatunlause jaettavaksi pojalleen:

– Tuli vain mieleeni tämä raamatun sana: Jos ei Herra huonetta rakenna, turhaan rakentajat
työtä tekevät…  – Äsh, pääsi Erkiltä.

Taas äiti veti esille raamatunlauseitaan.84

Kohdassa Erkin äiti löytää viittauskohdan ja hyväksi katsomansa elämänviisauden

hänelle läheisestä Raamatusta. Unto Karrin romaani Sodoma puolestaan hyödyntää

Raamatun maailmaa selittävää otetta viittaamalla alkukertomustematiikkaan ku-

vaillessaan toisen päähenkilön, Allin, isän suhtautumista maailmaan:

Mutta kaikesta tästä viheliäisyydestä, raadollisuudesta, syytti vesuri naista, koko ihmissuvun
alkuäitiä. Nainen ja käärme. Ne olivat yhtä. Ne suistivat ihmisen kadotuksen portaille, ja sitä
tietä on ihmissuku vaipunut polvesta polveen yhä alemmaksi, kunnes ei ole enää yhtä ainoaa
tervettä miestä.
– Mikä on synti?
– Nainen.
– Mikä on petollisin elävä maan päällä?
– Nainen.
Tämä oli Vesurin uskontunnustus, se suuri elämänkäsitys, jonka ympärillä hänen sairaalloiset
askartelivat yötä päivää.85

Isä ”vesuri” löytää syntiinlankeemuskertomuksesta syypään kaikelle hänen kohtaa-

malleen kärsimykselle ja oikeuttaa vihansa naista kohtaan tällä Raamatun kohdalla.

Samoin naisen tunteellisuuteen ja ”kyynelöintiin” taipuvaista luonnetta selitetään

Vappu Ouran romaanissa Sammuen ja syttyen sillä, että naisten ”täytyy saada itkeä

sopivina ja sopimattomina hetkinä ollakseen aitoja Eevoja”.86 Samassa lajissa Raa-

matun maailmaa selittävän käytön kanssa ovat sen perusteleva ja oikeuttava käyttö.

Arvid Järnefeltin teoksessa Vanhempieni romaani II kaupunginosan rouvat päättä-

vät ryhtyä toimimaan Ratakadulle perustettua ilotaloa vastaan:

Toiseen kokoukseen hankittiin siis miespuolisen lainopillinen asiantuntijain lausunto. Tämä
lausunto tuli suurena yllätyksenä kaikille. Yleisten käsitysten ja vallitsevien lakien mukaan
naisella ei ollut mitään mahdollisuutta saada julkisissa asioissa ääntänsä kuuluviin. ”Nainen
vaietkoon seurakunnassa”, oli jo apostoli Paavali sanonut. Ja ilman miestensä valtuutusta
naiset eivät siis saisi oikeastaan kokouksiakaan pitää, saati toimia yhteiskunnallisten laitosten
muuttamiseksi.87

83 Huttunen 2013, 100.
84 Kallio 1923, 340.
85 Karri 1929, 17.
86 Oura 1928, 54.
87 Järnefelt 1929, 305.
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Katkelman maailma sijoittuu naisten äänioikeutta ja vaikutusmahdollisuuksia edel-

täneeseen aikaan, ja käytäntö oli kirjattu lakiin. Lain lisäksi katkelmassa esiintyvät

lainopilliset asiantuntijat hakevat päätökselle vakuuttavuutta ja perustelua Uudesta

testamentista Paavalin opetuksista. Raamattua siis käytetään oikeuttamaan vallin-

neita näkemyksiä ja käytäntöjä lähdekirjallisuuden kuvauksissa. Neljäntenä kei-

nona on Raamatun käyttö samastumisen ja samastuttamisen ilmauksissa esimer-

kiksi luomalla viittauksia Raamatun henkilöhahmoihin.88 Huomioitavaa on se, että

tämän kaltaisia viittauksia esiintyy myös kolmannen lähdekirjaryhmän teoksissa,

joissa ei ole muutoin kristinuskoon viittaavaa materiaalia. Tällöin viittaukset ovat

luultavimmin peräisin yleiskieleen ja yhteiseen kulttuuriainekseen sulautuneista

raamattuviittauksista, joiden alkuperäinen lähde ja konteksti ovat hämärtyneet.89

Joidenkin raamattuviittausten kohdalla on kuitenkin selvää, että tekstin lukijalta

oletetaan jo Raamatun kohtalaista tuntemista, jolloin intentio raamattukytkennän

syntymiseen on huomattavissa.90 Yhteistä kaikille edellä esitetyille jaotteluille on

keskittyminen sisällölliseen ja intertekstuaaliseen raamattukytkentään.

Toisen väljän yläkategorian alla ovat tekstikatkelmat, joissa on pyritty luo-

maan raamattuyhteys käytetyn kielen, muodon ja retoriikan kautta. Tällaisia keinoja

ovat muun muassa yhdenmukaisuutta ja toistoa retorisena kuviona tarkoittava pa-

rallelismi sekä epäsuoraa viittausta ja kiertoilmausta kaunokirjalliseen teokseen tar-

koittava alluusio.91 Esimerkiksi Arvid Järnefelt on käyttänyt parallelismia romaa-

ninsa Minun Marttani viimeisessä kappaleessa:

Oi autuutta, muistaa, että Martta on kuollut tapaturmaisen kuoleman, lyöden päälakensa liian
matalan kellarinoven päätyyn!
Oi autuutta, muistaa hänen kuolinkasvojensa tyyntä rauhaa ja hänen kiitollista hymyänsä
kaukana, kaukana kaikista tuomioistuimista!
Oi autuutta, saada takaisin lapsuutensa usko, että sattumaa ei ole, vaan kaikki on armoa!
Oi elonantavaa autuutta, rakastaa jälleen maailmaa, tietää, ettei ihmisistä ole kukaan häntä
kiduttanut, ei paljastanut hänen sydämensä salaisuuksia eikä niitä maailmalle julistanut!
Minä kiitän ja ylistän maailman hyvyyttä. Olen jälleen terve.92

Tekstikatkelma ei viittaa missään kohdin suoraan Raamattuun, mutta Järnefeltin

käyttämässä tyylissä, muodossa ja sanavalinnoissa on selkeitä viitteitä Raamatun

runo- ja viisauskirjallisuuteen. Suoria viittauksia juuri Raamatun runo- ja viisaus-

kirjallisuuteen on hyödynnetty ensisijaisesti retorisena tyylikeinona. Sekä Unto

88 Mm. Bergroth 1922, 56; Waltari 1928, 83; Karri 1929, 17.
89 Mäkinen 1989, 72–73; Riikonen 2003, 96–97; Huttunen 2013, 102.
90 Muun muassa Setälä 1928, 121; Soini 1928, 223.
91 Alluusio 2014; Parallelismi 2014.
92 Järnefelt 1927, 199.
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Karrin romaanissa Sodoma että Mika Waltarin romaanissa Suuri illusioni on käy-

tetty Saarnaajan kirjan kohtaa kaiken turhuudesta ja siitä, ”ettei ole mitään uutta

auringon alla”. Jälkimmäisessä romaanissa päähenkilö Hart ja maisteri Hellas käy-

vät lyhyen keskustelun lainaten pelkästään Saarnaajan kirjan säkeitä.93 Näillä raa-

mattukytkennöillä on myös merkitystä tekstin sisällön kannalta, mutta retoriikan ja

kielen muodon voi tulkita olevan yhtä merkityksellisiä, sillä raamattukytkentä on

pyritty muodostamaan nimenomaan Raamatun runo- ja viisauskirjallisuuteen. Tälle

jälkimmäiselle yläkategorialle on tyypillistä Raamatun kirjallisen muodon hyödyn-

täminen ja jo esiin tullut irrallisuus alkuperäisestä kontekstista. Kirjallisuudentut-

kija, professori H.K. Riikonen huomauttaa artikkelissaan ”Raamattu ja kirjallisuus”

Raamatun ja antiikin kirjallisuuden vaikutuksen länsimaiseen kirjallisuuteen olevan

samankaltainen ja merkittävä. Raamatun sisältämää kirjallisuutta on ollut mahdol-

lista lukea ensisijaisesti kaunokirjallisuuteen ilman uskonnollista viitekehystä, jol-

loin Raamatun kirjojen tyyli ja muoto ovat nousseet keskiöön.94

Uskontovastaisuudesta ja kirkkokritiikistä huolimatta kristillinen kieli ja

symbolikuvasto näkyivät selkeästi 1900-luvun alkuvuosikymmenien kirjallisuu-

dessa sekä Euroopassa että Suomessa. Toisaalta yhteiskunnassa ja yhteisön ajatte-

lussa tapahtuneet muutokset ja ilmiöt heijastuvat kirjallisuuteen aina viiveellä, ja

toisaalta kirjailijat saattoivat tarkoituksellisesti hyödyntää yhteiseen kulttuuriperin-

töön kuuluvaa kielimateriaalia. Kari Mäkinen esittää väitöskirjassaan, että kirjaili-

jan kasvuympäristöllä olisi tietyssä määrin yhteys tämän käyttämän uskonnollisen

kielen ja kuvaston määrään ja yleisyyteen. Uskonnolliset termejä ja kuvia voidaan

kuitenkin käyttää kuvaamaan myös ei-uskonnollisia asioita tai ilmiöitä, joten tätä

arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota uskonnollisen kielen ja symbolien

merkitykseen itse teoksen sisällölle, teemalle ja aiheelle. H. K. Riikonen puolestaan

näkee Raamatun merkityksellisyyden olevan kirjallisuudelle samanlainen kuin

myyttien. Kummatkin käsittelevät eksistentiaalisia ja tuonpuoleiseen liittyviä kysy-

myksiä pyrkien tahoillaan löytämään niihin vastauksia.95

Ranskalaisfilosofi Jean-François Lyotard (1924–1998) loi käsitteen suuret

kertomukset tai metakertomukset viittaamaan uskomus- ja käsitejärjestelmiin, joi-

den ihmiset ajattelevat sisältävän universaaleja totuuksia maailmasta ja sen järjes-

93 Waltari 1928, 84–85; Karri 1929, 36.
94 Riikonen 2003, 96–97.
95 Mäkinen 1989, 72–73; Riikonen 2003, 96–97.
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tyksestä. Tällaisia uskomusjärjestelmiä ovat esimerkiksi myytit, kristinuskon dog-

mit ja valistuksen ihanteet, kuten edistysusko. Lyotardin mukaan metakertomukset

palvelevat tiettyjä ideologisia funktioita, sillä ne välittävät ideologian piirissä uni-

versaaleina totuuksina pidettyjä ajatusmalleja, jotka eivät perustu tieteelliseen tie-

toon. Näin ollen niitä käytetään yhteiskunnan tai ideologian sisäisen vallankäytön

oikeuttamiseen. Kertomusmuodon ja narratiivisuuden on tunnistettu olevan vaikut-

tavimpia tiedon välittäjiä ja ne myös luovat itse oman asemansa auktoriteetteina eli

legitimoivat itsensä. Lyotard pyrkii teoksessaan Tieto postmodernissa yhteiskun-

nassa löytämään hyväksyttyjä keinoja tiedon legitimoinnille jakautuneessa ja me-

takertomukset hylänneessä postmodernissa maailmassa.96 Tutkittu 1920-luvulla

julkaistu kaunokirjallisuus edustaa modernin ajan kirjallisuutta, jolloin Lyotardin

mukaan suuret kertomukset tarjosivat vielä yleisesti hyväksyttyjä maailmanselityk-

siä. Yksi mahdollinen syy raamattuviittauksille voikin olla teoksen tietoinen tai tie-

dostamaton liittyminen Raamatun tarjoamaan maailmanselitykseen. Raamattu on

voinut suuren kertomuksen asemessa selventää asioiden tilaa, antaa auktorisoituja

vastauksia ja ajatusmalleja sekä luoda yhteyksiä laajempaan käsitemaailmaan ja

kontekstiin.

Kirjailijoiden käyttämille raamattuviittauksille ja niiden intentioille ei luon-

nollisesti ole löydettävissä aukottomia vastauksia. Yhtäältä viittauksilla Raamat-

tuun on voitu pyrkiä luomaan tekstiin uusia tasoja ja merkityskenttiä tai hyödyntä-

mään sieltä peräisin olevaa retoriikkaa. Toisaalta uskonnollinen kieli ja kuvasto

ovat olleet 1900-luvun alussa osa arkista kielenkäyttöä, joten sillä ei ole välttämättä

haluttu tarkoituksellisesti alleviivata mitään.

96 Lyotard 1985, 36–40; Suuret kertomukset 2014.
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III Yksilön henkilökohtainen uskonnollisuus korostu-
neena kuvauksissa

3.1. Turvautuminen uskoon ja rukoukseen hädän hetkellä
Yksilön maailmankatsomus ja opitut uskonnolliset tavat, kuten rukous, nousivat

tutkitussa lähdekirjallisuudessa esiin elämän haastavien vaiheiden tai taitekohtien

yhteydessä. Ihminen turvautuu rukoiluun usein surun, kuoleman ja huolen kohda-

tessa, ja tämä heijastuu tutkitussa lähdekirjallisuudessa esiintyviin henkilöhahmoi-

hin.97 Rukoilu kuvataan opittuna tottumuksena, jonka henkilöhahmo muistaa hädän

keskellä:

Hänen hätänsä kasvoi hetki hetkeltä, ja silloin hän muisti, että opettaja koulussa oli kehoitta-
nut aina hädänhetkellä kääntymään Jumalan puoleen, Jumala kyllä auttaisi onnetonta syn-
tistä. Hän ei ollut moneen vuoteen rukoillut, mutta nyt hän puki ajatuksensa rukoukseksi.

Rukoiltuaan tunsi Jali itsensä koko joukon rauhallisemmaksi ja nukkui vihdoin.98

Joissakin tekstikuvauksissa henkilöhahmojen rukoilu vaikuttaa yritykseltä ratkaista

henkilöhahmon tai kirjan maailmassa tapahtuvat ongelmat. Selkein esimerkki tästä

löytynee Elsa Soinin romaanista Oli kerran nuori tyttö, jossa päähenkilö Marjatta

rukoilee sisällissodan keskellä: ”Auta, Jumala, auta valkoiset voittoon!”.99 Soinin

teos luokitellaan naisten elämään keskittyväksi ajanvietekirjallisuudeksi100 ja teok-

seen sisältyvät uskontoviittaukset keskittyvät pääasiassa satunnaisiin raamattukyt-

kentöihin ja kuvauksiin rukoilemisesta. Vastaavalla tavalla kuin raamattuviittausten

kohdalla rukoilukuvausten esiintyminen tutkituissa lähteissä ei ole ollut välttämättä

yhteydessä muuhun teoksessa esiintyneeseen maailmankuvaan tai uskontoviittauk-

siin. Rukoilukuvauksia löytyi myös kolmannen lähdekirjaryhmän teoksissa, joissa

uskontoon viittaavia teemoja esiintyi vähänlaisesti.

Tutkitussa lähdekirjallisuudessa rukoileminen yhdistyy lapsuuteen ja lapsuu-

denuskoon. Mika Waltarin teoksessa Suuri illusioni toimittaja Hartin, maisteri Hel-

laan ja Caritaksen välinen kolmiodraama huipentuu Pariisiin. Ymmärrettyään oman

rakkautensa yksipuolisuuden ja toimittuaan viestinviejänä rakastavaisten välillä toi-

mittaja Hart vaeltelee kaupungilla ja löytää itsensä pian kirkosta:

Sytytin kynttilän telineeseen Neitsyt Maarian alttarin edessä. Sytytin sen ikuiselle neitsyy-
delle ja puhtaalle rakkaudelle. Sytytin sen uudelle sukupolvelle, jossa ei ole meidän kylmyyt-
tämme ja turmelustamme. Ja rukoilin polvistuneena alttarikaiteen puutelinettä vasten. – Ru-
koilin aivan yksinkertaisesti, että Caritas ja Hellas tulisivat onnellisiksi. – En ryhtynyt sen
tarkemmin määrittelemään heidän onnensa laatua – oletin, että Neitsyt Maaria ymmärtäisi

97 Häyrynen 2003, 259–260.
98 Tarvas 1920, 59–60.
99 Soini 1923, 246.
100 Malmio 1999, 289–290.
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sen, mitä tahdoin sanoa. Rukoilin aivankuin lapsi – ja tunsin itseni onnelliseksi kuvitellessani,
että todellakin yhä olin lapsi, jolle maailma on outo, vieras, ihmeellinen seikkailu.101

Aiemmin teoksessa toimittaja Hart on liittynyt sukupolvensa uskontokritiikkiin en-

nustaen institutionaalisen kirkkouskonnon loppua ja uutta maailmaa edustavan kris-

tinuskon tuloa. Jokin saa Hartin kuitenkin hylkäämään hetkellisesti hänen ”viileän,

rationalistisen maailmankuvansa” ja taantumaan takaisin lapseksi, joka pystyy ru-

koilemaan ilman syvempää tietoisuutta maailmasta.102 Teoksen kontekstista käsin

kirkko ja uskonto on mahdollista tässä kohtaa lukea paralleeliksi rakkauden illuusi-

olle, jonka ympärille koko romaani kietoutuu.103 Hartin rakkauden illuusion särky-

minen vaatii tilalle toisen illuusion ja palaaminen hetkellisesti lapsuuden uskoon

auttaa Hartia selviämään pahimman pettymyksen ja rauhattomuuden yli. Toimittaja

Hart erottaa teoksessa oman rationaalisen nykyminänsä ja lapseksi taantuneen eril-

lisen minänsä. Edelliselle rukoileminen on järjen- ja maailmankuvan vastaista,

mutta jälkimmäiselle rukoileminen on sallittua rationaalisuuden siirryttyä syrjään

taantumuksen tieltä.

Useammassa teoksessa kuvataan tilannetta, jossa henkilöhahmo tunnistaa ru-

koukseen turvautumisen mahdollisuuden, mutta kokee vieraantuneensa lapsuuden-

uskostaan tai kristinuskon maailmankuvasta niin kauas, että on kykenemätön rukoi-

lemaan. Anttilan romaanissa Uhri päähenkilöäiti tuskailee muuttunutta suhdettaan

uskoon yhteiskunnallisten tapahtumien huolettaessa häntä:

Tämän tajusin hämärän syyspäivän sammuessa, ja tuskan kyyneleet valuivat poskilleni –
maailmantuskan!

Kunpa olisin voinut rukoilla, uskoa kaikkivaltiaaseen! Ah, silloin, silloinhan toivo
olisi suonut suloisen huojennuksen. Rukoukseni voima olisi taittanut täyttymykseltä kär-
jen.104

Henkilö on tietoinen ahdistavasta ja huolentäyteisestä olotilastaan sekä siitä, että

voisi saada lohdutusta ja helpotusta rukoilusta. Ongelmana kuitenkin on, ettei hän

koe uskovansa Jumalaan ja rukouksen voimaan, jolloin rukoilemisesta ei olisi hä-

nelle apua. Luultavasti rukous tapahtumana ja konseptina on naiselle tuttu tämän

lapsuudesta, mutta sen edellyttämä maailmankatsomus ei vastaa enää naisen ny-

kyistä maailmankatsomusta.

101 Waltari 1928, 253–254.
102 Waltari 1928, 253.
103 Waltarin teoksen illuusio-tematiikasta enemmän Rissanen 1982, 20–22; Mäkinen 1989, 255–
258.
104 Anttila 1922, 182.
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Rukouskuvausten läsnäololle tutkitussa lähdekirjallisuudessa löytyy useita

syitä. Ne esiintyvät tilanteissa, joissa henkilöhahmot joutuvat pakon edessä määrit-

telemään suhteensa ihmisen olemassaoloon, kuolemaan ja tuonpuoleisuuteen liitty-

viin kysymyksiin. Esimerkiksi lähdekirjallisuudessa kuolemanpelon tai -uhan läs-

näolo vaikuttaa olevan sidoksissa rukouskuvauksiin.105 On mahdollista, että kuole-

man läheisyys pakottaa teosten henkilöhahmot muodostamaan henkilökohtaisen

mielipiteen ja käsityksen elämän eksistentiaalisista kysymyksistä. Ratkaisuna voi

olla esimerkiksi liittyminen kristilliseen uskontraditioon tai suhtautuminen rukoi-

luun ”varmuuden vuoksi” -periaatteella, jota kuvastaa lausahdus Setälän romaa-

nista Keskiyöstä keskipäivään: ”Mitäpä jos yrittäisi rukoilla.”106 On mahdollista,

että pääkaupungin vaikutus näkyi tutkitussa kirjallisuudessa rukouksen yhdistymi-

sessä menneeseen, lapsuuteen ja saavuttamattomaan, kun taas nykyhetki yhdistyi

elämään kaupungissa ja muuttuneeseen maailmankuvaan.

3.2. Yksilöllisestä uskontulkinnasta voimakkaisiin käänty-
myskokemuksiin
Tutkitusta lähdekirjallisuudesta löytyi useita erityyppisiä kuvauksia henkilöhahmo-

jen yksilöllisestä hengellisyydestä. Toiset niistä ovat melko tavanomaisia kuvailuja

henkilöhahmojen uskonnollisista näkemyksistä ja toiset puolestaan kuvauksia hen-

kilökohtaisista uskonratkaisuista ja kääntymyskokemuksista. Kuvauksissa henkilö-

hahmot peilaavat omia uskonnollisia näkemyksiä suhteessa evankelis-luterilaiseen

kirkkoon tai esimerkiksi omaan vanhaan maailmankuvaansa.

Mika Waltarin romaanissa Suuri illusioni toimittaja Hart ja Caritas käyvät

Pariisin yössä kiihkeän ja unenomaisen keskustelun kristinuskosta ja sen merkityk-

sestä. Vastaantulevan kirkon ulkomuoto ja taivaaseen kohoavat tornit johdattavat

heidät keskustelemaan kirkkoinstituution ja henkilökohtaisen uskonnollisuuden

suhteesta. Caritas kuvailee omaa uskonnollista kaipaustaan:

– Ja kuitenkin minä hapuilen uskontoa, odotan ihmettä – ja minussa odottaa ihmettä koko
meidän tuhoutuva sukupolvemme. Kaikesta entisestä minulle on jäänyt ainoastaan Kristus-
symbooli, joka on minulle kasvanut yli ajan ja paikan rajojen, irti kaikesta siitä, mikä kahden
vuosituhannen kuluessa on tahdottu sitoa hänen nimeensä…107

Caritaksen ja Hartin keskustelusta on nostettavissa esiin useita aikakaudelle tyypil-

lisiä näkemyksiä, jotka heijastuvat ylläolevaan katkelmaan. Puheesta on luettavissa

muun muassa käsitys ihmisen luonnollisesta taipumuksesta hengellisyyteen, uuden

105 Mm. Kallio 1923, 402; Soini 1923, 246; Setälä 1928, 20–21; Waltari 1928, 132.
106 Setälä 1923, 20.
107 Waltari 1928, 222.
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ja vanhan välisestä ristiriidasta, menetetystä ja väliin jäävästä sukupolvesta sekä

todellisesta ja puhtaimmasta uskon luonteesta. Keskustelussa nousee esiin pettymys

ja turhautuminen valtionkirkkoa ja sen edustamaa uskonnollisuutta kohtaan sekä

samaan aikaan kaipaus jostakin suuremmasta ja äärettömämmästä uskon muodosta,

jota instituutiot ja oppirakennelmat eivät ole kahlinneet. Esiinnousseet teemat olivat

tyypillisiä Waltarin edustamalla modernistiselle tulenkantajat-kirjailijaryhmitty-

mälle.108 Waltari-tutkimus on todennut Hartin ja Caritaksen keskustelun heijastele-

van Mika Waltarin omia henkilökohtaisia näkemyksiä uskonnosta, kirkosta ja hen-

gellisyydestä.109 Kirjailijan henkilökohtaisten näkemysten yksilöiminen lähtökoh-

taisesti kaunokirjallisesta teoksesta on kuitenkin haastavaa ja melko epävarmaa.

Tutkimukseni fokuksena on tarkastella kaunokirjallisista kuvauksista syntyvää ku-

vaa uskonnollisuudesta, jolloin aikakaudelle tyypillinen ajattelu ja arvonäkemykset

ovat hedelmällisempi kontekstin tuoja kuin kirjailijan tausta ja elämänhistoria. Har-

tin ja Caritaksen keskustelu on mahdollista nähdä ensisijaisesti kuvauksena yksilön

henkilökohtaisesta uskontulkinnasta, joka samalla kommentoi yhteiskunnallisia

teemoja ja näkemyksiä.

Uskonnollisia kääntymyskokemuksia ja -vaiheita voi hahmottaa muutaman

mallin avulla. Kääntymyksen olemuksellista puolta on mahdollista selittää karke-

asti kahdella eri metafyysisellä mallilla. Platonin idealismiin perustuvan mallin mu-

kaan kääntymyksessä sielu hylkää yhtäkkisessä tapahtumassa maallisen todellisuu-

den ja kääntyy kohti ikuista ja ideaalia todellisuutta. Aristoteleen ja Tuomas Akvi-

nolaisen filosofiaan perustuvan mallin mukaan sielu puolestaan ikään kuin siirtyy

kääntymyksessä ymmärryksensä ja kehityksensä seuraavaan vaiheeseen. Tällöin

sielu alkaa toteuttaa omaa luonnollista tarkoitustaan ja olemustaan, ja sitä kuvail-

laan ennemmin kehittyväksi prosessiksi kuin äkilliseksi täyskäännökseksi. Itse

kääntymystapahtumasta voi erottaa kolme eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa

ihminen kääntyy pois tai erottautuu aiemmasta maailmankuvastaan ja voi kokea

esimerkiksi tyytymättömyyden, ristiriitaisuuden ja puuttumisen tunteita. Toista vai-

hetta voidaan kuvata välitilaksi, jossa ihminen on ikään kuin kahden maailman tai

maailmankuvan välissä. Kolmannessa vaiheessa ihminen kääntyy kohti uutta ja voi

kokea esimerkiksi uudistumisen ja pyhyyden tunteita.110

108 Mäkinen 1989, 216–263.
109 Rissanen 1982, 19–23; Mäkinen 1989, 226, 230–231.
110 Flinn 1999, 54, 56–61.
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Arvid Järnefeltin teoksessa Vanhempieni romaani II Arvidin äidin Elisabetin

hengellistä kehitystä kuvaillaan jonkin verran Arvidin omien lapsuusmuistojen

ohessa. Elisabet ei ollut käynyt Helsingissä asuessaan kirkossa, mutta menetettyään

lapsen hänen ystävänsä kehottaa Elisabetia osallistumaan sunnuntain jumalanpal-

velukseen. Elisabet kuvailee kokemustaan seuraavasti:

Mutta – sanoi hän [pappi] – oikea lohdutus tuleekin surevan omasta sydämestä. Ihmisen täy-
tyy vain koko voimallaan, kaikessa totisuudessaan ja täydellä antaumuksella sanoa itselleen:
tapahtukoon Sinun tahtosi! Ja todella minussa tapahtui sillä hetkellä jotakin, kun yhdyin noi-
hin sanoihin. Oloni kävi keveäksi, niinkuin jokin suunnaton kuorma olisi siirtynyt pois minun
kannettavistani. Kaikki itsesyytökset päättyivät. Ja minä sain rauhan.111

Elisabet ei ollut löytänyt omaa maailmankatsomustaan vastaavia näkemyksiä kir-

kosta, sillä hän oli kokenut kirkon opetukset luonnolliseen järkeen perustuvan maa-

ilmankuvansa kanssa ristiriitaisiksi. Kääntymysvaihemallia mukaillen Elisabetin

voi tulkita kokeneen tietynlaista hengellistä tyytymättömyyttä, mutta myös pyhyy-

den ja rauhan tunteita hengellisen kokemuksen muodossa. Tapauksen jälkeen Eli-

sabet käy jonkin aikaa jumalanpalveluksissa säännöllisesti, mutta sen jälkeen etään-

tyy niistä jälleen. Todellisen rauhan hän saavuttaa löytäessään rakkautta painotta-

van, tolstoilaisen kristillisyyden perheen asuessa Vaasassa.112

Olavi Kallion romaanissa Herran vanki kuvataan kaksi merkittävää hengel-

listä kääntymyskokemusta, sillä päähenkilö Erkki ja tämän naapurintyttö Aili ko-

kevat molemmat uskoontulon. Erkin henkistä ja hengellistä kehitystä kuvaillaan

yksityiskohtaisesti läpi teoksen. Työväenliikkeen uskontokielteisyys aiheuttaa Er-

kille pidemmän päälle ”sisäisen hajaannustilan” ja ”persoonallisen tyhjyyden tun-

teen”, jotka kuitenkin hälvenevät sairasvuoteella koetun uskonnollisen täyskään-

nöksen myötä. Erkin kääntymyksen jälkeistä olotilaa kuvaillaan ”ihmeellisen on-

nelliseksi”, ja hän tuntee ”tasapainoa sielussaan” ja ”suurta rauhaa sydämes-

sään”.113 Kokemus noudattelee esiteltyä kääntymysvaihemallia ja sen taustalla on

dualistinen ja idealistinen käsitys maallisen maailman hylkäävästä sielusta, joka

suuntautuu kääntymyskokemuksen jälkeen ainoastaan ikuista ja näkymätöntä maa-

ilmaa kohti. Naapurintyttö Ailin hengellinen kääntyminen Pelastusarmeijan ko-

kouksessa kuvataan myös äkillisenä ja peruuttamattomana tilanteessa, jossa hänen

vaihtoehdoikseen esitetään joko siveettömyyden ja synnin täyttämä loppuelämä tai

111 Järnefelt 1929, 218, 221.
112 Järnefelt 1929, 221–222, 359–362.
113 Kallio 1923, 374, 405.



40

moraalisesti kestävä ja parannuksen vaatima siveellinen elämä.114 Molemmat kään-

tymiskokemukset näyttäytyvät romaanissa koko elämän muuttavina Jumalan te-

koina, joille ihminen ei oikeastaan voi itse mitään. Kokemuksen jälkeen elämä saa

kummallakin kertaa aivan uuden ja syvemmän merkityksen, ja se leimaa henkilön

koko ajattelua ja persoonaa. On huomattava, että molemmat kuvaukset painottavat

pelkästään yksilön henkilökohtaista uskonnollista kokemusta eikä kirkko seurakun-

nan tai instituution muodossa ole läsnä.

Pelastusarmeija nousi ainoana liikkeenä nimeltä esiin yksittäisistä evankelis-

luterilaisen kirkon ulkopuolisista järjestöistä kääntymyskuvausten yhteydessä.115

Liike syntyi, kun metodistisaarnaaja William Booth perusti yhdessä vaimonsa Cat-

herinen kanssa Pelastusarmeijan Itä-Lontoon köyhälistöalueella vuonna 1685. Jär-

jestäytynyttä toimintaa edelsi Boothien aikaansaama herätys tällä alueella. Pelas-

tusarmeijan tunnuspiirteitä olivat jo alusta lähtien herätyskokoukset ja sosiaalinen

työ. Liike on painottanut teologiassaan voimakasta parannusvaatimusta ja henkilö-

kohtaista pyhitystä, ja esimerkiksi sakramentit ja niiden merkitys ovat olleet selvästi

taka-alalla. Pelastusarmeija aloitti toimintansa Suomessa vuonna 1889 ja suurin osa

paikallisosastoista oli aktivoitunut 1920-luvulle tultaessa. Liike kohtasi alussa jon-

kin verran vastustusta, mutta sen harjoittama laaja sosiaalinen toiminta ja avustus-

työ lisäsivät liikkeen arvostusta. Liikkeessä mukana olevien sosiaalinen tausta pai-

nottui alkuvaiheessa köyhälistöön, mutta myöhemmin se keskiluokkaistui ja Suo-

messa liike sai ensimmäiseksi kannatusta suomenruotsalaisessa keski- ja yläluo-

kassa.116 Kirkkohistorioitsija Juha Seppo tutki väitöskirjassaan Uskovien yhteisö

vai valtionkirkko uskonnollisten vähemmistöryhmien suhdetta vuonna 1923 voi-

maantulleeseen uskonnonvapauslakiin ja sen tuomaan mahdollisuuteen erota kir-

kosta. Seppo rajasi tutkimuksensa ulkopuolelle Pelastusarmeijan ja teosofisen liik-

keen, sillä ryhmät eivät kokeneet valtionkirkkojärjestelmän ja uskovien yhteisön

välisen suhteen olevan erityisen keskeinen, ratkaiseva tai hajottava.117 Tätä tukee

Heinon esittämä tilastotieto siitä, että lähes kaikki, 98 %, pelastusarmeijassa toimi-

vista kuuluvat Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.118 Syitä juuri Pelastusar-

meijan esiintymiselle tutkitussa lähdekirjallisuudessa voi olla muutamia. Ensim-

114 Kallio 1923.
115 Tarvas 1920, 96–98; Kallio 1923, 283–286.
116 Heino 2002, 81–83.
117 Seppo 1983, 12.
118 Heino 2002, 81–83.
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mäiseksi Pelastusarmeijan näkyminen muiden, tuolloin uusien kristillisten liikkei-

den sijaan johtui luultavasti sen kaupunkiin keskittyvästä toiminnasta ja sosiaali-

sesta avustustyöstä.119 Liike oli syntynyt suurkaupungissa vastaamaan siellä asu-

vien ihmisten hengellisiä ja sosiaalisia tarpeita, joten koko sen toimintamalli perus-

tui kaupunkiympäristön tarjoamiin kohtaamismahdollisuuksiin. Toiseksi Pelastus-

armeijan toiminta oli hyvin julkista ja näkyvää, ja sen läsnäolo kuului ja näkyi kau-

punkikuvassa. Onkin melko luonnollista, että julkisessa kaupunkitilassa näkyvästi

vaikuttanut toiminta on päätynyt osaksi Helsinkiin sijoittuvia kaunokirjallisia kau-

punkikuvauksia.

Huomioitavaa on se, että kuvaukset henkilökohtaisesta uskonnollisuudesta

painottuvat selkeästi ensimmäisen lähdekirjaryhmän teoksiin. Syynä tähän voi olla

joko se, että henkilökohtaisen uskonnollisuuden kuvausten esiintyminen on yhtey-

dessä muun teoksen sisältämään, laajempaan uskonnolliseen tematiikkaan, tai se,

että kuvaus uskonnollisesta kokemuksesta on katsottu riittävän merkittäväksi aihe-

piiriksi, jotta teos voidaan luokitella sisältönsä puolesta ensimmäiseen lähdekirja-

ryhmään. Henkilökohtaisen uskonnollisuuden kuvaukset eivät tapahdu irrallaan

muusta teoksen kontekstista, mutta olen luokitellessa myös arvottanut nämä ku-

vaukset tutkimukselleni merkittäväksi lähdemateriaaliksi.

Tutkitusta lähdekirjallisuudesta nousee esiin selkeästi se, että kuvattu indivi-

dualistinen hengellinen liikehdintä suuntautui kohti pienempiä uskonnollisia liik-

keitä evankelis-luterilaisen kirkon sijaan. Kääntymyskokemukset tapahtuivat yhtä

poikkeusta lukuun ottamatta itsenäisinä tapahtumina tai evankelis-luterilaisen kir-

kon ulkopuolella olevan järjestön piirissä. Tyypillistä näiden tapahtumien kuvauk-

sille oli voimakas kokemuksellisuus ja sen aiheuttama muutos yksilössä. On huo-

mattava, että uskonnollisuuden kuvaukset kohdistuivat vapaiden suuntien liikkei-

siin eikä yhtä lailla yksilönhurskautta korostaviin evankelis-luterilaisen kirkon si-

säisiin herätysliikkeisiin. Yhtenä syynä tähän on saattanut olla se, että perinteisten

herätysliikkeiden syvimmät kannatusalueet ovat sijainneet maakunnissa kaupun-

kien sijaan. Voitto Huotari huomauttaa kirjassaan Kirkkomme herätysliikkeet tä-

nään, etteivät herätysliikkeet olleet teoksen julkaisuajankohtaan mennessä osoitta-

neet laajentumisen merkkejä maallistuvassa suurkaupungissa.120 Tämän perusteella

on mahdollista ajatella, että muuttoliike maalta kaupunkiin loi ihmisten elämään

uskonnollisen tyhjiön, jonka kaupunkiin ja yksilöön keskittyvät herätyskristilliset

119 Könönen 1964, 13, 16.
120 Huotari 1981,160.
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liikkeet pystyivät täyttämään. Karkeasti jaotellen tutkitun kirjallisuuden perusteella

voi nähdä yhteyden kaupungin ja uuden herätyskristillisyyden välillä, samoin kuin

maaseudun ja perinteisten herätysliikkeiden välillä.

Kääntymiskokemusten kuvausten yleisyys voi olla merkki herätyskristillisten

ryhmien toiminnan laajenemisesta jo ennen vuoden 1923 uskonnonvapauslakia ja

yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttumisesta suopeammaksi uusille liikkeille. Hen-

kilökohtainen uskonnollisuus voidaan nähdä vastareaktiona vuosisadan vaihteessa

yleistyneelle uskontokriittisyydelle, yhteiskunnalliselle epävarmuudelle ja evanke-

lis-luterilaisen kirkon profiloitumiselle osaksi vanhoja auktoriteetteja ja instituuti-

oita. Evankelis-luterilaisen kirkon ja papiston vetäytyvä asenne yhteiskunnallisessa

keskustelussa 1800-luvun lopulla ja vuosisadan vaihteessa on myös voinut vaikut-

taa mielikuviin ja käsitykseen etäisestä ja yksilölle vieraasta kirkosta. Tällöin yksi-

lön henkilökohtaista uskoa ja kokemusta korostavat liikkeet on mahdollista tulkita

vastauksiksi ihmisten uskonnolliseen kaipuuseen, joka ei ollut tullut kohdatuksi

valtionkirkon puolelta. Esimerkiksi Pelastusarmeijan hengellisiä toimintamuotoja

olivat henkilökohtainen todistaminen, esirukous ja ripittäytyminen, jotka kaikki

keskittyivät selvästi yksilön hengellisyyteen ja mahdollistivat täyden hengellisen

toimijuuden näillä alueilla.

3.3. Kristinusko siveellisen moraalin turvaajana ja synnin
karkottajana
Tutkitun lähdekirjallisuuden perusteella kristinuskon, synnin ja moraalisen elämän

välillä on nähtävissä selkeä yhteys. Termiä ”synti” käytettiin yleensä viittaamaan

moraalittomaan ja siveettömään elämään, jonka aineksiksi tulkittiin muun muassa

juopottelu, seksuaalisuuteen liittyvät asiat ja kristinuskon etiikan vastainen ajattelu

ja toiminta. Tutkituista lähteistä nousee esiin joitakin huomionarvoisia ja yleisesti

esiintyviä teemoja liittyen syntiin ja siveellisyyteen. Tällaisia ovat synnin ja naisen

yhteys, syntiin liitetty dualismi sekä kristinusko ratkaisuna ja pelastuksentarjoajana

synnistä.

Huomattavan usein tutkitussa kirjallisuudessa naishahmot olivat tilanteissa,

joissa moraalinen pohdinta oli tarpeen ja riski syntiin hairahtamisesta oli olemassa.

Olavi Kallion romaanissa Erkin kohtaamista erään naisen kanssa kuvaillaan seuraa-

vasti:

Hän kiertää kätensä hänen vyötärölleen, vetää hänet luokseen, ja nainen kietoutuu häneen,
huohottaa ja nauraa hekumallisesti hyväillen…

– Synti on kaikista suloisinta maailmassa, kuulee Erkki hänen kuiskaavan korvaansa.
Synti! Synti! Synti!
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Aivan kuin jääpuikkoa työnnettäisiin hänen sydämeensä. Hän heittää naisen luotaan,
karkaa ylös sohvalta ja pitelee päätään…121

Katkelmassa nainen on kuin ruumiillistunut paholainen, joka pyrkii tietoisesti viet-

telemään Erkin maalliseen nautintoon ja syntiin. Viime hetkellä Erkin järki ja mo-

raalinen omatunto pelastavat tämän hairahduksen ja synnin viettelyksen tieltä. Nai-

sen ja synnin yhdistävissä tilanteissa olivat monesti kyseessä seksuaalisuuteen ja

sukupuolielämään liittyvät teemat, ja näitä kuvauksia löytyy kaikista lähdekirjaryh-

mistä.122 Naisen seksuaalisuuden ja synnin yhteys ilmenee esimerkiksi Waltarin ro-

maanissa Suuri illusioni maisteri Hellaan vuodattaessa rakkauttaan Caritakseen,

joka kuitenkin ”on rakastanut niin montaa miestä, että hän on syntinen”. Teoksessa

Caritas samastuu ja samastetaan Raamatun syntiseen naiseen, Magdalan Mariaan,

joka katuu syntejään, mutta ei voi luonnolleen mitään.123

Synnin ja naisen yhteen liittämisellä on pitkät perinteet maailman uskon-

noissa ja myyteissä, ja niiden vaikutus on nähtävissä laajasti niin yhteiskunnassa,

kulttuurissa kuin tutkitussa lähdekirjallisuudessakin. Naisen on nähty edustavan

symbolisesti ruumiillisuutta ja ainetta, kun taas mies on liitetty henkeen ja aineet-

tomaan. Tämä ajattelu tuottaa tulkinnan miehen lähtökohtaisesta läheisyydestä Ju-

malaan, jolloin puolestaan naisen edustama ruumis ja aine houkuttelevat miestä ja

henkeä kauemmas Jumalasta muun muassa naisen seksuaalisuuden avulla. Juuta-

laisuuden ja kristinuskon piirissä tulkinta naisesta ja naiseudesta on lopulta johdet-

tavissa Raamatun syntiinlankeemuskertomukseen, jossa Eeva houkuttelee Aatamin

maistamaan kiellettyä hedelmää ja tuottaa toiminnallaan koko ihmissuvun lankee-

muksen. Tästä tulkinnasta käsin nainen muistuttaa aina perisynnistä ja yhdistyy pel-

kän luontonsa puolesta synnillisyyteen. Kristinuskon naiskuva on tiivistynyt kah-

den Uuden testamentin naisen, Neitsyt Marian ja Magdalan Marian, arkkityyppei-

hin. Neitsyt Maria on jumalallinen ja epäseksuaalinen äitihahmo, kun taas Magda-

lan Maria on syntinen ja seksuaalinen nainen.124 Tutkitun kirjallisuuden kuvauk-

sissa on mahdollista nähdä viitteitä näihin kristinuskon tradition naishahmoihin.

Vaikka puhtaasti näitä arkkityyppejä edustavia naishahmoja onkin vain muutama,

temaattiset yhteydet naiseuden, synnillisyyden ja seksuaalisuuden välillä on palau-

tettavissa kristinuskon stereotyyppiseen naiskuvaan.

121 Kallio 1923, 373.
122 Mm. Tarvas 1920, 142–143; Kallio 1923, 257–258; Soini 1923, 87–88; Setälä 1928, 126.
123 Waltari 1928, 133, 223; Koivunen 1995, 160.
124 Koivunen 1995, 93–94, 97, 108, 160–161.
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Kuten johdannossa todettiin, 1920-luvun kirjallisuuden ihanne itseään toteut-

tavasta ja vapaasta yksilöstä ei ulottunut naishahmoihin. Naishahmojen keskeisim-

piä vaatimuksia olivat siveellisyys ja moraalinen puhtaus, ja naisen seksuaalisen

halun tuli kanavoitua äitiyteen ja sen toteuttamiseen. Naisen seksuaalisuuden ja ha-

lun muunlainen toteuttaminen oli ”hairahtumista” ja merkki yhteiskunnan moraali-

sesta rappiosta.125 Naisen moraali olikin tulkittavissa mittariksi yhteiskunnan ylei-

selle moraalitilanteelle. Professori Pirjo Markkola tuo esiin tutkimuksessaan Synti

ja siveys, että aiemmin 1800-luvulla julkisuudessa puhe seksuaalisuudesta loisti

poissaolollaan, mutta 1880-luvulla alkaneen, sukupuolten väliseen siveellisyystasa-

arvoon pyrkivän moraalireformin myötä asia muuttui ja julkinen keskustelu siveel-

lisyydestä oli vilkasta usean vuosikymmenen ajan pitkälle 1900-luvun puolelle. Yh-

tenä syynä keskustelun viriämiseen oli prostituoitujen määrän kasvu ja sen myötä

ilmiön muuttuminen näkyvämmäksi. Moraalireformistit pyrkivät seksuaalisuudesta

aiheutuviin haittoihin keskittyvän valistuksen avulla vapauttamaan naisia kokonaan

pois seksuaalisuudesta, mikä on myöhemmin aiheuttanut tulkinnan ahdasmielisestä

ja absoluuttisesta sukupuolimoraalista. Vaikka 1920-luvulla lainsäädäntö avioliiton

ulkopuolisista suhteista muuttui, voi vuosikymmenen kirjallisuudesta aistia yhteis-

kunnallisessa keskustelussa ilmenneitä käsityksiä ja moraalinäkemyksiä.126 Käsitys

naisista joko siveellisinä tai syntisinä nousee jossain määrin esiin tutkitusta kirjal-

lisuudesta, vaikka teoksissa ei arvotettaisi automaattisesti toista naisen mallia pa-

remmaksi. Esimerkiksi Waltarin Suuressa illusionissa Caritas säilyy Hellaan ja

Hartin rakkauden kohteena siitä huolimatta, että häntä kuvataan montaa miestä ra-

kastaneeksi syntiseksi Magdalan Mariaksi. On huomioitava, että osa tutkituista kir-

joista on niin kutsuttua ajanvietekirjallisuutta, joiden päähenkilöt ovat poikkeuk-

setta naisia. Tämä vaikuttaa naishahmojen keskeisyyteen tutkitun kirjallisuuden ku-

vauksissa, mutta naisen ja synnin yhdistävän ilmiön voi huomata myös mieshah-

moihin keskittyvissä lähdeteoksissa.

Toinen huomattava teema syntiin ja moraaliin liittyen oli niiden yhteydessä

esiintynyt melko voimakas dualismi ja vaikutteet uusplatonistisesta ajattelusta.

Olavi Kallion romaanissa Ailin tilanne siveettömän ”harha-askeleen” jälkeen on

riskialtis:

125 Rojola 1999b, 155–157, 159; Rojola 1999c, 134–135.
126 Markkola 2002, 165–167, 341, 350–351.
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Aili seisoi nyt tienhaarassa… Ei, oikeammin hänet oli jo pitkälle työnnetty pitkän matkaa
sille tielle, jonka päässä kaikki inhimillinen hätä ja alennus oli odottamassa. Ja hän kysyi,
voidaanko sieltä kääntyä takaisin.127

Ailin vaihtoehdot näyttävät melko dualistisilta: edessä on joko alennuksen, synnin

ja paheiden tie tai täydellinen täyskäännös siltä tieltä. Tuo täyskäännös tulee hänen

elämäänsä edellisessä alaluvussa käsitellyn hengellisen kääntymyskokemuksen

myötä. Kiinnostavaa on, että kirjan kuvaus ei tarjoa ratkaisuksi muita vaihtoehtoja.

Hyvän elämän polulta hairahtanut ihminen oli saatavissa takaisin moraaliseksi yk-

silöksi ainoastaan kristinuskon kautta. Kahtiajakautuneen ja uusplatonistisen maa-

ilmankuvan voi tulkita myös Waltarin Caritaksen rivien välistä: ”Miksi meillä täy-

tyy olla niin syntinen ruumis. Miksi me emme voisi olla puhtaita.”128 Caritaksen

lausahduksesta on luettavissa käsitys ihmisen olemuksessa vaikuttavasta sielun ja

ruumiin kahtiajaosta, jossa sielu edustaa korkeampaa ja älyllistä henkeä ja ruumis

puolestaan viettien hallitsemaa, maallista sielun asuinsijaa. Henkinen ja ideaaleihin

pyrkivä sielu ei pysty kuitenkaan täyttämään tarkoitustaan, koska syntiin taipuvai-

nen ja maallisten himojen pilaama ruumis ohjaa vaistonvaraisesti yksilön toimintaa.

Tämän vuoksi ne ovat jatkuvassa kamppailussa keskenään. Useammassa tutkitun

kirjallisuuden kuvauksessa henkilöhahmo on moraalisten valintojensa kanssa ikään

kuin rajalla, jossa vaihtoehtoina ovat dualistisesti moraalinen hyvä ja synnillinen

paha.129 Kersti Bergrothin romaani päättyy tilanteeseen, jossa päähenkilö Ruthin

sielu kamppailee rajatilassa:

Vielä on yö. Sielu nukkuu, mutta jo rauhattomammin ja keveämmin. Jo ovat tuskat ja nau-
tinnot päässeet todellisemmin käsiksi siihen ja häiritsevät sen nukkumista. Vielä ei sielu ole
koonnut itseään unen maailmoista, mutta jo on se lähempänä totta kuin unta.

Vaaka vapisee, ja on mahdotonta tietää, mille puolelle se kallistuu. Hyvään vaiko pa-
haan? Moraaliin vaiko itsetietoiseen syntiin?130

Ruth on kokenut paljon ja on nyt ajautunut valinnan eteen. Poikkeavaa tässä ku-

vauksessa on ratkaisun jättäminen auki, sillä yleisempi vaihtoehto tutkitussa lähde-

kirjallisuudessa oli henkilöhahmon päätyminen moraalisten hairahdusten ja synnin-

tunnon kautta lopulta hyvään ja siveelliseen parannukseen. Naisen moraalisella ra-

jalla häilyminen on mahdollista nähdä osoituksena aiemmin esitellystä käsityksestä

naisen luonnosta ja sen taipuvaisuudesta syntiin. Naisen liittyminen luontonsa puo-

lesta perisyntiin on voitu tulkita myös suuremmaksi alttiudeksi tekosynteihin.

127 Kallio 1923, 282, 258.
128 Waltari 1928, 229.
129 Bergrothin lisäksi ainakin Kallio 1923, 282.
130 Bergroth 1922, 277.
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Kristinusko näyttäytyi muutamassa teoksessa ratkaisuna synnin ja moraalin

ongelmaan.131 Kallion romaanissa päähenkilö Erkki avaa hengellisen kääntymyk-

sensä jälkeen muuttuneita näkemyksiään ammattiliikkeensä miehille puheessa,

jonka keskeisenä huolena on kansan ”siveellinen turmio”:

Eikö siellä kädestä pitäen köyhälistönuorisoa viedä siveelliseen turmioon? Se turmelus leviää
koteihimme ja sitä tietä tuleviin sukupolviin. Ja vain harvat ovat ne, joita tämä suuri asia,
yhteiskunnan siveellinen ja taloudellinen uudistus, sisällisesti velvoittavana ja vaativana jak-
saa innostaa. Niitä on monia joukossamme, jotka voivat antaa henkensä asiamme puolesta,
mutta kuinka monta on meistä niitä, jotka omassa sydämessään ja omassa elämässään kil-
voittelevat sen siveellisen voiton, joka on korkeimman ihmiselämän välttämätön ehto?132

Puheessa halutaan yhdistää sosialismin ajama taloudellinen muutos yhteiskunnan

omistusrakenteisiin sekä kristinuskon velvoittama sisäinen ja siveellinen ”sydämen

uudistus”.133 Tekstikohdan perusteella ”siveellisellä voitolla”, ja siten myös siveel-

lisellä elämällä, tarkoitetaan dualistiseen ajatteluun perustuvaa ihmisen henkisen

tahdon kontrollia, jotteivat ihmisen ruumiilliset halut ja nautinnot valtaa häntä ko-

konaan. Korkein ihmiselämä on ilmeisesti juuri sielun hallitsemaa ja ohjaamaa elä-

mää, joka keskittyy henkisten kykyjen kehittämiseen ja tarkasteluun. Erkin käsityk-

sen mukaan tämä kaikki oli löydettävissä kristinuskon piiristä. Katkelman taustalta

on luettavissa sodanjälkeinen käsitys ja huoli kansan moraalisesta tilasta. Kansan

moraalinen ryhdikkyys ja yhtenäisyys olivat välttämättömiä vastasaavutetun itse-

näisyyden turvaamiseksi. Yksilön moraalinen rappio saattoi levitä myös muihin ja

vaarantaa koko yhteisön moraalisen selkärangan ja siveellisen arvopohjan.134

Tutkitussa lähdekirjallisuudessa synti, moraalinen elämä ja kristinusko liittyi-

vät lähes erottamattomasti toisiinsa. Kuvausten perusteella moraalinen elämä ilman

kristinuskoa oli mahdotonta ja vain kristinuskon tunteminen saattoi pelastaa moraa-

littomuudelta ja synnin tieltä. Kiinnostavaa on se, että kuvausten perusteella synti

ymmärrettiin jossakin määrin ihmisen luontoon kuuluvaksi, mutta enemmän mo-

raaliajattelua leimasi käsitys parannuksesta ja pyhityksestä pois synnistä. Toisaalta

Mikko Juva esittelee kirjassaan Rajuilman alla 1800-luvun loppupuolella tapahtu-

neen kristillisen siveellisyyden erkanemisen kristillisen elämänkatsomuksen välit-

tömästä yhteydestä. Sivistyneistö saattoi hylätä kristillisen maailmankatsomuksen,

131 Kallion lisäksi ainakin Tarvas 1920, 97.
132 Kallio 1923, 420–421.
133 Kallio 1923, 420.
134 Mäkinen 1989, 64.
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mutta puoltaa absoluuttista seksuaalietiikkaa yhteiskunnan järjestyksen takaa-

jana.135 Vaikuttaa siltä, että tämä siveellisyyskäsitys on jatkunut 1900-luvun alku-

puolelle asti ja selittää siten kristillisen moraalioppiin perustuvan siveellisyysajat-

telun keskeisyyden lähdekirjallisuudessa riippumatta teosten muusta uskonnolli-

suuteen tai hengellisyyteen liittyvästä sisällöstä. Helsinki ei suoraan näyttele mer-

kittävää roolia syntiin ja siveellisyyteen liittyvissä lähdekirjallisuuden kuvauksissa.

Taustalta on kuitenkin luettavissa kaupungin tarjoama ympäristö paheelliselle elä-

mälle, jossa oli mahdollista saada käsiinsä alkoholia kieltolaista huolimatta, tai

jossa moraaliltaan arveluttavaksi leimatut naiset notkuivat kadunkulmissa. Kaupun-

kitilassa kirkon ja aiemman kyläyhteisön kontrolli ei pystynyt myöskään ulottu-

maan kaikkialle, jolloin yksilö joutui toimimaan omaa moraalista harkintaa käyt-

täen.

3.4. Jumalan johdatus ja kohtaloajattelu maailman selittäjinä
Tutkitusta 1920-luvulla julkaistusta lähdekirjallisuudesta nousee usein esiin perus-

tavanlaatuinen käsitys kohtalosta, johdatuksesta tai uskomuksesta suurempien voi-

mien päätäntävallasta ihmisen elämässä. Determinismillä tarkoitetaan filosofista

näkemystä, jonka mukaan kaikki tapahtumat elämässä määräytyvät lainalaisuuk-

sien mukaan eikä sattumalla ole osuutta maailman tapahtumiin. Arkikielessä deter-

minismistä puhutaan usein kohtalona. Kristinopin piirissä determinismi liitetään

usein kalvinilaiseen tiukkaan predestinaatio- eli ennaltamääräämisoppiin, jossa ih-

minen ei voi vaikuttaa omaan kohtaloonsa, vaan Jumala on etukäteen määrännyt

osan ihmisistä pelastukseen.136 Kristinuskossa johdatuksen käsite puolestaan tar-

koittaa maailmassa näkyvää Jumalan tahdon toteutumista ja huolenpitoa. Johdatus

liittyy edeltäviin käsityksiin siinä, että ihmisen elämä ja sen vaiheet eivät ole lopulta

hänen omassa vallassaan, vaan Jumalan.137 Teema on noussut esiin jo aiemmissa

luvuissa, sillä se sivuaa kysymystä ihmisen vapaasta tahdosta ja esimerkiksi mah-

dollisuudesta henkilökohtaiseen uskonratkaisuun. Tutkitussa lähdekirjallisuudessa

aiheeseen liittyvät kuvaukset voi luokitella karkeasti kahteen kategoriaan: johda-

tusajatteluun, joka sisältää oletuksen Jumalan olemassaolosta, ja kohtaloajatteluun,

joka ei sisällä oletusta Jumalan olemassaolosta.

Johdatusajattelu esiintyy tutkitussa lähdekirjallisuudessa sekä suorasti että

epäsuorasti. Olavi Kallion romaanissa tulkinta jatkuvasta johdatuksesta on läsnä

135 Juva 1956, 21–22.
136 Teinonen & Hallamaa 2015.
137 Johdatus s.a.
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päähenkilö Erkin äidin maailmankatsomuksessa, mutta myös myöhemmin uskoon

tulleiden Ailin ja Erkin ajattelussa. Teos päättyy Erkin kohtalokkaaseen ennustuk-

seen tilanteessa, jossa hän on lähtenyt työväenliikkeen kokouksesta henkilökohtai-

sen uskon ollessa sopimaton liikkeen ideologiaan:

Niin, vaivalla se syntyy, ajatteli hän. Kestää ehkä kauan, ennenkuin tämän talon seinien si-
sällä opitaan ymmärtämään niiden aatteiden sisäinen arvo, jotka Mestari antoi maailmalle.
Mutta se aika tulee, tulee uudistavana, puhdistavana… Rakkaus joukkojenkin sielunelämän
kerran uudistaa… Kerran taas täällä tunnen oloni kotoiseksi… Tänne kuitenkin kuulun, täällä
ovat juureni. – Totisesti, se tulee, se aika.138

Erkki kokee työväenaatteen itselleen edelleen läheiseksi, eikä näe ongelmalliseksi

yhdistää sosialismin ja kristinuskon oppeja keskenään. Tärkein asia Erkin elämässä

on kuitenkin vastikään omaksuttu henkilökohtainen usko. Erkin sanat suuntaavat

tulevaisuuteen, jossa hän näkee näiden kahden aatteen yhdistyvän sopusointuiseksi

kokonaisuudeksi. Romaani päättyy raamatulliseen sananparteen, jolla Erkki yrittää

vakuuttaa oman näkemyksensä ja tulevaisuudenkuvansa totuudenmukaisuuden.

Kuvauksen perusteella Erkki vaikuttaa näkevän tämän kehityksen yhtä vääjäämät-

tömänä ja määrättynä kuin työväenliikeaikoinaan oman henkisen kasvunsa suunnan

lapsuudenuskosta luopumiseen ja materialistiseen ajatteluun.

Kallion romaanissa nousee esiin myös ennaltamääräämisen ja yksilön ratkai-

sun asetelma Erkin naapurintytön Ailin ajauduttua synnintunnossaan Pelastusar-

meijan kokoukseen. Pelastusarmeijan sisar kehottaa häntä uskonratkaisuun:

—Tänä iltana teidän on ratkaistava. Älkää jättäkö huomiseksi tai toiseen kertaan. Jumala
yksin tietää, annetaanko teille enää tilaisuutta… Hän on niin lähellä teitä nyt. Tarttukaa hä-
neen.139

Ailin aiempien siveettömien tekojen sekä sitä seuranneiden synnintunnon ja ahdis-

tuksen kuvataan asettuvan osaksi suurempaa suunnitelmaa, sillä ne johdattavat Ai-

lin kohtalonomaisesti juuri tuona päivänä ja juuri tuona hetkenä herätyskokouk-

seen. Ailin omalla tahdolla ja päätöksellä vaikuttaa kuitenkin olevan merkitystä,

sillä hän voi torjua ”lähelle tulleen Jumalan”. Johdatus ei ole siis täysin määrittänyt

Ailin lopullista kohtaloa, vaikka se onkin ajanut hänet kohti ratkaisun hetkeä.

Yksittäisistä tapahtumista tehtyjä johdatustulkintoja esiintyy muutamissa läh-

deteosten kuvauksissa. Selma Anttilan romaanissa Uhri kertojana toimiva perheen-

äiti ennustaa poikansa lähestyvän kohtalon tämän lähtiessä sotajoukkoihin Vienan

Karjalaan:

138 Kallio 1923, 423.
139 Kallio 1923, 284.
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Tunsimme kohtalon raskaan käden painuvan hitaasti meitä kohti, ja sen käyristetyt sormet
uhkasivat meitä otteellaan. (- -) – Tiedätkö, lapsi, minä pelkään sinun puolestasi… Voi
Heikki, kerro sinä, minä en voi. Puhu, se on välttämätöntä. Minä näen Jumalan sormen!140

Perheenäiti on aavistelevinaan aivan romaanin lopussa Apu-pojan tulevan kuole-

man ja pelkää tämän puolesta. Tilanne tulkitaan Jumalan tahdoksi, jota vastaan ka-

pinoiminen ei ole hyväksyttyä. Sama asennoituminen ja tunnelma leimaavat koko

Anttilan romaania, sillä perheenäidin suulla kerrottu tarina on ennakoiva, pahaa-

aavisteleva ja tuleva kohtalo leijuu kirjan läpi päähenkilöiden yllä. Yhtenä syynä

tähän saattaa olla teoksen sijoittuminen menneeseen sisällissotaan, jolloin merki-

tysten ja tulkintojen jälkikäteinen liittäminen aiempiin tapahtumin on ollut mahdol-

lista ja todennäköisesti tietoisesti valittu tyylikeino.

Johdatus- ja kohtaloajattelu toimivat tutkitussa lähdekirjallisuudessa myös

toiminnan tai toimimattomuuden perustelijoina ja oikeuttajina. Uskonnollisuus ja

uskonto ovat romaanissa Minun Marttani taka-alalla, mutta päähenkilö Lassi tukeu-

tuu äidiltään periytyneeseen uskonnolliseen ajattelumalliin pohtiessaan, tulisiko hä-

nen ryhtyä toimiin menneisyyden kalvaessa häiritsevästi rakastettunsa Martan elä-

mää:

Lisäksi tapasin itseni yhä useammin hautomasta mielessäni sitäkin ajatusta, että sen, joka
uskoo ’korkeampaan johtoon’, ei pitäisi ottaa asetta käteensä, vaan olisi hänen nöyrästi odot-
taminen, mihin tämä johto asiat kehittää.141

Lassi tulkitsee uskonsa kohtaloon ja johdatukseen sitovan hänen kätensä suorasta

toiminnasta ja näkee parhaaksi vain jäädä seuraamaan tapahtumien kulkua. Lassin

mukaan aseeseen tarttumisella ja omien ratkaisujen tekemisellä hän puuttuisi ”kor-

keamman johdon” suunnitelmiin, kenties sotkisi niitä tai ainakin astuisi sen toi-

minta-alueelle. Tutkitussa lähdekirjallisuudessa tällainen ajattelu näyttää olleen

melko yleistä 1920-luvulla. Teoksissa puolustetaan toiminnan passiivisuutta ja ta-

pahtumista sivuun jäämistä juuri pyrkimyksellä olla sotkematta kohtalon tai johda-

tuksen suunnitelmia.

Tutkitusta lähdekirjallisuudesta löytyy kohtalosta toisen tyyppisiä kuvauksia

ilman taustaoletusta kristinuskon persoonallisesta Jumalasta. Unto Karrin teoksessa

Sodoma kohtalo nivoutuu yhteen universumissa vaikuttavien lakien ja yleismaail-

mallisen järjestyksen kanssa. Päähenkilö Martti päätyy toteamaan, että mikään ei

140 Anttila 1922, 291–292.
141 Järnefelt 1927, 56, 140–141.
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tapahdu maailmassa sattumalta, vaan selittämätön järjestys pitää huolta niin ihmi-

sen elämästä kuin planeettojen kiertoradasta.142 Vappu Ouran romaanissa Sammuen

ja syttyen kohtalo on persoonallinen toimija, joka sekaantuu ja ohjailee mielivaltai-

sesti ihmisten elämää. Ouran kohtalohahmo muistuttaa antiikin Kreikan ja Rooman

Tykhe- ja Fortuna-jumalia, joiden tehtävänä oli ohjailla maailman tapahtumia ja

ihmisten onnea.143 Hahmon satunnaisen esiintymisen ja juonen kannalta olematto-

man roolin vuoksi teoksen Kohtalo-hahmo on luontevinta tulkita kirjailijan käyttä-

mäksi tyylikeinoksi.

Yleisesti ottaen tutkitun lähdekirjallisuuden perusteella johdatusajattelu ja kä-

sitys suurempien voimien läsnäolosta ihmisten elämänkulussa vaikuttavat olleen

melko tavanomaisia ja ehkä yleisiäkin. Determinismi-ajattelua esiintyy kirjallisuu-

dessa eri vahvuisena: toisaalla romaanihenkilöiden elämä vaikuttaa kulkevan vää-

jäämättä kohti traagista ratkaisua ja toisaalla romaanihenkilöiden omilla päätöksillä

on vaikutusta heidän elämänsuuntiinsa. Ajatus Jumalan johdatuksesta on kuulunut

kiinteästi kristinuskon opetukseen sen olemassaolon ajan, joten joidenkin tutkittu-

jen lähdeteosten kohdalla, joissa uskonto näkyy myös muilla tavoin, kuvaukset joh-

datuksesta ovat luontevia ja teoksen yleiseen kontekstiin sopivia. Ensimmäisen

maailmansodan jälkeisessä Euroopassa ja sisällissodan jälkeisessä Suomessa oli

tarve löytää merkityksiä tapahtuneille kauheuksille sekä selityksiä idealismin mu-

renemiselle ja ihmiskunnan epäonnistumiselle.144 Selityksen löytyminen Jumalan

johdatuksesta ja maailmassa vaikuttavasta kohtalosta on voinut olla luontevaa tu-

keutumista jo olemassa oleviin maailmanselityksiin ja vaivattomasti sopeutetta-

vissa yksilön jokapäiväiseen elämään ja sen tapahtumiin. Toisaalta jossakin tilan-

teissa näiden teemojen käyttö on voinut olla kirjailijalta tyylikeino ja kertojanäänen

korostaja ja auktorisoija. Tutkitusta lähdekirjallisuudesta ei ole löydettävissä viit-

teitä tapahtumaympäristönä toimineen Helsingin erityisestä merkityksestä teosten

kuvauksille johdatus- ja kohtaloajattelusta.

142 Karri 1929, 263.
143 Oura 1928, 69–70; Kajava 2009, 196.
144 Murtorinne 2009, 182–183.
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IV Kirkkokriittisyydellä paikkansa kaunokirjallisuu-
dessa

4.1. Sosialismin uskontokritiikki työläishahmojen suusta
Sisällissodan jälkeen nuori kirjailijasukupolvi suhtautui evankelis-luterilaiseen

kirkkoon huomattavasti myönteisemmin ja laajempi kritiikki vaikutti laantuneen.145

Tutkitussa lähdekirjallisuudessa esiintyi kuitenkin vaihtelevasti kritiikkiä uskontoa

ja evankelis-luterilaista kirkkoa kohtaan. Joissakin teoksissa kriittisyys oli mukana

koko juonen läpi, kun taas toisissa kirjoissa oli kritiikkiä vähänlaisesti, esimerkiksi

yksittäisten henkilöhahmojen puheenvuoroissa.146 Suora uskonto- ja kirkkokritiikki

nousee kirjallisuudessa esiin pääasiassa työväenliikkeen ja sosialismin ideologian

yhteydessä. Kritiikki on mahdollista jaotella joko yksilöön ja ihmisiin kohdistu-

vaksi tai instituutioon ja yleiseen uskontoon kohdistuvaksi. Yksilöihin ja ammatti-

kuntaan kohdistuva arvostelu koostui pääasiassa opillisen kaksinaismoralismin ja

maallisen ahneuden kritisoinnista. Tätä teemaa esiteltiin papistoa käsittelevässä ala-

luvussa. Tässä luvussa keskityn tarkastelemaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja

uskontoon instituutiona kohdistunutta kritiikkiä. Tutkituista lähdeteoksista löytyi

instituutioon kohdistuvan kritiikin yhteydessä kolme toistuvaa pääteemaa, jotka oli-

vat uskonnollinen pelottelu, tuen antaminen vallitsevalle luokkarakenteelle sekä

vanhojen instituutioiden kritiikki.

Kirkon käyttämä uskonnollinen ja hengellinen pelko ja pelottelu nousivat tut-

kituissa lähdeteoksissa muutaman kerran esiin kirkkokritiikin taustalta. Kallion ro-

maanin Erkki sanoittaa asian seuraavasti:

– Niin – Jumala. Mikä hän on ja missä hän on? Onko hän se vanhan testamentin hirmuinen,
säälimätön kostaja, jota ihmiset palvelivat ainoastaan pelosta? Miksi sanotaankin: Jumalan
pelko? Vai onko hän se henki, joka asui Kristuksessa? Mutta silloin emme puhuisi Jumalan
pelosta. Tahi onko hän kehityksen takana oleva voima? Minä luulen, että Jumala on ihmisten
luoma, meidän mielikuvituksemme tuote, koska jotakin sellaista on tarvittu, jotta johonkin
päästäisiin pakoon silloin kun elämän kierous muuten vaatisi ratkaisevia toimia – ja niitä on
tahdottu välttää.147

Erkki kritisoi evankelis-luterilaisen kirkon opetusta rankaisevasta ja tuomitsevasta

Jumalasta, jonka hän näkee perustuvan ennemmin Vanhan testamentin opetuksiin

kuin Uuden testamentin tarjoamaan rakkaudelliseen ja armolliseen jumalakuvaan.

Pelolla hallitseminen näyttäytyy Erkille vallankäytön ja hallinnan keinona, jonka

takana ovat todellisen Jumalan sijasta ihmiset. Tuomiolla ja helvetillä pelottelun

145 Murtorinne 1995, 124–125.
146 Esim. Kallio 1923; Merenmaa 1926.
147 Kallio 1923, 330.
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kritiikki ei kohdistu ensi sijassa evankelis-luterilaisen kirkon oppiin ja teologiaan,

vaan sen taustalla olevaan vallankäyttöön. Pelolla hallitseminen on yhteisön koossa

pitämisen kannalta tehokasta, mutta kirkon käytössä se on nähty moraalisesti arve-

luttavaksi ja opin kanssa ristiriidassa olevaksi keinoksi. Toisaalta, jos kritiikin taus-

talle ei lue vallankäytön kyseenalaistamista, kritiikin voi tulkita kohdistuvan suo-

raan evankelis-luterilaisen kirkon välittämään jumalakuvaan, joka näyttäytyi tällöin

kansalle yksipuolisena, tuomitsevana ja Vanhan testamentin merkitystä liiaksi pai-

nottavana. Tähän on voinut vaikuttaa papiston keskuudessa useamman vuosikym-

menen ajan suosiota saavuttanut beckiläinen raamattuteologia, joka painotti Raa-

mattua kaikkea elämää määrittävänä periaatteena, tuonpuoleista jumalanvaltakun-

taa ja hengellistä uudistumista. Vaikka beckiläisyys ei saavuttanut kansanliikkeen

asemaa, se vaikutti keskeisesti evankelis-luterilaisen kirkon johtohahmojen julki-

lausumiin ja teologiaan, sillä esimerkiksi arkkipiispana vuosina 1889–1930 toimi-

nut Gustaf Johansson oli uskontulkinnan tunnetuimpia ja äänekkäimpiä kannatta-

jia.148 Tämä on puolestaan saattanut vaikuttaa kirkon julkikuvaan ja tuoda korostu-

neesti esiin vanhatestamentillista jumalakuvaa ja parannuskeskeistä yksilönuskoa.

Muutamassa lähdeteoksessa kritiikin ensisijaiseksi kohteeksi nousee evanke-

lis-luterilaisen kirkon antama tuki vallitsevalle luokkarakenteelle. Joel Lehtosen ro-

maanissa Rakastunut rampa Sakris Kukkelman tuo yksinpuhelussaan esiin joitakin

käsityksiään kirkosta ja papistosta:

Uskovaiset sanovat, että ihmisen synti on luonnon turmellut… Pappien uskottelua! He saar-
naavat synnistä…väittävät synniksi sitä, että köyhä ehkä rupeaa pyytämään itselleen sellaista,
mitä rikkaammilla on… ja papeilla itsellään varsinkin. Köyhät uskovat … ja silloin saavat
papit ja rikkaat pitää rikkautensa ja mukavuutensa… Papit tukevat kapitaalia… ja kapitaali
tekee sotia. Risti kädessä kulkevat papit armeijan riveissä… yllyttämässä kansaa tappoon…
riistämään toiselta kansalta rahaa oman kansansa rikkaiden kukkaroon. Se ei muka ole syn-
tiä… Papitko… ja lukemattomat heidänlaisensa ihmiset… lienevät pilanneet luonnonkin…
niin että hämähäkki imee kärpästä?149

Kukkelman esittää romaanissa melko vähän ajatuksia uskonnosta ja niiden ilmaisut

ovat lähes poikkeuksetta keskeneräisiä lauseita yksinpuhelujen lomassa. Vajavai-

sista lauseista on vaikea muodostaa kokonaisvaltaista käsitystä Kukkelmanin maa-

ilmankatsomuksesta, mutta pääosin se vaikuttaa olevan linjassa sosialismin ajatus-

ten kanssa. Kukkelman kritisoi katkelmassa evankelis-luterilaista kirkkoa, joka tuki

vallalla olevaa yhteiskuntarakennetta ja joka esti yksilön ja työväenluokan mahdol-

148 Larkio 1967, 75; Murtorinne 1992, 172, 329–331.
149 Lehtonen 2006, 20.
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lisuuden parantaa omaa asemaansa. Työväenliikkeessä oli 1900-luvun alusta läh-

tien esitetty kriittisiä kommentteja evankelis-luterilaisen kirkon ja valtion kiinteästä

suhteesta, sillä työväenliike näki tässä järjestelyssä kirkon saavan valtansa valtiolta,

eikä Jumalalta. Tällöin kirkko väistämättä tuki porvarillista luokkaa ja antoi auto-

maattisesti siunauksensa hallitsevan luokan harjoittamalle sorrolle ja vääryydelle.

Ero oli perustavanlaatuinen suhteessa kirkon omaan tulkintaan aiheesta, jonka mu-

kaan esivalta toimi Jumalan asettaman järjestyksen suojelijana, jolloin esivaltaan

kohdistunut rikos oli myös Jumalaa vastaan kohdistunut rike. Kukkelmanin ajatuk-

siin heijastuvat vuoden 1918 sisällissodan vaiheet, joissa evankelis-luterilainen

kirkko asettautui puolustamaan vallitsevaa esivaltaa ja osa papeista toimi rintamalla

tai valkoisten suojeluskunnissa.150 Kukkelmanin maailmassa kirkko näyttäytyy

kaksinaismoralistisena instituutiona, joka toisella kädellä jakaa ihmisille oikeutta ja

toisella kädellä itse harjoittaa vastustamiaan tekoja. Hän näkee kirkon olevan osal-

taan syypää hänen kurjaan taloudelliseen tilanteeseensa ja köyhyyteensä, sillä

kirkko selitti yhteiskuntaluokkien olevan Jumalan säätämiä rakenteita, joita oli näin

ollen synti yrittää muuttaa.

Kallion romaanin Herran vanki sisältämästä kritiikistä on löydettävissä luul-

tavasti suurin osa sosialismin kirkkokritiikissä esiintyneistä perusteluista ja syytök-

sistä. Seuraavassa katkelmassa Erkin kritiikki kohdistuu juuri vallitsevan luokkara-

kenteen tukemiseen, mutta lisäksi siitä on luettavissa ajatus uskonnon kuulumisesta

vanhaan maailmanjärjestykseen:

Me ihmiset olemme luoneet Jumalan, koska olemme häntä tarvinneet, ja sitten kun emme
häntä enää tarvitse, hävitämme hänet. Mitä hänellä enää teemmekään, kun joukkojen siveel-
linen tietoisuus toimittaa saman asian? Vallanpitäjät kuitenkin aina tekevät Jumalasta peloit-
tavan epäjumalan, hirmuisen orjavoudin kapitalismin palveluksessa…151

Erkin kritiikin mukaan hallitseva luokka, johon sisältyvät yhteistoiminnassa sekä

kirkko että vallanpitäjät, valjastaa Jumalan omiin käyttötarkoituksiinsa ja päämää-

riinsä muodostaen siitä lopulta todellisen ja elävän Jumalan irvikuvan. ”Orjavouti”-

sana palautuu sosialismin käyttämään, alistavia luokkarakenteita kuvaavaan termis-

töön, jossa herra- ja renki/orja-retoriikalla oli keskeinen asema. Termistö on peräi-

sin filosofi Georg Wilhelm Friedrich Hegeliltä (1770–1831), joka vaikutti paljon

sosialismin kehittäneiden Marxin ja Engelsin filosofiaan. Hegel loi filosofiaansa

”herra”- ja ”renki” -käsitteet, joilla pyrittiin kuvaamaan ihmisten omistussuhteita ja

150 Larkio 1967, 28; Kena 1979, 81–82; Murtorinne 1995, 117–118; Halme 2011, 36–37.
151 Kallio 1923, 335.



54

olemassaolon itsenäisyyttä.152 Tekstikohdassa sanan käytöllä on voinut olla tavoit-

teena korostaa vallanpitäjien röyhkeyttä ja kyseenalaistaa se, että he olivat valmiita

alistamaan jopa Jumalan omiin käyttötarkoituksiinsa.

Yllä esitelty tematiikka kytkeytyy myös Kallion romaanin nimeen ja sen mah-

dollisiin merkityksiin. Romaanin Herran vanki -nimeä voi tulkita ainakin kahdella

tavalla. Se voi viestiä romaanissa käsitellyistä sosialismin ja luokkayhteiskunnan

teemoista ja viitata Hegelin alisteisia luokkarakenteita kuvaaviin termeihin. Kun

kuitenkin huomioidaan kirjan lopullinen teema ja juonellinen huipennus, nimi viit-

taa todennäköisimmin romaanin loppupäätelmään suurimmasta herrasta eli Juma-

lasta. Erkki yrittää paeta todellista herraansa muihin ideologioihin ja uskomusjär-

jestelmiin, mutta ”Herra” saavuttaa lopulta ”vankinsa” tämän hädän hetkellä. Ta-

pahtuma mullistaa Erkin elämän ja hän hyväksyy vankeutensa ja alisteisuutensa

suhteessa Jumalaan.

Kolmanneksi evankelis-luterilaista kirkkoa kritisoitiin sen olemisesta osa

vanhoja instituutioita, joihin kuuluivat kirkon lisäksi esimerkiksi talous- ja pankki-

järjestelmä, eduskunta ja julkinen hallintojärjestelmä. Tämä kolmas kirkkokritiikin

muoto liittyy läheisesti kritiikkiin tuen antamisesta vallitsevalle luokkarakenteelle,

sillä vanhojen instituutioiden olemassaolo ylipäänsä loi ja mahdollisti luokkaraken-

teen kehittymisen ja vääristyneet omistussuhteet. On kuitenkin huomattava, että kri-

tiikki kirkon profiloitumisesta osaksi vanhoja instituutioita ei kohdistunut itse evan-

kelis-luterilaiseen kirkkoon, vaan laajempaan yhteiskunnalliseen järjestykseen.

Kritiikki kohdistui ensisijaisesti kirkon olemukseen ja sijoittumiseen yhteiskunnal-

listen instituutioiden kategoriaan, ei niinkään evankelis-luterilaisen kirkon tarjoa-

maan opetukseen ja sisältöihin. Esimerkiksi Lehtosen romaanin Kukkelmanille

kirkko edustaa yhtä niistä vanhoista instituutioista, jotka vallankumouksen myötä

katoavat uudesta, sosialistisesta yhteiskunnasta:

Paljon oli Kukkelman harmistuttanut maalaismuoria näinä viikonpäivinä, vaikka Kukkelman
nykyään olikin melkoisen lauhkea. Ärsyttänyt sellaisilla vihjauksillaan, että sota on porvarien
ilkeyttä… että kirkko on maailmallinen laitos… että kansa, kun se saa vallan käsiinsä, hävit-
tää viimein kirkon ja nykyisen valtion… Tänään Sakris yltyi tällaista jaarittelemaan: hän oli
yksin, raukka, ei ollut löytänyt naista.153

Kukkelmanin mielipiteet ovat linjassa sosialismin ja työväenliikkeen ideologian

kanssa. Tulevaisuudessa siinsi vallankumous, jonka seurauksena vanhojen instituu-

tioiden valta siirtyisi yhteisesti kansalle eikä aiemmin vallinnutta luokkajakoa enää

152 Manninen 1987, 304.
153 Lehtonen 2006, 84.
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olisi. Kirkolle ei olisi sijaa tässä uudessa yhteiskuntajärjestelmässä. Kukkelmanin

harmistukseen liittyy myös turhautuminen omaan henkilökohtaiseen tilanteeseen,

ja turhautuminen on helppo kanavoida entuudestaan jo epäilyttävinä pidettyihin ja

vastustettuihin instituutioihin. Tämä ja asioiden väliset suuruuserot tuovat väistä-

mättä komiikkaa Lehtosen tekstiin: Kukkelman yrittää taistella järjestelmää vas-

taan, vaikka oikeastaan harmistuksen ja turhautumisen taustalla on se, ettei hän ole

vieläkään löytänyt itselleen vaimoa.

Lehtosen Rakastunut rampa on kiinnostava niin kirjallisilta ansioiltaan kuin

myös tasapainoillessaan toden ja epätoden maailman välillä. Lehtosen romaani piir-

tää harmaan ja vähän epätoivoisen kuvan Kukkelmanin elämästä, ja runsaasta kol-

men pisteen (…) käytöstä kesken lauseiden syntyy viipyilevä ja pysähtynyt vaiku-

telma. Kerronta keskittyy pääosin Kukkelmanin mielensisäisen maailman, pohdin-

tojen, havaintojen ja kysymysten kuvailuun. Kirjan takakannen määritelmä Rakas-

tuneesta rammasta fantasiaromaanina selittyy juuri tällä Kukkelmanin sisäisellä

maailmalla, joka on vinksahtanut, epätodellinen ja karu. Lehtosen ystävä runoilija

ja dosentti Aaro Hellaakoski kuvasi Lehtosen elämää virtana, joka oli elinvoimai-

nen ja leveä, mutta joka sen jälkeen ehtyi ja kuivui autiomaahan. Hellaakoski tul-

kitsi Rakastuneen ramman kuvaavan tuota ehtymisen ja virran pienenemisen alkua

Lehtosen tuotannossa. Lehtosen persoonan ja Kukkelmanin henkilöhahmon väliltä

on löydettävissä useita yhtäläisyyksiä. Molempien kiinnostuksen kohteena on

Friedrich Nietschzen filosofia, Lehtosen 1910-luvulla todettu kivulias selkäranka-

reuma muistuttaa kampuran Kukkelmanin säryistä, Lehtonen oli naimaton lähes 40-

vuotiaaksi ja Lehtonen päätyi Kukkelmanin hahmon tavoin lopulta itsemurhaan

hirttäytymällä.154 Kirjailijan ja fiktiivisen teoksen henkilöhahmon suoraviivainen

yhdistäminen ei ole kuitenkaan mahdollista, joten kestävämpi tulkintakehys löytyy

teoksen yhteiskunnallisesta puolesta. Romaanin voi tulkita olevan kuvaus sisällis-

sodan jälkeisestä Suomesta, jossa kansakunta oli jakautunut kahtia ja toimivat yh-

teiskuntarakenteet olivat horjuneet. Päällimmäiseksi nousee kuitenkin pessimisti-

nen kuvaus yksilöstä, Kukkelmanista, jonka toiveet ja unelmat eivät toteudu hänen

oman outoutensa tai maailman ymmärtämättömyyden vuoksi. Koska yksilön hen-

kinen kasvu ja moraaliset valinnat eivät ole teoksessa pääteemoina, Kukkelmanin

esittämä uskontokritiikki jää vain osaksi hänen hahmoaan, eikä sille anneta romaa-

nin puitteissa sen suurempaa tulkintakehystä.

154 Tarkka 1991.
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Suomalainen kirjallisuus- ja kustannuskenttä oli 1900-luvun alussa porvaril-

linen ja valkoinen, ja esimerkiksi sisällissodan jälkeen valkoiset kirjoittivat ja kus-

tansivat teoksia.155 Tutkittujen lähdeteosten aihepiirit ja näkökulmat koskivat pää-

asiassa porvarillista elämänpiiriä, jolloin työväestön maailmaa käsittelevät romaa-

nit herättävät kysymyksen kirjailijan mahdollisesta työväenluokkaisesta taustasta.

Suomalaista työväenkirjallisuutta tutkinut professori Raoul Palmgren (1912–1995)

pyrki määrittelemään vuonna 1965 julkaistussa väitöskirjassaan, mikä tekee kirjai-

lijasta juuri työläiskirjailijan. Palmgren nosti esille työväenkirjailijan käsitteen so-

siaalisena tunnuspiirteenä ja vaatimuksena köyhälistöläisen syntyperän sekä lap-

suuden ja nuoruuden kokemukset, korkeintaan peruskouluun rajoittuneen koulun-

käynnin ja itseopiskelulla hankitun yleissivistyksen sekä usein jo nuoruusiässä elan-

non hankkimisen ruumiillisella palkkatyöllä. Sosiaalisen määrittelyn lisäksi Palm-

gren edellytti työläiskirjailijalta köyhälistöläistä elämännäkemystä ja teoksissa köy-

hälistön aihepiirien käsittelyä ja kuvaamista.156 Kukaan tutkimuksessa mukana ole-

vista kirjailijoista ei suoranaisesti täytä Palmgrenin työläiskirjailijalle asettamia

vaatimuksia, mutta sen sijaan monen kirjailijan sosiaaliset taustat ja ideologiset nä-

kemykset sopivat määritelmän sisään. Työväenliike puolueena ei ollut 1920-luvulla

kulttuurisivistyneistön suosiossa käydyn sisällissodan vuoksi, mutta jaettu kokemus

työläiskodin lapsuudesta ja kannatettu aatemaailma säilyi heidän omissa kirjailija-

ryhmittymissään.157 Tämä saattaa selittää osaltaan tutkitussa lähdekirjallisuudessa

esiintyneitä työväestöä koskettavia teemoja ja kuvauksia.

Vaikka tutkituista kirjailijoista kukaan ei ole tiukkarajaisesti määriteltynä

työläiskirjailija, osa kirjailijoista on jakanut sosialismin aatemaailman ja ammenta-

nut siitä omaan tuotantoonsa. Tutkittua lähdeaineistoa vertaillessa on helppo huo-

mata työläismaailmasta vaikutteita ottaneet teokset, sillä temaattinen jako on erit-

täin selkeä. Suurin osa teoksista sijoittui sivistyneistön ja porvariston maailmaan ja

nuo teokset sivuuttivat täysin työläisten ja köyhälistön elämään liittyneet kysymyk-

set, kuten kuvaukset köyhyydestä, konkreettisesta arjesta ja rajallisista toiminta-

mahdollisuuksista yhteiskunnassa. Näiden kirjojen keskeltä työläisaiheita käsitel-

leet kirjat nousivat selkeästi esiin juuri edellisten aihepiirien kautta. Työläisaihei-

seen kirjallisuuteen ja sen vähyyteen on vaikuttanut huomattavasti itsenäistymisen

155 Koskela 1999a, 223.
156 Palmgren 1965, 107, 222–223; Kalemaa 2001.
157 Palmgren 1965, 87, 107.
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ja sisällissodan jälkeen vallalla ollut voittajien historiantulkinta niin yhteiskunnassa

kuin kirjallisuudessakin.158

Tutkitussa lähdekirjallisuudessa esiintyneen uskontokritiikin voi tulkita jos-

sain määrin saaneen vaikutteita pääkaupungissa vaikuttaneista aatesuuntauksista ja

vuosikymmenen yhteiskunnallisesta keskustelusta. Juha Sepon kirkosta eroamista

käsitelleestä väitöstutkimuksesta kävi ilmi, että Suomessa vuosina 1923–1930 lähes

joka viides kirkosta eronnut oli helsinkiläinen ja että Helsingin suurin erokeskus oli

Sörnäisten suomalainen seurakunta. Vaikka Sörnäisissä ei kirjattu ylös syitä kir-

kosta eroamiseen, Minna Tuominen jäljitti pro gradu -tutkielmassaan Kirkosta

eroaminen ja eronneiden sosiokulttuurinen profiili Sörnäisten suomalaisessa seu-

rakunnassa vuonna 1923 eroamisen pääsyiksi poliittis-maailmankatsomukselliset

eroavaisuudet kirkon näkemysten kanssa. Tähän viittasi voimakkaasti eronneiden

sosiaalinen tausta työväestössä, syntymäpaikkakunnan sijoittuminen maaseudulle

ja liittyminen eron jälkeen siviilirekisteriin, eikä esimerkiksi uskonnollisiin vähem-

mistöryhmiin. Vaikka maanlaajuisesti evankelis-luterilaisesta kirkosta eroaminen

jäi odotettua vaisummaksi ja melko marginaaliseksi, Helsingissä se oli suhteelli-

sesti yleisempää ja useammin yhteydessä uskonnolliseen tai poliittiseen maailma-

katsomukseen kuin esimerkiksi maaseudulla.159 Tällä on voinut olla vaikutusta tut-

kitun lähdekirjallisuuden kuvauksiin uskonnosta, sillä maailmankatsomuksellinen

kirkkokritiikki on saattanut olla luonteva osa kaupungin arkea. Sosialistisen uskon-

tokritiikin liittyminen kiinteästi Helsinkiin tutkitun lähdekirjallisuuden kuvauksissa

vaikuttaa olevan yhteydessä teosten arkiseen ja realistiseen kaupunkikuvaukseen ja

tapahtumaympäristön tarjoamaan mahdollisuuteen kokoontua yhteen saman ideo-

logian jakavien kesken.

Tutkitussa lähdekirjallisuudessa sosialismin ideologiaan perustuvaa uskonto-

kritiikkiä esiintyi pääasiassa 1920-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Vuosikymme-

nen loppupuolella teoksissa esiintynyt uskontokritiikki ei ollut enää yhteydessä so-

sialismia kannattaneisiin henkilöhahmoihin, vaan uutta maailmanaikaa odottanee-

seen kaupunkilaissukupolveen. Tätä teemaa ja uskontokritiikin muotoa käsittelen

seuraavassa alaluvussa. Syitä tähän muutokseen on voinut olla teosten aihepiirien

siirtyminen pois sisällissodan ja sen jälkipuinnin kuvaamisesta, yhteiskunnallisen

ilmapiirin muuttuminen optimistisemmaksi ja tulevaisuuteen suuntaavammaksi

158 Koskela 1999a, 223.
159 Seppo 1983, 206; Tuominen 2000, 73, 87–88; Seppo 2006, 101.
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sekä sosialismin aatteen identifioituminen joko maanalaiseksi kommunismiksi tai

salonkikelpoiseksi sosiaalidemokratiaksi.

4.2. Uusi uskonnonmuoto osana tulevaa maailmanaikaa
Karkeasti jaoteltuna 1920-luvun ensimmäisellä puoliskolla kirkkoon ja uskontoon

kohdistunut kritiikki kanavoitui tutkitussa lähdekirjallisuudessa pääasiassa sosialis-

min ideologian kautta ja 1920-luvun jälkimmäisellä puolella kritiikki sai muotonsa

unelmassa uudesta ja vapaasta uskonnosta. Tutkituista lähdeteoksista uuden uskon-

non sekä vanhan ja uuden välistä tematiikkaa kuvasivat tulenkantajiin kuuluneiden

Mika Waltarin vuonna 1928 julkaistu Suuri illusioni ja Unto Karrin vuonna 1929

julkaistu Sodoma. Näissä teoksissa esiintyvä uskontokriittinen sisältö eroaa edelli-

sessä luvussa käsitellystä uskontokritiikistä keskeisimmin siinä, ettei siihen liity so-

sialistista maailmankatsomusta ja ettei se pyri hylkäämään uskontoa sinänsä, vaan

vaatii kristinuskon reformaatiota ja uudelleen muotoutumista. Käsittelen ensin tut-

kitussa lähdekirjallisuudessa esiintyvää uusi uskonto -ajattelua ja sen jälkeen esit-

telen siihen läheisesti liittyviä käsityksiä uudesta maailmanajasta sekä uudesta ja

vanhasta sukupolvesta.

Kuten aiemmin on jo käynyt ilmi, Waltarin romaanin huipennus ja teoksen

uskonnollisen näkemyksen tiivistyminen tapahtuu maisteri Hartin ja Caritaksen

käymässä keskustelussa Pariisissa. Maailmankatsomuksellisten näkemysten risti-

riita ja vaatimus uskonnon uudistumisesta nousee esiin voimakkaana:

Sanovat, että uskonto on vanhentunut käsite meidän aikanamme. Ja kuitenkaan mikään su-
kupolvi ei varmastikaan ole enempää kaivannut uskontoa kuin meidän aikamme. Sen kaipaus
on itsetiedotonta, tajutonta – jokainen meistä nauraisi räikeästi, jos sanoisi hänen kaipaavan
uskontoa. Meidän tragiikkamme on se, että meidät on kahlehdittu kirkkokuntiin ja traditsio-
neihin, joiden opit ja ajattelutavat ovat meille täysin vieraat. Joista meidän on mahdotonta
löytää mitään tyydytystä. Jo se, että yritetään mahduttaa järki ja tiede uskonnon piiriin, on
meistä jotakin niin järjetöntä, että me kadotamme kokonaan käsitteen, mitä uskonto on.160

Keskustelun tarjoamasta analyysista heijastuu 1920-luvun sukupolven tasapainoilu

uskon ja järjen, vanhan ja uuden, välillä. Toisaalta rationaaliseen järkiajatteluun

pyrkivä taiteilijasukupolvi vaikuttaa kokevan uskon olevan täysin yhteen sovitta-

maton edistyksellisen maailmankuvan kanssa, mutta toisaalta ihmisessä tulkitaan

olevan luonnollinen kaipaus järjen ylittävään todellisuuteen ja jumaluuden olemas-

saoloon. Tämä ristiriita tuli esiin jo aiemmin rukoilemista käsittelevässä alaluvussa,

kun toimittaja Hart rukoili pariisilaisessa kirkossa taantuen lapsen tasolle ja siirtä-

essä samalla syrjään rationaalisen minänsä. Caritas kuvailee keskustelun edetessä

160 Waltari 1928, 220.
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itsestään nousevaa voimakasta pyhän kokemusta, joka on selittämätön ja josta tulee

Caritakselle tuonpuoleisen ja todellisuuden yhdistävä jumala161. Sekä Kari Mäki-

nen että Paavo Rissanen näkevät Waltari-tutkimuksissaan uskonnon olevan yksi te-

oksessa esiintyvistä illuusioista. Rissanen huomauttaa, että teoksen jokaisella hah-

molla Hartia lukuun ottamatta on oma illuusionsa, joka ohjaa heidän elämäänsä ja

johon heidän vimmainen elämänjanonsa kohdistuu. Caritaksen illuusio on uskonto,

johon hän takertuu ja josta hän etsii elämäänsä lohtua. Tutkijat jäävät kuitenkin

keskenään erimielisiksi teoksessa esiintyvän Kristus-symbolin tulkinnasta ja mer-

kityksestä.162 Rissasen mukaan Caritaksen ihannoima Kristus-symboli viittaa juma-

lalliseen ja tuonpuoleiseen uskonkohteeseen, kun Mäkinen näkee sen heijastavan

tämänpuoleista myyttiä ja ideaalia korkeammasta ihmisluonnosta ilman viitettä

transsendenttiin.163 Esittelin johdannossa ja henkilökohtaista uskonnollisuutta kä-

sittelevän alaluvun yhteydessä problematiikkaa liittyen Mäkisen ja Rissasen tutki-

musten hyödyntämiseen oman tutkimukseni kontekstissa ja erilaisten tutkimusta-

voitteiden vuoksi sivuutan pyrkimykset rakentaa teoksen pohjalta näkemystä Wal-

tarin uskonnollisuudesta. Tämän vuoksi on mahdollista sanoa, että Waltarin teok-

sessa uusi uskonto on yksinkertaisimmillaan yksilön mystistä jumalakokemusta il-

man kahlitsevaa uskontoinstituutiota. Tätä tulkintaa puoltaa suorien ilmaisujen li-

säksi esimerkiksi Hartin ja Caritaksen pienellä alkukirjaimella käyttämä ”jumala”-

käsite keskustelun loppupuolella. Sen voi tulkita viittaavan Jumalaan, joka on kris-

tinuskon dogmien määrittelemättömissä ja jota instituutiot ja rakenteet eivät ole

vanginneet.

Unto Karrin teoksessa esiintyy puolestaan hieman toisenlaisia näkyjä

tulevasta uudesta uskonnosta. Teoksen toinen päähenkilö Martti on palannut Eu-

roopasta takaisin Helsinkiin ja löytänyt Allin kuoleman jälkeen jonkinlaisen uskon-

nollisen maailmankatsomuksen. Martin ja kirjailija Lennon keskustelusta nousee

esiin käsityksiä sukupolven tilasta ja tulevasta, kehittyvästä uskonnosta:

– Meillä on uskontomme, sen myönnän. Tai oikeammin: me luomme sitä parast’aikaa. Me
vaikutamme siihen suuntaan, että kristinusko häviäisi maan päältä. Senkin myönnämme. Me
olemme nähneet, että kristinusko enempää kuin sosialismikaan ei kyennyt pelastamaan, va-
pauttamaan eikä päästämään. Me tahdomme luoda uuden, tieteellisen uskonnon, kylmän,
kirkkaan, kristallisen, rautaisen, lujan, ankaran! Se kantaa pronssikasvoja, sillä on sfinksin
hymy, arvoituksien ratkaisun se kätkee. Se on ihmisen jumala itselleen.164

161 Lähteessä käytetty tässä kohtaa tätä kirjoitusasua. Waltari 1928, 223–224.
162 Kristus-symboli esiintyy alaluvun 3.2. suorassa lainauksessa.
163 Rissanen 1982, 20–22; Mäkinen 1989, 258–259.
164 Karri 1929, 277–278.
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Martti ja kirjailija Lento myöntävät totuuden katoamisen ympäröivästä maailmasta,

mutta Lento vastustaa puheenvuorossaan Martin tarjoamaa kristinuskoa totuuden

lähtökohdaksi. Hänen mukaansa suuret ideologiat ovat epäonnistuneet luomaan us-

kottavan maailmanselityksen ja yhteiskuntajärjestyksen, joten ainoana vaihtoeh-

tona näyttäytyy ihmisestä itsestään peräisin oleva ja tieteeseen perustuva uusi us-

konto. Lento profiloituu teoksessa kaiken uuden edustajaksi, jossa 1920-luvun lo-

pun relativismi ja epätoivoon kääntyvä elämänjano saavat muotonsa.

Waltarin ja Karrin teosten uskontokuvien niputtaminen yhteen on hieman on-

gelmallista huomioiden kirjailijoiden ja teosten historiallisen taustan. Ensinnäkin

Karrin jäsenyys tulenkantajien ryhmittymässä vaihtelee määrittelijästä riippuen.

Mika Waltarin katsotaan poikkeuksetta kuuluneen ryhmään, mutta Karria ei mai-

nita kaikissa määrittelyissä. Hänellä on kuitenkin ollut yhteyksiä ryhmittymän jä-

seniin ja häntä pidetään usein tulenkantajien ulkojäsenenä. Toiseksi Karrin Sodoma

aiheutti ilmestyessään kohua tulenkantajien keskuudessa, sillä Karrin tulkittiin te-

oksensa myötä asettuvan vastustamaan tulenkantajien modernia maailmankuvaa ja

palanneen konservatiivisiin ja kristillisiin arvoihin ja aatteisiin.165 Kuitenkin Karrin

teoksessa kuvaus päähenkilöiden elämästä ja aatteista on melko samanlainen kuin

Waltarin Suuressa illusionissa, joskin Karrin tulkinta aikakaudesta on huomatta-

vasti pessimistisempi kuin Waltarilla ja yleinen loppuratkaisu on toisenlainen. Tut-

kimukseni kohdistuu ensisijaisesti lähdekirjallisuudesta nouseviin kuvauksiin us-

konnosta, joten tällä perusteella on mahdollista käsitellä Waltaria ja Karria saman-

laisen tapahtumaympäristön ja aikakauden kuvaajina huolimatta teosten ja kirjaili-

joiden taustalla olleesta polemiikista. Lisäksi tulkinta Karrin teoksen palaamisesta

kristinuskon tarjoamaan maailmanselitykseen vaikuttaa hieman liioitellulta, sillä

maailmankatsomuksellisesta käänteestä huolimatta teoksen päähenkilö Martti ei

purematta niele ajatusta kristinuskosta aikakauden pelastajana.166

Waltarin ja Karrin teosten uusi uskonto -ajattelusta on löydettävissä sekä yh-

teneväisyyksiä että eroja suhteessa edellisessä alaluvussa esiteltyyn sosialismiin pe-

rustuvaan uskontokritiikkiin. Teoksissa esitetty kritiikki kohdistui molemmilla van-

haan ja korruptoituneeksi syytettyyn kirkkoinstituutioon ja sen kaksinaismoralis-

teina pidettyihin edustajiin. Mäkinen käyttää yläkäsitettä ”kirkollinen käytäntö”

165 Saarenheimo 1966, 9–12; Mäkinen 1989, 311–313; Mauriala 2005, 239.
166 Karri 1929, 284–285.
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kattamaan ulkoisen uskonnonharjoituksen ja kirkon.167 Kritiikin erot tulevat puo-

lestaan näkyviin suhtautumisessa itse uskoon ja uskomiseen. Waltarin ja Karrin te-

oksissa usko nähdään osittain kuvatulle sukupolvelle lähes kaivattuna ja tarvittuna

asiana, kun sosialismin kritiikistä ammentavissa teoksissa uskominen kuvataan hai-

hatteluna ja turhana olemisen perustuessa yksinomaan materiaaliseen todellisuu-

teen.

Kiinnostava muotoseikka liittyen kahdenlaisen uskontokritiikin eroihin on

niiden esiintymismuoto joko dialogissa tai yksilön ajattelussa. Waltarin ja Karrin

romaaneissa uskonnolliset näkemykset ja kirkkoon kohdistunut kritiikki on muo-

toiltu lähes aina henkilöhahmojen dialogiin, kun taas esimerkiksi Kallion ja Lehto-

sen teoksissa uskonnolliset näkemykset esiintyvät keskustelujen lisäksi henkilöhah-

mojen yksinpuheluissa tai ajatusmaailman yleiskuvauksissa. On mahdollista, että

tämä johtuu teosten erilaisista kerronnallisista painotuksista, kuten keskittymisestä

useampiin henkilöhahmoihin tai vastaavasti yksilön ajattelun kuvaamiseen ja kehi-

tykseen. Huomio antaisi kuitenkin tilaisuuden tulkinnalle, jonka mukaan Waltarin

ja Karrin teoksissa esiintyvät uuden uskonnonmuodon vaatimukset eivät syntyneet

tyhjiössä yksilöiden päänsisäisinä tuotteina, vaan niistä keskusteltiin ja niitä kehi-

tettiin vuorovaikutuksessa. Yksilön oli mahdollista saada tietoa sosialismin aat-

teista kirjallisuuden ja muiden julkaisujen kautta johtuen sen luonteesta kehitettynä

ideologiana ja maailmankatsomuksena, mutta vaade uudesta uskonnosta ja moder-

nista maailmankuvasta kehittyi ja muokkautui jatkuvasti yhteiskunnallisissa ja yk-

sityisissä keskusteluissa.

Tutkitussa lähdekirjallisuudessa uusi uskonto -ajatteluun liittyivät keskeisesti

käsitykset uudesta, käsillä olevasta maailmanajasta sekä sukupolvien välisestä,

olennaisesta kuilusta. Ymmärrys uuden ja vanhan välissä olemisesta leimasi erityi-

sesti tulenkantajien ajattelua ja käsitys heijastui maailmankatsomuksen kaikkiin

osa-alueisiin, kuten uskontoon ja itseymmärrykseen aikakausien väliin jäävänä su-

kupolvena.168 Karrin romaanissa Martti pohtii omassa elämässään näkyvää suku-

polvien erilaisuutta:

Heillä oli kaikilla luonteessaan syvyyttä ja korkeutta, ja heidän ajatuksensa olivat askarrelleet
suurissa kysymyksissä. He olivat itselleen selittäneet, että jokapäiväinen leipämme oli sen
suuren näkymättömän armolahja, jota he olivat lähestyneet hartaudella, väliin myös pelolla
ja vavistuksella, sanoen: Isä meidän. Tämän ratkaisun he olivat omaksuneet, koska muuta
ratkaisua ei ollut. - - Ja he olivat hankkineet itselleen työn siunaaman levon, lujat hermot,
syvän unen ja vahvan fysiikan.

167 Mäkinen 1989, 229.
168 Mäkinen 1989, 216.
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Kaiken tämän Martti näki itsessään lahoavan, kuluvan nopeasti. Hän ei säästänyt sitä
henkistä perintöä, joka monen miespolven kieltäymyksin oli hänelle jäänyt suurena salaisena
rikkautena vereen.169

Martti näkee vanhempiensa sukupolven edustavan vakaata ja elämäänsä kyseen-

alaistamatonta joukkoa, joka on sisäistänyt annetun kristillisen maailmankuvan

omakseen ja toiminut yhteiskunnan odotusten mukaan. Martin mukaan hänen su-

kupolvensa ei kyennyt enää toimimaan samoin, sillä esimerkiksi luonnontiede oli

kyseenalaistanut kristinuskon maailmankuvan peruuttamattomasti. Sekä Karrin että

Waltarin romaanien henkilöhahmojen puheenvuoroista paistaa läpi kuva sukupol-

vesta, joka on toisaalta menettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa sodalle, mutta joka

toisaalta odottaa kiihkeästi tulevaa muuttuvaa aikaa. Itsenäistymisen jälkeen Suo-

messa vanhojen ja pysyvien instituutioiden arvostus oli korkeampaa kuin ennen so-

tia ja kansakuntaa rakennettiin perinteisten arvojen varaan. Tämä vaikuttaa koske-

neen lähinnä vanhempaa ja sodat kokenutta sukupolvea, sillä nuorempien kohdalla

aikalaiset ja myöhempi tutkimus ovat tulkinneet 1920-lukua edeltäneet sodat erään-

laisiksi katsomuksellisiksi vedenjakajiksi. Kokemukset Eurooppaa ravistelleesta

ensimmäisestä maailmansodasta ja Suomessa sisällissodasta järkyttivät sodan ko-

keneen ja sodan jälkeisen sukupolven uskoa kehitykseen, ihmisyyteen ja maailman

pysyvyyteen ja mielekkyyteen. 1920-luvulla nuoruuttaan ja varhaista aikuisuuttaan

eläneen sukupolven täytyi rakentaa uusi maailmankuva ja uudet arvot edellisten ro-

mahdettua maailmansodan mukana. Vuosikymmenen elämänjanoa, nautinnonha-

lua ja kaikkeen uuteen suuntautuvaa eskapismia voidaan toisaalta pitää tietynlai-

sena vastareaktiona tälle sotakokemukselle tai toisaalta ajankuvana vuosikymme-

nen loppupuolella nousseelle optimismille ja kehitysuskolle.170

Tulevaan maailmanaikaan viittaa puolestaan Waltarin Suuressa illusionissa

Hartin ja Caritaksen käymä yöllinen uskontokeskustelu, joka päättyy kuvaukseen

Pariisin muodonmuutoksesta heidän silmiensä edessä:

”Niinkuin maailma on muuttanut muotoaan ja kaikki ajatukset ovat muuttaneet
muotoaan, niin muuttuu myöskin meidän uskontomme. Ja kun me löydämme sen ihmeen,
löydämme me iankaikkisen elämän eikä meitä varten ole enää kuolemaa eikä tyhjyyttä…”

Ja ikäänkuin yhtenä väläyksenä me näimme edessämme, kuinka kaupunki muutti
muotoaan, kuinka sen talot ja tornit raukesivat ja kohosivat jälleen. Me näimme edessämme
tuntemattoman jättiläiskaupungin, jonka talot olivat tummia ja korkeita, ulottuen meidän sil-
missämme aina taivaaseen asti. Sen valtavilla terassikatoilla, ilmaradoilla ja katukuilussa kie-
hui elämää – työtä ja toimintaa. Se oli geometriaa, kylmää ja kaunista, sen kulmien ja pintojen
valtavuudessa oli epäinhimillistä suuruutta.171

169 Karri 1929, 37.
170 Saarenheimo 1966, 39; Klinge 1982, 223–224; Mäkinen 1989, 52–53, 111–112, 124; Siltala
2009, 526.
171 Waltari 1928, 224–225.
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Kuvauksessa kaupungin muodonmuutoksen voi tulkita symboloivan uuden maail-

manajan murtautumista esiin vanhan ajan ja yhteiskunnan keskeltä. Hartin ja Cari-

taksen toive ja unelma uudesta maailmasta tulee heille hetkellisesti todeksi muuttu-

vassa kaupunkikuvassa. Tulenkantajien tulkinta uuden ja vanhan rinnakkaisesta

olemassaolosta heijastuu Waltarin teoksen kuvaukseen, jossa uutta ja modernia

edustaa ryhmän ihailema edistyksellinen Pariisi ja vanhaa kaupunkikuvaa hallitse-

vat vanhojen instituutioiden silhuetit.172 Tuleva uusi aika on käsillä ja nähtävissä jo

kaupungissa. Kaupungin muodonmuutoskuvauksen on mahdollista tulkita olevan

myös paralleeli raamatullisille taivaskuvauksille. Uuden, modernin ajan rinnakkai-

sesta ja näkymättömästä olemassaolosta vanhan maailman keskellä on löydettä-

vissä vertauskohtia kristilliseen symboliikkaan maan päällä läsnä olevasta taivaan-

valtakunnasta, joka murtautuu hetkittäin esiin maallisen todellisuuden takaa. Jos

yhteys on tietoisesti rakennettu, kyseessä on luultavasti Waltarin käyttämä tyyli-

keino, sillä pyrkimys kristilliseen piiloviestintään olisi romaanin kontekstissa yllät-

tävä suunnanvaihdos. Toisaalta kaupungin muodonmuutos sijoittuu Hartin ja Cari-

taksen uskontokeskustelun loppuun ja huipentaa heidän unelmointinsa uudesta us-

konnonmuodosta. Tällöin tulkinta uuden uskonnonmuodon murtautumisesta van-

han ja institutionaalisen uskonnon keskelle kuvatun näyn lailla ei olisi enää kaukaa

haettu.

Vaatimus uudesta uskonnosta liittyi läheisesti yleisiin katsomuksellisiin nä-

kemyksiin oman sukupolven historiallisesta sijoittumisesta ja tulevasta lähihistori-

asta. Nämä teoksissa kuvatut näkemykset liittyvät keskeisesti moderni-käsitteen

kuvaamaan ilmiöön. Yleisesti modernilla tarkoitetaan yhteiskunnassa tapahtunutta

alojen eriytymiskehitystä, perinteisen yhteisöllisyyden murtumista ja yksilön iden-

titeetin syntymistä. Kaupungit muodostuivat 1900-luvun alussa symboleiksi mo-

dernille, sillä ne mahdollistivat toisistaan eriytyneiden elämänmuotojen rinnakkais-

elon ilman aiempaa kyläyhteisön tai kirkon kontrollia.173 Uuden ja vanhan välinen

jännite ilmeni kasvavan muuttoliikkeen vuoksi kaupunkiin ja maaseutuun liitetyistä

erilaisista arvoista ja maailmankatsomuksista. Waltarilla ja Karrilla oli yhteyksiä

tulenkantajiin, josta muotoutui ennen kaikkea kaupunkilaisuutta ja modernia edus-

172 Mäkinen 1989, 216; Laine 2013, 166.
173 Hautamäki 1996, 33–35; Mauriala 2005, 144–145.
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tanut kirjailijaryhmä. Kaupunki edustaa tutkitussa kirjallisuudessa uutta maailman-

aikaa ja tilaa, josta 1920-luvun sukupolvelle muotoutui henkinen koti ja keskuste-

lukenttä.

4.3. Uskonnolliset vähemmistöliikkeet viitteinä katsomuk-
sellisesta diversiteetistä
Tutkitussa lähdekirjallisuudessa esiintyi uskontokritiikin lisäksi kuvauksia erilli-

sistä uskonnollisista vähemmistöliikkeistä, joista jotkut mainittiin selkeästi yhtei-

sön nimeltä ja joista jotkut kuvattiin hieman salaperäisinä, nimettömäksi jäävinä

ryhmittyminä. Sen sijaan Jumalan olemassaolon kieltävää ateismia tai siihen kantaa

ottamatonta agnostisismia ei juurikaan esiinny itsenäisinä aatteina kirjallisuudessa,

vaan esiintyessään ne ovat esimerkiksi yhteydessä laajempaan ideologiaan, kuten

sosialismiin, tai ovat osa henkilöhahmojen ohimenevää elämänvaihetta, joka saa

onnellisen lopun uskonnollisesta havahtumisesta.174 Tämä voi johtua siitä, että us-

konnottomuus tai aatteettomuus oli 1920-luvulla muuttuneesta uskonnonvapaus-

laista huolimatta vielä erittäin marginaalista ja käsitteellisellä tasolla melko vie-

rasta.175

Pelastusarmeija nousi kristillisistä vähemmistöyhteisöistä useimmin nimeltä

esiin tutkitussa lähdekirjallisuudessa ja sitä on käsitelty tarkemmin henkilökohtai-

sen uskonnollisuuden yhteydessä. Sen lisäksi teoksissa mainitaan muutamia yksit-

täisiä, identifioitavissa olevia kristillisiä vähemmistöliikkeitä. Lehtosen teoksessa

Rakastunut rampa päähenkilö Sakris Kukkelman pohtii työväenaatteista naapurus-

toaan ja suhtautuu torjuvasti ajatukseen helluntailaisista naapureinaan:

Ei myöskään hartausseuralaisilla täällä ole tekemistä… niillä kylän kansalaisilla, jotka kuu-
luvat hihhuleihin taikka joko Helluntaiseuraan tai Helluntaiystäviin. Näillä kirkosta eron-
neilla ja omaa, pyhempää oppiaan hapuilevilla on jälleen toiset tapansa viettää iltojaan: he
kuuntelevat jossakin huvilassa puheenpitäjää… odottelevat tuhatvuotista valtakuntaansa…
ja maailmanloppua, joka tuo sen valtakunnan ja josta he yksinään pelastuvat kunnialla, vali-
tuita kun ovat…176

Kukkelmanin kotikylässä, Helsingin laitamilla sijaitsevassa Krokelbyssä kuvataan

olleen oma helluntaiyhteisönsä, jonka jäsenet kokoontuivat tapaamisiin ja jotka

odottivat saapuvaa maailmanloppua. Katkelmasta välittyy kuva eksklusiivisesta yh-

teisöstä, jonka oppeihin kuului selkeä määrittely oman ryhmän ”valittuihin” ja ryh-

män ulkopuolisiin ”kadotettuihin”. Pohjois-Amerikasta yksittäisistä herätyksistä

174 Esim. Bergroth 1922; Kallio 1923.
175 Tästä mm. Klinge 1983, 17.
176 Lehtonen 2006, 44.
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liikkeelle lähtenyt helluntaiherätys saapui Suomeen vuoden 1908 aikana ja liike al-

koi vaikuttaa laajemmin Helsingissä 1910-luvulla. Tyypillisiä piirteitä helluntaihe-

rätykselle olivat aikuisena tapahtuva uskovien kaste, Kristuksen paluun odotus ja

karismaattisuus, kuten kielilläpuhuminen ja rukousparantaminen.177 Lehtosen kat-

kelmassa helluntaiyhteisö vaikuttaa melko pieneltä ja järjestäytymättömältä, mikä

voisi olla yhteydessä liikkeen varhaiseen vaikutusikään kylässä. On kiinnostavaa,

että Kukkelmanin hahmon penseys uskonnollisuutta kohtaan löytää tässä kohteensa

kuvatun ryhmän tiukkarajaisuudesta ja pelastumiseen liittyvistä käsityksistä. Hel-

luntailaisiksi kuvattuun ryhmään eivät ilmeisesti kohdistuneet samat ongelmat kuin

evankelis-luterilaiseen valtionkirkkoon, mutta siitä huolimatta Kukkelman löytää

teoksessa aihetta ärsytykselleen myös tästä ryhmästä.

Lehtosen toisessa mukana olevassa teoksessa Punainen mies päähenkilö

Isidor Tistelberg kokoaa Helsinkiin suojeluskuntaa ja kohtaa sen toimistolla nimet-

tömiksi jäävät suutarin ja räätälin, jotka keskustelevat uskonnosta:

Hänellä [räätälillä] oli oma uskontonsa, jonkinlaista sekoitusta lukemistaan spiritismin ja te-
osofian katkelmista, vaikka hän, kirkon epäilijä ja pappien, suurpalkkaisten sodan yllyttäjien,
moittija, ulkonaisesti tunnustautuikin lukeutuvansa joihinkin – kastajiin, ja äskeinen suutari
nauroi moiselle lahkohullutukselle ja väitti miehen ahkerasti halailevan Helsingissä lahkon
juhlissa tyttöjä ja toisten miesten akkojakin. Siellä toimi räätäli muka jonkinlaisen papin
apuna kantamassa pelkkään valkeaan paitaan puettuja naisia, jotka upotettiin suureen am-
meeseen, kastettiin. Koko seurakunta ja etenkin naiset, jotka riippuivat papin kaulassa hur-
miossa, huusivat: ”Halleluja!” Pappi keräsi rahaa uhrilahjoina, jopa kellot ja sormuksetkin
opetustytöiltään. Lopulta tulet sammutettiin, ja miehet ja naiset kelleröivät itkien ja huutaen
pitkin lattioita.178

Suutarin mukaan uskonnot tulisi poistaa maailmasta ja hän pilkkaa räätälin osallis-

tumista kastajiksi kutsutun liikkeen toimintaan. Historiallisena ilmiönä kastajat eli

baptismi syntyi reformaation yhteydessä ja tuli Suomeen 1850-luvulla. Nimensä

mukaisesti liikkeen keskiössä oli aikuisten upotuskaste sekä muun muassa Raama-

tun arvovallan korostaminen ja seurakuntien itsenäisyys.179 Suutarin pilkan koh-

teiksi joutuvat erityisesti taantumuksellisena kuvattu hurmoksellisuus sekä rahan

kerääminen kolehdin muodossa.

Kristillisten yhteisöjen lisäksi tutkituissa lähdeteoksissa on muutamia ku-

vauksia hieman vieraammista spiritualistisista liikkeistä. Yksi mainituista on 1900-

luvun vaihteessa Suomeen saapunut teosofia.180 Lehtosen romaanissa Punainen

mies Isidor Tistelberg törmää teosofien käyttämään symboliikkaan vieraillessaan

177 Heino 2002, 83–87.
178 Lehtonen 1925, 315.
179 Kallio 1923; Lehtonen 1925; Merenmaa 1926; Heino 2002, 74–75.
180 Heino 2002, 280.
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punaisen miehen eli Kullervo Sarven luona ja ajautuu myöhemmin teosofien ko-

koukseen tuntemansa runoilijan vanavedessä. Maallikkosaarnaaja julistaa eskato-

logista ja lopunajallista näkemystään vallitsevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta:

”Kuulkaa! Ensi vuonna maaliskuussa Herra tuo avun Siionillensa, s. o. kaikille niille, jotka
liittyvät nyt Herran kansan tasavaltaan.” Sitä tasavaltaa perustettiin tässä paraikaa, ja sitten
alkaisi se tuhatvuotinen valtakunta, josta oli ennustettu! Ei bolsheviikkien avulla, sillä hekin
luottivat aseisiin, vaan Kristus sen toisi. Piti vain odottaa iloisin mielin, nauraen niille, jotka
toisiaan aseilla ahdistivat. Pahat tuhoaisivat toisensa. Alkaisi Harmageddonin taistelu, josta
oli ennustettu. Eikö sitä nähty kaikista merkeistä? Nyt se oli lähellä täälläkin. Mutta meidän
oli oltava huolta vailla. Se menisi ohitse, ei koskisi pyhiä, alkaisi uusi aika. Silloin taivas
antaisi mannaa itsestään.181

Teoksessa kuvattu saarnaaja näkee yhteiskunnallisten tapahtumien olevan merk-

kejä lähestyvästä mullistuksesta, joka toisi taivaan valtakunnan pyhille. Muutos ei

tapahtuisi kuitenkaan maallisten voimien ja joukkojen kautta, vaan pyhien ja ”Her-

ran kansan tasavaltaan” kuuluvien tulisi pikemminkin pysyä erossa maallisista kon-

flikteista. Katkelmassa kuvattu teosofia on olemukseltaan tunnustuskunnat ylittävä

uskonnonfilosofia, jonka keskeisenä käsityksenä on näkemys ihmisen henkisestä

kasvusta maailman perustasojen mukaan ja niihin liittyvistä jälleensyntymistä.

Liikkeen alkuvaiheessa teosofia sai Suomessa suhteellisen paljon näkyvyyttä ja vai-

kuttavuutta, sillä se levisi ruotsinkielisen sivistyneistön lisäksi laajalti taiteilijapii-

reihin ja työväenliikkeen kannattajiin. Osa Suomessa kehittyneistä teosofisista liik-

keistä on pyrkinyt kytkemään teosofian maailmankuvan tiiviimmin kristinuskoon

ja suomalaiseen kontekstiin, mikä mahdollisesti näkyy Lehtosen teoksen katkel-

massa.182 Siinä esiintyy raamatullisia kielikuvia ja tapahtumia ja Jeesuksen rooli on

olla ylimmälle tasolle päässyt henkinen ihminen. Useampien lähdekirjallisuudessa

esiintyneiden teosofia-viittausten perusteella on mahdollista tulkita, että liike ja sen

opetukset luultavasti tunnettiin pääkaupungissa ainakin joissakin piireissä.

Toimittaja-kirjailija Martti Merenmaan romaanissa Nousuvesi kuvataan spi-

ritualistista liikettä, jota ei ole mahdollista yhdistää mihinkään tunnettuun ja todel-

liseen uskonnolliseen yhteisöön. Teoksen päähenkilö Matias tapaa kaupungin lai-

dalla sattumalta kirjansitojaukon, joka kuuluu Oikeutta ruumiille -nimiseen ryh-

mään. Ukko julistaa odottavansa ruumiin kautta tapahtuvaa uuden maailmansielun

syntymää ja yhteyttä Jumalaan:

Voi sinä ihana ja rääkätty ihmisen ruumis, sinä joka niin kauan olet ollut salahimoisten fari-
seusten orjuuttama, sinä, jota heikot ja tunteelliset ihmisvetelykset ovat mielivaltaisesti kät-
keneet. Ikävästään ja kaipuustaan ja sukuvietistään he ovat tehneet kipeän ruoskan, jota he

181 Lehtonen 1925, 338.
182 Heino 2002, 278–280.
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sanovat kuolemattomaksi sieluksi. Ja sillä ruoskalla he ovat sinua kurittaneet. Mutta nyt olet
sinä syntyvä. 183

Ryhmä vaikuttaa nimensä mukaisesti perustavansa oppinsa pelkästään ruumiiseen

ja tämänpuoleisen materian olemassaoloon. Ajatusta kuolemattomasta sielusta

ryhmä ei hyväksy, ja saatana on heidän mukaansa mahdollista nujertaa ottamalla

vastaan sen tarjoamat nautinnot, kuten alkoholi, ja sitten kesyttää hänet ruumiin

syleilyllä. Liike näyttää edistäneen lähes kaikkea, mitä kristinusko ja siihen pohjau-

tuvat liikkeet ovat pitäneet tuomittavana ja syntisenä.184 Ryhmän toiminta vaikuttaa

organisoimattomalta ja se lienee täysin fiktiivinen tuotos, jonka esikuvana on voitu

käyttää pääkaupungissa toimineita salamyhkäisiä uskonnollisia ryhmiä.

Vaihtoehtoiset uskonnolliset liikkeet esiintyivät tutkitussa lähdekirjallisuu-

dessa varsin marginaalisina ilmiöinä ja mainintoina. Niiden läsnäolo kaunokirjalli-

sissa teoksissa viestii melko varmasti vastaavanlaisen uskonnollisen liikehdinnän

jonkinlaisesta olemassaolosta tekijöiden elinympäristössä, esimerkiksi kirjallisuu-

den, omien ja tuttavien kokemusten tai kuulopuheiden kautta. Evankelis-luterilai-

sen kirkon rinnalle oli muotoutumassa uskonnollisten ryhmittymien diversiteetti,

josta kertoi muun muassa 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun jatkunut keskus-

telu mahdollisesta uskonnonvapauslaista. Osa liikkeistä vaikuttaa lähdeteosten ku-

vauksissa melko pieniltä ja organisoimattomilta, mutta opillisesti selvärajaisilta ja

eksklusiivisilta. Samoin kuin työväenliikkeen tapauksessa Helsingin kaupunkiym-

päristö mahdollisti saman maailmankuvan jakavien ihmisten kokoontumisen yh-

teen vaivattomammin kuin esimerkiksi maaseudulla, jossa pitkät välimatkat rajoit-

tivat kokoontumismahdollisuuksia. Tämä on luultavasti näkynyt myös vaihtoeh-

toisten uskonnollisten liikkeiden muodostumisessa ja toiminnassa. Kaupunkiympä-

ristö on voinut mahdollistaa laajemman näkyvyyden joissakin sosiaalisissa piireissä

ja siten tuonut asioista kiinnostuneita yhteen.

183 Merenmaa 1926, 69–70.
184 Merenmaa 1926, 69–70,78.
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V Johtopäätökset
Tutkimukseni käsittelee 1920-luvulla julkaistujen ja tapahtumaympäristöltään Hel-

sinkiin sijoittuvien kaunokirjallisten teosten kuvauksia uskonnosta ja hengellisyy-

destä. Lähteikseni valikoitui julkaisuajankohdan ja tapahtumaympäristön rajauksen

täyttävien ehtojen jälkeen sellaiset kaunokirjalliset teokset, joista löytyi viittauksia

uskonnollisuuteen ja hengellisyyteen.

Uskonto ja hengellisyys näyttäytyivät 1920-luvulla julkaistun lähdekirjalli-

suuden kuvauksissa kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäisenä näkökulmana oli

niin sanottu uskonnon materiaalinen läsnäolo, johon lukeutuivat esimerkiksi ku-

vaukset kirkoista, papistosta ja uskonnollisesta kielenkäytöstä. Toisena näkökul-

mana oli uskonnon maailmankatsomuksellinen läsnäolo, joka näyttäytyi ennen

kaikkea henkilökohtaisen uskonnollisuuden kuvauksissa. Kolmantena näkökul-

mana oli lähdekirjallisuudessa esiintynyt uskontokritiikki, joka kanavoitui teoksissa

evankelis-luterilaisen kirkon kritiikkiin, uusi uskonto -vaateeseen sekä kuvauksiin

valtionkirkon ulkopuolisista uskonnollisista liikkeistä.

Uskonnon materiaalinen läsnäolo näkyi kaunokirjallisuuden kuvauksissa

kirkkojen, papiston ja raamattuviittausten kautta. Kirkkorakennuksilla oli kiinteä

rooli kaupunkikuvauksissa pääasiassa kaupunkitilan jaksottajina sekä hengellisen

todellisuuden välittäjinä. Kirkkorakennusten esiintyminen tutkitussa lähdekirjalli-

suudessa ei ollut sidoksissa teosten muihin uskontokuvauksiin tai uskonnollisuuden

määrään, joten kirkkorakennusten voi tulkita sulautuneen osaksi pääkaupungin si-

luettia ja olevan ensisijaisesti kaupunkikuvan tunnettuja maamerkkejä.

Papisto oli puolestaan yllättävän vähäisessä roolissa uskonnon näkyvän ku-

van muodostumisessa. Yksi selitys pappihahmojen vähäisyyteen voi löytyä tapah-

tumaympäristönä toimineesta Helsingistä, jonka maantieteellisen laajuuden vuoksi

pappien tunnettuus oli mahdollisesti vähäisempi ja konkreettinen näkyvyys arki-

sessa kaupunkikuvassa pienempi. Tutkitun kirjallisuuden perusteella papistosta

muodostunut kuva oli melko kahtiajakautunut: toisaalta pappi oli välittävä, hu-

maani ja ammatillinen, mutta toisaalta omaa etuaan ajatteleva, kaksinaismoralisti ja

ahne. Erityisesti kritiikin yhteydessä papisto niputettiin yhtenäiseksi ammattiryh-

mäksi, kun taas positiiviset kuvaukset papistosta koskivat pääasiassa teoksissa

esiintyviä yksittäisiä pappeja.

Raamattuviittaukset vaikuttivat olleen luonteva osa arkista kielenkäyttöä ja

jaettua kokemusmaailmaa. Sekä sisältö- että muotolähtöiset raamattukytkennät pyr-
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kivät luomaan uusia kerronnantasoja, liittymään Raamatun tarjoamaan maailma-

selitykseen ja hyödyntämään yleisesti tunnettua kieli- ja symbolikuvastoa. Raamat-

tuviittausten esiintyminen myös kolmannen lähdekirjaryhmän teoksissa viittaa sii-

hen, että niiden alkuperäinen lähde ja konteksti olivat joiltain osin hävinneet ja viit-

tauksista oli muodostunut osa jaettua kulttuuriainesta ilman tiedostettua yhteyttä

Raamattuun.

Uskonnon maailmankatsomuksellinen läsnäolo näkyi tutkitussa lähdekirjalli-

suudessa esiintyvissä henkilökohtaista uskonnollisuutta painottavissa kuvauksissa.

Tällaisia olivat kuvaukset rukoilusta, henkilökohtaisista uskonnollisista näkemyk-

sistä ja kääntymyskokemuksista, uskonnosta moraalin ja siveellisyyden turvaajana

sekä johdatuksesta ja kohtalosta elämää ohjaavina voimina. Kuvaukset henkilöhah-

mojen rukoilusta esiintyivät tilanteissa, joissa hahmojen tai heidän läheistensä ole-

massaolo oli uhattuna, kuten kuolemanpelon ja sotatapahtumien yhteydessä. Jois-

sakin teoksissa rukoilu miellettiin vastakohdaksi rationaaliselle järki-ihmiselle ja

rukoileva henkilöhahmo oli ikään kuin taantunut lapseksi. Raamattuviittausten ta-

voin rukouskuvauksia esiintyi kaikissa lähdekirjaryhmissä riippumatta muusta te-

osten sisältämästä uskonnollisuudesta.

Tutkitussa lähdekirjallisuudessa esiintyi useampia katkelmia henkilökohtai-

sista uskonnollisista näkemyksistä ja kääntymyskokemuksista. Kuvaukset herätys-

kokouksista ja uskonratkaisuista heijastelivat mahdollisesti herätyskristillisten ryh-

mien toiminnan laajenemista ja näkyvyyden lisääntymistä Helsingin kaupunkiku-

vassa. Esimerkiksi kaupunkiympäristössä syntynyt ja vaikuttanut Pelastusarmeija

nousi esiin lähdekirjallisuudessa useasti ja yhtenä mahdollisena vaikuttajana tähän

saattoi olla järjestön näkyvä ja julkinen läsnäolo kaupunkitilassa. Yksilöön keskit-

tyneet uskonnolliset liikkeet olivat mahdollisesti vastaus maalta kaupunkiin muut-

taneen ihmisen uskonnolliselle ja sosiaaliselle tyhjiölle. Huomionarvoista on, että

lähdekirjallisuudessa esiintyvä individualistinen uskonnollisuus kohdistui poik-

keuksetta pienempiin herätyskristillisiin liikkeisiin evankelis-luterilaisen kirkon ja

perinteisten herätysliikkeiden sijaan. Kuvausten on mahdollista tulkita olevan vas-

tareaktio vuosisadan alun kirkkokritiikille, yleiselle yhteiskunnalliselle epävarmuu-

delle ja kirkon passiivisuudelle yhteiskunnallisessa keskustelussa koskien muun

muassa yksilön arkielämän kysymyksiä.

Yksilön henkilökohtaiseen uskonnollisuuteen linkittyneet synti ja moraalinen

elämä liittyivät kiinteästi yhteen tutkitussa lähdekirjallisuudessa. Teoksissa tee-

maan liittyviä ja usein esiintyneitä aiheita olivat synnin ja naisen yhteys, syntiin
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liitetty dualismi sekä kristinusko ratkaisuna ja pelastuksentarjoajana synnistä. Tut-

kitussa lähdekirjallisuudessa oli mahdollisesti viitteitä kristinuskon tradition tarjoa-

mista naiskuvista, joissa nainen toisaalta muistutti luontonsa puolesta perisynnistä

ja oli taipuvaisempi siveettömyyteen, mutta toisaalta oli kykenevä puhtauteen ja

jumalallisuuteen Neitsyt Marian tavoin. Kristinusko ja sen tarjoama siveellinen

elämä näyttäytyi lähdekirjallisuudessa ainoana mahdollisuutena moraaliseen ja hy-

vään elämään, jos henkilöhahmo oli ajautunut vähänkään synnin tielle. Vaatimus

parannuksesta ja pyhityksestä pois synnistä oli nähtävissä tutkittujen lähdeteosten

kuvaamassa moraaliajattelussa. Helsinki pääkaupunkina vaikutti lähdeteoksissa

tarjonneen enemmän mahdollisuuksia syntiselle elämällä sekä vähemmän kirkon ja

yhteisön kontrollia edellisten toteutumiselle.

Yksilön elämäntulkintaan vaikuttanut johdatus- ja kohtaloajattelu näytti ol-

leen melko yleistä tutkitun vuosikymmenen uskonnollisuuden kuvauksissa. Esi-

merkiksi lähdeteoksissa tapahtumiin puuttumattomuutta saatettiin perustella sillä,

että se sotki kohtalon suunnitelmia tai tunkeutui sen toimivaltuuksien alueelle. On

mahdollista, että ajatuksella maailmassa vaikuttavasta suuremmasta voimasta py-

rittiin luomaan ehjää maailmanselitystä ja merkityksellisyyttä kaoottisena näyttäy-

tyneen maailman ja yhteiskunnan keskelle. Toisaalta joissakin teoksissa näiden tee-

mojen hyödyntäminen vaikutti puhtaasti kirjailijan käyttämältä tyylikeinolta.

Tutkituissa lähdeteoksissa esiintyi jonkin verran kirkkoon instituutiona koh-

distunutta kritiikkiä. Suora kirkko- ja uskontokritiikki nousi sosialismia ja työväen-

liikettä kannattaneiden henkilöhahmojen ajattelusta ja puheenvuoroista. Tällöin kri-

tiikki jakautui kohdistuen pääasiassa kirkon käyttämään uskonnolliseen pelotte-

luun, tuen antamiseen vallitsevalle luokkarakenteelle sekä yleisemmällä tasolla

vanhojen instituutioiden kritiikkiin. Kirkon käyttämä tuomiolla ja helvetillä pelot-

telu nähtiin teoksissa lähinnä moraalittomana vallankäyttönä, jonka avulla kirkon

oli mahdollista kontrolloida ihmisiä. Kirkon ja valtion tiivis suhde oli myös arvos-

telun kohteena, koska tämän yhteyden myötä kirkko antoi tukensa hallitsevan luo-

kan harjoittamalle vääryydelle ja rakenteelliselle sorrolle. Lähdeteosten kritiikki

suuntautui lisäksi laajempaan yhteiskunnalliseen instituutiojärjestelmään, jonka osa

kirkko oli. Tällöin kritiikki ei kohdistunut itse evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja

sen oppeihin, vaan siihen, mitä kirkko edusti olleessaan osa pysyvää yhteiskuntara-

kennetta. On mahdollista, että kaunokirjallisten teosten kuvaukset saivat vaikutteita

pääkaupungissa 1920-luvulla vaikuttaneista aatesuuntauksista ja julkisesta keskus-

telusta. Esimerkiksi uskonnonvapauden tultua mahdolliseksi kirkosta eroaminen oli
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Helsingissä suhteellisesti vilkkainta ja monesti yhteydessä työväenluokkaiseen

taustaan.

Sosialismista nousevan uskontokritiikin lisäksi lähdeteoksissa esiintyi vaati-

muksia uudesta uskonnonmuodosta sekä kuvauksia uskonnollisista vähemmistö-

ryhmistä. Mika Waltarin ja Unto Karrin teoksissa kuvattua haavetta uudesta uskon-

nonmuodosta sävytti osittain samanlainen kirkkoinstituution kritiikki kuin sosialis-

min ideologiassa, mutta teoksissa uskominen johonkin oli ihmisluontoon kuuluvaa

ja sille tarpeellista. Lähdeteoksissa uuden uskonnonmuodon kuvattiin olleen yksi-

lön mystistä jumalakokemusta, jonka vaikutukset heijastuivat myös ympäröivään

yhteiskuntaan. Vaatimukseen uudesta uskonnosta liittyi lähdeteoksissa läheisesti

käsitys uudesta, tulevasta maailmanajasta sekä kokemus uuden ja vanhan sukupol-

ven välisestä kuilusta. Eurooppaa kurittaneet sodat olivat hajottaneet pysyviksi aja-

tellut aatteet ja arvot, ja uuden sukupolven täytyi luoda uusi maailmankuva ja -kat-

somus. Lähdeteoksissa kaupungit toimivat symboleina tulevalle modernille maail-

manajalle. Tutkitussa kirjallisuudessa esiintyi useampia uskonnollisia vähemmistö-

liikkeitä, joista jotkut olivat identifioitavissa ja joista jotkut jäivät melko epämää-

räisiksi. Vähemmistöliikkeiden kuvaukset jäivät lähdekirjallisuudessa vähäisiksi

tutkitun aineiston laajuuteen suhteutettuna, mutta ne viestivät mahdollisesti jatku-

vasti muotoutuneesta uskonnollisten ryhmien moninaisuudesta.

Yhteiskunnallinen murroskausi ja siihen liittyneet tapahtumat heijastuivat

lähdeteosten tapahtumaympäristöihin ja -aikaan. Erityisesti käyty sisällissota näkyi

tutkitussa lähdekirjallisuudessa, sillä useampi teoksista sijoittui sisällissodan lähei-

syyteen tai sen keskelle. Uhka sodasta, sodan tapahtumat tai niistä toipuminen ja

jälleenrakennus loivat useassa romaanissa yhteiskunnallista kehystä juonen ohelle.

Vuoden 1923 uskonnonvapauslaki vaikutti evankelis-luterilaisten kirkon ulkopuo-

listen vähemmistöliikkeiden toimintavapauksien laajenemiseen ja heijastui mah-

dollisesti lisääntyneisiin kuvauksiin uskonnollisista ryhmistä tutkitussa lähdekirjal-

lisuudessa. Kirjailijoiden omat yhteiskunnalliset ja sosiaaliset taustat näkyivät puo-

lestaan eniten asennoitumisessa ja teemojen valikoitumisessa. Monien lähdeteosten

toimintaympäristönä oli valkoinen yläluokka, ja näissä teoksissa uskonnolliset, yh-

teiskunnalliset ja poliittiset teemat jäivät sivuun juonen keskittyessä yksilön sisäi-

sen kasvun seuraamiseen. Työväenliikkeestä kiinnostuneet ja työväentaustaiset kir-

jailijat kuvasivat enemmän sisällissodan punaista puolta ja työväenluokan ihmisille

keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyivät usein yhteiskuntaan, politiikkaan ja hallitse-

vien instituutioiden valtaan.
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Helsingin merkitys kaunokirjallisuuden uskonnollisuuden kuvauksille näytti

olevan keskeisin puitteita ja kohtaamismahdollisuuksia luovana tilana. Tiivis kau-

punkitila vaikutti lähdeteosten kuvauksissa mahdollistaneen erilaisten ajatusten ja

liikkeiden kukoistuksen ennen kaikkea ihmisten kokoontumismahdollisuuksien

kautta. Helsinki näytti keräävän kokoon lyhyiden välimatkojen ja suurempien ih-

mismäärien takia samoista ajatuksista ja ideologioista kiinnostuneita. Helsinki-ku-

vauksille vaikuttaa olleen leimallista henkilökohtaisen uskonnollisuuden selvä ko-

rostuminen sekä aatteellinen monimuotoisuus, johon sisältyi samaan aikaan esimer-

kiksi keskenään melko erilaista uskonnollisuutta sekä kokonaan uskonnollisuudesta

eroon pyrkiviä ryhmittymiä. Jälkimmäiseen kuului muun muassa tutkituissa lähde-

kirjoissa esiinnoussut uskontokritiikki, jolle Helsinki vaikutti antaneen juuri koh-

taamis- ja ideointipaikan.

Uskonto ja hengellisyys näkyivät 1920-luvulla julkaistussa ja Helsinkiin si-

joittuvassa kaunokirjallisuudessa laaja-alaisesti monin tavoin. Evankelis-luterilai-

sen kirkon asema suomalaisessa yhteiskunnassa oli tuolloin vahva, mutta kaunokir-

jallisuuden kaupunkikuvauksista on huomattavissa kirkon rooliin vaikuttanut al-

kava muutos ja vähitellen kehittyvä murros. Muutosten hahmottaminen tutkitusta

lähdekirjallisuudesta oli vuosikymmenen aikarajauksen vuoksi haastavaa. Selkein

muutos oli kuitenkin sosialismin ideologiasta nousseen uskontokritiikin painottu-

minen tutkitun vuosikymmenen alkupuoliskolle, kun 1920-luvun loppupuolella

kirkkokriittiset äänenpainot nousivat puolestaan uutta uskonnonmuotoa vaatineiden

henkilöhahmojen suusta.
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VII Lyhenteet
SES Suomen eksegeettinen seura

SKHS Suomen kirkkohistoriallinen seura

SKHST Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia

SKS Suomalaisen kirjallisuuden seura

SKST Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia

STKS Suomalainen teologinen kirjallisuusseura

STKSJ  Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja

UEFEP University of Eastern Finland Electronic Publications
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