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1 Johdanto

1.1 Klemensin kirje Theodorokselle: löytötarina

Klemens Aleksandrialaisen kirje Theodorokselle1 löytyi Morton Smithin 

kertomuksen mukaan vuonna 1958 Mar Saban erämaaluostarista Jerusalemin 

itäpuolelta. Löytötarina, jonka pääpiirteet käyn seuraavaksi läpi, löytyy kahdesta 

teoksesta, jotka Smith kirjoitti Theodoros-kirjeestä. “The Secret Gospel: The 

Discovery and Interpretation of the Secret Gospel According to Mark” oli 

populaariteos, ei-eksegeeteille suunnattu viihdyttävä kertomus Theodoros-kirjeen 

löytymisestä, sisällöstä ja merkityksestä. “Clement of Alexandria and a Secret 

Gospel of Mark” oli puolestaan erittäin perusteellinen tieteellinen esitys 

Theodoros-kirjeestä. Molemmat teokset ilmestyivät vuonna 1973.2

Morton Smith kertoo kiinnostuneensa 1950-luvun taitteessa 

käsikirjoitusten metsästämisestä (manuscript hunting) opettajansa professori 

Werner Jaegerin vaikutuksesta. Tämä kiinnostus toi Smithin useita kertoja Lähi-

itään, ja vuonna 1958 kohteena oli Mar Saban erämaaluostari. Kidronin laakson 

laidalla, Betlehemistä 15 kilometriä itään sijaitseva luostari on yksi maailman 

vanhimmista kristittyjen askeetikkojen asuinsijoista –  perustamisvuodeksi 

mainitaan yleensä vuosi 483 jKr. Jerusalemin ortodoksinen patriarkka Benedictus 

I oli suonut Smithille erityisoikeuden katalogisoida luostarin kirjaston kokoelmia 

kolmen viikon ajan3 ja julkaista työn tulokset. Joka päivä Smith kiipesi portaat 

luostarin tornikirjastoon ja palasi takaisin keljaansa mukanaan kolme tai neljä 

käsikirjoitusta. Niiden parissa vierähti koko loppupäivä. Yhdestä päivästä 

muodostui kuitenkin poikkeus.

 Omien sanojensa mukaan Morton Smith lähti sinä iltana vesperiin 

ikionnellisena, vaikka hän olikin lakannut käymästä jumalanpalveluksissa jo 

kauan sitten. Vain hetkeä aikaisemmin Smith oli pitänyt käsissään käsikirjoitusta, 

joka oli otsikoitu seuraavasti: “Ote pyhimmän Klemensin, Stromateis-teoksen 

1 Tässä työssä käytän leipätekstissä yleensä lyhyempää muotoa “Theodoros-kirje”. Sitaateissa 
Theodoros-kirje lyhennetään “Theod.”, ja tekstiin viitataan sivunumerolla (I-III) ja 
rivinumerolla; esim. Theod. II.13.

2 Löytötarinan sijainti: Smith 1973, ix-x, 1-4; Smith 1985, 1-25.
3 Kolmen viikon ajanjakson mainitsee Smith 1985, 9. Sen sijaan Smith 1973 sanoo 

luostarivierailun pituuden olleen “fortnight” eli kaksi viikkoa; Smith 1973, ix.
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kirjoittajan kirjeistä: Theodorokselle”.4 Vaikka Klemensin teoksia tunnetaan 

useita, hänen kirjeenvaihtoaan ei oltu aiemmin löydetty. Jos käsikirjoitus todella 

sisältäisi Klemensin kirjeen, se olisi patristiikan tutkijoille arvokas. Koska Mar 

Saban luostarin kirjastojen nimekkeet olivat luostarin omaisuutta, ei Smith voinut 

ottaa käsikirjoitusta mukaansa, vaan hän joutui tyytymään mustavalkokameralla 

ottamiinsa kuviin, piirtämään kirjan ensimmäiselle sivulle (folio 1, recto) 

katalogimerkinnän “Smith 65” ja siirtymään seuraavan käsikirjoituksen pariin.

Palattuaan luostarista Smith kehitti ottamansa kuvat ja kävi käännöstyöhön 

käsiksi. Theodoros-kirjeen teksti oli kopioitu käsin Amsterdamissa vuonna 1646 

julkaistun teoksen ”Epistulae genuinae S. Ignatii Martyris” viimeisille tyhjille 

sivuille. Tapa kirjoittaa tekstejä painettujen kirjojen tyhjille sivuille näyttää olleen 

varsin tavallinen luostareissa: kaikki saatavilla ollut paperi näyttää olleen tarpeen 

käyttää hyödyksi.5 Smithin oman arvion – ja kymmenen muun asiantuntijan6 – 

mukaan kirje oli kopioitu 1700-luvun puolivälin kursiivilla, kirjoitustyylillä, jossa 

pyritään nopeuteen luettavuuden kustannuksella. Varsinainen yllätys vielä odotti 

Smithiä kirjeen loppupuolella. Klemens ei ainoastaan tarjoa uutta informaatiota 

yhdestä varhaiskristillisestä ryhmittymästä, karpokraateista, vaan lainaa myös 

kaksi katkelmaa “Salaisesta Markuksen evankeliumista”7.

Klemens kertoo kirjeessä evankelista Markuksen saapuneen Aleksandriaan 

mukanaan “sekä omat että Pietarin muistiinpanot” (καὶ τὰ [τ] αὑτοῦ καὶ τὰ τοῦ 

Ρέτρου ὑπομνήματα; Theod. I.19-20), joista hän “siirsi ensimmäiseen kirjaansa” 

(μεταφέρων εἰς τὸ πρῶτον αὐτοῦ βιβλίον; Theod. I.20) ja “lisäsi jo mainitsemiinsa 

tekoihin muita ja esitti lisäksi joitakin Jeesuksen sanoja, joiden selittämisen hän 

4 Kaikki Theodoros-kirjeen lainaukset, ellei toisin mainita, ovat Risto Lauhan suomeksi 
kääntämiä; Lauha 1987a, 206-207.

5 Smith kertoo luostarissa olleen painettuja teoksia, joiden marginaalitkin oli raapustettu täyteen 
tekstiä. Tämä osoittaa paperin olleen harvinainen hyödyke luostarissa vuosina 1600-1900; 
Smith 1985, 11.

6 Smith kertoo käyttäneensä Theodoros-kirjeen valokuvia kymmenellä eri asiantuntijalla, joiden 
arvioiden konsensukseksi muodostui 1700-luvun puoliväli. Smith nimeää heidät seuraavasti: A. 
Angelou, C. Dimaras, A. Delatte, G. Kournoutos, M. Manousakas, A. D. Nock, M. Richard, V. 
Scouvaras, G. Soulis ja P. Topping; Smith 1960a, 251; Smith 1973, 1; Smith 1985, 22-25.

7 Smith käänsi ilmauksen τὸ μυστικὸν εὐαγγέλιον “salaiseksi evankeliumiksi”. (Theod. II.6, 12) 

Tämän johdosta nimitys on englanninkielellä “the Secret Gospel of Mark”, ja suomeksi joko 
Markuksen salainen evankeliumi (Lauhan käännös) tai Salainen Markuksen evankeliumi, jota 
käytän tässä työssä. Kuten Scott Brown huomauttaa, μυστικόν ei tietenkään tarkoita salattua tai 

salassa pidettyä, vaan viittaa siihen, että evankeliumi sisältää salattuja merkityksiä; Brown 
2005, xi, 62, 121-135.
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uskoi johtavan kuulijat salaisuuksien läpi seitsenkertaisesti kätketyn totuuden 

kaikkein pyhimpään.” (ταῖς προγεγραμμέναις πράξεσιν ἐπιθεὶς καὶ ἄλλας, ἔτι 

προσεπήγαγε λόγιά τινα ὧν ἠπίστατο τὴν ἐξήγησιν μυσταγωγήσειν τοὺς ἀκροατὰς 

εἰς τὸ ἄδυτον τῆς ἑπτάκις κεκαλυμμένης ἀληθείας; Theod. I.24-26). Theodoros 

näyttää tiedustelleen Klemensiltä, onko karpokraattien käyttämä “Salainen 

Markuksen evankeliumi” käytössä myös Aleksandriassa. Klemensin vastaus on 

jyrkkä: karpokraatit ovat saastuttaneet Salaisen Markuksen evankeliumin 

“sotkemalla tahrattomiin ja pyhiin sanoihin mitä häpeällisimpiä valheita” (ταῖς 

ἀχράντοις καὶ ἁγίαις λέξεσιν ἀναμιγνὺς ἀναιδέστατα ψεύσματα; Theod. II.8-9). 

Esimerkiksi Theodoroksen lainaus “alastomana alastoman (luo)” (γυμνὸς γυμνῷ; 

Theod. III.13) ei Klemensin mukaan kuulu Aleksandrian seurakunnan “oikeaan” 

Salaiseen Markuksen evankeliumiin. Osoittaakseen Theodorokselle mitä 

evankeliumissa todellisuudessa luki, Klemens lainaa kahta perikooppia, joista 

ensimmäinen sijoittuu kanonisen Markuksen evankeliumin jakeiden 10:34 ja 

10:35 ja jälkimmäinen jakeen 10:46 sanojen “He tulivat Jerikoon”8 ja “Kun Jeesus 

sitten lähti kaupungista” väliin:

He tulivat Betaniaan, ja siellä oli nainen, jonka veli oli kuollut. Nainen tuli, polvistui 
Jeesuksen eteen ja sanoi hänelle: 'Daavidin poika, armahda minua.' Mutta opetuslapset 
moittivat häntä. Jeesus suuttui heille ja meni hänen kanssaan puutarhaan, missä hauta oli, 
ja heti kuului haudasta kova huuto. Jeesus meni haudan luo ja vieritti kiven sen suulta. 
Hän astui heti sisään, meni nuoren miehen luo, ojensi kätensä ja nosti hänet kädestä 
pitäen ylös. Nuori mies katsoi häneen, rakasti häntä ja alkoi pyytää häntä luokseen. He 
tulivat ulos haudasta ja menivät nuoren miehen taloon; hän oli nimittäin varakas. Kuuden 
päivän kuluttua Jeesus sanoi hänelle, mitä hänen oli tehtävä. Illalla nuori mies tuli hänen 
luokseen pukeutuneena pellavaiseen vaatteeseen, joka verhosi hänen alastoman 
ruumiinsa, ja jäi hänen luokseen siksi yöksi, sillä Jeesus opetti hänelle Jumalan 
valtakunnan salaisuuden. Sitten hän lähti sieltä ja palasi Jordanin toiselle rannalle.

Siellä olivat Jeesuksen rakastaman nuoren miehen sisar, hänen äitinsä ja Salome, mutta 
Jeesus ei ottanut heitä vastaan.

Löydöstään Smith kertoi ensimmäisen kerran julkisesti vuoden 1960 SBL 

Meetingissä, ja tapauksesta tehtiin myös pikku-uutinen.9 Varsinaisesti Theodoros-

kirje tuli akateemisen yhteisön tutkittavaksi 15 vuotta Smithin löydön jälkeen, kun 

vuonna 1973 ilmestyivät sekä Smithin populaariteos “The Secret Gospel” että 

8 Raamattulainaukset ovat peräisin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen 
vuonna 1992 käyttöön ottamasta suomennoksesta.

9 Smith 1985, 30.
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kirjeen tieteellinen perusteos “Clement of Alexandria and a Secret Gospel of 

Mark” käsikirjoituksen tekstin kriittisellä editiolla ja kommentaarilla varustettuna. 

Vaikka viidentoista vuoden väli käsikirjoituksen löytymisen ja julkaisun välillä 

saattaa ensialkuun kuulostaa erikoiselta, tämäntapainen viive näyttää olevan 

pikemminkin sääntö kuin poikkeus, eikä välttämättä lainkaan itse tutkijasta 

riippuvaa.10 Smithin kommentaariteos oli valmis jo vuonna 1966, mutta 

kustantajasta riippuvista syistä julkaisu viivästyi vielä seitsemän vuotta.11 Joka 

tapauksessa kaikki pelin osat olivat tutkijoiden saatavilla vuodesta 1973 

eteenpäin, ja keskustelu Klemensin kirjeestä Theodorokselle saattoi alkaa.

1.2 Theodoros-kirjeen tutkimushistoria

Morton Smithin tulkinta Salaisesta Markuksen evankeliumista aiheutti sensaation 

heti ilmestyessään vuonna 1973, ja on lyhyesti esiteltynä seuraavanlainen12: 

vertailu Klemensin varmasti aitojen tekstien tyyliin ja sanastoon osoittaa 

Theodoros-kirjeen todennäköisesti aidoksi. Salaisen Markuksen evankeliumin 

kuolleistaherättämiskertomuksen vertailu Johanneksen evankeliumin tarinaan 

Lasaruksesta (Joh. 11:1-44) osoittaa taas näiden kahden olevan riippumattomia 

toisistaan. Molempien takana on arameankielinen (alku)evankeliumi, jossa Jeesus 

kastoi oppilaitaan yksi kerrallaan “Jumalan valtakunnan salaisuuteen” yöllisissä 

seremonioissa. Vertailukohtia Smith haki antiikin maagikoilta ja juutalaisesta 

merkava-mystiikasta, jossa päämääränä oli suorittaa taivasmatka Jumalan 

vaununmuotoisen valtaistuimen äärelle. Jeesus hyödynsi Smithin mukaan 

hypnoottisen suggestion luomia hallusinaatioita: vihittävä oppilas otti vastaan 

Jeesuksen hengen ja suoritti hänen kanssaan taivasmatkan. Astumalla näin sisään 

valtakunnan salaisuuteen Jeesuksen oppilas vapautui myös Mooseksen laista.

Spekuloidessaan Jeesuksen suorittaman initiaation konkreettisella sisällöllä 

Smith totesi seuraavasti: “Vapautuminen [Mooseksen] laista on saattanut johtaa 

henkisen yhtymisen täydentämiseen fyysisellä yhtymisellä”.13 Kun maagisten 

10 Esimerkiksi Isä Roland de Vauxin Kuolleen meren kääröjen luolan 4 käsikirjoitusten 
panttaaminen yli neljänkymmenen vuoden ajan ehti synnyttää useita salaliittoteorioita, 
esimerkiksi Michael Baigentin ja Richard Leighin “The Dead Sea Scrolls Deception”, joka 
ilmestyi vuonna 1991.

11 Brown 2005, 6.
12 Smith 1973 ja Smith 1985 tiivistettynä.
13 “Freedom from the law may have resulted in completion of the spiritual union by physical 

union”; Smith 1985, 114. Samoin ehdottaa myös Smith 1973, 251.
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riittien tuominen varhaisen Jeesus-liikkeen praxikseen olisi jo itsessään herättänyt 

ärtymystä, sai vihjailu kasteen homoeroottisesta ulottuvuudesta monet tutkijat 

syöksemään tulta, ja Smithin teosten kirja-arvostelut ovatkin varsin 

mielenkiintoista luettavaa. Shawn Eyer tekee artikkelissaan “The Strange Case of 

the Secret Gospel According to Mark: How Morton Smith's Discovery of a Lost 

Letter by Clement of Alexandria Scandalized Biblical Scholarship” yhteenvedon 

näistä arvosteluista. Kohokohdista mainittakoon Joseph Fitzmyer, joka piti jostain 

syystä tärkeänä muistuttaa lukijoitaan siitä tosiasiasta, että Morton Smith oli kalju. 

J. G. Gibbs taas syytti Smithiä epärehellisyydestä: populaariteoksen alaotsikko 

“The Discovery and Interpretation of the Secret Gospel According to Mark” ei 

pitänyt alkuunkaan paikkaansa, sillä Salaisesta Markuksen evankeliumistahan oli 

tarjolla vain kaksi fragmenttia. Jotta alaotsikko olisi totuudenmukainen, olisi 

Smithin pitänyt esitellä ja tulkita koko salainen evankeliumi.14

Henkilökohtaisuuksien jälkeen alkoivat syytökset 

käsikirjoitusväärennöksestä. Charles Murgia huomautti vuonna 1976 

ilmestyneessä artikkelissaan “Secret Mark: Real or Fake?”, ettei kirje 

Theodorokselle sisällä kopiointivirheitä siinä määrin kuin tekstikriitikko niitä 

odottaisi. Myös kirjeen sisältö pyrkii Murgian mielestä alleviivaamaan 

evankeliumilainauksen autenttisuutta liikaa: moderni lukija ei jää ihmettelemään 

sitä, miksei hän ole koskaan aikaisemmin kuullut Salaisesta Markuksen 

evankeliumista, sillä Murgian lukemana Theodoros-kirje kertoo sen olevan 

tunnettu ainoastaan Aleksandriassa, jossa sitä vartioidaan tarkasti, luetaan 

ainoastaan vihityille, eikä sen olemassaolosta hiiskuta kenellekään ulkopuoliselle. 

Theodoros-kirje onkin Murgian mukaan väärennös, todennäköisesti peräisin 

jonkun 1700-luvun ortodoksimunkin satiirisesta kynästä.15  Vuotta aiemmin myös 

Quentin Quesnell ihmetteli artikkelissaan “The Mar Saba Clementine: A Question 

of Evidence” sitä, ettei Smith ollut tuonut aitoa käsikirjoitusta mukanaan 

luostarista. Ilman käsikirjoituksen fyysistä tarkastelua kysymystä väärennöksestä 

ei voida sulkea pois, sillä samoilla työkaluilla, joilla Smith oli varmentanut tekstin 

Klemensin aidoksi kirjeeksi, mahdollinen väärentäjä olisi voinut suorittaa 

uskottavan väärennöksensä. Quesnell pohti myös mahdollisen väärentäjän muita 

14 Ks. Eyer 1995. Vastineissaan Smith ei toki jäänyt pekkaa pahemmaksi, vaan totesi esimerkiksi 
Joseph Fitzmyeristä, etteivät tämän “valheellisuudet” ole “keskustelun arvoisia, kuten ei 
hänkään [Fitzmyer]”; “falsities... are not worth discussion, nor is he”; Smith 1985, 149.

15 Murgia 1976, 36-40.
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tuntomerkkejä. Hänen hypoteettisella väärentäjällään oli kuitenkin sellaista 

erityisasiantuntemusta, tilaisuutta ja motiiveja, että monet, myös Morton Smith 

itse, tulkitsivat Quesnellin viittaavan hypoteettisellä väärentäjällään juuri 

Smithiin.16

Kun akateemisissa julkaisuissa säihkyi sanan säilä, Vossiuksen teos ja sen 

sisältämä Theodoros-kirje odottivat Mar Saban luostarissa tarkempaa tutkimista. 

Asiassa tapahtui käänne vuonna 1976, jolloin Guy G. Stroumsa yhdessä 

arkkimandriitta Melitonin, David Flusserin ja Shlomo Pinesin kanssa saapui 

luostariin tarkoituksenaan analysoida käsikirjoituksessa käytetty muste. Tutkijat 

löysivät Vossiuksen teoksen hyllystä, Stroumsan mukaan oletettavasti juuri siitä 

kohdasta, johon Smith oli sen 18 vuotta aikaisemmin jättänyt. He näkivät myös 

käsinkirjoitetun tekstin teoksen lopun tyhjillä sivuilla. Jerusalemissa ainoa 

mahdollisuus musteanalyysiin oli kuitenkin poliisilaitoksella, eikä Jerusalemin 

ortodoksinen patriarkaatti suvainnut omaisuutensa antamista toisuskoisten käsiin. 

Näin käsikirjoitus jäi lopulta Jerusalemin ortoksisen patriarkaatin kirjastoon.17 

Vuonna 1980 Thomas Talley pyysi saada käsikirjoituksen nähtäväksi, mutta 

hänelle kerrottiin sen olevan korjattavana.18 Quentin Quesnell taas sanoo 

nähneensä Theodoros-kirjeen 1980-luvun alussa, ja saaneensa patriarkaatilta luvan 

teetättää siitä värivalokuvat.19 Isä Kallistos Dourvas kertoi vuosituhannen 

taitteessa Charles Hedrickille ja Nikolaos Olympioulle, että hän irrotti kirjeen 

Vossiuksen kirjasta kunnostusta varten vuonna 1977, ja myös valokuvasi sen. 

Irtonaista käsikirjoitusta säilytettiin kirjan yhteydessä ainakin hänen virkauransa 

loppuun saakka.20 Vuoden 1990 jälkeen Theorodos-kirjeestä ei ole enää 

havaintoja, vaikka lukuisat tutkijat ovat tehneet kyselyjä patriarkaatin kirjastoon.21

Käsikirjoitukseen liittyvistä epäselvyyksistä huolimatta toiset tutkijat ovat 

uskaltautuneet hyödyntämään Theodoros-kirjettä ja Salaista Markuksen 

16 Quesnell 1975; Smith 1976, 197. Myös Brown kiinnittää huomiota siihen, että Quesnellilla on 
paikoitellen vaikeuksia pitää toisistaan erillään hypoteettinen väärentäjä ja Morton Smith; 
Brown 2005, 36.

17 Stroumsa 2003, 147-153.
18 Talley 1982, 45.
19 Collins 2007, 491. Oletan näiden värivalokuvien olevan samoja, jotka Isä Kallistos Dourvas 

antoi Charles Hedrickille ja Nikolaos Olympioulle vuonna 2000.
20 Hedrick 2000, 8-9. Isä Kallistos Dourvaan värivalokuvat myös julkaistiin tässä artikkelissa.
21 Esim. Dart 2003, 137-139 ja Brown 2005, 25. On mahdollista, kuten Nikolaos Olympiou 

spekuloi, että käsikirjoitusta pidetään piilossa pieteettisistä syistä, eikä sitä näin olisi 
esimerkiksi tuhottu; Hedrick 2000, 8-9. Käsikirjoituksen vaihtoehtoisen sijoituspaikan 
huhutaan tällä hetkellä olevan antiikkivarkaiden käsissä, jotka etsivät tarpeeksi rikasta 
instituutiota sitä lunastamaan; http://www.music.princeton.edu/~jeffery/smithfaq.html
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evankeliumia omissa tutkimuksissaan. Kattava tutkimushistoriallinen esitys 

aiheesta löytyy Scott G. Brownin väitöskirjasta “The More Spiritual Gospel: 

Markan Literary Techniques in the Longer Gospel of Mark”, ja vuoteen 2005 

katsauksen ulottaa väitöskirjan jatko-osa “Mark's Other Gospel: Rethinking 

Morton Smith's Controversial Discovery”.22 Tyydyn tässä yhteydessä 

mainitsemaan lyhyesti kolme tutkijaa, jotka ovat suhtautuneet Theodoros-kirjeen 

antiikkisuuteen samalla luottamuksella kuin Morton Smith, jonka tulkinnan 

kirjeestä esitin tiivistetysti yllä.23

Helmut Koester argumentoi vuoden 1983 artikkelissaan “History and 

Development of Mark's Gospel (From Mark to Secret Mark and 'Canonical' 

Mark)” kanonisen Markuksen evankeliumin olevan Salaisen Markuksen 

evankeliumin lyhennetty versio – juuri toisin päin kuin Klemens toteaa 

kirjeessään Theodorokselle. (Theod. I.15-26) Monimutkainen Markuksen 

materiaalin traditiohistoria muistuttaa Koesterilla ohjelmistokehityksen versiointia 

eli Koester ajattelee Markuksen evankeliumin käyneen läpi useita redaktioita 

ennen päätymistään lopulliseen (kanoniseen) muotoonsa.24 Koester perustaa 

rekonstruktionsa Markuksen evankeliumin käyttämien traditioiden 

erityispiirteisiin. Esimerkiksi Getsemanesta paennut nuorukainen (Mark. 14:51-

52) olisi itsessään täysin käsittämätön maininta, mutta Salaisen Markuksen 

evankeliumin kertomus samaan pellavaasuun pukeutuneen nuorukaisen ja 

Jeesuksen yöllisestä kohtaamisesta muokkaa myös Getsemane-kohtausta 

ymmärrettävämmäksi. Luonteva johtopäätös on Koesterille tällöin se, että 

kanoninen Markuksen evankeliumi on typistetty versio Salaisesta Markuksen 

evankeliumista.25

Vuotta myöhemmin Hans-Martin Schenke kehitteli Koesterin ajatuksia 

edelleen artikkelissa “The Mystery of the Gospel of Mark”. Hän muunsi Koesterin 

22 Brown 1999, 16-62; Brown 2005 ei kokoa uusinta tutkimushistoriaa yhteen lukuun, vaan 
päivittää sitä temaattisesti kunkin erityiskysymyksen osalta erikseen.

23 Saman perusratkaisun tutkimushistorian lyhyessä esittelyssä tekee myös Marvin Meyer, jonka 
tekstiä hyödynnän omassa tiivistyksessäni; Meyer 2003, 114-119.

24 Koester ei itse käytä versiointia, jossa perinteisesti jokainen kokonaisluku edustaa merkittävää 
revisiota materiaalin ominaisuuksissa, mutta hänen rekonstruktionsa Salaista Markuksen 
evankeliumia koskevat osiot voidaan tiivistää versioinnin avulla seuraavasti: Mark. v1.0 on 
kokoelma ihmetarinoita Jeesuksesta kärsimyshistorialla varustettuna, Mark. v4.0 Klemensin 
tuntema ja Aleksandriassa käytetty “Secret Edition”, Mark. v4.5 karpokraattien edelleen 
laajentama variantti, ja lopulta Mark. v5.0 nykyinen lyhyellä lopulla varustettu kanoninen 
Markuksen evankeliumi.

25 Meyer 2003, 116-117.
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laatimaa Markuksen materiaalin traditiohistorian rekonstruktiota vain aavistuksen 

verran: nyt karpokraattien variantti edelsi Klemensin Salaista Markuksen 

evankeliumia, josta kanoninen versio oli edelleen typistetty laitos. Salaperäinen 

nuorukainen oli Schenken mukaan tarkoitettu opetuslapseuden arkkityypiksi.26 

John Dominic Crossan tarjosi vielä kolmannen rekonstruktion teoksessaan “Four 

Other Gospels: Shadows on the Contours of Canon” vuonna 1985. Hänen 

kanoninen Markuksensa on edelleen lyhennetty versio Salaisesta Markuksen 

evankeliumista, muttei yhtä suoraviivaisesti kuin Koesterillä ja Schenkellä: 

kanoninen revisio ei Crossanin mukaan ainoastaan poistanut Salaisen Markuksen 

evankeliumin episodeja, vaan ripotteli niiden elementtejä sinne tänne 

evankeliumitekstiin – esimerkiksi maininta rikkaasta nuorukaisesta (Theod. III.6) 

päätyi kanonisessa versiossa aivan toisen kertomuksen yhteyteen.27 (Mark. 10:17-

22)

Näin Morton Smithin jälkeiset tulkitsijat ovat olleet ensisijaisesti 

kiinnostuneita siitä, mitä Salainen Markuksen evankeliumi voisi kertoa 

Markuksen evankeliumin traditiohistoriasta. Ainoastaan Smith näyttää käyttäneen 

löytämäänsä tekstiä historiallisen Jeesus-liikkeen rekonstruktiossa. Koesterin, 

Schenken ja Crossanin väitteille kanonisen ja Salaisen Markuksen evankeliumin 

suhteesta on tietenkin ollut myös haastajansa: konservatiivisempi näkemys on 

väittänyt Salaisen Markuksen evankeliumin episodien olevan esimerkiksi 

pastisseja, leikkaa-liimaa –menetelmällä kokoonkursittuja evankeliumikatkelmia, 

jotka hyödyntävät erityisesti Johanneksen evankeliumin kertomusta Lasaruksen 

kuolleistaherättämisestä.28 (Joh. 11:1-44) Valtaosin tutkijat näyttävät kuitenkin 

hyväksyneen Theodoros-kirjeen aidoksi antiikin dokumentiksi, vaikka 

kysymykseen Salaisen Markuksen evankeliumin kirjoitusajasta ei olekaan 

syntynyt yksimielisyyttä.29

26 Meyer 2003, 117-118.
27 Meyer 2003, 118-119. Omissa esseissään Meyer rakentaa Schenken arkkityyppi-ajattelun 

varaan: nuorukaisen läsnäolo muodostaa evankeliumin kerronnassa – nuorukainen esiintyy 
tekstissä kaikkiaan viisi kertaa: kronologisessa järjestyksessä nämä ovat Mark. 10:17-22; 
Theod. II.23-III.11, III.14-16; Mark. 14:51-52, 16:1-8 – oman sivujuonensa (subplot), joka 
kutsuu lukijan tarkastelemaan nuorukaista esimerkillisenä, ideaalina opetuslapsena; Meyer 
2003, 119-130.

28 Näkemykset kokoaa yhteen ja torjuu Brown 2005, 92-97. Suomalaisista tulkitsijoista pastissi-
selitystä pitää parhaana Risto Lauha, jonka suomenkielistä käännöstä Theodoros-kirjeestä olen 
tässä työssä käyttänyt; Lauha 1987b, 402-403.

29 Ks. esim. Smith 1982. Myös Lauha vahvistaa Smithin johtopäätöksen vuonna 1987 
seuraavasti: “suuri enemmistö tutkijoista katsoo yhä edelleen, että kirjeen aitous on 
todennäköisempi kuin epäaitous”; Lauha 1987a, 208.
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Morton Smithin kuolema vuonna 1991 sai aikaan muutoksen. 

Kuolinvuodetunnustusta  ei kuultu, mutta väärennössyytöksille sekä 

henkilökohtaisille loukkauksille Smithin kuolema tarjosi liki rajattomat 

mahdollisuudet. Jacob Neusner, Smithin entinen tähtioppilas, avasi pelin 

reippaasti kirjoittamalla vuonna 1993 teoksen “Are There Really Tannaitic 

Parallels to the Gospels? A Refutation of Morton Smith”, jossa hän hyökkää 

äärimmäistä retoriikkaa käyttäen Smithin vuonna 1951 julkaistun väitöskirjan 

“Tannaitic Parallels to the Gospels” kimppuun.30 Eri yhteyksissä Neusner nimitti 

Smithiä esimerkiksi kaheliksi, sekopääksi, inhottavaksi vanhaksi hölmöksi, 

konseptuaaliseksi hutilukseksi, mitään tietämättömäksi ja huijariksi.31 

Samantapaiseen sanatapailuun yhtyi myös Donald Harman Akenson teoksessaan 

“Saint Saul: A Skeleton Key to the Historical Jesus”: ”Kukaan, joka ei kykene 

näkemään sitä [Theodoros-kirjettä] väärennökseksi aina 3000 jalan korkeudesta 

saakka, ei saisi arvioida muidenkaan [Jeesus] Nasaretilaisesta kertovien tekstien 

autenttisuutta”.32 Scott G. Brownin väitöskirja vuonna 1999 ja “Mark's Other 

Gospel” vuonna 2005 olivat Marvin Meyrin “Secret Gospels: Essays on Thomas 

and the Secret Gospel of Mark” ohella viimeisimmät tutkimukset, jotka 

hyödynsivät laajasti Theodoros-kirjettä antiikista peräisin olevana lähteenä – 

Brownin keskeinen teesi oli se, että sama kirjoittaja on vastuussa niin kanonisesta 

kuin salaisestakin Markuksen evankeliumista. Laajemmalti tarkastellen 

tiedeyhteisössä vallitsee kuitenkin pattitilanne, kuten Charles Hedrick 

artikkelissaan “The Secret Gospel of Mark: Stalemate in the Academy” vuonna 

2003 joutui toteamaan. Uusia avauksia tekstin autenttisuuden arvioimiseen 

kaivattiin.

Stephen C. Carlsonin “The Gospel Hoax: Morton Smith's Invention of 

Secret Mark” osui näin vuonna 2005 otolliseen saumaan. Teoksessa Carlson 

argumentoi Theodoros-kirjeen olevan alusta loppuun Morton Smithin huijaus. 

Esittelen ja arvioin Carlsonin argumentointia tarkemmin tämän työn luvuissa 2, 3 

30 Shaye J.D. Cohen huomauttaa arviossaan myös siitä, että “tämä kirja on tarkoitettu 
kiistämiseksi, ei ainoastaan Smithin väitöskirjan, vaan Smithin koko elämän ja uran”; “this 
book is meant to be a refutation, not just Smith's doctoral dissertation, but of Smith's entire life 
and career”; Cohen 1996a, 85.

31 Englanninkieliset arvonimet (“crank, crackpot, nasty old fool, a conceptual bungler, know-
nothing, fraud”) kokoaa yhteen Brown 2005, 43.

32 “Anyone who could not spot it as a forgery from a height of 3,000 feet should not be allowed 
to make authoritative pronouncements on the authenticity of texts that relate to Yeshua of 
Nazareth”; Akenson 2000, 87.
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ja 4. Lyhyesti esiteltynä Carlson tekee eron kahden erilaisen väärennöstapauksen 

välillä. Varsinainen väärennös (forgery) tehdään yleensä jonkin selvän edun, kuten 

rahan tai maineen, saavuttamiseksi. Pulmallisempi tapaus on huijaus (hoax), jonka 

motiivit ovat monisyisempiä. Theodoros-kirje on nähtävä jälkimmäiseksi, etenkin, 

kun huijari vain harvoin malttaa jättää piilottamatta materiaaliinsa vitsejä ja 

vihjeitä henkilöllisyydestään. Näitä sukkeluuksia Carlson löytää kirjeestä viljalti, 

ja hänen argumenttinsa Theodoros-kirjeen epäaitoudesta voidaankin jakaa 

kolmeen osaan: 1) käsikirjoituksen fyysisen ulottuvuuden tarkasteluun, 2) 

käsikirjoituksen sisällöllisen ulottuvuuden tarkasteluun ja 3) Morton Smithin 

tarkoituksella jättämiin vihjeisiin. Jokaisen osa-alueen suhteen Carlson esittää 

lukuisia perusteluja sen puolesta, että Theodoros-kirje on Morton Smithin 

väärentämä teksti.

Huijaushypoteesi otettiin vastaan vaihtelevasti. Toiset ovat harrastaneet 

julkista itseruoskintaa. Esimerkiksi Birger A. Pearson tuomitsi itsensä ja 

kollegansa “luusereiden porukaksi”33 ja Jean-Daniel Kaestli surkutteli 

luottaneensa turhaan Klemensin kirjeen ja Salaisen Markuksen evankeliumin 

aitouteen.34 Toiset olivat enemmän kuin hyvillään Carlsonin nerokkaasta 

esityksestä. Esimerkiksi Mark Goodacre kutsui häntä “mestarietsiväksi”35 ja Larry 

W. Hurtado katsoi Carlsonin argumentoinnin olevan “vakuuttava, lopullinen, 

käytännössä mahdoton osoittaa vääräksi”.36 Jotkut olivat arvioinneissaan hieman 

varovaisempia, kuten Paul Foster37, mutta kaikki olivat yhtä mieltä siitä, ettei 

Carlsonin työtä voi ohittaa, kun halutaan sanoa jotain Klemensin kirjeestä 

Theodorokselle. Alkuun hajaääniä kuului vain muutama, kovimpana Scott G. 

Brown.38

“The Gospel Hoax” –teoksen yksittäiset kirja-arvostelut unohtaen 

Theodoros-kirjeen tutkimushistoria näyttää kesän 2005 jälkeen seuraavalta: 

ensimmäisenä perinteinen kirkollinen julkaisu “The Expository Times” pyysi sekä 

Brownilta että Carlsonilta kirja-arvostelut toistensa teoksista, ja nämä keskenään 

keskustelemattomat arviot julkaistiin alkuvuodesta 2006. Brown kiinnitti 

33 “we’re a bunch of losers”; http://neonostalgia.com/weblog/?p=415
34 Kaestli 2005, 18.
35 “master sleuth”; Carlson 2005, takakansiteksti.
36 “persuasive, decisive, practically unanswerable”; Hurtado 2005, xii.
37 Foster 2005.
38 Brown 2006a; Brown 2006b; Brown 2006c.
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huomiota Carlsonin käsiala-analyysin ongelmiin, kun taas Carlson kyseenalaisti 

Brownin interkalaatioargumentin toimivuuden arvioitaessa Theodoros-kirjeen 

autenttisuutta.39 Samana vuonna Brownilta ilmestyi kaksikin artikkelia Carlsonin 

teesin ongelmista40, joista ensimmäiseksi ilmestyneeseen (Brown 2006b) Carlson 

vastasi perusteellisella 9-osaisella blogipostauksella.41 Vuotta myöhemmin 

Pierluigi Piovanellilta ilmestyi laaja arviointi käydystä keskustelusta otsikolla 

“L'Évangile secret de Marc trente trois ans après, entre potentialités exégétiques et 

difficultés techniques”.42 Piovanelli päätyi pitämään Theodoros-kirjettä 95% 

todennäköisyydellä väärennöksenä ja 51% todennäköisyydellä Morton Smithin 

kirjoittamana.43 Näitä kirjoituksia voi pitää Carlsonin jälkeisen tutkimuksen 

ensimmäisenä aaltona.

Toisen aallon voi katsoa alkaneen Peter Jefferyn vuonna 2007 

ilmestyneestä teoksesta “The Secret Gospel of Mark Unveiled: Imagined Rituals 

of Sex, Death, and Madness in a Biblical Forgery”, jossa hän esittää Carlsonin 

tapaan, mutta eri perustein, Morton Smithin väärentäneen Theodoros-kirjeen. 

Jefferyn argumentin ytimessä on tulkinta tekstin sisäislukijasta: jos sen ajatellaan 

olevan karpokraatti, kääntyy tekstin sisältö erikoisella tavalla päälaelleen. 

Silmäänpistävää oli myös Jefferyn arvio Smithin motiivista: sanatarkasti se on 

Jefferyn mukaan “todennäköisesti kaikkein mahtavin ja monisäikeisin “vetäkää 

käteen” –toivotus, johon on koskaan syyllistytty koko pitkän ja usein loukkauksia 

sisältävän tieteenharjoittamisen historian aikana”.44 Vastineessa, jonka Scott 

Brown Jefferylle kirjoitti, oli siinäkin jotain maailmoja suurempaa: Brownin 

“kirja-arvostelu” oli 47-sivuinen essee, jossa Jefferyn metodi nimetään “epätoivon 

hermeneutiikaksi” (hermeneutics of desperation).45

Kesällä vuonna 2008 Allan J. Pantuck ja Scott G. Brown julkaisivat 

39 Brown 2006c; Carlson 2006. Brownin kritiikkiä esittelen luvussa 2.5, ja Carlsonin luvussa 3.3.
40 Brown 2006a; Brown 2006b. Jälkimmäisen artikkelin osalta esittelen Brownin kritiikkiä 

luvussa 3.3; artikkeli keskittyy pääosin pohtimaan mahdollisia motiiveja Theodoros-kirjeen 
tapaiseen huijaukseen, eikä tämä lähestymistapa ole vakuuttanut minua hedelmällisyydellään. 
Motiivin olemassaolo tai olemattomuus on lopulta ainoastaan aihetodiste, eikä voi ratkaista 
kysymystä huijauksesta suuntaan tai toiseen. Brown 2006a on puolestaan tärkein yksittäinen 
artikkeli Theodoros-kirjeen huijaushypoteesia vastaan, ja käsittelen sitä laajasti kaikissa 
pääluvuissa.

41 http://www.hypotyposeis.org/weblog/2006/07/brown-on-morton-smiths-motives-in-jbl_24.html  
42 Piovanelli 2006.
43 Kaestli 2005, 18.
44 “arguably the most grandiose and reticulated “Fuck You” ever perpetrated in the long and 

vituperative history of scholarship”; Jeffery 2007a, 242.
45 Brown 2007, 27.
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artikkelin “Morton Smith as M. Madiotes: Stephen Carlson's Attribution of Secret 

Mark to a Bald Swindler”, jossa he osoittavat Carlsonin tulkinneen väärin Morton 

Smithin katalogia, jota hän oli ollut Mar Saban luostarissa työstämässä, ja joka oli 

julkaistu vuonna 1960 nimellä “Ἑλληνικὰ χειρόγραφα ἐν τῇ Μονῇ τοῦ ἁγίου 

Σάββα”. Näin Carlsonin ns. Madiotes-argumentti, jonka esittelen luvussa 2.4, ei 

voi pitää paikkaansa, eikä Morton Smith kirjoittanut omaan kaljuunsa viittaavaa 

vihjettä erääseen toiseen luostarista löytyneeseen käsikirjoitukseen.46 Myöhemmin 

vuonna 2008 ilmestyi Guy G. Stroumsan toimittama Morton Smithin ja Gershom 

Scholemin kirjeenvaihto vuosilta 1945-1982. Mikään Smithin kirjoittamissa 

kirjeissä ei Stroumsan mukaan viittaa yksiselitteisesti siihen, että hän olisi 

väärentänyt Theodoros-kirjeen.47 Walter M. Shandruk julkaisi edelleen vuonna 

2008 arvostetun NeoNostalgia-sivuston yhteisblogissa “Thoughts on Antiquity” 

kaksi miniartikkelia Theodoros-kirjeestä: ensimmäisessä hän huomautti Carlsonin 

käsiala-analyysin ongelmallisuudesta, sillä samoja väärennöksen tuntomerkkejä 

löytyi myös Carlsonin vertailuaineistoksi tarjoamista esimerkeistä.48 

Jälkimmäisessä Shandruk pilkkoi Carlsoninkin hyödyntämän Andrew H. Criddlen 

artikkelin “On the Mar Saba Letter Attributed to Clement of Alexandria” 

palasiksi: jos samoja periaatteita sovelletaan esimerkiksi Filoniin, analyysin 

tuloksena monet aitoina Filonin teksteinä pidetyt kirjoitukset olisivat 

väärennöksiä.49

Suomessa kirjoitin itse kaksi laajahkoa artikkelia Vartija-lehteen syksyyn 

2008 mennessä käydystä keskustelusta, joissa arvioin sekä Stephen Carlsonin että 

Peter Jefferyn esittämiä väitteitä. Kiinnitin huomiota siihen, miten lähelle 

argumentoinnissaan molemmat tulivat perinteisiä salaliittoteoreetikkoja, kuten 

Michael Baigentia.50 Marraskuussa 2008 SBL Meeting sisälsi myös osion 

46 Pantuck 2008. Pantuckin & Brownin kritiikkiä esittelen tarkemmin luvussa 2.5.
47 Morton Smith and Gershom Scholem, Correspondence 1945-1982 2008. Stroumsan tulkintaan 

Smithin ja Scholemin kirjeenvaihdosta viittaan tarkemmin luvussa 3.4.
48 Shandruk 2008a. Shandrukin huomioihin viittaan tarkemmin luvussa 2.5.
49 Shandruk 2008b. Andrew H. Criddlen artikkelia ja sen kritiikkejä käsittelen tarkemmin luvussa 

3.1. Kysymys tutkijoiden blogikirjoitusten hyödyntämisestä tutkimuksessa jakaa mielipiteitä. 
Positiivisesti niiden olemassaoloon suhtautuu esim. Crossley 2008, jonka monografia “Jesus in 
an Age of Terror: Scholarly Projects for a New American Century” sisältää myös ensimmäisen 
akateemisen katsauksen raamatuntutkijoiden pitämien blogien (biblioblogs) muodostamasta 
kokonaisuudesta; Crossley 2008, 20-55. Keskustelussa Salaisen Markuksen evankeliumin 
aitoudesta viittauksia blogeihin ja sähköpostilistoilla käytyihin keskusteluihin sisältävät mm. 
Brown 2006c ja Pantuck 2008.

50 Paananen 2008a; Paananen 2008b.
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Salaisesta Markuksen evankeliumista otsikolla “Secret Mark after Fifty Years”. 

Puhujina olivat Birger A. Pearson ja Stephen C. Carlson väärennöksen puolesta, 

Allan J. Pantuck ja Scott G. Brown vastaan. Uutta aineistoa tarjoili lähinnä 

Pantuck, joka oli perehtynyt Morton Smithin kirjalliseen jäämistöön. Toisaalta 

Pantuck havaitsi Smithin työsuhteen päättyneen Brown Universityssä vuonna 

1955 ilman pahaa verta, toisaalta Smithin jäämistö osoittaa hänen alkaneen tutkia 

Klemens Aleksandrialaista vasta vuoden 1958 Mar Saban vierailun jälkeen.51 

Tuoreimpina tuotoksina ovat Scott Brownin ja Jeff Jayn loppuvuodesta 2008 

ilmestyneet artikkelit “The Letter to Theodore: Stephen Carlson’s Case against 

Clement’s Authorship ” ja “A New Look at the Epistolary Framework of the 

Secret Gospel of Mark ”. Brown argumentoi, että kaikki Carlsonin väitteet 

Theodoros-kirjeen epäilyttävyyksistä ovat itse asiassa täysin luonnollisia, kun 

niitä verrataan Klemens Aleksandrialaisen varmasti aitoihin teksteihin.52 Jayn 

artikkeli on puolestaan ensimmäinen Theodoros-kirjeen analyysi, jossa sitä 

verrataan muihin antiikin kirjeisiin, jotka pyrkivät selvittämään saman tekstin eri 

varianttien synnyttämän sekaannuksen. Theodoros-kirje vastaa Jayn mukaan näitä 

sekä muodoltaan että sisällöltään.53 Anthony Grafton puolestaan punnitsi tilannetta 

“The Nation” –lehdessä julkaistussa artikkelissa “Gospel Secrets: The Biblical 

Controversies of Morton Smith”, jossa Grafton ottaa varsin maltillisen asenteen 

kysymykseen väärennöksestä.54 Carlsonin käsiala-analyysiä tarkasteli vielä 

helmikuussa 2009 Roger Viklund, joka kumosi Carlsonin väitteen Theodoros-

kirjeen käsialan paranemisesta tekstin loppua kohden.55

Ilman suuritöistä kirja-arvostelujen analysointia kysymystä siitä, pitävätkö 

raamatuntutkijat yleisesti Theodoros-kirjettä väärennöksenä vai eivät, on vaikea 

ratkaista. Enemmistö näyttää hyväksyvän Carlsonin (ja Jefferyn) perusteesin 

tekstin epäautenttisuudesta, mutta suhtautuminen esimerkiksi Carlsonin olettamiin 

51 Henkilökohtainen kirjeenvaihto Allan J. Pantuckin kanssa.
52 Brown 2008. Brownin kritiikkiä esittelen tarkemmin luvussa 3.2.
53 Jay 2008. Jayn kritiikkiä esittelen tarkemmin luvussa 3.2.
54 Grafton 2009. Graftonin artikkeli on otettu tutkimushistorialliseen katsaukseen mukaan, koska 

Stephen C. Carlson hyödyntää huijaushypoteesissaan Graftonin teosta “Forgers and Critics: 
Creativity and Duplicity in Western Scholarship”, josta hän katsoo saavansa tukea ajatukselle 
huijarin piilottamista vihjeistä ja vitseistä. Theodoros-kirjeen suhteen Grafton näyttää kuitenkin 
olevan jonkin verran erimielinen: hänen huomautuksensa siitä, että jotkin debatissa käytetyt 
argumentit pitävät sisällään “ällistyttävän nerokkuuden tason” (a staggering level of ingenuity) 
ei liene lausuttu puhtaan positiivisessa merkityksessä. Esimerkkinä “ällistyttävän nerokkuuden 
tason” omaavasta argumentista Grafton ottaa Carlsonin Morton Salt Company –vihjeen, jota 
käsittelen tarkemmin luvussa 4.

55 Viklund 2009.
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Morton Smithin tarkoituksella jättämiin vihjeisiin vaihtelee: esimerkiksi Mark 

Goodacre piti ns. Madiotes-vihjettä, jonka mukaan Smith kätki erääseen toiseen 

Mar Saban luostarin käsikirjoitukseen viittauksen omaan kaljuunsa, omana 

henkilökohtaisena suosikkinaan56 kun taas James Hannam piti erityisesti Smithin 

tarkoituksella jättämiä vihjeitä “hieman liian nokkelina ja hieman vaikeasti 

nieltävinä”.57  Selvää kuitenkin on se, ettei tässä tilanteessa Carlsonia (tai Jefferyä) 

voi enää ohittaa, kun tarkastelun kohteena on Klemens Aleksandrialaisen kirje 

Theodorokselle.

1.3 Tutkielmassa käytetty metodi ja tutkimuskysymykset

Tämä pro gradu –tutkielma ei ole perinteinen Uuden testamentin eksegetiikan 

opinnäyte. Eritellessäni Stephen Carlsonin argumentteja en rajoita keskustelun 

näkökulmaa vain yhteen perinteiseen raamatuntutkimuksen metodiin, vaan 

hyödynnän tarkoituksella kaikkien raamatuntutkimuksen perinteisten metodien 

piirteitä. Syy tämän lähestymistavan valintaan on selkeä: Carlsonin argumentit 

ovat niin monipuolisia, ettei yhteen raamatuntutkimuksen metodiin sitoutuminen 

olisi järkevää, kun tarkoituksena on arvioida sitä, voidaanko Theodoros-kirjettä 

pitää Morton Smithin huijauksena Carlsonin esittämillä perusteilla. Toisin sanoen 

asettamaani tutkimuskysymykseen, jota esittelen tarkemmin alla, ei ole 

mahdollista vastata, mikäli rajoittaisin keskustelun vain yhden 

raamatuntutkimuksen perinteisen metodin puitteisiin. Sen sijaan esimerkiksi Vilho 

Riekkisen ja Timo Veijolan klassisesta metodioppikirjasta “Johdatus 

eksegetiikkaan: Metodioppi” hyödynnän piirteitä kaikista esitetyistä 

raamatuntutkimuksen perinteisistä metodeista. Kun tutkimuskysymykseni 

mukainen toiminta vaatii kirjallisuuskritiikin periaatteiden soveltamista 

esimerkiksi luvussa 3.5, sovellan kirjallisuuskritiikin periaatteita; samoin toimin 

muotokritiikin suhteen esimerkiksi luvussa 3.3, redaktiokritiikin suhteen 

esimerkiksi luvussa 4.4 ja tekstikritiikin suhteen esimerkiksi luvussa 3.2. Tältä 

osin minun voi sanoa lukeutuvan pragmatismin perinteeseen: mikäli yksi metodi 

ei riitä tutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi, pragmatisti käyttää niin montaa 

metodia kuin on tarpeen ja yhdistelee niitä tarvittavalla tavalla. Lisäksi keskustelu 

56 http://ntweblog.blogspot.com/2005/11/sbl-monday-rest.html  
57 “a little too clever and a little hard to swallow”; 

http://bedejournal.blogspot.com/2005/10/gospel-hoax.html
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ajautuu myös kauas raamatuntutkimuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa lainkäytön yhteydessä kukoistava QDE-analyysi (Questioned 

Document Examination) ei sisälly Uuden testamentin eksegetiikan 

maisteriopintoihin. QDE-analyysin varaan rakentuvien väitteiden osalta olen näin 

ollen työskennellyt yksinomaan itselleni vieraan metodikirjallisuuden 

opastuksella.

Raamatuntutkimuksessa ei myöskään ole vakiintuneita käytäntöjä sen 

arviointiin, ovatko kiistanalaisessa tekstissä havaitut monimutkaiset merkitysten 

verkostot tekstin kirjoittajan (huijarin / väärentäjän) tarkoituksella jättämiä 

vihjeitä vai sattuman ja ylitulkinnan seurausta, vaikka samankaltaisia kysymyksiä 

onkin jouduttu pohtimaan mm. pseudepigrafien tutkimuksessa. Kysymys liittyy 

olennaisesti eron tekemiseen tieteen ja pseudotieteen välillä. Tämä demarkaatio-

ongelma on vaikea tieteenfilosofinen dilemma, sillä raja näiden kahden välillä on 

pahimmillaan erittäin epämääräinen.58 Arvioidakseni Carlsonin väitteitä Morton 

Smithin tarkoituksella kätkemistä vihjeistä tarkastelen tunnetun 

pseudohistoriallisen teoksen, “Holy Blood, Holy Grailin” tapaa rakentaa 

pseudohistoriallisia argumentteja. Vertailemalla Carlsonin käyttämiä metodeja 

“Holy Blood, Holy Grailin” vastaaviin, pyrin analyysissäni osoittamaan sen, että 

Carlson hyödyntää juuri tämänkaltaisia salaliittoteoria-ajattelussa käytettyjä 

keinoja, vaikka hänen esityksensä muodollisilta puoliltaan täyttääkin akateemisen 

kirjoittamisen kriteerit. Sopivan metodin puutteessa joudun näin ollen 

lähestymään kysymystä Morton Smithin kätkemistä vihjeistä luovalla tavalla. 

Lopulta tutkimuksen metodologiassa on kuitenkin kysymys – Robert K. Mertonia 

mukaillen – ainoastaan kahdesta asiasta: onko esitettyjen väittämien muodostama 

kokonaisuus loogisesti johdonmukainen, ja sopiiko se yhteen tunnettujen 

tosiseikkojen kanssa.59

Tutkimustehtäväni muotoilen seuraavalla tavalla: 1) kokoan yhteen 

Stephen C. Carlsonin esittämät argumentit Theodoros-kirjeen epäaitouden 

puolesta ja muiden tutkijoiden vasta-argumentit; arvioin käytyä keskustelua ja 

kommentoin sitä, ja 2) erittelen Stephen C. Carlsonin argumenttien ja tunnettujen 

pseudohistoriallisten argumenttien yhtäläisyyksiä ja eroja. Ensimmäinen 

58 Kiikeri 2004, 92-93. Käsittelen tarkemmin tieteen ja pseudotieteen välistä demarkaatio-
ongelmaa luvussa 4.3.

59 Kiikeri 2004, 113.
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tutkimustehtävä täytetään luvuissa 2 ja 3. Luvussa 4 tarkastelen salaliittoteoria-

ajattelua ja pohdin, miten Carlsonin löytämät Morton Smithin tarkoituksella 

jättämät vihjeet eroavat näistä. Lisäksi kommentoin Carlsonin vihjeargumentteja 

myös perinteisemmältä näkökulmalta. Koska historiantutkimuksessa on aina 

kysymys todennäköisyyksien arvioinnista, totean joidenkin Carlsonin huomioiden 

sopivan paremmin huijaushypoteesiin. Väitteet Theodoros-kirjeen aitouden 

puolesta – vähintäänkin Klemens Aleksandrialaisen kirjoittamaksi väitetty 

teksiosuus lienee autenttista – ovat kuitenkin uskottavampia. Luvussa 4 käymäni 

keskustelu pseudotieteen ja tieteen välisestä rajankäynnistä on luonteeltaan 

ehdottomampaa: esitän, ettei Carlsonin vihjeargumentteja voida millään 

mittapuulla pitää tieteellisinä argumentteina. Näin Carlsonin huijaushypoteesi 

kokonaisuudessaan ei näytä todennäköiseltä vaihtoehdolta.

Tässä pro gradu –tutkielmassa on käytetty poikkeuksellisen paljon vain 

internetistä saatavilla olevaa aineistoa. Toisaalta kysymys on Theodoros-kirjeestä 

käydyn keskustelun ajankohtaisuudesta, toisaalta internetin kasvavasta 

merkityksestä kommunikoinnissa ja open access –ideologian leviämisestä. 

Toistaiseksi kukaan ei voi kuitenkaan varmuudella taata, että tänään saatavilla 

ollut aineisto on kiinnostuneiden osapuolten käytössä myös huomenna. Tämän 

vuoksi olen vain internetistä saatavilla olevan aineiston suhteen tehnyt seuraavat 

periaatteelliset ratkaisut: 1) kaikki tutkielmassa käytetty internet-aineisto on 

tarkistettu 1.4.2009, 2) kaikki tutkielmassa käytetty internet-aineisto on 

kirjoittajan hallussa, ja saatavilla pyynnöstä, ja 3) kaikki tutkielmassa käytetty 

internet-aineisto paitsi ne, joiden automaattinen arkistointi on erikseen estetty 

REP-standardin (Robots Exclusion Protocol) mukaisesti, on tuotu 1.4.2009 Alexa 

Internetin tietoon, jolloin niiden pitäisi olla saatavilla Internet Archivesta 

(http://www.archive.org/) viimeistään 1.10.2009 alkaen.
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2 Klemensin kirje Theodorokselle: fyysinen ulottuvuus

2.1 Theodoros-kirjeen käsikirjoituksen historia

Vahvin todistusaineisto, jonka Stephen C. Carlson on kerännyt teoksessaan “The 

Gospel Hoax: Morton Smith's Invention of Secret Mark” osoitukseksi Morton 

Smithin syyllistymisestä huijaukseen, käsittelee Klemens Aleksandrialaisen 

Theodoros-kirjeen fyysistä ulottuvuutta. Pohdinnan alle tulevat siten seuraavat 

osa-alueet: kirja, johon Theodoros-kirje on kirjoitettu; kirjassa käytetty paperi; 

muste ja käsiala, jolla Theodoros-kirje on kirjoitettu. Theodoros-kirjeen fyysisten 

ominaisuuksien osalta Morton Smithin puolustus lepää pääosin yhden tutkijan, 

Scott G. Brownin, varassa. Brown on käsitellyt Theodoros-kirjeen fyysiseen 

ulottuvuuteen liittyviä kysymyksiä kuudessa julkaisussa, joista neljä on ilmestynyt 

Carlsonin “The Gospel Hoax” –teoksen julkaisun jälkeen.60

Asianmukaista on tarkastella vielä Theodoros-kirjeen historiaa keskittyen 

fyysisen käsikirjoituksen vaiheisiin. Kuten johdannossa totesin, Morton Smith 

väitti löytäneensä Israelista, Mar Saban luostarin tornikirjastosta Isaac Vossiuksen 

teoksen ”Epistulae genuinae S. Ignatii Martyris”, joka oli julkaistu Amsterdamissa 

vuonna 1646. Teoksen takasivuille oli kopioitu Klemens Aleksandrialaisen kirje 

Theodorokselle, joka sisälsi myös kaksi aiemmin tuntematonta episodia 

Markuksen evankeliumista. Tapa kirjoittaa tekstejä painettujen kirjojen tyhjille 

sivuille näyttää olleen varsin tavallinen luostareissa: kaikki saatavilla ollut paperi 

näyttää olleen tarpeen käyttää hyödyksi.61 Smith valokuvasi Klemensin kirjeen 

mustavalkokamerallaan ja siirtyi seuraavan käsikirjoituksen pariin.62

Guy G. Stroumsan todistuksen mukaan kirja oli 18 vuotta myöhemmin, 

vuonna 1976, selvästi samalla paikalla, mihin Smith oli sen laittanut lähtiessään 

luostarista. Stroumsa, yhdessä David Flusserin, Shlomo Pinesin ja arkkimandriitta 

Melitonin kanssa, vei kirjan Jerusalemiin, ja arkkimandriitta Meliton sijoitti sen 

Jerusalemin ortodoksisen patriarkaatin kirjastoon.63 Vuonna 1980 Thomas Talley 

pyysi saada käsikirjoituksen nähtäväksi, mutta hänelle kerrottiin sen olevan 

60 Brown 1999; Brown 2005; Brown 2006a; Brown 2006b; Brown 2006c; Pantuck 2008.
61 Smith huomauttaa teoksista, joiden marginaalitkin oli raapustettu täyteen tekstiä osoituksena 

paperin rajoitetusta saatavuudesta luostarissa vuosina 1600-1900; Smith 1985, 11.
62 Smith 1985, 12-17.
63 Stroumsa 2003, 147-153.
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korjattavana.64 Tämän tiedon oikeellisuuden vahvisti Isä Kallistos Dourvas, joka 

hoiti kirjastoa vuoteen 1990 saakka, Charles Hedrickille ja Nikolaos Olympioulle. 

Dourvas kertoi irrottaneensa Theodoros-kirjeen sisältävät sivut Vossiuksen kirjasta 

kunnostusta varten vuonna 1977, ja sitten valokuvanneensa ne. Irtonaista 

käsikirjoitusta säilytettiin kirjan yhteydessä ainakin hänen virkauransa loppuun 

saakka.65 Vuoden 1990 jälkeen Theorodos-kirjeestä ei ole enää havaintoja, vaikka 

lukuisat tutkijat ovat tehneet kyselyjä patriarkaatin kirjastoon.66

Vaikka käsikirjoitus näyttää kadonneen lopullisesti, yksi johtopäätös 

voidaan sen historiasta kohtuullisuuden nimissä johtaa: Morton Smith ei ole 

syyllinen käsikirjoituksen katoamiseen. Jos syntipukkia tarvitaan, näyttää 

Stroumsan ja Hedrickin välittämän informaation valossa syyllisyys 

käsikirjoituksen katoamisesta lankeavan ennen muuta Jerusalemin ortodoksisen 

patriarkaatin kirjaston henkilökunnalle.67 On kokonaan toinen kysymys, toimiko 

Smith väärin, kun hän tyytyi vain ottamaan valokuvia Theodoros-kirjeestä, muttei 

tuonut aitoa käsikirjoitusta mukanaan. Ainakin kaksi lieventävää seikkaa voidaan 

esittää. Ensinnäkin kirja, jonka takasivuille Theodoros-kirje oli kirjoitettu, oli Mar 

Saban luostarin omaisuutta, eikä Smithillä ollut lupaa ottaa sitä itselleen.68 

Toiseksi Smith ei oman kertomuksensa mukaan vielä luostarista lähtiessään 

tiennyt, että kirjeen lopussa Klemens siteerasi aiemmin tuntemattomia 

evankeliumikatkelmia – Smith pääsi tekemään transkription vasta palattuaan 

Jerusalemiin ja kehitettyään ottamansa kuvat.69 Kun Jerusalemin ortodoksisen 

patriarkaatin tapa suhtautua akateemiseen tieteentekemiseen aiheuttaa tutkijoille 

harmaita hiuksia vielä nykyäänkin70, ei Smithiltäkään ole ehkä jälkikäteen 

64 Talley 1982, 45.
65 Hedrick 2000, 8-9. Isä Kallistos Dourvaan värivalokuvat myös julkaistiin tässä artikkelissa.
66 Esim. Dart 2003, 137-139 ja Brown 2005, 25.
67 Unohtaa ei sovi Olympioun spekulointia siitä, että käsikirjoitusta pidetään patriarkaatin 

kirjastossa piilossa kirjastonhoitajien uskonnollisen vakaumuksen takia; Hedrick 2000, 8-9. 
Käsikirjoituksen vaihtoehtoisen sijoituspaikan huhutaan tällä hetkellä olevan antiikkivarkaiden 
käsissä, jotka etsivät tarpeeksi rikasta instituutiota sitä lunastamaan; 
http://www.music.princeton.edu/~jeffery/smithfaq.html

68 Oman kertomuksensa mukaan Smithillä oli ainoastaan lupa katalogisoida ja julkaista löytönsä; 
Smith 1985, 9. Smithin moraalista integriteettiä kuvastaa se, ettei hän lähtenyt repimään 
sellaisia kansia auki, joiden sisältä hän olisi epäilemättä tehnyt lisää merkittäviä 
käsikirjoituslöytöjä Sofokleen näytelmän yms. lisäksi; Smith 1985, 12.

69 Smith 1985, 13-14. Vaikka Smith olisikin tiennyt näiden evankeliumikatkelmien 
olemassaolosta, ei luostarin omaisuuden varastaminen olisi silloinkaan ollut tutkijanetiikan 
näkökulmasta oikein.

70 Kuvaavaa on Dale A. Johnsonin selonteko patriarkaatin “juonikkaista taktiikoista” (byzantine 
tactics), “viivyttelystä” (delay) ja tarvittavasta lahjonnasta – Johnson muotoilee jälkimmäisen 
kauniisti englannikieliseksi ilmaukseksi “giving of gifts” – hänen pyrkiessään valokuvaamaan 
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kohtuullista vaatia enempää kuin minkä hän vuonna 1958 oman arviointikykynsä 

valossa totesi mahdolliseksi toteuttaa: hän otti valokuvia.

Käsikirjoituksen löytötarinan ja sisällön perusteella voidaan vaihtoehtoiset 

aitouskysymyksen skenaariot hahmottaa näin ollen seuraavasti: joko Theodoros-

kirje on autenttinen antiikin dokumentti71, joka on kopioitu Vossiuksen kirjan 

takasivuille 1700-luvulla, Theodoros-kirje on 1700-luvulla tehty väärennös tai 

Theodoros-kirje on 1900-luvulla tehty väärennös. 1700-luvun 

väärennösskenaariota on ehdottanut esimerkiksi Charles E. Murgia.72 1900-luvun 

väärentäjäksi ei taas ole ehdotettu ketään yksittäistä henkilöä Morton Smithin 

lisäksi. Vaihtoehtoiset aitouskysymyksen skenaariot ovat apuvälineenä kirjeen 

autenttisuuden arvioinnissa siten, että huomiota, joka voidaan luontevasti liittää 

osaksi jokaista skenaariota, ei ole syytä pitää kovin vahvana todistuksena minkään 

yksittäisen skenaarion puolesta.

2.2 Paperi ja muste

Aineisto Theodos-kirjeen fyysisten ominaisuuksien arviointiin käsittää siis 

kahdenlaisia valokuvia: Smithin vuonna 1958 ottamat mustavalkokuvat73 ja Isä 

Kallistos Dourvaan vuonna 1977 ottamat värivalokuvat74. Mitä näiden valokuvien 

perusteella voidaan sanoa Isaac Vossiuksen kirjan paperista ja Theodoros-kirjeessä 

käytetystä musteesta? Entä miten paperi ja muste valottavat kysymystä 

Theodoros-kirjeen aitoudesta?

Paljon jää arvailujen varaan, sillä paperin ja musteen laadun arvioinnin 

suhteen käsikirjoituksen fyysinen tarkasteleminen olisi ensiarvoisen tärkeää. 

Myöskään valokuvauksen aikaisista olosuhteista ei tiedetä mitään. Kysymyksiä 

vailla vastausta ovat mm. seuraavat: Minkälaisella kameralla kuvat otettiin? 

Millaiset valaistusolosuhteet kuvaushetkellä vallitsivat? Minkälaista filmiä 

kamerassa käytettiin? Minkälaiselle valotusajalla kuvat otettiin? Koska kaikki 

patriarkaatin kirjaston kokoelmissa olevia syyrialaisia käsikirjoituksia; Johnson 2007.
71 Theodoros-kirjeen sisältämien Salaisen Markuksen evankeliumin katkelmien aitouskysymys 

kulkee käsi kädessä Klemensin kirjeen aitouskysymyksen kanssa kaikissa muissa 
skenaarioissa, paitsi tässä ensimmäisessä, jossa on aivan mahdollista se, että Klemensin kirje 
on toisen vuosisadan kirkkoisän kynästä lähtöisin (tai myöhäisantiikista peräisin oleva 
Klemensin imitaatio), mutta Salainen Markuksen evankeliumi ei ole Markuksen evankeliumin 
kirjoittajan luomus. Väärennössyytösten osalta tällä ei kuitenkaan ole merkitystä.

72 Murgia 1976, 39-40.
73 Julkaistu mm. Smith 1973 ja Smith 1985 (ensimmäinen sivu).
74 Julkaistu Hedrick 2000.
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tämä on arvailujen varassa, tulee johtopäätöksissä olla hyvin varovainen.

Scott Brown huomaa paperin muuttuneen ruskeaksi reunoilta. Tämä ilmiö 

esiintyy normaalitapauksessa silloin, kun aurinko pääsee pitkäkestoisesti 

paistamaan sivujen reunoille kirjan ollessa esimerkiksi kirjahyllyssä.75 Carlson 

taas havaitsee paperin olevan enemmän imukykyinen reunoilta, missä muste 

näyttää levinneen paperin keskiosia runsaammin. Syynä tähän on Carlsonin 

mukaan kosteus, jolle kirja on altistunut.76 Juuri muuta paperista ei voikaan 

valokuvien perusteella sanoa. Kuten Brown ja Carlson aivan oikein huomauttavat, 

auringonvalo ja kosteus eivät edusta Mar Saban erämaaluostarin tornikirjaston 

tyypillisiä olosuhteita.77 Todennäköisesti Isaac Vossiuksen kirja onkin saanut 

osansa näistä luonnonvoimista jossain muualla kuin luostarissa, mutta tämä on 

mahdollista kaikissa aitouskysymyksen skenaarioissa. Jos valokuvien perusteella 

tehtyjen havaintojen pätevyys paperin ominaisuuksista hyväksytään, on 

auringonvalon ja kosteuden vaikutus paperiin täytynyt tapahtua kirjan painamisen 

ja Mar Sabaan saapumisen välillä. Jos teksti on kopioitu Mar Sabassa – Smith ja 

kymmenen muuta tutkijaa ajoittivat Theodoros-kirjeen käsialan 1700-luvun 

puoliväliin78 – jää auringonvalolle ja kosteudelle 50-150 vuoden pituinen ikkuna 

vaikuttaa Vossiuksen kirjan paperin ominaisuuksiin. Mikäli tekstiä ei ole kopioitu 

Mar Sabassa (tai se on väärennös), ei näissä paperin muutoksissa ole senkään 

vertaa ihmeteltävää.

Mar Saban luostarissa käytettiin 1700-luvulla rauta-parkki –mustetta (iron-

gall ink),  joka emäksisyytensä vuoksi syöpyy ajan myötä hitaasti paperin läpi.79 

Brown pitää todennäköisenä, että myös Theodoros-kirjeessä käytetty muste on 

juuri tällaista: Isä Kallistos Dourvaan valokuvissa muste näyttää muuttuneen 

ruosteen väriseksi, mikä tapahtuu tällaisessa tapauksessa 25-100 vuoden kuluttua 

tekstin kirjoittamisesta. Myös paperi näyttää ruskistuneen musteen 

vaikutuksesta.80 Carlson on eri mieltä: Isä Kallistos Dourvaan valokuvat otettiin 

1977, ainakin 18 vuotta tekstin kirjoittamisen jälkeen – jos Smith väärensi 

Theodoros-kirjeen, hän kirjoitti sen Vossiuksen kirjan takasivuille viimeistään 

75 Brown 2005, 26.
76 Carlson 2005, 34.
77 Brown 2005, 26; Carlson 2005, 34.
78 Smith 1960a, 251; Smith 1973, 1; Smith 1985, 22-25.
79 Carlson 2005, 34; tästä ja monesta muusta rauta-parkki –musteen ominaisuudesta ks. Banik 

1997.
80 Brown 2005, 27.
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1958 – joten musteen väri ei tässä tapauksessa todista mitään. Lisäksi Carlson 

arvioi paperin olevan vaaleampaa musteen vieressä, mikä ei tue oletusta rauta-

parkki –musteen käyttämisestä Theodoros-kirjeessä.81 Carlsonin mukaan 

valokuvien perusteella ei voida myöskään todeta Theodoros-kirjeen musteen 

syöpyvän paperin toiselle puolelle.82

Olipa kumpi tahansa oikeassa, ei Brownin ja Carlsonin havainnoista voi 

lopulta päätellä mitään Theodoros-kirjeen musteesta – onko se Mar Sabassa 

yleisesti käytettyä rauta-parkki –mustetta vai ei – sillä rauta-parkki –musteella 

kirjoitetut dokumentit saattavat sisältää kaikkia korroosion tunnusmerkkejä tai 

sitten eivät ensimmäistäkään. Syynä tähän epäsäännöllisyyteen ovat lukuisat 

muuttujat musteen laadussa ja määrässä sekä paperin ominaisuuksissa.83 Yksi 

seikka näyttää kuitenkin mahdolliselta, jopa todennäköiseltä. Carlson huomauttaa 

Theodoros-kirjeen musteen leviävän paperilla enemmän kuin muut Mar Saban 

1700-luvun käsikirjoitukset. Syynä tähän on todennäköisesti paperinvalmistuksen 

yhteydessä käytetyn tärkin katoaminen ajan myötä, mikä osoittaa tekstin olevan 

kirjoitettu paperin ollessa jo vanhaa.84 Mutta aivan kuten Vossiuksen teoksen 

saamat kosteus- ja auringonvalovauriot, myös tämä ehto täyttyy kaikissa 

mahdollisissa aitouskysymyksen skenaarioissa: jos Theodoros-kirjeen kirjoitti 

1700-luvun puolivälin ortodoksimunkki (riippumatta siitä oliko kirjoitettu teksti 

kopioitu vanhemmasta lähteestä vai munkin itsensä luoma), Vossiuksen kirjan 

paperi oli ehtinyt noin sadan vuoden ikään. Jos taas tekstin väärensi Morton 

Smith, Vossiuksen kirjan paperi olisi ehtinyt saavuttaa jo 300 vuoden iän.85

2.3 Vossiuksen kirja: anomalia Mar Saban luostarissa?

Theodoros-kirjeessä käytetty muste ja Vossiuksen teoksen paperin laatu eivät siis 

tarjoa evidenssiä aitouskysymyksen ratkaisemiseksi suuntaan tai toiseen. Entäpä 

teos itsessään: mitä lännessä painettu latinaa sisältävä kirja ylipäätään tekee idän 

kirkon luostarissa?

81 Carlson 2005, 35.
82 Carlson 2005, 34.
83 Kolar 2006, 167-173; mahdottomuuden tehdä johtopäätöksiä musteen laadusta valokuvien 

perusteella myöntää myös Carlson 2005, 35.
84 Carlson 2005, 33.
85 Myös Carlson myöntää, ettei tämä(kään) kysymys ratkea ilman käsikirjoituksen fyysistä 

tarkastelua; Carlson 2005, 33.
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Morton Smith varmisti pian käsikirjoituslöytönsä jälkeen Isaac Vossiuksen 

teoksen ”Epistulae genuinae S. Ignatii Martyris”, jonka takasivuille teksti oli 

kopioitu, olleen Amsterdamissa 1646 julkaistu editio.86 Teos sisältää nimensä 

mukaisesti Ignatios Antiokialaisen, Trajanuksen keisarikaudella (98-117) kuolleen 

kirkkoisän, seitsemän aitoa kirjettä. Käytetty kreikankielinen teksti on 1000-

luvulta peräisin olevasta Codex Mediceanista, ja sen rinnalla kulkee 

latinankielinen käännös. 1600-luvulla kiista Ignatioksen kirjeiden aitoudesta kävi 

kiivaana, sillä anglikaanien ja puritaanien kiistassa piispuudesta kysymys 

kirjeiden autenttisuudesta oli yksi merkittävä riidanaihe. Isaac Vossius hyväksyi 

vain seitsemän kirkkohistorioitsija Eusebioksenkin mainitsemaa kirjettä aidoiksi 

lyhyessä resensiomuodossaan; hän jakoi näin nykytutkijoidenkin 

standardinäkemyksen.87

Nyt Carlson väittää jotain olevan pahasti pielessä. Vossiuksen kirja näyttää 

olevan aivan väärässä paikassa, sillä Smithin vuonna 1960 julkaistun Mar Saban 

luostarin kirjaston katalogin88 mukaan se on 1) ainoa Amsterdamissa painettu teos 

– kaikki muut oli painettu Venetsiassa, 2) ainoa patristisia tekstejä sisältävä 

painettu teos, 3) ainoa latinankielisellä otsikolla varustettu painettu teos – muut 

olivat kreikankielisiä, 4) ainoa, joka sisältää latinankielisen käännöksen 

kreikankielisen tekstin ohella, ja 5) teos, jonka julkaisu liittyy sellaiseen 

teologiseen skismaan, joka ei mitenkään koskettanut ortodoksista kirkkoa.89 Kirjan 

olemassaolosta luostarissa ennen vuotta 1958 ei myöskään ole mitään takeita – 

päinvastoin, sillä Smith olisi luonnollisesti huomauttanut teoksen löytyvän vuoden 

1910 katalogista, jos se olisi siinä ollut.90 Carlson on tässä samaa mieltä Quentin 

Quesnellin kanssa: Smithin väite, ettei kirjan mahdollinen puuttuminen vuoden 

1910 katalogista tarkoita mitään91, osoittaa tosiasiassa sen, ettei Vossiuksen kirja 

sisältynyt tähän katalogiin.92

86 Smith 1985, 13.
87 Brown 1963, xii-xiii. Codex Mediceanin huonokuntoisuuden takia Ignatioksen kirje 

roomalaisille puuttui vuoden 1646 editiosta. “Vossiuksen kaanon” täydentyi seitsemään 
kirjeeseen vasta T. Ruinartin julkaistessa roomalaiskirjeen vuonna 1689.

88 Smith 1960a. Vuoden 1958 katalogisoinnin tulokset julkaistiin Jerusalemin ortodoksisen 
patriarkaatin aikakausjulkaisussa Ν α Σι ν, jossa se oli käännetty nykykreikaksi Smithinέ ώ  
englanninkielisen kirjoituksen pohjalta.

89 Carlson 2005, 38-39.
90 Carlson 2005, 36-37. Aivan viimeisenä päivänä luostarin tornikirjastossa Smith löysi vuoden 

1910 katalogin, muttei omien sanojensa mukaan ehtinyt tutustua siihen tarkemmin; Smith 
1960a, 256.

91 Smith 1973, 290.
92 Quesnell 1975, 56; Carlson 2005, 37.
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Onko Vossiuksen teos anomalia eli poikkeus Mar Saban luostarissa? 

Ensimmäiseksi on syytä kiinnittää huomiota Carlsonin käyttämän 

vertailuaineiston pienuuteen. Hän hakee materiaalinsa jo edellä mainitusta Morton 

Smithin vuonna 1960 julkaistun Mar Saban luostarin kirjaston katalogista93, josta 

löytyy vain kymmenen kappaletta sellaisia painettuja teoksia, jotka sopivat 

Theodoros-kirjeen käsialan ajoitukseen 1700-luvulle. Jokainen Carlsonin 

esittelemä Vossiuksen teoksen anomalia on siis anomalia ainoastaan suhteessa 

yhdeksään muuhun teokseen. Tämä otos on yksinkertaisesti liian pieni – Smithin 

muistiinpanojen mukaan kirjastossa oli nimekkeitä yhteensä 48994 – ja väitteitä, 

joita Carlson esittää, voidaan siten pitää vain suuntaa-antavina, hänen 

kokonaisargumentointiaan tukevina mutta ei ratkaisevina.

Ongelman ydin on siinä, ettei Carlsonin hyödyntämä Smithin katalogi ollut 

alkuunkaan kattava. Se sisälsi 76 käsikirjoitusta, joita oli käytetty esimerkiksi 

kansien vahvistamiseen tai jotka olivat Theodoros-kirjeen tapaan jonkin painetun 

teoksen tyhjille sivuille tai marginaaleihin kopioituja. Näiden 76 nimekkeen 

lisäksi Smithin muistiinpanoista löytyy 20 muuta vastaavaa käsikirjoitusta, jotka 

eivät syystä tai toisesta päätyneet Νέα Σιών –katalogiin.95 Koska jokaikinen Mar 

Saban luostarin kirjastossa oleva painettu teos ei vuonna 1958 sisältänyt 

käsikirjoituksia96, muiden teosten ominaispiirteitä voidaan vain arvailla; Smithin 

muistiinpanojen mukaan kirjojen lukumäärä näyttää olleen 489.97 Olisiko 

Vossiuksen teos anomalia vielä silloinkin, kun sitä verrataan kaikkeen siihen 

materiaaliin, jota kirjastossa oli paikalla 1958?

Vuoden 1958 tilanne Mar Saban luostarissa näyttää valitettavasti 

mahdottomalta selvittää, koska ainoat dokumentit sen kirjaston kokoelmista 1900-

luvulta ovat Smithin Νέα Σιών –raportti ja vuoden 1910 katalogi, jonka on nähnyt 

tutkijoista ainoastaan Smith, eikä hänkään ehtinyt kuin vilkaista sitä.98 Näiden 

lisäksi Smith mainitsee luostarissa olleen “kattavan kokoelman kirkkoisien 

[tekstien] vanhoja editioita” sekä nimeää erikseen luostarista löytyneen 

93 Smith 1960a.
94 Pantuck 2008, 107 n. 2.
95 Pantuck 2008, 107.
96 Smith 1985, 10-11. Smith kertoo 1958 käyneensä läpi teoksia, kunnes hän löysi kolme tai neljä 

sellaista, jotka sisälsivät käsikirjoituksia, ja ottaneensa sitten nämä mukaan keljaansa 
tarkempaa tutkimista varten.

97 Pantuck 2008, 107 n. 2.
98 Smith 1960a, 256.
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“kirkkoisien antologioita” (anthologies from the church fathers).99 Vielä 1834 

kirjastossa oli yli 1000 nimekettä100, mutta satoja käsikirjoituksia siirrettiin 

Jerusalemin patriarkaatin kirjastoon vuonna 1865, joista muodostettiin oma 

kokoelmansa (Saba Collection).101 Jerusalemin patriarkaatin kirjaston kotisivujen 

mukaan vuoden 1891 katalogissa oli nimekkeitä tämän kokoelman osalta 706 

kappaletta102, mutta Mar Saban vuoden 1910 katalogi listasi Smithin mukaan vain 

191 nimekettä.103 Yksinkertaisella yhteenlaskulla Mar Sabaan olisi kuitenkin 

jäänyt n. 400 nimekettä, joten karkeasti arvioiden vuoden 1910 katalogi sisälsi 

vain puolet Mar Saban luostarin kirjaston kokoelmista. Näin Vossiuksen teoksen 

mahdollinen puuttuminen vuoden 1910 katalogista ei välttämättä tarkoita muuta 

kuin sen kuulumista niiden 200 nimekkeen joukkoon, jotka eivät myöskään tulleet 

listatuksi tähän luetteloon.104

“Epistulae genuinae S. Ignatii Martyris” oli painettu Amsterdamissa 

vuonna 1646, kun kaikki muut (eli yhdeksän) Smithin katalogin ennen 1800-lukua 

painetut nimekkeet oli painettu Venetsiassa. Kuinka ihmeellinen anomalia on 

kyseessä? Ei kovinkaan merkittävä, sillä Mar Saban luostarin kirjastoon oli 

vuosisatojen aikana kerääntynyt hyvin monenlaista materiaalia. Vossiuksen 

teoksen eurooppalaisessa alkuperässä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. 1600-

luvulla suurin osa kirjapainoista sijaitsi juuri Eurooppassa ja näiden siirtomaissa. 

Näin valtaosa 1600-luvulla painetuista teoksista, myös ortodoksisiin luostareihin 

kulkeutuneet, oli painettu Euroopassa. Niiden teosten joukossa, jotka Smith syystä 

tai toisesta tiputti julkaistusta katalogistaan, olikin mm. Leipzigissa vuonna 1768 

painettu kirja.105 Venetsian yliedustus Smithin katalogissa ei sekään ole kovin 

merkittävää: kaupunkiin perustettiin kirjapaino ensimmäisten joukossa vuonna 

99 “a good library of old editions of the church fathers”; Smith 1985, 5, 11.
100Fiaccadori 2000, 1311-1318; myös Robert Curzon Jr. toteaa kirjoja, joista suurin osa 

käsikirjoituksia, olleen n. 1000 kappaletta; Carlson p. 114 n. 39.
101Smith 1973, 289-290.
102http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/patria_bibl.htm  
103Smith 1960a, 256.
104Myös Smith alleviivaa näiden katalogien epätäydellisyyttä; Smith 1973, 290. Ks. myös Smith 

1960b, 172, 175. Vaihtoehtoisen tavan hahmottaa vuoden 1910 katalogin epätäydellisyyttä 
tarjosi Charles Hedrick SBL 2008 Meetingissä. Hän järkeili asian seuraavalla tavalla: vuonna 
1910 Mar Saban luostarissa oli 50-60 munkkia ja katalogissa 191 nimekettä. Vuonna 1958 
munkkeja oli 13, mutta Morton Smithin muistiinpanojen mukaan nimekkeitä 489 
(tornikirjastossa). Hedrickin johtopäätös on siten se, että vuoden 1910 katalogi on ehdottoman 
epätäydellinen; Hedrickin puheenvuoron raportoi Allan J. Pantuck; 
http://www.hypotyposeis.org/weblog/2008/12/sbl-session-on-secret-mark.html?
showComment=1228882140000#c6666643100328441834

105Pantuck 2008, 116 n. 28.
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1469106, ja seuraavalla vuosadalla jopa 30% kaikista Italian kirjapainoista sijaitsi 

siellä.107

Kysymyksenasettelu on Vossiuksen teoksen painopaikan suhteen 

avainasemassa: Amsterdam näyttää kummalliselta vain silloin, kun se asetetaan 

keinotekoisesti vastakkain yhdeksän muun Venetsiassa painetun kirjan kanssa. Jos 

kuitenkin kysytään yksinkertaisesti, mistä ennen 1800-lukua painettu Mar Saban 

luostariin kulkeutunut opus on kotoisin, ei vastausta ole syytä ihmetellä sen 

enempää, oli se sitten Venetsia, Amsterdam tai Leipzig. Kun kysymys Ignatioksen 

aidoista kirjeistä oli kuuma peruna myös katolisten mielestä, on selvää, ettei tätä 

teosta oltu voitu painaa katolisessa Venetsiassa – vuonna 1684 se jopa lisättiin 

katolisen kirkon kiellettyjen kirjojen listaan (Index Librorum Prohibitorum)!108 

Näin sen ei-venetsialaisessa alkuperässä ei pitäisi myöskään olla mitään erikoista.

Carlson havaitsee anomalian myös Vossiuksen teoksen aihepiirissä 

(patristiikkaa), otsikossa (latinaa) ja sisällössä (latinankielinen käännös). 

Anomaliaväitteiden arviointiin tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman paralleeli 

Smithin käsikirjoitusten luetteloinnille vuonna 1958: Pyhän Katariinan luostarista 

– Egyptin vanhin kristillinen luostari, jossa säilytetään maailman toiseksi suurinta 

kokoelmaa käsikirjoituksia – vuonna 1975 tehty käsikirjoituslöytö. Kysymyksessä 

olivat 1700-luvulla tapahtuneelta käsikirjoitusten siirtämiseltä jäljelle jääneet ja 

unohtuneet “vahingoittuneet sivut ja [käsikirjoitusten] fragmentit” (damaged 

leaves and fragments), jotka sisälsivät kreikankielen lisäksi mm. arabiaa, syyriaa, 

hepreaa ja latinaa. Katkelmat sisälsivät myös patrististen kirjoittajien tekstejä.109 

Myös Mar Saban luostarin kirjaston kokoelmat näyttävät olleen yhtä kattavat: 

Smithin vuoden 1960 katalogi kertoo löytyneiden käsikirjoituksien sisältäneen 

kreikankielisten ohella esimerkiksi yhden turkinkielisen, useita kyrillisillä 

aakkosistolla kirjoitettuja sekä romaniankielisiä, jotka oli kirjoitettu latinalaisilla 

aakkosilla.110 Näiden lisäksi löytyi myös mm. arabiaksi ja hepreaksi kirjoitettuja 

käsikirjoituksia.111 Luostarin monimuotoisesta käsikirjoituskokoelmasta ei 

106Jäntti 1940, 77.
107Borsa 1977, 166-169.
108Carlson 2005, 38. Informaatio on todellakin peräisin Carlsonilta itseltään, vaikka se luontevasti 

selittää Vossiuksen teoksen ei-venetsialaisen alkuperän.
109Paralleelin huomasi ensimmäisenä Allan J. Pantuck; 

http://www.sinaimonastery.com/en/index.php?lid=106
110Smith 1960a, 111.
111Smith 1960a, 120-121.
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tietenkään voi suoraan päätellä sitä, etteikö Vossiuksen kirja olisi painettujen 

kirjojen joukossa ainutlaatuinen yksilö, mutta – kuten edellä on jo sanottu – tähän 

johtopäätökseen ei yksinkertaisesti ole tarjolla tarpeeksi aineistoa kumpaankaan 

suuntaan.112

Viimeistä Carlsonin huomautusta on parasta tarkastella kokonaisuutena. 

Vossiuksen teoksessa kulkee kreikankielisen tekstin rinnalla latinankielinen 

käännös, ja itse teoksen julkaisu liittyi sellaiseen teologiseen kiistaan, joka ei 

mitenkään koskettanut ortodoksista kirkkoa. Carlson huomauttaa myös, ettei 

Ignatioksen tai Klemensin ajan patristiikkaa kohtaan osoitettu kiinnostusta Mar 

Sabassa 1700-luvulla siteeraten tästä aiheesta Siméon Vailhén 1800-luvun lopulla 

ilmestynyttä selontekoa “Les écrivains de Mar-Saba”.113 Kuitenkin idän kirkon 

luostareihin haalittiin yleisesti 1600- ja 1700-luvuilla paljon lännessä painettuja 

patristisia tekstejä114; yleisemmät kirkollispoliittiset linjaukset näyttävät 

määrittäneen sen, minkälaista aineistoa luostareihin tuolloin kulkeutui.115 

Kysymyksenasettelu vaikuttaa vastauksesta saatavaan vaikutelmaan merkittävästi. 

Carlsonin mielestä on kummallista, että kreikkalaisessa luostarissa on 

latinankielistä tekstiä. Kuten edellä on nähty, käsikirjoituksissa latinalainen 

aakkosisto oli kuitenkin käytössä, kuten myös kyrillinen, arabialainen ja 

heprealainen.116 Käännetään kysymys toisinpäin: kuinka erikoista on se, että 

Amsterdamissa painettu kreikankielisen käsikirjoituksen teksti on varustettu 

latinankielisellä käännöksellä? Ei lainkaan erikoista: lännessä painetuissa kirjoissa 

oli yleisesti tapana liittää kreikankielistä tekstiä vastapäätä latinankielinen 

käännös ja varustaa opus latinankielisellä nimellä.117 Teoksen julkaisuun liittyvä 

historiallinen konteksti huomioiden on myös selvää, että Vossiuksen teosta ei olisi 

voitu painaa Venetsiassa, eikä sen aihepiirissä, otsikossa tai sen sisältämässä 

latinankielisessä käännöksessä ole mitään erikoista.

Nämä havainnot eivät ole anomalioita, vaan jokaisella Vossiuksen teoksen 

112Toisaalta – kuten edellä on mainittu – Morton Smith havaitsi luostarissa olleen paljon 
kirkkoisien tekstien vanhoja editioita ja antologioita vuonna 1958; Smith 1985, 5, 11.

113Carlson 2005, 114 n. 41.
114Smith 1973, 2-3.
115On myös huomionarvoista, että yhtenä kristikunnan vanhimmista luostareista Mar Sabaan ei 

1700-luvullakaan otettu noviiseja, vaan ainoastaan kokeneita munkkeja, jotka olivat saaneet 
oppinsa eri puolilla idän kirkon vaikutusaluetta. Siten heidän kiinnostuksen kohteensa ovat 
todennäköisesti olleet varsin heterogeenisiä; Peristeris 2001, 171.

116Smith 1960a, 111, 120-121.
117Esimerkkejä tällaisista kirjoista tarjoaa mm. Jackson 1970.
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piirteellä on ymmärrettävä, luonnollinen syy olemassaololleen. Kirjastoihin – niin 

1700-luvulla kuin vielä nykyäänkin – päätyy aineistoa hyvin monenlaisia reittejä 

pitkin. Jotkin teokset hankitaan varta vasten, mutta toiset liitetään kirjaston 

kokoelmiin esimerkiksi lahjoituksina. Vossiuksen teoksella oli 50-150 vuotta 

aikaa päätyä Mar Saban luostariin ehtiäkseen Theodoros-kirjeen kopioinnin 

alustaksi, eikä tähän olisi välttämättä tarvittu edes luostarin asukkaiden erityistä 

panosta. Johtopäätös Vossiuksen teoksen anomalioista voi siten olla vain se, ettei 

todistusaineisto ole riittävä asian ratkaisemiseksi suuntaan tai toiseen: koko 

evidenssi sopii luontevasti paikoilleen kaikissa aitouskysymyksen skenaarioissa. 

Theodoros-kirjeessä käytetty muste ja sen reagoiminen paperin kanssa, kuten 

myös Vossiuksen teoksen muut ominaisuudet, eivät ratkaise kysymystä Klemensin 

kirjeen aitoudesta. Yksi Carlsonin Theodoros-kirjeen fyysiseen ulottuvuuteen 

liittyvä argumentti on kuitenkin vielä arvioimatta: onko Theodoros-kirjeen 

käsialassa sellaisia epäselvyyksiä, että Morton Smithin asettaminen kirjeen 

kirjoittajaksi on parhaiten perusteltu vaihtoehto?

2.4 Carlsonin käsiala-analyysi

Morton Smith konsultoi kymmentä asiantuntijaa Theodoros-kirjeen käsialan 

suhteen. Lopputulos oli se, että teksti on peräisin 1700-luvun puolivälistä, mutta 

viidenkymmenen vuoden heitto kumpaankin suuntaan on mahdollinen.118 Tämän 

konsensuksen olemassaolon Carlson kyseenalaistaa. Smith ei kerro, minkälaisissa 

olosuhteissa arviot tehtiin, esimerkiksi kuinka pitkään kukin asiantuntija saattoi 

tutustua käsialaan ennen lopullisen tuomion julistamista. Kyseessä on saattanut 

olla hyvinkin kursorinen tutkimus ilman ennakkovaroitusta, eikä konsultoitujen 

asiantuntijoiden sanota myöskään verranneen käsialaa muihin Mar Saban 

luostarin käsikirjoituksiin.119 Asiantuntijalausuntoihin ei Carlsonin mukaan voida 

näin ollen luottaa, vaan käsialan arvioiminen on parasta aloittaa aivan alusta.

Käyttäen hyväkseen QDE-analyysiä (Questioned document examination), 

Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmässä hyväksyttyä standardimenetelmää 

väärennösten havaitsemiseen, Carlson havaitsee lukuisia väärennöksen paljastavia 

tuntomerkkejä Theodoros-kirjeen käsialassa. Väärentäjän jännitys ja epäröinti 

118Smith 1960a, 251-252; Smith 1973, 1; Smith 1985, 22-25.
119Carlson 2005, 23-25.
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näkyy ennen muuta viivan epävarmuudessa, jota QDE-asiantuntijat nimittävät 

'väärentäjän vapinaksi' (forger's tremor), mutta myös mustetahroissa kirjaimen 

viivalla, jotka syntyvät kynän nostossa kesken kirjaimen piirron, leveäkärkisissä 

viivan lopetuksissa ja kirjainten uudelleenkorjailuissa. Nämä piirteet syntyvät 

käsialaan silloin, kun kirjoittaja ei kirjoita luonnollisesti, vaan pikemminkin 

piirtää kirjaimia hitaasti saadakseen käsialan näyttämään jonkun toisen henkilön 

käsialalta. Erityisen selkeä väärennöksen tuntomerkki on 'väärentäjän vapinan' ja 

kirjainten korjailun esiintyminen samassa dokumentissa – vanhuus, stressi ja 

uupumus saattaisivat selittää viivan epävarmuuden, mutta eivät tarkkaa 

hienomotorista työskentelyä vaativaa kirjainten uudelleenkorjausta: molemmat 

eivät luontaisesti esiinny samassa dokumentissa. Jos kirjoittaja sitten päättikin 

piirtää kirjaimia hitaasti ja korjata kirjoitustaan, joutuu Carlson kysymään, miksi 

tämä käytti kursiivikirjoitusta, jonka tarjoama nopeushyöty turhaantuu näin 

täysin? Johtopäätös on Carlsonin mukaan yksiselitteisesti se, että Theodoros-

kirjeen käsiala on hitaasti piirtäen valmistettu imitaatio 1700-luvun käsialasta.120

Theodoros-kirjeen käsiala myös eroaa Carlsonin mukaan lukuisilta 

yksityiskohdiltaan muista Mar Saban luostarin samanikäisistä käsikirjoituksista. 

Jotkut kirjaimet piirretään eri tavoin – esimerkiksi lambda-kirjain kirjoitetaan 

muissa käsikirjoituksissa aina kahdella vedolla, mutta Theodoros-kirjeessä se 

piirretään vaihtelevasti yhdellä tai kahdella vedolla; muissa käsikirjoituksissa 

lambda-kirjaimen vasen ja oikea jalka erkaantuvat toisistaan melko ylhäällä, 

mutta Theodoros-kirjeessä jalat erkaantuvat toisistaan sekä yhdellä että kahdella 

vedolla piirretyissä versioissa paljon alempana – eikä nomina sacran käyttö näytä 

johdonmukaiselta: κύριος lyhennetään aina, mutta esimerkiksi erisnimiä Jeesus ja 

Daavid ei koskaan. Muut Mar Saban käsikirjoitukset eivät myöskään ala 

Theodoros-kirjeen tapaan ristinmerkillä121 eivätkä käytä niin ohutta kynänterää 

kuin Theodoros-kirjeen kirjoittaja on käyttänyt.122

Yksi QDE-analyysin tarjoamista mahdollisuuksista on väärennetyn 

käsialan perusteella tehtävä kirjoittajan identifiointi. Tämä johtuu siitä, että 

toisinaan väärentäjä piirtää kirjaimen epähuomiossa enemmän oman käsialansa 

120Carlson 2005, 25-32.
121Carlson jopa ehdottaa kyseessä olevan yksi monista Smithin jättämistä vihjeistä, joka viittaa 

tekstin epäaitouteen: ristinmerkki tai crux critica merkitsee tekstikritiikissä epämääräistä 
tekstiä!; Carlson 2005, 33.

122Carlson 2005, 32-33, 46.
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mukaisesti kuin sen käsialan, jota hän pyrkii imitoimaan.123 Koska Morton Smith 

on aina vuodesta 1975, Quentin Quesnellin artikkelista “The Mar Saba 

Clementine: A Question of Evidence”, alkaen ollut pääepäiltynä käsikirjoituksen 

väärentämisestä, on Carlsonin luonteva paikka aloittaa vertailu Smithin omasta 

käsialasta. Tätä tarkoitusta varten hän hankki valokopiot kahdesta sivusta, joiden 

marginaaleihin Smith oli tehnyt muistiinpanoja kreikaksi.124 Vertailu Smithin 

käsialan ja Theodoros-kirjeen käsialan välillä paljastaa Carlsonin mukaan 

yhteneväisyyksiä: molemmat varioivat lambda-kirjainta yhdellä ja kahdella 

vedolla piirretyn version välillä, ja kirjaimen vasen ja oikea jalka erkaantuvat 

toisistaan melko alhaalla, molemmat käyttävät lyhyttä yhdellä vedolla piirrettyä 

tau-kirjainta, ja molemmat aloittavat theta-kirjaimen piirron keskeltä vasemmalta 

horisontaalisella lyhyellä viivalla. Nämä yhtäläisyydet Theodoros-kirjeen käsialan 

ja Smithin oman käsialan välillä osoittavat Carlsonin mukaan sen, että juuri Smith 

on kirjoittanut Theodoros-kirjeen tekstin.125  Luonnollinen johtopäätös Smithistä 

Klemensin kirjeen kynänterän takana on se, että hän on myös itse tuottanut 

kyseisen kreikankielisen tekstin. Carlson esittää nimittäin käsiala-analyysinsä 

yhteydessä myös ensimmäisen loppuun asti viedyn argumentin Smithin jälkeensä 

jättämistä vihjeistä: Smith signeerasi Carlsonin mukaan erään toisen 

käsikirjoituksen samalla käsialalla ja samalla ohuella kynänterällä käyttäen 

pseudonyymiä Μ. Μαδιότης merkityksessä “kalju huijari”, jolla hän luonnollisesti 

viittasi itseensä Theodoros-kirjeen väärentäjänä.

Piilottiko Smith todella viittauksen kaljuuteensa erääseen toiseen 

käsikirjoitukseen, joka myös kuului niihin 76:een, jotka hän katalogisoi vuonna 

1958? Carlsonin mukaan vastaus on kyllä, ja koko päättelyketju kuuluu 

seuraavasti: Smith käytti kahteen otteeseen kuvaa numerolla 22 

katalogisoimastaan nimekkeestä esimerkkinä siitä, kuinka luostareissa 

vahvistettiin painettujen teosten sidoksia liimaamalla vanhempia, “turhia” 

käsikirjoituksia yhteen. Numero 22 sopi tähän erinomaisesti, sillä sen sidokset 

olivat vanhuuttaan hajonneet itsestään, eikä Smithin ollut tarvinnut repiä niitä itse 

auki – tähän hänellä ei olisi ollut lupaakaan.126 Kuva teoksen hajonneesta 

123Carlson 2005, 46.
124Carlson 2005, 46. Kyseiset sivut olivat peräisin Otto Stählinin Klemens Aleksandrialaisen 

tekstien kriittisen edition ensimmäisestä osasta, numeroiltaan xvi ja 7.
125Carlson 2005, 46-47.
126Smith 1985, 9, 12.
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sidoksesta ja sen sisältämistä käsikirjoituksista julkaistiin ensin vuonna 1960 

Archaeology-lehdessä ja uudestaan vuonna 1973 Smithin populaariteoksessa “The 

Secret Gospel”.127 Carlson kiinnittää huomion teoksen ensimmäisen aukean 

oikeanpuoleiseen sivuun (folio 1, recto), jossa hän päättelee Smithin Νέα Σιών –

artikkelin kuvauksen128 ja vertikaalisesti rajatun valokuvan129 perusteella olevan 

kolmen eri kirjoittajan käsialaa – omistuskirjoituksia painetun teoksen pitkän 

historian varrelta. Ylin käsiala, jonka Carlson tulkitsee Smithin ajoittaneen 1900-

luvulle130 on kuitenkin Carlsonin mukaan täsmälleen samaa käsialaa kuin 

Theodoros-kirjeen teksti. Sen kirjaimisto – erityisesti tau, pii, rho ja omikron-

ypsilon –ligatuura – on samanlainen, se on kirjoitettu samanlaisella ohuella terällä 

kuin Theodoros-kirje (tällaista ohutta terää Carlson ei siis löydä muista Mar Saban 

1700-luvun käsikirjoituksista), ja se sisältää 'väärentäjän vapinan' ja leveäkärkiset 

viivat lopetukset aivan kuten Theodoros-kirjekin.131

Koska valokuvissa ei ole rajausten takia näkyvissä ylimpään 

omistuskirjoitukseen kuuluvaa henkilönimeä, joutuu Carlson poimimaan sen 

Smithin Νέα Σιών –artikkelin kuvauksesta. Smithin antama nimi on Μ. 

Μαδιότης132, ja uskonnollisen tittelin puute saa Carlsonin uskomaan kyseessä 

olevan vierailijan, ei luostarin vakituisen asukkaan. Nimessä on kuitenkin jotain 

outoa, sillä Carlson ei löydä sitä Kreikan online-puhelinluettelosta. Sen sijaan 

sanakirjan mukaan verbi μαδάω, jonka voi hyvin ajatella olevan nimen Μαδιότης 

vartalon taustalla, merkitsee kirjaimellisesti 'kaljuuntua' ja kuvainnollisesti 

'huijata'. Kyseessä onkin Carlsonin mielestä pseudonyymi, jonka Smith on 

tarkoituksella jättänyt vihjeeksi väärennöksestään – hän on sekä kalju että 

huijari!133 Analogisena tapauksena Carlson esittelee mm. Dionysios 

Herakleialaisen Sofokleen nimissä kirjoittaman Parthenopaios-näytelmän, johon 

tämä oli piilottanut lukuisia akrostikhoneja eli sanaleikkejä, joissa sanojen 

127Smith 1960b, 177; Smith 1985, 37.
128Smith 1960a, 119.
129Smith 1960b:n kuva oli rajattu pystysuunnassa siten, että oikea puolikas folio 1, rectosta jäi 

näkymättömiin. Smithin vuoden 1973 populaariteoksessa “The Secret Gospel” olisi ollut 
nähtävissä muutaman kirjaimen verran enemmän, mutta sen Carlson jättää jostain syystä 
huomioimatta.

130Smith 1960a, 119-120.
131Carlson 2005, 42-43.
132Smith 1960a, 119-120.
133Carlson 2005, 43.
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alkukirjaimista muodostuu sanoja tai lauseita. Viimeisin näistä kuului seuraavasti: 

“Herakleides on tietämätön kirjaimista eikä ole häpeissään tietämättömyydestään” 

– Dionysioksen kilpakumppani Herakleides oli itse tietenkin väittänyt kivenkovaa 

näytelmän olevan autenttinen Sofokleen kirjoittama teksti. Dionysiosta vastaava 

huumorintaju kuului myös Morton Smithin tunnettuihin ominaisuuksiin. Jos 

Theodoros-kirje on huijaus, sen on siten oltava samalla tavalla kyllästetty 

nokkeluuksilla ja kieroilla viittauksilla Smithiin itseensä.134

Tiivistetysti: Carlson katsoo Smithin olevan Theodoros-kirjeen väärentäjä, 

koska 1) kirjeen käsialassa on lukuisia väärennöksen tuntomerkkejä, 2) kirjeen 

käsiala eroaa muista Mar Saban 1700-luvun käsialoista, 3) kirjeen käsiala 

muistuttaa Smithin omaa käsialaa, ja 4) Smith itse jätti samalla käsialalla 

Madiotes-vihjeen omasta syyllisyydestään. Carlsonin esittämä argumentointi 

Theodoros-kirjeen käsialasta on “The Gospel Hoax” –teoksen parasta antia, sillä – 

Madiotes-vihjettä lukuunottamatta – sen voi reilusti sanoa olevan rationaalinen, 

tieteellinen argumentti.135 Käytännössä Carlsonin väärennöshypoteesi seisoo ja 

kaatuu hänen käsiala-analyysinsä mukana, sillä muu huijaukseen viittaava aineisto 

ei ole lainkaan niin vakuuttavaa kuin väitetty yhteys Smithin käsialan ja 

Theodoros-kirjeen käsialan välillä sekä jälkimmäisen sisältämät väärennöksen 

tuntomerkit.

2.5 Carlsonin käsiala-analyysin analyysi

Onko Theodoros-kirjeen käsialassa tyypillisiä väärennöksen tuntomerkkejä? 

Ensimmäinen periaatteellinen ongelma Carlsonin argumentaatiossa on se, että 

QDE-metodit luotiin tunnistamaan 1900-luvun käsialoja, jotka on kirjoitettu 1900-

134Carlson 2005, xviii, 16.
135Sikäli kuin QDE-analyysi ylipäätään täyttää tieteellisyyden kriteerit. Kriittisiä QDE-analyysiä 

kohtaan – esimerkiksi kyseenalaistaen 'väärentäjän vapinan' olemassaolon tyystin – ovat 
esimerkiksi Risinger 1989 ja  Shandruk 2008a. Shandrukin arvion mukaan QDE-analyysi alkaa 
vasta nyt muistuttaa oikeaa tieteentekemistä, mutta monet Carlsonin käyttämistä metodeista 
ovat peräisin siltä ajalta, kun QDE-analyysi oli vielä – Shandrukin sanoja lainatakseni – 
“okkultista taidetta” (occult art). Asiaa vaikeuttaa se, että QDE on iso business Yhdysvalloissa, 
ja maan oikeuslaitos käyttää paljon QDE-asiantuntijoita todistajina. Huolestuttava piirre on 
esimerkiksi se, että esimerkiksi QDE-asiantuntija Andre A. Moenssens opastaa asiakkaitaan 
näin: “Kun tiedät, että [QDE-analyysin] ammattimaista kriitikkoa aiotaan kuulla vastapuolen 
kutsumana... [ehdota, että] asianajajasi tekee in limine –aloitteen kriitikon kuulemisen 
epäämiseksi sen perusteella, ettei tämä ole pätevä todistamaan asiantuntijana”; “when you 
know a professional critic [of QDE] will testify for the other side... [suggest that] the attorney 
on your side of the litigation move in limine to exclude the critic's testimony on the basis that 
he or she is not qualified to testify as an expert”; toisin sanoen saat kritisoida QDE-analyysiä 
vain, jos olet QDE-asiantuntija; http://www.forensic-evidence.com/site/ID/ID_FBI.html

31

http://www.forensic-evidence.com/site/ID/ID_FBI.html


luvun teknologialla.136 Theodoros-kirje näyttää puolestaan siltä, että se on kopioitu 

1700-luvulla 1700-luvun kirjoitusteknologialla. Soveltuvatko samat 

havaintomenetelmät todella kaikkiin kuviteltavissa oleviin käsialoihin?137 Entä 

miten asiaan vaikuttaa se, ettei Smithin, jos hän todella väärensi käsikirjoituksen, 

ollut tarpeellista imitoida kenenkään yksittäisen henkilön käsialaa, vaan yleisesti 

kirjoittaa 1700-luvulla käytettyjen käsialojen mukaisesti? Tunnetuissa QDE-

tapauksissa – joissa asia lopulta ratkeaa käsialan epämääräisyyksien perusteella – 

kysymys näyttää olevan juuri tietyn yksilön käsialan imitoinnista.138

Jos hyväksytään QDE-menetelmien soveltuminen 1700-luvulla tuotettuun 

kopioon139, päästään toiseen periaatteelliseen ongelmaan, joka koskee Carlsonin 

käyttämää lähdeaineistoa, Smithin mustavalkokameralla vuonna 1958 ottamia 

kuvia. QDE-ammattilaiset suosivat aitoja dokumentteja, koska näiden valokopiot 

tai niistä otetut valokuvat saattavat tuoda epäselvyyksiä tutkittavaan käsialaan. 

Esimerkiksi QDE-asiantuntija Hannah McFarland informoi potentiaalisia 

asiakkaitaan näin: “Valokopiot eivät jäljennä käsialan hienosyisimpiä 

ominaisuuksia kuten painoa, taipuisuutta ja viivan ylittämistä.”140 Koska 

valokopiointi ja Smithin 1950-luvulla suorittama filmille tapahtunut valokuvaus 

toimivat pohjimmiltaan samalla tavalla – molempien perustana on valofotonien 

mukanaan kuljettama informaatio, jota ei kuitenkaan ole mahdollista tallentaa 

täydellisesti, etenkään 1950-luvun filmille – täytyy McFarlandin varoitus 

väärennösten tunnusmerkkien katoamisesta ottaa vakavasti myös 

valokuvauksessa. Ainoastaan alkuperäinen on kyllin hyvää QDE-analyysiin.

Merkillepantavaa on myös se, että Carlsonin itsensä tarjoama kuvallinen 

vertailumateriaali muihin Mar Sabassa tuotettuihin 1700-luvun käsikirjoituksiin 

sisältää järjestään samoja väärennöksen tuntomerkkejä kuin mitä hän väittää 

136Näin mm. Foster 2005, 67-68.
137Carlson ei pohdi tätä periaatteellista kysymystä lainkaan, vaikka esimerkiksi QDE-asiantuntija 

Emily J. Will pohjustaa väärennösten tuntomerkkien etsimistä vieraskielisistä teksteistä näin: 
“tutkijan täytyy ensin oppia kirjoitetun kielen piirteet ja sen, kuinka tätä kirjoitusta opetetaan”; 
“the examiner must first learn about the characteristics of the written language and how that 
writing is taught”; http://www.qdewill.com/faq.htm

138Esimerkiksi Carlson antaa analogiseksi esimerkiksi juurikin allekirjoitusväärennöstapauksen; 
Carlson 2005, 26-27.

139“The Gospel Hoax” –teoksen julkaisun jälkeen Carlson palkkasi QDE-ammattilaisen, Julie C. 
Edisonin, jonka todistus käytännössä vahvistaa kaikki Carlsonin tekemät havainnot; 
http://www.hypotyposeis.org/weblog/2005/11/some-initial-reviews-and-second.html

140“Photocopies do not reproduce the finer features of handwriting such as pressure, ductus, and 
line crossing.”; http://www.writeexam.com/basics.php; myös Brown kiinnittää huomiota 
mahdollisiin resoluutio-ongelmiin; Brown 2006c, 145 n. 4.
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löytävänsä Theodoros-kirjeen käsialasta. Carlson havaitsee Theodoros-kirjeen 

aloittavan ristinmerkin olevan piirretty hitaasti: merkki on piirretty kahdella 

vedolla siten, että kolme neljästä (Carlsonin mielestä kaikki neljä) viivan lopusta 

ovat leveäkärkisiä141. Samanlaisia leveäkärkisiä aloituksia ja lopetuksia löytyy 

mm. Sabas 518 –käsikirjoituksesta, folio 2, recton riviltä viisi τοῦ-sanan tau-

kirjaimesta, δούλου-sanan lambda-kirjaimesta ja Sabas 523 –käsikirjoituksesta, 

folio 4, recton riviltä yksitoista πνικάς-sanan pii-kirjaimesta ja πόλε-sanan lambda-

kirjaimesta.142 Kun Carlson taas näkee kynännoston Theodoros-kirjeen 

ensimmäisen rivin ἐκ-sanan siirtymisessä epsilon-kirjaimesta kappa-kirjaimeen, 

löytyy täsmälleen samanlainen mustetahra myös Sabas 452 –käsikirjoituksesta, 

folio 1, recton riviltä yksitoista löytyvästä ἐκ-sanasta.143 Kirjainten korjailua 

Carlson näkee puolestaan Theodoros-kirjeen ensimmäisen rivin stigma-

ligatuurassa144, mutta arvoitukseksi jää, miten Sabas 523 –käsikirjoituksessa, folio 

4, recton riviltä yksitoista löytyvä πόλε-sanan pii-kirjain eroaa Klemensin 

στρωματέως-sanan aloituksesta (stigma-kirjain).145 Ei kai kysymys ole 

yksinkertaisesti joistain sellaisista lainalaisuuksista, jotka liittyvät käsikirjoitusten 

kopioimiseen esimerkiksi kynän jäädessä paikoilleen paperia vasten tai kynän 

nostossa kesken kirjaimen tai kirjainyhdistelmän piirron katseen siirtyessä 

kopioitavaan tekstiin?

Empiirinen tutkimus blogosfäärissä vuosina 2005 ja 2006146 tarjoaa 

mielenkiintoista dataa käsinkopioimiseen liittyvistä vaikeuksista. Testissä joukko 

kreikankielentaitoisia tutkijoita, pastoreita ja opiskelijoita kopioi käsin Paavalin 2. 

141Carlson 2005, 27-28.
142Carlson 2005, Figure 2B ja Figure 2C.
143Carlson 2005, Figure 2A. Vertailussa on huomattava se, että Theodoros-kirjeen ohuempi 

kynänterä tekee mustetahrasta pienessä kuvassa silmiinpistävämmän.
144Carlson 2005, 29.
145Carlson 2005, Figure 2C. Lisää esimerkkejä tarjoaa myös Shandruk 2008a. Tarkennettu kuva 

kahden ἐκ-sanan samankaltaisuudesta löytyy Paananen 2008a, 93. On huomattava, että Viklund 

2009 havaitsee parempilaatuisten Isä Kallistos Dourvaan ottamien valokuvien perusteella 
Theodoros-kirjeen ensimmäisen  ἐκ-sanan muodostuvan kahdesta erilleen kirjoitetusta 

kirjaimesta, joista jälkimmäinen (kappa) vain sattuu osumaan ensimmäisen (epsilon) “hännän” 
päälle. Kirjainten risteyskohtaan syntynyt mustetahra ei siten ole osoitus kynän nostosta (ja 
väärennoksestä), kuten Carlson esitti; Carlson 2005, 28; Viklund 2009.

146Lähtölaukaus tälle kokeelle oli Rick Brannanin blogipostaus 23. joulukuuta vuonna 2005; 
http://www.supakoo.com/rick/ricoblog/2005/12/23/ManuscriptTransmissionScribalHabitsEtc.a
spx
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kirjettä Timoteukselle ilman aksentteja ja välimerkkejä. Tulokset antavat 

perspektiiviä myös Theodoros-kirjeen käsialan arvioimiseen: jotkin kirjaimet 

olivat vaikeampia kopioida kuin toiset, ja eri osallistujille eri kirjaimet 

osoittautuivat vaikeiksi; puutuminen pitkään työskentelyjaksoon johti 

lisääntyneeseen virhealttiuteen, ja kirjaimia jouduttiin korjailemaan jälkeenpäin, 

mikä näkyi mustetahroina ja yleisenä suttuisuutena kirjainten muodossa; musteen 

suhteen piti muutenkin olla varovainen, muuten ensimmäiset kirjaimet terän 

mustepulloon kastamisen jälkeen sisälsivät liikaa mustetta, mikä näkyi 

mustetahroina kirjainten viivalla; työskentelyyn turtuu ja siitä tulee nopeasti 

mekaanista sana sanalta etenemistä ilman yritystäkään ymmärtää tekstin sisältöä, 

mikä puolestaan näkyy mm. vaihtelevuutena nomina sacran käytössä; myös 

tekstin asettelu siten, että rivit tulisivat suoriksi ja täysiksi vaikuttaa siihen, miten 

tavanomaisia sanoja kirjoitetaan. Näin sanojen lyhentäminen, ligatuurien käyttö 

yms. vaihtelee suuresti; erityisesti tekstin alkuun tulee kirjoitettua tekstuaalisia 

variantteja147. Ennen kirjainten korjailua tulee musteen myös antaa kuivua, sillä 

muuten lopputulos on aivan järkyttävää sotkua – mikäli kopioitsija huomaa 

tehneensä virheen, hänen on vain jatkettava kirjoittamista ja korjattava tehty virhe 

vasta myöhemmin.148

Tarpeellisen näkökulman keskusteluun tuo myös Roger Viklund, joka 

julkaisi helmikuussa vuonna 2009 Isä Kallistos Dourvaan värivalokuviin 

pohjautuneen tutkimuksensa “Reclaiming Clement's Letter to Theodoros: An 

Examination of Carlson’s Handwriting Analysis”. Viklund analysoi Theodoros-

kirjeen käsialan viivan laatua koko kirjeen osalta ja päätyi siihen tulokseen, että 

Carlsonin antamilla ehdoilla väärennöksen tunnusmerkkejä löytyy kaikkialta: 

Carlsonin väite, jonka mukaan Theodoros-kirjeen teksti paranee loppua kohti149, ei 

pidä paikkaansa. Kysymys 'väärentäjän vapinasta' jää myös ilmaan, sillä Carlson 

ei tarjoa mitään kriteeriä tämän vapinan määrittelyyn. Myöskään Carlsonin väite 

kynän nostosta kesken kirjaimen piirron ei saa Viklundilta tukea: yhdessäkään 

147Carlson väittää Theodoros-kirjeen tekstin paranevan mitä pidemmälle se etenee; Carlson 2005, 
30-31. Blogosfäärikokeen tulokset näyttäisivät tukevan tätä väitettä, mutta Theodoros-kirjeen 
tarkka tutkiminen ei anna tukea Carlsonin väitteille, vaan kirjeen teksti on kauttaaltaan 
tasalaatuista; ks. Viklund 2009. Viklund kysyy myös, eikö väärentäjän väsyminen hitaaseen 
työtahtiinsa pitäisi näkyä lisääntyneinä virheinä työn loppua kohden.

148http://www.supakoo.com/rick/ricoblog/2006/01/28/CopyingGreekTextByHand.aspx  ; 
http://powerscourt.blogspot.com/2006/01/manuscript-copying.html; 
http://www.supakoo.com/eli/default.asp?id=2006-02-13T19-22-46Z

149Carlson 2005, 30-31.
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Carlsonin raportoimassa tapauksessa ei Viklundin mukaan ole kiistattoman selvää, 

että kynän nosto kesken kirjaimen piirron olisi tapahtunut – osassa tapauksista hän 

ei kykene näkemään mitään sen kaltaistakaan. Lopulta myös Carlsonin väite siitä, 

että huijari piirsi tekstin hitaasti (synnyttäen 'väärentäjän vapinaa'), mutta pystyi 

jälkeenpäin hienomotoriseen kirjainten korjailuun, ei voi pitää paikkaansa: mikäli 

huijarilla oli tarvittava motoriikka hallussaan, miksi hänen hitaasti piirtämissään 

kirjaimissa olisi viivan laadun suhteen ongelmaa? Viklundin johtopäätös on, että 

Theodoros-kirjeen käsiala on syntynyt 1700-luvulla vanhemman henkilön 

toimesta.150

“Väärennösten tuntomerkkien” esiintyminen myös muissa Mar Saban 

1700-luvun käsikirjoituksissa151, blogosfäärikokeen tuottamat tulokset152 ja 

Viklundin huomiot näiden tuntomerkkien säännöllisyydestä ja esimerkiksi 

'väärentäjän vapinan' arvioinnin subjektiivisuudesta viittaavat siihen, ettei QDE-

analyysi ehkä sovellu alkuunkaan käsikirjoituskopioiden aitouden arvioimiseen. 

Kaksi lisäkysymysmerkkiä täytyy vielä piirtää Carlsonin esittämään vertailuun 

Theodoros-kirjeen ja muiden Mar Saban 1700-luvun käsikirjoitusten välillä: kuten 

Scott Brown on huomauttanut, Carlsonin vertailu aikalaiskäsikirjoituksiin on 

turhaa, sillä yhtenäisyys kopioitsijoiden kirjoitustyylien välillä käytännössä lakkaa 

idässä 1400-luvun jälkeen.153 Lisäksi Mar Saban luostari on poikkeuksellinen – 

mikäli Theodoros-kirje todella kopioitiin Vossiuksen teokseen juuri Mar Sabassa – 

siinä, että arvostettuna askeesin harjoittamisen paikkana sinne otettiin vain 

kokeneita munkkeja, jotka olivat siten kehittäneet kirjoitustyylinsä jossain 

muualla; vaihtelevuus kirjoituskäytänteissä on ollut Mar Sabassa tavallistakin 

150Viklund 2009.
151Foster havaitsee myös joidenkin “väärennösten tuntomerkkien” esiintyvän esimerkiksi Pietarin 

evankeliumin sisältävässä Akhmïm-fragmentissa; Foster 2005, 67-68.
152Vaikka olen pitänyt tärkeänä blogosfäärikokeen tuomista esiin ainoana tunnettuna 

kenttäkokeena, jossa (keskitetysti, mutta ilman valvottuja koejärjestelyjä) havainnoidaan 
käsikirjoitusten kopioimiseen liittyviä ongelmia, on johtopäätösten tekeminen sen pohjalta 
epävarmaa. Kokeen tuloksena oli paljon Carlsonin kriteereiden mukaisia “väärennöksen 
tuntomerkkejä” ja epäselvyyttä, ja voidaan ehkä sanoa melkoisella varmuudella 
harjaantumattoman kopioitsijan tuottavan epätasaista käsialaa. Paraneeko kopioitsijan käsialan 
laatu, ja miten muille havaituille ominaisuuksille (puutuminen työskentelyyn ja lisääntynyt 
virhealttius sekä tekstivarianttien määrä; liiallinen musteen käyttö jne.) tapahtuu 
harjaantumisen myötä, jää havainnoimatta. Asiaa olisi syytä tutkia tarkemmin ja paremmalla 
organisaatiolla, sillä vaikka Rick Brannan toteuttaa käynnistämässään kenttäkokeessa Web 2.0 
–idealogiaa esimerkillisellä tavalla, olisi pienellä vaivalla mahdollista rakentaa myös 
kontrolloitu testiympäristö ja siten saada tieteellisyyden kriteerit täytettyä tiukemmin 
käsikirjoitusten kopioinnin ongelmien havainnoinnin osalta.

153Brown 2006a, 299. Brown lainaa Barbour 1981, xxii, xxiii.
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runsaampi.154 Carlsonin huomautus Theodoros-kirjeen liian ohuesta kynänterästä 

saattaa myös olla varsin yksinkertainen ratkaista: mikäli kopioitsija olisi nimittäin 

käyttänyt yhtä paksua terää kuin Sabas 518 –käsikirjoituksen kopioitsija, olisi 

Theodoros-kirje tuskin mahtunut Vossiuksen teoksen takasivuille – teoksen 

mitathan olivat vain 198x148x23 millimetriä.155 Pienikokoinen teksti voidaan 

tuottaa vain pienikokoisella terällä. Toisaalta pienikokoiseen tekstiin syntyy myös 

helpommin epäselvyyksiä ja epämääräisyyksiä, jotka on helppo tulkita 

”väärennöksen tuntomerkeiksi” silloin, kun ollaan erityisesti etsimässä 

väärennöksen tuntomerkkejä.156 Carlsonin käsiala-analyysi ei vaikuta 

vakuuttavalta pelkkää Theodoros-kirjettä ja muita Mar Saban luostarin 1700-

luvun käsikirjoituksia tarkastelemalla. Entä hänen väitteensä Theodoros-kirjeen 

käsialan ja Morton Smithin käsialan välisistä yhtäläisyyksistä?

Valitettavasti verratessaan näitä kahta käsialaa Carlson on oikonut aivan 

liian monta mutkaa.157 Ensinnäkin Carlsonin vertailuaineisto Smithin käsialan 

suhteen on liian pieni, sillä “ehdottomana vähimmäisvaatimuksena... [on] neljä tai 

viisi tarkasti valittua sivua, jotka sisältävät jatkuvaa, luonnollista käsialaa”.158 

Neljän tai viiden täyden sivun asemasta Carlson tyytyi kahteen painetussa 

teoksessa sijainneeseen sivuun, joiden reunamarginaaleihin Smith oli tehnyt 

kreikankielellä merkintöjä.159 Varovaisuus asiassa olisi tarpeen, sillä “missään 

tapauksessa ei [kahden eri käsialan] identifioimista voida tehdä yhden, kahden, tai 

edes useiden epätavallisten piirteiden perusteella”.160 Sen sijaan identifioiminen 

voidaan tehdä vain silloin, kun kahdella vertailtavalla käsialalla on “tarpeellinen 

määrä yhtäläisyyksiä ilman ainuttakaan perustavanlaatuista eroavaisuutta”.161 

154Brown 2006a, 299; Peristeris 2001, 171. Myös Smith huomauttaa Theodoros-kirjeen käsialan 
sisältävän länsi-eurooppalaisia vaikutteita. Syynä tähän on epäilemättä idän kirkon luostareiden 
taipumus haalia 1600- ja 1700-luvuilla haltuunsa lännessä painettuja patristisia tekstejä; Smith 
1973, 2-3.

155Smith 1960a, 251.
156Carlson lähti omien sanojensa mukaan etsimään varta vasten väärennösten tuntomerkkejä, sillä 

“on vaikea löytää väärennösten tuntomerkkejä, jos ei erityisesti etsi niitä”; “it is hard to find 
evidence of forgery if one is not looking for it”; Carlson 2005, xviii, 24.

157Arvioidessani väitteitä Theodoros-kirjeen ja Morton Smithin käsialojen yhtäläisyyksistä 
hyödynnän etupäässä Scott G. Brownin artikkeleja aiheesta; Brown 2006a; Brown 2006c.

158“as a working minimum, four or five pages of carefully selected continuous, natural writing”; 
Hilton 1993, 300; lainausta hyödyntävät Brown 2006a, 300 ja Brown 2006c, 144-149.

159Carlson 2005, 46.
160“under no circumstances, however, can identity be established by one, two, or even several 

'unusual' characteristics”; Hilton 1993, 153-154; lainausta hyödyntävät Brown 2006a, 300 ja 
Brown 2006c, 144-149.

161“there must always be a combination of a sufficient number of points of agreement without  
any fundamental dissimilarities”; kursivointi kirjoittajan; Hilton 1993, 153-154; lainausta 
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Käytettäessä samaa aakkosistoa on eri kirjoittajien kesken samoissa kirjaimissa 

välttämättä tiettyä samankaltaisuutta, sillä muuten aakkosten tunnistaminen oikein 

muuttuisi mahdottomaksi. Tämä ymmärretään myös QDE-analyysin piirissä, ja 

säännöt kahden eri käsialan identifioimiseksi samaan kirjoittajaan ovatkin tiukat: 

tarvitaan lukuisia pieniä, mutta äärimmäisen individualistisia piirteitä käsialassa – 

sen sijaan yksi tai kaksi yhtäläisyyttä ei vielä riitä positiiviseen identifikaatioon.162 

Kuten Scott Brown huomauttaa, avainsanat kahden eri käsialan vertailussa 

näyttävät olevan “äärimmäisen individualistiset piirteet”.163 Kuinka selkeästi 

tällaisia on havaittavissa Carlsonin esittämässä vertailussa Theodoros-kirjeen ja 

Smithin käsialan lambda, tau ja theta –kirjainten välillä?

Vuonna 1951 julkaistussa kirjassaan “Tannaitic Parallels to the Gospels” 

Morton Smith kirjoitti kaiken käytetyn kreikankielisen tekstin käsin. Tätä 

mittavaa lähdeaineistoa  hyödyntäen – vahvistettuna vielä Smithin vuonna 1955 

kirjoittamalla kirjeellä sekä marginaalihuomautuksilla – Brown tekee 

seikkaperäisen vertailun Theodoros-kirjeen käsialan ja Smithin oman vuoden 

1951 käsialan välillä. Lambda-kirjaimen suhteen Smith suosi kahdella vedolla 

piirrettyä (ainoastaan kahdeksan yksilöä Brownin käyttämässä lähdeaineistossa 

näyttävät olevan yhdellä vedolla piirrettyjä), kun taas Theodoros-kirjeessä suurin 

osa lambda-kirjaimista näyttää olevan yhdellä vedolla piirrettyjä. Smithin kahden 

vedon lambda-kirjaimissa, kun ensimmäinen veto on ensin tuottanut kirjaimen 

hatun ja oikean jalan, sijoittuu vasen jalka ensimmäisen vedon puolivälin suhteen 

seuraavasti: alapuolelle 55%, puoliväliin 35%, yläpuolelle 10%. Sen sijaan 

Theodoros-kirjeessä 96% tapauksista piirtää vasemman jalan puolivälin 

alapuolelle.164 Näin ollen kysymyksessä ei voi olla mikään Carlsonin tarkoittama 

“lipsahtaminen” omaan käsialaan, sillä väärentäjä tekee niin QDE-

asiantuntijoiden mukaan “asteittain etenevästi, monenlaisissa paikoissa”, mutta ei 

koko aikaa.165

Yhden vedon lambda-kirjaimissa ei sitten ole senkään vertaa 

hyödyntävät Brown 2006a, 300 ja Brown 2006c, 144-149.
162Hilton 1993, 200. Hilton puhuu tässä yhteydessä allekirjoituksista, joihin käytettyjen 

menetelmien soveltuvuutta käsikirjoituskopioihin ei tiedetä.
163Brown 2006a, 301.
164Brown 2006a, 302-303. Jos “Tannaitic Parallels to the Gospels” –teoksen ensimmäinen luku 

jätetään kokonaan huomiotta, ovat luvut 40% alapuolelle, 60% muut eli Smithin käsiala 
vahvistaa tässä sen blogosfäärikokeen havainnon, että tekstin alussa kirjoittaja tuottaa 
enemmän tekstuaalisia variaatioita kuin tekstin lopussa.

165“progressively at various points”; Brown 2006a, 301-303; Brown lainaa Conway 1959, 27.
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samankaltaisuutta. Smithin lambda-kirjain kallistuu vasemmalle, alkaa yleensä 

“korkean kirjaimen” korkeudelta, ei palaa oikean jalan piirtämisen jälkeen 

kovinkaan paljoa takaisinpäin ennen vasemman jalan piirtämisen aloittamista, 

eivätkä hattu ja vasen jalka osoita toisiaan kohden. Theodoros-kirjeen yhden 

piirron lambda-kirjain taas kaartuu oikealle, alkaa poikkeuksetta “matalan 

kirjaimen” korkeudelta, palaa pitkän matkaa takaisin oikean jalan piirtämisen 

jälkeen ennen vasemman jalan piirtämisen aloittamista, ja kääntää vielä hatun ja 

vasemman jalan kärjen toisiaan kohden.166 Myöskään tau- ja theta-kirjaimet eivät 

tarjoa riittävää materiaalia varmaan johtopäätökseen yhteydestä Theodoros-kirjeen 

kirjoittajan ja Smithin käsialan välillä. Yhdellä piirrolla tehty tau-kirjain on ollut 

jo vuosisatoja erittäin yleisesti käytössä, eivätkä kummankaan käsialan esimerkit 

sisällä sellaisia “äärimmäisen individualistisia piirteitä”, joita tarvittaisiin 

positiiviseen identifikaatioon.167 Smithin theta-kirjaimissa esiintyy puolestaan niin 

suurta vaihtelua, ettei Carlsonin ollut varmasti vaikeaa löytää esimerkkejä, jotka 

tulevat hyvin lähelle Theodoros-kirjeen käsialaa – Brown kutsuu Carlsonin 

metodia tässä “erittäin kyseenalaiseksi” (highly dubious).168

QDE-periaatteet eivät näin salli myöskään theta-variaatioista tehtävän 

mitään erityistä johtopäätöstä. Morton Smithin käsialaa ei näin Carlsonin 

tarjoamilla perusteilla voida yhdistää Theodoros-kirjeen käsialaan, sillä esitetyt 

yhteneväisyydet ovat aivan liian yleisellä tasolla. Brown tiivistää asian osuvasti: 

“Jos kirjainten muodot ovat helposti tuotettavia tai esiintyvät säännöllisesti 

[Theodoros-kirjeessä], samankaltaisuus Smithin käsialaan on todennäköisesti 

sattuman seurausta. Jos ne ovat tyypillisiä 1700-luvulle, niitä ei ole syytä pitää 

epäilyttävinä. Jos ne ovat tyypillisiä 1900-luvulle, niitä ei ole syytä yhdistää juuri 

Smithiin. Ja jos Smith tavallisesti piirsi kirjaimet toisella tapaa, silloin Carlsonin 

keräämä aineisto Smithin käsialasta on epäedustava, eikä ole mitään keinoa 

selittää sitä, miksi Smithille epätyypilliset kirjainten muodot esiintyisivät 

säännöllisesti [Theodoros-kirjeessä].”169

166Brown 2006a, 303-304.
167Brown 2006a, 304. Smith myös kirjoitti tau-kirjaimen vaihtelevasti yhdellä tai kahdella 

vedolla.
168Brown 2006a, 305.
169“if these letterforms are easy to reproduce or appear consistently in MS 65, then the similarity 

to Smith's writing is probably coincidental. If they are normal for eighteenth century, then there 
is no basis for treating them as suspicious. If they are commonplace in twentieth-century Greek 
handwriting, then there is no basis for ascribing them specifically to Smith. And if Smith 
normally wrote these letterforms in a different way, then Carlson's examples of Smith's Greek 
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Tiivistetysti: Theodoros-kirjeen kirjoittajaa ei voida identifioida Morton 

Smithiksi kirjeen käsialan ja Smithin käsialan vertailun perusteella, koska 1) 

Carlsonin käyttämä vertailumateriaali on liian suppea, 2) käsialoissa ei ole 

yhteisiä “äärimmäisen individualistisia piirteitä”, eikä 3) Theodoros-kirjeen 

käsiala missään vaiheessa “lipsahda” Smithin käsialan näköiseksi “asteittain 

etenevästi, monenlaisissa paikoissa”, vaan säilyttää oman paleografisen 

identiteettinsä johdonmukaisesti.170

Edellä esitelty Brownin vasta-argumentaatio on vakuuttavaa kaikessa, 

paitsi yhdessä suhteessa: hänenkään käyttämänsä Smithin käsiala-aineisto ei täytä 

tiukimpia QDE-analyysin vaatimuksia. QDE-asiantuntija Hannah McFarland 

opastaa asiakkaitaan seuraavasti: “Henkilön käsiala voi muuttua ajan mittaan. 

Tämän seurauksena käsialanäytteiden [sekä oletetun väärennöksen että 

vertailuaineiston] tulisi olla peräisin samalta ajalta. Ideaalitapauksessa molemmat 

käsialanäytteet on kirjoitettu yhden tai kahden vuoden sisällä toisistaan.”171 Kuten 

edellä on jo mainittu, Brownin pääasiallinen aineisto Smithin käsialasta oli 

peräisin hänen vuonna 1951 ilmestyneestä kirjastaan “Tannaitic Parallels to the 

Gospels” sekä vuonna 1955 kirjoittamastaan kirjeestä. Aineiston lisänä olevien 

kirjoista löytyneiden marginaalihuomautusten ajankohtaa Brown ei kerro, eikä 

ehkä tiedäkään.172 Koska Smith ei enää palannut Mar Saban luostariin vuoden 

1958 jälkeen, mutta Stroumsa et al. löysivät Vossiuksen teoksen takasivuilta 

Theodoros-kirjeen tekstin vuonna 1976173, olisi Smithin täytynyt kirjoittaa se 

viimeistään Mar Sabassa ollessaan. Kysymys siitä, olisiko Smith toisaalta voinut 

hankkia Vossiuksen kirjan hyvissä ajoin ja valmistella väärennöksensä jopa vuosia 

aikaisemmin, on kovin spekulatiivinen. Lähtöoletukseksi voi hyvin ottaa sen, että 

Smithin käsialanäytteiden läheisyys vuoteen 1958 nostaa merkittävästi vertailusta 

handwriting are unrepresentative, and there is no way to explain why forms that are atypical for 
Smith's writing would appear with any regularity in MS 65”; Brown 2006a, 302.

170Brown huomauttaa myös, että ajatus väärentäjän lipsahtamisesta omaan käsialaansa liittyy 
allekirjoitusten väärentämiseen sellaisissa olosuhteissa, joissa väärentäjä ei pysty kopioimaan 
allekirjoitusta mallista (esimerkiksi pankin tiskillä shekkiä allekirjoitettaessa). Mikäli 
Theodoros-kirje olisi Smithin väärentämä, olisiko syytä kuitenkin olettaa hänen kirjoittaneen 
tekstin etukäteen valmistamastaan harjoituksesta, jolloin kysymys ei ole käsialan 
muistinvaraisesta tuottamisesta eikä omaan käsialaan lipsahtamista pitäisi alkuunkaan 
tapahtua?; Brown 2006a, 300-301.

171”A person's handwriting or handprinting habits can change over time. Consequently, the 
exemplars and questioned writing should be contemporary with each other.  Ideally, both 
bodies of writing should be written with a year or two of each other.”; lihavointi alkuperäinen; 
http://www.writeexam.com/basics.php

172Brown 2006a, 302.
173Stroumsa 2003, 147.
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saatavien tulosten pätevyyttä.

Vielä vuoden 1958 aikana Smith otti tehtäväkseen julkaista Theodoros-

kirjeen tekstin varustettuna englanninkielisellä käännöksellä varmistaakseen 

tekijänoikeutensa käsikirjoituksen julkaisemiseen. Kysymyksessä oli varsin 

askeettinen omakustanne, kaikkiaan 13 sivua A4-kokoisia muistikirja-arkkeja, 

jotka sisälsivät lyhyen esipuheen, Theodoros-kirjeen kreikankielisen tekstin ja 

Smithin englanninkielisen käännöksen.174 Yhtä kaikki, tämäkin julkaisu oli osa 

Smithin laajaa bibiliografiaa nimekkeenä “Manuscript Material from the 

Monastery of Mar Saba, discovered, transcribed and translated by Morton Smith. 

New York: Privately published, pp. I + 10”.175 Teoksen julkaisu – ja siten myös 

kirjoitusvuosi – on 1958, joten yli neljä A4-kokoista sivua kreikankielistä 

“jatkuvaa, luonnollista käsialaa” täyttää mainiosti Ordway Hiltonin asettamat 

ehdot.176 Mitä Theodoros-kirjeen vertailu Smithin vuonna 1958 kirjoittamaan 

tekstiin paljastaa? Vahvistaako se Brownin huomiot, joiden pohjana olivat Smithin 

vuosina 1951 ja 1955 kirjoittama käsiala?

Pääsääntöisesti vastaus on kyllä: ensimmäiseltä sivulta alkaen on selvää, 

että Smith suosii kahdella vedolla piirrettyä lambda-kirjainta. Theodoros-kirjeen 

johdonmukaisuus, jossa 96% lambda-kirjaimista sijoittaa oikean ja vasemman 

jalan risteyskohdan kirjaimen korkeuden suhteen keskivälin alapuolelle177, ei 

esiinny Smithin käsialassa, jossa risteyskohdan sijainti vaihtelee suosien 

keskivälin alapuolta vain marginaalisesti enemmän. Tau-kirjaimen kohdalla Smith 

näyttää varioivan yhden ja kahden piirron välillä – toisin kuin Theodoros-kirje 

joka suosii yhden piirron tau-kirjainta178 – mutta suurin muutos on tapahtunut 

theta-kirjaimen tapauksessa: kun Smith vielä vuonna 1951 piirsi theta-kirjaimen 

yhdellä vedolla ja silmukalla (ϑ), piirtää hän vuonna 1958 sen vaihtelevasti 

yhdellä tai kahdella vedolla (suosien yhtä), mutta ei enää jätä jäljelle silmukkaa, 

174Toisin kuin jotkut tutkijat ovat epäilleet, julkaisu ei sisältänyt minkäänlaisia valokuvia 
käsikirjoituksesta; näin kuitenkin olettaa esim. Jeffery 2007a, 263 n. 65.

175Kraabel 1975.
176Hilton 1993, 300. Ajallisen läheisyyden lisäksi tärkeää QDE-analyysissä, jossa pohditaan 

tekstin kirjoittajan henkilöllisyyttä, on myös tarpeeksi mittava vertailuaineiston määrä, kuten 
Brown huomauttaa; Brown 2006c, 145; Brown viittaa esim. Huber 1999, 249. Vertailuni 
Smithin vuoden 1958 käsialan ja Theodoros-kirjeen käsialan välillä on tarkoitus täydentää 
Brownin suorittamaa käsialavertailua. Vielä uskottavampi tulos saataisiin QDE-periaatteiden 
valossa aikaan, mikäli Theodoros-kirjeen käsialan vertailuaineistona olisivat lukuisat Smithin 
vuonna 1958 kirjoittamat käsialanäytteet.

177Brown 2006a, 303.
178Brown 2006a, 304.
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vaan kirjaimen reuna muodostaa yhtenäisen ympyrän (θ). Tälla tavoin piirretty 

theta-kirjain ei tietenkään ole missään määrin samanlainen kuin Theodoros-kirjeen 

theta-kirjain: Carlsonin mainitsemaa yhteyttä, theta-kirjaimen piirtoa alkaen 

keskeltä vasemmalta horisontaalisella lyhyellä viivalla179, ei ole enää olemassa. 

Näiden kolmen kirjaimen vertailun perusteella Smithiä ei siis voida QDE-

analyysin perusteella yhdistää Theodoros-kirjeen kirjoittajaan. Aineisto tarjoaa 

kuitenkin mahdollisuuksia vieläkin vahvempaan johtopäätökseen: siihen, että 

Morton Smith ei ole kirjoittanut Theodoros-kirjettä.

Merkittävät eroavaisuudet Theodoros-kirjeen ja Smithin käsialan välillä 

saattavat jopa sisältää sellaisia “perustavanlaatuisia eroavaisuuksia”, jotka 

osoittavat sen, ettei Morton Smith voi olla Theodoros-kirjeen kirjoittaja.180 Yksi 

QDE-analyysin pioneereista, Ordway Hilton, julkaisi vuonna 1954 artikkelin 

“Handwriting Identification vs. Eye Witness Identification”, joka tarjoaa 

erinomaisen tapausesimerkin siitä, kuinka toistuvat eroavaisuudet (repeated 

differences) osoittavat kahden eri käsialan kirjoittajien olevan eri henkilöitä. 

Erityisen painavia nämä eroavaisuudet ovat siinä tapauksessa, että ne esiintyvät 

huomaamattomissa (inconspicious) yksityiskohdissa.181 Hiltonin analyysin 

mukaan tällaisia toistuvia eroavaisuuksia ovat mm. seuraavat seikat: 1) kirjainten 

piirtäminen siten, että kynä nostetaan (tai jätetään nostamatta) eri paikassa, 2) 

kirjainten ylimääräisten pienten “väkästen”, silmukoiden tms. lisäys tai puute, 3) 

kynän liike tai liikkeen puute kirjaimen viivaa pitkin, 4) viivan ylitykset tai niiden 

puute, 5) kirjainten koon vaihtelu suhteessa toisiin kirjaimiin, ja 6) kirjainten osien 

koon vaihtelu suhteessa toisiin kirjaimen osiin.182

Erityisen painavana argumenttina Hilton pitää silmukoiden vaihtelevuutta ja 

variaatiota kynän liikkeessä kirjaimen viivaa pitkin.183 Luottamus QDE-metodin 

toimivuuteen on muutenkin ensiluokkaista, sillä Hilton mainitsee tapauksen, jossa 

13 (!) silminnäkijän todistus osoittautui vääräksi tämänkaltaisen käsiala-analyysin 

perusteella. Tai kuten hän itse asian esittää: “Silminnäkijät voivat olla oikeassa, 

179Carlson 2005, 47.
180Brown tekee samantapaisen analyysin osoittaen, ettei Theodoros-kirjeen käsialan kirjoittaja voi 

olla sama henkilö kuin valokuvassa Smithin numerolla 22 katalogisoimasta nimekkeestä 
esiintyvän käsialan kirjoittaja; Brownin analyysin yksityiskohdista ks. Brown 2006a; Brown 
2006c; Pantuck 2008.

181Hilton 1954, 209.
182Hilton 1954, 209-212.
183Hilton 1954, 211.
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mutta käsialan tieteellinen tutkiminen on epäilemättä tarkempi metodi tosiasioiden 

todentamiseen.”184 Minkälaisia johtopäätöksiä voidaan siis tehdä, kun Hiltonin 

esittelemää metodia sovelletaan Smithin vuoden 1958 käsialan ja Theodoros-

kirjeen käsialan vertailuun?185

Käsialoista on löydettävissä lukuisia toistuvia eroavaisuuksia. Kun Smith 

piirtää poikkeuksetta sirkumfleksin puoliympyrän muotoisena, joskus terävänä 

(â), piirtää Theodoros-kirje sen aaltomuotoisena (ã). Smithin sanan viimeisenä 

olevan sigma-kirjaimen alapää osoittaa aina vasemmalle, kun taas Theodoros-

kirjeen loppusigman lopetus kääntyy reilusti alaspäin. Spiritus leniksen Smith 

kirjoittaa siten, että aukko osoittaa vasemmalle, kun taas Theodoros-kirjeen aukko 

osoittaa alas. Kuten aikaisemmin oli jo mainittu, on Smithin vuoden 1958 theta-

kirjain aivan erilainen kuin aikaisemmin, sillä sen päät vedetään yhteen 

ympyräksi, kun taas Theodoros-kirjeen theta-kirjain on perinteinen kursiivitheta. 

Iota-kirjain puolestaan pyrkii kaartumaan Smithillä alhaalta oikealle, kun taas 

Theodoros-kirjeen iota-kirjain osoittaa toisinaan alas, mutta tekee toisinaan 

loppukoukun joko vasemmalle tai oikealle. Gamma-kirjaimen osalta Hilton olisi 

riemuissaan, sillä silmukoiden vaihtelevuutta ja variaatiota kynän liikkeessä 

kirjaimen viivaa pitkin esiintyy molempia: Smithin gamma-kirjaimen oikeasta ja 

vasemmasta yläpäästä alkunsa saava uurre ei ole kovin syvä, kun kirjaimen viiva 

jo tuodaan silmukan kautta takaisin, kun taas Theodoros-kirjeen gamma-

kirjaimessa uurre on huomiotaherättävän syvä, eikä silmukkaa pääsääntöisesti ole 

– sen sijaan Theodoros-kirjeen gamma-kirjaimessa tuodaan kynänterää yleensä 

reilusti samaa viivaa myöten takaisin, kun taas Smithin gamma-kirjaimessa tätä ei 

tapahdu lainkaan.186 Viimeiset toistuvat erot koskevat kappa-kirjainta, jonka Smith 

aloittaa ylhäältä ilman koukkua mutta Theodoros-kirje alhaalta koukulla, ja myy-

kirjainta, jossa Smithin versiossa on vasen alajalka suora, mutta Theodoros-kirje 

184“The eye witnesses may be correct, but scientific examination of the writing is certainly a more 
accurate method for establishing the facts.”; Hilton 1954, 212.

185Huomautan tässä, että kaikki Morton Smithin vuoden 1958 käsialasta tehdyt johtopäätökset 
ovat omiani, vaikka en ole saanut minkäänlaista koulutusta QDE-analyysin tekemiseen. Jos 
jokin yksityiskohta tässä keskustelussa näyttää olevan pois paikaltaan, niin se, ettei yksikään 
käsiala-analyysiä edustavien väitteiden esittäjistä – Carlson, Brown, Viklund tai minä – ole 
saanut koulutusta aiheesta, eikä kenelläkään ole myöskään pääsyä alkuperäiseen aineistoon, 
koska Theodoros-kirje näyttää hävinneen tyystin vuoden 1990 jälkeen. Ainoastaan Carlson on 
varmentanut analyysinsä QDE-asiantuntijalla, mutta tämän varmennuksen tarkemmista 
yksityiskohdista ei ole tarkkaa tietoa; http://www.hypotyposeis.org/weblog/2005/11/some-
initial-reviews-and-second.html

186Liite 1 sisältää esimerkit Theodoros-kirjeen kuudesta ensimmäisestä gamma-kirjaimesta sekä 
Smithin tekemän transkription vastaavista kirjaimista.
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tekee koukun oikealle.

 Hiltonin esimerkin pohjalta tehdyn analyysin perusteella on selvää, ettei 

Morton Smith ole itse kirjoittanut Theodoros-kirjeen tekstiä.187 Toisaalta 

käsikirjoituksessa ei voida sanoa esiintyvän myöskään kiistattomia “väärennöksen 

tuntomerkkejä”. Kuten aikaisemmin on jo todettu, normaalien QDE-metodien 

soveltuvuus käsinkirjoitettujen kopioiden aitouden arvioimiseen näyttää olevan 

pahasti puutteellista. Jollei tämäkään vielä riitä vakuuttamaan tutkijaa Carlsonin 

argumentoinnin onttoudesta, on yksi argumentti väärennöshypoteesia vastaan 

vielä jäljellä. Aiemmin esitelty Carlsonin ns. Madiotes-vihje ja siihen liittyvä 

Smithin numerolla 22 katalogisoima nimeke kääntyy lopulta Carlsonia itseään 

vastaan, kun Theodoros-kirjeen aitouden puolustajista Allan J. Pantuck onnistui 

hankkimaan käsiinsä alkuperäisen negatiivin siitä valokuvasta, josta Carlson löysi 

Madiotes-vihjeen.188 Alkuperäisen negatiivin hyvä puoli oli tässä tapauksessa se, 

että – toisin kuin Carlsonin käyttämää julkaistua valokuvaa – sitä ei oltu rajattu 

millään tavoin.

Aiemmin julkaistut kuvat numerosta 22189 oli rajattu siten, että 

ensimmäisen aukean oikeanpuoleisesta sivusta (folio 1, recto) oli vain vasen puoli 

näkyvissä, sillä rajaus oli suunnaltaan vertikaalinen.190 Carlsonin epäonnekas 

päättely rajatusta kuvasta on täytynyt edetä seuraavasti: sivun ylin 

omistuskirjoitus on 1700-luvun käsialaa, Carlsonin arvion mukaan samaa kuin 

Theodoros-kirjeessä väärennöksen tuntomerkkeineen kaikkineen.191 Toisaalta 

Smith oli katalogissaan aloittanut sivun omistuskirjoituksien kuvauksen M. 

Madioteesta, jonka käsialan hän oli ajoittanut 1900-luvulle.192 Carlson oletti 

187Yksi mahdollinen vastaväite on se, ettei Smithin vuoden 1958 käsialanäyte ole samantapaista 
kursiivikirjoitusta kuin Theodoros-kirje. Onkin ehkä totta, että vielä parempi argumentti 
perustuisi sellaiseen aineistoon, jossa Smith olisi pyynnöstä kirjoittanut useampisivuisen 
esityksen 1700-luvun käsialalla. Toisaalta tämä ero käsialanäytteiden laadussa ei estänyt 
Carlsonia tekemästä sitä ensimmäistä vertailua (tai Brownia tekemästä vastavertailuaan), eikä 
sen merkitystä olekaan ehkä syytä liioitella. Varmuuden vuoksi tekemässäni käsiala-
analyysissä on vertailtu ainoastaan sellaisia kirjaimia ja muita merkkejä, jotka ovat 
huomattavan samantapaisia niin Theodoros-kirjeessä kuin Smithin käsialanäytteessä vuodelta 
1958. Havaitut eroavaisuudet näiden äkkiseltään samankaltaisten kirjainten välillä ovatkin – 
Hiltonin periaatteita seuraten – sitä vahvempia, mitä pienemmistä ja huomaamattomimmista 
eroavaisuuksista on kysymys.

188Valokuva on julkaistu artikkelissa Pantuck 2008.
189Smith 1960b, 177; Smith 1985, 37.
190Jostain syystä Carlson keskitti kaiken huomionsa Smith 1960b kuvaan, vaikka vuoden 1973 

“The Secret Gospel” –teoksen kuva on rajattu toisella tapaa siten, että siinä on muutama kirjain 
enemmän nähtävillä.

191Carlson 2005, 42-43.
192Smith 1960a, 119.
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kysymyksessä täytyneen siten olla Smithin tarkoituksella jättämän vihjeen. Itse 

Smithin mainitsemaa nimeä, Μ. Μαδιότης, ei Carlson kuitenkaan voinut rajatusta 

valokuvasta nähdä.193 Näiden olettamusten osoittautuminen vääriksi myös kaataa 

koko Madiotes-vihjeen, sillä Pantuckin löytämässä valokuvassa on piinallisen 

selvästi nähtävissä se, ettei M. Madioteen nimi ole samaa käsialaa kuin se teksti, 

jonka Carlson tulkitsi liittyvän M. Madioteen omistuskirjoitukseen – sivulla on 

kaikkiaan viidellä eri käsialalla kirjoitettua tekstiä. Smith oli epäilemättä oikeassa: 

Μ. Μαδιότης –signeerauksen käsiala näyttää Pantuckin ja Brownin arvioiden 

mukaan olevan todella 1900-luvun käsialaa. Vastaavasti Carlson näyttää myös 

olleen oikeassa siinä, että sivun ylimpänä sijaitseva käsiala näyttää todella olevan 

1700-luvun käsialaa.194 Μ. Μαδιότης –signeerauksella ja sivun ylimmällä 

käsialalla ei vain ole mitään tekemistä toistensa kanssa: Μ. Μαδιότης on vieläpä 

kirjoitettu ylösalaisin suhteessa sivun ensimmäiseen käsialaan.195 Tässä 

tapauksessa sekaannukselle on myös helppo löytää syyllinen: Morton Smith, 

joskin ilmeisen tahattomasti.

Miksi Smith mainitsee Νέα Σιών –katalogissaan vain kolme nimeä, kun 

rajaamattomassa valokuvassa on selvästi nähtävillä viiden eri henkilön käsialaa? 

Syynä on ilmeisen yksinkertaisesti se, että kahteen sivun viidestä käsialasta ei liity 

henkilönimeä: ne ovat omistuskirjoituksia – kuten sivun ylin käsiala, joka alkaa το 

παρ ν βιβλειονō  (virheellisellä aksentilla) eli vapaasti kääntäen “tämän kirjan 

omistaa” – mutta ilman henkilönimiä Smith ei lähtenyt niiden olemassaoloa 

referoimaan katalogissaan.196 Carlsonin puolustukseksi on sanottava, että Smithin 

katalogimerkinnästä saa todella sen käsityksen, että ensimmäisen aukean 

oikeanpuoleisella sivulla on vain kolme eri omistuskirjoitusta, joista ylimpään 

liittyy henkilönimi Μ. Μαδιότης.

193Tämän saman rekonstruktion Carlsonin todennäköisestä ajatuksenjuoksusta rajatun valokuvan 
äärellä tekee myös Pantuck 2008, 112.

194Pantuck 2008, 118.
195Pantuck 2008, 117.
196Samoin ajattelee myös Pantuck 2008, 118.
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Tähän ylimpään kirjoitukseen ei siis kuitenkaan liity henkilönimeä: Μ. 

Μαδιότης on kyllä sen alapuolella ylösalaisin, mutta ei sisällä muuta kirjoitusta.197 

Carlsonin ehdotus nimen pseudonyymisyydestä – hän ei esimerkiksi löytänyt sitä 

Kreikan online-puhelinluettelosta198 – ei myöskään vaikuta kovin uskottavalta, 

sillä Νέα Σιών –katalogissa esiintyvä muoto Μ. Μαδιότης näyttää olevan 

painovirhe: Morton Smith oli korjannut saamiinsa eripainoksiin nimen 

kirjoitusasuksi Μ. Μαδεότας.199 Pantuckin ja Brownin mielestä nimi taas saattaisi 

hyvinkin olla Μ. Μοδέστος, joka on jo satojen vuosien ajan ollut erittäin yleisesti 

käytössä ollut nimi.200 Näiden huomioiden valossa Carlsonin Madiotes-vihje ei ole 

enää lainkaan niin vakuuttava kuin ilman rajaamattoman valokuvan tarkkaa 

tutkimista. Brown ei kuitenkaan pysähtynyt vielä tähänkään: samalla tavoin kuin 

Ordway Hiltonin QDE-analyysimetodien avulla osoittamani Theodoros-kirjeen 

käsialan ja Morton Smithin käsialan väliset “toistuvat eroavaisuudet”, myös 

Brown otti tehtäväkseen osoittaa sen, etteivät Theodoros-kirjeen käsiala ja 

Smithin kataloginumeron 22 ensimmäisen aukean oikean sivun ylin käsiala ole 

saman henkilön kirjoittamia.

Aivan aluksi Brown hylkää Carlsonin väitteet näiden kahden käsialan 

identifioimisesta samaan henkilöön: numeron 22 tarjoama materiaali – ilman 

rajaamatonta valokuvaa 16 kirjainmerkkiä, yhdeksän eri kirjainta ja yksi ligatuura 

– on aivan liian pieni positiiviseen identifikaatioon, jonka minimimäärä olisi 

“neljä tai viisi tarkasti valittua sivua, jotka sisältävät jatkuvaa, luonnollista 

käsialaa”.201 Sen sijaan Brown lainaa lisää Hiltonia: “Toistuvat pienet 

eroavaisuudet osoittavat selvästi kahden [käsialan] olevan kahden eri yksilön työtä 

huolimatta lukuisista yleisistä samankaltaisuuksista.”202 Rajaamattoman valokuvan 

paljastamien ylimääräisten kirjaimienkin kanssa aineisto on tämänkaltaiseen 

vertailuun erittäin suppea, mutta Brownin tekemiä huomioita voi siitä huolimatta 

197Pantuck 2008, 121.
198Carlson 2005, 43.
199Toinen vaihtoehto on se, että Smith oli tullut toisiin aatoksiin epäselvän kursiivilla kirjoitetun 

nimen kirjainten tulkitsemisesta; Pantuck 2008, 112-115.
200Pantuck 2008, 122-123.
201“four or five pages of carefully selected continuous, natural writing”; Hilton 1993, 300; 

lainausta hyödyntävät Brown 2006a, 300 ja Brown 2006c, 144-149.
202“Repeated small differences establish clearly that two specimens are the work of two 

individuals despite a great number of general similarities.”; Hilton 1993, 161; lainausta 
hyödyntää Brown 2996c, 144-149.
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pitää suuntaa-antavina. Eroja kertyy lopulta pitkä lista: verrattuna Theodoros-

kirjeeseen kataloginumeron 22 ylin omistuskirjoitus  1) ei käytä artikkelia 

määräisen artikkelin το omikron-kirjaimen päällä, kun Theodoros-kirje käyttää 

aina artikkelia sille kuuluvassa paikassa, 2) ei sido tau-kirjainta sitä seuraavaan 

omikron-kirjaimeen, alfa-kirjainta sitä seuraavaan rho-kirjaimeen, eikä rho-

kirjainta sitä seuraavaan omikron-kirjaimeen, kun Theodoros-kirje sitoo nämä 

kaikki vaihtoehdot, 3) sitoo pii-kirjamen sitä seuraavaan alfa-kirjaimeen erittäin 

heikolla viivalla ilman silmukkaa, kun Theodoros-kirje sitoo selkeästi, mutta 

silmukalla 4) piirtää sirkumfleksin suorana, kun Theodoros-kirje piirtää sen 

aaltomuotoisena, 5) piirtää beta- ja gamma-kirjaimet tyystin Theodoros-kirjeestä 

poikkeavalla tavalla, 6) lambda-kirjain pyrkii kallistumaan vasemmalle eivätkä 

sen yläpää ja vasemman jalan kärki osoita toisiaan kohti, kun Theodoros-kirjeen 

lambda-kirjain pyrkii kallistumaan oikealle, ja sen yläpää ja vasemman jalan kärki 

osoittavat toisiaan kohti, 7) πο-yhdistelmä piirtää kursiviipii-kirjaimen päälle 

viivan yhdistääkseen sen omikron-kirjaimeen, kun Theodoros-kirje ei (jolloin sen 

kursiivipii-kirjain näyttää erittäin paljon epsilon-kirjaimelta), 8) käyttää βιβλειον-

sanassa epsilon-iota –ligatuuraa, jolloin sanan kirjoitusasu eroaa Theodoros-

kirjeen kirjoitusasusta βιβλιον.203

Näiden lisäksi Brown huomauttaa Theodoros-kirjeen ja Smithin 

katalogimerkinnän 22 välisestä käsialaerosta: jälkimmäisessä jokainen kirjain on 

kirjoitettu erikseen, kun taas Theodoros-kirjeen jotkin kirjaimet pyritään 

yhdistämään toisiinsa. Jos numeron 22 oli tarkoitus olla Smithin tarkoituksella 

jättämä vihje väärentäjän henkilöllisyydestä, miksi sitä ei reilusti kirjoitettu 

samalla käsialalla kuin Theodoros-kirjettä?204 QDE-analyysin perusteita rikotaan 

myös siinä, ettei kummassakaan käsialassa ole sellaisia “äärimmäisen 

individualistisia piirteitä”, jotka tekisivät näiden kahden käsialan kirjoittajien 

identifioimisen samaksi henkilöksi ylipäätään mahdolliseksi. Näin ollen 

johtopäätös numeron 22 omistuskirjoituksesta on seuraava: sikäli kuin näin pienen 

aineiston perusteella voidaan ylipäätään väittää jotakin kahden eri käsialan 

kirjoittajan henkilöllisyyksistä, numeron 22 käsiala ei ole 1) M. Madioteen 

203Brown 2006a, 297-298; Pantuck 2008, 120-121. Vieläkin tarkempi analyysi löytyy Brown 
2006c.

204Brown 2006c, 148.
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käsialaa, 2) Theodoros-kirjeen käsialaa eikä 3) Smithin käsialaa.205

Kaksi huomiota on paikallaan. Ensinnäkin numeron 22 käsiala on 

kirjoitettu sillä ohuella terällä, jonka Carlson väitti olevan anomalia Mar Saban 

käsikirjoitusten joukossa.206 Koska numeron 22 käsiala – aivan kuten Carlsonkin 

sen ajoitti – on epäilemättä peräisin 1700-luvulta207, mutta ei ole Theodoros-

kirjeen käsialaa, on se siis toinen itsenäinen esimerkki ohuen terän käytöstä Mar 

Saban luostarissa kyseisellä vuosisadalla. Kysymyksessä ei siten ole sellainen 

anomalia kuin Carlson oletti. Toiseksi Carlsonin väite numeron 22 sisältämistä 

“väärennöksen tuntomerkeistä” asettuu hyvin outoon valoon: kun hän väittää 

näkevänsä niitä tekstissä, joka ei näytä mitenkään liittyvän Madioteeseen, 

Theodoros-kirjeeseen tai Smithiin, mitä se kertoo Carlsonin kyvystä ylipäätään 

tulkita oikein näitä “väärennöksen tuntomerkkejä”? Se, mitä Carlson numeron 22 

käsialassa näkee, näyttää olevan luonnollinen osa käsikirjoituskopioiden viivan 

laatua, eikä osoitus ensimmäisestäkään pahasta aikeesta tekstin kopioitsijan 

taholta.208

2.6 Theodoros-kirjeen fyysisen ulottuvuuden arvioinnin 

tiivistelmä

Aito salaliittoteoria ei kaadu koskaan. Carlsonkaan ei aio luopua Madiotes-

vihjeestään tai kuten hän itse asian muotoilee: “En ymmärrä, kuinka eron 

tekeminen Madioteen ja Madeotaan välillä vaikuttaa argumenttiin sen 

pseudonyymisyydestä.”209 Theodoros-kirjeen fyysisten ominaisuuksien arviointi – 

näihin kuuluvat kirja, johon Theodoros-kirje on kirjoitettu, kirjassa käytetty 

paperi, sekä muste ja käsiala, jolla Theodoros-kirje on kirjoitettu – osoittaa 

seuraavat johtopäätökset todennäköisiksi. Ensinnäkin Theodoros-kirjeen muste ja 

paperi eivät tarjoa aineistoa aitouskysymyksen ratkaisuun, sillä ne eivät 

varsinaisesti ole akateemisen yhteisön käytettävissä: valokuvien perusteella ei 

205Numeron 22 käsialan vertailu Smithin käsialaan on mahdollista tehdä samoilla reunaehdoilla 
kuin käsialan suppean aineiston vertaaminen mihin tahansa muuhun: samoin kuin Smithin 
käsialan ja Theodoros-kirjeen käsialan vertailussa, yhtäläisyyksistä ei löydy “äärimmäisen 
individualistisia piirteitä”, mutta “toistuvia eroavaisuuksia” löytyy senkin edestä.

206Carlson 2005, 32-33, 46.
207Pantuck 2008, 118.
208Samat kaksi johtopäätöstä tekee myös Pantuck 2008, 124.
209“I don’t see how the difference between Madiotes and Madeotas affects the argument that it is 

a pseudonym.”; http://neonostalgia.com/weblog/?p=487
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näistä voida sanoa käytännössä mitään varmaa. Toiseksi tekstin fyysinen alusta, 

Vossiuksen “Epistulae genuinae S. Ignatii Martyris”, ei ole siinä mielessä 

anomalia Mar Saban luostarin kirjastossa, että se olisi todennäköisimmin saapunut 

luostariin Morton Smithin paidan sisällä: joko ehdotettuja anomalioita ei pysty 

aineiston puutteellisuuden takia arvioimaan, tai ne eivät ole anomalioita lainkaan.

Kolmanneksi Theodoros-kirjeen käsiala ei sisällä sellaisia “väärennöksen 

tuntomerkkejä”, jotka erottaisivat sen muista käsikirjoituskopioista. Sen sijaan 

QDE-analyysi osoittaa vääjäämättä sen, ettei Theodoros-kirje ole Morton Smithin 

kirjoittama. M. Madiotes –vihje taas perustuu valitettavaan väärinkäsitykseen, 

mutta osoittaa osaltaan sen, miten ongelmallisia Carlsonin löytämät 

“väärennöksen tuntomerkit” ovat – hänhän näki niitä sellaisessa tekstissä, joka 

näyttää olevan itsenäinen 1700-luvulla kirjoitettu teksti, mutta joka ei liity QDE-

analyysin perusteella mitenkään Theodoros-kirjeen käsialaan, M. Madioteen 

käsialaan tai Smithin käsialaan.

Lopullinen johtopäätös on siten se, että aitouskysymyksen skenaarioista 

viimeinen – Morton Smithin suorittama huijaus – ei ole se todennäköisin 

vaihtoehto. 1700-luvun väärennöshypoteesia ei puolestaan ole kehitelty kovinkaan 

pitkälle, eikä sitä ole helppoa pitää todellisena vaihtoehtona, koska näin 

sofistikoituneen huijauksen suorittaminen edellyttää lähes varmasti Klemens-

konkordanssin tapaisten apuvälineiden käyttöä.210 Kolmantena mahdollisuutena on 

nähdä Theodoros-kirje autenttisena antiikin dokumenttina, joko myöhäisantiikista 

peräisin olevana väärennöksenä tai sitten aitona Klemens Aleksandrialaisen 

kirjeenä, olipa sen sisältämien Salaisen Markuksen evankeliumin katkelmien 

alkuperästä mitä mieltä tahansa. Aidon Klemensin kirjeen vaihtoehdon puolesta 

puhuu se, että Klemens-tutkijoiden enemmistölle Theodoros-kirje on kelvannut 

autenttiseksi.211

210Näin mm. Quesnell 1975, 55. Ensimmäisen Klemens-konkordanssin julkaisi Otto Stählin 
vuonna 1936.

211Hedrick 2003 sanoo Klemens-tutkijoiden pääosin hyväksyneen Theodoros-kirjeen aitouden, 
mistä osoituksena oli sen liittäminen Klemensin tekstikorpukseen vuodesta 1980 alkaen; 
Hedrick 2003, 141. Carlson on eri mieltä, sillä Theodoros-kirje otettiin editori Ursula Treun 
mukaan vain “provisionaalisesti”, jotta tutkijat voisivat keskustella aiheesta; Carlson 2005, 49-
50. Toisaalta Smith ja Risto Lauha katsovat kirjeen kelvanneen tekstinsä puolesta autenttisena; 
Smith 1982, 452; Lauha 1987a, 208.
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3 Klemensin kirje Theodorokselle: sisällöllinen 
ulottuvuus

3.1 Klemensin kirjeen sanasto

Edellisessä luvussa olen esitellyt Stephen C. Carlsonin argumentteja 

huijaushypoteesin puolesta, jotka liittyvät Theodoros-kirjeen fyysiseen 

ulottuvuuteen.Tässä luvussa käännän katseeni kirjeen sisältöön aloittaen Andrew 

H. Criddlen artikkelista “On the Mar Saba Letter Attributed to Clement of 

Alexandria” vuodelta 1995, jossa Criddle analysoi Klemens Aleksandrialaisen 

kirjallisen tuotannon sanaston erästä osa-aluetta, hapax legomenaa eli vain yhden 

kerran esiintyvien sanojen frekvenssiä. Criddlen mukaan yksittäisen auktorin 

kohdalla tämä frekvenssi pysyy suhteellisen tasaisena, ja Klemensin varmasti 

aitojen tekstien osalta sen voidaan laskea olevan 37,5 prosenttia. Tämän 

tasaisuuden vuoksi jokaisen uuden tekstin, jota epäillään Klemensin 

kirjoittamaksi, tulisi sopia 37,5 prosentin marginaaliin, eli jokaisen kahdeksan 

uuden hapax legomenan myötä viiden muun sanan tulisi menettää hapax 

legomena –statuksensa Klemensin sanastossa.212 Ilman muita muuttujia 

Theodoros-kirjeen voi siis olettaa lisäävän Klemensin vain kerran käyttämien 

sanojen määrää kolmella.

Kirjeen tekstistä Criddle löytää kuitenkin vain neljä uutta hapax 

legomenaa, vaikka yhdeksän aiemmin hapax legomena –statuksen omannutta 

sanaa joudutaan eliminoimaan.213 Nettotulos on näin negatiivinen viiden sanan 

verran, ja Criddlen suorittaman χ²-testin mukaan tämä on tilastollisesti merkittävä 

havainto. Samanlainen epäsuhta vallitsee Criddlen mukaan myös Theodoros-

kirjeen raamatullisissa sitaateissa, joista puolet esiintyy Klemensillä ensimmäistä 

kertaa, vaikka kirkkoisän muussa tuotannossa yli kahta kolmasosaa 

raamattulainauksista käytetään vain kerran. Criddlen johtopäätös on siten 

seuraavanlainen: koska Theodoros-kirjeen hapax legomena –aste on hyvin 

alhainen eli siinä on liian paljon sanoja, joita Klemens on aiemmin käyttänyt vain 

kerran, ja liian vähän uusia hapax legomena –sanoja, on sen kirjoittajan täytynyt 

212Criddle 1995, 217-218.
213Mielenkiintoista kyllä, Morton Smith laski Theodoros-kirjeen hapax legomenan määräksi 

seitsemän; Smith 1973, 67. Smithin oman arvion mukaan Theodoros-kirje on joko Klemensin 
kirjoittama, tai sitten tarkoituksellinen imitaatio; Smith 1973, 76.
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varta vasten valita Klemensin hapax legomena –sanoja saadakseen tekstin 

vaikuttamaan Klemensin kirjoittamalta. Valitut sanat ovat Criddlen mukaan 

kaiken lisäksi sellaisia, joita muut patristiset kirjoittajat eivät käytä. Jopa 

Theodoros-kirjeen prepositiot edustavat Criddlen mukaan Klemensin tavallisesti 

käyttämiä prepositioita, mutta Klemensiltä puuttuvat prepositiot puuttuvat myös 

Theodoros-kirjeestä.214

Jokaisen Criddlen esittämän huomion ja johtopäätöksen hyväksyy myös 

Stephen Carlson. Hapax legomena –analyysi osoittaa kirjeen yrittävän muistuttaa 

Klemensin aitoja tekstejä liian innokkaasti, vaikka se genreltään (kirje) eroaa 

muusta Klemensin säilyneestä tuotannosta. Tämän genre-eroavaisuuden 

perusteella voisi nimittäin olettaa, ettei Theodoros-kirje muistuttaisi muita 

Klemensin kirjoituksia “liian innokkaasti”. Carlson on epäilemättä aivan oikeassa 

siinä, että tämänkaltainen imitointi on mahdollista vain konkordanssin avulla, eikä 

Theodoros-kirjettä – mikäli se todella pyrkii muistuttamaan Klemensin aitoja 

tekstejä liian innokkaasti – ole voitu kirjoittaa ennen Otto Stählinin Klemens-

konkordanssin julkaisua vuonna 1936.215

Kritiikitön tukeutuminen Criddlen tutkimukseen ei kuitenkaan tee hyvää 

Carlsonin kokonaisargumentille, etenkin kun Scott Brown oli jo alkuvuodesta 

2005 ilmestyneessä monografiassaan “Mark's Other Gospel: Rethinking Morton 

Smith's Controversial Discovery” huomauttanut muutamista Criddlen 

johtopäätösten omituisuuksista.216 Ensinnäkin ajatus siitä, että väärentäjä valitsisi 

imitoimansa kirjoittajan vähiten käyttämät sanat luodakseen uskottavan 

väärennöksen on outo: eiväthän harvimmin käytetyt sanat saa tekstiä 

kuulostamaan imitoitavan kirjoittajan tuotokselta. Theodoros-kirjettä voi 

luonnehtia monin tavoin, mutta väite sen pyrkimyksestä muistuttaa Klemensiä 

liian innokkaasti voi tuskin perustua Klemensin vähiten käyttämien sanojen 

frekvenssin analyysiin.217

214Criddle 1995, 216-218.
215Carlson 2005, 53-54. Alunperin huomio Stählinin konkordanssin merkityksestä 

väärennöshypoteesin kohdalla on peräisin Quentin Quesnelliltä; Quesnell 1975, 55.
216Carlson kritisoi alaviitteessä vain yhtä Brownin esittämää huomautusta – Theodoros-kirje on 

sanastoltaan liian suppea merkitykselliseen tilastolliseen analyysiin – mutta jättää muut esitetyt 
huomiot kokonaan ilman mainintaa; Carson 2005, 118 n. 13.

217Brown 2005, 55-56. Erikoista sinänsä, myös Bart D. Ehrman tiivistää Criddlen tutkimuksen 
juuri tähän tapaan, ilmeisesti pohtiessaan sitä, miten hypoteettinen väärentäjä toimisi. 
Ehrmanin tiivistelmä kertookin Criddlen osoittavan sen, että Theodoros-kirje käyttää 
Klemensin suosikkisanoja ja -ilmauksia saadakseen tekstin kuulostamaan Klemensin 
kirjoittamalta – juuri päinvastoin kuin mistä Criddlen tutkimuksessa hapax legomenasta on 
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Toiseksi Criddlen esittämää ajatusta siitä, että Theodoros-kirjeen kirjoittaja 

valitsee Klemensiltä sellaisia hapax legomena –sanoja, joita muut patristiset 

kirjoittajat eivät käytä, perustuu yksinomaan siihen, että hänen havainnoimistaan 

kolmestatoista sanasta (9 aikaisempaa hapax legomenaa, 4 uutta hapax 

legomenaa) kuusi ovat harvinaisia muilla patristikoilla.218 Väite siitä, että 

Theodoros-kirjeen prepositiot ovat yksi yhteen Klemensin suosimien 

prepositioiden kanssa eikä Klemensiltä puuttuvia prepositioita löydy myöskään 

Theodoros-kirjeestä, jää myös Criddleltä näyttämättä toteen. Jostain syystä 

Criddle ei myöskään hyväksy raamattulainauksiksi Theodoros-kirjeen kahta 

episodia Salaisesta Markuksen evankeliumista eikä niitä kolmea kanonisen 

Markuksen evankeliumin katkelmaa, jotka Klemens tarjoaa pitempien 

lainauksiensa kontekstiksi. Näin hänen huomionsa Theodoros-kirjeen 

raamattusitaattien määrästä ei myöskään pidä paikkaansa.219

Vielä suurempi ongelma on siinä, että Criddlen tapaisessa sanaston 

analyysissä täytyy – Carlsonin sanoin – “ottaa huomioon eroavaisuudet genreissä 

ja kirjoittajan ikä kirjoittamisajankohtana”.220 Koska Theodoros-kirjeen 

kirjoittamisajankohtaa ei tiedetä varmasti, ei myöskään Criddle pohtinut tätä 

kysymystä artikkelissaan eikä genren ja iän merkitys näy vaikuttaneen millään 

tavoin hänen analyysiinsä. Carlson puolestaan ajattelee kysymyksen genren ja iän 

merkityksestä katoavan, kun otetaan huomioon Theodoros-kirjeen yksityinen 

luonne. Sen pitäisi ilman muuta muistuttaa vähemmän Klemensin muuta 

filosofista ja liturgista tuotantoa.221 Carlson on myös täysin oikeassa: Theodoros-

kirje todella muistuttaa vähemmän Klemensin muuta tuotantoa, mutta tämä ero 

aktualisoituu Theodoros-kirjeen “liian vähäisessä” hapax legomena –sanastossa. 

Ajatusvirhe, jonka Carlson tekee, on siinä, että hän kääntää Theodoros-kirjeen 

genren merkityksen päälaelleen, kuten esimerkiksi Paul Foster on huomauttanut. 

Erikoissanastoa vilisevät Klemensin filosofiset kirjoitukset sisältävät 

luonnollisesti enemmän hapax legomena –sanastoa kuin hänen yksityiskirjeensä, 

joten niiden määrän väheneminen Theodoros-kirjeen myötä on se 

kysymys; Ehrman 2003a, 85-86.
218Brown 2005, 55-56.
219Brown 2007, 42 n. 74.
220“taking into account differences in their genre and the author's age when they were written”; 

Carson 2005, 50-51.
221Carlson 2005, 53.

51



todennäköisempi skenaario.222 Tämä voisi selittää Criddlen havaitsemien uusien 

hapax legomena –sanojen vähäisen määrän, mutta ei valitettavasti tarjoa vastausta 

siihen, miksi Theodoros-kirje käyttää Klemensin aikaisemmin hapax legomena –

statuksen omanneita sanoja yhdeksän kertaa, kun oletusarvo on kahdeksan uutta 

hapax legomena –sanaa jokaista viittä eliminoitavaa kohden.

Asian ratkaisemiseksi on tarpeen arvioida Criddlen käyttämän metodin 

soveltuvuutta silloin, kun pyritään ratkaisemaan kysymystä tekstin kirjoittajasta. 

Ronald Thisted ja Bradley Efron olivat jo vuonna 1987 ilmestyneessä 

artikkelissaan “Did Shakespeare Write a Newly-Discovered Poem?” soveltaneet 

hapax legomena –analyysiä Shakespearen kohdalla ja tulleet varsin 

mielenkiintoiseen tulokseen. Criddlenkin hyödyntämän analyysin tarkkuus 

kirjoittajan identifioimisessa on nimittäin n. 43% eli, Brownin lakonista 

kommenttia lainaten, “suunnilleen yhtä luotettava kuin kolikonheitto”.223 Brown 

kiinnittää huomion myös siihen, etteivät Thisted ja Efron löytäneet mitään 

säännönmukaisuutta uusien hapax legomena –sanojen ilmaantumistiheydessä – 

ilmiö on todennäköisesti sidoksissa tarkasteltavan tekstin luonteeseen, jota on 

vaikea mitoittaa tilastolliseen tarkasteluun.224 Samaan lähtökohtavirheeseen 

puuttuu myös Walter M. Shandruk: Criddlen hyödyntämät julkaisut – vuosilta 

1955, 1962 ja 1964 – eivät tue oletusta siitä, että hapax legomenan 

esiintymistiheys olisi kirjoittajasta riippuvainen. Shandruk teki myös tutkimuksen 

Filonin teksteistä käyttäen täsmälleen samoja menetelmiä kuin Criddle. 

Lopputulos oli yllättävä: monet Filonin teksteistä osoittautuivat χ²-testin jäljiltä 

“epäaidoiksi” selvästi tilastollisesti merkittävällä marginaalilla. Erityisesti 

lyhyissä teksteissä esiintyy paljon variaatiota sanaston vähäisyyden johdosta – 

Theodoros-kirjeessä taas on erittäin vähän, ainoastaan 258 sanaa.225 Menetelmän 

soveltuvuus kirjoittajan henkilöllisyyden arviointiin ei näin vaikuta kovin hyvältä.

Monet uudet tilastotieteelliset tutkimukset jakavatkin Brownin ja 

Shandrukin epäilykset. Jyrkän kannan tämäntapaiseen tutkimukseen ottavat 

esimerkiksi S. Naranan ja V.K. Balasubrahmanyan, joiden vuoden 1998 artikkelin 

“Models for Power Law Relations in Linguistics and Information Science” 

222Foster 2005, 68.
223“about as reliable as a coin toss”; Brown 2007, 41; Thisted 1987, 445-455.
224Thisted 1987, 451; Brown 2007, 41 n. 72.
225Shandruk 2008b.
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mukaan “tekstin sanojen frekvenssin analyysi ei paljasta mitään sen 

ominaispiirteistä (kirjoittaja, kieli, tyyli, kirjallisuudenlaji jne.)”.226 Hieman 

lievemmän kannan asiaan ottaa R. Harald Baayen vuonna 2001 ilmestyneessä 

tilastollisen analyysin perusteoksessaan “Word Frequency Distributions”. Hänkin 

myöntää, ettei kysymystä tekstin kirjoittajan henkilöllisyydestä voida ratkaista 

pelkästään analysoimalla tekstin sanaston frekvenssispektriä. Jos tämänkaltaiseen 

analyysiin kuitenkin yhdistetään tekstin muita diagnostisia ominaisuuksia, on 

Baayen paljon toiveikkaampi saatavien tulosten painoarvon suhteen.227 

Theodoros-kirjeen tutkimus voisi näin hyötyä merkittävästi, mikäli siihen 

sovellettaisiin moderneja tilastotieteen työkaluja. Asia kannattaa jättää hautumaan, 

sillä Criddlen tutkimuksesta voi lopulta johtaa vain yhden varman johtopäätöksen: 

se ei kerro mitään siitä, onko Theodoros-kirje – Carlsonin sanoin – “liian 

klemensmäinen ollakseen autenttinen”.228

3.2 Klemensin turha sfragis ja pienet kummallisuudet

Ajatuksen Theodoros-kirjeen tarpeettomasta sfragiksesta esitti ensimmäisenä 

Charles E. Murgia vuonna 1976 ilmestyneessä artikkelissaan “Secret Mark: Real 

or Fake?”. Kirjallisuudentutkimuksessa sfragiksella tarkoitetaan kirjoittajan 

käyttämää viitettä omaan henkilöllisyyteensä. Esimerkiksi Vergilius saattoi 

lopettaa teoksensa imitoimalla jonkin toisen tekstinsä alkua. Murgian mielestä 

Theodoros-kirjeen alun viittaus Klemensin tuomitsevaan asenteeseen suhteessa 

karpokraatteihin (Theod. I.2) on yksi tällainen “autenttisuuden sinetti”, sillä 

moderni lukija tuntee Klemensin mielipiteen karpokraateista tämän Stromateis-

teoksesta. (Strom. 3.2.10.1) Itse asiassa Murgia näkee “jokaisen 

[Theodoros-]kirjeen sisältämän lauseen” olevan “ihailtavasti suunniteltu antamaan 

AUTENTTISUUDEN SINETTI Salaisen Markuksen evankeliumin 

katkelmalle”.229 Moderni lukija ei jää ihmettelemään sitä, miksei hän ole koskaan 

226“a word frequency analysis of a text can reveal nothing about its characteristics (author, 
language, style, type of literature, etc.)”; Naranan 1998, 38; kursivointi alkuperäinen.

227Baayen 2001, 214.
228”Too Clementine to be True”; Carlson 2005, 50 väliotsikko. Esitellessään Criddlen tutkimusta 

Carlson huomauttaa Theodoros-kirjeen hapax legomena –asteen kavaltavan modernin 
väärentäjän mielenlaadun: tämä pyrkii tietoisesti välttämään liian monen uuden hapax 
legomenan käyttämistä, koska tietää muiden tutkijoiden ensimmäisenä vertaavan niiden 
suhdetta Klemensin muihin kirjoituksiin. Näin kyseessä olisi jälleen yksi taitavasti suoritettu 
tutkijayhteisön hämäys; Carlson 2005, 53-54.

229“every sentence of the letter... is admirably designed to provide A SEAL OF AUTHENTICITY 
for the passage of Secret Mark.”; Murgia 1976, 38.
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aikaisemmin kuullut Salaisesta Markuksen evankeliumista, sillä Murgian 

lukemana Theodoros-kirje kertoo sen olevan tunnettu ainoastaan Aleksandriassa, 

jossa sitä vartioidaan tarkasti, luetaan ainoastaan vihityille, eikä sen 

olemassaolosta hiiskuta kenellekään ulkopuoliselle. Ylenpalttinen sfragis viittaa 

tekstin olevan väärennös.230

Carlson hyväksyy Murgian huomiot täysin: yksityiskirjeessä ei ole tarvetta 

kirjeen autenttisuutta vahvistavaan sfragikseen, sillä ne toimitettiin joko 

luotettavan kuriirin välityksellä tai suljettiin esimerkiksi sinetillä. Toisaalta 

Theodoros-kirjeen pseudonyymisyys selittäisi joukon pieniä kummallisuuksia, 

esimerkiksi ilmauksen “Aleksandriassa” (ἐν Ἀλεξανδρείᾳ; Theod. II.1): jos 

Klemens kirjoitti vastauksensa Theodorokselle kyseisessä kaupungissa, miksei 

hän sano yksinkertaisesti “täällä”? Jos Klemens taas on jo joutunut lähtemään 

Aleksandriasta231, Theodoroksen kanssa käytyä kirjeenvaihtoa alkaa olla 

mahdotonta rekonstruoida järkevästi: miksi hän olisi kysellyt Klemensiltä vain 

Aleksandriassa luetusta evankeliumista, jos tämä oli jo lähtenyt kaupungista? 

Miksei hän kirjoittanut kirjettä Origeneelle?232

Erikoiselta Carlsonista näyttävät myös Theodoros-kirjeen pitkät lainaukset 

Salaisesta Markuksen evankeliumista sekä tarkka informaatio niiden sijainnista 

suhteessa kanoniseen tekstiin. Tämä vaikuttaa tarpeettomalta, sillä yksinkertainen 

kielto Theodoroksen mieltä vaivanneen ilmauksen “alastomana alastoman (luo)” 

(γυμνὸς γυμνῷ; Theod. III.13) olemassaolosta olisi varmasti riittänyt. Lisäksi 

Klemensin lainaukset evankeliumeista ovat muissa teoksissa yleensä erittäin 

vapaita, mutta Salainen Markuksen evankeliumi säilyttää jopa semitismit.233 

(Theod. II.23, III.10, 15) Klemensin olisi näin täytynyt kopioida tämä katkelma 

itse evankeliumikoodeksista, mutta miten tämä sopii yhteen sen maininnan 

kanssa, että tekstiä pidettiin piilossa lukkojen takana? (Theod. II.1) Myös 

kertomus Salaisen evankeliumin synnystä kuulostaa Carlsonista modernin 

lähdekriitikon tuotokselta: miksi muuten Klemens viittaisi Markuksen tuoneen 

230Murgia 1976, 36-38.
231Klemens joutui lähtemään Aleksandriasta vuonna 202 tai 203 ja pakenemaan vainoja 

Kappadokian Kesareaan; The Catholic Encyclopedia: Clement of Alexandria 
http://www.newadvent.org/cathen/04045a.htm

232Carlson 2005, 55-56.
233Salaisen Markuksen evankeliumien semitismeistä ks. Smith 1973, 133-134.
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Aleksandriaan “sekä omat että Pietarin muistiinpanot” (καὶ [τ] αὑτοῦ καὶ τὰ τοῦ 

Πέτρου ὑπομνήματα; Theod. I.19-20), joista koostaa uusi versio evankeliumista – 

varhaiskristilliset lähteet viittaavat yleensä evankelista Markuksen muistiin?234 

Huijaushypoteesi antaa Carlsonin mielestä luontevat vastaukset näihin 

erikoisuuksiin.

On kuitenkin huomattava, että se, mikä näyttää modernille tutkijalle 

tarkoituksenmukaiselta, on saattanut näyttäytyä patristiselle kirjoittajalle 

toisenlaisessa valossa. Kuten Scott Brown on huomauttanut, antiikissa oli 

tavanomaista lainata laajoja kertomuksia oman eksegeesin ylivoiman 

osoittamiseksi. Esimerkkeinä tästä käytännöstä Brown tarjoaa 1. Klemensin 

kirjeen ja Barnabaan kirjeen. Hän argumentoi myös Klemens Aleksandrialaisen 

toimineen näin: esimerkiksi Strom. 3.4.38.2-5 tarjoaa oivan esimerkin siitä, 

kuinka Klemens ensin siteeraa mielestään vääristellyn kohdan, torjuu siihen 

mielestään lisätyn interpolaation, ja sen jälkeen kertoo kohdan oikean 

tulkinnan.Theodoros-kirje vastaa tätä esimerkkiä täydellisesti: ensin Klemens 

lainaa kiistakohdat (Theod. II.23-III.11, 14-16), torjuu tekstiin esitetyn 

interpolaation (Theod. III.13-14) ja esittää lopuksi kohdan oikean tulkinnan 

(Theod. III.18). Klemens myös syyttää vastustajiaan valikoimisesta ja tekstin 

kontekstin unohtamisesta tulkintoja tehdessä. Siksi hän esimerkiksi kohdassa 

Strom. 3.6.50.1-3 pitää tarpeellisena lainata kiisteltyä kohtaa ympäröivää 

kontekstia, aivan kuten Theodoros-kirjeessä. (Theod. II.21-22, III.11-14) Näin 

Theodoros-kirjeen tavassa lainata kokonaisia perikooppeja konteksteineen ei ole 

mitään epäilyttävää.235

Carlson myös lukee Theodoros-kirjettä Murgian tapaan epätarkasti. 

Klemens toteaa Salaisen Markuksen evankeliumista seuraavasti (Browin 

käännöstä seuraten): “[evankeliumista] pidetään erittäin hyvää huolta” tai 

“[evankeliumia] pidetään erittäin suuressa arvossa” (ἀσφαλῶς εὖ μάλα τηρεῖται; 

Theod. II.1). Toinen Klemensin luonnehdinta, johon Murgia ja Carlson takertuvat, 

kuuluu puolestaan näin (Brownin käännöstä seuraten): “eikä heidän 

[karpokraattien] tarjotessa valheita tule [Theodoroksen] niiden [valheiden] 

hyväksyä olevan Salainen Markuksen evankeliumi, vaan [se] tulee kieltää valan 

234Carlson 2005, 57-58.
235Brown 2008, 544-547.
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kanssa” (οὐδὲ προτείνουσιν αὐτοῖς τὰ κατεψευσμένα συγχωρητέον τοῦ Μάρκου εἶναι 

τὸ μυστικὸν εὐαγγέλιον, ἀλλὰ καὶ μεθ᾽ ὅρκου ἀρνητέον; Theod. II. 11-12). 

Klemensin mukaan Salaista Markuksen evankeliumia siis pidetään 

(Aleksandriassa) suuressa arvossa, mutta Murgian ja Carlsonin mielikuva 

evankeliumikirjan tarkasta vartioimisesta236 nousee Theodoros-kirjeen tekstin 

epätarkasta lukutavasta.237 Myöskään itse salaisen evankeliumin olemassaolossa 

ei sinänsä ole mitään salaista, eikä sen olemassaoloa tarvitse kieltää valalla 

vannoen – siitähän tietävät niin Theodoros kuin karpokraatitkin. Klemens kehottaa 

sen sijaan Theodorosta kieltämään valalla vannoen se vääristelmä, jota 

karpokraatit esittelevät Salaisena Markuksen evankeliumina – γυμνὸς γυμνῷ 

(Theod. III.13) ei Klemensin mukaan kuulu siihen.

On vielä huomattava, ettei Klemens itse nimitä evankeliumia “salaiseksi”, 

vaan termeillä μυστικὸν εὐαγγέλιον (Theod. II.12) eli “mystinen evankeliumi” ja 

πνευματικώτερον εὐαγγέλιον (Theod. I.21-22) eli “hengellisempi evankeliumi”. 

Evankeliumin erityislaatuisuuden vuoksi sitä luettiin ainoastaan niille, joita oltiin 

initioimassa “suuriin mysteereihin” (μεγάλα μυστήρια; Theod. II.1-2). Sanatarkan 

kopion saadakseen ei Klemensin ole tarvinnut myöskään kantaa koko koodeksia 

työpöytänsä ääreen, sillä muistikirjakäytäntö on todennäköisesti tunnettu 

236Murgia 1976, 38; Carlson 2005, 57. Carlson tosin kommentoi Brownin käännösvaihtoehtoja, 
joissa ei enää puhuta evankeliumitekstin fyysisestä vartioimisesta, kontekstiin sopimattomiksi: 
miksi karpokraattien olisi muuten tarvinnut orjuuttaa (magialla) Aleksandrian seurakunnan 
presbyteeri saadakseen haltuunsa kopion Salaisesta Markuksen evankeliumista; Carlson 2005, 
121 n. 35. Klemens kertoo tapauksesta seuraavasti: “Niinpä Karpokrates, joka sai oppinsa 
heiltä [saastaisilta demoneilta] ja käytti hyväkseen petollisia keinoja, sai kuin saikin erään 
Aleksandrian seurakunnan presbyteerin palvelukseensa ja sai tältä salassa pidetyn 
evankeliumin jäljennöksen.” (ὁ Καρποκράτης ὑπ᾽ αὐτῶν διδαχθεὶς καὶ ἀπατηλοῖς τέχναις 
χρησάμενος, οὕτω πρεσβύτερὸν τινα τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἐκκλησίας κατεδούλωσεν ὥστε παρ᾽ 
αὐτοῦ ἐκόμισεν ἀπόγραφον τοῦ μυστικοῦ εὐαγγελίου; Theod. II.3-6) Puhe Karpokrateesta, 

karpokraattien ryhmän perustajahahmosta, sijoittaa tapauksen ensimmäisen vuosisadan 
alkupuoliskolle. Puheena olevan ryhmän perustajahahmon hyödyntäminen sekä maininta 
magialla (ἀπατηλοῖς τέχναις) orjuuttamisesta viittaa kertomuksen legendaarisuuteen. Klemensin 

tähtäimessä on antaa selitys sille kiusalliselle tosiseikalle, että karpokraateilla on hallussaan 
kopio – Klemensin mukaan valheilla täydennettynä – Salaisesta Markuksen evankeliumista, 
jota Aleksandrian seurakunta pitää suuressa arvossa. Myös Morton Smith huomautti, ettei tämä 
kertomus Karpokrateesta ole välttämättä tosi; Smith 1973, 49.

237Jay 2008 viittaa myös pseudonyymiseen varhaiskristilliseen kirjeeseen “Contestatio”, jossa 
sana σφ λεια merkitsee sitä toimintamallia, jonka puitteissa varjeltuun tekstiin käsiksiἀ ά  
pääsemistä kontrolloitiin. Jay pitää ilmauksen ἀσφαλῶς εὖ μάλα τηρεῖται (Theod. II.1) parhaana 

käännöksenä muotoilua “[evankeliumia] säilytetään äärimmäisellä varovaisuudella” (kept with 
utmost discretion); Jay 2008, 592-593.
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varhaisen kristinuskon piirissä jo ensimmäisellä vuosisadalla, eikä Klemensin 

puheessa “muistikirjoista” ole sinänsä mitään epäilyttävää – päinvastoin, kuten 

Jeff Jay osoittaa: Klemens käyttää evankeliumin työstämisestä kertovia termejään 

(ἐκλέγεσθαι I.17; ὑπομνήματα I.19-20;  σύγγραμμα I.28 jne.) tarkoissa teknisissä 

merkityksissä ja täysin oikein.238 Klemens-tutkijoista myös Carl P. Cosaert toteaa, 

että Klemens, vaikka lainasikin usein varsin vapaasti, näyttää kuitenkin joissain 

tilanteissa kopioineen tekstin edessään olleesta käsikirjoituksesta.239 Näin myös 

Morton Smithin havaitsemat Salaisen Markuksen evankeliumin semitismit eivät 

edellytä Carlsonin huijaushypoteesia.240

Carlsonin vaatimus siitä, ettei Klemens olisi saanut mainita sen kaupungin 

nimeä (Aleksandria), jossa hän parhaillaan oleskeli, vaikuttaa taas vetävän 

autenttisuuden rajan aivan liian tiukalle. Klemens sanoo sanatarkasti, että Markus 

“jätti teoksensa Aleksandrian seurakunnalle” (κατέλιπε τὸ αὐτοῦ σύγγραμμα τῇ 

ἐκκλησίᾳ τῇ ἐν Ἀλεξανδρείᾷ; Theod. I.28-II.1). Markus siis jätti kirjoituksensa 

Aleksandrian seurakunnalle – ei mihin tahansa Aleksandriassa eikä mille tahansa 

seurakunnalle.241 Carlson ei myöskään kommentoi Morton Smithin ehdotusta, että 

Klemensin sanavalinta kielii tekstin muodollisuudesta.242 Kuten Brown 

huomauttaa, Klemens onkin todennäköisesti ajatellut, että Theodoros-kirjettä 

luetaan Theodoroksen seurakunnassa laajemmaltikin: kirjeen lukijakunnan 

olettaminen vain kirjeen vastaanottajaksi merkittyä henkilöä laajemmaksi oli 

tavallista antiikissa.243 Myös Klemensin kehotus, että karpokraatteja on “aina 

vastustettava kaikin keinoin” (τούτοις οὖν ἀντιστατέον πάντῃ τε καὶ πάαντως; 

Theod. I.7-8) ja ettei heille “milloinkaan pidä antaa periksi” (οὐδέποτε εἰκτέον; 

Theod. II.10) viittaa Klemensin ajatelleen kirjeen lukijakunnan Theodorosta 

238Jay 2008, 576-578; varhaiskristillisestä muistikirjakäytännöstä evankeliumien välittämisessä 
ks. esim. Vanhoja 2006. Brown huomauttaa Carlsonin myös vääristelevän patristisia mainintoja 
Markuksesta: useimmat niistä eivät puhu mitään Markuksen muistista; Brown 2008, 560-561.

239Cosaert 2008, 30-31; lainausta hyödyntää myös Brown 2008, 551-552.
240Smith 1973, 133-134. Brown huomauttaa myös Klemensin sanavalinnasta “sanasta sanaan” 

(κατὰ λέξιν; Theod. II.22) evankeliumilainauksen edellä. Brownin tutkimuksen mukaan 

Klemensin kertoessa lainaavansa näillä sanoilla tekstiä jota hän pitää arvossa, hän lainaa sitä 
äärimmäisen tarkasti; Brown 2008, 554-555.

241Tämän johtopäätöksen tekee myös Brown 2008, 543.
242Smith 1973, 48.
243Brown 2008, 539. Brown viittaa esimerkiksi M. Luther Stirewaltin tutkimukseen aiheesta; 

Stirewalt Jr. 1993, 2, 15.
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laajemmaksi.244

Tähän vaihtoehtoon saattaa viitata myös Murgian ihmettelemä kirjeen 

aloitus: “Teit oikein pistäessäsi kuriin karpokraattien opetukset, joita ei pidä 

levittää” (καλῶς ἐποίησας ἐπιστομίας τὰς ἀῤῥήτους διδασκαλίας τῶν 

Καρποκρατιανῶν; Theod. I.2). Aloituksessa Klemensin voi sanoa menevän 

luontevasti suoraan (viralliseen) asiaan, etenkin, jos Theodoros kysyi Klemensiltä 

juuri tätä: tekikö hän oikein, kun hän teki lopun karpokraattien opin 

levittämisestä.245 Theodoros-kirjeen aloituksen luonnollisuutta puolustaa myös 

Jay: Klemensin kirje puolustaa Aleksandrian “oikeaa” Salaista Markuksen 

evankeliumia karpokraattien variaatiota vastaan, ja antiikista tunnetaan myös neljä 

muuta kirjettä, jotka pyrkivät samaan, ja jotka aloittavat menemällä suoraan 

käsillä olevaan asiaan.246

Kuten edellä olen osoittanut, Murgian ehdottaman sfragiksen osa-alueet 

muodostuvat ennen muuta Theodoros-kirjeen epätarkasta lukemisesta: aloitus on 

parhaiten ymmärrettävissä virallisena vastauksena Theodoroksen esittämään 

tiedusteluun ja se on myös linjassa muiden antiikin teosvariantteja vastustavien 

kirjeiden kanssa, eikä Klemens sano tekstiä vartioitavan tai pidettävän lukkojen 

takana. Salaisen Markuksen evankeliumin olemassaoloakaan ei tarvitse erikseen 

kieltää: senhän tietävät niin karpokraatit kuin Theodoroskin, ja todennäköisesti 

pian myös Theodoroksen seurakunta. Vaikka Salaista evankeliumia luettiinkin 

ainoastaan niille, joita oltiin vihkimässä “suuriin mysteereihin” (Theod. II.1-2), 

eivät “mystisiä” olleet suinkaan Markuksen lisäämät kertomukset, vaan ne 

episodit, joita hän ei lisännyt! Itse tekstissä ei ollut mitään salaista, vaan rajoitetun 

saatavuuden Klemens oli varannut tekstin oikealle tulkinnalle.247 (Theod. I.22-27)

Tiivistetysti: Klemensin ja Theodoroksen välisen kirjeenvaihdon 

rekonstruoiminen pelkän Theodoros-kirjeen pohjalta sisältää niin monta 

epävarmuustekijää, ettei Carlsonin esittelemiä pieniä erikoisuuksia voida pitää 

kovinkaan merkittävinä: on mahdollista kuvitella luontevia skenaarioita, joissa 

244Brown 2008, 540.
245Brown 2008, 542.
246Jay 2008, 586-596. Jayn neljä Theodoros-kirjettä vastaavaa tapausta ovat Apollonios 

Pergalaisen kirje Eudemokselle (Con. 1.pref.); Quintilianuksen kirje Tryfonille (Inst. pref.); 
Arrianoksen kirje Lucius Gelliukselle (Epict. pref.); Augustinuksen kirje Aureliukselle (ep. 
174); Jay 2008, 579.

247Brown 2005, xi, 62, 121-135.
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nämä erikoisuudet katoavat. Ajatus Theodoros-kirjeen sfragiksesta pohjautuu 

tekstin epätarkkaan lukemiseen eikä kirjeen sisältämien evankeliumilainausten 

käyttö poikkea lainkaan Klemensin varmasti aitojen tekstien tavasta siteerata 

evankeliumeita. Sitä vastoin Theodoros-kirje on hyvin samantapainen sellaisten 

antiikin kirjeiden kanssa, jotka myös vastustivat vaihtoehtoisia tekstivariantteja, 

kuten Klemens vastusti karpokraattien versiota Salaisesta Markuksen 

evankeliumista.

3.3 Salaisen Markuksen evankeliumin kummallisuudet

Klemensin kirjetekstin erikoisuuksien lisäksi Carlson havaitsee kummallisuuksia 

myös lainauksissa Salaisesta Markuksen evankeliumista. Kun Theodorokselle 

osoitettujen lauseiden sisältö ei vielä anna selkeää syytä pitää kirjettä modernina 

väärennöksenä, näyttää Salaisen Markuksen evankeliumin kertomus pitävän 

sisällään sellaista materiaalia, joka Carlsonin mielestä sisältää selviä viittauksia 

1950-luvun mielenmaisemaan, erityisesti tekstin suhtautumisessa 

homoseksuaalisuuteen. Erityisen selkeänä modernina viittauksena Carlson pitää 

mainintaa yön viettämisestä yhdessä Jeesuksen kanssa (ἔμεινε σὺν αὐτῷ τὴν νύκτα 

ἐκείνην; Theod. III.9), joka englanninkielisessä muodossaan “spend the night 

with” on kiertoilmaisu seksuaaliselle kanssakäymiselle. Tätä tulkintaa 

vahvistavana Carlson pitää ilmauksen kompositionaalista merkittävyyttä, sillä hän 

katsoo sen olevan kertomuksen kulminaatiopisteessä. Tämä on erikoista, koska 

Carlson ei löydä lauseelle paralleelia muista evankeliumeista eikä se Salaisen 

Markuksen evankeliumin narraatiossakaan tuo mitään uutta informaatiota 

Jeesuksen asumisjärjestelyihin – Theod. III.6 on jo kertonut Jeesuksen saapuneen 

(asumaan) rikkaan nuorukaisen taloon.248

Lisäksi tekstin edustama seksuaalinen lataus ei edusta antiikin 

mielenmaisemaa. Jeesuksen rakkaus kahteen eri nuoreen mieheen, Salaisen 

Markuksen evankeliumin rikkaaseen nuorukaiseen ja Getsemanesta alastomana 

paenneeseen nuorukaiseen (Mark. 14:51-52), sekä hänen kolmen naisen 

hylkäämisensä (Theod. III.14-16) identifioivat Jeesuksen Carlsonin mukaan 

ekslusiivisesti homoseksuaaliksi, vaikka antiikissa “seksuaalista orientaatiota ei 

248Carlson 2005, 66-67.
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käytetty määrittelemään seksuaalista identiteettiä”.249 Lisäksi Salaisen Markuksen 

evankeliumin nuorukaisen kuvataan olevan samalla sosiaalisella tasolla Jeesuksen 

kanssa, vaikka antiikissa tyypillisiä homoseksuaalisia pareja olivat esimerkiksi 

mies-poika (παῖς) ja vapaa-orja.250

Carlsonin mielestä Salaisen Markuksen evankeliumin nuorukaisen 

vaatetus on sama kuin Getsemanesta paenneen nuorukaisen251 ja tämän vihjeen 

Morton Smith on kirjoittanut tekstiin viittaukseksi 1950-luvulla Yhdysvalloissa 

tapahtuneisiin homoseksuaalien pidätyksiin julkisissa puistossa. Getsemanen 

puistokohtaus (Mark. 14:32-52) saa uuden sisällön linkityksessä Salaiseen 

Markuksen evankeliumiin, sillä moderni lukija ei voi olla hymyilemättä 

yhdistäessään nyt homoseksuaalisen nuorukaisen pakenemisen ja Jeesuksen 

pidättämisen Yhdysvalloissa 1950-luvulla tapahtuneisiin puistoratsioihin, joissa 

poliisit pidättivät homoseksuaaleja esimerkiksi nimikkeen “rikos luontoa vastaan 

tai muu irstailu”252 nojalla. Tämäkin sukkeluus olisi Carlsonin mukaan jäänyt 

antiikin lukijalta huomaamatta.253

On helppoa olla Carlsonin kanssa samaa mieltä siitä, ettei antiikin lukija 

olisi nähnyt Salaisessa Markuksen evankeliumissa mitään seksuaalisesti 

latautunutta. Mutta jos antiikin lukija olisi lukenut tekstin yhdellä tapaa, voiko 

moderni lukija todella lukea tekstin jollain aivan toisella tapaa ja väittää, että  

mahdollisuus lukea teksti jollain aivan toisella tavalla on osoitus sen modernista 

alkuperästä? Argumentti on helppoa viedä ad absurdum esittämällä, että 

mahdollisuus lukea Markuksen evankeliumin lyhyt loppu (Mark. 16:1-8) 

esimerkiksi lacanilaisen psykoanalyysin valossa254 osoittaa evankeliumin olevan 

lacanilaisen psykoanalyysin syntymisen jälkeen tuotettu teksti.255 Mahdollisuus 

lukea teksti valitulla lukutavalla kertoo usein vain sen, että tekstin lukija elää itse 

249“sexual orientation was not used to define sexual identity”; Carlson 2005, 68.
250Carlson 2005, 68-71. Perusteellisen selvityksen ateenalaisesta homoseksuaalisesta praxiksesta 

ja sen eroavaisuuksista Salaisen Markuksen evankeliumin lukutapaan Morton Smithin 
väärennöksenä tarjoaa Jeffery 2007a, 185-212.

251Molemmissa kyseinen puku on περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ (Mark. 14:51; Theod. III.8) 

eli “alastoman (ruumiin) päälle kiedottu pellavainen vaate”, joskin jotkut Markuksen 
evankeliumin käsikirjoitukset jättävät maininnan alastomasta ruumiista pois.

252“crime against nature or other lewdness”; Carlson 2005, 70.
253Carlson 2005, 69-70.
254Merenlahti 2006.
255Mielenkiintoista kyllä, raamatuntutkimuksen piirissä muutamat rekonstruktiot rakentavat 

valtaosin vain tämän argumentin varaan, esimerkiksi Barbara Thieringin teoria Uudesta 
testamentista vastarintaliikkeen peitekielisenä dokumenttina. Ks. esim. Thiering 1992.
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niiden ideologioiden ja tapahtumien jälkeen, jotka vaikuttavat hänen tapaansa 

lukea tekstiä valitulla lukutavalla.256

Carlsonin väitteen suurin ongelma on se, että se on yksinkertainen 

kehäpäätelmä. Teksti täytyy lukea seksuaalisesti latautuneena, koska se on 

kirjoitettu vuonna 1958 sisältämään juuri tällainen seksuaalinen lataus – mutta 

tämä on juuri se väite, jonka Carlson haluaa lukutavallaan todistaa! Jotta Salaisen 

Markuksen evankeliumin voi lukea “homovitsinä”257, ei sen voida ajatella olevan 

antiikkinen, vaan sen täytyy olla Morton Smithin luomus. Jotain on kuitenkin 

vialla, jos sama väitelause – esimerkiksi “Morton Smith väärensi Salaisen 

Markuksen evankeliumin” – on argumentissa sekä premissi että johtopäätös.258

Salaisen Markuksen evankeliumin lukeminen seksuaalisesti latautuneena 

tekstinä poikkeaa siitä, miten varhaiskristillistä kirjallisuutta ylipäätään tulkitaan. 

Yksi Theodoros-kirjeen antiikkisuuden puolustajista, John Dart, kysyykin, miksei 

kukaan lue homoeroottisuutta esimerkiksi Markuksen evankeliumin jakeeseen 

14:51259 tai Johanneksen evankeliumin jakeisiin 13:23,25260? Miksi vain Salainen 

Markuksen evankeliumi kalahtaa väärennöshypoteesin kannattajiin?261 Vaikka 

Carlson ei paralleelin olemassaoloa hyväksykään – hänen mielestään sen 

prepositio, sanajärjestys, ajanjakso ja verbin luku ovat vääriä262 – on Theod. III.9 

maininnalle yön viettämisestä vastine Johanneksen evankeliumissa. (Joh. 1:39) 

Kohtien samankaltaisuuden huomasi jo Morton Smith vuoden 1973 

kommentaarissaan263, häntä säesti Raymond E. Brown vuonna 1974264, ja 

uusimmista kommentoijista Scott G. Brown pitää Joh. 1:39:ää hyvänä 

paralleelina265. Carlsonin ehdotus englanninkielisen eufemismin “spend the night 

256Kirjallisuustieteessä lukijan merkitys tekstin tulkinnassa nähdään joko merkittävänä tai vielä 
merkittävämpänä; ks. esim. keskustelu teoksessa Interpretation and Overinterpretation 1992.

257Ilmaisua “a nice ironic gay joke” on Salaisesta Markuksen evankeliumista käyttänyt esim. 
Donald Harman Akenson; Akenson 2000, 87-88.

258Myös Brown huomauttaa tämän argumentin pyöreydestä arvioidessaan Peter Jefferyn 
teoksessa “The Secret Gospel of Mark Unveiled: Imagined Rituals of Sex, Death, and Madness 
in a Biblical Forgery” täysin Carlsonia vastaavaa päättelyä: “Tämä argumentti edellyttää juuri 
sen asian, jonka Jeffery pyrkii osoittamaan todeksi.”; “This argument presumes the very thing 
Jeffery is trying to demonstrate.”; Brown 2007, 27.

259“Jeesuksen mukaan oli lähtenyt nuori mies, jolla ei ollut yllään muuta kuin pellavainen vaate.”
260“Yksi opetuslapsista, se joka oli Jeesukselle rakkain, oli aterialla hänen vieressään... 

Opetuslapsi nojautui taaksepäin, Jeesuksen rintaa vasten.”
261http://neonostalgia.com/weblog/?p=415  
262Carlson 2005, 124 n 3.
263Smith 1973, 116.
264Brown 1974, 479.
265Brown 2005, 93; Brown 2006a, 315-318; Brown 2006b, 365-369.
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with” tosiasiallisesti olemassaolosta Salaisessa Markuksen evankeliumissa on sen 

laatuinen, että on paikallaan tarkastella itse lähdetekstiä perusteellisesti.266

καὶ ὀψίας γενομένης 

ἔρχεται ὁ νεανίσκος ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν

πρὸς αὐτὸν ποῦ μένει

περιβεβλημένος σινδόνα

ἐπὶ γυμνοῦ

καὶ ἔμεινε σὺν αὐτῷ καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν

τὴν νύκτα ἐκείνην. τὴν ἡμέραν ἐκείνην·

ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.

(Theod. III.7-9) (Joh. 1:39)

“Kun ilta oli tullut

nuorukainen saapuu “He siis tulivat ja näkivät

hänen (Jeesuksen) luokse missä hän (Jeesus) asuu

pellavainen vaate kiedottuna

alastoman (ruumiin) päälle

ja hän viipyi yhdessä hänen kanssaan ja he viipyivät hänen luonaan

sen yön. sen päivän;

oli kymmenes tunti.

Yksi merkittävä eroavaisuus pistää sekä alkutekstissä että käännöksessä 

lukijan silmään: Salainen Markuksen evankeliumi puhuu yön viettämisestä 

266Kreikankielisen tekstin käännös on kirjoittajan tekemä.
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yhdessä Jeesuksen kanssa, kun taas Johanneksen evankeliumin kahden oppilaan 

sanotaan viettäneen Jeesuksen kanssa “sen päivän”. Raymond E. Brown ehdotti jo 

vuonna 1974 Salaisen Markuksen yön ja Johanneksen päivän viittaavan 

asiallisesti samaan tapahtumaan, eli molemmissa tapauksissa olisi kysymys 

(modernissa mielessä) yön tuntien viettämisestä yhdessä. Johanneksen 

“kymmenes tunti” viittaa ilta-aikaan, kun taas juutalaisessa ajanlaskussa päivän 

katsotaan alkavan illasta.267

Carlsonin huomiot kohtien eroavuuksista eivät ole riittäviä. Scott G. 

Brown huomauttaakin, etteivät verbien erot vaikuta tekstien merkitykseen, sillä 

verbin luku heijastelee yksinkertaisesti lauseen subjektien lukua (yksi 

nuorukainen/kaksi oppilasta) ja verbin positio ennen tai jälkeen 

prepositioilmauksen on semanttisesti merkityksetön. Samoin lauseen semanttinen 

merkitys ei muutu, oli käytetty prepositio sitten σύν tai παρά eikä lauseiden 

kuvaamissa ajanjaksoissa – kun Johanneksen evankeliumin päivän viettäminen 

tarkoittaa todennäköisesti yön viettämistä – ole asiallisesti eroa. Brown löytää 

myös toisen kiinnostavan paralleelin Salaisen Markuksen evankeliumin katkelman 

ja Johanneksen evankeliumin katkelman väliltä: molemmat sijoittuvat Betaniaan 

Jordanin itäpuolelle. (Theod. II.23; Joh. 1:28) Tämä osoittaa Brownin mukaan 

sen, että näitä seuraavat Theod. III. 7-9 ja Joh. 1:39 ovat saman tradition 

variaatioita, eikä niiden samankaltaisuus ole vain sattumaa.268

Eufemistisen lukutavan ongelma on jälleen kerran siinä, että se toimii vain 

moderneissa kielissä. Salaisen Markuksen evankeliumin moderni alkuperä tulisi 

kuitenkin voida osoittaa ensin, ennen kuin tekstiin lähdetään konstruoimaan 

moderneja ilmauksia. Ylitulkinnan vaara on ilmeinen, ja ainakin yhdessä selvässä 

suhteessa Carlson näyttää ajautuneen virran viemäksi: hän väittää lauseen yön 

viettämisestä Jeesuksen kanssa olevan koko kertomuksen kulminaatiopiste, mutta 

ei millään tavalla perustele erikoista lukutapaansa.269 Salaisessa Markuksen 

evankeliumissa tarina etenee seuraavasti: “Illalla nuori mies tuli hänen luokseen 

pukeutuneena pellavaiseen vaatteeseen, joka verhosi hänen alastoman ruumiinsa, 

ja jäi hänen luokseen siksi yöksi, sillä Jeesus opetti hänelle Jumalan valtakunnan 

267Brown 1974, 479.
268Brown 2006a, 315-316.
269Carlson 2005, 66.
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salaisuuden” (καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται ὁ νεανίσκος πρὸς αὐτὸν περιβεβλημένος 

σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ καὶ ἔμεινε σὺν αὐτῷ τὴν νύκτα ἐκείνην. ἐδίδασκε γὰρ αὐτὸν ὁ 

Ἰησοῦς τὸ μυστήριον τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ; Theod. III.7-10). Carlsonin tapaan on 

mahdollista pitää yön viettämistä kertomuksen huippukohtana, mutta sen 

homoeroottinen sisältö on vastoin itse evankeliumitekstiä: Jeesuksen ja 

nuorukaisen yön kerrotaan kuluneen siihen, että Jeesus opetti (ἐδίδασκε) Jumalan 

valtakunnan salaisuuden, johon verbin aikamuodosta (imperfekti) päätellen meni 

koko yö. Tärkeä paralleeli on näin Mark. 4:11, jossa Jeesus toteaa uskoneensa 

oppilailleen Jumalan valtakunnan salaisuuden.270 Mikä tarkalleen ottaen on 

Jeesuksen opettama “Jumalan valtakunnan salaisuus”, on epäselvää. Säilyneessä 

aineistossa mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että salaisuudella olisi 

homoeroottinen ulottuvuus.271

Kuten Brown on edelleen huomauttanut272, myös muille Carlsonin 

raportoimille Salaisen Markuksen evankeliumin erikoisuuksille on löydettävissä 

paralleeleja kanonisista evankeliumeista. Theodoros-kirjeen kerronnassa “nuori 

mies katsoi häneen [Jeesukseen], rakasti häntä ja alkoi pyytää häntä luokseen” (ὁ 

δὲ νεανίσκος ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ ἤρξατο παρακαλεῖν αὐτὸν ἵνα μετ᾽ 

αὐτοῦ ᾖ; Theod. III.4-5). Markuksen evankeliumissa sama tilanne toistuu myös 

Jeesuksen ajaessa Legioonan ulos haudoissa asustelleesta miehestä. (Mark. 5:1-

20) Tämän miehen kerrotaan edelleen pyytäneen Jeesukselta, että hän saisi “jäädä 

hänen seuraansa” (μετ᾽ αὐτοῦ ᾖ; Mark. 5:18). Jeesuksen taas kerrotaan 

“rakastaneen” (ἠγάπησεν) rikasta miestä. (Mark. 10:21) Tarina Jeesuksen oikeista 

omaisista (Mark. 3:20-21, 31-35) näyttää puolestaan selkeältä paralleelilta Theod. 

III.14-16:n kuvaamalle naisten torjumiselle, mutta monet muunlaisetkin selitykset 

ovat mahdollisia: esimerkiksi Morton Smith näki Salaisen Markuksen 

evankeliumin toisen episodin (Theod. III.14-16) olevan selvästi jotain muuta kuin 

mitä evankelista oli alunperin merkinnyt muistiin – kysymyksessähän ei ole 

varsinaisesti kertomus lainkaan. Smith ehdotti Klemensin sensuroineen 

270Samoin ehdottaa Brown 2006b, 369.
271Näin kuitenkin spekuloi tunnetusti Morton Smith; Smith 1973, 251; Smith 1985, 114.
272Salaisen Markuksen evankeliumin kanonisten paralleelien osalta seuraan Brownin esitystä; 

Brown 2006a, 318-319.
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kohtauksen, jossa Salome olisi yrittänyt vietellä Jeesuksen.273 Lopulta ollaan 

jälleen kehäpäätelmän äärellä: jotta Salaisen Markuksen evankeliumin 

rakkauskertomuksen voisi hyvällä omallatunnolla lukea kuten Carlson sen lukee – 

aivan toisin kuin kanonisen Markuksen evankeliumin paralleelikohdat – täytyy 

olettaa, että teksti on Morton Smithin kynänterästä. Silloin kysymyksessä on 

kuitenkin virheellinen argumentti, petitio principii.

Morton Smithin ehdottama jälkimmäisen Salaisen Markuksen 

evankeliumin kertomuksen sensurointi selittää myös luontevasti viimeisen 

Carlsonin havaitseman erikoisuuden: arvioidessaan Scott Brownin kirjaa “Mark's 

Other Gospel: Rethinking Morton Smith's Controversial Discovery” alkuvuodesta 

2006 hän huomauttaa Brownin interkalaatioargumentin, jonka esittelen 

seuraavassa kappaleessa, heikkoudesta. Carlsonin mukaan Salaisen Markuksen 

evankeliumin kuvaus kolmen naisen torjumisesta ei päätä kertomusta nuoren 

miehen yöllisestä vihkimisestä Jumalan valtakunnan salaisuuteen samalla tavoin 

kuin kanonisen Markuksen evankeliumin interkalaation jakamat kertomukset 

täydentävät toisiaan.274

Brownin alkuperäinen argumentti oli siis ytimeltään seuraavanlainen: 

Klemens kertoo varsin tarkasti, mihin kohtaan kanonisen Markuksen tekstiä hänen 

siteeraamansa Salaisen Markuksen evankeliumin kohdat asettuvat. Tämän 

informaation valossa kertomus Sebedeuksen poikien pyynnöstä istua kirkkaudessa 

Jeesuksen oikealla ja vasemmalla puolella sijoittuu Salaisen Markuksen 

evankeliumin kahden episodin väliin. (Mark. 10:35-45) Vakiintunut näkemys 

Markuksen evankeliumin kirjallisista tekniikoista näkee evankelistan katkaisevan 

kertomuksen sijoittamalla jonkin toisen tarinan sen keskelle – Markuksen 

interkalaatioista käytetään myös englanninkielistä nimitystä “Markan sandwich 

technique”.275 Tarkoituksena on alleviivata jotain evankelistan teologista ajatusta 

ja valottaa molempien tarinoiden – sekä sen, joka katkaistaan keskeltä että sen, 

joka sijoitetaan tähän katkaisukohtaan – merkitystä. Brown katsoo kertomuksen 

Sebedeuksen poikien kysymyksestä paljastavan Jumalan valtakunnan salaisuuden, 

jonka Jeesus on rikkaalle nuorukaiselle paljastanut Salaisen Markuksen 

evankeliumin ensimmäisessä episodissa. Pellavainen vaate, joka nuorukaisella on 

273Smith 1973, 189-192; Smith 1985, 69-70.
274Carlson 2006, 186-187.
275Ilmaisua “sandwich” interkalaation synonyyminä käyttää esim. Dart 2003, 34.
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yllään, viittaa kasteeseen, ja tämä puolestaan viittaa Sebedeuksen poikien 

tarinassa marttyyriuteen. Getsemanessa (Mark. 14:32-52) pellavaisella vaatteella 

varustettu nuorukainen pakenee juuri, kun Jeesus on juomassa siitä maljasta ja 

ottamassa vastaan sitä kastetta, josta hän puhuu Sebedeuksen pojille. (Mark. 

10:39) Nämä ovat tosin jo paenneet paikalta. (Mark. 14:50) Valtakunnan 

salaisuuden ytimessä on Markuksen evankeliumin ajatus elämän menettämisestä, 

jotta sen voi löytää.276 (Mark. 8:35)

Tässä suhteessa Carlson onkin täysin oikeassa: Salaisen Markuksen 

evankeliumin jälkimmäinen kertomus ei ole oikea päätös sen ensimmäiselle 

kertomukselle.277 Mutta hänen johtopäätöksensä – syy tähän kertomusten 

epäsuhteeseen selittyy sillä, että Salainen Markuksen evankeliumi on Morton 

Smithin väärennös – ei ole ainoa vaihtoehto. Kanonisen Markuksen evankeliumin 

kertomus Jeesuksen vierailusta Jerikossa (Mark. 10:46) on tunnettu lacuna 

evankeliumin narraatiossa: jakeessa 10:46 kerrotaan Jeesuksen tulevan Jerikoon, 

mutta seuraavassa lauseessa hän jo lähdössä kaupungista. Mitä Jerikossa oikein 

tapahtui? Salaisen Markuksen evankeliumin teksti Theodoros-kirjeen 

säilyttämässä muodossa ei sekään lisää ymmärrystä asian suhteen, sillä 

kysymyksiä vailla vastauksia syntyy leegio: Keitä nämä naiset tarkalleen ottaen 

ovat? Mitä he tahtovat Jeesuksesta? Miksi Jeesus ei ota heitä vastaan? Mikä 

merkitys on tämän episodin sijoittumisella juuri Jerikoon? Markuksen 

evankeliumi on luonteeltaan kirjoitettuun muotoon saatettua suullista traditiota, 

jonka jokainen yksittäinen episodi (passiokertomusta lukuunottamatta) voidaan 

kertoa myös yksittäisenä anekdoottina Jeesuksen elämästä.278 Salaisen Markuksen 

evankeliumin jälkimmäinen episodi ei sen sijaan ole tällainen itsenäinen 

kertomus, vaan siitä puuttuvat kaikki omilla jaloillaan seisovan kertomuksen 

elementit. Theodoros-kirjeen säilyttämässä muodossa se ei varmasti olekaan 

evankelistan antamassa alkuperäisessä asussaan, vaan tunnistamattomaksi 

editoituna. Smithin ehdotus alkuperäiseksi kertomukseksi – Jeesuksen 

vietteleminen Salomen toimesta – on sinänsä mielenkiintoinen, mutta valitettavan 

epätodennäköinen. On nimittäin vaikea kuvitella, miten tällainen kertomus sopisi 

276Brown 2005, 165-175; Brown 2006b, 370-371.
277Myös Brown myöntää, ettei Salaisen Markuksen evankeliumin jälkimmäinen kertomus ole 

tyypillinen interkalaation katkaiseman kertomuksen loppu: vaikka se kylläkin jatkaa tarinaa, se 
ei saata sitä päätökseen; Brown 2005, 169.

278Ks. esim. Myllykoski 1997.
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yhteen rikkaan nuorukaisen yöllisen initiaation kanssa – on huomattava, ettei 

Smith pohtinut kysymystä tältä kannalta lainkaan, sillä Markuksen evankeliumin 

interkalaatioiden merkitys alettiin ymmärtää yleisesti vasta 1980-luvulla.279

On mahdollista, että jossain historian vaiheessa kertomus Jeesuksen 

vierailusta Jerikoon Markuksen evankeliumin luvussa 10 on ollut oikeanlainen 

vastapari kertomukselle Jumalan valtakunnan salaisuuden opettamisesta rikkaalle 

nuorukaiselle. Theodoros-kirjeen säilyttämässä muodossa kolmen naisen 

torjuminen ei sitä kuitenkaan ole. Alkuperäisen kertomuksen rekonstruointi on liki 

mahdotonta, sillä ainoa vihje sen sisällöstä lienevät Theod. III.15-16 säilyttämät 

kolme naista – rikkaan nuorukaisen sisar, hänen (kenen?) äitinsä ja Salome – 

mutta mikä heidän roolinsa tässä kertomuksessa olisi voinut olla?

Tämäkin skenaario on valitettavan epävarma, sillä Brownin näkemys 

Theodoros-kirjeen kahden kertomuksen suhteesta on sekin luonteeltaan 

spekulatiivinen: ehkä nämä kertomukset eivät ylipäätään kuulu yhteen. Klemens 

toteaa kirjeessään Theodorokselle, että Markus “lisäsi jo mainitsemiinsa tekoihin 

muita [Jeesuksen tekoja]” (ταῖς προγεγραμμέναις πράξεσιν ἐπιθείς καὶ ἄλλας; 

Theod. I.24). Vaikka Klemens tarjoaa tarkan sijainnin esittelemilleen kahdelle 

lainaukselle Salaisesta Markuksen evankeliumista, on mahdotonta tietää tarkasti 

näin syntyneen luvun 10 tarkka sisältö. Sisälsikö Salainen Markuksen 

evankeliumi muita interkalaatioita, miten sen struktuuri erosi kanonisen 

Markuksen evankeliumin struktuurista, ja jos kanoninen teksti laajennettiin 

myöhemmin – kuten Klemens asian esittää (Theod. I.15-27) – lakkasiko jokin 

kanonisen Markuksen evankeliumin interkalaatiokokonaisuus olemasta 

interkalaatio? On nimittäin todennäköistä, että Salainen Markuksen evankeliumi 

sisälsi muitakin eroja kanoniseen tekstiin kuin Klemensin siteeraamat kaksi 

kertomusta. Vain näiden kahden kertomuksen lisääminen Markuksen 

evankeliumiin tuskin riitti tekemään siitä “hengellisempää” (πνευματικώτερον), 

kuten Klemens Salaista Markusta luonnehtii. (Theod. I.21-22) On mahdollista, 

kuten Brown ajattelee, että Salainen Markuksen evankeliumi oli 

279Brown 2005, 178. Myös Helmut Koester puolusti Salaisen Markuksen evankeliumin 
autenttisuutta huomioimalla SBL 2008 Meetingissä, ettei Morton Smith ollut koskaan 
kovinkaan hyvä muotokriitikko, eikä näin ollen olisi voinut tuottaa Salaisen Markuksen 
evankeliumin kaltaista tekstiä; http://ntweblog.blogspot.com/2008/11/some-more-sbl.html
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merkkimäärältään kanonista tekstiä pidempi.280 Epävarmuustekijöitä kuitenkin 

riittää: emme tiedä, mikä on meidän tuntemamme kanonisen Markuksen 

evankeliumin suhde siihen kokonaisuuteen, josta Klemens käyttää ilmausta ταῖς 

προγεγραμμέναις πράξεσιν.281 Kun säilynyt evidenssi on näin puutteellista, ovat 

melkein kaikki johtopäätökset Salaisesta Markuksen evankeliumista valitettavan 

epäluotettavia.

Tiivistetysti: jokaiselle Carlsonin esittelemälle Salaisen Markuksen 

evankeliumin erikoisuudelle on löydettävissä paralleeli kanonisista 

evankeliumeista. Näistä erottuvin lause yön viettämisestä, jonka Carlson lukee 

englanninkielisenä eufemismina seksuaalisesta kanssakäymisestä (“spend the 

night with”), törmää vakaviin metodologisiin ongelmiin, sillä argumentissa sama 

väite – Morton Smith on väärentäjä – ei voi olla sekä premissi että johtopäätös. 

Carlsonin huomautus siitä, ettei Salaisen Markuksen evankeliumin jälkimmäinen 

episodi päätä ensimmäistä oikean interkalaation tavoin, pitää paikkansa, mutta ei 

välttämättä osoita Theodoros-kirjeen olevan moderni väärennös, sillä lukuisat 

muut seikat – erityisesti sensurointi ja/tai Salaisen Markuksen evankeliumin 

rakenteen väärä rekonstruointi – voivat selittää näiden kahden kertomuksen 

välisen epäsuhteen.

3.4 Morton Smithin asiantuntemus ja epäilyttävä toiminta

Kolmen edellisen alaluvun aikana olen tarkastellut sellaisia Carlsonin esittämiä 

väitteitä, jotka keskittyvät Theodoros-kirjeen sanastoon, kieliopilliseen 

muotoiluun ja kerronnan oletettuihin erikoisuuksiin. Vaikka jotkin Theodoros-

kirjeen ja Salaisen Markuksen evankeliumin piirteet saattavat herättää modernissa 

lukijassa hilpeyttä282, ei yksikään lukija antiikissa olisi tietenkään ymmärtänyt 

280Tämän oletuksen perustalle Brown on myös luonut Salaisen Markuksen evankeliumin (Secret 
Gospel of Mark) korvaavan nimityksensä “Longer Gospel of Mark”, lyhennettynä LGM.

281Markuksen evankeliumin kopiointihistoria on pahasti puutteellinen, ja evankeliumin 
alkuperäinen loppu, ellei Mark 16:8 ole todella tarkoitettu olemaan kertakaikkinen lopetus, 
näyttää kadonneen tyystin. Myös kaksilähdehypoteesin ongelmakohdat, erityisesti “minor 
agreements” Matteuksen ja Luukkaan välillä Markusta vastaan, viittaavat siihen suuntaan, ettei 
kanoninen Markuksen teksti ole se, mitä evankelistan kynästä ensimmäisellä vuosisadalla 
siirtyi kirjoitusalustalle. Jos Salainen Markuksen evankeliumi hyväksytään autenttiseksi 
(antiikkiseksi), todistusaineisto tämän puolesta alkaa näyttää jo hyvin todennäköiseltä.

282Morton Smith laski esimerkiksi leikkiä Salaisen Markuksen evankeliumin nuorukaisen ja 
kanonisen Markuksen evankeliumin Getsemane-kohtauksessa pakenevan nuorukaisen välisestä 
yhteydestä. Hän otsikoi pitämänsä luennon seuraavasti: “Cops Arrest Rabbi in Park with Naked 
Teenager”; Brown 2006b, 360.

68



yhteyttä 1900-luvun näkemykseen (homo)seksuaalisesta identiteetistä. Tekstin 

lukeminen modernista näkökulmasta ei ole ongelmallista – pikemminkin 

välttämätöntä – mutta siitä tehtävien johtopäätösten suhteen tulee olla 

varovaisempi. Carlsonin kokonaisargumentointi Theodoros-kirjeen epäaitouden 

puolesta ei kuitenkaan jää tähän, sillä hän menee syvemmälle tekstin 

rakenteeseen, ja yhdistelee luovalla tavalla Morton Smithin muita kirjoituksia 

Theodoros-kirjeeseen osoittaakseen sen modernin alkuperän.

Carlson aloittaa huijaushypoteesinsa tämän osa-alueen evidenssin 

kasaamisen kysymällä, olisiko Smith – jonka käsialan hän on jo aiemmin liittänyt 

Theodoros-kirjeen käsialaan283 – omannut riittävän määrän asiantuntemusta 

pystyäkseen luomaan uskottavan väärennöksen. Samaa kysymystä oli pohtinut 

Scott G. Brown alkuvuodesta 2005 ilmestyneessä monografiassaan “Mark's Other 

Gospel: Rethinking Morton Smith's Controversial Discovery”. Brown päätyi 

vastaamaan kysymykseen negatiivisesti – hänen mukaansa klassisen kreikan 

kyvykkäimmät osaajat pitivät Smithin kielitaitoa sittenkin liian vajavaisena 

tämänkaltaiseen tuotokseen284 mitä Carlson ei hyväksy alkuunkaan. Smithillä 

näyttää päinvastoin olevan juuri oikeanlainen yhdistelmä kokemusta Theodoros-

kirjeen kirjoittamiseen: hänen analyysinsä Vincent Taylorin Markus-

kommentaarista “The Gospel According to St. Mark: The Greek Text with 

Introduction, Notes, and Indexes” vuodelta 1952 osoittaa Markuksen kirjallisen 

tyylin olleen tuttua, ja Edgar Goodspeedin käännöstä hän kritisoi kreikankielen 

nyanssien kadottamisesta. 1950-luvun alussa Smith tutustui perusteellisesti 1700-

luvun käsikirjoituksiin – hän mainitsee 26.1.1953 päivätyssä kirjeessään 

ottaneensa yli 5000 valokuvaa näistä käsikirjoituksista285 – osoittaen artikkelissaan 

“Σύμμεικτα” myös pystyvänsä lukemaan ja litteroimaan niitä helposti. Juuri ennen 

vierailua Mar Sabaan Smithiltä ilmestyi artikkeli “The Image of God: Notes on 

the Hellenization of Judaism, with Especial Reference to Goodenough's Work on 

Jewish Symbols” alkuvuodesta 1958, jossa hän osoittaa asiantuntemuksensa 

Klemensin suhteen lainaamalla tätä neljästi. Samassa artikkelissa Smith myös 

hyödyntää Otto Stählinin Klemens-konkordanssia, joka – kuten Quentin Quesnell 

totesi vuoden 1975 artikkelissaan – on avainasemassa tämänkaltaista väärennöstä 

283Carlson 2005, 47.
284Brown 2005, 13. Jostain syystä Brown ei dokumentoi tätä väitettä.
285Stroumsa 2003, 150.
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tehtäessä. Carlson muistuttaa myös erikseen siitä, että Stählinin konkordanssi 

kuului Smithin henkilökohtaiseen kymmenentuhannen niteen kirjastoon.286

Resurssipula ei näin olisi Carlsonin mukaan estänyt Smithiä väärentämästä 

Theodoros-kirjettä. Isaac Vossiuksen teoskaan ei ollut 1950-luvulla erityisen 

kallis, varsinkin, jos Smith olisi ostanut jo valmiiksi etu- ja takakantta vailla 

olevan edition.287 Väärennöshypoteesi nimittäin selittää Carlsonin mukaan joukon 

muita yksityiskohtia Smithin käytöksessä: Carlson epäilee Smithin välttelevän 

sanomasta suoraan sitä, että hän tosiasiassa itse salakuljetti Vossiuksen teoksen 

luostarin kirjastoon. Lauseet, kuten ”Vierailuni aikana minun oli mahdollista 

tutkia, nimetä ja kuvailla noin seitsemänkymmentä nimekettä”288 ja ”Mikäli kirje 

oli todella Klemensin kirjoittama, minulla oli äärimmäisen merkittävä löytö 

käsissäni”289 olisi Carlsonin mielestä voitu lausua myös siten, ettei mahdollisuutta 

Vossiuksen teoksen salakuljettamisesta luostariin jätetä auki, kuten nyt käy.290 

Smithin Νέα Σιών –raportti kummastuttaa Carlsonia samasta syystä: Smith toteaa 

kuvailemiensa käsikirjoitusten yksinkertaisesti ”löytyvän” (εὑρίσκονται) luostarin 

tornikirjastosta.291 Quentin Quesnellin ensimmäisiin väärennösepäilyihin 

kirjoitettu vastine “On the Authenticity of the Mar Saba Letter to Clement” 

vuodelta 1976 taas näyttää kääntävän kaartelun asteen vieläkin suuremmalle. 

Carlson mm. huomauttaa tämän puolustuspuheenvuoron lauseessa “Tiivistetysti, 

on väärin väittää minun esittäneen, ennen uuden tekstin löytämistä, sitä teoriaa 

johon se ohjasi minut”292 esiintyvän viittauksen uuden tekstin löytämiseen 

sijaitsevan sellaisen lauseen keskellä, jolle Smith itse antaa totuusarvon “väärä”.293 

Toisaalta Smithin lause ”Jätin käsikirjoituksen Mar Saban kirjastoon eikä minulla 

ole tietoa mitä sille on tapahtunut”294 ei Carlsonin mielestä ilmaise riittävän 

selvästi sitä, että Smith olisi todella löytänyt käsikirjoituksen Mar Sabasta: sen voi 

286Carlson 2005, 8-9, 44-46, 63-64, 74, 128 n. 2.
287Carlson 2005, 45.
288“During my stay I was able to examine, label, and describe some seventy items.”; Smith 1973, 

ix.
289“If the letter was really by Clement I had a discovery of extraordinary importance.”; Smith 

1985, 18.
290Carlson 2005, 40.
291Smith 1960a, 111; Carlson 2005, 40.
292“In sum, it is false that I held, before discovering the new text, the theory to which it led me.”; 

Smith 1976, 196.
293Carlson 2005, 115 n. 45.
294“I left the MS in the Mar Saba library and have no information as to what has been done with 

it.”; Smith 1976, 196.
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konstruoida olevan tunnustus siitä, että Smith itse vei Theodoros-kirjeen luostarin 

kirjastoon.295

Erityisen painavana seikkana Carlson pitää sitä, ettei Smith käytä 

samantapaista kieltä muista Mar Saban luostarissa tekemistään löydöistä, 

esimerkiksi Sofokleen Aias-näytelmään 1400-luvulla kirjoitetusta scholiasta.296 

Suhtautuminen Salaiseen Markuksen evankeliumiin näyttää myös erikoiselta: jos 

Smith kerran uskoi vakaasti Theodoros-kirjeen autenttisuuteen, miksei hän 

hyödyntänyt sitä johdonmukaisesti omassa tutkimuksessaan, esimerkiksi vuonna 

1978 ilmestyneessä kirjassaan “Jesus the Magician”, jossa Smith vertasi 

Jeesuksen toimintaa muihin antiikin ihmeidentekijöihin. Sanalla sanoen, Smith ei 

Carlsonin mielestä käyttäydy kuin Theodoros-kirjeen tapaiseen huijaukseen 

viattoman odottaisi käyttäytyvän.297

Kaikki nämä epäilyttävät piirteet yhdessä osoittavat Carlsonin mielestä 

sen, että Smith on todellisuudessa väärentänyt Theodoros-kirjeen. Smithin taholta 

kysymys olisi yhden tieteentekemisen perusteen, hyväntahtoisuuden periaatteen, 

väärinkäyttämisestä: hän rakensi tarkoituksella käsikirjoituslöytönsä ympärille 

monimutkaisen historiallisen rekonstruktion historian Jeesuksesta ja hänen 

johtamastaan maagisesta juutalaisesta uskonnollisesta liikkeestä vain yhtä 

tarkoitusta varten, johtamaan muita tutkijoita harhaan. Carlsonin mielestä Smithin 

teoria on ansa, johon varomaton vertaisarvioija pyritään saamaan nalkkiin.298 

Hänen tekstuaaliset arvoituksensa, mukaanlukien erittäin tarkka kielenkäyttö, 

jossa ei koskaan sanota selvästi Theodoros-kirjeen löytyneen Mar Sabasta ilman 

Smithin myötävaikutusta, on puolestaan testi, jolla Smith haastaa arvioijansa 

nokkeluuskilpailuun kanssaan.299 Tiivistetysti: Smithillä oli Carlsonin mukaan 

tarpeellinen asiantuntemus uskottavan väärennöksen suorittamiseen, eikä Smithin 

epäilyttävää toimintaa voi selittää luontevammin millään muulla oletuksella kuin 

sillä, että hän itse väärensi Theodoros-kirjeen.

Morton Smith oli muodollisesti, esimerkiksi juuri monipuolisen 

kielitaitonsa osalta, erittäin pätevä eksegeetti.300 Hän näyttää myös tunteneen 

295“can even be construed as admitting to his depositing it there”; Carlson 2005, 41.
296Carlson 2005, 40. Smith julkaisi tämän löytönsä vuonna 1960 artikkelissa “New Fragments of 

Scholia on Sophocles' Ajax”; Smith 1960c.
297Carlson 2005, 77-78.
298Carlson 2005, 81, 87-90.
299Carlson 2005, 79.
300Smithin kielitaidosta ks. Cohen 1996b.
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kreikkalaiset käsikirjoitukset ja pystyi, kuten Carlson aivan oikein huomauttaa, 

“jopa kommentoimaan niiden ortografian ja aksentuaation epätarkkuuksia”.301 

Omien sanojensa mukaan Smith kiinnostui 1950-luvun taitteessa myös 

käsikirjoitusten metsästämisestä (manuscript hunting) opettajansa professori 

Werner Jaegerin vaikutuksesta.302 Erinomaisesta klassisten kielten lukutaidosta on 

kuitenkin pitkä matka tekstin tuottamiseen, vaikka klassillisen kreikan 

opiskelijoita onkin perinteisesti opetettu myös kirjoittamaan.303 Erityisen vaikeaa 

on tuottaa sellaista tekstiä, joka kelpaa muille kielen asiantuntijoille antiikkisena, 

kuten Klemensin kirje Theodorokselle on kelvannut.304 Carlsonin antamat 

esimerkit Smithin kielitaidosta eivät kerrokaan mitään siitä, minkälaista 

kreikankielistä tekstiä Smith pystyi tuottamaan: ymmärrys Jeesuksen lausuman σὺ 

λέγεις (Matt. 27:11) monimerkityksellisyydestä – kysymyksessä ei ole 

yksinkertainen myöntävä vastaus, vaan asianmukainen käännös olisi esimerkiksi 

“Niin sinä sanot” – osoittaa toki kreikankielen vivahteiden hallintaa, mutta ei sitä, 

pystyykö tämänkaltaiset vivahteet hallitseva henkilö todella myös kirjoittamaan 

antiikkiselta vaikuttavaa tekstiä.305

Vielä astetta ongelmallisempi on Carlsonin vakaumus siitä, että Smithin 

alkuvuodesta 1958 ilmestyneessä artikkelissa “The Image of God: Notes on the 

Hellenization of Judaism, with Especial Reference to Goodenough's Work on 

Jewish Symbols” tekemät lainaukset Klemens Aleksandrialaiselta osoittavat hänen 

tarvittaessa pystyvän myös kirjoittamaan kuin Klemens. Asia näyttää olevan 

Carlsonille erityisen tärkeä, sillä hän viittaa tämän artikkelin neljän Klemens-

lainauksen olemassaoloon kaikkiaan kolmeen eri otteeseen.306 Jokainen kerta 

kuitenkin vain alleviivaa asian ihmeellisyyttä: milloin kyvystä siteerata kirkkoisää 

301“even commenting on their inaccuracies in ortography and accentuation”; Carlson 2005, 76. 
Artikkeli, jossa Smith huomauttaa näistä epätarkkuuksista, on Smith 1956.

302Smith 1985, 8.
303Esim. Arthur Sidgwickin “Introduction to Greek Prose Composition” on ilmestymisestään 

lähtien 1870-luvulla ollut laajalti käytetty klassillisen kreikan kirjoittamisen opettamisessa. On 
todennäköistä, että myös Morton Smith sai jossain opintojensa vaiheessa opetusta kreikaksi 
kirjoittamisesta.

304Hedrick 2003 sanoo Klemens-tutkijoiden pääosin hyväksyneen Theodoros-kirjeen aitouden, 
mistä osoituksena oli sen liittäminen Klemensin tekstikorpukseen vuodesta 1980 alkaen; 
Hedrick 2003, 141. Carlson on eri mieltä, sillä Theodoros-kirje otettiin editori Ursula Treun 
mukaan vain “provisionaalisesti”, jotta tutkijat voisivat keskustella aiheesta; Carlson 2005, 49-
50. Toisaalta Smith ja Risto Lauha katsovat kirjeen kelvanneen tekstinsä puolesta autenttisena; 
Smith 1982, 452; Lauha 1987a, 208.

305Carlson 2005, 128 n. 2.
306Carlson 2005, 9, 64, 75.
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on tullut “riittävän asiantuntemuksen” (necessary... level of experience)307 osoitus; 

asiantuntemuksen, joka on riittävä tuottamaan kolme sivua kirkkoisää tyylillisesti 

muistuttavaa alkukielistä kirjoitusta? Guy G. Stroumsan toimittamassa Morton 

Smithin ja Gershom Scholemin välisessä kirjeenvaihdossa vuosilta 1945-1982 

Smith kyllä mainitsee vuonna 1948 tutkivansa kirkkoisistä “erityisesti Klemens 

Aleksandrialaista” (especially Clement of Alexandria), mutta tämä 

yksittäismaininta tuskin riittää osoittamaan Smithin kykenevän kirjoittamaan kuin 

Klemens kymmenen vuotta myöhemmin.308 Mikäli Smith todella väärensi 

Theodoros-kirjeen, on hänen täytynyt pitää erikoislaatuinen Klemens-osaamisensa 

visusti piilossa. Carlsonkin joutuu nimittäin myöntämään sen, että teknisesti 

ottaen Smith ei – Klemens-sitaateista huolimatta – ollut ennen Theodoros-kirjeen 

löytymistä julkaissut mitään Aleksandrian kristillisen filosofikoulun johtajasta, ei 

edes kirja-arvostelua.309 Myöskään Smithin jäämistöä tutkineen Allan J. Pantuckin 

mukaan Smith ei näytä työskennelleen Klemens Aleksandrialaisen parissa ennen 

vierailuaan Mar Sabassa vuonna 1958.310

Entä minkälaisia argumentteja ovat Carlsonin huomautukset Smithin 

tilaisuudesta suorittaa uskottava väärennös? Carlsonin mukaan Smith omisti Otto 

Stählinin Klemens-konkordanssin, olisi voinut hankkia Vossiuksen kirjan 

haltuunsa ennen matkaa Mar Saban luostariin, ja olisi voinut salakuljettaa 

pienikokoisen opuksen paitansa alla keljaan, jossa hän luostarikirjastoa 

luetteloidessaan työskenteli.311 Näissä väitteissä Carlson näyttää astuvan kovin 

kevein perustein spekulatiivisen ja todennäköisen argumentin rajaviivan yli – totta 

kai Smithille “olisi ollut mahdollista” yksi jos toinenkin asia, mutta pelkästä 

mahdollisuudesta ei ilman muita perusteita voi rakentaa kokonaisargumentin osaa. 

Tämä tapa on sen sijaan tyypillinen salaliittoteorian rakennuspalikka.312

307Carlson sanoo tarkalleen ottaen seuraavasti: “the level of experience that... was necessary [for 
forgery] – and Smith had that level of experience”; Carlson 2005, 63.

308Morton Smith and Gershom Scholem, Correspondence 1945-1982, 28. Kirjeiden toimittajalle, 
Guy G. Stroumsalle, kirjeet osoittavat ennen kaikkea sen, että Smithin ymmärrys Theodoros-
kirjeestä kehittyi asteittain; Grafton 2009.

309Smith 1976, 197 n. 7; Carlson 2005, 63. Hieman myöhemmin Carlson toteaa toisella tapaa 
vastatessaan Scott Brownin johtopäätökseen, ettei Smith julkaissut mitään Klemens 
Aleksandrialaisesta ennen 1970-lukua. Carlson sanoo Brownin johtopäätöksen olevan 
“epätarkka” (incorrect), sillä Smith 1958 sisälsi neljä siteerausta Klemensiltä; Brown 2005, 38; 
Carlson 2005, 75.

310Henkilökohtainen kirjeenvaihto Allan J. Pantuckin kanssa.
311Carlson 2005, 37, 45.
312Carlsonin puolustukseksi on sanottava, että suurin osa hänen ongelmallisesta 

argumentaatiostaan tuodaan pöytään sen jälkeen, kun Smithin käsialan yhteys Theodoros-
kirjeen ja MS numero 22:n käsialaan on jo (yritetty) osoittaa todeksi. Salaliittoteoria-ajattelun 
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Väännellessään Smithin lauseiden merkityksiä Carlson taas vaikuttaa 

lähinnä paranoidiselta. Hän sanoo suoraan Smithin lauseen ”Jätin käsikirjoituksen 

Mar Saban kirjastoon eikä minulla ole tietoa, mitä sille on tapahtunut”313 voitavan 

konstruoida olevan tunnustus siitä, että Smith itse vei Theodoros-kirjeen luostarin 

kirjastoon.314 Verbi, jota Carlson käyttää, on englanninkielen “construe”, joka 

Merriam-Websterin online-sanakirjan mukaan tarkoittaa intransitiivisena 

“kääntämisen yhteydessä lauseen tai lauseenosan rakentamista”, mutta 

transitiivisena “lauseen tai lauseenosan sanojen yhteyksien ja asettelun 

analysoimista” ja “merkityksen tai intention selittämistä tai ymmärtämistä tietyllä  

tavalla tai tiettyihin olosuhteisiin nähden.”315 Carlson ajattelee todennäköisesti 

hyödyntävänsä verbiä transitiivisesti ensimmäisessä Merriam-Websterin 

antamassa merkityksessä, ja haluaa kiinnittää huomion Smithin “I left” –lauseen 

kaksoismerkityksellisyyteen – joko hän löysi käsikirjoituksen ja jätti sen luostariin 

tai sitten hän vei käsikirjoituksen luostariin ja jätti sen sinne; kieliopillisesti 

molemmat tulkinnat ovat mahdollisia. Verbin toinen transitiivinen merkitys avaa 

kuitenkin kiinnostavia näköaloja Carlsonin kokonaisargumentoinnin arviointiin. 

Tapa rakentaa316 uusia merkityksiä yllättävistä lähteistä tiettyyn tarkoitushakuiseen 

päämäärään nähden on toinen tyypillinen salaliittoteorian rakennuspalikka, jota 

Carlsonin voikin sanoa hyödyntävän varsin menestyksekkäästi: Smithän ei 

Carlsonin mielestä käyttäydy lainkaan siten kuin viattoman huijauksen uhrin voisi 

olettaa käyttäytyvän.317 Mikään ei riitä, vaan kaikki, mitä Morton Smith on 

koskaan sanonut, tehnyt tai kirjoittanut, voidaan kääntää häntä vastaan.

Lopuksi on todettava, ettei Carlsonin argumentointi Smithin 

asiantuntemuksella ja epäilyttävällä toiminnalla täytä kaikilta osiltaan tieteellisen 

argumentoinnin vaatimuksia. Smithillä ei todisteiden valossa näytä olleen erityistä 

asiantuntemusta Klemensistä, mutta Markuksen evankeliumin suhteen tilanne on 

jo parempi. Salaisen Markuksen evankeliumin kaksi episodia Smith olisi ehkä 

kyennytkin kokoamaan – erityisesti, mikäli hän toimi mm. Raymond E. Brownin 

perusteita, mm. teorian ja evidenssin erottamisen problematiikkaa, pohditaan tämän tutkielman 
4. luvussa.

313“I left the MS in the Mar Saba library and have no information as to what has been done with 
it.”; Smith 1976, 196.

314“can even be construed as admitting to his depositing it there”; Carlson 2005, 41.
315Kursivointi kirjoittajan; http://www.merriam-webster.com/dictionary/construe
316Construe-verbin taustalla on latinan construere, joka tarkoittaa rakentamista; 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/construe
317Carlson 2005, 77-78.
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olettamalla leikkaa-liimaa-menetelmällä, poimimalla osia kanonisista 

evankeliumeista318 – mutta kuka olisi silloin kirjoittanut Klemensin kirjeen? 

Smithin toiminnan “epäilyttävyys” taas syntyy ennen muuta Carlsonin tavasta 

hakea kaikista mahdollisista lähteistä tukea huijaushypoteesilleen, eikä “olisi 

mahdollista” –tason argumentointia voida pitää kovinkaan vakuuttavana.

3.5 Bart D. Ehrmanin ironia – James H. Hunterin romaani

Muita epäilyttäviä yksityiskohtia Theodoros-kirjeestä on löytänyt esimerkiksi Bart 

D. Ehrman, joka epäilee teoksessaan “Lost Christianities: The Battles for 

Scripture and the Faiths We Never Knew” Morton Smithin huumorintajun 

vaikuttaneen siihen, minkä teoksen takasivuille Theodoros-kirje on kopioitu. 

Samalla Ehrman vihjaa kyseessä olevan jälleen yhden Smithin tarkoituksella 

jättämistä vihjeistä. Populaariteoksessaan “The Secret Gospel” Smith on valinnut 

kuvitukseksi kokonaisen aukeaman Vossiuksen kirjasta, kun taas akateeminen 

esitys “Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark” sisälsi kaikesta 

“turhasta” rajatut kuvat Theodoros-kirjeen kolmesta lehdestä. Näin ainoastaan 

populaariteoksessa on selvästi luettavissa Isaac Vossiuksen latinankielisen 

esityksen lopetus. Ehrman huomauttaa Smithin kollegoiden vain harvassa 

tapauksessa syventyneen tähän populaariteokseen Smithin perusteellisen 

akateemisen analyysin asemasta. Näin vihje kirjeen kirjoittajan huumorintajusta 

on piilotettu kuin Edgar Allan Poen novellissa “The Purloined Letter” ikään, 

kaikkien nähtäville, mutta niin ilmeiseen paikkaan, ettei kukaan tule sitä 

huomanneeksi. Ensinnäkin Isaac Vossiuksen tarkoitus oli tehdä ero Ignatios 

Antiokialaisen aitojen ja epäaitojen kirjeiden välillä sekä siivota aidot kirjeet 

myöhemmistä interpolaatioista. Ehrman huomauttaa Theodoros-kirjeen olevan 

mahdollisesti epäaito, ja tällaisena sen täydentäessä kanonista Markuksen 

evankeliumia siitä tulisi myös myöhempi interpolaatio. Toiseksi Vossius päättää 

esityksensä esittelemällä Barnabaan kirjeeseen tehtyjä lisäyksiä. Hän toteaa 

seuraavasti: “Tuo ylen julkea henkilö täytti enemmänkin sivuja näillä 

turhuuksilla” (Plutes enim paginas nugis iftis implerat impudentiffimus ifte 

nebulo) – Vossius tarkoittaa tietenkin Barnabaan kirjeen väärentäjää. Seuraavalta 

sivulta alkaa Theodoros-kirje: onko senkin kirjoittanut “ylen julkea henkilö”?319

318Brown 1974, 482-483.
319Ehrman 2003a, 87; Ehrman 2003b, 162.
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Toinen yksityiskohta Theodoros-kirjeen autenttisuuskysymyksen 

tarkastelussa avaa puolestaan huimaavia näköaloja jokaiseen mahdolliseen 

suuntaan. Onko mahdollista, että Morton Smith olisi häikäilemättömästi ja 

harvinaista kylmäverisyyttä osoittaen lainannut koko ajatuksen aiemmin 

tuntemattoman tekstin löytymisestä Mar Saban luostarista James H. Hunterin 

vakoojaromaanista “The Mystery of Mar Saba”, joka julkaistiin ensimmäisen 

kerran vuonna 1940? Smithin löytötarinan ja Hunterin romaanin oletettuihin 

yhtäläisyyksiin kiinnitti ensimmäisenä huomiota Philip Jenkins vuonna 2001 

ilmestyneessä monografiassaan “Hidden Gospels: How the Search for Jesus Lost 

Its Way”. Selkein yhtäläisyys on luonnollisesti löydön tapahtumapaikka, Mar 

Saban luostari. Hunterin romaanissa tutkija, Sir William Bracebridge on Smithin 

tapaan katalogisoimassa luostarin kirjaston kokoelmia, kun hän löytää antiikin 

käsikirjoitukselta näyttävän väärennöksen otsikolla “Nikodemoksen 

evankeliumi”.320 Carlson seuraa Jenkinsiä ja huomaa, että sekä Salainen 

Markuksen evankeliumi että Nikodemoksen evankeliumi selittävät 

ylösnousemuksen naturalistiselta pohjalta – Salaisen Markuksen evankeliumin 

nuorukainen huutaa Jeesuksen lähestyessä hautaa ilmaisten näin olevansa elossa. 

Kuten Jenkins, myös Carlson katsoo Theodoros-kirjeen ja Nikodemoksen 

evankeliumin olevan pohjimmiltaan samanlaisia, antiikin dokumenttien 

väärennöksiä.321

Kun Jenkins oli saanut avattua pelin Hunterin romaanin ja Smithin 

löytötarinan vertailun suuntaan, alkoi yhtäläisyyksiä löytyä enemmän ja 

enemmän. Chris Price löytää lukuisia “hämmästyttäviä paralleeleja” “The 

Mystery of Mar Saba” –romaanin sivuhenkilön ja Morton Smithin välillä: 

romaanissa Lontoon poliisipäällikön, Lord Moretonin nimi eroaa Morton-nimen 

kirjoitusasusta vain yhden kirjaimen verran, mutta niiden ääntämys ei eroa 

toisistaan lainkaan. Samantapainen yllättävä linkki löytyy Hunterin romaanin 

alkuperäispainoksen pölysuojasta, jossa on kirjoitettu ensin lihavoidulla fontilla 

“It is prophetic” eli “Se on profeetallista” ja sitten kursivoidulla fontilla “Isn't It 

True? Fiction Yesterday – Fact Today!” eli “Eikö se ole totta? Tarua eilen – tänään 

totta!”322 Thomas Anderson taas löytää Nikodemoksen evankeliumista kaksi 

320Jenkins 2002, 102.
321Carlson 2005, 19-20, 83.
322http://christiancadre.blogspot.com/2005/07/is-secret-gospel-of-mark-modern.html  
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samaa elementtiä kuin Salaisesta Markuksen evankeliumista, sillä molemmissa 

esiintyvät kiven vierittäminen haudan suulta sekä pellavainen vaate. Morton 

Smithiä voi myös verrata romaanissa väärennöksen tehtailevaan Yphantikseen, 

joka Smithin tavoin on tämän alan (väärennösalan?) johtava tutkija.323

Miten “The Mystery of Mar Saba” –romaanin ja Morton Smithin 

löytötarinan yhteneväisyyksiin tulisi oikein suhtautua? Scott Brown katsoo 

esitettyjen paralleelien olevan aivan liian yleisellä tasolla, sillä ainoastaan kahden 

yksityiskohdan voi sanoa vastaavan toisiaan: molemmissa kertomuksissa 

päähenkilö on tutkija, ja Mar Saban luostarissa tehdään löytö. Muutoin tarinat 

eivät vastaa toisiaan, Hunterin romaanin käsikirjoituslöytö tehdään esimerkiksi 

vanhassa kappelissa irtonaisen kiven takaa, kun taas Theodoros-kirje löydettiin 

luostarin tornikirjastosta 1600-luvulla painetun teoksen takasivuille kopioituna.324 

Toinen ilmeinen ero on se, että Nikodemoksen evankeliumi näyttää antiikin 

aikaiselta käsikirjoitukselta, kun taas Theodoros-kirje näyttää 1700-luvulla 

tehdyltä kopiolta. Brown jopa ehdottaa, että yhteneväisyys romaanin ja Smithin 

tarinan välillä on lähinnä seurausta romaanin juonen tarkoituksellisesta 

vääristelystä.325

Carlsonin ajatus molempien tekstien sisältämästä naturalistisesta 

lähtökohdasta on toki kirjoitettu juuri tähän tapaan Hunterin romaaniin – 

Nikodemoksen evankeliumi pyrkii kertomuksessa osoittamaan sen, että Jeesuksen 

ruumiin katoaminen johtuu inhimillisten tekijöiden eikä jumalallisten 

toiminnasta326 – mutta Salaisen Markuksen evankeliumin kuvaamaa huutoa, joka 

kuuluu haudasta Jeesuksen lähestyessä sitä, voidaan tuskin pitää osoituksena siitä, 

että kertomuksen nuorukainen olisi vielä elossa. Salainen evankelista käyttää tästä 

huudosta sanaparia φωνὴ μεγάλη (Theod. III.1), joka kanonisessa Markuksen 

evankeliumissa kuullaan demonien suusta. (Mark. 1:26 jne.) Scott Brownin 

tulkinta, jonka mukaan nuorukainen on kuollut ja kuullulla äänellä demoninen 

ulottuvuus, on luontevin vaihtoehto.327 On erikoista, ja ehkä myös 

huomionarvoista, että tässä kohtaa Carlson lukee tekstiä yhtä historistisesti kuin 

Michael Baigent, Richard Leigh ja Henry Lincoln teoksessa “Holy Blood, Holy 

323http://uppenbarelse.blogspot.com/2005/07/cadre-comments-mystery-of-mar-saba-and.html  
324Hunter 1943, 281; Brown 2005, 57-58.
325Brown 2005, 58.
326Hunter 1943, 279-280.
327Brown 2005, 79-84.

77

http://uppenbarelse.blogspot.com/2005/07/cadre-comments-mystery-of-mar-saba-and.html


Grail”, jossa ajatus Salaisen Markuksen evankeliumin huudon tämänpuoleisesta 

luonteesta esitettiin ensimmäisen kerran.328

Lopulta kysymys on siitä, kuinka pitkälle meneviä johtopäätöksiä voidaan 

tieteellisen  argumentoinnin puitteissa vetää kahden eri lähteen muodostamista 

intertekstuaalisista linkityksistä. Toisin sanoen kysymys on siitä, kuka laittaa 

intertekstuaaliset linkitykset paikalleen. Vallitsevan kirjallisuustieteellisen 

paradigman mukaan tekstin lukijalla on suurin yksittäinen merkitys siinä, miten 

jokin tietty teksti asettuu suhteeseen joihinkin muihin teksteihin.329 Asiaa on 

helppo tarkastella katsomalla Chris Pricen esittämää yhtäläisyyttä lordi Moretonin 

ja Morton Smithin nimien välillä. On huomattavan epäselvää, mitä tästä 

linkityksestä pitäisi oikeastaan päätellä, kun lordi Moretonin fiktiivinen hahmo 

tuli julkisuuteen Hunterin romaanin ensimmäisen painoksen myötä vuonna 1940, 

mutta Morton Smith oli saanut nimensä jo syntyessään. Onko se järkevä 

johtopäätös, että Morton Smith, lukiessaan Hunterin romaania, huomaa 

samankaltaisuuden oman nimensä ja lordi Moretonin nimen välillä, ja päättää 

tämän seurauksena tehtailla väärennöksen, joka peilaa myös romaanin muuta 

juonta? Vai tunsivatko Morton Smith ja James H. Hunter toisensa – 

äärikonservatiivinen evankelikaali ja liberaali anglikaani – ennen “The Mystery of 

Mar Saba” –romaanin kirjoittamista, 1930-luvun lopulla, jolloin Smithillä oli jo 

suunnitelma väärennöksestä olemassa, ja Hunter, kuultuaan tästä suunnitelmasta, 

päätti kirjoittaa tarinaansa sivuhenkilön, jonka nimi oli ääntämisasultaan sama 

kuin hänen nuoren ystävänsä (Morton Smith syntyi vuonna 1915)? Kolmas 

mahdollinen skenaario olisi sellainen, jossa Morton Smith, seurattuaan ensin 

Hunterin romaanin juonta väärennöksen löytätarinan rakentamisessa, päättää 

vahvistaa yhteyttä romaaniin vaihtamalla nimensä muistuttamaan yhtä romaanin 

sivuhenkilöä – ellei sitten samankaltaisuus lordi Moretonin ja Morton Smithin 

nimien välillä ole silkkaa sattumaa.

Kun raamantuntutkimuksessa arvioidaan tekstien välistä kirjallista tai 

traditiohistoriallista riippuvuutta toisistaan, yksittäiset samankaltaisuudet eivät 

vielä riitä niitä osoittamaan. Kirjallisen riippuvuuden voi katsoa olevan 

todennäköinen, jos teksti sisältää sanatarkkoja lainauksia tai vähintään seuraa 

328Baigent 1983, 321.
329Ks. esim. keskustelu teoksessa Interpretation and Overinterpretation 1992. Vaikka Eco et al. 

ovat monessa suhteessa erimielisiä, he eroavat suhtautumisessaan lukijan rooliin teoksen 
tulkinnassa lähinnä siinä, pitävätkö he lukijan roolia merkittävänä vai vielä merkittävämpänä.
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toisen tekstin rakennetta tarkasti. Vähäisempi yhteneväisyys saattaa viitata 

yhteisen tradition käyttöön, mutta mitä vähemmän tekstien väliltä on mahdollista 

löytää paralleeleja, sitä epätodennäköisempi niiden keskinäinen riippuvuus – 

toisistaan tai yhteisistä traditioista – on.330 Myös itse paralleeleista voidaan 

päätellä paljon. Mikäli Mar Saban luostari ei olisi toiseksi vanhin ja samalla 

toiseksi tunnetuin idän kirkon luostari Lähi-idässä Siinailla sijaitsevan Pyhän 

Katariinan luostarin jälkeen, tapahtumapaikan yhteneväisyyttä voisi pitää 

merkittävämpänä kuin nyt. Toinen todellinen paralleeli, päähenkilö on 

akateemisen maailman edustaja, on vieläkin yleisemmän tason yhteneväisyys: 

sekä romaani että Smithin löytötarina sijoittuvat moderniin maailmaan, jossa 

'tutkijat' arkkityyppeinä eivät sinänsä ole harvinaisia. Ajatukset kiven 

vierittämisestä ja pellavaisesta vaatteesta eivät taas ole ensisijaisesti 

intertekstuaalisia linkkejä Hunterin romaanin ja Salaisen Markuksen 

evankeliumin, vaan Salaisen Markuksen evankeliumin ja kanonisen Markuksen 

evankeliumin Getsemane-kohtauksen/hautakohtauksen välillä (Mark 14:51-52; 

16:3-4), jonka pohjalta myös Hunter rakentaa oman kuvauksensa fiktiivisessä 

Nikodemoksen evankeliumissa.

Ehrmanin löytämä ironia Theodoros-kirjeen sisältävässä Vossiuksen 

kirjassa on saman tason argumentti väärennöksen puolesta kuin Smithin 

löytötarinan yhteys Hunterin romaaniin. Yksityiskohtana se on yllättävä, 

kiinnostava, ajatuksia herättävä, huvittava ja häiritsevä. Kuinka pitkälle meneviä 

johtopäätöksiä tällaisen yksityiskohdan perusteella on syytä tehdä? Ehrmanin 

ironia ja Hunterin romaani ovat metodologisesti erittäin ongelmallisia 

argumentteja, sillä esitetyt linkit tekstien (Vossiuksen kirja – Theodoros-kirje; 

Hunterin romaani – Smithin löytötarina) välillä ovat sellaisia, joita nokkela tutkija 

voisi kehitellä lisää vaikka kuinka paljon. Luvussa 4 käsittelen Hunterin romaania 

ja Ehrmanin ironiaa vastaavia Carlsonin esittämiä argumentteja, Morton Smithin 

tekstiin kätkemiä vihjeitä henkilöllisyydestään, ja pohdin tarkemmin kysymystä 

tieteen ja pseudotieteen välisestä rajasta. Suurin yksittäinen ongelma 

tämänkaltaisessa argumentoinnissa on se, että tekstien välisen riippuvuussuhteen 

osoittamiseen vaadittavan argumentoinnin tason laskeminen näin alas merkitsee 

lopulta perinteisen raamatuntutkimuksen muuttumista mahdottomaksi – maailma 

on täynnä varjoakateemista “tutkimusta”, jossa Ehrmanin ironian ja Hunterin 

330Ks. esim. Riekkinen 1986, 133, 198-208.
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romaanin tapaisilla todisteilla osoitetaan esimerkiksi kanonisten evankeliumeiden 

olevan Josefuksen teksteihin pohjautuvia parodioita.331

331Esim. Atwill 2005.
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4 Klemensin kirje Theodorokselle: salaliittoteoria

4.1 Johdanto huijarin jättämiin vihjeisiin

Luvuissa 2 ja 3 olen arvioinut Stephen C. Carlsonin huijaushypoteesia 

tarkastelemalla Theodoros-kirjeen ulkoista ja sisällöllistä ulottuvuutta. Omaksi 

pääluvukseen olen halunnut vielä nostaa Carlsonin väitteet, joiden mukaan 

Morton Smith jätti tekstiin tarkoituksella vihjeitä omasta henkilöllisyydestään. 

Kysymyksessä ei ole enempää eikä vähempää kuin huijarin täydellinen tunnustus, 

sillä Carlsonin mukaan Smith piilotti monimutkaiseen huijaukseensa 

kolminkertaisen ja kolmitasoisen viittauksen itseensä. Toisessa luvussa 

esittelemäni Madiotes-vihje on ensimmäisen tason tunnustus, viittaus yhteen 

kirjurin eli Smithin itsensä fyysiseen ominaisuuteen, kaljuuteen. Toisen tason 

tunnustus löytyy Klemensin tekstistä, johon Carlson väittää Smithin kätkeneen 

oman etu- ja sukunimensä. Viimein kolmannen tason tunnustus on piilotettu 

Salaisen Markuksen evankeliumin tekstiin, josta Carlson löytää Smithin 

henkilökohtaisen sfragiksen, (epä)aitouden sinetin. Kuten luvussa 3.4 totesin, 

nämä tekstuaaliset arvoitukset, mukaanlukien erittäin tarkka kielenkäyttö, jossa 

Smith ei koskaan sano selvästi Theodoros-kirjeen löytyneen Mar Sabasta ilman 

hänen myötävaikutustaan, on Carlsonin mukaan tarkoitettu testiksi.332 Onko 

ketään, joka olisi tarpeeksi nokkela luoviakseen Smithin rakentaman 

valheverkoston läpi?

Carlsonin on todennut blogissaan parhaan mahdollisen huijauksen olevan 

sellainen, jossa “kaikki, mikä on kirjoitettu, on totta, mutta lukija siitä huolimatta 

päätyy ajattelemaan asiaa väärin”.333 Tämä hienovarainen kielenkäyttö sekä 

kirjoittajan jättämät vitsit ja vihjeet identifioivat Theodoros-kirjeen kirjalliseksi 

genreksi “huijauksen” (hoax). Väärennöksestä (forgery) huijaus eroaa monin 

tavoin. Varsinainen väärennös tehdään yleensä jonkin selvän edun, kuten rahan tai 

maineen, saavuttamiseksi. Pulmallisempi tapaus on huijaus, jonka motiivit ovat 

monisyisempiä. Huijari saattaa haluta haastaa kriitikot kilpailuun siitä, kuka 

onkaan lopulta älykkäin tai hän saattaa pitää tekaistua materiaaliaan lähinnä 

332Carlson 2005, 73-74, 79.
333“everything written is true, but the reader somehow gets the wrong idea“; 

http://www.hypotyposeis.org/weblog/2006/07/opposite-day-carl-stephenson-on-secret.html
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käytännön pilana. Jälkimmäinen on haastavaa myös huijarille itselleen, sillä liian 

hyvin suoritetusta huijauksesta tulee helposti totta: huijari ei ehkä koskaan saa 

kaipaamaansa tyydytystä päästessään paljastamaan jäynänsä, jos hänen 

tunnustustaan ei uskota. Sen vuoksi Carlson ajattelee huijarin jättävän aina 

tarkoituksellisesti virheitä, vihjeitä ja vitsejä huijaukseensa.334

Koska huijarit vain harvoissa tapauksissa malttavat pidättäytyä vihjeiden 

sirottelusta väärennettyyn aineistoon, tarjoaa tarkka genre-erottelu Carlsonille 

tilaisuuden etsiä niitä tekstistä. Theodoros-kirjeen ympärille luotu kokonaisuus 

onkin tulvillaan erilaisia sukkeluuksia. Carlson tunnistaa Smithin yksittäisiksi 

vitseiksi esimerkiksi Klemensin kirjeen cliffhanger-lopetuksen335, yhteyden James 

H. Hunterin romaaniin “The Mystery of Mar Saba”, Isaac Vossiuksen teoksen 

aihepiirin (kysymys aidoista ja vääristä antiikin teksteistä) sekä Smithin 

populaariteoksen “The Secret Gospel: The Discovery and Interpretation of the 

Secret Gospel According to Mark” esipuheen336, lopetuksen337 ja omistuksen338.339

Jokainen löydetty nokkeluus vain vahvistaa genre-erottelun tuomia 

hyötyjä, sillä jokainen löydetty nokkeluus osoittaa aina vain vahvemmin sen, että 

Theodoros-kirje on todella huijaus (hoax), josta tämänkaltaisia nokkeluuksia on 

lupa eritellä – vai osoittaako? Tässä luvussa pohdin kysymystä siitä, mitä 

Carlsonin ratkaisemista tekstuaalisista arvoituksista voidaan hyvän tieteellisen 

toimintatavan puitteissa päätellä. Ensimmäisenä esittelen Carlsonin löytämän 

huijarin kolminkertaisen tunnustuksen. Sen jälkeen esittelen tieteen ja 

pseudotieteen välistä demarkaatio-ongelmaa ja pohdin, missä määrin Carlsonin 

voi sanoa hyödyntävän pseudo(historia)tieteen metodologiaa, erityisesti 

salaliittoteoria-ajattelua. Viimeisenä arvioin kolminkertaista tunnustusta 

perinteisemmin hyödyntäen erityisesti Scott G. Brownin kriittisiä artikkeleja.

334Carlson 2005, 15-16.
335Theodoros-kirje katkeaa kesken lausetta: “Niinpä totuudenmukainen ja oikeaan filosofiaan 

perustuva selitys...” (Theod. III.18)
336“Jos menneisyys voitaisiin nähdä uudestaan kuin filminauhalta, ei ole epäilystäkään, ettenkö 

olisi järkyttynyt myös siitä, miten paljon olen itse keksinyt [kertomastani] tarinasta”; “No 
doubt if the past, like a motion picture, could be replayed, I should also be shocked to find how 
much of the story I have already invented”; Smith 1985, ix.

337“totuus on välttämättä historiaa ihmeellisempää”; “truth is necessarily stranger than history”; 
Smith 1985, 148.

338“[Omistettu] sille, joka tietää”; “FOR THE ONE WHO KNOWS”; Smith 1985 omistus.
339Carlson 2005, 78-79.
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4.2 Huijarin kolminkertainen tunnustus

Carlsonin paljastaman huijarin kolminkertaisen tunnustuksen aloittaa M. 

Madiotes-vihje, jonka olen esitellyt luvussa 2.4. Siinä Carlson esittää Smithin 

signeeranneen erään toisen käsikirjoituksen samalla käsialalla ja samalla ohuella 

kynänterällä kuin Theodoros-kirjeen käyttäen pseudonyymiä Μ. Μαδιότης 

merkityksessä “kalju huijari”, jolla hän luonnollisesti viittasi itseensä Theodoros-

kirjeen väärentäjänä. Kuva tästä toisesta käsikirjoituksesta, joka oli Smithin Νέα 

Σιών –katalogissa numero 22, julkaistiin ensin vuonna 1960 Archaeology-lehdessä 

ja uudestaan vuonna 1973 Smithin populaariteoksessa “The Secret Gospel”.340 

Carlsonin mukaan käsikirjoituksen ylimmän omistuskirjoituksen käsiala on siis 

sama kuin Theodoros-kirjeessä. Sen kirjaimisto – erityisesti tau, pii, rho ja 

omikron-ypsilon –ligatuura – on samanlainen, se on kirjoitettu samanlaisella 

ohuella terällä kuin Theodoros-kirje (tällaista ohutta terää Carlson ei siis löydä 

muista Mar Saban 1700-luvun käsikirjoituksista), ja se sisältää 'väärentäjän 

vapinan' ja leveäkärkiset viivojen lopetukset aivan kuten Theodoros-kirjekin.341 

Carlson poimii Smithin Νέα Σιών –artikkelin kuvauksesta nimen Μ. Μαδιότης342, 

jota hän ei löydä Kreikan online-puhelinluettelosta. Sen sijaan sanakirjan mukaan 

verbi μαδάω, jonka voi hyvin ajatella olevan nimen Μαδιότης vartalon taustalla, 

merkitsee kirjaimellisesti “kaljuuntua” ja kuvainnollisesti “huijata”. Kyseessä 

onkin Carlsonin mielestä pseudonyymi, jonka Smith on tarkoituksella jättänyt 

vihjeeksi väärennöksestään – hän on sekä kalju että huijari!343

Huijarin tunnustuksen toinen taso sisältää Carlsonin mukaan Morton 

Smithin etu- ja sukunimen, jotka on kätketty Theodoros-kirjeen ensimmäisen 

sivun riveille 13-15. Katkelmassa Klemens toteaa seuraavasti: “Tosiasiat, jotka on 

sotkettu sepitelmiin, vääristyvät, niin että, kuten sanonta kuuluu, 'suolakin 

menettää makunsa'” (συγκεκραμένα γὰρ τἀληθῆ τοῖς πλάσμασι παραχαράσσεται 

340Smith 1960b, 177; Smith 1985, 37.
341Carlson 2005, 42-43.
342Smith 1960a, 120.
343Carlson 2005, 42-47. Luvussa 2.5 olen osoittanut konventionaalisella argumentoinnilla, että – 

kuten Allan J. Pantuck ja Scott G. Brown argumentoivat artikkelissa “Morton Smith as M. 
Madiotes: Stephen Carlson's Attribution of Secret Mark to a Bald Swindler” – M. Madiotes –
vihje perustuu valitettavaan väärinkäsitykseen, jonka pohjana on Carlsonin käyttämä ikävästi 
rajattu valokuva Smithin numerolla 22 katalogisoimasta käsikirjoituksesta.
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ὥστε – τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον – 'καὶ τὸ ἅλας μωρανθῆναι'; Theod. I.13-15). 

Klemensin vertauksen johdonmukaisuus perustuu Carlsonin mukaan suolan ja 

adulterantin sekoittamiseen aivan kuten tosiasiat sotketaan sepitelmiin – suolan 

maku muuttuu kuten totuus lakkaa olemasta totta. Ajatuksessa on Carlsonin 

mukaan kaksinainen ongelma. Ensinnäkin Carlson huomauttaa Klemens 

Aleksandrialaisen hyödyntävän Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeiden 

vertausta suolan tulemisesta mauttomaksi (Matt. 5:13; Luuk. 14:34) aivan toisella 

tapaa Stromateis-teoksessaan. (Strom. 1.8.41.3-4) Jeesuksen suolapuhe liitetään 

tässä kalaan, joka otetaan pois suolaisesta vesiympäristöstään. Vaikka kala on 

kasvanut suolaisessa ympäristössä kuten kristitty on kasvanut kirkon yhteydessä, 

se täytyy silti suolata uudestaan, ja samoin voivat kristitytkin menettää 

suolaisuutensa. Sen sijaan Theodoros-kirjeessä suolaa sekoitetaan adulterantiin 

kuten tosiasiat sekoitetaan sepitelmiin, jolloin suolaisuus menetetään. Toiseksi 

kysymyksessä on Carlsonin mielestä karkea historiallinen anakronismi: antiikin 

tekstit eivät tue ajatusta suolan sekoittamisesta, vaan sitä käytettiin köntteinä – 

edes Plinius vanhemman selonteko laimennetuista (ja siten myös väärennetyistä) 

ruokatarvikkeista teoksessa “Naturalis Historia” ei puhu mitään suolasta. Jotta 

suolaa voitaisiin laimentaa ja sekoittaa muihin aineisiin, pitäisi suolan Carlsonin 

mukaan olla paakkuuntumatonta (free-flowing). Teknologia 

paakkuuntumattomalle suolalle on kuitenkin varsin modernia, sillä vasta vuonna 

1910 Morton Salt Companylle työskentelevä kemisti keksi keinon estää 

ilmankosteuden aikaansaama suolan paakkuuntuminen. Keksintöä hyödyntämällä 

yhtiö monipolisoikin pöytäsuolan markkinat vuosikymmeniksi. Historiallinen 

anakronismi ei kuitenkaan ole sattumaa, vaan taitavan huijarin työnäyte: Morton 

Smith piilottaa näin etunimensä anakronismiin paakkuuntumattomasta suolasta, 

jonka kehitti Morton Salt Company.344

Huijarin sukunimi löytyy puolestaan Smithin Theodoros-kirjeen 

kommentaarista. Kirjassaan “Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark” 

Morton Smith esittää Klemensin viittaavan suolavertauksellaan sekä kanonisten 

evankeliumeiden suolapuheisiin (Matt. 5:13; Luuk. 14:34) että Jeremian kirjan 

jakeeseen 10:14.345 Väite alluusiosta Jeremian kirjaan on Carlsonin mukaan outo. 

344Carlson 2005, 59-61.
345Jeremian kirjan osalta Smith viittaa tietenkin Septuagintaan, jossa kyseinen jae on 28:17; 

Smith 1973, 18-19.
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Koska hän ei kykene kuvittelemaan mitään muuta yhteyttä kuin englanninkielisen 

ilmauksen “cast (out)”, joksi Matt. 5:13:ssa voidaan kääntää kreikankielinen 

ilmaus βληθὲν ἔξω ja Jer. 10:14:ssa (LXX 28:17) verbi ἐχώνευσαν, täytyy kyseessä 

olla jotain aivan muuta.346 Mitä Smith on oikein yrittänyt sanoa? Carlson huomaa, 

että Jeremian kirjan jae puhuu “valheen valamisesta” (ψευδῆ ἐχώνευσαν). Toisaalta 

kommentaarissaan Smith toteaa Klemensin identifioivan “maan suolan” niihin, 

“jotka piilottavat... mysteerit, joita ei tule lausua”.347 Aikaisemmin havaittu yhteys 

Morton Smithin ja Morton Salt Companyn välillä viittaa siihen, että tätä lausetta 

tulee soveltaa Smithiin itseensä. Hän on piilottanut lausumattoman mysteerin – 

mutta minne? Ja katso: viitatessaan epäkelvosti Jeremian kirjaan Smith jättää 

sanatarkkaan lainaukseensa aukon kolmella pisteellä. Yleensä tällaista elliptistä 

ilmausta käytetään silloin, kun koko lauseen toistaminen ei ole tarpeellinen asian 

ymmärtämiseksi. Carlson näkee enemmän: välistä jätetty lauseenosa sisältää 

sanan χρυσοχόος eli “kultaseppä”. Kultaseppä on puolestaan viittaus Morton 

Smithin sukunimeen Smith (eng. seppä). Näin Theod. I. 13-15 sisältää viittauksen 

niin Morton Smithin etu- kuin sukunimeenkin.348

Kolmas taso kaljun huijarin tunnustuksessa on kaikkein 

monikerroksellisin. Kuten luvussa 3.2 jo totesin, kirjallisuudentutkimuksessa 

sfragiksella tarkoitetaan kirjoittajan käyttämää viitettä omaan henkilöllisyyteensä, 

esimerkiksi Vergilius saattoi lopettaa teoksensa imitoimalla jonkin toisen tekstinsä 

alkua.349 Carlson väittää Smithin piilottaneen Salaisen Markuksen evankeliumin 

tekstiin tällaisen sfragiksen. Kertomus nuoren miehen initioimisesta Jumalan 

valtakunnan salaisuuteen (Theod. III.6-III.11) sisältää Carlsonin mukaan kolme 

tärkeää elementtiä: ajatuksen mysteeristä (the mystery of the kingdom of God), 

ajatuksen kielletyistä seksuaalisista suhteista (forbidden sexual relationships) sekä 

ajatuksen salaisuudesta (secrecy). Initiaation mysteeri viittaa Mark 4:11:een, 

346βληθὲν ἔξω ja ἐχώνευσαν voidaan siis molemmat kääntää englanninkielen sanalla “cast”, koska 

sen merkityskenttä on tarpeeksi laaja sopiakseen molempiin kohtiin: Matt. 5:13:ssa suola 
heitetään pois (cast out), kun taas Jer. 10:14:ssa valetaan metallia (cast). Carlson kyllä 
mainitsee verbin μωραίνω esiintyvän eri muodossa sekä Matteuksella että Jeremiaalla, mutta ei 

esitä perusteluja sille, miksei tämä verbilinkitys olisi Morton Smithin mielestä ollut riittävä 
alluusion osoitus; Carlson 2005, 62.

347“In III.183.23ff Clement identifies as “the salt of the earth” those “more elect than the elect,” 
“who hide away, in the depth of thought, the mysteries not to be uttered”; Smith 1973, 19.

348Carlson 2005, 62-63.
349Murgia 1976, 36.
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minkä Smith totesi kommentaarissaan350, initiaation suorasukainen 

homoseksuaalisuus kielletään kategorisesti Vanhassa testamentissa (esim. 3. 

Moos. 18:22) ja lopuksi initiaatio on liitetty osaksi Klemensin kirjettä 

Theodorokselle, jossa salaisuusmotiivi on ilmiselvä (esim. Theod. II. 1-2). Nämä 

kolme elementtiä Smith on linkittänyt toisiinsa aikaisemmissa kirjoituksissaan. 

Teoksessaan “Tannaitic Parallels to the Gospels” vuodelta 1951 Smith liittää 

yhteen Mark. 4:11:n ja Hagigah Tannaïm 2.1:n, joista jälkimmäisen hän luonnehtii 

puhuvan “kielletyistä seksuaalisista suhteista”.351 Salaisuusmotiivin Smith 

linkittää samaiseen Hagigah Tannaïmin kohtaan sekä Klemens Aleksandrialaisen 

Stromateis-teokseen (Strom. 1.1.13-14 etc.) artikkelissaan “The Image of God” 

vuonna 1958.352 Näin Carlsonin löytämä huijarin sfragis voidaan esittää 

visuaalisesti seuraavalla tavalla:

Seksi

(Theod. III. 10)

Mysteeri Salaisuus

(Theod. III. 10) (Theod. II. 1-2)

--

Seksi

(T. Hag. 2.1)

[linkki: Smith 1951] [linkki: Smith 1958a]

Mysteeri Salaisuus

(Mark. 4:11) (Strom. 1.1.13-14)

Carlsonille on päivänselvää, että Smithin kahdessa aikaisemmassa 

artikkelissa yhteentuomat teemat – erityisesti kielletyt seksuaaliset suhteet – 

toistuvat samanlaisina myös Theodoros-kirjeessä, ja tämä on Smithin 

tarkoituksella jättämä vihje henkilöllisyydestään – kirjallinen sfragis, 

350Smith 1973, 117.
351“forbidden sexual relationships”; Smith 1951, 155-156.
352Smith 1958a, 507.
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(epä)aitouden sinetti.353 Varmuudeksi Carlson huomauttaa vielä kolmannesta 

kiintoisasta linkityksestä: vuonna 1955 Smith kirjoitti kirja-arvostelun Vincent 

Taylorin Markuksen evankeliumin kommentaarista. Siinä hän spekuloi 

Markuksen evankeliumin taustalla olevasta lähteestä, jossa olisi nähtävissä 

“johannekselaisia piirteitä”.354 Samanlaisen lähdehypoteesin Smith rakensi 

Salaisen Markuksen evankeliumin pohjalta, esittäen Markuksen ja Johanneksen 

hyödyntävän yhteistä arameankielistä (alku)evankeliumia.355 Tämänkin 

yksityiskohdan Carlson tulkitsee luontevimmin huijaushypoteesin 

näkökulmasta.356 Huijarin kolminkertainen tunnustus – osinaan kaljuus, Morton, 

Smith ja Morton Smithin oma henkilökohtainen sfragis – on se viimeinen naula 

arkkuun, johon Carlson päättää esityksensä kirjassaan “The Gospel Hoax: Morton 

Smith's Invention of Secret Mark”. Hän ehdottaakin lopuksi Morton Smithin 

bibliografiaan tultavan lisäämään klassillisella kreikalla ja pseudonyymillä 

“Klemens” kirjoitetun kirjeen.357

4.3 Kuinka salaliittoteoria rakennetaan

Johdannossa olen kuvaillut Stephen C. Carlsonin teoksen “The Gospel Hoax: 

Morton Smith's Invention of Secret Mark” reseptiota akateemisessa yhteisössä. 

Totesin, että ilman suuritöistä kirja-arvostelujen analysointia kysymystä siitä, 

pitävätkö raamatuntutkijat yleisesti Theodoros-kirjettä väärennöksenä vai eivät, on 

vaikea ratkaista. Enemmistö näyttää hyväksyvän Carlsonin (ja Peter Jefferyn) 

perusteesin tekstin epäautenttisuudesta, mutta suhtautuminen esimerkiksi 

Carlsonin löytämiin Morton Smithin tarkoituksella jättämiin vihjeisiin vaihtelee. 

Kaikkien päitä Carlsonin argumentointi ei kuitenkaan ole kääntänyt, eturintamassa 

vasta-argumentointia ovat rakentaneet Scott G. Brown, Allan J. Pantuck, Jeff Jay 

ja monet muut. Yksi kiinnostavimmista reaktioista Carlsonin esitykseen on 

peräisin tunnetulta tutkijalta, Marvin Meyeriltä, joka on myös itse julkaissut 

artikkeleja Salaisesta Markuksen evankeliumista.358 Claremont Graduate 

Universityn Institute for Antiquity and Christianity järjesti helmikuussa 2008 

353Carlson 2005, 71-72.
354Smith 1955, 26.
355Smith 1973, 157, 162.
356Carlson 2005, 81-84. Carlson esittää Smithin kirja-arvostelun sisältävän myös muita 

spekulaatioita Markuksen evankeliumiin liittyen, jotka Salainen Markuksen evankeliumi 
sittemmin vahvistaa oikeiksi.

357Carlson 2005, 86.
358Esim. teoksessa Meyer 2003.
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paneelikeskustelun Salaisesta Markuksen evankeliumista. Keskustelussa Meyer 

tiivisti Carlsonin hypoteesin (sekä Peter Jefferyn vastaavan hypoteesin teoksessa 

“The Secret Gospel of Mark Unveiled: Imagined Rituals of Sex, Death, and 

Madness in a Biblical Forgery”) olevan luonteeltaan salaliittoteoria (conspiracy 

theory), joka voidaan löytää mistä tahansa sellainen vain halutaan löytää. 

Esitettyjä argumentteja hän piti väkinäisinä.359 Ajatus on kiinnostava, sillä 

erityisesti tässä luvussa esitellyt väitteet Morton Smithin vihjeistä tuovat 

ensimmäisenä mieleen tunnetun pseudohistorioitsijan Michael Baigentin tavan 

harjoittaa historiantutkimusta. Ensimmäiseksi on kysyttävä, mitä 

salaliittoteorioilla oikein tarkoitetaan?

Populaarissa puheessa “salaliittoteoria” (conspiracy theory) on monisyinen 

termi, jota käytetään niin sinänsä mahdollisesta tapahtumaketjujen tulkinnasta 

kuin äärimmäisen oudosta vaihtoehtoisen todellisuuden kuvauksesta. 

Ensimmäisestä toimii esimerkkinä Persianlahden sotien kuvaaminen 

“öljysodiksi”360 ja jälkimmäisestä entisen BBC:n toimittajan David Icken 

vakaumus muotoamuuttavista lisko-ihmisistä (shape-shifting reptilian 

humanoids), joihin kuuluvat niin Englannin kuninkaalliset kuin Bushin perhekin, 

ja jotka siten hallitsevat maailmaa.361 Usein “salaliittoteoriaa” käytetään 

pejoratiivisessa eli halventavassa merkityksessä kiistämään jonkin sellaisen 

uskomuksen olemassaolo, jota termin käyttäjä itse pitää epäuskottavana ellei 

suorastaan absurdina. On lähes varmaa, että Marvin Meyer käytti termiä juuri 

tässä merkityksessä.362

Toiset tutkijat haluavat kuitenkin varata termille “salaliittoteoria” paljon 

spesifimmän käyttötarkoituksen. Esimerkiksi George Johnson käyttää termiä 

“conspiracy theory” kuvaamaan sellaista konstruktiota, joka pohjautuu tiettyihin 

359http://neonostalgia.com/weblog/?p=415  
360Kysymystä tarkastelee esim. Kimmel 1998.
361Perusteos aiheesta on Icken vuonna 1999 julkaistu “The Biggest Secret: The Book That Will 

Change the World”; Icke 1999.
362Sanakirjamäärittelystä ks. http://en.wiktionary.org/wiki/conspiracy_theory; “conspiracy 

theory” lisättiin esimerkiksi Oxford English Dictionaryn conspiracy-sanan yhteyteen vasta 
vuonna 1997, jolloin sen merkitys muotoiltiin hyvin neutraalisti. Viimeistään syyskuun 11. 
päivän terrori-iskujen vuonna 2001 jälkeen sanan merkityskenttä on kuitenkin laajentunut 
huomattavasti, erityisesti internetin ansiosta. Painetuista sanakirjoista en ole löytänyt viitettä 
“salaliittoteorian” käyttöön pejoratiivisessa merkityksessä, vaikka juuri siitä Marvin Meyerin 
tokaisu tarjoaa edustavan esimerkin. Sen sijaan wiki-periaatteella toimiva Wiktionary on asian 
suhteen ajan tasalla. Tieteellisissä artikkeleissa sanan pejoratiivisen ulottuvuuden havaitsee 
esim. Boym 1999.
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metodologisiin heikkouksiin.363 Carlsonin teorian arvioinnissa aionkin käyttää 

termiä “salaliittoteoria” sen deskriptiivisessä merkityksessä, kuvaamaan niitä 

metodologisia valintoja, joita Carlson on tehnyt ja joita käytetään sellaisinaan 

myös selväpiirteisten “salaliittoteorioiden” luomisessa. Tarkkaan ottaen Carlsonin 

esittämä huijaushypoteesi ei tietenkään ole “salaliitto” sanan arkisessa 

merkityksessä364, mutta termin vakiintunutta tieteellistä käyttöä metodologian 

arvioinnissa tukevat salaliitto-sanan konnotaatiot pseudotieteen (epätieteen, 

valetieteen) suuntaan. Salaliitto mielletään ei-tieteelliseen keskusteluun 

kuuluvaksi365 ja metodologisesti puutteellisena sen voi myös sanoa olevan 

epätieteellistä tai ainakin huonoa tiedettä. Salaliittoteoria liittyykin oleellisesti 

kysymykseen tieteen ja pseudotieteen välisestä rajanvedosta.

Tieteenfilosofiassa pohditaan kysymyksiä lukuisista demarkaatio-

ongelmista, joista yksi koskee tieteen ja pseudotieteen välistä eroa. Mika Kiikeri 

ja Petri Ylikoski toteavat kirjassaan “Tiede tutkimuskohteena: Filosofinen 

johdatus tieteentutkimukseen” tieteenfilosofian piirissä yleisesti ajateltavan, ettei 

tähän rajanvetoon ole olemassa mitään yksittäistä filosofista kriteeriä. Kysymys 

on usein asteittaisista eroista, sillä myös huono tiede, eikä ainoastaan pseudotiede, 

voi johtua metodologian puutteellisuuksista siinä missä huolimattomuudesta tai 

epäpätevyydestäkin.366 Varsinainen pseudotiede poikkeaa tieteentekemisestä usein 

myös muilta aspekteiltaan. Esimerkiksi hyvän tieteen “muodollisuuksista” 

(johdanto, yhteenveto, viittaaminen, sisällysluettelo, indeksi jne.) ei välitetä, 

argumentointi on väkinäistä ja epäuskottavaa eikä teoriaa ja evidenssiä kyetä 

erottamaan toisistaan eli pelkkä teorian mahdollistama asioiden järjesteleminen 

loogisiin puitteisiin katsotaan evidenssiksi teorian puolesta.367 Yksi pseudotieteen, 

erityisesti pseudohistorian, keskeisistä piirteistä on todennäköisyyden käsitteen 

täydellinen puuttuminen eli johtopäätöksiä tehtäessä ei koskaan pysähdytä 

määrittelemään niitä esimerkiksi “todennäköisiksi”, “mahdollisiksi” tai 

363Tarkemmin ks. Johnson 1983, 17-30.
364Merriam-Websterin online-sanakirjan mukaan salaliitto on “yhdessä suoritettu vehkeily” (the 

act of conspiring together) ja “ryhmä vehkeilijöitä” (a group of conspirators); sen sijaan 
Morton Smith toimi Carlsonin huijaushypoteesissa yksin; http://www.merriam-
webster.com/dictionary/conspiracy

365Tämä ei poista sitä historiallista tosiasiaa, että myös aitoja salaliittoja esiintyy historiassa, 
myös Uuden testamentin narraatiossa. (Ap. t. 23:12)

366Kiikeri 2004, 92-93.
367Teorian ja evidenssin erottamista aidon tieteentekemisen ehdottomana lähtökohtana painottaa 

esim. Hakkarainen 1999, 251.
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“epätodennäköisiksi”.368 Eron tekeminen tieteen ja pseudotieteen välillä on 

kuitenkin harvoin näin suoraviivaista. Normaalitilanteessa tutkijat eivät lainkaan 

keskustele tieteenalansa tieteenfilosofisista perusteista, sillä – Kiikeriä ja 

Ylikoskea lainatakseni – “tällaista keskustelua pidetään lähinnä ajanhukkana”.369

Salaliittoteorian kunnianhimoisimman muodon, joka esittää koko 

maailman olevan yhden valtavan inhimillisten toimijoiden salaliiton johtama 

kokonaisuus, voi löytää niin 1600-luvun ruusuristiläisistä manifesteistä (Fama 

fraternitatis Rosae Crucis etc.)370, 1900-luvun taitteen Siionin viisaiden 

pöytäkirjoista (Протоколы Сионских мудрецов)371, Nesta H. Websterin kirjasta 

“World Revolution: The Plot Against Civilization” (1921) ja esimerkiksi tuoreesta 

vuoden 2009 alussa ilmestyneestä David Rothkopfin teoksesta “Superclass: The 

Global Power Elite and the World They Are Making”, jossa kirjoittaja seuraa 

aikaisempien NWO-teoreetikkojen (New World Order) pohdintoja maailmaa 

hallitsevasta eliitistä. Mitä tulee tämänkaltaisen salaliittoteoria-ajattelun moderniin 

tieteelliseen kritiikkiin, Ed White jäljittää sen alun 1960-luvulle mainiten kaksi 

tutkijaa, David Brion Davisin ja Richard Hofstadterin.372 Kuuluisassa luennossaan 

“The Paranoid Style in American Politics” vuonna 1963 Hofstadter luonnehti 

salaliittoteoria-ajattelun tyypillisiä virheitä. Hänen mukaansa salaliittoteoreetikko 

suhtautui historiaan apokalyptisesti ja dualistisesti. Vihollinen, salaliiton 

ydinjoukko, oli luonteeltaan liki ylimaallinen voima, jonka kanssa ei voinut 

neuvotella. Tämä ydinjoukko järjesteli asiat tapahtumaan tahtonsa mukaan, mutta 

onneksi salaliittoteoreetikko pystyi evidenssiä kokoamalla osoittamaan salaliiton 

todellisuuden. Viimeinen ajatusvirhe oli Hofstaderin mukaan siinä, ettei 

salaliittoteoreetikko sallinut todellisuudessa olevan minkäänlaista sijaa virheille 

tai epäselvyyksille, vaan kaikki osaset tuli voida asettaa rationaaliseen 

järjestykseen. Näin paranoidinen kuva maailmasta esti salaliittoteoreetikkoa 

näkemästä todellisia mekanismeja havaitsemiensa ilmiöiden taustalla.373

Kulttuurinen murros salaliittoteoria-ajattelussa tapahtui 1980-luvulla 

368Saman havainnon tekee esim. Goodman 2006, 363.
369Kiikeri 2004, 61. Sen sijaan kunkin tieteenalan sisällä työskennellään yleensä vallitsevan 

paradigman sanelemien metodien varassa ikään kuin kaikki näihin liittyvät tieteenfilosofiset 
ongelmat olisi jo ratkaistu; Kiikeri 2004, 57.

370The Rosicrucian Manuscripts 2002.
371The Protocols of the Elders of Zion 2006.
372White 2002, 2-3.
373Hofstadter 1964, 29-40. Whiten mainitsema toinen tärkeä 1960-luvun salaliitto-ajattelun 

tutkija, David Brion Davis, lähestyi salaliittoajattelua ideologiakriittisesti; Davis 1960.
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kommunikointiteknologisten innovaatioiden, kuten BBS-järjestelmien (Bulletin 

Board System), syntymisen myötä, jolloin maantieteellisesti toisistaan erossa 

olevat ihmiset pystyivät helposti kommunikoimaan keskenään. Muiden 

viestintäjärjestelmien kehitys 1990-luvulla sekä erityisesti HTTP:n nousu 

internetin standardiprotokollaksi WWW:n yleistymisen myötä, mahdollisuus 

vaivattomaan internetyhteyteen sekä blogikulttuuri ovat muokanneet 

salaliittoteoria-ajattelusta  vahvan kulttuurisen ilmiön.374 Samaan aikaan 

salaliittoteoria-ajattelua edustava teos saattoi nousta bestselleriksi, kuten Michael 

Baigentin, Richard Leighin ja Henry Lincolnin “The Holy Blood and the Holy 

Grail” vuonna 1982. Teos viihtyi esimerkiksi Adult New York Times Best Seller 

List:ssa kaikkiaan 15 viikkoa.375 Monet tutkijat sijoittavat myös postmodernin 

kulttuurin rinnakkaiseksi ilmiöksi modernin salaliittoteoria-ajattelun kanssa. 

Esimerkiksi Peter Knight viittaa postmodernin “hallitsemattomaan todellisuuteen” 

(unmanageable reality), joka synnyttää lukemattomia salaliittoteoria-narraatioita. 

Näin salaliiton konstruoiminen tarjoaa mahdollisuuden antaa nimi “kasvottomalle 

ongelmalle” (faceless problem).376 Knight tunnustaa – vaikkei itse täysin 

hyväksykään ajatuksen yksipuoleisuutta377 – modernin salaliittoteorian rakentuvan 

vakaumukselle kaikkien asioiden linkittymisestä toisiinsa: yhteydet ovat aina 

olemassa.378 Tämänkaltaisen ajattelun ongelma on selkeä: tarkkailija ei ainoastaan 

paljasta olemassaolevia yhteyksiä vaan hän myös aktiivisesti luo niitä itse.379

David S. G. Goodman nimeää konkreettisempia syitä salaliittoteoria-

ajattelun suosiolle. Niitä ovat hänen mukaansa esimerkiksi yhteisöjen 

teknistyminen, järjestäytyneiden uskontojen suosion lasku sekä kasvava 

epäluottamus poliitikkoihin erityisesti ja hallintoon yleisesti, sekä ylikansallisiin 

374Irvine 2008, xi-xii. Kathleen Stewart astuu retoriikassaan vielä pidemmälle: internet itsessään 
on salaliittoteoria, sillä siellä yksi linkki johtaa aina vain uusiin linkkeihin, syvemmälle ja 
syvemmälle ei-mihinkään; Stewart 1999, 18.

375Adult New York Times Best Seller List löytyy osoitteesta http://www.hawes.com/pastlist.htm
376Knight 2000, 115-116, 135.
377Knight ei hyväksy sitä, että vakaumus kaikkien asioiden linkittymisestä toisiinsa olisi 

välttämättä osoitus paranoidisesta ajattelusta, sillä “Kaikki On Yhteydessä Kaikkeen ei toimi 
operatiivisena periaatteena ainoastaan salaliittoteoriassa, vaan myös epidemiologiassa, 
ekologiassa, riskiteoriassa, systeemiteoriassa, kompleksisuusteoriassa, globalisaation 
teorioissa, nettipromotoinnissa ja jopa poststrukturaalin kirjallisuustieteen teorioissa 
intertekstuaalisuudesta”; “Everything Is Connected could function as the operating principle 
not just for conspiracy theory, but also for epidemiology, ecology, risk theory, systems theory, 
complexity theory, theories of globalization, boosterism for the Internet, and even 
poststructuralist literary theories about intertextuality.”; Knight 2000, 205.

378Knight 2000, 204-205.
379Ks. esim. keskustelu tulkinnan ja ylitulkinnan eroista teoksessa Interpretation and 

Overinterpretation 1992.
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yhtiöihin ja akateemiseen yhteisöön siinä määrin, että toisinaan paras evidenssi 

salaliiton todellisuudesta on kaikenlaisen evidenssin puute.380 On kuitenkin 

huomattava, etteivät kaikki salaliittoteoriat ole suinkaan – ainakaan ensinäkemältä 

– epäuskottavia. Kaikista kiinnostavimpia ovat sellaiset tapaukset, joista ei ole 

lainkaan helppoa sanoa, missä kohtaa ne tarkalleen ottaen rikkovat hyvän 

tieteentekemisen perinteen. Raja tieteen ja pseudotieteen välillä on vaikea 

määrittää tarkasti. Esimerkiksi raamatuntutkija Tony Burke sijoittaa edellä 

mainitun “The Holy Blood and the Holy Grail” –teoksen yhden kirjoittajan, 

Michael Baigentin, luokkaan “fringe scholarship” eli tieteen rajamailla tehtävään 

tutkimukseen. Muita esimerkkejä näistä hädin tuskin tieteen piiriin laskettavista 

tutkijoista ovat Burken mukaan Barbara Thiering, Carsten Thiede ja John 

Allegro.381 On kuitenkin huomattava, että mainituista henkilöistä esimerkiksi 

Thiering oli vakituinen luennoitsija Sydney Universityssä ja yhdysvaltalaisen 

Jeesus-seminaarin “fellow” eli täysjäsen.382

Vaikka raja tieteen ja pseudotieteen välillä onkin näin liukuva, joitakin 

metodologisia huomioita on mahdollista tehdä tieteen rajamailla tehtävästä 

tutkimuksesta. Seuraavaksi kuvaan pseudohistoriallisen lähestymistavan 

kokonaisuutta termillä “vallaton pseudohistoriallinen metodi”. “Vallaton 

pseudohistoriallinen metodi” koostuu kolmesta yksittäisestä metodista, ja sitä 

käytetään pseudotieteessä vallattomasti383 – usein metodin käyttäjän itse sitä 

huomaamatta – salaliittoteoria-ajattelua edustavan argumentin luomisessa. Siten 

metodin tuottamat argumentit eivät mahdu sen piiriin, mitä esimerkiksi 

raamatuntutkimuksessa on tavattu pitää hyvän tieteentekemisen rajana. 

Esimerkkitapauksena arvioin Michael Baigentin, Richard Leighin ja Henry 

Lincolnin teoksen “Holy Blood, Holy Grail” ongelmakohtia. Teoksen on yleisesti 

nähty akateemisten historiantutkijoiden taholta edustavan pseudohistoriaa.384 

380Goodman 2006, 360.
381Burke 2008.
382http://www.westarinstitute.org/Fellows/thiering.html  
383Ei merkityksessä “ilman valtaa”, vaan pikemminkin “hyväntuulisen varomattomasti”.
384“Holy Blood, Holy Grail” on kirjan “The Holy Blood and the Holy Grail” vuonna 1983 

julkaistun pokkariedition nimi. Teos on synnyttänyt yhden kiinnostavimmista salaliittoteoria-
ajattelun sivuhaaroista, ja kymmenet nimekkeet kehittävät “Holy Blood, Holy Grailin” 
perusideaa mitä moninaisimpiin suuntiin. Kirjan esittämä historiallinen skenaario on lyhyesti 
esitettynä seuraava: Jeesus ja Maria Magdaleena olivat naimisissa ja saivat (ainakin yhden) 
lapsen. Ristiinnaulitseminen yhteydessä Maria pakeni Etelä-Ranskaan, jossa Jeesuksen ja 
Marian jälkeläiset olivat tärkessä roolissa Merovingi-dynastian luomisessa. Ensimmäisen 
ristiretken yhteydessä luotiin järjestö Ordre de Sion / Ormus (myöhemmin Prieuré de Sion), 
jonka missiona oli nostaa Jeesuksen jälkeläinen Euroopan hallitsijaksi. Vuosisatojen kuluessa 
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Teoreettinen viitekehykseni on tarkoituksella mahdollisimman yksinkertainen: 

metodilla ei tarkoiteta mitään muuta kuin kunkin tieteenalan paradigman sisällä 

sovittuja hyvän argumentoinnin käytäntöjä.385 Erityisesti historiantutkimuksessa 

on selvää, että sama havaintoaineisto (evidenssi) on mahdollista sijoittaa mitä 

moninaisimpien historiallisten rekonstruktioiden osaksi. Havaintoaineisto ei 

suoraan sanele sitä, millaisia johtopäätöksiä siitä olisi tehtävä, vaan tarjolla oleva 

evidenssi tulee voida sovittaa tieteenalan vallitsevan paradigman kannalta 

hyväksyttävällä tavalla laajemman akateemisen konsensuksen osaksi.386 Teesini on 

siten seuraava: väitän, että Carlson hyödyntää huijaushypoteesissaan sellaisia 

metodeja, jotka 1) eivät mahdu historiatieteen yleismetodin sisäpuolelle eli ne 

eivät edusta vallitsevan historiatieteen paradigman mukaista hyväksyttävää 

argumentoinnin tapaa, ja joiden 2) laajamittainen hyödyntäminen johtaisi siihen, 

että myös Michael Baigentin, Barbara Thieringin ja esimerkiksi Joseph Atwillin387 

teoriat varhaiskristillisyydestä tulisi ottaa mukaan laajempaan tieteelliseen 

keskusteluun, varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi. Toisin sanoen väitän, että Carlson 

pyrkii laajentamaan raamatuntutkimuksen tieteenalan metodikaanonia sellaiseen 

suuntaan, ettei eron tekeminen vakavasti otettavan historiallisen rekonstruktion ja 

absurdin historiallisen rekonstruktion välillä ole enää mahdollista. Carlsonin 

metodin laajamittainen hyödyntäminen olisi myös tieteellisen 

raamatuntutkimuksen loppu.

“Vallattoman pseudohistoriallisen metodin” osat ovat seuraavat: 1) väärä 

kysymyksenasettelu, 2) falsifikaatiokriteerin täydellinen hylkääminen ja 3) 

vakaumus siitä, että mahdollisuus liittää kaksi asiaa yhteen osoittaa niiden myös 

liittyvän yhteen, erityisesti kun todennäköisyyden käsite unohdetaan. 

Ensimmäinen, väärä kysymyksenasettelu, on tunnettu ongelma akateemisessa 

asia ei unohtunut, vaan monien Euroopan historian merkkihenkilöiden (Leonardo da Vinci, 
Isaac Newton, Victor Hugo) luotsaama salaseura alkoi vuoden 1956 virallisen rekisteröinnin 
(Ranskan yhdistysrekisteriin) jälkeen vuotaa vihjeitä olemassaolostaan ja tarkoituksestaan 
valmistaakseen massoja hallintomuodon muutokseen. 

385Kiikeri 2004, 57.
386Kiikeri 2004, 32, 51-52.
387Atwillin salaliittoteorian – alunperin omakustanteena vuonna 2003 nimellä “The Roman 

Origin of Christianity” ilmestyneessä teoksessa – ytimessä on ymmärtää yhteys kanonisten 
evankeliumeiden ja Flavius Josefuksen Juutalaissodan välillä: molemmat kertovat täsmälleen 
samoista tapahtumista, mutta evankeliumit tulee lukea satiireina, jotta niiden todellinen 
merkitys avautuu. Lähtökohta muistuttaa monien Theodoros-kirjeen väärennöshypoteesin 
kannattajien vastaavaa vakaumusta: Salainen Markuksen evankeliumi tulee lukea 
“homovitsinä” (Akenson 2000, 87-88) tai “wildeläisenä satiirina kristinuskosta” (Jeffery 
2007b, 6), jotta sen merkitys Morton Smithin huijauksena avautuu.
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tutkimuksessa. Judy Redman, joka valmistelee väitöskirjaa Tuomaan 

evankeliumista University of New Englandissa, havainnollistaa 

kysymyksenasettelun merkityksellisyyttä blogissaan seuraavasti: “Jos lähestyt 

Tuomaan evankeliumia kysymällä 'Mitä evidenssiä voin löytää siitä, että Tuomas 

on riippuvainen synoptisesta materiaalista?' päädyt potentiaalisesti toisenlaiseen 

lopputulokseen kuin mihin päätyisit kysymällä 'Onko Tuomaassa perikooppeja, 

jotka ovat samanlaisia tai samoja kuin synoptikoilla, ja jos asia on näin, mitä se 

voisi tarkoittaa?'”388 Tämän jokaiselle tutkijalle tutun ongelman seuraukset tiivisti 

Morton Smith seuraavasti: “Monet tutkijat hylkäävät periaatteellisella tasolla 

kaikki muut konjektuurat paitsi omansa”.389

Tieteenfilosofian puolella Smithin kärjistäen kuvaamaa ilmiötä nimitetään 

“havaintojen teoriapitoisuudeksi”. Kiikeri & Ylikoski esittävät aina Norwood R. 

Hansonista ja Thomas Kuhnista lähtien olleen selvää, että “empiiriset, 

havaintopsykologiset tutkimukset osoittavat havaintojen tulkinnan olevan 

suhteessa taustainformaatioon ja odotuksiin”. Edelleen “kiistattomia 

havaintopsykologisia tosiasioita” ovat väitteet “aiempi kokemus ja harjaannus 

vaikuttaa kykyyn tehdä havaintoja” sekä “odotukset ohjaavat tarkkaavaisuutta ja 

havainnointia”, mikä johtaa “havaintojen teoreettisen tulkinnan 

välttämättömyyteen”.390 Kun tutkija on luonut hypoteesin, joka selittää hänen 

käyttämänsä aineiston, hän pyrkii poimimaan “kaikesta ympäröivän maailman 

tarjoaman informaation joukosta sellaisia asioita, joihin liittyneet odotukset ovat 

virittyneet tai aktivoituneet“, sillä “ihmisen odotusten virittyminen saa hänet ikään 

kuin aktiivisesti etsimään vastaavaa informaatiota ympäristöstään”.391 Näin 

havainto on aina teoriapitoinen, tai havaintopsykologista terminologiaa 

käyttääkseni, ihminen ajautuu – erityisesti huonon kysymyksenasettelun pohjalta 

– vahvistusilluusioon392, jossa hän pyrkii etsimään vain sellaista aineistoa, joka on 

yhteensopiva hänen luomansa hypoteesin kanssa. Aineisto, joka ei tähän 

388“if you approach Thomas asking “what evidence can I find that Thomas is dependent on the 
synoptic material?” you will potentially reach different conclusions to the ones you will reach 
if you ask “are there any passages in Thomas that are similar to and/or the same as those in the 
synoptics and if so, what might that mean?”; http://judyredman.wordpress.com/2008/10/04/on-
asking-the-right-questions/

389“Many scholars reject on principle all conjectures except their own”; Smith 1985, 153.
390Kiikeri 2004, 29-31. Havaintojen teoreettisella tulkinnalla tarkoitetaan sitä prosessia, jossa 

havaintoaineisto liitetään tieteenalan vallitsevan paradigman mukaisella “hyväksyttävällä 
tavalla” (historiallisen) todellisuuden rekonstruktioon.

391Hakkarainen 1999, 23.
392Termin lanseerasi Saariluoma 1990.
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hypoteesiin sovi, sivuutetaan esimerkiksi poikkeuksena, tai sitten se liitetään 

väkinäisesti vääntämällä hypoteesin osaksi. Pahimmillaan vahvistusilluusio johtaa 

siihen, että ihminen välttelee sellaista tietoa, joka osoittaisi hänen hellimänsä 

hypoteesin vääräksi; hypoteesi on muuttunut totuudeksi.393

Toisaalta ihmisen luontainen taipumus tulkita evidenssi omaa hypoteesia 

vahvistavana saattaa olla informaation hallinnan välttämätön osa.394 Siten 

tutkijankin on mahdotonta täydellisesti välttää havaintoilluusion syntyminen. 

Lopulta se ei kuitenkaan ole tiedonluonnin este, ainoastaan hidaste. Tieteellisen 

metodin voi nimittäin sanoa pyrkivän tarjoamaan työkalun, jolla tutkija voi hallita 

luontaista taipumustaan lukea evidenssiä vahvistusilluusion vallassa: kaikki 

mahdolliset päähänpistot eivät ole sallittuja, vaan kullekin tieteenalalle on 

kehittynyt joukko metodeja, päättelyn sääntöjä, jotka rajaavat sallittuja 

johtopäätöksiä ja muodostavat näin tieteenalan paradigman. Toisaalta tutkija voi 

itse tiedostaa oman “älykkään toiminnan rajansa”, toisaalta akateeminen yhteisö, 

joka sisältää mielellään mahdollisimman monipuolisen sekoituksen erilaisia 

näkökulmia395, kontrolloi yksittäisen tutkijan pyrkimyksiä vääntää 

havaintoaineisto haluamaansa suuntaan.396 Kun akateeminen yhteisö pyrkii 

työskentelemään tällä tavoin yhdessä, yhtä köyttä vetäen, on lopputulos enemmän 

kuin osiensa summa, ja tieteen edistyminen silminhavaittava tosiasia.

On aika palata takaisin vahvistusilluusion tärkeimpään torjuntatekniikkaan, 

oikeiden kysymysten kysymisen taitoon. Huono kysymyksenasettelu johtaa 

tutkijan helposti harhaan, ja missään huonon kysymyksenasettelun seuraukset 

eivät ole selvemmin nähtävissä kuin salaliittoteoria-ajattelussa. “Holy Blood, 

Holy Grail” tarjoaa oivan esimerkin teoksen keskivaiheilta, kun Michael Baigent 

et al. on mielestään todentanut tutkimansa Prieuré de Sion -järjestön “vuotamat” 

Dossier secrets –dokumenttien väitteet Pierre Plantard (de Saint-Clairin) 

393Hakkarainen 1999, 35-38.
394Hakkarainen 1999, 39.
395Stephen C. Carlson piti kiinnostavan luennon vuoden SBL 2008 Meetingissä. Hänen 

otsikkonsa oli “Can the Academy Protect Itself from One of Its Own? The Case of Secret 
Mark”, ja sisältö käsitteli Anthony Graftonin toiveikkuutta siitä, että akateeminen yhteisö 
kykenee tunnistamaan väärennökset, koska sillä on aika puolellaan: mitä enemmän aikaa 
kuluu, sitä selvemmin tiedeyhteisö pystyy arvioimaan, mihin ajankohtaan epäilty teksti tai 
esine tulee sijoittaa. Carlson jakaa Graftonin optimismin, ja itse olen samaa mieltä – ajan 
myötä myös Salaisen Markuksen evankeliumin huijaushypoteesin suhde kirjalliseen genreen 
“textual puzzle –thriller” tulee selvemmin nähtäväksi. Käsittelen asiaa tarkemmin luvussa 5.1; 
http://www.hypotyposeis.org/weblog/2008/12/sbl-session-on-secret-mark.html; Grafton 1990.

396Näin myös esim. Järnefelt 2008, 547-548.
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polveutumisesta kuningas Dagobert II:sta, joka puolestaan oli melkein viimeinen 

konventionaalisen historiantutkimuksen dokumentoima Merovingi-dynastian 

edustaja.397 Baigent et al. kysyvät, mitä erikoista suhteessa muihin 

hallitsijasukuihin Merovingi-dynastiasta polveutumisessa oikein on, ja siinä he 

astuvat pahan kerran vinoon.398 Kysymyksenasettelu nimittäin johdattaa heidät 

pohtimaan Merovingi-dynastiaan liitettyjä myyttejä, ja lopulta luomaan erikoisen 

historiallisen metodin, jonka mukaan “fantastiset legendat... eivät ole täysin 

kuvitteellisia, vaan symbolisia ja allegorisia, kätkien jonkin konkreettisen 

historiallisen tosiasian niiden hämmästyttävän ulkoasun taakse”.399 

Lopputuloksena on se, että myytti Merovéen kahdesta isästä, kuningas Clodiosta 

ja tunnistamattomasta “Neptunuksen (meri)pedosta, joka muistuttaa quinotauria” 

(bestea Neptuni Quinotauri similis) tulkitaan viittaavan kahden hallitsijasuvun 

väliseen liittoon. Puhe meripedosta tuo kirjoittajien mieleen kalan, joka puolestaan 

oli varhaiskristittyjen käyttämä symboli Jeesuksesta – Merovée on siten Daavidin 

sukua!400 Epäonninen kysymyksenasettelu sisälsi kuitenkin jo itsessään 

vastauksen, kun se oletti implisiittisesti Merovingi-dynastiassa täytyvän olla jotain 

merkityksellisempää kuin muissa Euroopan hallitsijasuvuissa. Parempia 

kysymyksiä olisivat esimerkiksi olleet “Miksi Pierre Plantard liitetään Merovingi-

dynastiaan?” tai jopa “Miten Prieuré de Sion hyödyntää Merovingi-dynastiasta 

polveutumista agendassaan?”. Jos aineistolta kysyy huonon kysymyksen, saa 

huonon vastauksen, joka on vaikea liittää mihinkään järkevään rakennelmaan; 

johdattelevalla kysymyksellä saa puolestaan vastauksen sieltä, minne kysymys on 

jo vienyt.

Toinen osa “vallattomasta pseudohistoriallisesta metodista”, 

falsifikaatiokriteerin täydellinen hylkääminen, johtuu suoraan edellä 

esittelemästäni vahvistusilluusiosta. Itse falsifikaatiokriteerillä tarkoitetaan 

periaatetta, jonka mukaan tieteellisten teorioiden “tulee olla periaatteessa 

empiirisesti kumottavissa”. Ajatus on peräisin filosofi Karl Popperilta: teoria, jota 

voidaan aina muokata ad hoc –argumenteilla teorian hylkäämisen sijaan, ei 

397Baigent 1983, 220, 245-253.
398Baigent 1983, 226. Kysymys muotoillaan  muutaman sivun jälkeen vielä osoittelevammin: 

“Mitä erikoista merovingeissä oikein on?”; “What is so special about the Merovingians?”; 
Baigent 1983, 232.

399“Fantastic legends... are not entirely imaginary, but symbolic or allegorical, masking some 
concrete historical fact behind their fabulous façade”; Baigent 1983, 235.

400Baigent 1983, 235, 314, 387.
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Popperin mielestä ollut tieteellinen teoria lainkaan.401 Vaikka falsifikaatiokriteeri 

soveltuu parhaiten luonnontieteellisen tutkimuksen arviointiin, on sitä mahdollista 

soveltaa myös humanistisessa tutkimuksessa. Esimerkiksi salaliittoteoria-

ajattelussa falsifikaatiokriteerin täydellinen hylkääminen ilmenee siinä, miten 

kaikki salaliittoa vastaan esitetyt argumentit voidaan kääntää argumenteiksi  

salaliiton puolesta. Paras huijaus on sellainen, jota ei voi millään välineellä 

osoittaa huijaukseksi: aina on tilaa vielä yhdelle salaliitolle. Hyväksyn näin 

Richard Hofstadterin luonnehdinnan, jonka mukaan salaliittoteoreetikko ei salli 

sen mahdollisuuden olemassaoloa, ettei havaintoaineistoa – myös sellaista, minkä 

voisi nähdä puhuvan salaliittoteoriaa vastaan – voitaisi asetella tukemaan 

salaliittohypoteesia. Salaliittoteoreetikolle kaikki havaintoaineisto tukee aina 

salaliittohypoteesia, vaikka kuinka väkinäisesti. Selittämällä kaiken salaliittoteoria 

kuitenkin typistää itsensä yksinkertaistavaksi, liian selitysvoimaiseksi teoriaksi.402 

Kun kaikki saatavilla oleva havaintoaineisto käännetään tukemaan omaa ajattelua 

eikä minkään yksityiskohdan sallita puhua sitä vastaan403, salaliittoteorian 

falsifioinnin – edes periaatteen tasolla – voi ajatella muuttuneen mahdottomaksi. 

Parhaat salaliittoteoreetikot sulkevat myös ennalta pois sellaista materiaalia, joka 

saattaisi (joissain tilanteissa) puhua salaliittoteoriaa vastaan. Tässä tilanteessa voi 

sanoa Popperia seuraten, ettei salaliittoteoria enää täytä tieteellisen teorian 

vaatimuksia.

“Holy Blood, Holy Grail” –teoksesta ad hoc –argumentteja ei tarvitse 

erikseen etsiä. Esimerkkini on teoksen 2. pääluvusta, jossa Baigent et al. on ensin 

tutustunut Prieuré de Sionin olemassaoloon Dossier secrets –dokumenttien 

kautta404, oppinut järjestön olleen perustettu vuonna 1099 nimellä “Ordre de Sion” 

ja löytänyt ensimmäisen ristiretken jälkeen viitteitä Jerusalemin eteläpuolella 

sijainneesta Sionin vuoresta ja luostariyhteisöstä, joka asutti sitä ja käytti 

luostarista esimerkiksi nimitystä “Notre Dame de Sion”.405 Hyväksytään vielä, 

401Kiikeri 2004, 89-90.
402Hofstadter 1964, 36.
403Mark Fensterin mukaan vahvistusilluusion vieminen tähän viimeiseen rajapyykkiin saakka 

sisältää myös väkevän psykologisen ulottuvuuden: tapahtuu “totaalinen konversio” (totalizing 
conversion), jossa salaliittoteoreetikon koko maailmankuva muuttuu, kun hän tajuaa, ettei 
kukaan muu tiedä asian todellista laitaa, vaan ainoastaan salaliittoteoreetikko voi muuttaa 
historian kulun; Fenster 2008, 124.

404Ensimmäisen kerran Henry Lincoln oli tosin törmännyt järjestöön Gérard de Sèden teoksessa 
“Le Trésor maudit de Rennes-le-Château”; Baigent 1983, 23.

405Baigent 1983, 111-113.
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arguendo, nimenvaihdos ranskalaiseen Prieuré de Sioniin ja järjestön katkeamaton 

eksistenssi vuoteen 1619, jolloin aikalaislähteet kertovat tämännimisen järjestön 

joutuneen jättämään tilansa jesuiitoille ja lähtemään Saint-Samsonista.406 Kun 

seuraava arkistomaininta järjestöstä on kuuluisa “Journal Officiel” nro 167, jossa 

mainitaan 25.6.1956 “Prieuré de Sion” –nimisen järjestön rekisteröiminen 

Ranskan yhdistysrekisteriin407, mikä on kirjoittajien johtopäätös? Se, että vuoden 

1956 yhdistys ei ole sama kuin pre-1619 yhdistys? Se, että tarvitaan 

lisätutkimuksia ennen kuin voidaan sanoa mitään vuoden 1956 yhdistyksen ja pre-

1619 yhdistyksen suhteesta? Se, ettei lähdemateriaalin puute tarjoa evidenssiä 

minkäänlaiseen johtopäätökseen asian suhteen?

Tällaiset vaihtoehdot saattavat sopia historiantutkijoille, mutta eivät 

salaliittoteoreetikoille. Oikea vastaus “Holy Blood, Holy Grailin” mukaan on 

tietenkin se, että Prieuré de Sion meni maan alle vuonna 1619 ja käytti muita 

järjestöjä peitejärjestöinä ohjaten itse tapahtumia kulisseissa. Baigent et al. myös 

identifioivat näitä peitejärjestöjä. Listalta löytyvät niin La Compagnie du Saint-

Sacrement, erilaiset vapaamuuraritraditiot (Scottish Rite, Oriental Rite of 

Memphis), katoliset 1800-luvun lopun modernistit, Siionin viisaiden pöytäkirjojen 

(Протоколы Сионских мудрецов) taustalle postuloitu vapaamuurariryhmä, jonka 

tulkitaan olleen pöytäkirjojen alkuperäisen tekstimuodon lähde, kuin myös Le 

Hiéron du Val d'Or.408 Karkeasti arvioiden mukana on siten puolet suuremman 

luokan salaperäisistä ja arvoituksellisista järjestöistä kolmen vuosisadan ajalta. 

Miksi näin? Koska Dossier secrets –dokumenttien mukaan Prieuré de Sion oli 

äärimmäisen vaikutusvaltainen järjestö, joka järjesteli jopa Euroopan valtioiden 

keskinäisiä suhteita.409 Koko rekonstruktiota perustellaan siten yksinomaan 

Dossier secrets –dokumenteilla, muuten tilanne on täydellinen teorian ja 

evidenssin sekaantumisen sekamelska.410 Käytännössä mahdollisuus postuloida 

yksi yhtenäinen järjestö ohjaamaan koko draamaa on lopulta ainoa todellinen 

peruste postuloida yksi yhteinen järjestö ohjaamaan koko draamaa. Sellainen 

aineisto – kuten asiakirjalähteiden puute – jota olisi perustellusti voitu käyttää 

406Baigent 1983, 165.
407Baigent 1983, 201.
408Baigent 1983, 173-200.
409Baigent 1983, 165.
410Yhtenä perustavanlaatuisena tieteentekemisen kriteerinä on tutkijan kyky erottaa toisistaan 

teoria ja evidenssi, eli pelkkä mahdollisuus luoda looginen konstruktio ei ole argumentti luodun 
konstruktion puolesta; Hakkarainen 1999, 251.
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argumentoimaan vuonna 1956 rekisteröidyn Prieuré de Sionin ja vuonna 1619 

mainitun Prieuré de Sionin välisen jatkumon olemattomuudesta, on kääntynyt 

argumentiksi kyseisen jatkumon puolesta. Näin hypoteesi Siionin luostarin 

kulissien takaisesta vaikutusvallasta vuosisatojen halki on saavuttanut tason, jossa 

sitä on mahdotonta falsifioida edes periaatteellisella tasolla. Siten se on myös 

lakannut olemassa tieteellinen teoria.

Kolmas osa “vallattomasta pseudohistoriallisesta metodista”, vakaumus 

siitä, että mahdollisuus liittää kaksi asiaa yhteen osoittaa niiden myös liittyvän 

yhteen, on kolmikon erikoisin. Salaliittoteoria-ajattelun tutkijat nimeävät usein 

ajatuksen kaikkien asioiden linkittymisestä toisiinsa tärkeimmäksi yksittäiseksi 

salaliittoteoria-ajattelua määrittäväksi tekijäksi.411 Kuten edellä esitin, tällaisen 

ajattelun ongelma on siinä, ettei tarkkailija ainoastaan paljasta olemassaolevia 

yhteyksiä vaan myös aktiivisesti luo niitä itse.412 Olennaista olisi siten aina pohtia, 

kuinka todennäköisiä ja uskottavia tutkijan luomat linkitykset oikein ovat. 

Historiatieteen ja pseudohistorian erottaa se, että jälkimmäisestä puuttuu 

todennäköisyyden käsite täysin eli johtopäätöksiä tehtäessä ei koskaan pysähdytä 

määrittelemään niitä esimerkiksi “todennäköisiksi”, “mahdollisiksi” tai 

“epätodennäköisiksi”.413 Kun kahden asian välille on luotu linkki, sitä käytetään 

surutta rekonstruktion osana, vaikka historiantutkimuksessa historiallisen 

skenaarion voisi rakentaa myös todennäköisyyden käsitteen huomioiden. 

Linkitysmania täydentää kahta ensimmäistä “vallattoman pseudohistoriallisen 

metodin” osaa tarjoamalla välineen kääntää evidenssin puute evidenssiksi 

salaliittoteorian puolesta: luomalla kahden asian välille linkitys mikä tahansa 

kelpaa evidenssiksi.

Eikö salaliittoteoreetikko sitten huomaa perustavanlaatuista ongelmaa 

käyttämässään metodissa? Miten kahden asian liittäminen toisiinsa osoittaa aina ja 

välttämättä niiden myös liittyvän toisiinsa lukijan todellisuuden ulkopuolisella 

tasolla? Epäilen, että  kysymyksessä on jälleen yksi ihmismieleen kuuluva 

kognitiivinen rajoitus. Vuonna 2008 ilmestyneessä artikkelissaan “Intelligent 

Design: Kreationistisen opin suhde arkiajatteluun” Elisa Järnefelt pohtii 

kysymystä ID-ajattelun suhtautumisesta ns. kansanomaiseen psykologiaan ja 

411Knight 2000, 204-205.
412Ks. esim. keskustelu tulkinnan ja ylitulkinnan eroista teoksessa Interpretation and 

Overinterpretation 1992.
413Saman havainnon tekee esim. Goodman 2006, 363.

99



biologiaan. Hänen lainaamansa ID-ajattelijat tiivistävät suunnitteluargumentin 

seuraavasti: tarpeeksi monimutkaisen rakenteen havaitseminen antaa intuitiivisen 

varmuuden sanoa rakenteen olevan suunniteltu.414 Järnefelt kuvaa tämän ajattelun 

tavan olevan intuitiivinen (erotuksena epäintuitiivisesta), joksi kognitiivisessa 

psykologiassa nimitetään spontaania päättelyä – spontaania, ihmismielelle 

luonnollista päättelyä taas voidaan nimittää kansanomaiseksi. Tieteessä kuitenkin 

pyritään rajoittamaan sellaisia ilmiöiden selityksiä, jotka ovat liian 

toimijakeskeisiä: pelkästä intuitiivisesta varmuudesta toimijan (suunnittelijan) 

olemassaolosta ei vielä voi johtaa tieteenmukaista varmuutta toimijan 

olemassaolosta. Vaikka Järnefelt ei pohdi kysymystä päättelyn pätevyydestä, voi 

hänen esityksestään johtaa vain yhden johtopäätöksen: ihmiselle luontainen teleo-

intentionaalinen ajattelu (havainnon kohde on suunniteltu jotain tiettyä tarkoitusta 

varten) ei ole itsessään hyväksyttävä argumentti suunnittelun tai tarkoituksen 

puolesta.415

Kun salaliittoteoreetikko yhdistää kaksi asiaa toisiinsa, hän luo 

monimutkaisuutta. Kun hän linkittää lukuisia asioita toisiinsa, konstruktion 

monimutkaisuus kasvaa edelleen. Kun ei-tieteellinen, kansanomaisen psykologian 

mukainen taipumus suhtautua havaittuun monimutkaisuuteen on olettaa sen taakse 

toimija (suunnittelija), ajautuu salaliittoteoreetikko kognitiivisen virran vietäväksi: 

hänenkin konstruoimansa monimutkaisuuden takana on toimija. Asiassa on 

humoristinen ulottuvuutensa, sillä salaliittoteoreetikko on tietenkin pohjimmiltaan 

oikeassa: monimutkaisuuden luonut toimija on salaliittoteoreetikko itse. Oleellista 

olisi kuitenkin kysyä, onko havaitun monimutkaisuuden takana muitakin 

toimijoita kuin vain monimutkaisuuden konstruoinut salaliittoteoreetikko. 

Pelkästä monimutkaisuudesta tehtävässä johtopäätöksessä on aina merkittävä riski 

ajautua tieteellisen argumentoinnin ulkopuolelle. Umberto Econ romaanissa “Il 

Pendolo di Foucault” Baigent et al. –kolmikkoa satirisoiva fiktiivinen 

tutkijakolmikko rakentaa massiivisen salaliiton puutteellisen käsikirjoituksen 

kopion pohjalle. Myöhemmin romaanissa luodaan saman materiaalin pohjalta 

myös vaihtoehtoinen konstruktio: arkinen tavarantoimituslista.416 Tieteessä 

tarvitaan sovittuja sääntöjä argumentoimiseen eli metodi juuri sen vuoksi, että 

414Järnefelt 2008, 542-543.
415Järnefelt 2008, 543-544, 548.
416Eco 2001, 135+, 534-536.
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luotujen konstruktioiden todennäköisyyttä voitaisiin arvioida. Lopulta tullaan 

jälleen kysymykseen teorian ja evidenssin erottamisesta toisistaan: pelkkä 

toimijan postuloiminen ja sisäisesti loogisen konstruktion luominen ei vielä kelpaa 

todisteeksi postuloidun toimijan ja konstruktion olemassaolosta.417

Kun Baigent et al. kirjoittavat temppeliherrojen historiaa, he törmäävät 

“monimutkaiseen verkostoon” (intricate web), jonka taustalla he olettavat olleen 

“kolmannen ja salaisen järjestön” (a third and secret order). Miksi? Koska 

kysymyksessä oli selkeästi “laskelmoitu järjestys” (calculated pattern), eivätkä 

näin koukeroiset järjestykset “suunnittele itseään” (do not devise themselves).418 

“Kolmas ja salainen järjestö” paljastuu heti seuraavassa luvussa tietenkin Prieuré 

de Sioniksi. Ytimeltään samanlainen on myös aikaisemmin mainitsemani linkitys 

Neptunuksen meripedon ja Jeesuksen välillä: ei voi olla sattumaa, että toisaalta 

legendat kertovat Maria Magdaleenan päätyneen Etelä-Ranskaan, ja toisaalta 

Merovingi-dynastiaan liittyvät myytit puhuvat meripedosta, jonka – kuten Jeesus 

– voi ajatella olevan eräänlainen “mystinen kala”.419 Luvussa 3.3 olen viitannut 

vallitsevaan kirjallisuustieteelliseen paradigmaan, jonka mukaan tekstin lukijalla 

on suurin yksittäinen merkitys siinä, miten jokin tietty teksti asettuu suhteeseen 

joihinkin muihin teksteihin.420 Ensimmäisessä esimerkissä Baigent et al. 

postuloivat toimijan (Prieuré de Sion) havaitsemansa “monimutkaisen verkoston” 

taakse. Pelkästä intuitiivisesta varmuudesta toimijan olemassaolosta ei kuitenkaan 

voi johtaa tieteenmukaista varmuutta toimijan olemassaolosta; koko lähtökohta 

Prieuré de Sionin historian rekonstruktioon on näin varsin epätieteellisellä 

pohjalla. Meripedon muotoisella Jeesuksella toimijaksi oletetaan puolestaan se 

prosessi, jonka Baigent et al. päättelevät muuntavan todelliset tapahtumat 

“fantastisiksi legendoiksi”.421 Tällaisen metodin ongelma on kuitenkin siinä, ettei 

sitä ole mahdollista kontrolloida millään järjellisellä tavalla, eikä sen tuottamien 

“historiallisten rekonstruktioiden” todellisuutta ole mahdollista arvioida.

Edellä olen kuvannut pseudohistoriallisen lähestymistavan kokonaisuutta 

(“vallaton pseudohistoriallinen metodi”) ottamalla esimerkkejä sen 

hyödyntämisestä tunnetusta pseudohistoriallisesta teoksesta “Holy Blood, Holy 

417Hakkarainen, 251.
418Baigent 1983, 91-92, 94.
419“mystical fish”; Baigent 1983, 314.
420Ks. esim. keskustelu teoksessa Interpretation and Overinterpretation 1992.
421Baigent 1983, 235.
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Grail”.Yleisellä tasolla puhuttaessa on selvää, ettei kuvaamani “vallaton 

pseudohistoriallinen metodi” ole osa historiantutkimuksen perinteistä 

metodikaanonia. Liitän “vallattoman pseudohistoriallisen metodin” erityisesti 

kognitiivisen tiedonkäsittelyn rajoituksiin: metodi hyödyntää luonnollisia tapoja, 

joilla ihmiset jäsentävät havaintoaineistoa. Nämä luonnolliset tavat eivät 

kuitenkaan täytä tieteellisen argumentoinnin kriteerejä. Siten “vallaton 

pseudohistoriallinen metodi” on tosiasiassa esimerkki epätieteellisestä 

argumentoinnista, jota ei voida ottaa osaksi historiantutkimuksen 

metodikokonaisuutta, sillä tieteentekemisessä pyritään voittamaan ihmisen 

kognitiivisen tiedonkäsittelyn rajoitteet ja ohjelmoinnit.

4.4 Kuinka Carlson rakentaa salaliittoteorian

Hyödyntääkö Carlson edellä esittelemääni “vallatonta pseudohistoriallista 

metodia” rakentaessaan huijaushypoteesiaan? Aluksi on huomattava, että 

Carlsonin esitys – kuten myös “Holy Blood, Holy Grail” – täyttää muodolliset 

akateemiset vaatimukset. Teoksessa on kunnollinen johdanto, jossa esitetään 

tutkimuksessa käytetty metodologia. Tyyliltään kirjoitus on akateemisen 

neutraalia ja viittauskäytäntö on kattava; jokainen väite on tarkasti dokumentoitu. 

Lopussa tehdään lisäksi normaalitieteen tapaan johtopäätökset, eikä 

kirjallisuusluettelon kattavuudessa ole moitteen sijaa. Valtaosin Carlsonin voi 

myös sanoa tekevän normaalin tieteellisen erottelun teorian ja evidenssin välille; 

evidenssiä ei myöskään ole piilotettu tai jätetty dokumentoimatta, vaan kaikki on 

lukijan nähtävillä alusta loppuun saakka. Joissain tapauksissa Carlson tosin 

valitsee käyttämänsä aineiston huonosti – käsiala-analyysi sekä kirjan 

keskiaukeaman kuvat perustuvat Smithin vuonna 1958 ottamiin 

mustavalkokuviin, vaikka Charles Hedrick ja Nikolaos Olympiou olivat 

julkaisseet paljon tarkemmat värivalokuvat vuonna 2000422; lisäksi Smithin 

käsialanäytteitä Carlson kertoo haalineensa vain kahden sivun verran, ja niissäkin 

aineisto koostuu Smithin marginaaleihin tekemistä kreikankielisistä 

muistiinpanoja.423 Vielä joissain suhteissa aineiston esittäminen on epätarkkaa, 

esimerkiksi James H. Hunterin romaanin “The Mystery of Mar Saba” juoni 

422Hedrick 2000.
423Carlson 2005, 46. Kyseiset sivut olivat peräisin Otto Stählinin Klemens Aleksandrialaisen 

tekstien kriittisen edition ensimmäisestä osasta, numeroiltaan xvi ja 7.
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esitetään epätarkasti.424 Kaiken kaikkiaan kirja on kuitenkin muodollisten 

puoliensa puolesta juuri sellainen kuin tieteellisen monografian voi olettaa olevan.

Luvussa 4.2 esitellyt Morton Smithin tarkoituksella jättämät vihjeet 

sisältävät kuitenkin perustavanlaatuisia ongelmia. Kysyn, 1) mikä on Carlsonin 

lähtökohta tutkimukseen eli mikä on hänen tutkimuskysymyksensä ja 2) miten 

Carlson suhtautuu tarjolla olevaan havaintoaineistoon, kuinka hän asettelee sen 

huijaushypoteesin puitteisiin ja arvioi rekonstruktionsa todennäköisyyttä. “The 

Gospel Hoax” –teoksen johdannossa Carlson kertoo alkaneensa puntaroimaan 

Theodoros-kirjettä väärennöksenä vuonna 1995, tutustuttuaan Andrew H. 

Criddlen artikkeliin “On the Mar Saba Letter Attributed to Clement of 

Alexandria”. Vakuututtuaan Criddlen analyysin pätevyydestä – Carlson tulkitsee 

Criddlen osoittaneen, että Theodoros-kirje yrittää muistuttaa aitoa Klemens 

Aleksandrialaista aivan liian innokkaasti – Carlson ilmoittaa kolmen hyvin 

erilaisen asian vakuuttaneen hänet siitä, että Theodoros-kirjeen tarjoamaa “upeaa 

arvoitusta” (great puzzle) kannattaa yrittää ratkaista: vuonna 2003 käyty 

väärennöskeskustelu Jaakobin ossuaarin aitoudesta, Yhdysvaltojen korkeimman 

oikeuden päätös “Lawrence v. Texas”, jonka perusteissa pohdittiin 

homoseksuaalisuuden muuttuvaa sosiaalista asemaa, ja edelleen vuoden 2003 

Journal of Early Christian Studies –julkaisun kolme Theodoros-kirjettä 

käsittelevää artikkelia.425 Tutustuttuaan mm. Anthony Graftonin teokseen “Forgers 

and Critics: Creativity and Duplicity in Western Scholarship” Carlson katsoi 

olevansa valmis työhön: “Nyt, kun tiesin mitä etsin ja mistä, minun oli tarpeen 

ainoastaan löytää se.”426

Saman asian Carlson toteaa hieman toisin sanoin 3. luvussa, jossa hän 

sanoo seuraavasti: “On vaikea löytää evidenssiä väärennöksestä ellei (erityisesti) 

ole etsimässä sitä.”427 On aiheellista kysyä, toimiiko tämä periaate myös toisin 

päin – onko helppoa löytää evidenssiä väärennöksestä, kun on (erityisesti) 

etsimässä sitä? Vastaus on ehdottomasti myöntävä, kuten luvussa 4.3 käymäni 

keskustelu “havaintojen teoriapitoisuudesta” ja “vahvistusilluusiosta” osoittaa – 

kun tietää, mitä haluaa löytää, se on helppoa löytää. Kun tutkimuskysymys 

424Carlson 2005, 19-20.
425Carlson 2005, xv-xvii; JECS-artikkelit ovat Ehrman 2003b, Hedrick 2003 ja Stroumsa 2003.
426“Now that I knew what to look for and where to look for it, all I had to do was to find it.”; 

kursivointi kirjoittajan; Carlson 2005, xviii.
427“It is hard to find evidence of forgery if one is not looking for it.”; Carlson 2005, 24.
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sisältää jo implisiittisesti “oikean” vastauksen, tutkimus ajautuu sivuraiteille alusta 

lähtien. Carlsonhan ei kysy, onko Theodoros-kirje autenttinen – Criddlen tutkimus 

on Carlsonin mielestä jo osoittanut, ettei se ole. Siten Carlson ei ensisijaisesti 

haluakaan ratkaista kysymystä väärennöksestä vaan väärentäjästä – onko 

kyseessä tylsistynyt ortodoksimunkki, hollantilainen humanisti vai Morton 

Smith.428 Carlsonin käyttämä metodi onkin lähinnä “vihjeiden etsimisen 

hermeneutiikkaa” (hermeneutics of clue-hunting).

Näin Carlsonin voi perustellusti sanoa hyödyntävän huonon 

kysymyksenasettelun äärimmilleen vietyä versiota: ensin tulee “johtopäätös” 

(Theodoros-kirje on huijaus), ja “analyysiosuus” (kysymys huijarin 

henkilöllisyydestä) on erilaisten argumenttien asettelemista tämän 

“johtopäätöksen” taakse. Tapa on epäilemättä tavanomainen salaliittoteoria-

ajattelussa, vaikka sen dokumentointi onkin vaikeaa – esimerkiksi “Holy Blood, 

Holy Grail” kieltää eksplisiittisesti tulleensa ennalta päätettyyn 

“johtopäätökseen”.429 Asiaan kuuluu, että muiden tutkijoiden tutkimustulokset 

ohitetaan kovin kevein perustein: esimerkiksi Scott G. Brownin yli 300-sivuisen 

esityksen siitä, että sama kirjoittaja on kirjoittanut sekä kanonisen että salaisen 

Markuksen evankeliumin,430 Carlson kuittaa kuin ohimennen – alaviitteessä 

yhdellä lauseella – liian lepsuin perustein tehdyksi analyysiksi.431 Entä miksi 

Carlson käyttää aikaa ja vaivaa epäoleellisuuksiin? Hän vastaa kyllä 9-osaisella, 

erittäin perusteellisella blogipostauksella Brownin artikkeliin “The Question of 

Motive in the Case Against Morton Smith”, vaikka Morton Smithin motiivin 

olemassaolo tai olemattomuus on lopulta ainoastaan aihetodiste, eikä voi ratkaista 

kysymystä huijauksesta suuntaan tai toiseen.432 Sen sijaan todella tärkeät vasta-

argumentit Carlson kuittaa lyhyesti433 tai jättää kokonaan vastaamatta; erityisesti 

Brownin artikkeli “Factualizing the Folklore: Stephen Carlson's Case Against 

Morton Smith” olisi kipeästi kaivannut vastinetta.434

428Carlson 2005, xvi.
429Baigent 1983, 31.
430Brown 2005.
431Carlson 2005, 124 n. 1.
432http://www.hypotyposeis.org/weblog/2006/07/brown-on-morton-smiths-motives-in-  

jbl_24.html
433“I don’t see how the difference between Madiotes and Madeotas affects the argument that it is 

a pseudonym.”; http://neonostalgia.com/weblog/?p=487
434Myöskään SBL 2008 Meetingissä Carlson ei antanut selvää vastausta, kun Scott Brown toivoi 

häneltä vastinetta Theodoros-kirjeen autenttisuuden puolustuspuheenvuoroihin; 
http://www.tonychartrand-burke.com/apocryphicity/2008/12/04/secret-mark-at-the-2008-sbl-
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Yhtä johdonmukainen Carlson on aineistonhallinnassa: kaikki, mitä 

Morton Smith on koskaan sanonut, tehnyt tai kirjoittanut osoittaa Theodoros-

kirjeen olevan huijaus. Onko Smith huijari, vaikka hän ei hyödyntänyt Salaista 

Markuksen evankeliumia johdonmukaisesti omissa rekonstruktioissaan? Totta kai 

on, vastaa Carlson. Juuri Salaisen Markuksen evankeliumin käyttämättömyys, 

erityisesti Smithin teoksessa antiikin maagikoista ja Jeesuksesta435, osoittaa sen, 

ettei Smith voi olla rehellinen, pahaa-aavistamaton uhri, jonkun muun tekemään 

Klemens-imitaatioon erehtynyt tutkija.436 Onko Smith huijari, vaikka hänen 

kommentaarinsa Theodoros-kirjeeseen437 osoittaa äärimmäistä paneutumista ja 

pikkutarkkaa työskentelyä aiheen parissa? Totta kai on, vastaa Carlson. Smithin 

työskentely on tarkoitettu ansaksi, johtamaan muita tutkijoita harhaan.438 Entä 

onko Smith huijari, kun hän vastaa, ilmeisen närkästyneenä, Quentin Quesnellin 

ensimmäisiin väärennösepäilyihin toteamalla, ettei hänen lausumansa “kieltävä 

[vastaus] hävitä niitä [väärennösepäilyjä]; kuka tahansa, joka väärentäisi 

käsikirjoituksen, kieltäisi tehneensä niin”?439 Totta kai on, vastaa Carlson. Smithin 

erittäin tarkka kielenkäyttö on osa testiä, jolla hän haluaa haastaa muut tutkijat 

nokkeluuskilpailuun kanssaan.440 Entä jos kadonnut käsikirjoitus vielä joskus 

löytyy, ja siinä käytetystä musteesta tehdään analyysi? Silloin moderni muste 

osoittaa tekstin olevan väärennös, mutta 1700-luvun muste Smithin kyenneen 

sekoittamaan 1700-luvun mustetta.441

Havaintoaineisto viittaa Carlsonilla vain yhteen suuntaan: Morton Smith 

on huijari. Aivan kuten Hofstadter sanoo salaliittoteoreetikoista442, tulkitsen myös 

Carlsonille Morton Smithin olevan ylivertaisen pätevä toimija, joka pystyy 

tekemään kaiken ja vielä enemmänkin: Carlsonin löytämät Theodoros-kirjeen 

historialliset anakronismitkin ovat Smithin tarkoituksella asettamia vihjeitä 

eivätkä vahingossa tehtyjä erehdyksiä.443 Tavallisesti salaliittoteoria on 

annual-meeting/
435Smith 1978.
436Carlson 2005, 77-78.
437Smith 1973.
438Carlson 2005, 81.
439“denial does not dispose of them; anyone who would forge a manuscript would deny that he 

had done so”; Smith 1976, 197.
440Carlson 2005, 79.
441Carlson toteaa sanatarkasti seuraavalla tavalla: “while a chemical test of the ink might 

condemn the Mar Saba Clementine as a forgery, it is not clear to me that testing the ink can 
exonerate the letter if the result is consistent with early modern inks”; 
http://www.hypotyposeis.org/weblog/2003/10/ehrman-forgery-of-ancient-discovery-in.html

442Hofstadter 1964, 32.
443Carlson 2005, 61-62.
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epäuskottava, koska se vaatii niin monen ihmisen panosta, että jossain vaiheessa 

jonkun osallisen voisi olettaa paljastavan salaliiton olemassaolon.444 Carlsonin 

tapauksessa tämä mittakaavaongelma kääntyy päälaelleen: Morton Smithillä piti 

itsellään olla hallussaan kaikki tarvittava asiantuntemus uskottavan väärennöksen 

suorittamiseksi. Tämä on kuitenkin mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että 

Smith todella oli – Jeff Jaytä lainatakseni – “yli-ihminen” (superhuman).445 Vaikka 

Bellman-maksiimin mukaan “Minkä sinulle kolmesti kerron, se on totta”,446 ei 

Carlsonin kolmesti toistama Klemens-sitaattien läsnäolo Smithin alkuvuoden 

1958 artikkelissa “The Image of God” osoita Smithin hallinneen Klemensin 

kirjoitustyyliä yhtään enempää kuin minunkaan Lewis Carroll –sitaattini eivät 

osoita minun pystyvän tarvittaessa kirjoittamaan kuin Carroll.447 Carlsonin 

huijaushypoteesi on kuin yksi valtava ad hoc –argumentti, jolla hän pystyy 

selittämään kaiken havaintoaineiston: missä huijausta ei voida havaita, siellä 

kysymys on Smithin erinomaisuudesta; missä huijaus voidaan havaita, siellä 

kysymys on Smithin tarkoituksella jättämästä vihjeestä. Kaikki, mikä viittaa 

väärennökseen, viittaa väärennökseen – kaikki, mikä viittaa autenttisuuteen, 

viittaa johonkin muuhun, päinvastaiseen. Ja mihin se puolestaan viittaa? Siihen, 

että Carlsonin huijaushypoteesista on tullut kaikenkattava selitys Theodoros-

kirjeeseen. Sitä ei ole mahdollista falsifioida edes periaatteellisella tasolla, ja siten 

se on myös lakannut olemasta tieteellinen teoria.

Kuvaavaa on Carlsonin suhtautuminen esittämämänsä hypoteesin eri osa-

alueiden todennäköisyyteen: sitä ei juuri ole. Juuri missään Carlson ei tyypittele 

esitettyjä väitteitä esimerkiksi “todennäköisiksi”, “mahdollisiksi” tai 

“epätodennäköisiksi”.448 Asia on periaatteellisen tärkeä, sillä väitteiden 

444Esimerkiksi http://www.clavius.org/scale.html vääntää havainnollisesta rautalangasta sen, 
miksi NASA:n suorittama kuulento vuonna 1969 ei voinut ollut huijaus juuri osallisten 
moninaisuuden takia.

445Jay 2008, 596-597.
446“What I tell you three times is true“; Carroll 1958, p. 11.
447Carlson 2005, 9, 64, 75.
448Joitain poikkeuksia on kuitenkin mahdollista löytää: esitellessään suola-argumenttia Carlson 

huomauttaa historiallisen anakronismin olevan “todennäköisemmin” (more likely) Morton 
Smithin tarkoituksella jättämä vihje – siis todennäköisemmin vihje kuin puhdas vahinko; 
Carlson 2005, 61. Muussa argumentoinnissa Carlson sanoo, ettei Isaac Vossiuksen teos 
“todennäköisesti”  (not likely) olisi altistunut auringonvalolle Mar Saban luostarin 
tornikirjastossa; Carlson 2005, 34. Carlson myös arvioi Smithin motiivia “mahdollista”-ehdolla 
(probable); Carlson 2005, 86. Muutamia muitakin yksittäistapauksia voitaisiin esittää, mutta 
pääosin tilanne näyttää selvältä: kun Carlsonin kirjaa käy läpi tekstihaulla, hakusanoilla kuten 
“likely”, “possible”, “possibly” ja “probably” tulee vastaan etupäässä suoria lainauksia muiden 
henkilöiden kuin Carlsonin kynästä – Carlson lainaa välillä sanatarkasti muita kirjoittajia, ja 
konstrasti näiden normaalin konditionaalikielen ja Carlsonin konditionaalittoman kielen välillä 
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muodostaessa loogisen ketjun täytyy jokaisen ketjun osasen olla pitävä: muuten 

johtopäätös ei pidä paikkaansa. Tieteessä – erityisesti historiantutkimuksessa – on 

lisäksi voitava arvioida sitä, kuinka luontevasti tekstien välinen yhteys nousee itse 

lähdeteksteistä. Mikä tahansa kuviteltavissa oleva yhteys ei voi olla kriittisen 

rekonstruktion osa, eikä mitä tahansa havaittua tekstien välistä yhteyttä voi 

nimittää evidenssiksi. Ongelmallista on myös tulkita mikä tahansa itseä huvittava 

aineisto jonkun toisen – tässä tapauksessa tietysti Morton Smithin – piilottamaksi 

sukkeluudeksi. Carlsonin huijaushypoteesissa suola-argumentti, 

kultaseppäargumentti sekä Smithin henkilökohtainen sfragis näyttävät tässä 

suhteessa erityisen epäilyttäviltä.

Luvussa 4.2 olen esitellyt nämä Morton Smithin tarkoituksella jättämät 

vihjeet. Kultaseppä-argumentti rakentuu seuraavanlaiseksi päättelyketjuksi: 

Theod. I. 13-15 kommentaarissa Smith väittää tekstin viittaavan Jeremian kirjaan 

(Jer. 10:14); esitys alluusiosta on Smithin taholta heikko; Jeremian kirja puhuu 

“valheen valamisesta”, ja Smith taas viittaa kommentaarissaan Klemensin 

puheeseen niistä, jotka piilottavat “lausumattomat mysteerit”; havaittu yhteys 

Morton Smithin ja Morton Salt Companyn välillä “merkitsee, että tämä 

kommentti soveltuu häneen itseensä – että hän [Smith] on piilottanut 

lausumattoman mysteerin”449; lainaus Jeremian kirjasta sisältää elliptisen 

ilmauksen; elliptinen ilmaus sisältää sanan “kultaseppä”; kultasepän 

englanninkielinen nimitys “goldsmith” sisältää yhdyssanan jälkimmäisenä osana 

Smithin sukunimen.450

Tapa hakea Smithin sukunimi Theodoros-kirjeen kommentaarin käyttämän 

lainauksen elliptisestä ilmauksesta on kekseliäs. Päättelyketju on sinällään 

mahdollinen, ja sen ehdottoman kiistattomat osat ovat seuraavat: “Smith väittää 

tekstin viittaavan Jeremian kirjaan”, “Jeremian kirja puhuu “valheen valamisesta”, 

ja Smith viittaa Klemensiin”, “lainaus Jeremian kirjasta sisältää ellipsion”, 

“ellipsio sisältää sanan kultaseppä”, “'goldsmith' sisältää yhdyssanan 

jälkimmäisenä osana Smithin sukunimen”.

väite alluusiosta – viittaus Klemensiin – ellipsio – kultaseppä – goldsmith

on selvä. Aiheesta voisi jatkossa tehdä jopa tilastollisen analyysin.
449“signifies that this comment applies to himself – that he has hidden away a mystery not to be 

uttered”; Carlson 2005, 63.
450Carlson 2005, 62-63.
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Nämä yksittäiset osaset yhdistyvät Carlsonin argumentissa 

kokonaisuudeksi seuraavilla kiistanalaisilla väitteillä: “väite alluusiosta on 

epäuskottava, eli jotain hämärää on tekeillä”; “yhteys Morton Smithin ja Morton 

Salt Companyn välillä merkitsee, että Klemens-sitaatti tulee soveltaa Smithiin”; 

“on merkityksellistä, mitä Smithin elliptisen ilmauksen lainaamatta jätetty osa 

pitää sisällään”; “on merkityksellistä, että yksi lainaamattoman osan sisältämä 

sana, kultaseppä, sisältää yhdyssanan jälkimmäisenä osana Smithin sukunimen”; 

“kultaseppä on Smithin tarkoituksella jättämä vihje henkilöllisyydestään”.

väite alluusiosta – viittaus Klemensiin – ellipsio – kultaseppä – goldsmith

epäuskottava – yhteys Mortonien välillä – merkitys – merkitys – vihje

Mitä on tapahtunut? Carlson on etsinyt todisteita huijarin 

henkilöllisyydestä, ja löytänyt viittauksen Smithin sukunimeen. Hänen 

argumentissaan viittä kiistatonta väitettä täydentää viisi kiistanalaista, joiden 

todennäköisyyttä hän ei kuitenkaan arvioi. Eivätkä kiistanalaiset väitteet 

ainoastaan täydennä argumenttia, vaan ne luovat sen itse alusta loppuun – 

kiistanalaiset väitteet linkittävät muuten irralliset viisi havaintoa toisiinsa. Tässä 

yhteydessä en vielä arvioi väitteiden todennäköisyyttä enkä pohdi argumentin 

laatua vihjeenä, vaan kysyn yksinkertaisesti, kuka on se toimija, joka on 

linkittänyt nämä irralliset havainnot toisiinsa. Voimme olla varmoja siitä, että yksi 

näistä toimijoista on Stephen Carlson itse. Mutta tekikö Morton Smith tämän 

linkityksen ensimmäisenä, tarkoituksella, jotta tarpeeksi nokkela tutkija löytäisi 

sen, ja paljastaisi Theodoros-kirjeen huijaukseksi? Henkilökohtaisen arvioni 

mukaan väite on epätodennäköinen, mutta vielä perustellumpi vastaus olisi 

yksinkertaisesti se, että me emme tiedä. Me emme tiedä, laatiko Morton Smith 

tämänkaltaisen aivopähkinän Theodoros-kirjeen lukijoille. 

Yleis(historia)tieteellisen metodin puitteissa kysymykseen ei kuitenkaan voi 

vastata myöntävästi, sillä – kuten olen jo sanonut – ei pelkkä toimijan 

postuloiminen ja sisäisesti loogisen konstruktion luominen vielä kelpaa todisteeksi 

postuloidun toimijan ja konstruktion olemassaolosta.451 Ilman tätä varausta 

historiantutkimus nykyisessä sisällössään muuttuisi mahdottomaksi.

451Hakkarainen, 251.
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Kun pelkät linkitykset eivät riitä argumentiksi, täytyisi niitä täydentää 

muulla aineistolla. Carlsonin kultaseppä-argumentissa sellaisia ei kuitenkaan ole: 

hän ei esimerkiksi pohdi lainkaan, miksi yhteys Morton Smithin ja Morton Salt 

Companyn välillä tarkoittaa sitä, että Smithin kommentaarin lause tulee soveltaa 

Smithiin itseensä. Miksi ihmeessä näin tulisi tehdä? Ainoa vastaus, jonka 

Carlsonin esityksestä voi johtaa, viittaa periaatteelliseen näkemykseen huijauksen 

luonteesta väärennökseen verrattuna: huijari jättää tekeleeseensä vitsejä ja vihjeitä 

henkilöllisyydestään.452 On kysyttävä – kuten luvussa 4.5 kysyn – kuinka hyvin 

löydetty vihje toimii vihjeenä ja kuinka luonteva esitetty linkityskokonaisuus 

lopulta on.

Vielä haluan kiinnittää huomion Carlsonin argumenttiin Morton Smithin 

henkilökohtaisesta sfragiksesta, jossa – kuten luvun alussa olen esittänyt – 

yhdistyvät kolme elementtiä: “mysteeri”, “salaisuus”, ja “kielletyt seksisuhteet”. 

Nämä elementit esiintyvät Carlsonin mukaan Theodoros-kirjeessä, mutta sen 

lisäksi myös Smithin aikaisemmissa kirjoituksissa, tarkalleen ottaen teoksessa 

“Tannaitic Parallels to the Gospels” vuodelta 1951, jossa Smith liittää yhteen 

kohdat Mark. 4:11 ja Hagigah Tannaïm 2.1, joista jälkimmäisen hän luonnehtii 

puhuvan “kielletyistä seksuaalisista suhteista”.453 Salaisuusmotiivin Smith 

linkittää samaiseen Hagigah Tannaïmin kohtaan sekä Klemens Aleksandrialaisen 

Stromateis-teokseen (Strom. 1.1.13-14 etc.) artikkelissaan “The Image of God” 

vuonna 1958.454

On huomattavan epäselvää, mitä tarkkaan ottaen tästä Smithin sfragiksesta 

pitäisi oikeastaan päätellä. Oletetaan, arguendo, että Carlsonin lukutapa on 

perusteltu ja sfragiksen eri osaset ovat “mysteeri“, “salaisuus“ ja “kielletyt 

seksisuhteet“. Ongelmaksi jää se, ettei Smith käyttänyt tätä “aitouden sinettiä” 

missään yksittäisessä kirjoituksessaan, vaan Carlson joutuu kokoamaan palapelin 

kahdesta lähteestä, joiden julkaisua erottaa seitsemän pitkää vuotta. Siten hänen 

esittämänsä analogia – Vergilius saattoi lopettaa teoksensa imitoimalla jonkin 

toisen tekstinsä alkua455 – puhuu aivan eri asiasta; kyseessä on varsin heikko 

analogia. Vielä selvemmin kuin kultaseppä-argumentissa, on tässä nähtävillä 

salaliittoteorialle välttämättömän linkitysmanian oireita: mysteeri, salaisuus ja 

452Carlson 2005, 15-16.
453“forbidden sexual relationships“; Smith 1951, 155-156.
454Smith 1958a, 507.
455Murgia 1976, 36.
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kielletyt seksisuhteet löytyvät kaikki Theodoros-kirjeestä sekä kahdesta eri 

Smithin kirjoituksesta, ja muodostavat Smithin henkilökohtaisen “aitouden 

sinetin”, jonka hän on piilottanut vihjeeksi henkilöllisyydestään. Mutta ei tämä ole 

mikään “aitouden sinetti”. Sellaiseksi vaadittaisiin selkeää teksti- tai 

ideakokonaisuutta, jota kirjoittaja käyttäisi edes kahdessa eri yhteydessä. Jälleen 

kerran pelkkä mahdollisuus lukea mysteeri, salaisuus ja kielletyt seksisuhteet 

yhteen ei viittaa muuhun kuin siihen, että lukija on lukenut mysteerin, salaisuuden 

ja kielletyt seksisuhteet yhteen. Morton Smithin henkilökohtaiseksi sfragikseksi 

niistä ei näillä perusteilla ole.

Väitettä Morton Smithin ja Morton Salt Companyn välisestä yhteydestä 

voidaan puolestaan lähestyä esimerkiksi kysymällä, kuinka helppoa 

tämänkaltaisten vihjeargumenttien luominen oikein on. Väitän, että se on erittäin 

helppoa, sillä internet, kuten Kathleen Stewart huomauttaa456, tarjoaa liki 

rajattoman mahdollisuuden nokkelien vihjeargumenttien luomiseksi. Liitteessä 2 

kuvaamani “Jelly Roll Morton” –argumentti on rakennettu 20 minuutin kuluessa, 

aloittamalla hakusanalla Morton, päättämällä luoda linkitys Morton Smithin ja 

Jelly Roll Mortonin välille, tutustumalla yhdysvalloissa käytettyyn slangiin, ja 

piirtämällä tyhjälle A4-paperille kartta, jossa argumentin eri osa-alueet linkittyvät 

vähitellen toisiinsa muodostaen lopulta yhtenäisen kuvion. Lopputuloksena on 

näppärä vihje Theodoros-kirjeen kirjoittajan henkilöllisyydestä, joka noudattaa 

samaa standardia kuin Carlsonin “kalju huijari”-, suola-, kultaseppä- ja sfragis-

argumentit. Se myös täyttää historiatieteen vaatimukset hyväksyttävästä 

argumentoinnista yhtä huonosti, eli rakentuu “vallattoman pseudohistoriallisen 

metodin” pohjalle: kysymyksenasettelu on väärä (mistä löytäisin hyvän Morton 

Smithin jättämän vihjeen), kaikki havaintoaineisto on käännetty tukemaan 

hypoteesia eikä linkitysvimmassa pysähdytä pohtimaan todennäköisyyksiä. 

Kaikesta luvuissa 4.3 ja 4.4 esittämästäni tieteenfilosofisesta ja 

havaintopsykologisesta pohdinnasta huolimatta pidän “Jelly Roll Morton” –

argumenttia pedagogisesti terävimpänä huomiona Stephen Carlsonin “The Gospel 

Hoax” –teoksen huijaushypoteesia vastaan. Kun Morton Smithin jättämiä vihjeitä 

– Marvin Meyeriä seuraten – on mahdollista löytää mistä tahansa niitä vain 

halutaan löytää, ei niitä ole syytä pitää kovinkaan vakuuttavina. Siten näiden 

vihjeiden luomisen metodia (“vallaton pseudohistoriallinen metodi”) ei voida 

456Stewart 1999, 18.
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myöskään pitää tieteellisenä metodina.

Lopetan alaluvun Carlsonin huijaushypoteesin epätieteellisistä perusteista 

eräänlaiseen antikliimaksiin. Toisinaan salaliittoteoria-ajattelun edustajat nimittäin 

sanovat ääneen sen, ettei heidän esityksessään ole kysymys tieteentekemisestä. 

“Holy Blood, Holy Grail” tunnustaa luvussa 11 otsikolla “The Need to 

Synthesize”, ettei pelkkä (historia)tieteellinen metodi riitä, vaan tarvitaan 

“synteettistä” lähestymistapaa tai – kuten Baigent et al. sen sanovat – “ei riitä, 

mikäli rajoittaa [tutkimuksensa] ainoastaan tosiasioihin”.457 Entä Carlson? Hän 

ilmoittaa esipuheessa valinneensa “tuoreen lähestymistavan” (fresh approach), 

jossa hän “soveltaa... lakitieteellistä koulutustaan” (apply... legal training) 

yrittääkseen ratkaista Theodoros-kirjeen tarjoaman “upean arvoituksen” (great 

puzzle).458 Olen samaa mieltä: Carlsonin lähestymistapa on todella sellainen, jota 

ei Theodoros-kirjeeseen ole aikaisemmin sovellettu. Viimeiseksi se ei jäänyt, sillä 

Peter Jefferyn “The Secret Gospel of Mark Unveiled: Imagined Rituals of Sex, 

Death, and Madness in a Biblical Forgery” vuodelta 2007 tarjosi lisää 

salaliittoteoria-ajattelulle rakentuvaa argumentaatiota.459 Lopullinen arviointini on 

kuitenkin seuraava: Morton Smithiä on sitä vaikeampi pitää Theodoros-kirjeen 

kirjoittajana, mitä tehokkaammin rajaa johtopäätöksiään historiatieteen 

yleismetodin piiriin.

Tiivistetysti: olen arvioinut Carlsonin löytämää “huijarin kolminkertaista 

tunnustusta” “vallattoman pseudohistoriallisen metodin” näkökulmasta. Vaikka 

Carlsonin teos “The Gospel Hoax” täyttää muodolliset akateemiset vaatimukset, 

hän hyödyntää huijaushypoteesissaan “vallattoman pseudohistoriallisen metodin” 

jokaista osa-aluetta: hän lähtee liikkeelle huonosti asetetusta 

tutkimuskysymyksestä, asettaa havaintoaineiston siten, ettei teorian kokonaisuus 

ole edes periaatteellisella tasolla falsifioitavissa, sekä luo mielikuvituksellisia 

linkityksiä pohtimatta niiden yksittäisten osien todennäköisyyttä. Viimein luon 

Carlsonin suola-argumenttia paremman viittauksen Morton-nimeen, “Jelly Roll 

Morton” –argumentin, jolla pyrin konkreettisesti osoittamaan sen suon, jolle 

Carlsonin metodologian hyväksyminen historiatieteelliseen tutkimukseen johtaisi. 

Vaikka Carlson ei suoraan sano metodologiaan epätieteelliseksi, on erityisesti 

457“it is not sufficient to confine oneself exclusively to facts.”; Baigent 1983, 312.
458Carlson 2005, xvi-xvii.
459Peter Jefferyn teoksen lyhyestä kritiikistä ks. Paananen 2008b. Scott G. Brownin 47-sivuinen 

(!) kirja-arvostelu tarjoaa vieläkin perusteellisemman analyysin; Brown 2007.
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“huijarin kolminkertaisen tunnustuksen” yhteys pseudotieteelliseen 

argumentointiin selkeä.

4.5 Carlsonin salaliittoteoria-ajatteluargumenttien 

konventionaalinen kritiikki

Carlsonin löytämää “huijarin kolminkertaista tunnustusta” voi arvioida myös 

kahdesta muusta näkökulmasta: kysymällä, kuinka hyvin vihjeet toimivat Morton 

Smithin jättäminä viittauksina henkilöllisyyteensä, sekä konventionaalisesti 

kiinnittämällä huomiota argumenttien kiistanalaisten osien uskottavuuteen. 

Jälkimmäisestä ovat edustavia esimerkkejä etenkin Scott G. Brownin artikkelit.460 

Kokoan tässä alaluvussa yhteen lyhyesti sen, mitä oletetuista Morton Smithin 

vihjeistä voi perinteisellä kritiikillä sanoa.

M. Madiotes-vihjettä, “kaljun huijarin” tunnustusta, olen käsitellyt 

perusteellisesti luvussa 2.5. Suolavihjeen osalta Carlsonin argumenttiin on 

pesiytynyt muutamia epätarkkuuksia, kuten Scott Brown huomauttaa. Esimerkiksi 

paakkuuntumisenestoaine (anti-caking agent) keksittiin vuonna 1911, ei 1910 

kuten Carlson väittää, ja tyhjiöpannuhöyrystystä (vacuum-pan evaporation) 

käytettiin suolanvalmistuksessa jo vuonna 1887, eikä se ollut Morton Salt 

Companyn kemistin oivallus.461 Entäpä Carlsonin väite Theodoros-kirjeen 

suolavertauksen käytöstä aivan toisella tavalla Klemensin Stromateis-teoksessa? 

(Strom. 1.8.41.3-4) Brown ei pidä sitä suurena ongelmana, sillä Klemens 

hyödyntää esimerkiksi kanonisten evankeliumeiden valopuheita (esim. Matt 5.13–

14) kahdella toisistaan poikkeavalla tavalla eri yhteyksissä.462 (Strom. 4.11.80.3; 

Quis dives salvetur 36) Argumentin suurin ongelma löytyy kuitenkin silloin, kun 

palataan aivan alkuun, Klemensin Theodoros-kirjeen pariin: Theod. I.13-15 ei 

nimittäin puhu sanaakaan suolan ja jonkin toisen aineen sekoittamisesta, vaan 

rinnastaa totuuden uuden merkityksen ja suolan mauttomuuden toisiinsa – 

kumpikin menettää oman määräävän ominaisuutensa eikä merkitse enää mitään. 

Carlson taas argumentoi vertauksen olevan ymmärrettävä vain silloin, jos 

460Brown 2006a; Brown 2006b; Brown 2006c; Brown 2008.
461Brown 2006a, 306 n. 44.
462Brown 2008, 566-567. Brown esittää Carlsonin itse asiassa tiivistävän Klemensin 

suolavertauksen käytön (Strom. 1.8.41.3-4) aivan väärin pudottamalla (epähuomiossa?) 
kieltosanan pois (Strom. 1.8.41.3) – ilman tätä muutosta Theodoros-kirjeen suolavertauksen 
käyttö olisi täysin linjassa Stromateis-teoksen vastineensa kanssa; Brown 2008, 567-569.
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tosiasioiden ja sepitelmien sekoittuminen rinnastetaan lukijan mielikuvien tasolla 

suolan ja jonkin tekstissä mainitsemattoman substanssin sekoittumiseen, jolloin 

niin tosiasiat kuin suolakin menevät pilalle. Kreikankielinen teksti ei kuitenkaan 

toimi näin: ”συγκεκραμένα γὰρ τἀληθῆ τοῖς πλάσμασι παραχαράσσεται ὥστε – 

τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον – “καὶ τὸ ἅλας μωρανθῆναι.'” (Theod. I.13-15) Lauseen 

στε-konjunktio rinnastaa sanat ὥ παραχαράσσεται eli tosiasioiden 

uudelleenarvioinnin ja μωρανθῆναι eli suolan mauttomuuden. Lauserakenne ei sen 

sijaan rinnasta tosiasioiden uudelleenarvioinnin mekanismia (sekoittuminen 

sepitelmien kanssa) ja suolan mauttomuuden mekanismia (puuttuu tekstistä). 

Luonnollinen kreikankielinen lause, jossa myös mekanismit tulisivat 

rinnasteisiksi, voisi kuulua esimerkiksi näin: ”συγκεκραμένα γὰρ τἀληθῆ τοῖς 

πλάσμασι παραχαράσσεται ὥστε – τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον – “συγκεκραμένον καὶ τὸ 

ἅλας τῲ νοθευτεῖ463 μωρανθῆναι'” eli ”Tosiasiat, jotka on sotkettu sepitelmiin, 

vääristyvät, niin että, kuten sanonta kuuluu, 'suolakin, joka on sotkettu siihen,  

mikä laimentaa sen, menettää makunsa'.”464

Carlson lukee siten tekstin liian kirjaimellisesti, koska suolan tuleminen 

mauttomaksi on todennäköisesti kuvitteellinen, paradoksaalinen tapahtuma, kuten 

Smithkin asiaa kommentoi.465 Klemensin yksinkertainen sanoma Theodorokselle 

on lopulta se, että oikean salaisen evankeliumin – karpokraattien hallussa oleva 

versio Salaisesta Markuksen evankeliumista oli Klemensin mukaan virheellinen – 

sotkeutuminen karpokraattien lisäyksiin (valheisiin) on sama asia, mistä 

sanontakin kertoo: suola (Salaisen Markuksen evankeliumin edustama totuus) 

menettää makunsa (katoaa).466 Ainoa anakronismi Klemensin suolapuheessa on 

Carlsonin lukutapa: jos Carlson ei epäilisi tekstiä niin vahvasti huijaukseksi, hän 

tuskin lukisi suolan mauttomuuteen itse tekstistä puuttuvaa “mekanismia”. Sen 

463Sanasta νοθευτής muodostettu neutri ilmaisemaan elottoman substanssin aiheuttamaa 

laimentumista; taipuminen 3. deklinaation mukaisesti kuvitellun analogian vaikutuksesta.
464Myös Brown kysyy, mitä ὥστε-konjunktio lauseessa oikein rinnastaakaan; Brown 2006a, 307. 

Ajatus hypoteettisesta lauseesta, jossa myös mekanismit rinnastuvat, on sekin Brownin idea; 
Brown 2006a, 307-311.

465Smith 1973, 19. Brown esittelee myös konkreettisen vaihtoehdon vertauksen ymmärtämiselle 
antiikin kontekstissa, mutta niin tai näin, Morton Smithin vihjeenä Klemensin suolavertaus on 
varsin epätodennäköinen; Brown 2006a, 308-311.

466Brown 2006a, 308.
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sijaan hän tekisi sen luonnollisen johtopäätöksen, ettei suolan mauttomuuden 

“mekanismi” ole vertauksen kannalta relevantti, kun sitä ei itse tekstissä kerran 

ole. Entä miten suola-argumentti toimii Morton Smithin vihjeenä? Jos Smith 

tahtoi jättää tekstiin viittauksen Morton Salt Companyn paakkuuntumattomaan 

pöytäsuolaan, hänen olisi kannattanut kirjoittaa teksti siten, ettei suolan 

ominaislaadusta ole epäselvyyttä. Nyt suolavertaukseen jää aivan liikaa 

tulkinnanvaraisuutta, joihin Theodoros-kirjeen autenttisuuden puolustus voi 

ripustautua.

Kultasepän metsästäminen lähtee puolestaan siitä havainnosta, ettei 

Smithin väite alluusiosta Jeremian kirjaan ole uskottava. Näin saattaa ollakin: 

määritelmänsä mukaan alluusio on intertekstuaalinen, tekstien välinen viittaus, 

jossa kirjoittaja voi odottaa lukijan näkevän yhteyden myös ilman suoraa lainausta 

tai muuta selkeää ja yksiselitteistä vinkkiä. Jos lukija ei tällaisen 

hienovaraisemman alluusion tapauksessa pysty näkemään yhteyttä toiseen 

tekstiin, alluusion voi sanoa jäävän aktivoitumatta.467 Näin alluusion olemassaolo 

voi olla myös hyvin subjektiivinen kokemus, eikä Carlsoninkaan kannattaisi tehdä 

kovin pitkälle meneviä johtopäätöksi “epäonnistuneesta alluusiosta”. Myös Brown 

myöntää, ettei Smithin väite alluusiosta Jeremian kirjaan ole erityisen uskottava. 

Smith lienee kuitenkin ajatellut, että Klemensillä oli mielessä Jer. 10:14: tekstejä 

yhdistää saman verbijuuren variaatio, Klemensillä μωρανθῆναι ja Jeremiaalla 

ἐμωράνθη, ja Smithin viittaamien tekstien (Theod I. 13-15; Jer. 10:14; Mark. 4:11) 

laajempi yhteinen konteksti on korruptoituminen (arvottomuus) – tosiasiat 

vääristyvät kuten suola menettää makunsa, ja kuten Jeremian kirjassa (väärän) 

tiedon vaikutuksesta ihminen muuttuu tyhmäksi ja valhevaletut idolit 

arvottomiksi: kaikki korruptoituvat ja menevät pilalle.468 Entä kuinka hyvä vihje 

henkilöllisyydestä kultaseppä-argumentti oikein on, etenkin kun Smithin sukunimi 

ei ollut Goldsmith (kirj. “kultaseppä”)? Jos Smith halusi viitata sukunimeensä 

epäkelvon alluusion avulla, varhaiskristittyjen käyttämästä kirjallisuudesta olisi 

kyllä löytynyt myös ihan tavallisia seppiä. Esimerkiksi Septuagintasta heitä löytyy 

yleisimmin käytetyllä sanalla χαλκεύς (vihjeen kannalta yksiselitteisimmin 

perusmuodossa) jopa neljä kappaletta. (1. Moos. 4:22; Jes. 41:7, 54:16; Siir. 

467Fowler 2000, 83-85.
468Brown 2006a, 312.
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38:28)

Viimein täytyy todeta, ettei Carlsonin tyypittely Smithin 

henkilökohtaisesta sfragiksesta – elementteinä “mysteeri”, “salaisuus” ja 

“kielletyt seksisuhteet” – ole paras mahdollinen. Kuten luvussa 3.3 olen esittänyt, 

tapa lukea Salaiseen Markuksen evankeliumiin homoeroottinen ulottuvuus 

poikkeaa tavasta, jolla varhaiskristillisiä tekstejä yleensä luetaan. Morton Smith ei 

myöskään itse liittänyt seksiä Salaisen Markuksen evankeliumin yölliseen 

kohtaamiseen469, kanonisen Markuksen evankeliumin puheeseen mysteeristä 

(Mark. 4:11) tai Getsemanesta paenneeseen nuorukaiseen.470 Ainoastaan Hagigah 

T. 2.1 sisältää “kiellettyjä seksisuhteita”, mutta sekin yhdistyy sekä Markukseen 

että Klemensiin (Stromateis 1.1.13-14) salaisuusmotiivilla, ei seksillä.471 Vihjeenä 

Smithin henkilökohtainen sphragis ei toimi yhtään sen paremmin: Carlsonkaan ei 

pysty esittämään yhtä tekstiä (väärinluetun) Theodoros-kirjeen lisäksi, joka olisi 

varmasti Smithin ja jossa nämä kaikki kolme elementtiä esiintyisivät yhdessä.

Tiivistetysti: Carlsonin esitys “huijarin kolminkertaisesta tunnustuksesta” 

on kestämätön päätelmä niin metodologian kuin konventionaalisemmankin 

kritiikin valossa. Lisäksi väitetyt vihjeet olisi tarvittaessa voitu tuoda tekstiin 

paljon paremmin, synnyttäen vähemmän epäselvyyttä niiden olemassaolosta ja 

tarkoituksesta, mutta kuitenkin tarpeeksi kätkettyinä, jottei Smithiä ainakaan heti 

kättelyssä olisi havaittu syylliseksi huijaukseen. Näiden “tunnustusten” takana on 

Stephen C. Carlson, ei Morton Smith.

469Lukuunottamatta lyhyttä spekulaatiota, jonka tarkoitus lienee ollut lähinnä ärsyttää hänen 
konservatiivisia vastustajiaan; Smith 1973, 251; Smith 1985, 114; Smithin tavasta herättää 
ärtymystä ks. esim. Cohen 1996b.

470Vaikka Smith tunnetusti hassutteli Getsemane-kohtauksen yhteydellä 1950-luvun 
yhdysvaltalaisiin puistoratsioihin (Brown 2006b, 360), hän ei tieteellisessä mielessä 
kannattanut sitä: Smithin mukaan ainoastaan 1900-luvulla hauska lukutapa ei selitä sitä, miten 
kohtaus on onnistunut säilymään Markuksen evankeliumin osana;  Smith 1982, 458 n. 19.

471Brown 2006a, 322-326.
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5 Johtopäätökset ja tulevaisuuden haasteet

5.1 Stephen C. Carlson ja aikojen merkit

Raamatuntutkimus seuraa tarkasti ajan henkeä. James G. Crossley tarkastelee 

kysymystä historiallisen ja poliittisen kontekstin vaikutuksesta 

raamatuntutkimukseen vuonna 2008 ilmestyneessä kirjassaan “Jesus in an Age of 

Terror: Scholarly Projects for a New American Century”. Hänen analyysinsä tulos 

on selvä: vallitsevat ideologiat ohjaavat tutkimusta aina kysymyksenasettelusta 

alkaen.472 David S. G. Goodman tiivistää tämän havainnon seuraavasti: 

“Kaikenlainen kirjoittaminen – sekä fiktion että akateemisen tekstin tuottaminen – 

myötävaikuttaa intellektuaalisen ympäriston syntymiseen.” Tämä intellektuaalinen 

ympäristö puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka esimerkiksi historiantutkimuksen 

puitteissa luetaan säilyneitä lähteitä: tekstien tuottaminen kehittyy jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa tekstien tulkitsemisen kanssa.473

Luvussa 4.3 tarkastelin modernin salaliittoteoria-ajattelukulttuurin syntyä 

rinnakkaisena ilmiönä postmodernismin ja sähköisten 

kommunikaatiojärjestelmien kehittymisen kanssa. Esitin, että 1990-luvulla 

tapahtunut HTTP:n nousu internetin standardiprotokollaksi WWW:n yleistymisen 

myötä, mahdollisuus vaivattomaan internetyhteyteen sekä blogikulttuuri ovat 

tehneet salaliittoteoria-ajattelusta laajalle levinneen vaihtoehtoisen näkökulman 

postmodernin pirstomaan maailmaan. 2000-luvulla tähän rinnastuu vielä yksi 

merkittävä kirjallinen genre: “textual puzzle –thriller”, tai kuten Joshua Gunn ja 

Thomas Frentz sen nimeävät: “page-turning, puzzle-solving mystery”.474 Tämän 

kirjallisuudenlajin ytimessä on klassinen mysteeritarina, jossa etsijä ratkaisee 

arvoituksen. “Textual puzzle –thriller” pyrkii koukuttamaan lukijansa käyttämällä 

jatkuvasti kerronnan edistäjänä lukuisia pieniä mysteerejä, jotka 

yksinkertaisimmassa muodossaan ovat esimerkiksi erilaisia sanaleikkejä ja 

arvoituksia. Genreen kuuluvia romaaneja ovat Gunnin ja Frentzin mukaan 

esimerkiksi Ian Caldwellin ja Dustin Thomasonin “The Rule of Four”, Umberto 

472Crossley 2008, 3-19. Ajatus ei edes ole millään muotoa kiistanalainen, vaan edustaa 
historiantutkimuksen standardinäkemystä; ks. esim. Kajava 2005, 254.

473“ Writing of all kinds – fiction as well as academic writing – contributes to the creation of an 
intellectual environment”; Goodman 2006, 363.

474Gunn 2008, 214.
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Econ “Il Pendolo di Foucault”, Arturo Perez-Reverten “The Club Dumas” ja 

Rhonda Byrnen “The Secret”. Kirkkaimpana kruununjalokivenä loistaa tietenkin 

Dan Brownin “The Da Vinci Code”.475

Kaikki aikalaistekstit rakentavat yhdessä sitä kulttuurista tilaa, jossa myös 

tieteellistä tutkimusta tehdään. Tämän vuoksi on helppoa jakaa Goodmanin huoli 

tieteentekemisen tulevaisuudesta: salaliittoteoriat – fiktiiviset tai vakavissaan 

esitetyt – saavat aikaan sen, että eron tekeminen fiktion ja tieteentekemisen välillä 

muuttuu aina vain vaikeammaksi.476 Raamatuntutkimuksen puolella “textual 

puzzle –thriller” –genreä edustaa selvästi esimerkiksi John Dartin “Decoding 

Mark” vuodelta 2003, joka jo nimensä puolesta esittää ratkaisevansa – tällä kertaa 

Markuksen evankeliumin muodostaman – arvoituksen. Teoksessa Dart pyrkii 

purkamaan Markuksen evankeliumin kätketyn merkityksen. Kiastinen rakenne – 

ABCB'A' – on tunnettu antiikin puhujien ja runonlaulajien käyttämä 

muistitekniikka. Jos Markuksen evankeliumi muotoillaan uudestaan yhdeksi 

jättimäiseksi kiastiseksi rakenteeksi, ollaanko silloin alkuperäisen 

evankeliumitekstin äärellä? Dartin mielestä vastaus on kyllä, vaikka hänen 

johtopäätöksensä onkin yksinkertainen kehäpäätelmä. Hänhän rakentaa ensin 

valtavan, monitasoisen kiastisen rakenteen, ja toteaa sitten kyseisen rakenteen 

olemassaolon todistavan hänen rakentamisperusteensa oikeaksi. 

Samalla tavalla myös Stephen C. Carlson näyttää seuraavan samoja 

aikojen merkkejä. Hänkin haluaa päästä ratkaisemaan “upeaa arvoitusta” (great 

puzzle), jonka Theodoros-kirje tarjoaa.477 Hänkin rakentaa arvoituksen ratkaisun 

lukuisien pienten mysteereiden, sanaleikkien ja arvoitusten varaan. Kuten Dan 

Brownin romaanissa, ei Carlsoninkaan työssä ole aina helppoa sanoa, missä 

kohtaa faktuaalisuus loppuu ja fiktiivisyys alkaa. Vaikka olen tässä tutkielmassa 

arvioinut Carlsonin kokonaisargumentoinnin epätodennäköiseksi ja hänen 

löytämänsä Morton Smithin kätkemät vihjeet pseudotieteeksi, luulen ymmärtäväni 

täysin Carlsonin asennoitumisen aiheeseen: kuten esimerkiksi piikikkään 

huvittava “Opposite Day” –bloggaus nimimerkillä “Carl Stephenson” osoittaa, 

Carlson on selvästi mieltynyt tekstuaalisiin arvoituksiin; lisäksi hänellä on kyky 

tehdä niistä mielenkiintoisia ja ratkaista niitä mielikuvituksellisilla tavoilla.478 

475Gunn 2008, 216-217, 232.
476Goodman 2006, 363.
477Carlson 2005, xvi.
478http://www.hypotyposeis.org/weblog/2006/07/opposite-day-carl-stephenson-on-secret.html  
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Lopulta ongelmana ei olekaan se, etteikö Morton Smith olisi voinut piilottaa 

vihjeitä henkilöllisyydestään Theodoros-kirjeen tekstiin, vaan se, ettei näiden 

vihjeiden etsimistä ja löytämistä voi kontrolloida millään järkevällä 

metodologisella lähestymistavalla. Paras huijaus on sellainen, jota ei voida 

millään välineellä osoittaa huijaukseksi. Jos Smith suoritti Theodoros-kirjeessä 

täydellisimmän mahdollisen huijauksen, akateeminen yhteisö ei voi tehdä muuta 

kuin käyttää Salaista Markuksen evankeliumia tavalla, joka on yhteensopiva 

tieteenalan paradigman sisäisten käytänteiden kanssa.

5.2 Johtopäätökset ja tulevaisuuden 

tutkimusmahdollisuudet

Johdannossa asetin tämän tutkielman tutkimustehtävät seuraavalla tavalla: 1) 

kokoan yhteen Stephen C. Carlsonin esittämät argumentit Theodoros-kirjeen 

epäaitouden puolesta ja muiden tutkijoiden vasta-argumentit; arvioin käytyä 

keskustelua ja kommentoin sitä, ja 2) erittelen Stephen C. Carlsonin argumenttien 

ja tunnettujen pseudohistoriallisten argumenttien yhtäläisyyksiä ja eroja. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta voin todeta, että kokonaisuutena 

tarkastellen Carlsonin huijaushypoteesi ei näytä todennäköiseltä vaihtoehdolta. 

Sen sijaan lukuisat Theodoros-kirjeen yksityiskohdat viittaavat tekstin 

autenttisuuden suuntaan: Theodoros-kirje on todennäköisesti Klemens 

Aleksandrialaisen kirjoittama. Kysymys Salaisen Markuksen evankeliumin 

syntyhistoriasta on sen sijaan paljon monimutkaisempi. Tämän tutkielman 

puitteissa en juuri pohdi Scott G. Brownin argumentteja sen puolesta, että sama 

kirjoittaja on vastuussa niin kanonisesta kuin “salaisestakin” Markuksen 

evankeliumista. Brownin johtopäätös on mahdollinen, mutta – kuten lyhyestä 

Theodoros-kirjeen tutkimushistoriakatsauksestani luvussa 1.2 on mahdollista 

havaita – myös monet muut johtopäätökset Salaisen Markuksen evankeliumin 

sijoittumisesta Markuksen evankeliumin traditiohistoriaan ovat mahdollisia.

Jälkimmäisen tutkimustehtävän osalta olen ehdottomampi: esitän, ettei 

Carlsonin vihjeargumentteja voida millään mittapuulla pitää tieteellisinä 

argumentteina. Väitteet Morton Smithin jättämistä vihjeistä ovat metodologisesti 

ongelmallisia, koska ne hyödyntävät luomaani “vallatonta pseudohistoriallista 

metodia”, joka on tarkoitettu tuottamaan salaliittoteoria-ajattelua edustavia 
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argumentteja. Carlson lähtee vihjeargumenteissaan liikkeelle huonosti asetetusta 

tutkimuskysymyksestä, asettaa havaintoaineiston siten, ettei teorian kokonaisuus 

ole enää edes periaatteellisella tasolla falsifioitavissa, koska se on muuttunut liian 

selitysvoimaiseksi kaiken havaintoaineiston viitatessa huijaushypoteesissa Morton 

Smithiin väärentäjänä, sekä luo mielikuvituksellisia linkityksiä pohtimatta niiden 

yksittäisten osien todennäköisyyttä. Viimein luomani Carlsonin suola-argumenttia 

parempi viittaus Morton-nimeen, “Jelly Roll Morton” –argumentti, pyrkii 

osoittamaan reductio ad absurdum –argumentilla sen suon, jolle Carlsonin 

metodologian hyväksyminen historiatieteelliseen tutkimukseen johtaisi. Vaikka 

Carlson ei suoraan sano metodologiaan epätieteelliseksi, on erityisesti “huijarin 

kolminkertaisen tunnustuksen” yhteys pseudotieteelliseen argumentointiin selkeä. 

Näin Carlsonin huijaushypoteesi kokonaisuudessaan ei näytä todennäköiseltä 

vaihtoehdolta.

Tulevaisuudessa Theodoros-kirjettä on mahdollista lähestyä monesta eri 

näkökulmasta, kun huijaushypoteesi alkaa viimein näyttää epätodennäköiseltä 

vaihtoehdolta. Yksi suoraviivainen tutkimuksen tapa olisi soveltaa Theodoros-

kirjeen tekstiin modernin tilastotieteen työkaluja, jotka voisivat välttää Andrew H. 

Criddlen käyttämän metodin sudenkuopat. Charles E. Murgian huomautus, ettei 

Klemensin kirjeen teksti sisällä kopiointivirheitä, ansaitsisi myös tarkemman 

huomion. Jos huijaushypoteesista luovutaan, viittaa ylenpalttisten 

kopiointivirheiden puute siihen, ettei tekstillä ole pitkää kopiointihistoriaa 

takanaan. Kuinka lähellä Klemensin kirjoittamaa autografia Theodoros-kirjeen 

teksti voi oikein olla, erityisesti, kun se näyttää sisältävän lukuisia piirteitä 

läntisestä tekstitraditiosta? Morton Smithille Theodoros-kirjeen läntiset variantit 

olivat ongelma, sillä hän piti aleksandrialaista tekstimuotoa alkuperäisempänä – 

halutessaan postuloida arameankielisen (alku)evankeliumin tekstin taakse, Smith 

olisi luonnollisesti suonut Salaisen Markuksen evankeliumitekstin pitävän 

kaikessa yhtä juuri aleksandrialaisen tekstin kanssa. Pseudotieteen metodologian 

suhteen tarpeen olisi tietenkin tässä tutkielmassa esittämäni analyysin 

syventäminen entisestään. Soveltuuko “vallaton pseudohistoriallinen metodi” 

kaikkeen salaliittoteoriamateriaaliin? Entä johtavatko “aikojen merkit” – ovatko jo 

johtaneet – salaliittoteoria-ajatteluun myös muilla raamatuntutkimuksen osa-

alueilla?

119



Liite 1

Morton Smithin gamma-kirjain 1958 ja Theodoros-kirjeen 

gamma-kirjain: kuusi ensimmäistä esiintymistä
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Smith 1958 #1 Theod. I.1

Smith 1958 #2 Theod. I.3

Smith 1958 #3 Theod. I.5
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Smith 1958 #4 Theod. I.5

Smith 1958 
#5

Theod. I.5

Theod. I.7Smith 1958 #6



Liite 2

Reductio ad absurdum: Vaihtoehtoinen Morton Smithin 

etunimen kätköpaikka Theodoros-kirjeessä

Morton Smith piilotti viittauksen etunimeensä kohtaan Theod. III.3, jossa Jeesus 

herättää kuolleen nuorukaisen henkiin nostamalla tämän kädestä ylös. Teksti 

menee seuraavasti: “Jeesus meni haudan luo ja vieritti kiven sen suulta. Hän astui 

heti sisään, meni nuoren miehen luo, ojensi kätensä ja nosti hänet kädestä pitäen 

ylös. Nuori mies katsoi häneen, rakasti häntä ja alkoi pyytää häntä luokseen” (καὶ 

προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς  ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας τοῦ μνημείου, καὶ εἰσελθὼν 

εὐθὺς ὅπου ἦν ὁ νεανίσκος ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα καὶ ἤγειρεν αὐτόν, κρατήσας τῆς 

χειρός. ὁ δὲ νεανίσκος ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ ἤρξατο παρακαλεῖν αὐτὸν 

ἵνα μετ᾽ αὐτοῦ ᾖ;Theod. III.1-III.5). Tämä kohtaus on Salaisen Markuksen 

evankeliumin ensimmäisen episodin käännekohta: nuorukaisen herättäminen 

kuolleista ja tämän “rakastaminen” siirtää kertomuksen toiseen vaiheeseen, jossa 

Jeesus opettaa nuorukaiselle Jumalan valtakunnan salaisuuden. Lisäksi sen ydin, 

kuolleista herättäminen, muodostaa yhden kauniin khiasmoksen479:

479Brown kertoo tämän huomion olevan peräisin John Dartilta; Brown 2007, 26. Myös Brownin 
temaattisessa jaeluokittelussa tätä kertomusta edeltää viisi jaetta, ja seuraa jälleen viisi jaetta; 
Brown 2005, xxiii. Khiasmoksella eli kiastisella rakenteella tarkoitetaan kreikkalaisen χ-

kirjaimen muotoista kerronnan rakennetta: ABCB'A' – tarina lähtee liikkeelle A:sta, etenee 
B:hen ja tulee käännekohtaan C:ssä. Seuraava B' vastaa ensimmäistä B:tä teemaltaan, 
muodoltaan tai joltain yksittäiseltä iskusanaltaan samoin kuin A' vastaa ensimmäistä A:ta. 
Antiikin tarinankertoja pystyi hyödyntämään kiastisia rakenteita muistinsa tukena.
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A  ...nuoren miehen luo,

B  ojensi kätensä

C  ja nosti hänet

B' kädestä pitäen ylös.

A'  Nuori mies...

A  ...ὅπου ἦν ὁ νεανίσκος

B  ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα

C καὶ ἤγειρεν αὐτόν,

B' κρατήσας τῆς χειρός.

A'  ὁ δὲ νεανίσκος...

 Kuten Peter Jeffery on huomauttanut, Salaisen Markuksen evankeliumin 

ensimmäisen kertomuksen kulminaatiopisteen muotoilussa pistää yksi asia 

välittämästi silmään: sanan “käsi” toistaminen. Voiko kysymyksessä olla jälleen 

yksi osoitus Theodoros-kirjeen kirjoittajan huumorintajusta, etenkin, kun monissa 

antiikin teksteissä – mukaanlukien Laulujen laulussa (Laul. 5:4)480 – sanaa “käsi” 

käytetään kiertoilmauksena penikselle? On vaikea ajatella sanan käsi reunustavan 

Salaisen Markuksen evankeliumin ensimmäisen episodin kulminaation 

khiasmoksen keskusta sattumalta, sillä Theodoros-kirjeessä Klemens yrittää 

vakuuttaa Theodorosta siitä, ettei γυμνὸς γυμνῷ (Theod. III.13) ole osa salaista 

evankeliumia. Kaksinkertainen puhe “kädestä” tuo kuitenkin ensimmäisenä 

mieleen antiikin painiurheilun, jonka aloitusotteessa painijat tarttuivat toisiaan 

käsistä kiinni. Itse urheilusuoritus suoritettiin tietenkin γυμνὸς γυμνῷ – 

alastomana.481

Kun muistetaan Smithin tapa heittää huulta homoeroottisilla aiheilla482, ei 

“käden” toistuminen Salaisen Markuksen evankeliumin tekstissä ole välttämättä 

niin merkillistä kuin ensinäkemällä ajattelisi: Smith on piilottanut 

480Ks. esim. Longman III 2001, 167.
481Jeffery 2007, 93-95.
482Brown 2006b, 360.
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kuolleistaherättämiskertomuksen keskukseen rivon kuvauksen, jossa Jeesus ja 

nuorukainen tarttuvat toisiaan sukupuolielimistä. Ymmärrän kyllä, ettei edellä 

esitetty argumentointi – jossa seuraan tiiviisti Peter Jefferyn esitystä – ole 

itsessään kaikkia tutkijoita vakuuttava, mutta sen oleellinen liittyminen toiseen 

Salaisen Markuksen evankeliumin episodiin antaa aiheen pohtia kysymystä 

vakavammin. Jos Smith piilotti väärentämänsä evankeliumitekstin ensimmäiseen 

tarinaan viittauksen penikseen, olisiko hän voinut kätkeä jotain samantapaista 

myös jälkimmäiseen episodiin?

Smithin populaariteoksessa “The Secret Gospel” on alaviite, joka on 

hämmentänyt tutkijoita melkoisesti. Smith toteaa, varsin yllättäen, että Salaisen 

Markuksen evankeliumin jälkimmäisessä episodissa mainittu Salome oli 

varhaiskristillisessä kirjallisuudessa varsin “hämäräperäinen nainen” (shady lady), 

jota ei tule sotkea Oscar Wilden Salomé-näytelmän nimihenkilöön, joka on 

Herodiaan tytär.483 Mitä ihmettä Smith on oikein ajatellut? Markuksen 

evankeliumi ei mainitse Johannes Kastajan mestaamista pyytäneen Herodiaan 

tyttären nimeä. (Mark. 6:14-29) Kuka on vaarassa sekoittaa nämä henkilöt 

toisiinsa? Kuten Carlson sanoisi: “on välttämättä etsittävä toisenlainen selitys 

hänen [Smithin] analyysiinsä”.484

Merkillepantavaa Salaisessa Markuksen evankeliumissa on se, ettei 

jälkimmäisen episodin kolmesta naisesta (rikkaan nuorukaisen sisar, hänen 

(kenen?) äitinsä ja Salome) kerrota yhtään mitään. Heidän mainitaan ainoastaan 

olleen Jerikossa, jossa Jeesus ei suostunut ottamaan heitä vastaan. (Theod. III. 14-

16) Tahtoiko Smith kiinnittää lukijan huomion juuri Wilden Salomeen? Onko 

tämä eriskummallinen alaviitemaininta tarkoitettu vihjeeksi; onko Wilden 

kuvaama Salome tuotava evankeliumitekstiin, jotta sen todellinen luonne voidaan 

ymmärtää? Näytelmän ensimmäisen kohtauksen ensimmäinen repliikki antaa 

välittömästi Salomelle kasvot. Nuori syyrialainen lausuu seuraavasti: “Kuinka 

kaunis onkaan tänään prinsessa Salome!”485 Miten Salomen kauneus avaa 

evankeliumitekstin eroottisen ulottuvuuden?

Jos Smith piilotti Salaisen Markuksen evankeliumin ensimmäiseen 

kertomukseen eufemismin kertomuksen henkilöiden sukupuolielimistä, onko hän 

voinut tehdä saman tempun tässä toisessa kertomuksessa? Kun annettu vihje 

483Smith 1985, 70, 70 n. 8.
484“another explanation for his analysis must be sought”; Carlson 2005, 62.
485“How beautiful is the Princess Salome to-night!”; http://www.wilde-online.info/salome.html
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viittaa kertomuksen keskeisen henkilön kauneuteen ja seksuaalisuuteen, millä 

englanninkielisellä kiertoilmauksella Smith olisi voinut viitata samaan aikaan 

näihin molempiin – sekä kauneuteen / seksuaalisuuteen että sukupuolielimiin? 

Hämmästyttävää kyllä, ainoastaan yksi Smithin aikana käytetty slangisana kattaa 

nämä kaikki määreet. “Random House Historical Dictionary of American Slang” 

kertoo slangisanaa “jelly roll” käytetyn jo 1900-luvun taitteessa viittaamaan 

naisen kauneuteen, seksuaalisuuteen ja sukupuolielimiin. Hämmennystä 

synnyttänyt Smithin kommentti “The Secret Gospel” –teoksessa alkaa viimeinkin 

näyttää tarkoituksenmukaiselta, kun muistetaan, että jazz-musiikin eräs varhainen 

pioneeri, Ferdinand Joseph La Menthe Morton, käytti hakuteoksen “The Oxford 

Dictionary of English” mukaan taiteilijanimeä Jelly Roll Morton.

Molemmissa Salaisen Markuksen evankeliumin kertomuksissa esiintyy 

kiertoilmaus kertomuksen päähenkilöiden sukupuolielimistä: Jeesuksen ja nuoren 

miehen osalta tämä sana on “käsi”, Salomen (ja ehkä kahden muunkin naisen) 

osalta Smith vihjaa hyödyntävänsä vanhaa amerikkalaista slangisanaa “jelly roll”. 

Mutta kuten Carlson asian sanoisi: “Tällainen pieni detalji...” – kummallinen 

alaviite – “on todennäköisemmin tarkoituksella piilotettu vihje. Morton Smith, 

oletettu Theodoros-kirjeen löytäjä, jakaa etunimensä” tässä tapauksessa Jelly Roll 

Mortonin kanssa, jonka taiteilijanimen vulgaari slangi-ilmaisun mukainen 

merkitys selittää Smithin vihjaaman Oscar Wilden Salomen ja Salaisen 

Markuksen evankeliumin Salomen välisen yhteyden.486 Seksuaalinen innuendo, 

joka on päälletunkevaa molemmissa Salaisen Markuksen evankeliumin 

kertomuksissa, osoittaa Morton Smithin olleen kirjeen väärentäjä ja kätketty 

viittaus Morton-nimeen on huijarin tarkoituksella asettama tunnustus.

486“the kind of minor detail... is more likely a deliberately embedded clue. Morton Smith, the 
putative discoverer of Theodore, shares his given name with...”; Carlson 2005, 61.
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