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1. Johdanto 

1.1. Uusi maailma Kuussa 

…eivätkä jotkut ole säästelleet vaivojaan tehdäkseen todennäköiseksi, että 

Kuussa olisi toinen maailma, jota, kuten omaamme, asuttaisi monia kieliä, tapoja, 

hallintojärjestelmiä ja uskontoja omaavat yksilöt: ja vielä enemmän, he ovat 

ehdottaneet mietittäväksi joitain keinoja, joilla tämän ja tuon maailman välille 

saataisiin yhteys ja kaupankäynti.1 

Englantilainen kirkonmies, historiankirjoittaja ja poliittinen poleemikko Peter Heylyn (1599–

1662) kirjoittaa näin tunnetuimmassa kirjassaan Cosmographiessa (1652). Heylynin teoksen 

aihepiiriä voisi nykytermeillä kuvata sekoitukseksi maantietoa, historiaa ja etnologiaa: 

Cosmographien tarkoituksena oli kuvailla kaikki tunnetut maapallon kolkat ja niitä asuttavat 

kansat. Kirjansa viimeisellä sivulla Heylyn kuitenkin jättää maapallon kirjoittaakseen toisesta 

maailmasta.2 Tuon toisen maailman sanottiin sijaitsevan Kuussa,3 siellä oli väitetty olevan 

todennäköisesti elämää ja sitä oli rinnastettu Amerikan mantereeseen kutsumalla sitä ”uudeksi 

maailmaksi.” 

Toinen maailma Kuussa oli noussut Heylynin aikana merkittäväksi luonnonfilosofiseksi 

kysymykseksi. Vuosisadan alussa Galileo Galilei oli tehnyt Kuusta havaintoja uudella 

keksinnöllä, kaukoputkella, ja raportoinut siellä olevan maapallon tapaan vuoria ja laaksoja.4 

Vastauksessaan Galileille Johannes Kepler puolestaan huomautti, että Kuu ei pelkästään ollut 

Maan kaltainen, vaan elämä siellä näytti uusien havaintojen valossa todennäköiseltä.5 Galilein 

ja Keplerin jälkeen kysymykseen Kuun toisesta maailmasta ja sen elämästä ottivat kantaa 

monet 1600-luvun tunnetuimmat astronomit ja luonnonfilosofit, kuten Athanasius Kircher 

(vuonna 1656), Bernard Le Bovier de Fontenelle (1686) ja Christiaan Huygens (1698). 

Kuun toiseen maailmaan liittyvät visiot levisivät nopeasti eurooppalaiseen kirjalliseen 

kulttuuriin. Pienimuotoinen innostus uudesta maailmasta heräsi myös Englannissa, missä Kuun 

                                                           
1 “…some have laboured with great pains to make it probable, that there is another World in the Moon, inhabited 

as this is by persons of divers Languages, Customs, Polities, and Religions: and more then so, some means and 

wayes proposed to consideration for maintaining an intercourse and commerce betwixt that and this.” Heylyn 

1652, Book IV, 197. Kaikki tämän teoksen lainauksissa esiintyvät kursivoinnit esiintyvät myös alkuperäisissä 

tekstissä. 
2 Heylyn 1652, Book IV, 197. 
3  Kirjoitan Kotimaisten kielten keskuksen suosituksen mukaisesti sanan ”Kuu” isolla, kun sillä tarkoitetaan 

Kuuksi nimettyä Maan kiertolaista. Kielikello 4/2008. 
4 Hayden 2016b, 91. 
5 Poole 2005, 196–197; Dick 1982, 75–76. 
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toinen maailma nousi kirjoja kuluttavan kansanosan tietoisuuteen.6 Royal Societyn myöhempi 

perustajajäsen John Wilkins oli vuonna 1640 ehdottanut keinoja Kuun toiseen maailmaan 

matkaamiseen, vihjasi Keplerin ohella jopa mahdollisuudesta perustaa sinne tulevaisuudessa 

siirtokuntia ja yritti esittää todistuksia siitä, kuinka Kuussa oleva toinen maailma ei ollut 

Raamatun kanssa ristiriidassa.7 Toinen englantilainen kirkonmies, Francis Godwin, puolestaan 

kynäili matkakertomuksen seikkailijan matkasta Kuuhun, joka julkaistiin 1638. Massiivisessa 

The Anatomy of Melancholyssaan (1621) Robert Burton huomautti pitävänsä mahdollisena, 

että muiden maailmojen asukkaita olisi jo käynyt Maassa. 8  Runoilija John Donne näki 

maapallon ulkopuoliset maailmat positiivisessa valossa vuoden 1624 Rukouksia 

sairasvuoteella -teoksessaan.9 Sellaisissa satiireissa, kuin Ben Johnsonin vuoden 1621 News 

from the New World Discovered in the Moonissa tai Samuel Butlerin vuoden 1670 The 

Elephant in the Moonissa löydettiin herkullisia satiirin ja kritiikin mahdollisuuksia Kuun 

uudesta maailmasta ja siitä spekuloivista luonnontutkijoista.10 

Alun perin astronomisten ja luonnonfilosofisten kirjoitusten piirissä käyty keskustelu oli 

ryöpsähtänyt uskonnolliseen kirjallisuuteen, näytelmiin, satiireihin, runouteen, traktaatteihin ja 

fiktiiviseen proosaan. Keskusteluun Kuun toisesta maailmasta sekoittuivat niin aikakauden 

uskonnolliset ja poliittiset kysymykset kuin käsitykset maailman ja universumin rakenteesta. 

Peter Heylyn antoi oman panoksensa tähän monisyiseen keskusteluun maantiedettä ja historiaa 

yhdistelevän Cosmographiensa viimeisellä sivulla. 

 

1.2. Tutkimustehtävä ja lähdeaineisto 

Tutkimuksessani tarkastelen Kuun toisesta maailmasta käytyä englantilaista kirjallista 

keskustelua Peter Heylynin Cosmographien11 kautta. Tutkimuskysymykseni on, kuinka Peter 

                                                           
6 Hayden 2016a, 1–15; Cressy 2006a, 962; Montgomery 1999, 138; Guthke 1990, 93–94; Dick 1982, 84–89. 
7 Wilkins 1640a, 203–242; Wilkins 1640b, 28–47 & 89–104. 
8 Burton 1990, 46–58. Ks. myös Poole 2005, 200–201. 
9 Siukonen 2003, 85. 
10 Sugar 2016, 91–98 & 102–105; Jarvis 2016, 133 & 142. 
11 Cosmographie pohjautui Heylynin ensimmäiseen julkaistuun kirjaan Microcosmos: A little description of the 

great world (1621), jonka Heylyn kokosi yliopistossa pitämiensä maantiedon luentojen pohjalta. Cosmographie 

on kuitenkin Microcosmosta huomattavasti laajempi teos, mielestäni enemmän, kuin pelkkä suositun 

Microcosmosksen yksi uusintapainos, ja pidänkin Cosmographieta omana, itsenäisenä, teoksenaan. Kuun toisen 

maailman sisältävä osa on yksi lukuisista lisäyksistä, jotka löytyvät Cosmographiesta, mutta eivät 

Microcosmosksesta. Lisäysten lisäksi Heylyn uudisti suuren osan alkuperäisestä tekstistä ja lisäsi kirjaansa 

karttoja. Myös kirjojen formaatti on erilainen: Microcosmus painettiin kompaktissa octavo-koossa, Cosmographie 
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Heylyn osallistui Cosmographiella Kuun toista maailmaa koskevaan englantilaiseen 

keskusteluun. Toiseksi, miksi hän ylipäätään teki niin kirjassa, joka muuten pysyi tiukasti 

maanpäällisissä asioissa. Kolmanneksi kysyn, mitä Cosmographie kertoo Heylynin aikana 

käydystä, Kuun toiseen maailmaan liittyvästä keskustelusta. 

Cosmographien Kuun toista maailmaa käsittelevä osio on lyhyt, alle yksi sivu, siis pelkkä 

sivuhuomautus laajemmassa keskustelussa Kuusta. Juuri tämä tekee siitä kuitenkin 

mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Ensinnäkin, se on jäänyt suurilta osin huomaamatta. 

Aiemmassa aihetta käsittelevässä modernissa tutkimuksessa sen on huomioinut vain kaksi 

kirjoittajaa: Marjorie Hope Nicolson vuonna 1948 ja David Cressy vuonna 2006. Molempien 

huomiot ovat pintapuolisia ja oma tulkintani eroaa niistä merkittävästi. 

Toiseksi, juuri se seikka, että Kuu, astronomia tai luonnonfilosofia ei ole Cosmographien 

pääaihe tekee Heylynin tavasta käsitellä Kuun toista maailmaa nykytutkijalle hedelmällisen. 

Tämä nimittäin tarjoaa mahdollisuuksia nähdä niitä rajapintoja, joissa alun perin astronomian 

ja luonnonfilosofian piirissä herännyt ajatus Kuun toisesta maailmasta törmäsi Cosmographien 

aihepiiriin kuuluneiden maantiedon, politiikan ja teologian kanssa. Tulkinnassani tällaiseksi 

rajapinnaksi ylitse muiden nousee kiista luotettavan tiedon luonteesta; mitä voitiin pitää 

totuutena, mitä todennäköisenä ja mitä tuli pitää fiktiona. Luvussa 3 käsittelen Kuun toisen 

maailman ja tiedon luotettavuuden luokittelun suhdetta ja esitän, että Peter Heylyn otti kantaa 

näihin epistemologisiin kysymyksiin Cosmographien kuuosiollaan. 

Se kirjallinen väittely, johon Cosmographien kuuta käsittelevä osio ottaa kantaa, on 

jäljitettävissä tarkkaan. Tämän vuoksi olen rajannut lähdeaineistokseni tuohon nimenomaiseen 

keskusteluun osallistuneet teokset, ja vielä, teokset, jotka julkaistiin vuosina 1638–1652. 

Aikarajaus on historiallisen ilmiön näkökulmasta keinotekoinen, mutta pro gradu-tutkielman 

rajallisen koon vuoksi välttämätön. Vuodet 1638–1652 ovat kuitenkin perusteltuja, sillä niiden 

sisään osuvat Cosmographien näkökulmasta Kuun toista maailmaa käsittelevän kirjallisen 

keskustelun merkittävimmät englantilaiset teokset. Nuo teokset ovat Francis Godwinin 

fiktiivinen The Man in the Moone (1638), John Wilkinsin The Discovery of a World in the 

Moone sekä Discourse Concerning a New Planet (1640)12 ja Alexander Rossin The New Planet 

                                                           
puolestaan suurena foliona. Tarkempi analyysi Microcosmusen ja Cosmographien eroista löytyy teoksesta: Milton 

2007, 152–158. 
12 The Discovery of a World in the Moone julkaistiin alun perin vuonna 1638. Käytän tutkimuksessani lähteenä 

kuitenkin vuoden 1640 painosta, jossa on samoissa kansissa The Discovery of a World in the Moone ja Wilkinsin 

seuraava teos Discourse Concerning a New Planet. 
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No Planet; or, The Earth No Wandring Star: Except in the Wandring Heads of Galileans 

(1646). 13  Esittelen tämän englantilaisen kirjallisen keskustelun ja sijoitan Cosmographien 

osaksi sitä luvussa 2.14 Yllämainitut teokset toimivat tutkimukseni päälähteinäni. Niiden lisäksi 

olen käyttänyt Robert Burtonin Anathomy of Melancholya (1621) sekundäärilähteenä; se toimii 

minulle tutkimani ilmiön aikalaiskuvauksena ja -kommentaarina, joka täydentää modernia 

tutkimuskirjallisuutta.15 

Jokaisen lähdeaineistoni teoksen kirjoittaja toimi merkittävässä kirkon virassa. Katsonkin 

tämän englantilaiseksi erityispiirteeksi 1600-luvun taivaankappaleiden16 luonteesta käydyssä 

keskustelussa. Kun Englannissa kirkonmiehet nousivat tärkeimmiksi Kuun toisen maailman 

kommentoijiksi, Manner-Euroopassa merkittävimpien kosmologien toiminta kirkon piirissä oli 

huomattavasti rajallisempaa. Tätä kuvaa vilkaisu yllä mainittujen suurien auktoriteettien 

koulutustaustaan: Galileo opiskeli lääketiedettä ja matematiikkaa, Kepler hylkäsi teologin 

uransa keskittyäkseen tähtitieteeseen, Fontenelle ja Huygens saivat molemmat lakimiehen 

koulutuksen.17 Merkittävin joukko taivaankappaleisiin liittyviin kysymyksiin kantaa ottavia 

kirkonmiehiä manner-Euroopassa löytyy jesuiittojen keskuudesta. Heidän virallinen 

tavoitteensa oli kuitenkin osoittaa Kuun toisen maailman mahdottomuus teologian 

näkökulmasta, kun taas Englannissa eräät merkittävät uskonoppineet, kuten John Wilkins ja 

Francis Godwin, esittivät Kuun toisen maailman mahdollisuuden positiivisessa valossa.18 

Englantilaisten kirjoittajien teologinen tausta ja aktiivisuus avaavat mielenkiintoisen 

uskonopillisen perspektiivin tarkastella keskustelua Kuun toisesta maailmasta. Luvussa 4 

käsittelenkin keskustelun teologisia argumentteja. Keskeiseksi nousee skolastisen ja niin 

                                                           
13 Käytän Rossin teoksesta leipätekstissä lyhennettä The New Planet No Planet. 
14  Kirjallisten lähteiden lisäksi käytän kuvitusta Cosmographiesta ja sitä edeltäneistä Kuun toista maailmaa 

käsitelleistä teoksista. Kuvituksella on työssäni kaksinainen asema: enimmäkseen se toimii 

tutkimuskirjallisuudesta rakennetun kontekstin elävöittämisessä, mutta muutamaa lähdeteosteni kuvitusta käytän 

myös argumenttejani vahvistavina primäärilähteinä. 
15 Burtonin kirjan aihe on melankolia. Melankolia on teoksessa kuitenkin vain eräänlainen peili, jonka kautta 

Burton tarkastelee lukuisia eri aihealueita ja ilmiöitä. The Anatomy of Melancholy onkin pohjimmiltaan 

ensyklopedinen teos. Sen taivaiden rakennetta käsittelevä osio on hengästyttävä lista aiheeseen liittyviä 

mielipiteitä, kysymyksiä ja kiistakohteita, jossa Burton osoittaa tietämyksensä aikansa astronomisesta-, ja siihen 

liittyvästä teologisesta keskustelusta. Burton päivitti kirjaansa viisi kertaa ja hänen kuolinvuonna, 1640, se oli 

paisunut jo puolen miljoonan sanan jättiläiseksi. Grose 2002, 80–85. 
16 Toisin kuin nykyään, 1600-luvulla Kuu luokiteltiin usein planeetaksi. Tämän vuoksi käytän sanoja ”planeetat” 

ja ”taivaankappaleet” synonyymeinä viittamaan sekä modernin ymmärryksen mukaisiin planeettoihin, että niiden 

kuihin, oma Kuumme mukaan luettuna. 
17 Porter 2005. 
18 Tämä englantilainen erityispiirre ei liity pelkästään Kuun maailmaan tai astronomiaan. Englannissa merkittävä 

osa uuden kokeellisen tieteen puolestapuhujista olivat myös vaikutusvaltaisia teologeja ja toimivat tärkeissä 

kirkonviroissa. Shapiro 1983, 74–118. Ks. myös Calloway 2014, 1–6, sekä hänen alaviite 13 ja Cressy 2006a, 

973. 
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sanotun luonnonteologisen raamatuntulkinnan välinen ero suhtautumisessa Kuun toisen 

maailman herättämiin hankaliin uskonopillisiin kysymyksiin. Tämä ero ilmenee erityisesti 

tutkimieni kirjoittajien käsityksissä siitä, mistä Jumalaa koskevaa tietoa voitiin hankkia ja 

kuinka varmana tietona erilaisia teologisia doktriineja voitiin pitää. Luotettavan tiedon luonne 

nousee näin tärkeäksi rajapinnaksi myös Kuun toiseen maailman liittyvässä teologisessa 

keskustelussa. 

Olen jakanut tutkimukseni siis kahteen päälukuun, jossa ensimmäisessä tarkastelen Kuun 

toisesta maailmasta käytyä keskustelua maallisten oppien ja toisessa teologisten kysymysten 

valossa. Tarkoituksenani ei ole asettaa perinteisen narratiivin tapaan tiedettä ja uskontoa 

vastakkain. Sen sijaan näen ne yhteen kietoutuneina osasina varhaismodernin ihmisen 

maailmankuvaa. Tutkimuksessani Peter Heylyn asemoituu puolustamaan perinteistä 

aristoteelista ja skolastista järjestelmää ja vastustamaan uusia luonnonfilosofisia ja 

luonnonteologisia ajattelumalleja. Tämä ei tee hänestä ”uskonnollisen maailmankuvan” 

puolustajaa, sen enempää kuin John Wilkins kopernikaanisen teorian tukijana olisi ollut 

jonkinlainen rationaalisen ajattelun airut. Sen sijaan uskonto ja maalliset ”tieteet” olivat 

molemmille miehille saman kolikon eri puolia – he eivät vain olleet samaa mieltä siitä, miltä 

tuon kolikon tulisi näyttää. 

Cosmographien Kuun maailmaa käsittelevä sivu toimii minulle prismana, jonka läpi 

tarkastelen muita lähteitäni ja 1600-luvun englantilaista keskustelua Kuun toisesta maailmasta. 

Lopputulos on kaksisuuntainen: yhtäältä Cosmographie paljastaa tuon keskustelun taustalla 

vaikuttaneita kulttuurillisia ilmiöitä. Toisaalta taas nämä kulttuurilliset virtaukset valaisevat 

Heylynin motiiveja kirjoittaa Cosmographien Kuun toista maailmaa käsittelevä osio. 

Aihealueensa ja metodiensa puolesta tutkimukseni sijoittuu jonnekin kulttuurihistorian ja 

aatehistorian välimaastoon. Tarkempi lokeroituminen jompaankumpaan historiangenreen 

lienee turhaa, sillä kulttuuri- ja aatehistorian viimeaikainen trendi on ollut lähentyä toisiaan.19 

Tutkimusotteeni mahdollistaa käyttämäni päälähteen tarjoamisen luettavaksi suoraan 

tutkimuksen yhteydessä: Peter Heylynin Cosmographien Kuu-osio on kokonaisuudessaan 

liitteessä 1. Suosittelenkin pro gradu -tutkielmani lukijaa aloittamaan vilkaisemalla 

Cosmographien Kuuta käsittelevää osiota. Näin hän voi peilata esittämiäni tulkintoja suoraan 

käyttämääni päälähteeseen.  

                                                           
19 Kaartinen & Korhonen 2005, 87 & 185. 
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1.3. Mikrohistoria ja kontekstualisointi tutkimusotteena 

Tutkimukseni perustuu konstruktionistiseen käsitykseen historiasta. En siis näe lähdeaineistoni 

suoraan kertovan menneisyyden ”totuudesta” – tai edes heijastumana siitä. Lähdeaineistoni 

ovat jäänteitä, joiden avulla menneisyyden ihmiset ovat rakentaneet ja käsitelleet omaa 

näkemystään todellisuudesta ja joista puolestani rakennan oman tulkintani menneisyydestä. 

Näistä rakennelmista käytän termiä representaatio. Marjo Kaartisen ja Anu Korhosen mukaan 

tällainen representaation käsite voi aiheuttaa ongelmia, sillä nykykäsityksen mukaan 

representaatioilla on kaksi tasoa: ensinnäkin ne ovat niitä yksilöllisiä merkityksenantoja, joita 

tutkimani aikakauden ihmiset ovat antaneet tutkimuskohteelleni; toisaalta ne ovat myös 

merkityksenantoja, joita tutkijana annan lähdeaineistolleni. 20  Tässä tutkimuksessa viittaan 

selvyyden vuoksi representaation käsitteellä aina ensimmäiseen tasoon. 

Representaatiot eivät kuitenkaan ole pelkkiä heijastumia kirjoittajien käsityksistä tai 

kulttuurista vaan ne itsessään rakentavat aktiivisesti Kuulle merkityksiä, muokkaavat sitä 

kulttuurillisena rakennelmana. Anu Korhonen kirjoittaa: ”tehdessään ja puhuessaan ihminen 

antaa ja käyttää merkityksiä, jotka kulttuuri hänelle tarjoaa, ja jokainen käyttökerta myös 

kutsuu esiin, määrittää ja luo uudelleen jotain sellaista, joka tulee ainutkertaiseksi 

merkitystapahtumaksi.” Hän jatkaa: ”…jokainen merkitysten käyttäjä kuitenkin valitsee ja 

yhdistelee diskursiivisesti tarjoutuvia mahdollisuuksia omalla, omalle kulttuuriselle 

tilanteelleen erityisellä tavalla.”21 Korhonen käyttää esimerkkinä Carlo Ginzburgin kuuluisaa 

tutkimusta mylläri Menocchiosta. Ginzburgin tulkinnan mukaan Menocchio rakensi 

maailmankuvansa luovasti, omaksumalla erilaisia osasia itseään ympäröivästä kulttuuristen 

merkitysten verkostosta. Samalla lailla näen Cosmographien kuuosion rakentuvan kovin 

vaihtelevista palikoista. Niitä ovat erilaiset kirjalliset traditiot, kuten antiikin Kuuhun liittyvä 

fiktiivinen kirjallisuus sekä Heylynin ajan luonnonfilosofiset teokset, mutta toisaalta myös 

varhaismodernin ajan poliittiset, uskonnolliset ja maailmankuvalliset mullistukset. Heylyn 

käyttää näitä rakennuspalikoitaan luovasti, tuottaakseen lopputuloksen, joka tukee hänen omia 

intellektuellisia, poliittisia ja uskonnollisia päämääriään ja näkökantojaan. Näin Heylyn siis 

rakentaa oman representaation Kuun maailmasta. Tutkimukseni tulos on tulkinta tuosta 

representaatiosta. 

                                                           
20 Kaartinen & Korhonen 2005, 130–135. 
21 Kaartinen & Korhonen 2005, 123 & 125. 
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Tutkimusotettani, jossa tarkastelen laajempia aiheita tiukasti rajatun päälähteeni kautta, voisi 

kutsua mikrohistoriaksi. Mikrohistorialla tarkoitan tässä Marjo Kaartisen tapaan näkökulmaa, 

tutkittavan kohteen kokoa, en erityistä tutkimuksellista metodia. 22  Näenkin oman 

tutkimusprosessin avaimena Kaartisen neuvon, että mikrohistoriassa pyritään yksityiskohdan 

sijoittamiseen laajempaan kokonaisuuteen kontekstualisoimalla. Tämä lähestymistapa auttaa 

minua ymmärtämään sekä yksityiskohdan – Heylynin Kuuta käsittelevän sivun – että ne 

laajemmat kontekstit, jonka valossa se tulee ymmärrettäväksi. 

Konteksteilla tarkoitan Heylynin rakentaman Kuun toisen maailman representaation taustalla 

olleita vaikuttimia, kulttuurillisia virtauksia ja historiallisia ilmiöitä, mutta myös hänen 

saatavilla olleita aiempia representaatioita Kuusta. Näistä Heylynin konteksteista valitsen 

tutkimukseni kannalta hedelmällisimmät. Yhden selkeän kontekstin – tutkimustuloksiin 

nähden ulkoinen taustan – sijaan konteksteja on useita ja olen valinnut ne tutkimuksen 

edetessä.23  Tärkeä osa tutkimustani onkin ollut tutkimuskirjallisuuden käyttäminen näiden 

kontekstien rakentamiseen. Heylynin käytössä olleiden kontekstien alkaessa selvitä olen 

kysynyt, Juhana Saarelaisesta mallia ottaen, minkälaisen uuden representaation Kuun 

maailmasta Heylyn esittää näiden kontekstiensa pohjalta. 24  Toisaalta, Markku Hyrkkäsen 

tapaan en pidä tutkimukseni ydinkysymyksenä sitä, mikä teksti on ollut vaikuttamassa 

Heylyniin, vaan miten vaikuttaminen oli mahdollista sillä tavalla, kuin se Cosmographiessa 

tulee ilmi.25 

Mikrohistoriallinen kontekstualisointi historiantutkimuksellisena menetelmänä on saanut 

osakseen myös kritiikkiä. Marjo Kaartinen mainitsee esimerkkinä Simona Ceruttin, joka 

kritisoi erityisesti mikrohistorian ”loputonta” kontekstualisointia, ja varoittaa, että se voi johtaa 

tutkimuskohteen alkuperäisen luonteen ja historiallisuuden hukkaamiseen. Kuten 

konstruktionistisen historiantutkimuksen laajemmassakin kritiikissä on myös usein esitetty, 

Ceruttin mielestä mikrohistoriallinen kontekstualisointi on liukas, kalteva, pinta kohti 

äärimmäistä relativismia. Mielestäni Kaartinen vastaa kritiikkiin tyydyttävästi: äärimmäistä 

relativismia ei synny asiallisessa tutkimuksessa, sillä lähdeaineiston referentiaalisuus 

                                                           
22 Kaartinen & Korhonen 2005, 196–197. 
23 Hyrkkänen 2002, 200–202. 
24 Saarelainen 2012, 259. 
25 Hyrkkänen 2002, 209. 



8/75 

 

 

menneeseen sitoo myös tutkimuksen menneisyyteen.26 Vaikka tutkija siis etsii yllättäviäkin 

konteksteja, rakentaa hän ne aina lähdeaineiston, todellisen menneisyyden jäänteiden, pohjalta.  

Vaikka pidän Ceruttin varoituksen mielessäni, väitän että mikrohistoriallinen 

kontekstualisointi tutkimusmenetelmänä sopii sekä lähdeaineistolle että tutkimusaiheelleni 

hyvin. Terhi Pursiainen kuvailee joutuneensa väitöskirjassaan ”ylitsepääsemättömiltä tuntuviin 

vaikeuksiin”, kun hän yritti tutkia varhaismodernin luonnonfilosofin Sigfridus Aronus 

Forsiuksen kirjoituksia puhtaasti filosofisella tasolla. Pursiainen huomauttaakin, että ”puheena 

olevana [varhaismodernina] aikana poliittiset, uskonnolliset, aatteelliset, tieteelliset ja 

henkilökohtaiset asiat kietoutuivat niin tiiviisti toisiinsa, että minkään mainitun osa-alueen 

historiasta on mahdotonta saada kuvaa ottamatta huomioon muita.” Hän uskoo, että 

tutkimusote, jossa näitä eri konteksteja huomioidaan konkreettisesti, mahdollistaa 

oikeudenmukaisemman tulkinnan tutkimuskohteesta.27 Yritän omassa tutkimuksessani seurata 

Pursiaisen viitoittamalla tiellä. Mikrohistoriallisen luennan ja kontekstualisoinnin avulla on 

mahdollista käsitellä useita konteksteja myös suhteellisen pienimuotoisessa tutkimuksessa. 

Uskonkin, että rajatun päälähteen tutkimisen mahdollistama kontekstien määrä voi olla Kuun 

toisen maailmaan liittyvän varhaismodernin tiedonluonnin ymmärtämisen kannalta 

valaisevampaa, kuin yhden tai kahden kontekstin käsittely laajemman lähdeaineiston pohjalta. 

Miten Kuun toinen maailma sitten tulisi ymmärtää osana tutkimani aikakauden kirjallista 

kulttuuria? Mitä sillä tarkoitettiin? Käsitteenä Kuun toinen maailma oli 1600-luvulla yleisessä 

käytössä, joskin sillä ei ollut yhtä määritelmää, eikä yhtä ainoaa kirjoitusasua. Välillä samassa 

teoksessa saatettiin puhua esimerkiksi ”toisesta maailmasta Kuussa”, ”uudesta maailmasta” 

tai ”toisesta asuinkelpoisesta maailmasta.” 28  Eri teksteissä myös Kuun toisen maailman 

määrittelyssä on eroja. Esimerkiksi Galileo Galilei kuvailee Sidereus Nunciussa (1610) Kuuta 

planeetaksi, joka ei taivaankappaleena tai pinnanmuodoiltaan eronnut Maasta 

perustavanlaatuisesti, mutta ei ottanut kantaa, oliko Kuussa elämää. Yleensä Kuun toiseen 

maailmaan liitettiin kuitenkin elämä. Varovaisimmillaan tämä saattoi tarkoittaa Kuun pitämistä 

elämälle suotuisana.29 Kirjoittajat saattoivat kuvata myös Kuun toisen maailman omanlaatuista 

                                                           
26 Kaartinen & Korhonen 2005, 228–229. 
27 Pursiainen 1997, 14–16. 
28 Esimerkiksi John Wilkinsin käyttää muun muassa termejä “another world in the Moone”, “New World” ja 

“another habitable world.” Wilkins 1640a. 
29 Tämä oli esimerkiksi John Wilkinsin kirjojen perusväite. Hänen The Discovery of a World in the Moonen 

alaotsikko kuului “Tutkilema, joka pyrkii todistamaan, että on todennäköistä, että Kuussa on toinen asuttava 

maailma.” (A Discourse tending to prove, that 'tis probable there may be another habitable World in the Moone.) 

Wilkins 1640a. 
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kasvi- ja eläinkuntaa.30 Usein Kuun toisen maailma käsite vietiin myös kohti spekulaatiota, 

joiden mukaan siellä saattoi olla sivilisaatioita.31 Tässä tutkimuksessa olen määritellyt Kuun 

maailman toisaalta sen maapallon kaltaisuuden ja toisaalta elämän kautta: Kuun toisella 

maailmalla tarkoitan 1600-luvulla laajalle levinnyttä käsitystä, jonka mukaan Kuun maailma 

oli maapalloa muistuttava, asuinkelpoinen ja siellä oli jonkinlaista elämää. Osalle 1600-luvun 

ihmisistä tämä astronomian ja luonnonfilosofian piiristä levinnyt käsitys oli uskottava, osalle 

taas epäuskottava. 

Kuu maankaltaisena maailmana liittyi käsitteeseen ”maailmojen moninaisuus.” Hieman 

yksinkertaistaen voidaan sanoa, että maailmojen moninaisuudella viitattiin maapallon 

ulkopuolisen elämän mahdollisuuteen. 32  Maailmojen moninaisuuden käsite on 

varhaismodernia aikaa vanhempi ja sen juuret yltävät antiikkiin asti, jolloin sen olivat esittäneet 

esimerkiksi atomistit – tosin eri lähtökohdista, kuin varhaismodernina aikana.33 1600-luvulla 

ajatus maailmojen moninaisuudesta puolestaan perustui Aristoteleen ja Ptolemaioksen 

universumien mallien antiteesille. Aristoteleen mukaan maapallo ja sen yläpuolinen osa 

universumia olivat fysiikan lakeja myöten niin perustavanlaatuisesti toisistaan eroavat, että 

maapallon ulkopuolinen elämä ei ollut mahdollista. 34  1600-luvun ajatus maailmojen 

moninaisuudesta heräsi sen sijaan oivalluksesta, että maapallon ulkopuolista universumia, 

muita planeettoja, hallitsivat saman lait, kuin maapalloa. Tässä näkemyksessä 

aurinkokuntamme – joissain tapauksissa myös toisia tähtiä kiertävät – planeetat nähtiin omina 

maailmoinaan, joilla kaikilla tai useilla oli elämää.35 Toinen tärkeä määritelmäni Kuun toiselle 

maailmalle onkin, että viime kädessä se noudatti samoja luonnonlakeja, kuin maapallo. 

Käytän tässä tutkimuksessa paljon termiä ”luonnonfilosofia.” The Cambridge History of 

Sciencessa Katherine Park ja Lorraine Daston määrittelevät varhaismodernin luonnonfilosofian 

                                                           
30 Esimerkiksi Johannes Kepler kuvasi kirjassaan Somium (1634) maapallosta poikkeavaa kasvi- ja eläinkuntaa. 

Kepler perusti kuvauksensa siihen, minkälaiset lämpö- ja valo-olosuhteet Kuun pinnalla hänen päätelmien 

mukaan vallitsi. Aït-Touati 2011, 34–36. 
31 Kepler ehdotti kraattereita merkkinä Kuun asukkaiden jättimäisistä rakennusprojekteista. Poole 2005, 196–197; 

Dick 1982, 75–76. Wilkins mainitsi uskovansa, että tulevaisuudessa Maasta voitaisiin käydä kauppaa Kuun 

asukkaiden kanssa. Wilkins 1640a, 206–207. 
32 Termi ”maan ulkopuolinen elämä” itsessään on tosin modernia alkuperää. Varhaismodernissa kontekstissa 

keskustelu liittyi nimenomaan ”maailmojen moninaisuuteen.” Englanninkielisissä lähdeteoksissani yleisin tälle 

käsitteelle käytetty termi on “plurality of worlds.” 
33 Atomistit uskoivat, että havaittavissa olevan maailmamme ulkopuolella täytyi olla toisia maailmoja, mutta 

heidän järjestelmässään Kuu ja muut havaittavat taivaankappaleet olivat osa omaa maailmaamme. Toiset 

maailmat olivat sen sijaan jotain, jota voisi verrata nykykäsitykseen toisista universumeista. Ihmisen oli 

mahdotonta saada niihin yhteys tai saada niistä mitään tietoa. Dick 1982, 6–22. 
34 Garber 2006, 28; Sugar 2016, 91 & 115. 
35 Lehti 1995, 228–231 & 237–249. 
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tutkimuskentän seuraavasti: materian maailma, niin kuin se on havaittavissa aisteilla; 

kaikenlaisen orgaanisen ja fyysisen muutoksen tutkiminen, mukaan luettuna liike; periaatteet, 

jotka loivat taivaan ilmiöt (kosmologia) ja maan ilmakehästä johtuvat ilmiöt (meteorologia); 

maanpäälliset asiat, kuten kasvit, mineraalit ja ihmiset. Lisäksi vielä aiheet, joita nykyään 

pidettäisiin metafysiikkaan kuuluvina, kuten ajan ja paikan olemus ja jumalan suhde 

luomakuntaan. Luonnonfilosofian ja luonnonhistorian välinen ero oli se, että ensimmäinen etsi 

universaaleja syitä ilmiöille, kun taas jälkimmäinen keskittyi luonnon käytännön 

ominaisuuksien kuvaamiseen. Näin esimerkiksi maantietoa ei katsottu luonnonfilosofian 

piiriin kuuluvaksi, mutta astronomia useimmiten katsottiin.36 

 

1.4. Tutkimustraditio ja -kirjallisuus 

Kuun toiseen maailmaan liittyvien näkemysten historian on oma eloisa tutkimuskenttänsä. Sen 

modernin käsittelyn pioneeri oli yhdysvaltalainen kirjallisuudentutkija Marjorie Hope 

Nicolson. Hän tarttui aiheeseen 1930- ja 1940-luvuilla, osaksi sen innoittamana, että Kuu alkoi 

tuolloin vaikuttaa yhä vahvemmin tavoitteelta, johon ihminen saattaisi yltää. 37  Nicolson 

heijastaakin oman aikansa kysymyksiä lento- ja avaruusmatkustamisen kilpajuoksusta 

varhaismoderniin politiikkaan ja esimerkiksi protestanttien ja katolisten väliseen kamppailuun. 

Siitä huolimatta hänen tutkimuksensa tarjoavat vieläkin erinomaisen laajan yleiskatsauksen 

varhaismoderneista käsityksistä Kuuta koskien.  

Nicolsonin jälkeen Kuun toiseen maailmaan liittyviä näkemyksiä on tarkasteltu niin tieteen-, 

filosofian- kuin kirjallisuudenhistorian näkökulmasta. Hedelmällisintä tutkimus on ollut osana 

traditiota, jolle on kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana vakiintunut nimi ”tieteen ja 

kirjallisuuden historia” (englanniksi ”history of science and literature.”) Nicolson painotti 

tutkimuksissaan, kuinka ”tiede” simuloi varhaismodernia kirjallista kulttuuria. Myöhemmin 

tutkimustehtävä asetettiin myös toisin päin ja esimerkiksi Karl Siegfried Guthke pohtii 

fiktiivisten elementtien vaikutusta luonnonfilosofiaan Der Mythos der Neuzeitssaan (1983). 

                                                           
36  Mielestäni tällainen määritelmä on auttamattomasti puutteellinen ja anakronistinen, sillä nykyajan ja 

varhaismodernin tiedon jaottelun tavat poikkeavat suuresti toisistaan mutta myös koska varhaismodernina aikana 

eri ajattelusuunnat ja jopa yksittäiset kirjoittajat käsittivät luonnonfilosofian eri tavalla. Tyydyn kuitenkin Parkin 

ja Dastonin määritelmään paremman termin puuttuessa, sillä luonnonfilosofia-termin käyttäminen on kuitenkin 

oikeutetumpaa kuin ”tieteen” soveltaminen sen nykymerkityksessä varhaismoderniin aikaan. Park & Daston 2006, 

4 & 7; Blair 2006, 365; Mayhew 2000, 30. 
37 Ks. esim. Nicolson 1948, 1–9. 
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Nicolsonin tavoin Guthke ammentaa innostuksensa oman aikansa kosmoksen tutkimuksesta, 

tällä kertaa 1970- ja 1980-lukujen maapallon ulkopuolista älyä etsineestä SETI-ohjelmasta.38  

Sama innoittaja on myös Steven J. Dickin teoksessa Plurality of Worlds: The Origins of the 

Extraterrestrial Life Debate From Democritus to Kant (1982). Dickin, Nicolsonin ja Guthken 

voikin nähdä osana eräänlaista kehityksen positiivista epookkia, sitä minkä Jyrki Siukonen 

nimeää ”maailmankatsomukselliseksi optimismiksi.” 39  Siukosen oma teos Muissa 

maailmoissa. Maapallon ulkopuolisten olentojen kulttuurihistoriaa (2003) on tieteellisesti 

pätevä, vaikkakin antautuu ajoittain naureskelemaan tunnettujen filosofien ja 

tiedemiesten ”omituisille” 40  mielipiteille. Yllämainituista edeltäjistään poiketen Siukonen 

pyrkii irrottamaan kirjansa taustan oman aikansa kosmoksen tutkimuksen kysymyksistä. 

Samaan pyrkii myös Aït-Touati Frédériquen väitöskirja Poétiques du discours cosmologique 

au XVIIe siècle (2008).41 Siinä Aït-Touati on löytänyt uudenlaisia perspektiivejä aiheeseen 

uudesta kulttuurihistoriasta ja kyseenalaistaa varhaismodernin ”tieteellisen” ja ”fiktiivisen” 

diskurssin raja-aitaa yhä voimakkaammin.  

Jonkinlaisena välimuotona perinteisen, modernista kosmologiasta tavalla tai toisella innostusta 

hakeneiden, ja siitä irtautumiseen pyrkivien kulttuurihistorian piiriin kuuluvien tekstien välille 

asettuu Scott L. Montgomeryn The Moon and the Western Imagination (1999). Siinä 

Montgomery kartoittaa Kuuhun liitettyjä mielikuvia konstruktionistisella otteella, vaikka 

pitääkin tutkimuksen innoittajana modernin kosmoksentutkimuksen saavutuksia. Itse 

asemoidun lähelle Montgomeryä. Myönnän esimerkiksi ajankohtaisten kysymysten 

eksoplaneetoista innoittaneen tutkimustani, vaikka sinänsä tutkimukseni kannalta ei ole 

paljoakaan merkitystä sillä, mikä on tieteen tämän hetkinen käsitys kosmoksesta. 

Yllä mainittujen teosten lisäksi on tutkimuksessani osoittautunut arvokkaaksi Literature in the 

Age of Celestial Discovery: From Copernicus to Flamsteed (2016), joka koostaa aiheen 

artikkelitutkimusta yhteen ja laajentaa näkökulmia tarkastelemalla esimerkiksi miltä Kuun 

                                                           
38 Guthke 1990, 1–42. 
39 Siukonen 2003, 17–18. Dickille ei näytä olevan epäilystäkään, etteikö älyn merkkejä avaruudesta löydettäisi. 

Nykyään, tuhansia eksoplaneettoja myöhemmin, tällaista käsitystä problematisoidaan yhä laajemmin.  
40  Siukonen 2003, 16. Siukosen mukaan on ”vähintäänkin terveellistä” pitää tunnettujen kirjoittajien, kuten 

Johannes Keplerin, maapallon ulkopuolista elämää koskevia kirjoituksia ”omituisina.” Itse pidän 

hedelmällisempänä lähestymistapaa, jossa yritän selvittää miksi heidän kirjoituksensa eivät tuntuneet heistä 

itsestään omituisilta. 
41 Omassa tutkimuksessani olen käyttänyt Guthken teoksesta englanninkielistä käännöstä The Last Frontier: 

Imagining Other Worlds, From the Copernican Revolution to Modern Science Fiction (1990) ja Aït-Touatin 

tutkimuksesta Fictions of the Cosmos: Science and Literature in the Seventeenth Century (2011). 
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toinen maailma näytti englantilaisessa varhaismodernissa teatterissa. Kuun toisen maailman 

kontekstualisoimisessa osaksi varhaismoderneja tiedonrakentamisen ja teologian kysymyksiä 

olen käyttänyt erityisesti Barbara J. Shapiron klassikkotutkimusta Probability and Certainty in 

Seventeenth-Century England (1983) ja Katherine Callowayn Natural Theology in the 

Scientific Revolution: God’s Scientists -teosta (2014). Tärkeänä suunnannäyttäjänä työlleni on 

toiminut myös David Cressyn artikkeli Early Modern Space Travel and the English Man in the 

Moon (2006), jossa Cressy kartoittaa varhaismodernin Kuu-innostuksen, teologian ja politiikan 

välistä ristiaallokkoa. Cressyn artikkelista löytyy Nicolsonin ohella myös ainoa aikaisempi 

huomio ja tulkinta Cosmographien kuuosiosta. 

Tutkimukseni päähenkilöstä Peter Heylynistä on laadittu yksi suurempi moderni tutkimus, 

Anthony Miltonin henkilö- ja poliittista historiaa painottava Laudian and Royalist Polemic in 

Seventeenth-century England: The Career and Writings of Peter Heylyn (2007). Muu Heylyniä 

koskeva nykytutkimus on pirstaleista ja koottava tieteen historiaa ja teologiaa käsittelevistä 

artikkeleista. Näistä ehdottomasti tärkein minulle oli Robert J. Mayhewin "Geography Is 

twinned with divinity": The Laudian Geography of Peter Heylyn (2000). 

Peter Heylynin ohella tämän tutkimuksen tärkeimmiksi henkilöiksi paljastuvat John Wilkins ja 

Alexander Ross. Rossista ei ole tehty laajaa modernia tutkimusta. Tässä tutkimuksessa olen 

käyttänyt erityisesti David Allanin ja Adrian Johnsin artikkeleita, jotka pyrkivät ymmärtämään 

Rossia hänelle usein annettua kehitystä vastustavan jääräpään roolia syvemmin. John 

Wilkinsistä on kirjoitettu paljon – ja suhteellisen yhtämielisesti – tieteen ja kirjallisuuden 

historiassa. Wilkinsistä on myös ilmestynyt elämänkerta John Wilkins, 1614–1672: An 

Intellectual Biography (1969). Se maalaa Wilkinsistä kuvaa rationaalisuuden sankarina ja 

modernin tieteen esitaistelijana, mutta yhdessä modernien Wilkinsiä käsittelevien artikkeleiden 

kanssa se antaa hyvät eväät omille tulkinnoille. 

  



13/75 

 

 

2. Cosmographie osana Kuun toisesta maailmasta käytyä 

keskustelua  

2.1. 1600-luvun luonnonfilosofiset perustelut Kuun toiselle maailmalle 

Tässä pääluvussa sijoitan Cosmographien Kuuta käsittelevää osion asiayhteyteensä; toisaalta 

osaksi yleistä eurooppalaista, toisaalta erästä tiettyä englantilaista, Kuun toista maailmaa 

koskevaa kirjallista keskustelua. Aloitan siitä, miksi Kuun toisesta maailmasta tuli 1600-

luvulla tärkeä keskustelunaihe. Tämän jälkeen esittelen Peter Heylynin henkilönä sekä 

Cosmographien ja sen Kuuta käsittelevän osion. Seuraavaksi jäljitän sen englantilaisen haaran 

Kuun toisesta maailmasta käydystä keskustelusta, johon Cosmographie erityisesti osallistui, ja 

esitän tulkintani siitä, miten Heylyn siihen osallistui. Lopuksi esitän näkemykseni siitä, miksi 

Peter Heylyn ylipäätään näki järkeväksi osallistua tuohon keskusteluun Cosmographien 

kaltaisella teoksella. 

Käytännössä kaikki tutkijat, jotka ovat kirjoittaneet varhaismodernista kiinnostuksesta Kuuta 

kohtaan, nostavat merkittäväksi vuoden 1610. Tuolloin Galileo Galilei julkaisi tutkielman 

Sidereus Nuncius. Siinä hän kuvaili uudella keksinnöllä, kaukoputkella, taivaankappaleista 

tekemiään havaintoja.42 Galilei oli Sidereus Nunciusta laatiessaan erikoisen ongelman äärellä: 

kaukoputken avulla hän näki Kuun tarkemmin, kuin aikaisemmat sukupolvet, mutta kuinka 

hän tekisi ymmärrettäväksi vieraan maailman? Sen kuvailemiseen ei ollut valmiita visuaalisia 

tai tekstuaalisia konventioita.43 University of Washingtonin professori Scott L. Montgomeryn 

tulkinnan mukaan Galilei jätti kuvauksestaan pois Kuun liian oudoilta näyttäviä piirteitä ja 

hahmotteli toisia renessanssista periytyvien – maapallolle kehitettyjen – 

kartoituskonventioiden pohjalta. Galilei myös selitti tutkielmassaan näkemäänsä vertailemalla 

sitä maapallon pinnanmuotoihin. Galilei ei siis luonut Kuusta realistista kuvaa, siten kuin me 

sen ymmärrämme, vaan siten kuin saattoi sen omassa kulttuurissaan parhaiten ymmärtää ja 

tehdä yleisölleen ymmärrettäväksi. Mallina hänellä oli maapallomme ja sen kuvaamisen 

käytännöt. 

                                                           
42 Hayden 2016a, 1–15; Sugar 2016, 91–92; Montgomery 1999, 138. 
43 Montgomery 1999, 74 & 114–128. 
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Kuva 1: Vasemmalla: jäljennys Sidereus Nuncius:ssa julkaistusta kahdesta Kuun vaiheita kuvaavista kuvista, 

jotka Galileo Galilei laati kaukoputkihavaintojensa perusteella. Kuvien lisäksi Sidereus Nuncius sisälsi 

tekstuaalisen kuvauksen. Siinä Galilei muun muassa kuvailee Kuun pinnalla olevan siellä täällä vuoriketjuja ja 

laaksoja. Se on ”täynnä painaumia ja kohoumia” ja ”kuin Maan itsensä pinta.”44 Oikealla: moderni valokuva 

Kuusta. (Kuvien lähteet: Wikimedia Commons.) 

Sidereus Nunciuslla Galilei ikään kuin aloitti uuden erän vanhassa kiistassa, joka koski 

maapallon asemaa universumissa. Nikolaus Kopernikus oli vuonna 1543 esittänyt 

aurinkokeskeistä mallia universumista. Hänen järjestelmässään maapallo siirtyi pois 

universumin keskipisteestä ja siitä tuli muiden planeettojen kaltainen. Tämä oli ristiriidassa 

vallalla olleen käsityksen kanssa, joka perustui antiikin filosofien esittämiin päätelmiin, 

erityisesti Aristoteleeseen. 45  Aristoteelisessa käsityksessä Kuun alainen maailma koostui 

neljästä elementistä ja taivaiden maailma viidennestä jumalallisesta elementistä. Viidennes 

elementti oli ikuinen, muuttumaton ja korruptoitumaton, kun taas neljän elementin maailma oli 

korruptoitunut ja ainaisessa muutoksessa. Tämä järjestelmä teki taivaankappaleista eri lakien 

alaisia, kuin mitkä hallitsivat Maan maailmaa. Aristoteelisessa järjestelmän sisällä Kuun 

                                                           
44 “…to be uneven, rough and crowded with depressions and bulges. And it is like the face of the Earth itself, 

which is marked here and there with chains of mountains and depths of valleys.” Alkuperäinen käännös latinasta 

englanniksi: Hayden 2016b, 91. 
45 Hayden 2016a, 15; Montgomery 1999, 26; Sugar 2016, 91–115; Aït-Touati 2011, 18. Antiikista periytynyt 

valtavirran kosmologinen malli ei ollut Aristoteleen, vaan Ptolemaioksen esittämä. Ptolemaioksen järjestelmä 

perustui kuitenkin Aristoteleen fysiikkaan ja yksinkertaistan tässä Ptolemaioksen kosmologian ja Aristoteleen 

fysiikan Aristoteleen malliksi. 
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koostumuksesta liikkui erilaisia teorioita mutta niiden kaikkien mukaan Kuu erosi 

perustavanlaatuisesti Maasta.46 

Kopernikuksen aurinkokeskeinen malli puolestaan perustui siihen, että kaikkia 

taivaankappaleita hallitsivat samat lait, jotka olivat esitettävissä matemaattisesti. Galileon 

tekemät kaukoputkihavainnot tukivat tätä teoriaa – ja toisaalta saivat tukea siltä. Sidereus 

Nuncius näytti ja kertoi Kuussa olevan vuoria ja laaksoja, Kopernikuksen teoria osoitti sen 

noudattavan samoja geometrian ja liikeopin lakeja kuin Maa.47 Muista taivaankappaleista tuli 

yhä enemmän Maan kaltaisia ja Maasta niiden kaltainen. 

Galileon ja hänen aikalaistensa kaukoputket eivät kuitenkaan olleet tarpeeksi tarkkoja. Niinpä 

heille jäi epäselväksi, olivatko Kuun tummat alueet meriä ja oliko Kuussa samanlaisia 

ilmakehän ilmiöitä kuin Maassa. 48  Koska suoraa havaintotietoa maapallon ulkopuolisista 

olosuhteista oli hyvin rajallisesti, kysymykseen Kuun elämästä täytyi vastata loogisella 

päättelyllä, eikä empiiristen havaintojen perusteella. Uusimmat ja tarkimmat havainnot, 

kaukoputkihavainnot, tukivat päättelyketjua, jonka mukaan taivaankappaleet olivat maapallon 

kaltaisia. Vaikka se nykyajan näkökulmasta saattaa näyttää paradoksaaliselta, 1600-luvun 

ajatukset elämästä Kuussa nojasivat vahvasti juuri lisääntyvään havaintotietoon yhdistettynä 

toimivampaan malliin universumista. Tutkimallani aikakaudella maailmojen moninaisuutta 

puolustavat ajattelijat olivatkin usein kopernikaanisen teorian tai jonkin sen osan tukijoita. 

On myös hyvä muistaa, että käsitys avaruuden ja taivaankappaleiden luonteesta oli 1600-

luvulla jyrkästi nykyisestä poikkeava – seikka joka meidän perspektiivistä on yllättävän helppo 

unohtaa. Taivaankappaleiden välisen tilan koostumuksesta ei tiedetty mitään varmaan. Usein 

kiisteltiin siitä, kuinka ohueksi ilma kävi taivaankappaleiden välillä eli saattoiko ihminen 

hengittää sitä. Jotkut uskoivat, että taivaankappaleiden välillä oli tyhjiö mutta tyhjiön 

mahdollisuus universumissa oli itsessään pelkkä teoria, sen olemassaoloa ei kukaan ollut vielä 

todistanut. 49  Painovoimaa ei tunnettu – taivaankappaleiden puoleensa vetävää voimaa 

saatettiin esittää eräänlaisena magnetismina.50 Myöskään ilmakehän periaatteita ei tunnettu 

                                                           
46 Garber 2006, 28; Sugar 2016, 91 & 115. 
47 Lehti 1995, 228; Guthke 1990, 43–44; Sugar 2016, 95; Burton 1990, 51–52. 
48  Elämän perusedellytyksiksi Kuussa nähtiin siis vesi, samankaltainen hengitettävä ilma- ja samankaltaiset 

ilmakehän ilmiöt kuin Maassa. Jo Plutarkhos oli esittänyt, että Kuun tummat alueet olivat meriä ja vaaleat maata. 

Kepler oli ollut päinvastaista mieltä, kunnes Galilein havainnot käänsivät hänen päänsä. Dick 1982, 70–75 & 78–

84; Poole 2005, 192. 
49 Burton 1990, 47. Garber 2006, 57–58. Martin 2016, 119. 
50 Wilkins 1640a, 212–213. 
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kunnolla.51 Toisin sanottuna ”avaruuden” ei käsitetty olevan yhtä vihamielinen elämälle, kuin 

sen tänä päivänä tiedämme olevan. Tästä syystä 1600-luvun maailmojen moninaisuuteen 

liittyvä optimismi saattaa tuntua meistä enemmän fantasialta, kuin se tuntui monelle 

varhaismodernille oppineelle. 

 

Kuva 2: Kuuta kuvaava kartta Giovanni Battista Ricciolin kirjasta Almagestum Novum (1651). Ricciolin teos ja 

sen kuukartta ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka Kuun toisessa maailmassa ei ollut kysymys pelkästään 

tähtitieteestä, vaan erilaiset filosofiset järjestelmät näyttelivät suurta osaa Kuun toisen maailman hyväksymisessä 

tai kieltämisessä. Riccioli oli jesuiitta, joka kielsi ajatuksen maailmojen moninaisuudesta sillä ne eivät hänestä 

sopineet yhteen Raamatussa ilmoitetun Jumalan sanan kanssa. Laajuudeltaan ensyklopedinen Almagestum Novum 

edusti aikansa huipputähtitiedettä. Universumin malliksi Riccioli ehdotti Tyko Brahen modifioitua mallia, joka 

oli kompromissi Ptolemaioksen ja Kopernikuksen malleista mutta jossa maapallo säilyi yhä universumin 

keskipisteenä. Kuun elämästä Almagestum Novum antoi selkeän viestin: Kuuta esittävän kartan otsikon alla on 

teksti, ”Ihmiset eivät asu Kuussa. Henget eivät vaella Kuuhun.”52 Ensimmäinen lause viittaa varhaismoderneihin 

teorioihin elämästä Kuussa ja sen kykyyn ylläpitää elämää. Toisella lauseellaan Riccioli ottaa kantaa antiikin 

käsityksiin, joiden mukaan ihmisten sielut kulkeutuisivat Kuuhun kuoleman jälkeen. Tällaiset antiikin käsitykset 

olivat tulleet tunnetuksi, ja jossain määrin suosituiksikin, renessanssin aikana uusplatonistisen ja pythagoralaisen 

ajattelun uudelleenheräämisen myötä.53 (Kuvan lähde: Wikimedia Commons.) 

                                                           
51 Dick 1982, 80–84. 
52 “Nec Homines Lunam incolunt. Nec Anime in Lunam migrant.” Garber 2006, 33–43. Montgomery 1999, 191–

203. 
53 Ks. esim. Burton 1990, 49–50. 
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2.2. Peter Heylyn ja Cosmographie 

Peter Heylyn syntyi Oxfordshiressä, Englannissa, alempaan maalaisaateliin kuuluvaan 

perheeseen. Hän sai oppinsa katedraalikoulussa, josta siirtyi Oxfordin yliopistoon vuonna 1614. 

Yliopistoajoilta ovat säilyneet jälkipolville ensimmäiset maininnat Heylynin kärkevästä 

luonteesta, josta hän myöhemmin tuli tunnetuksi niin aikalaistensa, kuin jälkipolvien 

keskuudessa. Heylynin omien sanojensa mukaan hänen opiskelijatoverinsa eivät pitäneet 

hänestä ja toimiessaan Oxfordin yliopiston Hart Hallin järjestyksen ylläpitäjänä54 Heylyn sai 

lisänimen ”ikuinen yksinvaltias.”55 Vuonna 1627 Heylyn ajautui katkeraan riitaan Oxfordin 

varakanslerin ja jumaluusopin professorin John Prideauxin kanssa hyökättyään näkyvästi tätä 

vastaan eräissä teologiaa ja politiikkaa koskevissa kysymyksissä. Tapauksesta seurasi vuosia 

kestänyt vihanpito miesten välillä. 

1620-luvulla Heylyn aloitti mittavan kirjallisen tuotantonsa, joka sisältää useita hyvin 

menestyneitä teoksia. Hänen päägenrenä voidaan pitää historiankirjoitusta, sillä valtaosassa 

hänen julkaisuissa historia on tärkeässä osassa. Heylynin historiankirjoitus on ajalle 

tyypillisesti läpikotaisin politisoitunutta, siinä on usein poleeminen sävy ja sen pyrkimys olikin 

edistää hänen oikeana pitämiään uskonnollisia ja poliittisia oppeja. Samalla hän hyökkäsi niitä 

vastaan, jotka näki näiden oppien vihollisiksi. Jo ensimmäisistä julkaisuistaan lähtien Heylyn 

pyrki aktiivisesti prinssi Kaarlen, tulevan kuninkaan, sekä William Laudin, tulevan 

arkkipiispan, suosioon. 1630-luvulla Heylyn kynäilikin suoraan sekä kruunun että arkkipiispan 

käskystä. Hän toimi näkyvänä Kaarle I:n ja arkkipiispa Laudin politiikan puolustajana ja 

hyökkäsi toistuvasti julkaisuissaan ja saarnoissaan tuon politiikan arvostelijoita, erityisesti 

puritaaneja ja kalvinisteja, vastaan. Heylynin läheisyyttään keskusvaltaan kuvaa myös se 

seikka, että hänet nimitettiin yhdeksi hovin kappalaisista.56 

1640-luvulla Englanti ajautui sisällissotaan, jonka kuninkaanvallan tukijat hävisivät. Heylyn, 

William Laudin tukija ja rojalisti, sai maksaa valitsemastaan puolesta karvaasti. Hän onnistui 

pakenemaan täpärästi vangitsemista, mutta sodan seurauksena suurin osa hänen 

omaisuudestaan takavarikoitiin ja hän menetti tiluksensa sekä oikeutensa saarnata Jumalan 

sanaa. Cosmographien kirjoittamisen aikoihin, noin 1648–1652, Heylyn oli onnistunut 

                                                           
54  Oxfordin sääntöjen mukaan järjestyksen ylläpidossa auttoi yksi opiskelijoista. Hänestä käytettiin 

nimitystä ”Impositor of the Hall.” Tehtävä kiersi opiskelijalta toiselle. 
55 “The perpetuall Dictator.” Harrison ja Matthew 2003, Vol. 26, 954–955; Milton 2007, 1–22 & 48–53. 
56 Harrison ja Matthew 2003, Vol. 26, 954–958; Milton 2007, 1–101; Mayhew 2000, 53. 
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palaamaan tiluksilleen ja vietti siellä rauhallista elämää, pysyen poissa julkisista debateista.57 

Tämä näkyy myös Cosmographiesta. Sekä ennen sitä että sen jälkeen kärkkään poleeminen 

Heylyn kirjoittaa Cosmographiessa näennäisen neutraalisti. Kirja on myös kirjoitettu suurta 

osaa muuta Heylynin tuotantoa enemmän laajaksi yleisteokseksi, eikä tiettyihin poliittisiin tai 

uskonopillisiin kysymyksiin kantaaottavaksi. Sen yhtenä tavoitteena olikin todennäköisesti 

mahdollisimman laajan levikin myötä tuoda tuloja kirjoittajalleen. Molemmat viime aikoina 

Cosmographieta tutkineet historioitsijat, Anthony Milton ja Robert J. Mayhew, kuitenkin 

huomauttavat, että kirjan neutraali sävy on osittain lumetta: pintaa syvemmältä 

Cosmographiesta on löydettävissä William Laudin doktriineja ja rojalismia puolustava viesti.58 

Molemmat tutkijat epäilevätkin Heylynin pyrkineen naamioimaan mielipiteitään, sillä 

vallitseva poliittinen ilmapiiri ei ollut suotuisa juuri kaatuneen regiimin suoralle tukemiselle. 

Cosmographie on jättimäinen: siinä on lähes tuhat sivua. Käsittelyssään se pyrkii kattamaan 

koko maapallon. Tyypillisessä luvussa Heylyn kuvailee jonkin kuningaskunnan, provinssin tai 

alueen maantieteelliset pääseikat ja kertoo siellä asuvien kansojen erityispiirteistä, historiasta, 

tavoista, kaupasta, hallintomuodoista sekä uskonnoista. Historiallisen maantieteen ja 

aatehistorian professorin Robert J. Mayhewin mukaan yleisö odotti tällaisten teosten sisältävän 

historiankirjoitusta. Historia puolestaan oli poliittinen genre. Sen tuli ottaa kantaa esimerkiksi 

siihen, mikä oli paras hallintomuoto tai etsiä oikeutuksia hallitsevien poliittisten järjestelmien 

puolustamiseen tai vastustamiseen. Huomionarvoista on myös, että Heylynin aikana 

uskonopilliset kysymykset olivat elimellinen osa ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä. 59 

Cosmographiessa maantieto ja historia sulautuvatkin yhteen poliittisten ja uskonopillisten 

kysymysten analyysiin. Kirjan lukijalle suunnatussa esipuheessa mainitaan suoraan nämä 

kolme aspektia: Heylyn kertoo kirjoittaneensa kirjansa osaksi historioitsijana ja osaksi 

maantieteilijänä, mutta myös kirkonmiehenä. 60  Pidänkin nämä kolme eri Cosmographien 

näkökulmaa mielessäni, kun esitän tulkintani Heylynin Kuun toisesta maailmasta rakentamasta 

representaatiosta. 

Heylynin valitsema nimi kirjalle on mielenkiintoinen, sillä hänen aikanaan kosmografialla 

tarkoitettiin maailman kuvausta koko universumin mittakaavalla, kun taas kuvauksen 

                                                           
57 Milton 2007, 133–180. 
58 Milton 2007, 152–158; Mayhew 2000, 43 & 52–65. Sama rojalistinen ja William Laudia tukeva pohjavire säilyy 

myös Cosmograhien jälkeisissä teksteissä. 
59 Mayhew 2000, 23–48. 
60 Heylyn 1652, “To the reader.” 
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rajaaminen maapalloon määriteltiin yleensä nimenomaan maantieteeksi.61 Heylyn kuitenkin 

määrittelee kosmografian hieman poikkeavasti: hänelle historian ja maantieteen yhdistelmä 

muodosti ”yleismaailmallisen luonnon ja ihmiskunnan tarinan”, jota Heylyn kirjassaan kutsuu 

kosmografiaksi. 62  Cosmographien aihealue on nimenomaan maanpäällinen maantiede ja 

historia – Heylyn rajaa erityisesti universumin rakennetta laajemmin tarkastelleen 

luonnonfilosofian aiheensa ulkopuolelle.63 Cosmographie ei myöskään sisällä kuvausta aistein 

havaittavasta kosmoksesta, eli astronomiaa, vaan se keskittyy maapalloon. Tämä herättää 

mielenkiintoisen kysymyksen: minkä vuoksi Peter Heylyn ylipäätään näki luontevana 

sisällyttää teokseensa Kuussa sijaitsevaa maailmaa käsittelevän osion? Etsin vastausta tähän 

kysymykseen alaluvussa 2.4. Heylynin motiivien ymmärtämisen kannalta on kuitenkin 

hedelmällistä ensin tarkastella Cosmographien Kuun toisen maailman representaatiota ja sitä 

kirjallista keskustelua, johon se otti osaa. 

 

2.3. Perinteisen puolustus – Cosmographien fiktiivinen maailma Kuussa 

Heylyn ei Cosmographiessaan käsittele Kuun toista maailmaa todellisena vaan esittää sen 

toisenlaisessa valossa. Heylyn jakaa kirjansa aihealueen, maapallon, tunnettuihin ja 

tuntemattomiin alueisiin. 64  Jälkimmäisistä Heylyn kirjoittaa liitteessä, joka oli erityisesti 

omistettu vähän tunnettujen maankolkkien käsittelylle ja spekulaatioille tuntemattomista 

alueista. Käytyään nämä läpi Heylyn ilmoittaa tekevänsä ”tutkimusretken” seuduille, joita ”ei 

löydy täältä tai tuolta.” 65  Hän siirtyy esittelemään seitsemää mielikuvitusmaailmaa, joista 

Kuun toinen maailma on viimeinen. 66  Aivan kirjansa lopussa Heylyn siis kurottaa sekä 

                                                           
61 Mayhew 2000, 26–27. 
62 ”[History and geography] compounded and intermixt ariseth that universal Comprehension of Naturall and 

Civill story, which by a proper and distinct name may be termed Cosmography.” Heylyn 1652, A GENERAL 

INTRODUCTION, 28.  Jos Mayhewin mukaan historia oli elimellinen osa maantiedettä käsitteleviä kirjoja, minkä 

vuoksi Heylyn päätyi määrittelemään historian osaksi kosmografiaa, eikä maantiedettä? Ehkä historian ja 

maantieteen yhteys ei ollut aivan niin vakiintunut vielä vuonna 1652, kun Mayhew antaa ymmärtää. Olen hänen 

kanssa kuitenkin samaa mieltä siitä, että Cosmographiessa historialla ja politiikalla, ja niiden myötä myös 

uskonopillisilla kysymyksillä, on erittäin tärkeä asema. 
63 Heylyn 1652, A GENERAL INTRODUCTION, 22. 
64 Heylyn 1652, Book I, 32. 
65 “…will make a search… some other Regions, which must be found either here or nowhere.” Heylyn 1652, 

Book IV, 195. 
66 Muut Heylynin mainitsevat mielikuvitusmaailmat ovat: 1. eteläisen mantereen kuvaus, jonka Joseph Hall sepitti 

satiiriseen teokseensa Mundus alter et idem; 2. Thomas Mooren Utopia; 3. Francis Baconin Uusi Atlantis; 4. 

Keijujen maa (Heylyn viittasi FAERIE LAND -termillä sekä kansanperinteessä esiintyviin tarinoihin että Edmund 

Spenserin runoelmaan The Faerie Queene); 5. ritariromansseissa ja Don Quijotessa esiintyvät kuningaskunnat; 6. 

piirtäjän vaimon saari – kasku kartanpiirtäjän vaimolleen lahjaksi merikarttaan piirtämästä mielikuvitussaaresta. 

Heylyn 1652, Book IV, 195–197. 
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kosmografian että maapallon määritelmänsä ulkopuolelle. Ja vielä, hän siirtyy todellisen 

maailman asioiden kuvauksesta fiktion käsittelyyn. Näin tehdessään hän rinnastaa Kuun toisen 

maailman kuuteen muuhun fiktiiviseen maailmaan ja asemoi sen osaksi fiktiota. 

Kun Heylyn viimein Cosmographien viimeisellä sivulla pääsee Kuun toiseen maailmaan 

käsiksi, hänen sille rakentama kirjallinen konteksti alleviivaa edelleen tuon maailman 

fiktiivisyyttä. Aihetta käsittelevä kappale alkaa antiikin kirjailijoiden esittelyllä: ”Kuun uuden 

maailman löysi ensimmäisenä Lukianos… Aristofanes oli aikaisemmin kertonut meille 

yhdessä komedioistaan Pilvikäkelästä. Mutta Lukianos oli ensimmäinen, joka löysi tämän 

uuden maailman Kuussa.”67 

Heylynin mainitsemat teokset ovat Tosi tarina, toisella vuosisadalla eläneen syyrialaisen 

reettorin Lukianoksen (n. 125–180) satiiri, sekä Ateenalaisen komediakirjailija Aristofaneksen 

(n. 450–385 eaa.) näytelmä Linnut.68 1600-luvun Kuun maailmaa koskevassa kirjoittelussa 

Tosi tarina oli usein mainittu teos, ja esimerkiksi Johannes Kepler kirjoitti sen olevan hänen 

tunnetun Kuun toisen maailman kuvauksen Somniumin (1634) yksi esikuvista.69 Heylyn jättää 

kuitenkin mainitsematta toisen merkittävän Kuuta käsittelevän tekstin antiikista, Plutarkhoksen 

(n. 45–125) Moralia-teoksen osion Kuun kehässä näkyvästä kasvosta. Se oli synteesi 

Plutarkhosta edeltäneiden ajattelijoiden pohdinnoista koskien Kuun olemusta ja siinä 

Plutarkhos lopulta päätyi pitämään elämää Kuussa mahdollisena.70 On erittäin todennäköistä, 

että Heylyn tiesi tästä tekstistä, sillä Kepler piti Plutarkhoksen teosta toisena Somniumin 

pääinnoittajana ja oli kääntänyt Plutarkhoksen Kuuta käsittelevän osion latinaksi Somniumin 

liitteseen.71 Hylyniä edeltäneistä Kuuta käsitelleistä kirjoittajista myös John Wilkins viittaa 

useita kertoja Plutarkhokseen.72 Heylyn jättää kuitenkin Plutarkhoksen vakavan tutkielman 

mainitsematta ja nostaa sen sijaan esille komedioita. Uskon, että hän teki näin tarkoituksella, 

                                                           
67 “THE NEW WORLD IN THE MOON, was first of Lucians discovering... Aristophanes had before told us in 

one of his Comedies of a Nephelococcygia, or a City of Cuckoes in the Clouds. But Lucian was the first who 

found out this New World in the Moon.” Heylyn 1652, Book IV, 197. 
68  Carey 2016, 168–170; Aristophanes 1972. Pilvikäkelä on Aulis Rissasen suomennos alkuperäisestä 

kreikankielisestä termistä Nefelokokkugia (englanniksi Cloudcuckooland).  
69 Cressy 2006a, 966; Carey 2016, 168–170. Aït-Touati 2011, 21–23. Tosi tarinan suosiosta kertoo se, että siitä 

julkaistiin vuonna 1634 uusi englanninkielinen painos. 
70 Dick 1982, 20–22. Vaikka Heylyn mainitsee Lukianoksen ensimmäisenä Kuun maailmasta kirjoittaneena, oli 

Plutarkhoksen teos kirjoitettu aikaisemmin. Heylyn lienee ollut tietoinen myös tästä, sillä molemmat teokset 

tunnettiin hyvin hänen aikanaan. 
71 Aït-Touati 2011, 21. 
72 Wilkins 1640a, 19 & 81 & 95 & 106 & 146 & 167–168. Kuten myöhemmin osoitan, oli Wilkinsin teksti erittäin 

todennäköisesti Heylynin kuuosion kritiikin pääkohde. 
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sillä hänen päämääränään oli rakentaa Kuun toiselle maailmalle nimenomaan sepitteellinen 

representaatio. Heylyn jatkaa: 

Mutta viime aikoina se maailma, jonka hän [Lukianos] vain kuvitteli, ja ehdotti 

vain sepitteenä, on noussut vakavamman keskustelun kohteeksi: eivätkä jotkut 

ole säästelleet vaivojaan tehdäkseen todennäköiseksi, että Kuussa olisi toinen 

maailma…73 

Heylyn asettaa vastakkain antiikin faabeliperinteen ja oman aikansa astronomian ja 

luonnonfilosofian. Hän yrittää vakuuttaa lukijaa siitä, että muinaisten fiktio on hänen aikanaan 

muutettu joksikin, mitä voisi pitää todennäköisenä totuutena. Sanamuodosta ”eivätkä jotkut ole 

säästelleet vaivojaan” voi päätellä Heylynin suhtautuvan kriittisesti tällaiseen todennäköiseksi 

tekemiseen. Tästä on osoituksena myös Heylynin myöhempi kehotus etsiä uutta maailmaa 

mieluummin maapallon eteläiseltä pallonpuoliskolta, kuin Kuusta.74 Esittämällä Kuun toiseen 

maailmaan liittyvä luonnonfilosofinen keskustelu muiden fiktiivisten maailmojen yhteydessä, 

ja rinnastamalla sitä antiikin faabeleihin, Heylyn rakensi Kuun toiselle maailmalle vahvasti 

fiktioon viittaavan representaation. 

Lukianoksen Tosi tarina oli tähän tarkoitukseen erityisen herkullinen, sillä se oli satiiri 

filosofeista, jotka levittelivät totena fantastisia tarinoita. Lukianos kirjoitti toimivansa itse 

päinvastoin ja julisti, että mikään Tosi tarinassa ei ollut totta, paitsi yksi asia: se mistä hän 

kirjoitti – Kuun maailma – ei ollut, eikä voinut olla, olemassa.75 Tosi tarinan mainitsemalla 

Heylyn ei pelkästään rinnastanut omaa kantaansa Kuun toista maailmaa koskevassa 

keskustelussa selväjärkisyyteen, ja tuota maailmaa todennäköisenä pitäviä fantasiointiin, mutta 

myös implisiittisesti osoitti, että kaikkea kuun toisesta maailmasta kertovaa tulisi pitää fiktiona. 

Aristofaneksen Pilvikäkelällä hulluttelevan näytelmän mainitseminen tuki tätä viestiä, vaikka 

Linuilla ei ollut mitään tekemistä Kuun kanssa. 

Uskon että Heylynin tavoitteena olikin Kuun toisen maailman sepitteellisyydestä 

muistuttaminen, tuon maailman asemoiminen takaisin osaksi fiktiota – ja kauemmas vakavasti 

otettavasta luonnonfilosofiasta. Heylyn siis asettui Kuun toista maailmaa ja koko universumin 

luonnetta koskevassa kiistassa perinteisen aristoteelisen koulukunnan tukijaksi. 

                                                           
73 “But of late times, that World which he there fancied, and proposed but as a fancie onely, is become a matter 

of a more serious debate: and some have laboured with great pains to make it probable, that there is another World 

in the Moon…” Heylyn 1652, Book IV, 197. 
74 “Certainly there are stronger hopes of finding a New World in this Terra Australis, then in the Body of that 

Planet.” Heylyn 1652, Book IV, 197. 
75 Aït-Touati 2011, 22. 
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Heylyn tähtäsi kuuosionsa tuosta taivaankappaleesta käydyn keskustelun yhtä englantilaista 

avaintekstiä vastaan. John Wilkins oli ehdottanut The Discovery of a World in the Moone -

teoksessa (1638, laajennettu kolmas painos 1640) “että on mahdollista, että jälkipolvemme 

keksii kulkuvälineen tähän toisen maailmaan [Kuuhun], ja jos siellä on asukkaita, käy kauppaa 

heidän kanssaan.”76 Heylyn viittaa tähän Wilkinsin kirjan viimeiseen lukuun huomauttaessaan, 

että jotkut olivat ehdottaneet ”…mietittäväksi joitain keinoja, joilla tämän ja tuon maailman 

[Kuun] välille saataisiin yhteys ja kaupankäynti.” 77  Heylyn viittaa Wilkinsiin myös kaksi 

muuta kertaa. Wilkins päätti oman teoksensa vihjaamalla niistä hyödyistä, joita Kuun toisella 

maailmalla oli tarjottavana Englannille: 

Pohdit sitten noiden [Kuun] asukkaiden ulkomuotoa, kieltä, taidetta, 

hallintojärjestelmiä, uskontoa, samoin kuin niitä kauppatavaroita, jota sieltä 

voitaisiin tuoda, lyhyesti sanottuna, näiden täytyy olla vielä ihmeellisempiä, kuin 

Amerikasta tehtyjen löytöjen meille tuomat ilot ja hyödyt.78 

Heylyn muutti Wilkinsin sanat muotoon: ”…että Kuussa olisi toinen maailma, jota, kuten 

omaamme, asuttaisi monia kieliä, tapoja, hallintojärjestelmiä ja uskontoja omaavat 

yksilöt…” 79  Wilkinsin vertausta Amerikkojen löytymiseen Heylyn käyttää kehottaessaan 

etsimään toista maailmaa Kuun sijaan eteläisen pallonpuoliskon tuntemattomalta mantereelta, 

sillä ”…se saattaisi kenties ohittaa Amerikkojen löytymisistä saadut hyödyt ja ilot.”80 

Vaikka Heylyn ei suoraan mainitsekaan Wilkinsiä tai hänen teostaan, on näiden lauseiden 

samankaltaisuuden valossa erittäin todennäköistä, että Heylyn viittaa juuri The Discovery of a 

World in the Moone – teokseen, joka oli Cosmographien kirjoittamisen aikana ollut saatavilla 

kymmenkunta vuotta. Wilkinsin mainitsematta jättäminen oli tahallinen retorinen strategia: 

Heylyn alleviivaa Kuun toisen maailman fiktiivisyyttä, mutta samalla, vähätellen, kommentoi 

ajankohtaista Kuuta ei-fiktiivisesti käsitellyttä teosta. Heylynin ajan oppineissa kirjoituksissa 

oli yleistä, että vastustajan teorioilta pyrittiin viemään uskottavuus leimaamalla ne fiktioksi.81 

                                                           
76 “That tis possible for some of our posterity to finde out a conveyance to this other world, and if there be 

inhabitants there, to have commerce with them.” Wilkins 1640a, Proposition 14. 
77 “…and more then so, some means and wayes proposed to consideration for maintaining an intercourse and 

commerce betwixt that and this.” Heylyn 1652, Book IV, 197. 
78 “And that whether you consider the strangenesse of the persons, language, arts, policy, religion of those 

inhabitants, together with the new traffique that might be brought thence. In briefe, doe but consider the pleasure 

and profit, of those later discoveries in America, and wee must needs conclude this to be inconceiveably beyond 

it.” Wilkins 1640a, 242. 
79 “…that there is another World in the Moon, inhabited as this is by persons of divers Languages, Customs, 

Polities, and Religions…” Heylyn 1652, Book IV, 197. 
80 ”…and such perhaps as might exceed both in profit and pleasure the later discoveries of America.” Heylyn 1652, 

Book IV, 197. 
81 Aït-Touati 2011, 196. 
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Heylyn lieneekin pyrkinyt juuri tähän, tosin ei suorasanaisesti vaan implisiittisesti. Hän saattoi 

luottaa siihen, että asiaan perehtynyt lukija osasi yhdistää viittaukset Wilkinsiin, sillä The 

Discovery of a World in the Moone oli menestysteos ja yksi Kuun toista maailmaa koskevan 

keskustelun avainteksti Englannissa.82 Heylynin pääasiallinen tarkoitus ei siis ollut esitellä 

antiikin Kuuhun liittyvää kirjallista perinnettä vaan ottaa kriittisesti kantaa oman aikansa Kuun 

toisesta maailmasta käytyyn keskusteluun, erityisesti Wilkinsin teokseen. 

Wilkinsin teoksen tunnistaminen mahdollistaa siihen, ja samalla Cosmographieen, liittyvän 

kirjallisen lankakerän auki kerimisen; minkälaiseen keskusteluun Heylyn halusi ottaa osaa 

rakentamalla Kuun toisesta maailmasta fiktiivisen representaation? John Wilkins oli Heylynin 

tavoin Oxfordissa oppinsa saanut kirkonmies, joka eteni myöhemmällä urallaan Chesterin 

piispaksi asti. Wilkins tuli tunnetuksi yhtäältä maltillisena teologina, toisaalta kokeellisen 

tieteen puolestapuhujana. Hän oli yksi vuonna 1660 perustetun Royal Societyn perustajajäsen 

ja toimi sen sihteerinä.83 The Discovery of a World in the Moone oli hänen ensimmäinen 

kirjansa – se julkaistiin samana vuonna, kun hänet vihittiin papinvirkaan. Kirjassaan Wilkins 

selittää auki kopernikaanisten tähtitieteilijöiden teorioita ja havaintoja vakuuttaakseen, että 

Kuussa todennäköisesti olisi toinen maailma. Samalla hän pyrkii osoittamaan todeksi 

Kopernikuksen pääteesit, erityisesti sen, että maapallo ei ollut maailmankaikkeuden keskus 

vaan samankaltainen planeetta, kuin muutkin taivaankappaleet.84 The Discovery of a World in 

the Moonen kolmannessa painoksessa julkaistussa Discourse Concerning a New Planetssa 

(1640) Wilkins keskittyy argumentoimaan erityisesti siitä, että Kuun toinen maailma ei ollut 

ristiriidassa Raamatussa ilmoitetun Jumalan sanan kanssa.85  

The Discovery of a World in the Moonen kolmanteen painokseen Wilkins oli lisännyt 

suorasanaista kritiikkiä Alexander Rossia, ja erityisesti tämän Commentum de Terrae Motu 

Circulari Refutatus -kommentaaria (1634) kohtaan.86 Ross oli kirkonmies, jonka vaiheet ennen 

sisällissotaa ja sen aikana muistuttivat Peter Heylyniä. Myös Ross oli kärjekkään poleemisesti 

                                                           
82 Dick 1982, 97–98; Cressy 2006a, 962 & 967–968. 
83 Calloway 2014, 71–77; Guthke 1990, 144–145. 
84  Wilkinsin teokset eivät perustu ensi käden havaintoihin, vaan niissä lähinnä referoidaan aikakauden 

kopernikaanisten huippuastronomien julkaisuja ja tehdään uusia teorioita universumia ja Kuuta koskien 

ymmärrettäväksi astronomiaan syvällisesti paneutumattomalle lukijalle. Cressy 2006a, 967–968. 
85 Wilkins 1640b, esim. 28–76 & 89–132. 
86 Wilkins 1640b, “To the Reader” & 27 & 131 & 145–153 & 178–188. 
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kirjoittava kuninkaanvallan sekä William Laudin politiikan tukija ja hänkin sai viran hovin 

kappalaisena. Heylynin tavoin myös Ross joutui epäsuosioon sisällissodan seurauksena.87 

Commentum de Terrae Motu Circulari Refutatus oli käsitellyt kysymystä maapallon 

liikkumattomuudesta, puolustanut maakeskeistä maailmankuvaa ja omistettu arkkipiispaksi 

juuri nimitetylle William Laudille. Siinä Ross oli hyökännyt erityisesti englantilaisen 

kalvinistin Nathaniel Carpenterin Geography delineated (1625) teosta vastaan, jossa Carpenter 

oli puolustanut kopernikaanisia teorioita ja kyseenalaistanut Galileo Galilein saaman 

harhaoppituomion.88 John Wilkins pyrki siis ampumaan alas Alexander Rossin Commentum 

de Terrae Motu Circulari Refutatusssa esittämät väittämät kopernikaanisen teorian 

paikkansapitämättömyydestä. Ross ei kuitenkaan jättänyt asiaa sikseen. Hän julkaisi vuonna 

1646 erityisesti Wilkinsille räätälöidyn vastauksen The New Planet No Planet; or, The Earth 

No Wandring Star: Except in the Wandring Heads of Galileans. 89  Kirjan tarkoitus oli 

puolustaa ”jumaluusopin, filosofian, astronomian, järjen ja havaintojen prinsiippien perusteella” 

maapallon liikkumattomuutta, osoittaa asiaan liittyvien Raamatun katkelmien ”todellinen 

tarkoitus” ja torjua Kopernikuksen teoria ”vääränä, naurettavana ja jumalattomana.” 90 

Kommentaarissaan Ross esittää järjestyksessä kaikki The Discovery of a World in the Moonen 

pääväitteet perusteluineen ja pyrkii ampumaan ne alas yksi toisensa jälkeen. 

Myös Francis Godwinin The Man in the Moone (1638) liittyy tähän kirjalliseen väittelyyn. 

Godwin oli Herefordin piispa, jonka fiktiivinen tarina Kuun toiseen maailmaan lentävästä 

espanjalaisesta seikkailijasta julkaistiin viisi vuotta hänen kuolemansa jälkeen. The Man in the 

Moone edusti uudenlaista proosaa: tarina oli fiktiivinen, mutta asetelmassa ja juonen 

kuljetuksessa se käytti kekseliäästi hyväksi kopernikaanista fysiikkaa. 91  Kirjan sankari 

osoittautuukin kopernikaanisen teorian puolestapuhujaksi, olihan hänen tekemänsä matka 

mahdoton taittaa aristoteelisessa universumissa. Lentomatkansa aikana hän huomauttaa 

jatkuvasti ilmiöistä, jotka osoittivat aristoteelisen teorian kannattajien olevan väärässä.92 

                                                           
87 Johns 1998, 28 & 30–34; Allan 2001, 72–73. 
88 Johns 1998, 37–38. 
89 Ross 1646, Preface; Allan 2001, 75; Johns 1998, 39. 
90 “HERE Out of the Principles of Divinity, Philosophy, Astronomy, Reason, and Sense, the Earth's immobility 

is asserted; the true sense of Scripture in this point, cleared the Fathers and Philosophers vindicated; divers 

Theologicall and Philosophicall points handled, AND COPERNICUS his Opinion, as erroneous, ridiculous, and 

impious, fully refuted.” Ross 1646, nimiölehti. 
91 Guthke 1990, 153–158; Poole 2005; Aït-Touati 2011, 45–56. 
92 Godwin 1938, 18–25. 



25/75 

 

 

The Man in the Moonen vaikutus näkyy Wilkinsin The Discovery of a World in the Moonessa. 

Wilkins lisäsi teoksensa kolmanteen painokseen luvun, jossa pohti keinoja Kuuhun 

matkaamiseen. Luvussa Wilkins kehuu The Man in the Moonen kekseliäisyyttä ja esittää 

yhtenä matkustuskeinona Godwinin visioimaa tapaa: Kuuhun lentämistä eräänlaisessa suurien 

muuttolintujen vetämässä keinussa.93 Juuri tästä Wilkinsin kirjan luvusta Heylyn on poiminut 

lainauksensa, joiden jälkeen valittaa joidenkin ehdottaneet ”mietittäväksi keinoja, joilla tämän 

ja tuon maailman välille saataisiin yhteys ja kaupankäynti.” 

Yllä mainitut Godwinin, Wilkinsin ja Rossin julkaisut olivat avainteoksia englantilaisessa 

Kuun toista maailmaa koskevassa kirjallisessa väittelyssä vuosina 1638–1652. Ne olivat 

tunnettuja ja helposti saatavissa aiheesta kiinnostuneille. Näistä ainakin Godwinin ja Wilkinsin 

teokset olivat myös myyntimenestyksiä, joista otettiin Heylynin elinaikana useita painoksia.94 

On syytä huomata, että teokset eivät ainoastaan joko puolustaneet tai vastustaneet Kuun toisen 

maailman mahdollisuutta. Samalla – ja oikeastaan pääasiallisesti – ne ottivat kantaa 

kysymykseen maapallon asemasta joko universumin keskipisteenä tai vain yhtenä planeettana 

muiden joukossa. Viime kädessä ne siis argumentoivat siitä, mikä oli oikea 

maailmankaikkeuden malli. Sekä Wilkinsin että Godwinin teokset nojaavat kopernikaaniseen 

teoriaan. Alexander Ross puolestaan oli aristoteelisen järjestelmän tukija. Cosmographien 

Kuun toista maailmaa käsittelevässä osiossa Peter Heylyn asettuu osaksi tätä väittelyä. Hän 

kritisoi Wilkinsin näkemyksiä asettamalla Wilkinsin luonnonfilosofisen tekstin osaksi 

fiktiivistä kaanonia. Näin hän asettuu tukemaan Alexander Rossin tavoin perinteistä 

aristoteelista näkemystä Kuusta ja maailmankaikkeudesta. 

  

                                                           
93 Wilkins 1640a, 203–242. 
94 Guthke 1990, 144 & 153; McColley 1937, 48. 
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Teos Tekijä Vuosi Panos Kuun toisen maailman keskusteluun 

Cosmographien kannalta 

De revolutionibus orbium 

coelestium 

Nikolaus 

Kopernikus 

1543 Kopernikus esittää aurinkokeskeisen teoriansa universumista. 

Sidereus Nuncius Galileo Galilei 1610 

Galilei osoittaa, että kaukoputkella tehdyt havainnot tukevat 

Kopernikuksen aurinkokeskeistä teoriaa. Myöhemmin Galilei 

saa katoliselta kirkolta harhaoppituomion. 

Geography Delineated Nathaniel Carpenter 1625 

Carpenter kritisoi Galilein saamaa harhaoppituomiota, sen 

perusteluja ja siihen liittyviä syytöksiä. Samalla hän puolustaa 

kopernikaanista maailmankaikkeuden mallia. 

Commentum de Terrae Motu 

Circulari Refutatus 
Alexander Ross 1634 

Ross hyökkää Carpenterin Geography Delineatedssa esittämiä 

argumentteja vastaan ja yrittää osoittaa maakeskeistä 

maailmankaikkeutta tukevien argumenttien oikeellisuuden. 

Somnium Johannes Kepler 1634 

Fiktiivisessä tarinassa Kepler kommentoi Kuun elämää 

ylläpitäviä olosuhteita oman aikansa huippuastronomian 

avulla. John Wilkins viittaa teokseen toistuvasti omissa Kuuta 

käsittelevissä pohdinnoissaan. 

The Man in the Moone Francis Godwin 1638 

Fiktiivisessä tarinassa päähenkilö matkustaa Kuun toiseen 

maailmaan. Samalla hän vahvistaa kopernikaanisen teorian 

todeksi ja aristoteelisen virheelliseksi. 

The Discovery of a World in the 

Moone ja Discourse Concerning 

a New Planet 

John Wilkins 
1638, 

1640 

Wilkins pyrkii osoittamaan Alexander Rossin argumenttien 

heikkoudet. Hän lainaa Keplerin Somniumia ja Kuuhun 

matkustamisen analyysissään Godwinin visioimaa 

matkustuskeinoa. 

The New Planet No Planet; or, 

The Earth No Wandring Star: 

Except in the Wandring Heads 

of Galileans 

Alexander Ross 1646 

Ross pyrkii puolestaan osoittamaan Wilkinsin 

Kopernikukseen, Galileihin ja Kepleriin perustuvat argumentit 

mielettömiksi. 

Cosmographie Peter Heylyn 1652 

Heylyn viittaa Wilkinsin esittämiin väitteisiin Kuun toisen 

maailman todennäköisyydestä, sinne matkustamisen 

mahdollisuudesta ja sen hyödynnettävyydestä. 

 

Kaavio 1: Cosmographieta edeltävän, Kuun toista maailmaa koskevan, kirjallisen keskustelun avainteokset. 

Kaavio ei sisällä kaikkia aiheeseen liittyviä tekstejä, vaan siihen on koottu Cosmographien tulkintani kannalta 

tärkeimmät teokset. Tämän tutkimuksen lähdeaineistoon kuuluvat teokset on alleviivattu. 
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2.4. Miksi mielikuvitusmaailma sopi osaksi maantietoa? 

Sidottuani nyt Cosmographien osaksi Kuun toisesta maailmasta käytyä keskustelua, on aika 

palata aiemmin esittämäni kysymyksen pariin: miksi Heylyn otti osaa tähän keskusteluun 

kirjassa, jonka aihe oli maantiede ja jonka hän nimenomaisesti rajasi koskemaan vain 

maapalloa? Tulkintani mukaan hän teki niin vastatakseen kopernikaanisen mallin kannattajille, 

jotka olivat ottaneet Kuun toisen maailman esittämisessä käyttöönsä maantietoon liitettyjä 

käsitteitä ja traditioita. 

Jo ennen Galileo Galilein Sidereus Nunciusta maapallon pinnanmuotoja oli alettu heijastaa 

Kuuhun: esimerkiksi englantilaisen luonnontutkija William Gilbertin noin vuonna 1600 

Kuusta laatimassa piirustuksessa on useita kohtia nimetty meriksi ja mantereiksi. Yksi 

pitkulainen ”saari” kantaa nimeä ”Britannia.”95 Galilein esitys Kuun maapalloa muistuttavista 

pinnanmuodoista oli kuitenkin aikaisempia huomattavasti tarkempi ja vakuuttavampi. Se 

innoitti muita soveltamaan Maan kuvaamiseen tarkoitettuja konventioita Kuuhun. 96  Tässä 

kunnostautui Galilein aikalainen Johannes Kepler, joka toimi yhtenä tärkeänä lähteenä ainakin 

Wilkinsille, kenties myös Godwinille.97  Scott L. Montgomeryn esittää, että Keplerille Kuu oli 

jotain, joka tuli ymmärtää ”alueellisuuden” linssin läpi: hänen Kuuta käsittelevästä 

Somniumista löytyy niin Kuun topografisia aksioomia esittelevä ”maantieteellinen” liite kuin 

kuvaus Kuun kaupungeista. 98  Ranskalainen historioitsija Frédérique Aït-Touati vie tätä 

tulkintaa pidemmälle. Hän esittää väitöskirjassaan, että Kepler pyrki Kuun elämänmuotojen 

kuvauksessaan luomaan kuvaa alati muutoksessa olevasta maailmasta – ja samalla tietoisesti 

romuttavan aristoteelista perinnettä muuttumattomasta Kuusta.99 

Montgomeryn mukaan Keplerin visioon Kuusta on vaikuttanut vahvasti varhaismoderni 

käsitys Amerikkojen ”uudesta maailmasta.”100 Myös englantilaisessa Kuun toista maailmaa 

käsittelevässä kirjoittelussa laajentuva käsitys maapallosta heijastuu Kuuhun. Francis 

Godwinin The Man in the Moonen esipuhe on tästä selvä merkki: 

Pohjimmiltaan sinulla on tässä [teoksessa] uuden maailman löytyminen, johon 

kenties mielestäsi on yhtä pienet mahdollisuudet, kuin Kolumbuksenkaan 

                                                           
95 Montgomery 1999, 98–106. 
96 Montgomery 1999, 138. 
97 Wilkins 1640a, 19; Aït-Touati 2011, 45; Poole 2005, 191 & 203. 
98 Montgomery 1999, 141–143; Poole 2005, 196–197; Dick 1982, 75–76. Kepler piti kraattereita merkkeinä 

kaupungeista. 
99 Aït-Touati 2011, 17–36. 
100 Montgomery 1999, 138 & 143. 
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[löytöön] aluksi... Kuitenkin, hänen vaatimaton havainto Amerikasta on 

sittemmin laajentunut valtavaksi tiedon plantaasiksi. Ja se mikä silloin oli 

tuntematonta, on paljastunut yhtä suureksi, kuin koko tunnettu maailma. 

Antipoodien101 ajateltiin kerran olevan yhtä suuri paradoksi, kuin nyt se, että Kuu 

voisi olla asutettu. Mutta sellainen tieto sopiikin hyvin meidän löytöjä täynnä 

olevalle ajalle: jolloin meidän Galileit, linssien tuoman edun voimin, näkevät 

pilkkuja auringossa, ja kertovat vuorista Kuussa.102 

Godwin rinnastaa Kuun uuden maailman Amerikan uuteen mantereeseen ja Galilein 

Kolumbukseen. Tämä rinnastus kulkee läpi The Man in the Moonen. Tarinan tyyli matkii 

varhaismodernina aikana yleisiä matkakertomuksista, joita maapallon huonosti tunnettuihin 

kolkkiin matkustaneet laativat ja julkaisivat.103 Kuten Mayhew on huomauttanut, tällaisten 

matkakertomuksien katsottiin olevan osa sitä, mitä maantieto oppialana yritti saavuttaa: 

Ensinnäkin maantiedon teokset käyttivät matkakertomuksia tärkeänä lähdeaineistonaan, sillä 

varhaismodernina aikana oppineen kirjailijan oli mahdotonta vierailla kovinkaan monessa 

kuvaamassaan paikassa. Toiseksi, maantiedon kirjojen kirjoittajien laatimat kuvaukset 

kaukaisista maailmankolkista muistuttivat itsessään paljon matkakertomuksia ja käyttivät 

hyväkseen niiden konventioita.104 Varhaismodernin lukijan silmään The Man in the Moonen 

tyyli saattoi siis hyvinkin muistuttaa Cosmographien kaltaisten maantiedon kirjojen kuvauksia 

kaukaisista maankolkista. 

Kuu ei Godwinin tekstissä muutenkaan tunnu olevan juuri Kiinaa kauempana Euroopasta. 

Jatkaessaan Kuun jälkeen saumattomasti seikkailujaan Pekingin lähiympäristössä tarinan 

sankari huomaa, että tuon kaukaisen maan asukkaat – toisin kuin Kuun – ovat pakanoita, joskin 

kristinusko on heidänkin keskuudessaan jesuiittojen muodossa. Godwin vertaa kiinalaisia ja 

Kuun asukkaita myös toisiinsa muutenkin: molemmilla kansoilla on toisiaan muistuttava 

melodinen puheenparsi.105 

                                                           
101 Antipoodeilla tarkoitettiin Euroopasta katsottuna maapallon vastakkaisia alueita. Yleensä termillä viitattiin 

Amerikkoihin. 
102  ”In substance thou hast here a new discovery of a new world, which perchance may finde little better 

entertainment in thy opinion, than that of Columbus at first... Yet his than but poore espiall of America, betray'd 

unto knowledge soe much as hath since encreast into a vaste plantation. And the then unknowne, to be now of as 

large extent as all other the knowne world. That there should be Antipodes was once thought as great a Paradox 

as now that the Moon should bee habitable. But the knowledge of this may seeme more properly reserv'd for this 

our discovering age: In which our Galilæusses, can by advantage of their spectacles gaze the Sunne into spots, & 

descry mountaines in the Moon.” Godwin 1938, “To the Ingenious Reader.” 
103 Aït-Touati 2011, 45–56; Montgomery 1999, 143–146. 
104 Mayhew 2000, 28–32. 
105 Godwin 1938, 42–48. 
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Kuva 3: Nimiölehti John Wilkinsin The Discovery of a World in the Moonen kolmannesta painoksesta, joka sisälsi 

myös Discourse Concerning a New Planetn. Nimiölehden kuvituksessa yhdistyvät astronomian, löytöretkien ja 

maantieteen teemat tavalla, joka alleviivaan kirjojen sanomaa Maan ja Kuun samankaltaisuudesta. Kopernikuksen, 

Galilein ja Keplerin taustalta aina (kopernikaaniseen) aurinkokuntaan asti yltävä vaakaviivoitus viittaa mereen. 

Se tuo mieleen Francis Baconin Novum Organumin kuuluisan kuvituksen, jossa tieteiden laiva seilaa Herakleen 

pylväiden läpi löytöretkelle kohti tuntematonta merta. Otsikkoteksti esitetään kartan perspektiiviä muistuttavan 

maiseman päällä, jossa Kuu näkyy täysin Maan kaltaisena: uutta maailmaa peittävät puut, kukkulat ja 

vesistöt. ”Tämä on hänen [Kopernikuksen] silmä”, kaukoputkea pitelevä Galilei sanoo. ”Ja siivet”, Kepler lisää. 

Heidän yläpuolella kohti aurinkokuntaa lentävä lintu vihjaa, että Kepler ei puhu vain kuvainnollisesti, vaan että 

tutkimusmatka uuteen maailmaan on mahdollista taittaa myös fyysisesti, kuten The Man in the Moonen sankari 

Godwinin kirjassa teki. 
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John Wilkins turvautui The Discovery of a World in the Moonessa maapalloon yhdistettyihin 

käsitteisiin Kuuta kuvatessaan. Wilkinsin teos käsittelee järjestyksessä Kuun maa-alueet, meret, 

vuodenajat, sääilmiöt, kasvit, eläimet ja asukkaat. Tämän rakenteen Wilkins on poiminut 

suoraan tuolloin Aristoteleen kirjoittamana pidetyn Maailmankaikkeudesta-teoksen Maata 

käsittelevistä luvuista, minkä Wilkins myös avoimesti julistaa. Hän siis rakentaa käsittelynsä 

Kuun olosuhteista sellaisen tekstin kautta, joka oli tarkoitettu maapallon kuvailuun. Wilkins 

teki tämän samasta syystä, kuin Godwin rinnasti Kuuta Kiinan kaltaisiin kaukomaihin. 

Molemmat kirjoittajat halusivat vahvistaa kopernikaanista viestiään siitä, että Maa ja Kuu 

olivat pohjimmiltaan samankaltaisia taivaankappaleita.106 

 

Kuva 4: Kuuta kuvaava kartta Danziglaisen tähtitieteilijän Johannes Heveliuksen Selenographiasta (1647). Sen 

tarkoitus oli esitellä Heveliuksen Kuun pinnanmuodoille kehittämää nimeämisjärjestelmää, jossa Kuun ”vesistöt” 

ja pinnanmuodot oli nimetty antiikissa tunnetun maailman vastaavien mukaan. Kartta on hyvä esimerkki siitä, 

kuinka Cosmographien kirjoittamisen aikoihin Kuuta esitettiin yhä enemmän Maan kaltaisena tekstuaalisten 

kuvausten lisäksi myös visuaalisesti.107 (Kuvan lähde: Wikimedia Commons.) 

                                                           
106 Aït-Touati 2011, 58. 
107 Montgomery 1999, 169–190. 
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Kuten näistä Cosmographieta edeltäneistä esimerkeistä on nähtävissä, oli Kuu kopernikaanisen 

maailmankaikkeuden kannattajien esityksissä ikään kuin ajautumassa maantiedon piiriin 

kuuluvaksi. Tämä on todennäköisesti ollut vastenmielistä Heylynille, jonka kuuosiosta voi 

lukea perinteistä aristoteelista maailmankaikkeutta tukevan viestin. Näenkin Heylynin Kuun 

toiselle maailmalle rakentamassa representaatiossa tärkeänä kontekstina kopernikaanista 

mallia kannattaneiden kirjoittajien omat representaatiot Kuun toisesta maailmasta. Näihin 

representaatioihin sisältyi aimo annos alun perin maapallon kuvaamiseen tarkoitettuja ja 

maantiedosta lainattuja konventioita. Noiden konventioiden avulla kopernikaaniset kirjoittajat 

vahvistivat viestiään siitä, että Kuu ja maapallo olivat samankaltaisia, toisin kuin Aristoteles 

oli väittänyt. Pidän todennäköisenä, että juuri tämä maantiedon ”vuotaminen” 

taivaankappaleen kuvaamiseen oli yksi syy siihen, miksi Peter Heylyn sisällytti Kuun toisen 

maailman osion Cosmographieen. 

Kuten sanottu, Heylyn teki tämän käsittelyn osiossa, joka käsittelee fiktiivisiä maailmoja. 

Nykylukijalle tämä hypähdys fiktiivisten maailmojen pariin tuntuu itsessään oudolta, mutta sen 

voi nähdä myös osana aikansa tiedontuottamisen konventioita. Varhaismoderneja maantiedon 

kirjoja tutkinut Mayhew asemoi nämä kirjat yleisesti, ja Heylyniä tutkinut Milton 

Cosmographien erityisesti, osaksi ensyklopedista traditiota, jonka ihanteena oli kaiken tiedon 

kerääminen ja esittäminen.108 Ensyklopediseen perinteeseen liittyi Heylynin aikana läheisesti 

myös renessanssin emblemaattinen traditio. Siinä jokaisella maailmankaikkeuden osasella 

nähtiin olevan lukematon joukko merkityksiä, joista ihmisen tuli pyrkiä ymmärtämään 

mahdollisimman montaa – toisarvoista oli, olivatko merkitykset todellisia vai sepitteellisiä.109 

Heylyn luonnosteleekin Cosmographien aihealueelle ensyklopedismille tyypillisen hierarkian, 

joka alkaa Maan käsitteestä ja ulottuu yksittäisiin vuoriin ja kaupunkeihin asti. Tämän 

hierarkian ensimmäisellä portaalla ”Maa” on jaettu ”todelliseen” ja ”kuviteltuun.”110 Osana 

ensyklopedista ja emblemaattista traditiota Heylyn siis pyrki kaiken aihealueensa koskevan 

tiedon kokonaisesitykseen. Hän näki tarpeelliseksi sisällyttää teokseensa myös kuvitelmat, sillä 

ilman niitä hänen esittämänsä tieto Maasta olisi epätäydellisempää. 

Tällainen ajattelu ei ollut Heylynin aikana mitenkään tavatonta. Esimerkiksi Francis Bacon 

jakoi historiaa käsittelevän tiedon luonnonhistoriaan, ihmiskunnan historiaan ja 

                                                           
108 Mayhew 2000, 31 & Milton 2007, 152–153. 
109 Joutsivuo & Mikkeli 2000, 173–182 & 376–377. 
110 Heylyn 1652, A GENERALL INTRODUCTION, 22 & Book I, 32–33. 
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mielikuvitukseen, eli runouteen.111 Myös Heylyn jakaa aihealueensa Baconin tavoin ”luonnon 

ja ihmisen tarinaan.”112 Mielikuvitusmaailmoja käsittelevän lyhyen osion ottaminen mukaan 

näiden rinnalle ei siis varmastikaan tuntunut Heylynistä erityisen oudolta tai sopimattomalta. 

Samalla tällaisen osion olemassaolo toimi Heylynille kätevänä tapana asemoida hänen aikansa 

Kuun toiseen maailmaan liittyvä, maantieteestä poimiva, kirjoittelu osaksi nimenomaan 

fiktiivistä perinnettä, sen sijaan, että se olisi kuulunut osaksi ”oikeaa” luontoa. 

Tässä luvussa olen asemoinut Cosmographien osaksi Kuun toiseen maailmaan liittyvää 

keskustelua. Teoksen Kuun toista maailmaa käsittelevä osio on kirjoitettu ottamaan kantaa tuon 

keskustelun englantilaiseen haaraan: John Wilkinsin The Discovery of a World in the Mooneen 

ja Discourse Concerning a New Planetiin, Francis Godwinin The Man in the Mooneen, sekä 

Alexander Rossin The New Planet No Planetiin. Esitin, että Heylyn rakensi Kuun toisen 

maailman representaation vahvasti fiktiivisten teosten pohjalta. Alleviivaamalla tuon 

maailman sepitteellisyyttä hän asemoi fiktiiviseksi Wilkinsin ja Godwinin kaltaisten 

kopernikaanisen universumin tukijoiden pyrkimykset konkretisoida Kuun toinen maailma 

osaksi fyysistä, maassa vallitsevien, luonnonlakien maailmaa. Näin Heylyn yritti viedä 

tällaisten pyrkimysten uskottavuuden ja puolustaa perinteistä aristoteelista käsitystä. Tärkeänä 

kontekstina Heylynin Kuun maailman representaatiolle toimi kopernikaanisten kirjoittajien 

tapa käyttää Maan kuvaamiseen käytettyjä konventioita Kuun kuvaamisessa. Se miten 

kopernikaaniset kirjoittajat olivat tehneet Kuusta maapallon kaltaisen sekä teorioiden että 

retoriikan tasolla selittääkin pitkälti, miksi Heylyn sisällytti fiktiivisen Kuun toista maailmaa 

käsittelevän osionsa maantiedon kirjaansa.  

  

                                                           
111 Joutsivuo & Mikkeli 2000, 183. 
112 Heylyn 1652, A GENERALL INTRODUCTION, 28. 
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3. Kuun toinen maailma ja tiedon luotettavuuden 

luokittelu 

3.1. 1600-luvun epistemologinen murros ja Cosmographieta edeltävät teokset 

osana sitä 

Luvussa 2 esitin, että Cosmographien Kuuta käsittelevä osio oli suunnattu kritisoimaan 

erityisesti John Wilkinsin The Discovery of a World in the Moonea. Lisäksi se oli sijoitettu 

osaksi Cosmographien lopun hypähdystä fiktiivisten maailmojen pariin. Tässä luvussa 

keskityn näiden kahden Heylynin kuuosion merkittävän piirteen tarkempaan analysointiin. 

Tulkintani kannalta on oleellista ymmärtää 1600-luvulla murroksessa olleet käsitykset 

luotettavasta tiedosta, joten aloitan esittelemällä lyhyesti kaksi tuolloin kilpaillutta 

epistemologista järjestelmää. Tämän jälkeen tulkitsen Heylynin fiktioon perustuvaa 

representaatiota Kuun toisesta maailmasta vertaamalla Heylynin Cosmographiessa käyttämää 

epistemologista järjestelmää John Wilkinsin ja Alexander Rossin vastaaviin. 

1600-luvulla tapahtui eurooppalaisten oppineiden keskuudessa vallinneen suhteellisen 

yksimielisen konsensuksen murtuminen siitä, mitä voitiin pitää luotettavana – ja näin ollen 

tiedontuottamisen kannalta – hyödyllisenä tietona. Antiikin filosofiassa, ja sen perinteet 

elvyttäneessä skolastiikassa, varman tiedon ajateltiin olevan ihmisen saavutettavissa loogisella 

ajattelulla. Skolastiikassa nimenomaan filosofia yhdistettiin totuuteen ja varmuuteen. Tällaisen 

täydellisesti maailmaa kuvaavan tiedon vastakohtia olivat jokapäiväiseen elämään liittyvät, ja 

retoriikan toimintakenttään kuuluvat, käsitteet ”mielipide”, ”mahdollinen” ja ”todennäköinen.” 

Jakolinja yhtäältä filosofian ja tiedon, toisaalta retoriikan ja mahdollisen välillä, oli jyrkkä. 

1600-luvulla tämä kaksijakoinen tiedon luokittelu alkoi kuitenkin rapautua, erityisesti Royal 

Societyn ympärille kerääntyneiden luonnonfilosofien keskuudessa. 113  Francis Baconin 

esittämän tutkimusohjelman esimerkkiä seuraten englantilaisia luonnonfilosofeja kiinnostivat 

ilmiöt, joiden syitä ei voinut osoittaa täysin varmaksi antiikin filosofien ja myöhempien 

skolastikkojen käyttämillä loogisilla syllogismeilla. Hiljalleen näiden luonnonfilosofien 

keskuudessaan kehittyi ajatus, että luonnossa esiintyvien ilmiöiden ymmärtäminen vaatisi 

jyrkän kaksinapaista tiedon luotettavuuden luokittelua joustavamman ryhmittelyn.114 

                                                           
113 Tämä kehitys ei ollut yksinomaan englantilaista. Ranskassa samansuuntaista kehitystä johti Pierre Gassendi ja 

hänen seuraajiensa tietoteoria. Shapiro 1983, 39; Aït-Touati 2011, 56–57. 
114 Aït-Touati 2011, 56–57; Shapiro 1983, 3–73.  
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Varhaismoderniin englantilaiseen kulttuurin ja tieteen historiaan erikoistuneen 

emeritusprofessorin Barbara J. Shapiron mukaan tämä kehityskulku oli yksi 1600-luvun 

merkittävimmistä tietoteoreettisista suuntauksista. Sen seurauksena perinteinen kaksinapainen 

tiedon luotettavuuden luokittelu avautui jatkumoksi, joka johti luotettavimmasta tiedosta kohti 

epäluotettavampaa. Tällaisen luokittelun yksityiskohdat vaihtelivat eri kirjoittajien kesken, 

mutta sen yleispiirteet olivat samat: jatkumon epäluotettavimmassa päässä oli fiktio, sitä 

seurasi mielipide, sitten otaksuma. Sen keskikohdan muodosti todennäköisen eri asteet. 

Ihmiselle saavutettavissa olevasta tiedosta luotettavinta oli ”moraalisesti varma tieto”,115 sekä 

matemaattiset demonstraatiot. Niiden edellä oli vain Jumalan täydellinen ja kaikenkattava tieto, 

joka oli ihmisen saavuttamattomissa. Tällaisessa luokittelussa ”erittäin todennäköisen” ja 

moraalisesti varman tiedon asema korostui maailmaa kuvaavan tiedon peruskivenä. Toisaalta 

rajaa varmaan tietoon – niin kuin se skolastiikassa luokiteltiin – ihminen kykeni vain harvoin 

ylittämään. Uutta tiedonluokituksen järjestelmää käyttävät luonnonfilosofit uskoivat varmaksi 

tiedoksi vain matemaattiset todistukset sekä jotkin metafyysiset ja filosofiset aksioomat. 

Käytännössä uudenlaisesta tiedon luotettavuuden luokittelusta seurasi se, että tiedon ja 

mielipiteen raja muuttui epämääräisemmäksi.116 

 

Kaavio 2: Kaksi erilaista tiedon luokittelun mallia 1600-luvulla. Vasemmalla skolastinen ja oikealla 1600-luvun 

aikana yleistynyt malli. 

                                                           
115 Moraalisesti varma tieto oli käsite, joka kehittyi alun perin oikeusoppineiden keskuudessa, mutta levisi 1600-

luvulla luonnonfilosofien keskuuteen. Se tarkoitti tietoa, jonka totuudesta ihminen ei koskaan voinut olla täysin 

varma, mutta jota rationaalinen henkilö saattoi pitää totuutta vastaavana, kun hän oli ottanut huomioon, että tiedon 

puolesta todistavien henkilöiden aistit, tavat, aseenteellisuus ja intressit saattaisivat johtaa heitä harhaan. Yleensä 

luontoa koskevan tiedon katsottiin saavuttavan jonkinasteisen moraalisen varmuuden, kun tarpeeksi moni 

luotettava oppinut oli asettunut todistamaan sen puolesta. Shapiro 1983, 32–33. 
116 Aït-Touati 2011, 56–57; Shapiro 1983, 3–73. 
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Vaikka Shapiron tutkimus tiedon luotettavuuden luokittelusta ei ole täysin ongelmaton,117 se 

valaisee sekä Godwinin The Man in the Moonessa että Wilksinsin The Discovery of a World in 

the Moonessa tekemiä ratkaisuja. Molemmat näistä teoksista yrittävät murentaa skolastisen 

tiedon luotettavuuden luokitusta, joka oli kopernikanismin tiellä. Tuon perinteisen tiedon 

luotettavuuden luokituksen mukaan Kopernikuksen teoriaa ei voinut osoittaa varmaksi tiedoksi, 

sillä sen hyväksyminen vaati tavanomaisen kokemuksen pohjalta johdetun loogisen päättelyn 

hylkäämistä; Maan liikkumista auringon ympäri ei voinut perustella ilman aistihavaintojen 

kanssa ristiriitaisten hypoteesien hyväksymistä. Skolastiikassa tällaiset astronomiset hypoteesit 

rinnastettiinkin usein fiktioon. 118  Godwin rakentaa fiktiivisen tarinansa tämän ongelman 

kiertämiseksi. The Man in the Moonen kuumatka on eräänlaisen ajatuskoe, joka pohtii mitä 

voisimme uudesta, maapallon ulkopuolisesta, perspektiivistä käsin nähdä. Kirjan lentävä 

sankari esittääkin toistuvasti kopernikaanista teoriaa tukevien väitteidensä perustuvan 

matkansa aikana tehtyihin suoriin havaintoihin ja kokemuksiin. 119  Kun aristoteelisessa 

järjestelmässä kopernikanismi määriteltiin fiktioksi, koska sen väitteet sotivat maapallon 

pinnalta tehtyjä havaintoja vastaan, Godwin käyttää fiktiota osoittamaan, että ”avaruudessa” 

tehdyt aistihavainnot tukisivat kopernikanismia. Godwinin kirjan kuumatka onkin taidokkaasti 

rakennettu paradoksi: fiktiota hyväksikäyttäen se väittää, että fiktioksi väitetyt teoriat olivatkin 

tosia. 

John Wilksiä tutkineiden keskuudessa vallitsee suhteellisen yksimielinen konsensus siitä, että 

The Discovery of a World in the Moone oli tarkoitettu vakavasti otettavaksi tutkielmaksi, joka 

pyrki esittämään Kuun toista maailmaa tukevat teoriat – Kopernikuksen astronomian ja 

Galileon kaukoputkihavainnot – ymmärrettävässä muodossa mahdollisimman suurelle 

yleisölle. 120  Laajemman kirjon tulkintoja historioitsijoiden keskuudessa on sen sijaan 

herättänyt The Discovery of a World in the Moonen kolmanteen painokseen lisätty luku, jossa 

                                                           
117 Shapiro ei esimerkiksi määrittele käyttämiään keskeisiä termejä, kuten ”tiede.” Hän myös jättää suurelta osin 

huomiotta skolastisesti orientoituneiden filosofien vastustuksen uutta tietoteoriaa kohtaan. Hänen mukaansa 

“lukuun ottamatta pientä ryhmää kriitikkoja, jotka irvailivat virtuoosien kustannuksella, uudella filosofialla ei 

ollut vakavasti otettavaa vastarintaa.” Shapiro 1983, 73. Tosiasiassa Aristoteleeseen pohjaavalla ja skolastisella 

järjestelmällä oli vahva Euroopan laajuinen tuki 1630- ja 1640-luvuilla. Hyvä esimerkki tästä ovat Oxfordin ja 

Cambridgen yliopistot, joissa aurinkokeskeinen universumin malli sai virallisen aseman vasta aivan 1600-luvun 

viimeisinä vuosina. Allan 2001, 74–75; Bernstein & Gossin 2002, 30. 
118 Aït-Touati 2011, 56–63. 
119 Godwin 1938, 18, 21–25. 
120 Wilkins 1640a, “To the Reader”; Wilkins 1640b, “To the Reader”; Aït-Touati 2011, 46; Shapiro 1969, 1–11 

& 30–60. Shapiro on kuvannut Wilkinsin kirjaa ”tieteen popularisoinniksi,” minkä J. Ereck Jarvis mielestäni 

hyvästä syystä huomauttaa anakronistiseksi väitteeksi. Jarvis kuitenkin myöntää Shapiron olevan oikeassa siinä, 

että Wilkins haki kirjalleen mahdollisimman laajaa yleisöä, myös oppineiden luonnonfilosofien ulkopuolelta. 

Jarvis 2016, 141. 
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Wilkins esittelee mahdollisia keinoja päästä Kuuhun, sillä siinä esiintyy näennäisiä ristiriitoja 

uskottavan luonnontutkimisen, spekulaation ja jopa fiktiiviseltä vaikuttavan diskurssin 

välillä.121 Juuri siinä Wilkins esittää uskaliaimmat visionsa kolmesta eri tavasta matkustaa 

Kuuhun, joista yksi perustui Godwinin The Man in the Mooneen.122 Frédérique Aït-Touati 

mukaan tässä luvussa, ja koko The Discovery of a World in the Moonessa, näemme varhaisen 

esimerkin Shapiron kuvaamasta murroksesta, jonka myötä tieto alettiin luokitella 

todennäköisyyden eri asteille, sekä siitä kuinka tämä hämärsi fiktion ja tiedon välistä rajaa.123 

Kuten Aït-Touati huomauttaa, The Discovery of a World in the Moone on täynnä ilmauksia, 

jotka pyrkivät esittämään kirjan väitteet todennäköisyyden eri asteilla. Kirjansa esipuheessa 

Wilkins neuvoo lukijalleen: ”Sinun ei tulisi pitää tätä minään eksaktina, tarkkana 

tutkielmana…” ja ”muista että lupaan vain todennäköisiä argumentteja tämän mielipiteeni 

tueksi…” 124  Toisaalla hän kirjoittaa, että ”…joko sinä olet samaa mieltä kanssani tästä 

väitteestä, tai ainakaan et voi ajatella, että se olisi kauempana totuudesta, kuin yleisestä 

mielipiteestä.” 125  Aït-Touatin mukaan The Discovery of a World in the Moonen yksi 

päämääristä oli lisätä kopernikaanista – Maan liikkumista kannattavaa – teoriaa koskevan 

tiedon luotettavuutta. Wilkins ei antautunut skolastiseen kaksinapaiseen tiedon luotettavuuden 

luokitukseen. Hän esitti todistuksensa ja argumenttinsa todennäköisyyden eri asteilla sen sijaan, 

että olisi väittänyt niitä varmaksi tai totuudeksi. Tämä strategian myötä Wilkinsin toivoi, että 

hänen ”todennäköistä” diskurssia ei voinut tuomita suoraan joko oikeaksi tai vääräksi, vaan 

hänen väitteet piti arvioida niiden todennäköisyyden mukaan.126 

Kuun asukkaista Wilkins kirjoittaa: “Vielä ei ole tehty sellaista löytöä näihin liittyen, jolle 

voisimme rakentaa varmuuden tai hyvän mahdollisuuden [niiden olemassaolosta]: me voimme 

arvailla heistä ja senkin hyvin epävarmasti, mutta emme voi tietää mitään.” 127  Kuuhun 

                                                           
121 Aït-Touati 2011, 56. Tätä osiota on tulkittu esimerkkinä niin Wilkinsin huumorista (ks. Shapiro 1969, 40), kuin 

varhaismodernista Kuun valloitukseen tähtäävästä kilpajuoksusta (ks. Nicolson 1948, 29–30). Yleisin tulkinta 

lienee kuitenkin Wilkinsin pitäminen eräänlaisena varhaismodernina futuristina. Esim. Guthke 1990, 152–155; 

Cressy 2006a, 970–971 & 982. 
122 Wilkins 1640a, 203–242. Muita Wilkinsin esittämiä mahdollisia keinoja päästä Kuuhun olivat keinotekoisilla 

siivillä tai mekaanisella lentävällä vaunulla lentäminen. 
123 Aït-Touati 2011, 57. 
124 “…thou shouldst not here looke to find any exact, accurate Treatise…”, “remember that I promise only 

probable arguments for the proofe of this opinion.” Wilkins 1640a, ”to the reader.” 
125 “…either thou wilt agree with mee in this assertion, or at least not think it to be as farre from truth, as it is from 

common opinion.” Wilkins 1640a, ”to the reader.” 
126 Aït-Touati 2011, 56–63. 
127 “There hath not yet beene any such discovery concerning these, upon which we may build a certainty, or good 

probability: well may wee guesse at them, & that too very doubtfully, but we can know nothing.” Wilkins 1640a, 

186–187. 
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matkaamisesta spekuloidessaan hän ehdottaa, että lentäminen ihmiseen kiinnitettävillä siivillä 

“ei ole kenties mahdotonta.”128 Kun Wilkins jättää keskustelun Kuusta taivaankappaleena ja 

alkaa pohtimaan sen asukkaita ja sinne matkustamisen keinoja, hän siis siirtyy todennäköisestä 

mahdolliseen. Kirjan viimeisen luvun otsikko heijastelee tätä siirtymää: “Että on mahdollista, 

että jotkut meidän jälkeläisistä löytävät keinon matkustaa tähän toiseen maailmaan; ja jos siellä 

on asukkaita, käydä kauppaa heidän kanssaan.”129 Mainitessaan Godwinin The Man in the 

Moonen Wilkins siirtyy käsittelyssään fiktioon, mutta tuo fiktio on hänen mielestään yhä 

mahdollisen rajoissa.130  

Alexander Ross vastasi Wilkinsin kirjaan The New Planet No Planetlla. Ross osoittaa selvästi 

huomanneensa Wilkinsin pyrkimykset esittää Kopernikuksen teoria todennäköisyyden eri 

asteilla, sillä heti alkusanoissaan hän ilmoittaa suorasanaisesti kantansa todennäköisyyksiin: 

“…Aristoteles sanoi jostain jossittelusta ja mahdollisuuksista; …se mikä kenties on, ei voi olla, 

eikä tule koskaan olemaankaan, ja sen vuoksi Maa ei voi koskaan olla yksi planeetoista; siis se 

joko on, tai ei koskaan tule olemaan planeetta.”131 Tällä lauseellaan Ross ilmaisee aristoteelisen 

käsityksen todennäköisyydestä. Professori emeritus Simo Knuuttila on pukenut saman 

aristoteelisen ymmärryksen todennäköisyydestä seuraavasti: ”Se mikä on välttämätöntä, on 

aina aktuaalista; se mikä on mahdotonta, ei ole koskaan aktuaalista, se mikä on mahdollista, 

toteutuu ainakin joskus.” 132  Rossin käyttämässä aristoteelisessa todennäköisyyden 

määritelmässä todennäköisen tai mahdollisen oli pakko tulla joskus toteen. Kuun maailma ei 

voinut olla olemassa ”todennäköisesti”: se joko oli totta, tai ei ollut. Todennäköinen ei siis 

yksinkertaisesti ollut pätevä termi Kuun toisesta maailmasta keskustelemiseen. Toisin sanoen 

Wilkins ja Ross ymmärsivät – tai halusivat ymmärtää – todennäköisen käsitteenä täysin eri 

tavalla. Ei lienekään liian uskalias analogia väittää, että Ross ja Wilkins puhuivat samasta 

asiasta, mutta eri kielellä. Siinä missä Wilkins avaa tiedon luotettavuuden todennäköisyyden 

eri asteet sisältämäksi jatkumoksi, hyökkää Ross hänen todennäköisyyksiä ja mahdollisuuksia 

vastaan skolastisen kaksijakoisella tiedon luotettavuuden luokittelulla. 

                                                           
128 ”Tis not perhaps impossible that a man may be able to flye, by the application of wings to his owne body…” 

Wilkins 1640a, 237–238 
129 “That tis possible for some of our posteritie, to find out a conveyance to this other world; and if there be 

inhabitants there, to have commerce with them.” Wilkins 1640a, 203. 
130 Wilkins 1640a, 203–242; Aït-Touati 2011, 37–40 & 56–63. 
131 “…Aristotle saith of some may-bees or possibilities;… that which may be, may not be, and never shall be, and 

so the Earth may be a Planet; that is, it neither is, not ever shall be a Planet.” Ross 1646, Preface. 
132 Knuuttila 1998, 43–44. 
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3.2. Cosmographien aristoteelinen tiedon luotettavuuden luokittelu 

Yllä käsitellyn 1600-luvun epistemologisen murroksen valossa ensivilkaisu Cosmographieen 

tuntuu hieman yllättävältä: Peter Heylyn puhuu samaa kieltä Wilkinsin, ei skolastisen Rossin 

kanssa, ja esittelee Cosmographiessa tietonsa todennäköisyyksien eri asteilla. Heylyn 

esimerkiksi käyttää järjestään sellaisia fraaseja, kuten ”he sanovat”, ”jotkut uskovat” ja ”jotkut 

ovat sanoneet,” kun hän haluaa esittää asemaltaan epävarmaa tietoa.133 Heylyn myös esittää 

kilpailevia teorioita ja jättää viimeisen arvion niiden välillä lukijan tehtäväksi. Esimerkiksi kun 

Heylyn pohtii, oppivatko eurooppalaiset painokoneen tai ampuma-aseiden teknologiat 

kiinalaisilta, hän ei ”rohkene määrätä vastausta” kysymykseen.” 134  John Wilkins esittää 

argumenttinsa lukijalleen hyvin samalla lailla: “Kuitenkaan tässä mielipiteessäni ei ole mitään 

ennalta määrättyä, vaan lukija voi käyttää omaa vapauttaan; ja jos, harkittuaan kaikkea 

perusteluita, ei [se] tunnu uskottavalta, voi hän vapaasti sen hylätä.”135 

Pohtiessaan Amerikan alkuperäisväestön alkuperää Heylyn kirjoittaa: 

…on mitä todennäköisintä, että he ovat Tartaarien jälkeläisiä; meillä on sen 

puolesta joitain erityisen painavia argumentteja… Mutta missä heidän juuret 

sitten ovatkaan, varmaa on se, että he olivat asettuneet sinne kauan sitten…136 

Heylyn tuo selvästi esille esittämänsä teorian todennäköisyyttä, mutta ei julista olemassa 

olevan tiedon valossa viimeistä totuutta. Samalla tavalla hän käyttää todennäköisyyden termiä 

hyväkseen kaikkialla Cosmographiessa, kuten esimerkiksi Kiinan väkilukua käsitellessään: 

On ajateltu, että tässä maassa ei ole vähempää, kuin 70 miljoonaa molempia 

sukupuolia. Ja vaikka tuo luku kuulostaa aivan uskomattomalta; silti se on 

                                                           
133 Ks. esim. Heylyn 1652, Book III, 3: “As some will have it.” Heylyn 1652, Book III, 198: “Is said to be.” 

Heylyn 1652, Book IV, 2: “it is said by some.” 
134 ”…I dare not determine…” Heylyn 1652, Book III, 207.  
135 “However, there is nothing in this opinion so Magisterially proposed, but the Reader may use his owne liberty; 

and if all the reasons considered together, does not seeme convincing unto him, he may freely reject it.” Wilkins 

1640b, 7. Samoin toimii Wilkinsiä innoittanut Francis Godwin The Man in the Moonessa: ”Kirjoittajan tarkoitus 

(luulen) ei ollut uskotella sinua pitämään jokaista yksityiskohtaa totena. Hän salli mielikuvitukselle vapauksia; ja 

sinä voit ottaa itsellesi vapauden arvioida [yksityiskohtien uskottavuuden].” 135 Godwin 1938, “To the Ingenious 

Reader”. Alexander Ross puolestaan kritisoi viimeisen totuuden jättämisestä tällä tavalla lukijan päätettäväksi ja 

pitää sitä merkkinä argumenttien heikkoudesta: ”Et usko itsekään aatteeseesi, etkä argumenttiesi oikeellisuuteen; 

ja olet käyttänyt kynääsi enemmän nokkeluutesi osoittamiseen, kuin meidän vakuuttamiseen.” (“You mistrust 

your cause, and the validity of your arguments; and that you have imployed your pen more to shew your wit, then 

to evince our understanding.”) Ross 1646, 3. 
136 ”Touching the Original of this People, it is most probable that they descended from the Tartars; for which there 

are some Arguments of especial weight… But from what Root soever they did first descend, certain it is that they 

had setled here many Ages since…” Heylyn 1652, Book IV, 100. 



39/75 

 

 

uskottavasti perusteltu, ja voi olla varsin todennäköinen, jos otamme huomioon 

maan laajuuden.137 

Maailman tuntemattomia ja vähän tunnettuja kolkkia käsittelevässä jälkitekstissä Heylyn 

siirtyy Wilkinsin tapaan todennäköisistä tai mahdollisesti todennäköisistä asioista aiheeseensa 

liittyvän fiktion käsittelyyn. Kysymys Kuun toisesta maailmasta tulee esille Cosmographiessa 

vasta tässä vaiheessa. Toisin kuin Wilkins, Heylyn ei kuitenkaan esittele Kuun toista maailmaa 

koskevia ajatuksia todennäköisyyden eri asteilla. Sen sijaan Heylyn esittää kaiken muun 

tietonsa tällä tavalla mutta asemoi Kuun toisen maailman täysin fiktioksi. Heylyn työntää Kuun 

toisen maailman takaisin epäluotettavimpaan tiedon kategoriaan, fiktioon, ja niputtaa kaikki 

siihen liittyvät ajatukset – oli kyse sitten Lukianoksen satiirista tai Kopernikuksen teoriasta – 

tuohon samaan kategoriaan. 

Tulkintani mukaan Cosmographien Kuun toista maailmaa käsittelevä osio oli nimenomaan 

vastaus Wilkinsin pyrkimyksille siirtää kopernikaaninen teoria – ja sen mukanaan tuoma 

konkreettinen Kuun toinen maailma – fiktiosta kohti todennäköisyyden eri asteita. Alexander 

Rossin ja Peter Heylynin päämäärä oli siis sama: Wilkinsin puolustaman kopernikaanista 

teoriaa koskevan tiedon, ja sen implikoiman Kuun toisen maailman, esittäminen osana 

fiktiota.138 Heidän tapansa tehdä tämä oli hyvin erilainen. Ross toteaa suoraan todennäköisen 

olevan epäsopiva termi Kuun luonteesta puhuttaessa. Heylyn sen sijaan käyttää Wilkinsin tapaa 

järjestää tieto todennäköisyyden eri asteille ja kääntää Kuun toisen maailman osalta Wilkinsin 

oman strategian sitä itseään vastaan. 

Miksi Rossilla ja Heylynillä sitten oli yhteisestä tavoitteestaan huolimatta näin erilaiset 

lähestymistavat? Tärkein syy lienee se, että heidän teoksien aihepiirit poikkesivat toisistaan. 

Alexander Rossin The New Planet No Planet oli tarkoitettu luettavaksi luonnonfilosofisella 

tasolla. Toisin sanoen juuri sillä tasolla, joka aristoteelisessa ja skolastisessa tiedon luokituksen 

järjestelmässä käsitteli varmoja totuuksia. Todennäköinen ei terminä soveltunut tällaisten 

absoluuttisten totuuksien käsittelyyn. Toisaalta Heylynin Cosmographien aihealue oli 

maantieto ja historia – hän nimenomaan erottaa nämä tiedonalat filosofiasta Cosmographien 

esipuheessaan.139 Aihealueestaan johtuen hänen tietonsa ei tarvinnut olla täydellistä, vaan hän 

                                                           
137 “Of both Sexes it is thought that this Countrey containeth no fewer than 70 Millions. Which though it seem to 

be a number beyond all belief; yet it is knowingly averred, and may be thought probable enough, if we consider 

the spaciousness of the Countrey.” Heylyn 1652, Book III, 208. 
138 Tässä työssä olen käsitellyt suhteellisen lyhyesti Alexander Rossin yrityksistä osoittaa Wilkinsin ajatukset 

fiktiona. Runsaasti lisää esimerkkejä löytyy artikkelista: Johns 1998. 
139 Heylyn 1652, A GENERAL INTRODUCTION, 22. Ks. myös Mayhew 2000, 30. 
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lupaa Cosmographiessa sellaisen täydellisyyden tason ”kuin voi kohtuudella minulta vaatia. 

Enemmän vaatiminen olisi epäsopivaa ja absurdia (Aristoteleen sanoin), kuin… odottaa 

retorisia trooppeja matemaatikolta, tai demonstraatioita oraattorilta.” 140  Heylyn kirjoitti 

ihmisten jokapäiväistä elämää käsittelevistä aiheista, jotka olivat skolastisessa tiedon 

luotettavuuden luokittelussa epävarman ja mahdollisen puolella. Oli siis luontevaa, että Heylyn 

käytti todennäköisyyden käsitettä kirjassaan, kun taas Rossille käsite ei sopinut. 

Cosmographien aihealueen sijoittuminen maantiedon ja historian kenttään selittää siis 

Heylynin ja Alexander Rossin tekstien eroja. Samalla tavalla se selittää myös Cosmographien 

ja John Wilkinsin The Discovery of a World in the Moonen näennäisiä samankaltaisuuksia. 

Heylyn saattoi käyttää Wilkinsin kanssa samankaltaisia todennäköisyyden eri asteita niin 

kauan, kun hän kirjoitti maantiedosta, historiasta, politiikasta tai muista ihmisyhteisöjä 

koskevista asioista. Hän veti kuitenkin rajan maan ja taivaan välille eikä pitänyt sopivana, että 

ihmisten maailmaan käytettyjä todennäköisyyksien asteita sovellettiin ihmisen maailman 

ulkopuolisen universumiin. Selvimmin tämä rajanveto tulee ilmi Heylynin kirjoittaessa etelän 

tuntemattomasta mantereesta. 

Heylyn pitää eteläisen tuntemattoman mantereen olemassaoloa todennäköisenä, vaikka sen 

tarkka sijainti onkin hämärän peitossa.141 Perusteena eteläisen mantereen todennäköisyydelle 

Heylyn viittaa englantilaisen loogikon Edward Brerewoodin (n. 1565–1613) sille esittämiin 

perusteluihin, jotka pohjautuivat pohjoiselle pallonpuoliskolle levittäytyvän maamassan 

laajuudesta ja maapallon rakenteesta johdetuista loogisesta päättelystä. 142  Tässä Heylynin 

ajattelu mukaileekin mielenkiintoisella tavalla Wilkinsiä, sillä Wilkinsin perustelut Kuun 

toisen maailman todennäköisyydelle perustuivat kopernikaanisesta teoriasta ja sitä tukevista 

kaukoputkihavainnoista johdetuille päätelmille. Kuten Kuun toinen maailma Wilkinsillä, on 

Terra Australiksen olemassaolon todennäköisyys Heylynillä loogisen päättelyketjuun 

perustuvaa, ilman minkäänlaisia suoria todisteita. Heylyn laittaakin merkille tämän 

                                                           
140 “And so much if I have attained unto, it is all which can with reason be expected from me. To look for more 

were as improper and absurd (in the words of Aristotle) as for an Artist to expect Tropes of Rhetorick from a 

Mathematician, or Demonstrations from an Orator.” Heylyn 1652, “To the reader.” 
141  Heylyn myös kehottaa tutkimusmatkailijoita etsimään eteläisellä pallonpuoliskolla sijaitsevaa suurta 

maamassaa, ihmettelee että sitä ei ole vielä löydetty ja pohtii saattaisiko löydökset Papua-Uudessa Guineassa, 

Salomonsaarilla, Tulimaassa ja Australian länsirannikolla olla todiste uudesta mantereesta. Heylyn 1652, Book 

IV, 191–195. 
142 Heylyn 1652, Book IV, 193–195. 
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yhtäläisyyden etelän tuntemattoman mantereen ja Kuun toisen maailman välillä, sillä hän 

vertaa näitä kahta hypoteettista uutta maailmaa suoraan toisiinsa: 

Mutta kun kerta on yrityksiä todistaa, että Maa olisi planeetta, miksei tämä 

eteläinen manner olisi tuo planeetta, ja itseasiassa tuo Kuu, jossa tuon toisen 

maailman on väitetty olevan? Varmasti on enemmän toivoa löytää uusi maailma 

tästä Terra Australiksesta, kuin tuon planeetan pinnalta; ja sellainen, joka 

saattaisi kenties ohittaa Amerikkojen löytymisistä saadut hyödyt ja ilot.143 

Heylyn vihjaa, että Kuun toisen maailman hyödyntäminen on haihattelua, kun taas eteläisen 

mantereen etsiminen voi maksaa itsensä takaisin. Vaikka Terra Australiksen perusteluissa 

Heylynin ajattelu muistuttaa Wilkinsiä, Kuun toisen maailman kohdalla hän puolestaan sivuaa 

Rossia: Kuun toinen maailma ei voinut olla eteläisen mantereen tapaan ”todennäköinen”, sillä 

sen olisi pitänyt sijaita oman maailmamme ulkopuolella, eikä ihmisten maailman kuvaamiseen 

tarkoitettua termiä ”todennäköinen” voinut käyttää siihen. 

 

Kuva 5: Cosmographien Amerikkoja kuvaava kartta. Heylyn piti eteläisen tuntemattoman mantereen 

olemassaoloa niin uskottavana, että sen sijaintia on luonnosteltu karttaan Etelä-Amerikan lounaispuolelle. 

Tuntemattomia alueita käsittelevän liitteen otsikon perään hän lisäsi huomautuksen, että se pyrki ”löytämään” 

erityisesti tämän eteläisen mantereen.144 

                                                           
143 “But being there are like endeavours to prove that the Earth may be a Planet, why may not this Southern 

Continent be that Planet, and more particularly that Moon, in which this other World is supposed to be? Certainly 

there are stronger hopes of finding a New World in this Terra Australis, then in the Body of that Planet; and such 

perhaps as might exceed both in profit and pleasure the later discoveries of America.” Heylyn 1652, Book IV, 

197. 
144 “An APPENDIX To the Former Work, ENDEAVOURING A SICOVERY OF THE UNKNOWN PARTS OF 

THE WORLD. ESPECIALLY OF Terra Australis Incognita, OR THE Southern Continent.” Heylyn 1652, Book 

IV, 189. 
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On tietenkin hyväksyttävä, että Heylynille, kuten monelle hänen aikalaiselleen, ajatukset 

Kuuhun matkaamisesta todennäköisesti tuntuivat teknisiltä mahdottomuuksilta ja jo senkin 

takia ajanhukalta. Mutta se tuskin oli Heylynille ainoa – tai edes tärkein – syy vastustaa ajatusta 

Kuun toisesta maailmasta. Heylyn ei pitänyt Kuun toisen maailman mahdollisuudesta, sillä 

Wilkins käytti sitä haastaakseen perinteisen Aristoteleeseen pohjaavan tietoteorian. Peter 

Heylyn ei siis Cosmographien Kuun toista maailmaa käsittelevällä osiolla kritisoinut Wilkinsin 

tapaa luokitella tieto todennäköisyyksien eri asteille – toimihan hän itse Cosmographiessa 

samoin. Heylyn vastusti sitä, että Wilkins teki niin väärillä tiedonaloilla – luonnonfilosofiassa 

ja astronomiassa. Kuten Alexander Ross The New Planet No Planetssa, Peter Heylyn toimi 

Cosmographiessa perinteisen aristoteelisen tiedon luokituksen puitteissa. Tulkitsen hänen 

Kuun toista maailmaa käsittelevän osion puolustavan tuota perinteistä tiedon luotettavuuden 

luokituksen tapaa Wilkinsin kaltaisilta kopernikaanisen teorian tukijoilta, joiden lopullisena 

tavoitteena oli Aristoteleeseen pohjaavan maailmankaikkeuden mallin kyseenalaistaminen. 

 

3.3. Epistemologian poliittisuus 

Luvussa 2 esitin, että Cosmographien kuuosiossa Heylyn kritisoi kopernikaanista mallia 

universumista. Edellisessä alaluvussa huomasin, että Heylynin suhtautuminen ei johtunut 

pelkästään halusta puolustaa aristoteelista kosmologiaa, vaan hän näki uhkana myös 

kopernikaanisen Wilkinsin pyrkimykset soveltaa Kuuhun todennäköisyyden eri asteille 

perustuvaa tiedon luotettavuuden luokittelua. Edelleen voimme kysyä miksi hän näitä vastusti? 

Heylyn ei anna tähän suoraa vastausta Cosmographiessa. Seuraavaksi esitän kuitenkin tähän 

kysymykseen tulkintani. Käytän apunani sitä maailmankaikkeuden luonnetta koskevaa 

keskustelusta, jonka jatkumo Cosmographien Kuuta käsittelevä osio oli. Vastaukseni miksi-

kysymykseen on yhtäältä myös tärkeä konteksti Heylynin Kuun toisen maailman 

representaatiolle ja toisaalta merkittävä vaikutin englantilaisessa Kuun toista maailmaa 

käsittelevässä keskustelussa. 

Cosmographien kirjoittamisen aikaan Britteinsaarilla oli koettu sarja valtakuntien keskeisimpiä 

instituutioita ravistelevia mullistuksia ja Englannin poliittisessa tasapainossa oli tapahtunut 

täyskäännös. Kuninkaan ja parlamentin sekä vakiintuneen kirkon ja sitä kritisoivien 

toisinajattelijoiden välinen kamppailu vallasta ja oikeasta jumaluusopista oli johtanut 

sisällissotaan. Jo pitkään ennen kuin ne levisivät Englantiin, oli Skotlanti ollut jatkuvien 
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sisäisten levottomuuksien ja uskonnollisten kiistojen riivaama. 145  Manner-Euroopassa 

uskonkiistat olivat sytyttäneet kolmekymmentä vuotta pitkän tuhoisien konfliktien sarjan. 

Englannissa kamppailut johtivat lopulta vahvaa ja yhtenäistä kirkkoa voimakkaasti ajaneen 

arkkipiispa William Laudin teloittamiseen vuonna 1645 ja ”personaalihallintoa” vaalineen 

Kaarle I:n vuonna 1649. Englannista oli tullut tasavalta. 

Valtansa huipulla, 1630-luvulla, William Laud oli rakentanut vahvojen piispojen hallitsemaa 

episkopaalista kirkkoa, jossa palvonnan muodot olivat tarkoin säänneltyjä ja kirkkojen 

koristelulla sekä seremoniallisuudella oli suuri merkitys. Laudin silmissä hänen uudistuksensa 

olivat ratkaisu siihen kristillisen palvonnan hajanaisuuteen ja kiistelyyn, jonka reformaatio oli 

Manner-Euroopassa ja Englannissa aiheuttanut. Vahva kirkko olisi tiukassa liitossa 

absoluuttisen vallan omaavan monarkin kanssa. Sekä kirkollisissa, että maallisissa asioissa 

William Laudin doktriini tähtäsi tiukasti säädeltyyn hierarkkiseen järjestelmään, joka toimisi 

yhteiskunnan sosiaalisen vakauden perustana.146 

Tämän vakauden uhkana Laud tukijoineen näki liiallisen intellektuaalisen vapauden sallimisen. 

Mielikuvituksen saadessa liidellä pidäkkeettömästi, niin maallisissa, luonnonfilosofisissa kuin 

teologisissakin kysymyksissä, ihmiset erehtyivät harhateille. Jos yhteiskunnassa ei oltu asetettu 

viimeistä tuomaria kiistojen selvittämiseksi, julistautuisi lopulta jokainen mies totuuden 

herraksi.147  Kaarle I puolestaan julisti liian nokkelan järkeilyn aiheuttamien tarpeettomien 

riitojen häiritsevän sekä kirkon että valtakunnan rauhaa. 148  1630-luvun englantilaiselle 

keskusvallalle levottomuudet ja kapinahenki valtakunnassa oli johdettavissa pidäkkeettömän 

mielen kuvitelmista.149 

Kopernikanismi oli looginen kohde tällaisille syytöksille liiallisesta mielikuvituksellisuudesta 

– perustuihan koko teoria väitteille, jotka sotivat jokapäiväisiä aistihavaintoja vastaan. Myös 

ajatusta Kuun toisesta maailmasta kritisoitiin näillä perusteilla englantilaisessa yhteiskunnassa. 

Esimerkiksi Ben Johnsonin näytelmissä News from the New World Discovered in the Moon 

(1620) ja The Staple of News (1625) irvailtiin uutisten kirjoittajille, painajille ja levittäjille, 

jotka levittivät absurdeja huhuja Kuun uudesta maailmasta ja sen asukkaista. Samalla Johnson 

kritisoi Englannissa heräävää uutisten levitykseen perustuvaa toimialaa vastuuttomana ja 

                                                           
145 Cressy 2006b, 981; Johns 1998, 28–29. 
146 Mayhew 2000, 53–54. 
147 Johns 1998, 31–33; Cressy 2006a, 973–975. 
148 Cressy 2006a, 974. 
149 Johns 1998, 33 & 42. 
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vahingollisena yhteiskunnan vakaudelle. Englantilaisessa draamassa Kuun maailman 

representaatiot olivatkin lähes poikkeuksetta komediallinen trooppi, jonka avulla käsiteltiin 

herkkäuskoisuuden ja harhaanjohtamisen teemoja.150 Niinpä John Fletcherin The Fair Maid of 

the Inn (1625) -näytelmässä silmänkääntäjä huijaa naiivilta hölmöltä rahaa lupaamalla järjestää 

tälle matkan Kuun uuteen maailmaan; Thomas Shadwellin The Virtuosossa (1676) 

luonnonfilosofi suunnittelee julkaisevansa kirjan tuosta maailmasta, koska väittää nähneensä 

siellä muun muassa julkisia rakennuksia ja meritaisteluita; Aphra Behnin Emperor of the 

Moonissa (1687) tohtori Baliardo, luettuaan liikaa ”typeriä” kirjoja Kuusta, yrittää järjestää 

tyttärelleen avioliittoa Kuun keisarin kanssa.151 

Kynäniekat käyttivät Kuun toista maailmaa myös suorempiin poliittisiin kommentteihin. Jo 

vuonna 1611 Ben Johnson kirjoitti kuninkaan hovissa esitetyn naamionäytelmän Love Freed 

from Ignorance and Folly – jossa ”totuuden” roolihahmo oli varattu prinssi Kaarlelle. 

Näytelmä kritisoi Galilein astronomisia julkaisuja ja käytti niitä hyväkseen ylistääkseen 

kuninkaan auktoriteettia ja asemaa – vain vuosi Sidereus Nunciusn jälkeen.152 Vuonna 1639 

runoilija John Sukling rinnasti traktaatissaan kiistan Kuun toisesta maailmasta taisteluihin 

Skotlannissa. Toinen runoilija ja pamflettien laatija George Wither puolestaan vertasi vuonna 

1649 Kaarle I:n teloittajia miehiin, jotka keksivät vuoria Kuuhun, sillä molemmat yrittivät 

syöstä vanhat, oikeat, auktoriteetit vallasta.153 

Kopernikanismin ja Kuun toisen maailman yhdistäminen politiikkaan, epävakauteen ja 

kapinahengen lietsomiseen ei tietenkään ollut yksinomaan englantilainen ilmiö. Euroopassa 

Libert Froidmont, Louvain yliopiston katolinen professori, oli puolustanut Galileo Galilein 

saamaa harhaoppituomiota argumentoimalla, että tietyt protestanttilahkot kannattivat 

Kopernikuksen teorioita edistääkseen yhteiskunnalle tuhoisia ateistisia ajatuksia. 

Englantilainen kalvinisti Nathaniel Carpenter esitti vastauksensa tällaisiin syytöksiin 

teoksessaan Geography delineated ja rinnasti puolestaan aristoteelisten maailmankaikkeutta 

kuvaavien konseptien hedelmättömyyttä ja jäykkyyttä William Laudin hallitseman valtakirkon 

käsitykseen pyhistä rituaaleista.154 Juuri Nathaniel Carpenterin Geography delineated oli ollut 

pääkohde Alexander Rossin Commentum de Terrae Motu Circulari Refutatuslle, jota John 

                                                           
150 Sugar 2016, 91–98 & 102–105. 
151 Sugar 2016, 104; Hayden 2016b, 151. 
152 Sugar 2016, 99–102. 
153 Hayden 2016a, 9–10. 
154 Johns 1998, 37–38. 
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Wilkins puolestaan The Discovery of a World in the Moone:ssa voimakkaasti kritisoi. 

Poliittisuus oli siis tärkeä konteksti siinä kirjallisessa polemiikissa, johon Heylyn otti suoraa 

kantaa Cosmographien Kuun toista maailmaa käsittelevällä osiollaan. 

Alexander Ross väittää jo The New Planet No Planetin otsikossa, että kopernikaanisten teoriaa 

kannattavien virheelliset mielipiteet johtuivat liian voimakkaasta mielikuvituksen juoksusta. 

Sen mukaan Maa ei ollut vaeltava tähti, paitsi Galileita myötäilevien vaeltelevissa mielissä.155 

Rossin kirjoituksia on viime vuosina laajemmin analysoinut tieteen ja kirjojen historiaan 

erikoistunut Adrian Johns. Hänen mukaan Rossin tuotannossa tuodaan toistuvasti esille, kuinka 

pidäkkeetön mielikuvitus ja herkkäuskoisuus rapauttivat yhteiskunnan vakautta. Ne johtivat 

loppumattomaan riitelyyn ja lopulta kaaokseen. Alexander Rossin, William Laudin doktriinia 

sivuavassa, ajattelussa ratkaisuksi nähtiin viimeisen sanan kiistoissa määrittelevä 

auktoriteetti. 156  Tällaiseksi auktoriteetiksi Ross mainitsee The New Planet No Planetssa 

järjestäytyneen kirkon. 157  Hän myös ohimennen mainitsee vahvan monarkian Jumalan 

valittuna hallintomuotona käsitellessään Raamatussa kuvattua ihmettä, jossa Jumala pysäytti 

auringon liikkeen. Ross rinnastaa auringon suoraan kuninkaaseen ja alamaiset auringon 

langettamaan varjoon sekä ehdottaa, että tarinalla Jumala halusi ”opettaa meille, että meidän 

tulisi kunnioittaa kuninkaita, niin kuin Jumala niin paljon heitä kunnioittaa, että erään sellaisen 

[juutalaisten kuninkaan Joosuan] pyynnöstä pysäyttää planeettojen kuninkaan paikalleen.”158 

Ross myös rinnastaa Wilkinsin kopernikanismin suoraan epävakaaseen valtakuntaan: 

Sinä [Wilkins] tekisit taivaan kansainyhteisöstä samankaltaisen, kuin monet 

sekasortoiset kansainyhteisöt täällä maan päällä, jossa alemmat ja ilkeämieliset 

ihmiset ottavat vallan ohjata ja hallita ylempiään, prinssejä ja virkamiehiä, niin 

että kaikki päättyy epäjärjestykseen…159 

Cosmographien Kuun toista maailmaa käsittelevää osion konteksteja etsiessä on syytä 

huomioida niin edellä esitetty laajempi kopernikanismiin ja Kuun toiseen maailmaan liittyvä 

poliittinen ulottuvuus, kuin myös se, että kopernikanismin väitetyillä yhteiskunnallisilla 

                                                           
155 Kirjan koko otsikko on: “The New Planet No Planet; or, The Earth No Wandring Star: Except in the 

Wandring Heads of Galileans.” 
156 Johns 1998, 39 & 41–48. 
157 Ross 1646, 10. 
158 “…and the lesson that he would teach us, that wee should honour Kings, whom God doth so much honour; as 

to make the King of Planets stand still at the request of one…” Ross 1646, 23–24. Auringon pysäyttäminen oli 

yleinen kiistakohde kopernikanismin puolustajien ja vastustajien välillä: miten tätä Raamatun kohtaa tulisi tulkita, 

jos aurinko olisikin aina ollut liikkumaton ja Maa pyörisi sen ympärillä? 
159 “You would make the common-wealth of heaven like many disordered common-wealths here on earth, where 

the inferiour and meaner sort of people will take upon them to rule and guide their superiors, Princes and 

Magistrates, and then all comes to confusion…” Ross 1646, 88. 
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vaikutuksilla oli tärkeä merkitys Rossin ja Wilkinsin välisessä kiistelyssä. Kun vielä 

muistamme, että Cosmographien oli nimenomaan tarkoitus ottaa kantaa poliittisiin ja 

uskonopillisiin kysymyksiin, on mielestäni selvää, että myös Heylynin Kuuta käsittelevän 

osion pinnan alla piilee poliittisuus. 1630- ja 1640-luvuilla Peter Heylyn oli puolustanut 

arkkipiispa William Laudin politiikkaa ja Kaarle I:n personaalihallintoa äänekkäästi lukuisissa 

teoksissaan ja toiminut jopa kirkon ja kuninkaan palkattuna kirjoittajana. Vaikka rojalistina ja 

arkkipiispan äänekkäänä tukijana Heylyn joutui kärsimään sisällissodissa, hän jatkoi erityisesti 

William Laudin puolustamista vielä tasavallankin aikana, kun sekä monarkia että Laudin 

luoma kirkkojärjestelmä olivat molemmat romahtaneet. 160  Myös Cosmographiesta on 

luettavista Laudin doktriinista tuttuja piirteitä, kuten piispojen varallisuuden ja maallisen vallan 

puolustaminen, kalvinismin rinnastaminen poliittiseen kapinaan sekä kuninkaan absoluuttisen 

vallan tukeminen.161 

Esipuheessaan lukijalle Heylyn kuvailee Laudin voimakkaasti ajamaa vahvan piispanhallinnon 

murenemisen seurauksia: ”Tämän alkuperäisen järjestyksen heikkeneminen… altisti sen 

[kirkon] viimein anarkialle sekä toisinajattelijoiden ja sekavien mielipiteiden irstailulle.”162 

Kopernikanismi edusti juuri tällaista toisinajattelua ja Kuun toinen maailma siitä johdettua 

järjetöntä mielipidettä. Kritisoituaan heitä, jotka eivät olleet ”säästelleet vaivojaan tehdäkseen 

todennäköiseksi” Kuun toisen maailman, Heylyn vaatiikin, että kekseliäisyydelle oli asetettava 

rajat. ”Suurien totuuksien” edessä oltiin nimittäin oltu ”monia kertoja hukassa vähemmälläkin 

omahyväisyydellä.” 163  Heylynin silmissä Kopernikuksen teorian kannattajat syyllistyivät 

ylimielisyyteen asettuessaan totuuden herraksi. Tämä omahyväisyys vei heitä kauemmas 

totuudesta ja oikeasta uskosta, sillä he kapinoivat Raamattuun, kirkkoisiin ja muinaisiin 

maallisiin auktoriteetteihin perustuvaa vakaata järjestelmää vastaan. 

Cosmographien Kuun toista maailmaa käsittelevässä osiossa on siis poliittinen lataus. 

Englannin uskonnollisissa ja poliittisissa levottomuuksissa kärsinyt ja mesenaattinsa 

menettänyt Heylyn näki Kuun toisen maailman todennäköiseksi tekemisessä heijastuman niistä 

syistä, jotka olivat aiheuttaneet Englannin kirkon, kruunun ja valtakunnan kurjuudet. Heylynin 

silmissä Wilkins, joka sovelsi todennäköisyyksiin perustuvaa tiedon luokittelua Kuuhun, 

                                                           
160 Milton 2007, 42–138 & 146–216 & 224–233. 
161 Mayhew 2000, 43 & 52–62; Milton 2007, 152–158. 
162 “The weakning or subverting of which Primitive Order… or finally subject it to the Anarchy and licentiousness 

of Hetrodoxies and confused Opinions.” Heylyn 1652, “To the reader.” 
163 “I know great Truths have many times been startled upon less presumptions.” Heylyn 1652, Book IV, 197. 
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murensi vallitsevaa, vakaata, tietoteoriaa ja avasi portit loputtomalle kinastelulle Kuun, ja koko 

universumin, luonteesta. Tällainen kaikilla elämänaloilla vallitseva kinastelu oli Heylynin 

mielestä perimmäinen syy englantilaista yhteiskuntaa piinavalle epävakaudelle. Näenkin 

Heylynin Kuun toisen maailman representaation tärkeänä kontekstina englannin 1630-luvun 

keskusvallan ajaman ideologian. Heylyn ei tuo tätä ideologiaa Kuun toisen maailman 

representaatiossaan suoraa ilmi, mutta Kuun toiseen maailmaan tutustunut lukija kykeni 

lukemaan sen tekstistä auki, niin politisoitunutta Kuuhun liittyvästä keskustelusta oli tuolloin 

tullut.  
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4. Kuun toisen maailman teologiset haasteet 

4.1. Toinen maailma luonnonteologisessa ja skolastisessa 

raamatuntulkinnassa 

Koska lähdeaineistoni koostuu nimenomaan kirjoittajista, jotka saivat teologisen koulutuksen 

ja toimivat merkittävissä kirkonviroissa, on syytä tarkastella Kuun toista maailmaa koskevaa 

väittelyä myös teologisesta näkökulmasta. Luvussa 3 huomioin tiedon luotettavuuden 

luokittelun murroksen kontekstina Kuun uutta maailmaa koskeville kiistoille ja 

Cosmographien kuuosiolle. Uusi luotettavuuden luokittelun järjestelmä ei kuitenkaan 

kehittynyt eristettynä ainoastaan maallisen tiedon piiriin. Monet oppineista sovelsivat 

samankaltaisia ajatuksia myös jumaluusopeissaan. 164  Omassa lähdeaineistossani tällaiseen 

ajatteluun on taipuvainen John Wilkins osana niin sanottua luonnonteologiaansa. Tässä luvussa 

tarkastelen Wilkinsin Kuun toista maailmaa koskevaa luonnonteologista ajattelua erityisesti 

hänen raamatuntulkintojensa kautta. Vertaan näitä raamatuntulkintoja Alexander Rossin The 

New Planet No Planetssa esittämään kritiikkiin ja Rossin oikeana pitämiin 

raamatuntulkintoihin. Rakennettuani näin teologisen taustan Kuun toiseen maailmaan 

liittyvään keskusteluun, tarkastelen luvussa 4.2 Cosmographien loppua tämän kontekstin 

valossa. 

Luvussa 3.3 esittelin, kuinka hallitsevan yhteiskuntajärjestelmän tukijat, mukaan lukien Ross 

ja Heylyn, saattoivat nähdä kopernikaaniset ajatukset valtakunnan vakautta nakertavina, siis 

vaarallisina yhteiskunnalle. The New Planet No Planetssa Alexander Ross käyttää John 

Wilkinsin esittämistä ajatuksista sellaisia adjektiiveja, kuin ”vaarallinen”, ”vaarallinen 

ihmisten sielulle” sekä ”vaarallinen ja tuhoisa jumalallisuudelle.”165 Kopernikanismismi oli 

siis maallisten asioiden lisäksi vaarallista myös hengellisissä. Yksi syy tälle oli 

kopernikanismin implikaatiot useista maapallon kaltaisista maailmoista, maailmojen 

moninaisuudesta. Vuonna 1621 julkaistussa ensyklopedisessa Anathomy of Melancholyssa 

englantilainen kirkonmies Robert Burton tiivisti Kopernikuksen ja Galilein herättämät 

teologiset kysymykset: 

Mutta kuka asuu näissä suurissa kappaleissa, maissa, maailmoissa, jos ne ovat 

asuttuja? älykkäät olennot, kuten Kepler väittää? Vai onko heillä pelastettavia 

sieluja? Vai asuttavatko he parempaa paikkaa maailmassa, kuin me? Olemmeko 

                                                           
164 Shapiro 1983, 74–118; Calloway 2014, 1–6. 
165 “Dangerous”; “dangerous for mens soules”; “dangerous and pernicious to Divinitie” Ross 1646, 2 & 13 & 77 

& 118. 
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me vai he maailman herroja? Ja miten on kaikkien ihmistä varten tehtyjen 

asioiden laita?166 

Elämää kuhiseva universumi kyseenalaisti ihmisen aseman etuoikeutettuna Jumalan kuvana. 

Jos taas ajateltiin muiden maailmojen olevan vailla elämää, heräsi kysymys Jumalan 

kaikkivoipaisuudesta: eikö kaikkivoipan Jumalan tulisi täyttää maailmankaikkeus elämällä sen 

sijaan, että hän loisi lukuisia muita maapallon kaltaisia maailmoja ja niitä kiertäviä kuita vain 

tyhjän pantiksi? Olivatko näiden muiden taivaankappaleiden asukkaat Aadamin jälkeläisiä? 

Oliko Jeesuksen uhrautuminen Maassa sitten pelastanut heidät perisynniltä vai täytyikö 

Kristuksen käydä jokaisella planeetalla erikseen pelastamassa niiden asukkien sielut? Jos he 

eivät polveutuneet Aadamista, olivatko he eläneet synnittömässä tilassa, ja eikö tämä silloin 

olisi tehnyt heistä Jumalan suosikkeja?167 Nämä olivat kiperiä kysymyksiä, sillä niissä kajottiin 

monen aikakauden ihmisen maailmankuvan keskeisimpiin elementteihin: Jumalan 

kaikkivoipaisuuteen, ihmisen asemaan luomakunnan keskiönä ja Jumalan kuvana, perisyntiin 

ja siitä pelastautumiseen. Näiden elementtien pohja oli Raamatussa ilmoitetussa Jumalan 

suunnitelmassa ja kaitselmuksessa. Sen vuoksi raamatuntulkinta nousi Kuun asemasta 

käydyssä keskustelussa keskeiseksi kysymykseksi. 

Näitä kysymyksiä käsiteltiinkin Galilein Sidereus Nunciusksen jälkeen laajalti. Mannermaalla 

ranskalainen pappi ja yksi oman aikansa tunnetuimpia luonnontutkijoita, Marin Mersenne, 

kirjoitti aihetta pohtivan jättimäisen teoksen Questiones in Genesim (1623). Italialaisen 

dominikaanimunkin Tommaso Campanellan kuuluisa Puolustuspuhe Galileolle (1616) oli 

puolestaan alaotsikoitu: ”Tutkielma siitä, onko Galileon tunnetuksi tekemä filosofia 

harmoniassa pyhien kirjoituksien kanssa vai niiden vastainen.”168  

Millä tavalla lähdeaineistoni kopernikaanista universumin mallia kannattavat kirjoittajat sitten 

ottivat kantaa näihin hankaliin kysymyksiin? Välittömimmin Jumalan työstä maapallon 

ulkopuolella kirjoittaa Francis Godwin. Törmätessään ensimmäistä kertaa Kuun asukkaisiin 

The Man in the Moonen sankari huutaa yllätystään sanoin ”Jeesus, Maria!” Vastaukseksi 

kaikki, ”nuoret ja vanhat, painuivat polvilleen… [ja] nostivat molemmat kätensä 

                                                           
166 “But who shall dwell in these vast bodies, Earths, Worlds, if they be inhabited? rational creatures? as Kepler 

demands, or have they souls to be saved? or do they inhabit a better part of the World than we do? Are we or they 

Lords of the world? And how are all things made for man?” Burton 1990, 53–54. 
167 Cressy 2006a, 971–977; Guthke 1990, 148; Dick 1982, 86–95. 
168 Dick 1982, 90–95. Wilkins lainasi omissa asiaa käsittelevissä pohdinnoissaan laajalti juuri Campanellaa. 

Guthke 1990, 144–152. 
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korkeuksiin.”169 Godwin ei kerro, mistä Jeesuksen kunnioitus Kuussa johtui. Kirjan fiktiivinen 

viitekehys antoi hänelle mahdollisuuden esittää teologisesti ongelmallisia väitteitä ilman 

tarvetta selittää niitä auki. Se myös mahdollisti Godwinin käyttää kristinuskoa jälleen yhtenä 

keinona rinnastaa Kuuta maapalloon ja vahvistaa viestiä niiden samankaltaisuudesta. 

Toinen kopernikaanisen maailmankuvan kannattaja, John Wilkins, nostaa hankalat teologiset 

kysymykset Godwinia enemmän esille. Wilkins kysyy suoraan ”josko he [Kuun asukkaat] ovat 

Aadamin siementä; josko he ovat siellä [Kuussa] siunatussa tilassa, tai muuten, kuinka he 

voivat pelastua?”170  Heti perään hän kuitenkin julistaa jättävänsä esittämänsä kysymykset 

“niiden tarkasteltaviksi, joilla on enemmän aikaa ja tietämystä tällaisten asioiden tutkimiseen” 

ja tyytyy esittelemään häntä edeltäneiden kirjoittajien niihin tavalla tai toisella liittyviä 

pohdintoja.171 Näihin liittyen Wilkins ei esitä voimakkaita mielipiteitä puolesta tai vastaan. 

Wilkinsiä tutkineista historioitsijoista ainakin David Cressy ja Karl S. Guthke ovat tulkinneet, 

että Wilkins pidättäytyi esittämästä omaa arviotaan hankaliin kysymyksiin, koska hän halusi 

olla ärsyttämättä liikaa uskonnollisia ja maallisia auktoriteetteja.172 Tähän tulkintaan sisältyy 

implisiittinen vihjaus, että Wilkins olisi halunnut sanoa enemmän mutta koki paremmaksi 

vaieta. Mielestäni hiljaisuutta voi kuitenkin pohtia myös toisesta näkökulmasta: se oli 

Wilkinsille luonnollinen tapa suhtautua Kuun elämää koskeviin teologisiin kysymyksiin, sillä 

hänen omaksumansa teologisen tietoteoriansa kannalta kysymyksiin vastaaminen ei ollut 

tarpeellista. 

Wilkinsin jumaluusopillinen ajattelu edusti niin sanottua luonnonteologista173 suuntausta ja 

yhtä sen englantilaista haaraa, latitudiarismia. 174  Francis Baconin jälkeiselle, 1600-luvun 

luonnonteologialle, oli tyypillistä korostaa rationaalisuutta ihmisen ja Jumalan välisessä 

suhteessa. Siinä luonto korostui Raamatun ohella toisena Jumalan kirjoittamana kirjana, jota 

                                                           
169 “No sooner was the word Jesus out of my mouth, but young and old, fell all downe upon their knees… holding 

up both their hands on high…” Godwin 1938, 28. Godwin antaa ymmärtää, että Kuun asukkaat eivät ole ihmisiä. 
170 “…whether they are the seed of Adam; whether they are there in a blessed estate, or else what meanes there 

may be for their salvation?” Wilkins 1640a, 186. 
171 “…with many other such uncertaine enquiries, which I shall willingly omit, leaving it to their examination 

whohave more leisure and learning for the search of such particulars.” Wilkins 1640a, 186–202. 
172 Guthke 1990, 148; Cressy 2006a, 973–975 & 981. Cressy tosin esittää myös vaihtoehtoisen tulkinnan: Wilkins 

saattoi pitää kysymystä uskonmysteerinä, johon ihmisen ei ollut tarkoitus löytää tai etsiä vastausta. 
173  Käyttämäni termit luonnonteologia ja latitudinarismi perustuvat Timo Joutsivuon suomennokseen 

alkuperäisistä englanninkielisistä termeistä ”natural theology” ja ”latitudiarism.” Jotkut kirjoittajat Suomessa ovat 

käyttäneet myös termiä luonnollinen teologia. Ks. Joutsivuo 1999. 
174 Calloway 2014, 71–93; Shapiro 83–87 
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tutkimalla ihminen ymmärtäisi ja lähentyisi luojaansa. Samalla luonnonteologit karsastivat 

ilmestykseen vahvasti perustuvaa uskonnollisuutta.175 

Tällaiset ajattelumallit löysivät hedelmällistä maaperää englantilaisten latitudinaarien 

keskuudesta, jotka etsivät niistä vastausta siihen yhteiskunnalliseen epävakauteen, jota 

käsittelin luvussa 3.3. Protestantismi oli Englannissa johtanut moninaisten uskonnollisten 

lahkojen syntyyn. Useimmat niistä korostivat kristinuskon tulkinnassaan yksityistä 

valaistumista ja ilmestystä tienä sielun pelastumiseen. Ongelma oli, että useimmat niistä 

näkivät oman tapansa ainoana oikeana.176 Toisaalta William Laudin johtama anglikaaninen 

keskuskirkko oli pyrkinyt yhtenäistämään pirstaloituvaa ja riitaisaa teologista kenttää 

julistautumalla uskonasioissa viimeiseksi auktoriteetiksi, mikä osaltaan edesauttoi Englannin 

liukumista sisällissotaan. Sodan jälkeen, erityisesti vuonna 1660 alkaneen Englannin 

restauraation aikana, latitudinaarit etsivät keinoa välttää ongelmat, jotka näkivät näiden 

ääripäiden uskonkiihkon aiheuttaneen. Ratkaisuna latitudinaarit omaksuivat 

luonnonteologiaan nojaavan epistemologisen järjestelmän. Siinä vastauksia teologisiin 

kysymyksiin ei jaoteltu enää jyrkästi todeksi tai epätodeksi. Latitudinaarit väittivät, että kuten 

ei maallisissakaan tieteissä, myöskään jumaluusopissa suurinta osaa tiedosta ei voinut osoittaa 

varmaksi. Itse asiassa heidän mukaan merkittävin osa uskonasioista oli pelkkiä mielipiteitä – 

toisin sanoen ne olivat varsin alhaisella tiedon varmuuden tasolla.177 

Tämä ei suinkaan tehnyt latitudinaareista taipuvaisempia ateismiin tai maallisuuden 

korostamiseen. He jakoivat uskonopin olennaisiin ja epäolennaisiin kysymyksiin. 

Epäolennaisiin kuuluivat kysymykset siitä, kuinka kristinuskoa tuli harjoittaa: seremoniat, 

palvonnan muodot ja useimmat teologiset doktriinit – juuri ne asiat, joista ihmiset eivät 

näyttäneet pystyvän olemaan samaa mieltä. Nämä olivat pelkkiä mielipiteitä, eikä ihmisen 

tulisi julistaa niissä absoluuttista totuutta. Olennaisiin kysymyksiin sen sijaan kuuluivat 

kristinuskon perusasiat, kuten moraalisesti hyvän elämän eläminen, katumus ja nöyryys sekä 

Jumalan olemassaolo. Latitudinaarit kieltäytyivät antamasta näillekään täysin varman tiedon 

asemaa. Heidän mukaansa ne olivat kuitenkin ”moraalisesti varmaa” tietoa, jonka 

                                                           
175 Calloway 2014, 15–19; Shapiro 82–83. 
176  Shapiro 1983, 82–83. Englannin protestanttisten lahkojen pirstaleisuus ei ollut ainoa taustatekijä 

latitudinarismin ja luonnonteologian suosion nousulle mutta se on oman tutkimukseni kannalta merkittävin. 

Muihin tekijöihin kuului esimerkiksi pyrkimys taistella yhtäältä ateistista ja skeptististä ajattelua vastaan ja 

toisaalta osoittaa vääräksi roomalaiskatolilainen doktriini, jonka mukaan paavin kirkko oli uskonasioissa 

erehtymätön. Ks. Shapiro 1983, 74–83. 
177 Shapiro 1983, 82–88 & 104–110.  
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oikeellisuuteen järkevä ihminen luotti, kun oli tutustunut olemassa olevaan todistusaineistoon. 

Merkittäväksi latitudinaarien ajattelussa nousi siis olennaisten uskonkysymysten 

todistusaineisto. Latitudinarismille, kuten luonnonteologialle laajemmin, oli tyypillistä uskoa, 

että merkittävän osan Jumalan ja hänen tarkoituksensa todistusaineistosta ihminen löytäisi 

ympäröivästä luonnosta.178 

John Wilkins oli yksi tärkeimpiä vaikuttajia Englannin sisällissodan jälkeisessä 

latitudinarismissa ja hän kirjoitti kaksi merkittävää luonnonteologiaa käsittelevää teosta, 

Discourse Concerning the Beauty of Providence (1649) ja Of the Principles and Duties of 

Natural Religion (1675).179 Tulkintani mukaan lähes vuosikymmen ennen ensin mainittua 

teosta kirjoitetussa Discourse Concerning a New Planetssa on myös selvästi 

luonnonteologinen pohjavire. Selvimmin tämä käy ilmi Wilkinsin kirjoittaessa niistä hyödyistä, 

joita astronomia toi ihmiskunnalle. Hänen mukaansa tähtitiede ei ollut vain käytännöllinen 

oppiala, joka auttoi esimerkiksi navigaatiossa. Se myös 

…todistaa Jumalan ja hänen kaitselmuksensa ja henkevöittää sydämemme hänen 

kaikkivoipaisuuden suurempaan ihailuun ja pelkoon. Taivaiden kautta voimme 

ymmärtää, kuinka paljon mahtavampi on hän, joka ne on tehnyt…180 

Astronomia ei vain saanut ihmistä ymmärtämään Jumalan mahtavuutta, vaan myös auttoi 

oppimaan hänestä lisää pintaa syvemmältä. 

Totta, jo tavallinen näkemys ja pinnallinen käsitys näistä taivaankappaleista 

täytyy osoittaa niiden luojan loistavuuden ja kaikkivoipaisuuden; mutta niiden 

luonteen vielä tarkempi ja huolellinen tutkiminen nostaa meidän ymmärrystä ja 

kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Jo sellaista vähempää asiaa, kuin ihmisen 

ulkokuorta, hänen komeutta ja ulkonäkönsä majesteettisuutta, voidaan pitää 

argumenttina, josta voimme johtaa hänen luojansa etevyyden. Mutta vielä, kun 

hienovarainen anatomisti tarkastelee tätä mahtavaa rakennelmaa syvemmältä, 

saa hän yhä selvempiä todisteita tutkiessaan sisäkudoksia, lihaksia, hermoja, 

kalvoja, yhdessä tämän pienen maailman salaisten toimintamallien kanssa. 

Samoin on myös suuressa universumissa, jossa pinnallinen käsitys ei ole mitään, 

kun sitä verrataan niihin löytöihin, joita voidaan tehdä sen tarkemmalla 

tutkimisella.181 

                                                           
178 Shapiro 1983, 89 & 104–110. 
179 Calloway 2014, 71–93. 
180 “It proves a God and a Providence, and incites our hearts to a greater admiration and feare of his omnipotencie. 

We may understand by the Heavens, how much mightier he is that made them.” Wilkins 1640b, 236–238. 
181 “True indeed, an ordinary view and common apprehension of these Coelestiall Bodies, must needs manifest 

the Excellencie & Omnipotencie of their Maker; but yet a more accurate and diligent enquiry into their Natures, 

will raise our Understandings unto a neerer Knowledge, and greater Admiration of the Deitie. As it is in those 

inferiour things, where the meere outside of a Man, the comelinesse and majesty of his countenance, may be some 

Argument from whence to inferre the excellencie of his Creator. But yet the subtle Anatomist, who searches more 
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Rinnastamalla ajalleen tyypilliseen tapaan ihmisruumiin mikrokosmoksen ja universumin 

makrokosmoksen Wilkins esittää, että astronomian avulla saattaisi oppia Jumalasta samalla 

tavalla, kuin ihmistä – Jumalan kuvaa – tarkastelemalla. Samalla hän suoraa väittää, että 

maalliset tieteet ja oppiminen, niin anatomia kuin astronomia, auttoivat ihmistä lähemmäksi 

Jumalaa. Tämä on luonnonteologian keskeisimpiä argumentteja. 

Palatakseni siis Wilkinsin hiljaisuuteen koskien Kuun asukkaita: Wilkinsin orastava 

luonnonteologinen ajattelu on todennäköisesti vaikuttanut siihen, että hän ei kokenut 

tarpeelliseksi vastata Kuun toiseen maailmaan liittyviin teologisiin ongelmiin. Kenties ne eivät 

olleet hänelle edes ongelmia. Wilkinsille ei ollut suurta merkitystä sillä, olivatko toisien 

taivaankappaleiden asukit kristittyjä, ja mitä se merkitsi Maan kristityille. 182  Kristinusko 

toisilla taivaankappaleilla kuului kysymyksiin, jotka Wilkins luokitteli latitudinaariseen tapaan 

epäolennaisiksi. Niistä riiteleminen oli turhaa, sillä ihmisillä ei ollut mahdollista saada 

tarpeeksi varmaa tietoa ratkaistakseen niitä tyydyttävällä varmuudella. The Discovery of a 

World in the Moonessa Wilkins kirjoittaa: 

Niinpä meidän on aivan tarpeetonta yrittää etsiä minkäänlaista varmuutta [Kuun 

asukkaita koskien]; voimme kuitenkin yleisellä tasolla arvella, että tuolla 

taivaankappaleella on asukkaita: sillä miksi muuten [Jumalan] kaitselmus olisi 

varustanut sen elämälle niin sopivaksi, kuin on edellä osoitettu?183 

Kuun asujaimiston uskonasioista väittelyn sijaan oleellista Wilkinsille oli, että uusi 

kopernikaaninen tietämys oli matematiikan ja aistihavaintojen täydentäessä toisiaan ”yhtä 

pettämätöntä, kuin itse totuus; ja sen vuoksi parempi kaikkia muita oppialoja, jotka ovat 

                                                           
deeply into this wonderfull structure, may see a cleerer evidence for this in the consideration of the inward 

Fabricke, the muscles, nerves, membranes, together with all those secret contrivances in the Frame of this little 

World. Thus also is it in the great Vniverse, where the common apprehension of things is not at all considerable, 

in comparison to those other discoveries, which may bee found out by a more exact enquiry.” Wilkins 1640b, 

239–240. 
182  Lopulta Wilkinskin kuitenkin antaa arvauksensa: hän ehdotti uskottavimpana vaihtoehtona, että Kuun 

asujaimisto ei ollut ihmisiä, vaan ihmisen ja enkelten ”välimuotoja”, kenties sen vuoksi, että tämmöinen ajattelu 

oli paras kompromissi ratkaisuksi teologisiin ongelmiin. 
183 “So that 'twere a very needelesse thing for us to search after any particulars; however, we may guesse in the 

generall that there are some inhabitants in that Planet: for why else did providence furnish that place with all such 

conveniences of habitation as have beene above declared?” Wilkins 1640a, 187–188. Katkelmassa käy ilmi 

mielenkiintoinen piirre Wilkinsin ajattelussa: yhtäältä astronomia todistaa Jumalan olemassaolon ja 

kaitselmuksen. Toisaalla kaitselmus käy todisteena, josta johtaa taivaankappaleisiin liittyviä päätelmiä. Wilkinsin 

Kuun elämää koskevan argumenttiketjun viimeinen linkki perustuukin käytännössä kokonaan metafyysiselle 

päättelylle, sille että elämä oli jotain, mitä luojan olisi ollut ”järkevintä” tehdä. Jumala ei ollut luonut mitään vailla 

merkitystä ja kaikki mitä Jumala oli luonut, toteutti parhaalla mahdollisella tavalla tarkoitustaan. Niinpä oli 

loogisempaa ajatella, että taivaankappaleita ei luotu lähes tyhjän pantiksi kiertämään aurinkoa, vaan niiden 

tarkoitus oli toimija asuinsijana elämälle – kuten Maankin tarkoitus selvästi oli. Tämä pohjimmiltaan teleologinen 

argumentti oli Euroopan laajuisesti yleinen Maan ulkopuolisen elämän olemassaolon osoitus 1600-luvun 

jälkimmäisen puoliskon ajan. Lehti 1995, 228–231; 237–249. 
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enemmän riippuvaisia päättelystä ja epävarmuudesta.” 184  Tämä luotettavuuden tasoltaan 

ylivoimainen oppiala todisti Wilkinsin mielestä osaltaan Jumalan todellista luonnetta. 

Wilkinsin taipuvaisuus luonnonteologiseen ajatteluun tulee ilmi myös hänen suhteessaan 

Raamattuun. Hän omistaa merkittävän osan yhdestä The Discovery of a World in the Moonen 

luvusta ja koko Discourse Concerning a New Planetista osoittaakseen, että aurinkokeskeinen 

teoria ja hänen sen pohjalta esittämät toiset maailmat avaruudessa eivät olleet Jumalan sanan 

vastaisia, vaikka Raamattu monessa kohtaa näytti väittävän päinvastaista.185 Wilkins selitti 

näitä ristiriitoja auki esittämällä, että Jumala oli alun perin kirjoittanut Raamatun astronomiaa 

tuntemattomille ihmisille, joiden rahvaanomaiseen ymmärrykseen sopi paremmin kielikuvat 

liikkuvasta auringosta, kuin liikkuvasta Maasta. Raamattua ei pitäisi siis tulkita kirjaimellisesti 

kohdissa, jotka käsittelivät luontoa. 186  Wilkins myös toivoi, että Raamattu pidettäisiin 

kokonaan pois maalliseen filosofiaan liittyvistä keskusteluista, ja sitä pidettäisiin vain 

uskonkysymysten ohjenuorana.187 

The New Planet No Planetssa Alexander Ross argumentoi, että pyhän hengen ei tarvinnut 

Raamatussa nojautua niin alhaisiin temppuihin, kuin totuuden vääristelyyn, jollaista Wilkins 

oli esittänyt. Ross puolustaa raamatunkohtien kirjaimellista tulkintaa. Päinvastoin kuin Wilkins, 

hän toteaa, että olisi parasta, jos maallisen filosofian riidat ratkaistaisiin Raamatun avulla.188 

Ross perustelee näkemystään skolastisen perinteen tapaan vanhojen auktoriteettien 

oikeellisuudella: 

…emmekä me pidä kiinni Raamatun katkelmien merkityksestä siksi, että meillä 

olisi taikauskoinen pelko erehtymätöntä kirkkoa kohtaan… vaan vanhempiaan 

kunnioittavan pelosta oikeaa kirkkoa, meidän äitiä, kohtaan, joka on totuuden 

pilari: jos emme kuuntele tämän äidin ääntä, meillä ei voi olla Jumalaa isänämme. 

Viisas poika kunnioittaa isäänsä, mutta se joka ylenkatsoo äitiään on typerys. 

Miksi meidän tulisi uskoa, että sinun [Wilkinsin] Kopernikus ymmärtää 

Raamatun katkelmien merkityksen paremmin, kuin Jumalan kirkko ajasta aikaan 

on tehnyt?189 

                                                           
184 “For the demonstrations of Astronomy, they are as infallible as truth it self; and for this reason also do's it excel 

all other knowledge, which do's more depend upon conjectures & uncertaintie.” Wilkins 1640b, 236–237. 
185 Wilkins nostaa esille muiden muassa Joosuan kirjan 10:12–13, jossa Jumala pysäyttää Joosuan pyynnöstä 

auringon liikkeen, sekä Jesajan kirjan 38:7–8, jossa Jumala siirsi aurinkokellon varjoa taaksepäin. Wilkins 1640b, 

28–47. 
186 Wilkins 1640b, 30–31. 
187 Wilkins 1640b, 28–29. 
188 Ross 1646, 14. 
189 “…neither do we adhere to the meaning of Scripture phrase, out of a superstitious feare of the supposed 

infallible Church… but out of a filiall feare to the true Church, our Mother, the ground and pillar of truth: If we 

heare not the voice of this Mother, we cannot have God for our Father. A wise son honoureth his father, but he is 



55/75 

 

 

Wilkinsin ja Rossin poikkeavat näkemykset Raamatun asemasta ovat tyypillisiä kahden eri 

teologis-filosofisen koulukunnan kannattajille: Skolastiseen traditioon luottanut Ross puolusti 

vahvoja auktoriteetteja, kuten Raamattua. Luonnonteologiaan nojaava Wilkins sen sijaan 

korosti järkeä ja pyrki rajaaman Raamatun auktoriteetin vain kristinuskon olennaisiin 

kysymyksiin.190 

Wilkinsin uskaliain ja kenties selkeimmin luonnonfilosofiaan viittaava väite löytyy hänen 

listassaan astronomian hyvistä puolista. Wilkinsin mukaan astronomian harrastaminen ei 

auttanut ainoastaan löytämään todisteita Jumalalle ja lisäämään uskonnollisuutta. Se 

myös ”vahvisti totuuden pyhistä kirjoituksista”, sillä Raamattu oli ”erinomaisesti 

sopusoinnussa logistisen astronomian kanssa.” 191  Wilkins ei siis asettanut Raamattua ja 

luontoa edes samanarvoiseksi tietolähteeksi. Hänelle luonto meni pyhän tekstin edelle. Ross 

piti tätä väitettä ”erittäin mielettömänä”192, koska ”…varmasti astronomiset totuudet tarvitsivat 

enemmän varmistusta Raamatusta, kuin Raamattu niistä.”193 

Alexander Rossilta ei siis löytynyt ymmärrystä Wilkinsin luonnonteologiselle 

raamatuntulkinnalle, mutta kuinka sitten on Peter Heylynin laita? Cosmographien Kuun toista 

maailmaa käsittelevässä osiossa Heylyn ei ota suoraan kantaa raamatuntulkintaan liittyviin 

kysymyksiin. Hänen ajattelusta suhteessa luonnonteologiaan voidaan kuitenkin päätellä jotain 

Cosmographien johdannosta. Siinä Heylyn esittelee oppialansa etuja hieman samaan tapaan, 

kuin Wilkins puhuu astronomian hyvistä puolista. Myös Heylynille hänen kirjansa aihe lisäsi 

ymmärrystä Jumalan työstä: 

…ei ole toista tiedon haaraa, joka olisi hyödyllisempi pyhän Raamatun oikeaan 

ja täydelliseen ymmärtämiseen, kuin kirkollinen ja maallinen historia; tai mikä 

valaisisi paremmin monia siinä [Raamatussa] esiintyviä pimeitä kohtia, varsinkin 

molempien testamenttien ennustuksellisissa kirjoituksissa… Maantieto on 

ylitsepääsemättömän hyödyllinen raamattua lukiessa, sillä se auttaa löytämään 

paratiisin paikan, niiden maiden rajat, jotka siinä mainitaan; ja erityisesti 

suhteessa patriarkkojen, profeettojen, evankelistojen ja apostolien 

                                                           
a foole that will despise his mother. Why should we thinke that you or Copernicus can better understand the 

Scripture phrase, then the Church of God from time to time hath done?” Ross 1646, 10. 
190 Ks. esim. Wilkins 1640b, 30. 
191 “As this Knowledge may conduce to the proving of a God, and making Men religious; so likewise may it serve 

to confirme unto us the Truth of the Holy Scriptures: since the sacred Story, in the order of it's narrations, do's so 

exactly agree with the conversions of Heaven, and Logisticall Astronomy.” Wilkins 1640b, 240. 
192 ”very preposterous” Ross 1646, 117. 
193 “…sure one would thinke that Astronomicall truths had more need of the Scripture confirmation, then the 

Scripture of them.” Ross 1646, 117. 
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matkustamiseen, ja niin, itse Kristuksen, joita ei voisi muuten ymmärtää, paitsi 

maantieteellisten taulukoiden ja kuvausten avulla.194 

Toisin kuin Wilkinsille, Raamattu on Heylynille yhä ensisijainen lähde totuudelle, jota 

maallinen tieto vain auttaa tulkitsemaan. Rossin tavoin Heylyn on sidoksissa skolastiseen 

traditioon, jossa totuus löytyy viimekädessä pyhän tekstin auktoriteetista, kun Wilkinsin 

luonnonteologia luotti järkeen ja luonnon havainnointiin tienä luojan luo.195 Luonnonteologia 

näytti mahdollistavan Wilkinsille Kuun toisen maailman yhteensovittamisen kristinuskon 

kanssa, kun taas Rossin skolastiseen järjestelmään nojaavan uskon ja maailmojen 

moninaisuuden väliset ristiriidat olivat ylitsepääsemättömiä. Uskon että Rossin tavoin näin oli 

myös Heylynille. Seuraavassa luvussa esitän tulkintani siitä, kuinka Heylynin Cosmographien 

uskonnollissävytteiset viimeiset rivit viittaavat Kuun toiseen maailmaan liittyviin teologisiin 

kysymyksiin. 

 

4.2. Cosmographien loppu: Kuun toisesta maailmasta aristoteeliseen 

kosmologiaan  

Cosmographien Kuun toista maailmaa käsittelevästä osiosta on nähtävissä, että Peter Heylyn 

oli tutustunut aiheesta käytyyn keskusteluun. Heylynin on täytynyt olla tietoinen myös Kuun 

toiseen maailmaan ja kopernikaaniseen teoriaan liittyvistä teologisista ongelmista. Sen vuoksi 

on mielenkiintoista, että Kuun toisen maailman käsittelynsä yhteydessä hän ei laisinkaan 

mainitse näitä ongelmia. Niihin on kuitenkin löydettävissä viittauksia kuuosiota seuraavasta 

kappaleesta. Siinä Heylyn siirtyy lopettamaan kirjansa uskonnolliseen sävyyn ja kehottaa 

                                                           
194 “…there is no particular branch of knowledge more usefull for the true and perfect understanding of holy 

Scripture, than that of Ecclesiasticall and Profane History; or which gives clearer light to many dark passages 

thereof, especially in the Propheticall writings of either Testament… Geography, which is exceeding usefull to 

the reading of the holy Scriptures, as in discovering the situation of Paradise, the bounds and borders of those 

Countries which are therein mentioued; especially with relation to the travels of the Patriarchs, Prophets, 

Evangelists and Apostles, yea of Christ himself, not otherwise to be comprehended and understood but by the help 

of Geographicall Tables and Descriptions.” Heylyn 1652, A GENERAL INTRODUCTION, 20. Cosmographien 

sivunumeroinnissa on tapahtunut virhe ja sivu 20 esiintyy siinä kaksi kertaa. Viittaan tässä jälkimmäiseen sivuun, 

joka on merkitty numerolla 20. 
195 Mukailen tässä argumentissa Robert J. Mayhewia. Mayhew rinnastaa Cosmographien kuvauksen maantiedon 

ja historian hyödyllisyydestä raamatuntulkinnassa sata vuotta myöhemmin ilmestyneeseen Saksalaisen Anton 

Friedrich Büschingin maantietoa käsittelevään kirjaan Erdebeschreibung (1754–1761). Siinä Büsching kirjoittaa, 

että maantiedon opiskelun päätarkoitus oli oppia Jumalasta. Mutta sen sijaan, että maantieto olisi auttanut 

valaisemaan Raamattua, hänelle se tarjosi tietoa maapallosta, joka opetti suoraan Jumalan tarkoituksesta. Mayhew 

pitää Büschingin ajatusta esimerkkinä luonnonteologisesta ajattelusta ja esittää sen vastakohtana Heylynin 

raamattukeskeisyyden. Büschingin ajatuksessa maantiedon hyödystä Jumalasta oppimiselle onkin epäilyksettä 

samankaltaisia piirteitä kuin Wilkinsin argumenteissa astronomian käyttökelpoisuudesta. Mayhew 2000, 36–37. 
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lukijaa nöyryyteen sielunsa pelastamiseksi. Seuraavaksi pohdin tämän kappaleen suhdetta 

edellä käsiteltyyn laajempaan Kuun toisen maailman teologiseen kontekstiin. 

Discourse Concerning a New Planetissa Wilkinsin nostaa astronomian hyvistä puolista esiin 

myös yhtä kristinuskon ydinarvoa, nöyryyttä, lisäävän vaikutuksen. Hän kirjoittaa: 

Ja kun itse pohdiskelen tämän mahtavan universumin outoa suunnattomuutta ja 

suuruutta, jonka rinnalla meidän Maamme on täysin huomaamaton piste… Miten 

suuri asia on olla monarkki pienessä osassa pistettä? Eivätkö saman tien 

muurahaiset voisi jakaa pienen kekonsa lukuisiin provinsseihin ja pitää yhtä isoa 

meteliä syöstessään hallitsijansa vallasta? ...Kaikki tämä maa, jossa sodimme; ja 

matkustamme ja tuhoamme kuningaskuntia, se on vain vähäisempi piste, kuin 

mikään niistä pienistä tähdistä, jotka tältä etäisyydeltä hädin tuskin erotamme. Ja 

kun sielu tätä vakavasti pohtii, rupeaa se halveksimaan tämänhetkisen 

olinpaikkansa ahtautta ja alkaa miettimään, kuinka saisi paikan kartanossa noissa 

laajoissa yläpuolisissa taivaissa, sellaisen, joka voisi paremmin tyydyttää sen 

ylhäisen ja jumalallisen luonteen.196 

Wilkinsin mielestä astronomia kautta saatu tieto herättää nöyryyttä ja tätä kautta auttaa 

ihmiskuntaa keskittymään siihen, mikä todella on tärkeää: Jumalan pohdintaan ja pyrkimään 

kohti sielunsa pelastamista. Cosmographien viimeisessä tekstikappaleessa Peter Heylyn pohtii 

maallisten ja Jumalallisten asioiden välistä yhteyttä samankaltaisesti. Lähes samaan 

hengenvetoon Kuun toisen maailman kanssa hän kertoo lyhyen tarinan Puolan ja Moskovan 

hallitsijoiden välisestä riidasta: Sovitellakseen riitaa Puolan kuningas lähetti Moskovan 

herttualle esineen, joka esitti taivaankansia ja -kappaleita sekä niiden liikettä. Moskovan 

herttua vastasi, että taivas ei ollut riittävä hyvitys, jos puolalainen ei antaisi takaisin niitä maita, 

joista riita oli syntynyt. Heylyn kuvaa vastausta ”sopimattomaksi”197 ja kirjoittaa: ”Ja pelkään, 

että näin [Moskovan hallitsijan tavoin] ajattelevia on liian paljon, jotka eivät päästäisi irti 

maatilkustaan vaikka saisivat tilalle kaikki taivaat.” 198  Heylyn jatkaa kehottamalla 

                                                           
196 Againe, when I consider with my self the strange immensitie and bignesse of this great Vniverse, in comparison 

to which, this Earth of ours is but as an undiscernable point: When I consider that I carry a Soule about me, of far 

greater worth than all this… Then mee thinks it must needs argue a degeneratenesse and poverty of Spirit, to busie 

my Faculties about so ignoble, narrow a subject as any of these earthly things. What a folly is it in Men to have 

such high conceits of themselves, for some small possessions which they have in the World above others, to keep 

so great a bussle about so poore a matter… What great matter is it to be Monarch of a small part of a point? Might 

not the Ants as well divide a little Mole-hill into diverse Provinces, and keep as great a stir in disposing of their 

government? …All this place wherin we warre; and travell, and dispose of Kingdomes, is but a point far lesse 

than any of those small stars, that at this distance are scarse discernable. Which when the Soule do's seriously 

meditate upon, it will begin to despise the narrownesse of it's present habitation, and thinke of providing for it 

selfe a mansion in those wider spaces above, such as may bee more agreeable to the noblenesse and divinity of 

it's Nature. Wilkins 1640b, 240–242. 
197 “Unworthy.” Heylyn 1652, Book IV, 197. 
198 “And much I fear there are too many of this mind, who would not lose their part on Earth for all Heaven it 

self.” Heylyn 1652, Book IV, 197. 
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lukijaa ”taivaallisen valtakunnan tunnolliseen ja varovaiseen etsintään”, 199  sillä 

maanpäällisistä maista kukoistavin jäi siitä äärettömästi jälkeen.200 

Wilkinsin tapaan Heylyn väheksyy maallisen vallan tavoittelua ja kehottaa lukijaa tutkimaan 

taivaita, jotta se toisi häntä lähemmäs Jumalaa. Siinä missä Wilkins tarkoitti tätä kirjaimellisesti, 

Heylyn puhuu kuvainnollisesti. Wilkinsille astronomia maallisena tieteenä lisäsi tietoa 

Jumalasta, Heylynille astronomian uusimmat tulokset olivat epäilyttäviä. Hänelle taivaiden 

valtakunta ei löytynyt kaukoputkella ja matematiikalla, vaan sydämellä ja Raamatulla. 

Olisi kuitenkin liian uskaliasta väittää, että Heylyn viittaa tässä kohtaa juuri Wilkinsiin ja tämän 

luonnonteologiaan. Varhaismodernina aikana oli yleistä, että maallista tietoa käsittelevät kirjat 

päätettiin kehotuksiin nöyrtyä Jumalan edessä. Heylyn saattoi hyvinkin vain seurata tätä 

käytäntöä ja samankaltaisuus Wilkinsin kanssa olla sattumaa. Robert J. Mayhew tulkitseekin 

kirjan kristillistä nöyryyttä korostavan lopun yhtäältä kertaavan lukijalle sen moraalisen 

opetuksen, toisaalta taas pyrkivän naamioimaan sen poliittista ja poleemista sisältöä.201 

Mayhewin tulkinta on täysin oikeutettu, mutta Kuun toisesta maailmasta käydyn keskustelun 

perspektiivistä Cosmographien lopusta voi lukea myös toisenlaisen viestin. Kirja päättyy202 

runoon, jonka Heylyn on poiminut skottilaisen humanistin ja runoilijan George Buchananin 

(1506–1582) teoksesta De Sphaera (1585, 1586). Runo vahvistaa Heylynin viimeisen 

tekstikappaleen kehotuksia nöyryyteen: se kertoo alati muuttuvasta ihmisten maailmasta, jossa 

kaikki on katoavaa, ja sen yläpuolisesta Jumalan ikuisesta valtakunnasta. Suhteutettuna 

edelliseen, Kuun toista maailmaa käsittelevään kappaleeseen, Heylynin lainaus tuntuu 

kuitenkin pelkkää moraalista saarnaa tarkoituksenhakuisemmalta. De Sphaera nimittäin oli 

didaktinen teksti, joka pyrki osoittamaan uudet kopernikaaniset teoriat Maan liikkeestä sekä 

auringon liikkumattomuudesta vääräksi ja aristoteelisen universumin mallin oikeaksi.203  

                                                           
199 “To the diligent and careful search of which Heavenly Kingdom I heartily commit the Reader…” Heylyn 1652, 

Book IV, 197. 
200 “That as much as the most flourishing Country which is here described, doth fall short of that Paradise wherein 

God placed our father Adam; so much and infinitely more did that Earthly Paradise fall short of the unspeakable 

glories of the Kingdom of Heaven.” Heylyn 1652, Book IV, 197. 
201 Mayhew 2000, 63–65. 
202  Tämän jälkeen seuraa vielä liitteet, jotka koostuvat taulukoista ja hakemistosta, mutta varsinainen 

käsittelyosuus päättyy tähän. 
203 Haskell 1998, 516–521; Abbott, 2006. Buchananin tuotantoon kuului tyranniaa kritisoivia näytelmiä ja D. M. 

Abbottin mukaan hän ihaili Calvinia. Rerum Scoticarum historiassaan (1582) Buchanan esittää, että kuninkaiden 

valta tuli kansalta, joka saattoi oikeutetusti vastustaa ja rankaista valtiaita. Tällaiset kirjoitukset poikkesivat 

jyrkästi Heylynin poliittisesta ajattelusta, joka perustui keskusvallan vahvaan auktoriteettiin ja vihamielisyyteen 
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Heylynin De Sphaerasta lainaamat säkeet kuvaavat Aristoteleeseen pohjaavan käsityksen 

maailmankaikkeudesta: ”Kuun alainen maailma, alati muuttuvine muotoineen” 204  on 

loputtomassa murroksessa. Sen kontrastiksi muodostuu ”taivaankansien takainen”205 Jumalan 

valtakunta, jossa kaikki on ikuista ja muuttumatonta. Viittaukset ajan kosmologisiin kiistoihin 

ovat ilmeiset: kysymys taivaankansista ja niiden takaisen maailmankaikkeuden ikuisesta 

muuttumattomuudesta oli perinteisen universumin mallin kannattajille yksi tuskallisimmista – 

väittiväthän heidän vastustajat, että Galilein havainnot romuttivat tämän maksiimin 

täydellisesti. 

Runon viittauksia ajan kosmologisiin kiistoihin vahvistaa sitä edeltävä siirtymä, jossa Heylyn 

hyppää lähes huomaamatta Kuun toisesta maailmasta taivaan valtakunnan käsittelyyn. Kun hän 

on kehottanut etsimään uutta maailmaa Kuun sijaan eteläiseltä pallonpuoliskolta, Heylyn 

kirjoittaa: ”Enkä erehdy, jos tätä etelän tuntematonta mannerta etsiessäni halveksin kaikkia 

ylimielisiä ajatuksia; tai että haluaisin kenenkään olevan niin rakastuneita tähän maailmaan, 

että he eivät etsisi toista maailmaa ylhäältä taivaista.”206   Vain muutaman lauseen sisällä 

sanalla ”maailma” on kolme eri merkitystä: ensin Heylyn viittaa sillä Kuun toiseen maailmaan 

sitten Amerikkojen kaltaiseen uuteen maailmaan eteläisellä pallonpuoliskolla ja, 

lopulta, ”maailmalla” on täysin päinvastainen merkitys Jumalan taivaallisena valtakuntana. 

Äkkiä Heylyn ei kirjoitakaan enää taivaan fiktiivisesta maailmasta, vaan siirtyy todellisen 

maanpäällisen uuden maailman kautta Jumalalliseen maailmaan. De Sphaeran runo 

konkretisoi tuon Jumalan maailman osaksi oikeaa aristoteelista universumiamme. Runoa 

lukiessaan lukijalla oli vielä muistissa Heylynin edellisen kappaleen panos Kuun toiseen 

maailmaan liittyvään keskusteluun. Hän saattoi yhdistää runon tuohon keskusteluun – 

erityisesti, jos hän oli tutustunut Kopernikuksen teorioista sekä Kuun toisesta maailmasta 

käytyyn väittelyyn ja De Sphaeraan osana tuota polemiikkia. 

Pidänkin mahdollisena, että Heylyn lopetti kirjansa viestiin, joka toimi kahdella eri tasolla: 

ensinnäkin se kehottaa lukijaa nöyryyteen Jumalan edessä, kun hän on tutustunut kirjan 

laajempaan sisältöön, kuten Mayhew tulkitsee. Toiseksi suhteessa sitä edeltävään, Kuun toista 

                                                           
kalvinismia kohtaan. Nämä ristiriidat korostavat Heylynin valitseman lainauksen erikoisuutta – paitsi jos otetaan 

huomioon De Sphaeran ajan astronomisiin kiistoihin liittyvä konteksti. 
204 “The World beneath the Moon, its shapes doth varie…” Heylyn 1652, Book IV, 197. 
205 “But That above the Spheres…” Heylyn 1652, Book IV, 197. 
206 ”Nor would I be mistook, as if in my pursuit of this Terra Incognita, I put scorn on any of sublimer thoughts; 

or that I would have any man so much in love with the present World, as not to look for another World in the 

Heaven above.” Heylyn 1652, Book IV, 197. 
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maailmaa käsittelevään kappaleeseen, se puolustaa aristoteelista näkemystä universumista 

oikeana ja Jumalallisena.  

Jos Heylynin kriittisyys Wilkinsin edustaman kopernikanismin teologisiin ongelmiin täytyy 

lukea rivien välistä, on Alexander Ross jälleen kerran suorasanaisempi. Ross tuomitsee heti 

kirjansa alussa Wilkinsin edustaman ”nousukkaan uutuuden koskien Maan liikettä”207, sillä: 

Sinä [Wilkins] sanot, että se ei ole kuin uutuus filosofian piirissä, mutta minä 

sanon, että se kaivaa maata jumaluusopin alta: sillä jumaluusoppi kertoo meille, 

että auringon paikalla pysyminen ja Maan liikkuminen ovat Jumalan 

yliluonnollisen voiman aikaansaamia ihmeitä: sinun uusi filosofiasi kertoo meille, 

että ne ovat luonnon tavallista kulkua; ja näin, jos tämä sinulle myönnetään, voit 

muuttaa jumaluusopin luonnonfilosofiaksi ja sekoittaa keskenään Jumalan ja 

luonnon työt.208 

Ross oli tulkinnut Wilkinsiä oikein: puolustaessaan kopernikanismia The Discovery of a World 

in the Moonessa ja Discourse Concerning a New Planetissa Wilkins sekoitti teologiaa ja 

maallisia tieteitä. Hän teki sen tavalla, joka tuli 1600-luvun kuluessa yhä suositummaksi 

latitudiaarien ja muiden luonnonfilosofien keskuudessa. Luonnonteologiaan elimellisesti 

liittyvä luotettavan tiedon luokittelu auttoi Wilkinsiä sivuuttamaan hankalat Kuun elämään 

liittyvät teologiset kysymykset epäolennaisena, sillä niiden vastaukset olivat hänelle 

luonteeltaan erittäin epävarmaa tietoa. Heylynin Kuun toisen maailman representaatiossa tämä 

teologinen konteksti ei ole erityisen vahvasti esillä. Siitä on kuitenkin tarkalla lukemisella 

nähtävissä merkkejä kuuosion jälkeisestä kappaleesta. Heylyn käyttää aristoteelista 

kosmologiaa kuvauksena oikeasta Jumalallisesta maailmanjärjestyksestä ja lisää näin Kuun 

toisen maailman representaatiolleen valheellisuuden ja jumalattomuuden leiman. 

Se miksi Heylyn kätki Kuun toiseen maailmaan liittyvän teologisen mielipiteensä tällä tavalla 

rivien väliin, jää avoimeksi kysymykseksi. Aristoteleen tai skolastisen järjestelmän 

puolustaminen ei 1650-luvulla ollut mitenkään tavatonta. Samoin Kuun toisen maailman 

teologisten implikaatioiden pohtiminen oli tavanomaista aiheeseen liittyvässä keskustelussa. 

                                                           
207 “…an upstart novelty concerning the Earth's motion…” Ross 1646, 1. 
208 “You say it's but a novelty in Philosophy, but I say it intrencheth upon Divinity: for Divinity tells us, that the 

standing of the sun, and moving of the earth are the miraculous workes of Gods supernaturall power: your new 

Philosophy tells us, that they are the ordinary workes of Nature; and so this scope being granted, you may turn 

Divinity into naturall Philosophy, and confound the works of God, and of Nature.” Ross 1646, 2. 
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Ehkä Heylyn koki sisällissodan jälkeen asemansa sen verran tukalaksi, että halusi olla 

samaistumatta liian vahvasti Alexander Rossiin. Olihan Ross Heylynin tapaan puolustanut 

vahvan poleemisesti sisällissodassa hävinnyttä puolta. Rossin vastustajan John Wilkinsin tähti 

sen sijaan oli sodan jälkeen nousussa: Cosmographien julkaisuvuonna hänet nimitettiin 

Oxfordin yliopistoa johtavaan komiteaan ja vuonna 1656 Wilkins nai itse lordiprotektori Oliver 

Cromwellin sisaren Robina Frenchin.209 On myös mahdollista, että Heylyn ei halunnut joutua 

suoraan yhteenottoon kopernikaanista maailmanjärjestystä puolustavien kanssa, sillä toisin 

kuin skolastinen teologia, astronomiassa tarvittava matematiikka ei ollut hänen vahvoja 

osaamisalueitaan. 210  Oli syy mikä tahansa, Kuun toisen maailmaan liittyvien teologisten 

kysymysten piilottaminen rivien väliin on johdonmukaista sekä koko Cosmographien että sen 

kuuosion tyylin kanssa. Esittäähän Heylyn molemmissa kannanottonsa ja mielipiteensä 

enemmän tai vähemmän verhoillusti. 

Kun nyt olen esittänyt tulkintani Peter Heylynin Cosmographien Kuun toista maailmaa 

käsittelevästä osiosta, peilaan lopuksi näitä tulkintojani Heylynin kuuosiota aikaisemmin 

tarkastelleiden tutkijoiden näkemyksiin. Cosmographie on suurimmilta osin jäänyt aiheen 

tutkimuksessa huomiotta ja olen löytänyt vain kaksi sitä käsittelevää kommenttia. 

Ensimmäinen näistä löytyy Kuuta käsittelevän tutkimuksen klassikosta, Marjorie Hope 

Nicolsonin vuonna 1948 julkaistusta Voyages to the Moonista. Nicolson 

kirjoittaa: ”[Cosmographie] sisältää paljon pohdintaa kuumaailmasta. Heylynin mielestä hänen 

aikansa on edennyt pitkälle Lukianoksen fantasiasta ja antaa ymmärtää, että tulevaisuudessa 

löydetään tavat olla yhteydessä kuuhun.”211 

Oma tulkintani poikkeaa jyrkästi oikeastaan jokaisesta Nicolsonin väitteestä. Heylyn ei 

mainitse Lukianoksen fantasiaa todistaakseen oman aikansa kehitystä, vaan samaistaakseen 

aikalaistensa Kuun toisesta maailmasta esittämät väitteet fiktioon. Heylyn ei myöskään ole sitä 

mieltä, että Kuun maailman kanssa voidaan tulevaisuudessa olla yhteydessä. Hän esittää tämän 

nimenomaan muiden ajatuksena, jota hän itse karsastaa. Lyhyesti sanottuna, Heylyn ei kirjoita 

Kuuhun liittyvästä oman aikansa kehityksestä positiiviseen sävyyn, niin kuin Nicolson 

                                                           
209 Calloway 2014, 73; Shapiro 1969, 3 & 111–114. 
210 Johns 1998, 33. 
211  ”[Cosmographie] contains a good deal of discussion of the moon-world. Heylyn feels that his age has 

proceeded far from the fantasy of Lucian and implies that means of communication with the moon will be 

discovered.” Nicolson 1948, 267. 
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väittää.212 Nicolsonin luentaa voisikin kritisoida pintapuoliseksi. Se myös jättää kokonaan 

huomiotta laajemmat Cosmographieen ja Heylyniin liittyvät kontekstit ja myös sen, kuinka 

kuuosio on sijoiteltu kirjan sisällä.213 

Toinen tulkinta Cosmographien Kuun toista maailmaa käsittelevästä osiosta löytyy David 

Cressyn, varhaismoderniin Englantiin erikoistuneen emeritusprofessorin, artikkelista Early 

Modern Space Travel and the English Man in the Moon (2006). Siinä Cressy peräänkuuluttaa 

vähälle huomiolle jääneitä kulttuurillisia konteksteja englantilaiselle varhaismodernille 

kuukeskustelulle. Cressy mainitsee Peter Heylynin heti esiteltyään John Wilkinsin ja 

Alexander Rossin kirjallisen polemiikin. Cressy ei kuitenkaan oman tulkintani tapaan pidä 

Heylyniä Rossin tavoin aristoteelisen järjestelmän puolustajana, vaan kuvaa Cosmographien 

mielipidettä ”ympäripyöreäksi.” 214  Cressy mainitsee Heylynin kärsimykset sisällissodassa 

syyksi, miksi tämä ”jälleen yksi astronomiasta innostunut kirkonmies” pidättäytyi 

spekuloimasta enempää Kuusta ja pitäytyi maallisissa asioissa. 215  Cressy käyttää aivan 

artikkelinsa lopussa Heylyniä esimerkkinä henkilöstä, joka uskonkiistojen vuoksi päätti luopua 

teologiselta kannalta hankalista aiheista, kuten Kuun toisesta maailmasta. Cressy myös pohtii, 

että kenties John Wilkins aikalaisineen päätyi ajattelemaan samoin ja varoivat tämän vuoksi 

menemästä liian pitkälle spekuloinnissa Kuun asukkaista.216 

Vaikka olenkin Cressyn kanssa samaa mieltä siitä, että uskonnolliset kiistat ja maallinen 

politiikka olivat tärkeä konteksti Kuun toiseen maailmaan liittyvässä kiistelyssä ja vaikuttivat 

merkittävästi kirjoittelun sävyyn, on hän mielestäni sijoittanut Heylynin väärälle puolelle näitä 

kiistoja. Cressy jättääkin huomiotta Alexander Rossin ja Peter Heylynin uran ja ideologian 

samankaltaisuuden, Heylynin esittämät mielipiteet muualla Cosmographiessa sekä kuuosion 

sijoittelun kirjan sisällä. Tarkemmalla lukemisella ja kontekstualisoinnilla Cosmographien 

                                                           
212 Myös väite, että Cosmographie sisältää paljon pohdintaa kuumaailmasta on erikoinen. Alle yksi sivu tuhannen 

sivun teoksessa ei ole paljon, varsinkin kun Heylynin aikana aiheelle omistettiin kokonaisia kirjoja. 
213 Tämä on toisaalta ymmärrettävää, kun ottaa huomioon Nicolsonin työn pioneerimäisen luonteen. Voyages to 

the Moonissa Nicolson kartoittaa ensimmäisenä tutkijana varhaismodernia Kuuhun matkaamisen kirjallista 

perinnettä. Cosmographieta ei ole mainittu kirjan leipätekstissä lainkaan, vaan lyhyt kuvaus siitä löytyy kirjan 

aihetta käsittelevästä kirjallisuusluettelosta. Nicolson lienee siis tutustunut Cosmographieen vain kursorisesti. 
214 “Circumspect.” Cressy 2006a, 975. 
215 “Peter Heylyn (1599–1662), yet another English clergyman with astronomical enthusiasms, was circumspect 

about the possibility of ‘another world in the moon, inhabited as this is by persons of divers languages, customs, 

polities and religions.’ Heylyn’s misfortunes in the English Revolution, when he lost his livings, his estates, and 

his library, persuaded him that ‘geography is better than divinity.’ In his massive 1652 Cosmographie … he 

expressed ‘stronger hopes of finding a new world’ in Terra Australis than on another planet.” Cressy 2006a, 975–

976.  
216 Cressy 2006a, 981. 
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kuuosion ”ympäripyöreydestä” paljastuu aristoteelisuutta, skolastisuutta ja vanhoja 

auktoriteetteja puolustava viesti. Cressyn mainitsemasta ”innostuksesta” astronomiaa kohtaan 

en ole löytänyt todisteita muualta tutkimuskirjallisuudesta, eikä Cressykään esitä väitteensä 

tueksi Cosmographien kuuosion lisäksi muita todisteita. Oman tulkintani mukaan 

Cosmographien kuusosio kumpusi halusta puolustaa vanhoja instituutioita, ei niinkään 

kiinnostuksesta uusia teorioita kohtaan. 
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5. Johtopäätökset 

Peter Heylynin Cosmographien Kuun toista maailmaa käsittelevä osio on perinteisen 

aristoteelisen ja skolastisen järjestelmän puolustus. Heylyn näki John Wilkinsin ja Francis 

Godwinin edustama kopernikanismin uhkana, sillä se ei ainoastaan pyrkinyt romuttamaan 

Aristoteleeseen perustuvan universumin vaan se uhkasi myös korvata aristoteelisen tietoteorian 

ja perinteisen skolastisen raamatuntulkinnan mallin omillaan. Tällaisen kehityskulun Heylyn 

koki uhkana, sillä uskoi sen johtavan maalliseen sekä uskonnolliseen epäjärjestykseen ja 

lopulta Englannin sisällissodan kaltaiseen kaaokseen. Saman kaltaisia kiistelyjä 

maailmankaikkeudesta, tiedon luonteesta ja raamatuntulkinnasta käytiin myös laajemmilla 

rintamilla, mutta niiden yksi polttopiste Englannissa vuosina 1638–1652 oli Kuu. 

Cosmographien Kuun toista maailmaa käsittelevällä osiollaan Peter Heylyn osallistui tähän 

keskusteluun puolustaakseen oikeaksi katsomaansa maailmankaikkeutta, maallisia oppeja 

koskevaa epistemologiaa sekä uskonnon pohjana pitämäänsä raamatuntulkintaa. Tavoitteensa 

pohjalta Heylyn rakensi Kuun toisen maailman representaationsa yhdistelemällä kekseliäästi 

eri konteksteja häntä ympäröineestä merkitysten verkostosta.  

Heylyn suuntasi puolustuksensa erityisesti John Wilkinsiä vastaan. Vaikka Heylyn ei mainitse 

Wilkinsiä nimeltä on Cosmographien kuuosio tarkoitettu erittäin todennäköisesti Wilkinsin 

The Discovery of a World in the Moonessa sekä Discourse Concerning a New Planetssa 

esittämien ajatuksien kritiikiksi. Heylyn esittää Wilkinsin todennäköisenä pitämän Kuun toisen 

maailman osiossa, jossa hän käsittelee fiktiivisiä maailmoja ja rinnastaa Wilkinsin vakavissaan 

esittämän mahdollisuuden antiikin satiiriperinteen visioihin taivaassa sijaitsevista maailmoista. 

Näin Heylyn asemoi oman aikansa luonnonfilosofisen ja astronomiaan perustuvan pohdinnan 

Kuun toisesta maailmasta osaksi fiktiota. 

Kuun toisen maailman fiktionaalisuudella Cosmographiessa on kuitenkin kosmosta koskevia 

kiistoja laajempi konteksti. Kuuosiollaan Heylyn asemoituu osaksi myös aikansa 

epistemologisia kiistoja. John Wilkins oli soveltanut kysymykseen Kuun toisesta maailmasta 

tietoteoriaa, jossa luonnonfilosofisen tiedon luotettavuus nähtiin jatkumona luotettavimmasta 

tiedosta kohti epäluotettavimpaa. Alexander Ross puolestaan oli vastauksessaan Wilkinsille 

puolustanut perinteistä Aristoteleeseen nojaavaa kaksinapaista näkemystä tiedon 

luotettavuudesta. Cosmographiessa Heylyn nojasi Rossin tavoin aristoteeliseen tiedon 

luokitteluun. Siinä missä Ross hyökkää Wilkinsiä vastaan suorasanaisesti, kritisoi Heylyn 
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häntä hienovaraisemmin. Koska Cosmographien aihealueet olivat luonnonfilosofian ja 

astronomian sijaan ihmiseloa ja maanpäällisiä asioita käsittelevät maantieto, historia ja 

politiikka, saattoi Heylyn Wilkinsin tapaan käyttää mahdollisuutta ja todennäköisyyttä 

kuvaavia termejä, vaikka pitäytyikin aristoteelisessa traditiossa. Esitettyään maapalloa 

koskevat tietonsa Wilkinsin tapaan todennäköisyyden eri asteilla Heylyn niputtaa kaikki Kuun 

toiseen maailmaan liittyvät kirjoitukset, muinaiset satiirit ja modernit tutkielmat, osaksi fiktiota. 

Näin Heylyn osoittaa, Wilkinsin omin keinoin, Kuun toisen maailman kuuluvan tiedon 

luotettavuuden heikoimpaan kategoriaan. 

John Wilkinsin ja Alexander Rossin käymä kirjallinen polemiikki ei rajoittunut pelkästään 

maallisiin asioihin, vaan molemmat ottivat kantaa Kuun toiseen maailmaan liittyviin 

teologisiin kysymyksiin. Tulkitsen John Wilkinsin The Discovery of a World in the Moonessa 

sekä Discourse Concerning a New Planetssa esittämän tulkinnat Raamatusta 

luonnonteologisiksi. Tämä luonnonteologia mahdollisti Wilkinsin ohittaa kiperät Kuun toiseen 

maailmaan liittyvät kysymykset, sillä niihin löydettävissä olevat vastaukset olivat luonteeltaan 

epävarmaa tietoa ja siksi ne olivat kristinuskon kannalta epäoleellisia kysymyksiä. Alexander 

Ross pysytteli sen sijaan perinteisessä skolastisessa raamatuntulkinnassa. Hänelle 

kopernikaanisen Kuun toisen maailman sovittaminen Raamatun auktoriteetin kanssa oli 

mahdotonta. Heylynin raamatuntulkinta Cosmographiessa oli niin ikään skolastisen tradition 

mukaista. Hän ei ota kuitenkaan suoraan kantaa teologisiin kysymyksiin Kuun toista maailmaa 

käsittelevässä kappaleessaan. Sen jälkeisessä, kirjan päättävässä, kappaleessa Heylyn 

kuitenkin esittää vahvasti Rossia myötäilevän mielipiteensä. Heylyn on kietonut kehotuksensa 

Jumalan edessä nöyrtymisestä kielikuviin Kuun toisesta maailmasta ja astronomiasta. Kirjan 

päättävä runo on lainaus Kopernikuksen teoriaa kritisoivasta De Sphaerasta ja se korostaa 

Jumalan luomaa universumia aristoteelisena. En halua tällä tulkinnallani kiistää Robert J. 

Mayhewin mielipidettä siitä, että Cosmographien lopun tarkoitus oli kehottaa kirjan lukijaa 

nöyryyteen Jumalan edessä. Mielestäni lopusta voi kuitenkin tämän lisäksi lukea, suhteessa sitä 

edeltäneeseen Kuun toista maailmaa käsittelevään kappaleeseen, myös aristoteelisen 

universumin puolustuksen oikeana ja Jumalallisena. 

Yhtenä tärkeänä kontekstina Cosmographien kuuosiolle kartoitin Kuun toisen maailman 

politisoitumista. Vahvaa kruunun ja kirkon keskusvaltaa puolustavat liittivät 1610–1640-luvun 

Englannissa kopernikanismin usein osaksi laajempaa liikehdintää, jonka katsoivat horjuttavan 

vakaata yhteiskuntajärjestystä. Alexander Ross oli samankaltaisilla argumenteilla kritisoinut 
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Wilkinsin ajatuksia vaarallisiksi ja varoittanut niiden johtavan koko yhteiskunnan 

epävakauteen. Myös Peter Heylyn puolusti, niin Cosmographiessa kuin laajemmassaan 

tuotannossaan, vahvaa ja vakaata maallista ja kirkollista keskusvaltaa ja katsoi Englannin 

ajautuneen sisällissotaan, kun kruunun ja kirkon auktoriteetit väärin perustein 

kyseenalaistettiin. Heylyn vihjaakin miesten, jotka pitivät Kuun toista maailmaa 

todennäköisenä syyllistyneen ylimielisyyteen, kun he asettuivat oman totuutensa herroiksi 

vanhoista auktoriteeteista piittaamatta. Peter Heylyn lieneekin nähnyt Wilkinsin Kuun toisen 

maailman ”todennäköiseksi tekemisen” esimerkkinä ajattelusta, joka vaaransi yhteiskunnan 

vakauden ja oli johtanut sisällissotaan. 

Siihen miksi Heylyn piilotti Kuun toista maailmaa koskevat viestinsä rivien väliin, sen sijaan 

että olisi ottanut niihin suoraan kantaa, tutkimukseni ei tarjoa suoraa vastausta. Tämä on 

kuitenkin johdonmukaista koko Cosmographien tyylin kanssa, jossa Heylyn kyllä esittää 

mielipiteitä esimerkiksi aikansa poliittisiin ja teologisiin kysymyksiin, mutta ei useinkaan 

suoraan, vaan enemmän tai vähemmän verhotusti. Lisäksi on muistettava, että Kuun toisesta 

maailmasta tai maailmankaikkeuden oikeasta mallista käytyyn keskusteluun edes 

pintapuolisesti tutustunut lukija todennäköisesti yhdisti Kuun toisen maailman aikansa 

poliittisiin ja teologisiin kiistoihin, ilman, että Heylynin tarvitsi niitä suoraan kirjoittaa auki.  

Cosmographien lopun hypähdys sen maapalloon rajatun aihealueen ulkopuolelle ja fiktiivisten 

maailmojen pariin tuntuu nykylukijalle irralliselta. Sille, miksi Heylyn näki Kuun toisen 

maailman käsittelyn sopivan osaksi teostaan, olen tarjonnut kaksi selitystä. Ensimmäiseksi, 

kopernikaanisen universumin mallin ajajat olivat Galilein jälkeen omaksuneet maantiedon 

piiriin kuuluneita kirjallisia ja visuaalisia konventioita Kuun kuvaamiseen ja käyttivät niitä 

retorisena keinona alleviivatakseen Maan ja Kuun samankaltaisuutta. Kuu oli heidän 

käsittelyssään ikään kuin siirtymässä maantiedon piiriin kuuluvaksi. Heylyn todennäköisesti 

katsoi, että tällaista kehitystä oli tarpeellista kommentoida maantietoa käsittelevässä teoksessa. 

Toiseksi, Heylyn on kirjoittanut Cosmographien osana ensyklopeedista ja renessanssin 

emblemaattista perinnettä. Nämä varhaismodernit tiedontuottamisen konventiot näkivät myös 

sepitteellisen tiedon esittämisen hyväksyttävänä tai jopa toivottavana osana jonkin aihealueen 

kokonaisesitystä. Heylynin ja hänen aikalaisten mielestä ei mielikuvitusmaailmojen 

kuvaaminen samassa tekstissä millään tavalla vähentänyt todellisista paikoista esitetyn arvoa. 

Toisaalta mielikuvitusmaailmojen mukaan ottaminen mahdollisti Heylynin ottaa kantaa Kuun 

toisessa maailmassa tiivistyvään huolestuttavaan kehitykseen: kopernikanismin uhkaan, 
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aristoteelisen järjestelmän ja konventioiden kyseenalaistamiseen ja skolastiseen perinteeseen 

nojautuvan raamatuntulkinnan murenemiseen. 

Oma tulkintani poikkeaa kahden aiemman Cosmographien kuuosion maininneen tutkijan, 

Marjorie Hope Nicolsonin ja David Cressyn, tulkinnoista. Nicolson on lyhyessä maininnassaan 

katsonut Heylynin kirjoittavan positiiviseen sävyyn Kuun toisen maailman mahdollisuudesta 

ja oman aikansa kehityksestä. Oman tulkintani on päinvastainen, sillä mielestäni Heylyn 

nimenomaan pyrkii kritisoimaan oman aikansa väitteitä Kuun toisesta maailmasta. Cressy 

puolestaan pitää Helyniä astronomiasta kiinnostuneena kirkonmiehenä, joka aikansa 

uskonkiistojen vuoksi päätyi kirjoittamaan Kuun toisesta maailmasta epämääräisesti. Tästä 

poiketen katson, että Heylyn kirjoitti kuuosionsa, koska oli huolestunut oman aikansa 

kehityksestä, ei siksi, että astronomian uusin kehitys olisi kiehtonut häntä. Cressyn ja Karl S. 

Guthken tulkinta siitä, että John Wilkins pidättäytyi menemästä Kuun asukkaita koskevissa 

pohdinnoissaan pidemmälle aikansa uskonnollisen ilmapiirin takia, on mielestäni oikeutetumpi. 

Huomasin kuitenkin, että Wilkinsin vaikenemista voi pohtia myös toiselta kannalta. Oman 

tulkintani mukaan se johtui Wilkinsin orastavasta luonnonteologisesta ajattelusta: Wilkinsin 

latitudiaarisessa luonnonteologiassa Kuun asujaimiston tarkempi pohtiminen oli tarpeetonta, 

sillä niitä koskeva tieto oli epävarmaa, eikä kuulunut kristinuskon kannalta merkityksellisiin 

kysymyksiin.217  

Siihen kuinka Cosmographien ja muut päälähteeni vastaanottanut yleisö tulkitsi niiden 

representaatioita Kuun toisesta maailmasta, en ole tämän tutkimuksen puitteissa ottanut kantaa. 

Olen kuitenkin tarjonnut makua siitä, kuinka monimutkainen yksittäisen henkilön erilaisille 

teksteille ja muille konteksteille perustuva tulkinta ja tästä kumpuava representaatio saattoi olla. 

Kuun toista maailmaa käsittelevien kirjoitusten vastaanotto yksittäisiä kirjoittajia laajemman 

yleisön silmissä olisikin mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde ja tätä tutkimusta täydentävä 

näkökulma, johon aihealueen tutkimuksessa on vasta alettu tarttua. 

Jatkotutkimusta kaipaisi myös tässä pro gradussa hieman sivuosaan jäänyt Francis Godwin. 

Tutkimuksessani The Man in the Moonen merkitys tulee ilmi ikään kuin Wilkinsin välityksellä, 

vaikka on selvää, että sillä oli suuri vaikutus Kuun toisesta maailmasta käytyyn keskusteluun 

myös itsenäisenä teoksena. Ongelmalliseksi Godwinin tekstin analysoinnissa tämän 

                                                           
217 Myönnän kuitenkin, että Cressyn ja Guthken kuvaama ajan uskonnollinen ilmapiiri on ollut vaikuttamassa 

Wilkinsin luonnonteologiseen ajatteluun – hänen luonnonteologia on osittain kehittynyt reaktiosta 

yhteiskunnassa esiintyvään jatkuvaan uskonasioista kiistelyyn. 
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tutkimuksen puitteissa osoittautui se, että kirja asettuu muita lähteitäni merkittävämmin fiktion 

kenttään. Sen tarkempi tulkitseminen olisikin vaatinut vielä yhden näkökulman avaamista, 

nimittäin syvempää paneutumista varhaismoderniin fiktiivisen ja luonnonfilosofisen diskurssin 

vuorovaikutukseen. Samankaltaista otetta kaipaisi myös Johannes Keplerin Somnium, jossa 

luonnonfilosofinen pohdinta on sisällytetty fiktiivisen tarinan kehyksiin. Tutkimustani voisi 

siis hyvin laajentaa maantieteellisesti ottamaan paremmin huomioon Manner-Eurooppalainen 

keskustelu. Mielenkiintoinen tutkimusote voisi olla vertaileva tutkimus siitä, ilmeneekö 

englantilaisten ja manner-eurooppalaisten Kuun toisen maailman representaatioiden pohjalla 

olevassa raamatuntulkinnassa merkittäviä eroja.  

Cosmographien Kuuta käsittelevä osio osoittaa muutamassa kappaleessa, kuinka 

monimutkaisesta, erilaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurillisia virtauksia yhteen kietovasta, 

ilmiöstä Kuun toisesta maailmasta käydyssä väittelyssä oli kyse. Sen pitäminen 

pelkkänä ”tieteellisen vallankumouksen” sivuhaarana olisikin räikeä yksinkertaistus. 

Astronomiaan ja luonnonfilosofiaan sekoittuivat erottamattomasti ainakin politiikka, teologia, 

laajentuva käsitys maailmasta, muuttuva käsitys maailmankaikkeudesta, uudet tietoteoriat, 

henkilökohtaiset elämänkokemukset ja antiikista, keskiajalta sekä renessanssista periytyvät 

ajattelumallit ja perinteet. Viime kädessä tämä Kuun toiseen maailmaan kietoutunut 

merkitysten verkosto oli syy siihen, miksi Peter Heylyn nosti tuon uuden maailman esille 

maantietoa käsittelevässä Cosmographiessaan. Kuun toisen maailman käsitteeseen oli 

latautunut niin paljon merkityksiä, että se tarjosi Heylynille yllin kyllin tarttumapintaa, vaikka 

Cosmographien aiheella ei nykylukijan silmissä ole mitään tekemistä fiktiivisen avaruuden 

maailman kanssa.  

 

 

Nihil est sub sole novum. 

-Robert Burton Anathomy of Melancholyn astronomista väittelyä käsittelevien kappaleiden 

päätteeksi. 
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Liite 1: Cosmographien sivu 197 
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7. THE NEW WORLD IN THE MOON, was first of Lucians discovering; a man of eminent 

parts, but as ill a Conscience, Apostatizing from the faith in which he was 

bred. Aristophanes had before told us in one of his Comedies of a Nephelococcygia, or a City 

of Cuckoes in the Clouds. But Lucian was the first who found out this New World in 

the Moon: of which and of the Inhabitants of it, he affordeth us in one of his Dialogues a 

conceited Character. But of late times, that World which he there fancied, and proposed but as 

a fancie onely, is become a matter of a more serious debate: and some have laboured with great 

pains to make it probable, that there is another World in the Moon, inhabited as this is by 

persons of divers Languages, Customs, Polities, and Religions: and more then so, some means 

and wayes proposed to consideration for maintaining an intercourse and commerce betwixt 

that and this. But being there are like endeavours to prove that the Earth may be a Planet, why 

may not this Southern Continent be that Planet, and more particularly that Moon, in which this 

other World is supposed to be? Certainly there are stronger hopes of finding a New World in 

this Terra Australis, then in the Body of that Planet; and such perhaps as might exceed both in 

profit and pleasure the later discoveries of America. 

But I am no discourager of industrie and ingenuitie, which I love and honour wheresoever I 

find it. I know great Truths have many times been startled upon less presumptions. Nor would 

I be mistook, as if in my pursuit of this Terra Incognita, I put scorn on any of sublimer thoughts; 

or that I would have any man so much in love with the present World, as not to look for 

another World in the Heaven above. It is reported that in some controversie betwixt 

the Polander and the Duke of Moscovie, the King of Poland sent the Moscovite a 

curious Globe, representing the whole Heavenly Bodies, with the particular motion of each 

several Sphere: To which the Muscovite returned this unworthy Answer, Tu 

mihi Coelum mittis, Redde mihi Terras de quibus contendimus; You send me Heaven, faith he, 

but that will not satisfie, unless you give me back those Lands which are now in question. And 

much I fear there are too many of this mind, who would not lose their part on Earth for 

all Heaven it self. Whom I desire if any such peruse these Papers, to consider, That as much as 

the most flourishing Country which is here described, doth fall short of that Paradise wherein 

God placed our father Adam; so much and infinitely more did that Earthly Paradise fall short 

of the unspeakable glories of the kingdom of Heaven. To the diligent and careful search of 

which Heavenly Kingdom I heartily commit the Reader: not doubt∣ing but the Works 

of GOD which are here presented, and that vicissude of Humane affairs which is herein 

touched at, may prompt him to some serious thoughts of that mighty GOD who made all these 
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Works, in whom is no shew nor shadow of change. To whom be given all Glory, both in 

this World, and that to come. 

Quicquid enim Lurae gremio complectitur Orbis, 

Permutat variátque vices, trepidóque tumultu 

Aestuat & nunquam sentit pars una quietem. 

Nam ruit in sese, & civili vulnere semper 

Aut cadit, aut perimit; alióque renascitur ore, 

Rursus ut intereat; sic non est omnibus unum 

Partibus ingenium, non vis nativa. Sed Orbes 

Astriseri, & nitidi sublimis Regia Coeli 

Immunis senii, & vultu immutabilis uno 

Perpetuum servat solida & sincera tenorem. 

 

The Verses are G. Buchanans, in his Book De Spharea. Which I thus translate, and 

therewithall conclude this Work. 

 

The World beneath the Moon, its shapes doth varie, 

And change from this to that; nor can it tarie 

Long in one state: but with it self doth jar, 

Kils, and is kil'd, in endless Civil war. 

New-form'd again, 'tis but to die. The frame 

Neither of Bodies nor of Mindes the same. 

But That above the Spheres, the Heavens on high 

In which GOD reigns in glorious Majesty; 

Free from old Age, unchang'd, and of one face, 

Always presents it self in equal Grace. 

 

Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini tuo detur Gloria. 


