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Menneen vuoden uskontouutiset 
 

 

 

Suomalaisten toimittajien mielestä vuoden 2021 uskontouutinen oli Päivi Räsäsen 

saamat syytteet. Asia on todennäköisesti myös yksi alkaneen vuoden suurimpia 

uskontouutisia, kun Räsäsen oikeuskäsittely alkaa 24. tammikuuta. On helppo yhtyä 

siihen arvioon, että aiheen mediassa saaman huomion määrän perusteella se 

todellakin oli viime vuoden suurimpia uskontouutisia. Mutta siihen liittyy myös 

kansainvälinen näkökulma, jota ei ole toistaiseksi riittävästi analysoitu. Räsänen 

nimittäin on saanut tukea Yhdysvalloista tahoilta, joita voi kollektiivisesti nimittää 

kristillisiksi nationalisteiksi. He ovat poliittisesti vaikutusvaltaisia 

äärikonservatiivisia kristittyjä, jotka havittelevat myös maallista valtaa. Heidän 

mielenkiintonsa ulottuu Yhdysvaltain ulkopuolellekin, minkä Räsäsen saama tuki 

kertoo. 

 

* * * 

 

Ex-presidentti Donald Trumpin yhteydessä mainitaan usein, että hän sai vaaleissa 

merkittävän – ellei peräti ratkaisevan – kannatuksen valkoisilta evankelikaaleilta. He 

ovat olleet Trumpin uskollisimpia kannattajia; neljän vuoden presidenttikauden 

päättyessä heidän kannatuksensa oli lähes samalla tasolla kuin Trumpin valinnan 

aikoihin. Siihen ei juuri vaikuttanut Trumpin paljastuminen moraalisesti 

kelvottomaksi egoistiksi. Valkoisille evankelikaaleille tärkeintä oli, että Trump lupasi 
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ajaa heidän tavoitteitaan etenkin korkeimman oikeuden tuomarinimitysten 

välityksellä. 

 

Trump-evankelikaalit ovat kuitenkin alamäessä. Heidän piiristään on paljastunut 

aivan yhtä järkyttäviä hyväksikäyttötapauksia kuin katolisen papiston joukosta. 

Nuoremmat sukupolvet eivät enää helposti lähde kulkemaan vanhempiensa jäljissä. 

Yhdysvalloissa on kohta sata miljoonaa ihmistä eli 30 % väestöstä, jotka eivät ole 

sitoutuneet mihinkään kirkkoon. Heidät tunnetaan nimellä nones. Lasku on ollut 

erityisen jyrkkää protestanttien keskuudessa, kun taas katolisessa kirkossa lasku on 

ollut loivempaa. Entisiä evankelikaaleja kutsutaan nimellä exvangelicals. Heidän 

näkyvin puhehenkilönsä on toimittaja Chrissy Stroop. 

 

* * * 

 

Katolinen kirkko on jatkuvassa käymistilassa. Lokakuun 2021 alussa ranskalainen 

tutkimuskomissio kertoi surullisen suuresta hyväksikäyttötapausten määrästä maan 

katolisen kirkon piirissä. Saksassa tutkimukset ovat paljastaneet paljon uusia 

tapauksia erityisesti Kölnin ja Trierin hiippakunnissa. Hyväksikäyttö vaikuttaa olevan 

katolisen kirkon krooninen sairaus, jonka parantamiseen ei ole löytynyt kelvollisia 

lääkkeitä. Seuraava suuri kriisikeskus on todennäköisesti Puola, jossa kirkko on ollut 

kädetön tapausten käsittelyn edessä. 

 

Paavi Franciscus on kohdannut vastustusta synodaalinen kirkko -hankkeensa 

yhteydessä. Sen tarkoituksena on osallistuttaa entistä useampi katolilainen kirkon 

toimintaan ja uudistukseen. Kriitikoiden mielestä Saksassa on menty ”synodaalisella 

polulla” jo liian pitkälle. Toinen konservatiiveja ärsyttänyt paavin toimi oli asiakirja 

Traditionis custodes, jolla rajoitettin latinankielisen Trenton messun viettämistä. 

Syynä on se, että messun viettoa oli usein käytetty paavinvastaisen konservatiivisen 

vähemmistön taisteluinnon lietsomiseen ja hajaannuksen synnyttämiseen. 
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Marraskuussa Kotimaassa kerrottiin tiedosta, että Suomessa ”kymmenet luterilaiset 

papit” miettivät liittymistä katoliseen kirkkoon. Tämä oli varmasti rajua liioittelua, 

mutta herää myös kysymys, mihin katoliseen kirkkoon tällaiset papit haluaisivat 

liittyä: paavi Franciscuksen johtamaan vai tämän vihollisten edustamaan. Katolinen 

kirkko ei ole enää konservatiivinen monoliitti vaan yhä enemmän monikulttuurinen ja 

moniarvoinen kirkollinen yhteisö. 

 

* * * 

 

Venäjän ortodoksinen kirkko on patriarkka Kirillin johdolla ryhtynyt laajentamaan 

etupiiriään. Alexandrian patriarkaatin alueella se on ottanut siipiensä suojaan 102 

afrikkalaista pappia ja perustanut näitä varten eksarkaatin eli oman kirkollisen 

organisaation. Samanlaisia toimia Moskovan patriarkaatti on harjoittanut aiemmin 

Kaakkois-Aasiassa, ja suunnitelmia on myös Turkin varalle. Kirkollinen imperialismi 

on paralleeli Putinin poliittiselle imperialismille ja osoittaa, kuinka alamainen 

maalliselle vallalle ja epäitsenäinen Venäjän ortodoksinen kirkko on. Taustalla on 

myös kilpailu maailmanlaajuisen ortodoksian paalupaikasta Konstantinopolin 

ekumeenisen patriarkaatin kanssa. Paavi Franciscukselle Konstantinopolin patriarkka 

on ensisijainen keskustelukumppani ortodoksisessa kirkossa. Patriarkka Kirill 

haluaisi luultavasti muuttaa tämän asetelman. 

 

Mikko Ketola 
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Andrei Tarkovskin omakuvat  

Andrei Rubljov ja Andrei Gortšakov 

Mia Öhman 
 

 

 

Heinäkuussa 1984 Tarkovski piti lehdistötilaisuuden Milanossa. Hän julisti kalpean 

ja pahoinvoivan näköisenä jäävänsä länteen kahdesta syystä: koska elokuvien 

tekeminen Neuvostoliitossa ei onnistu sellaisella tavalla kuin hän haluaa, ja koska 

hänen poikaansa, Moskovaan mummonsa kanssa jäänyttä Andrei Tarkovski 

nuorempaa, ei päästetty länteen vanhempiensa luo. Tilaisuus tulkittiin melko 

yksiselitteisesti niin, että Tarkovski loikkasi länteen. Pikemminkin se oli Tarkovskin 

yritys järjestää asiat haluamallaan tavalla neuvostoviranomaisten kanssa: että poika 

pääsisi länteen, mutta että hänellä itsellään olisi vielä halutessaan mahdollisuus palata 

Neuvostoliittoon ja työskennellä siellä. 

 

Tuossa vaiheessa Tarkovskille oli jo valjennut, ettei hänen kuvittelemansa 

eurooppalainen vapaus merkinnyt mitään – vapaus ei ollut kiinni ihmisen 

olinpaikasta vaan hänestä itsestään. Tarkovski tiesi jo senkin, että elokuvien 

tekeminen oli kuitenkin ollut helpompaa Mosfilmin huomassa. Tarkovski ei 

uskaltanut mennä enää käymään Moskovassa viranomaisten pyynnöistä huolimatta, 

koska pelkäsi, ettei häntä päästettäisi takaisin länteen. Julkisuus oli keino saada 

systeemi taipumaan. Ei Tarkovski loikannut länteen, hän yritti saada idän ja lännen 

välisen rajan sulamaan. 

 

Andrei Tarkovski oli sielultaan ja sydämeltään venäläinen taiteilija. Hänen 

käsityksensä siitä, mikä taiteessa on tärkeää, perustui taiteen tuntemukseen ja 

sisäsyntyiseen intuitioon ihmisen yhteydestä korkeampaan voimaan taiteen kautta, 

henkisyyteen, jota ilman elämä olisi mieletöntä. Tarkovski oli runoilijan poika, köyhä 

mutta lahjakas vanhalla eurooppalaisella ja venäläisellä kulttuurilla ravittu lupaus. 



5 

 

Elokuvaohjaajaksi hän kasvoi muutamassa vuodessa Mihail Rommin opissa ja 

hämmästytti maailman runollisella näkemyksellään lapsisotilas Ivanista, joka unissa 

lentää ja iloitsee elämästä, valveilla vihaa ja tuhoaa saksalaisia, jotka tappoivat äidin. 

Seuraava elokuva Andrei Rubljov kertoi taiteilijasta, 1400-luvulla eläneestä pyhien 

kuvien maalarista. Elokuvan matka valkokankaalle katkesi määrittelykysymyksiin; 

vaikka suuri osa sen nähneistä ymmärsi, että kyseessä on mahdollisesti vuosisadan 

taideteos, neuvostosensorit päättivät ottaa aikalisän julkaisemisen suhteen. Aika oli 

sijoiltaan, eikä Tarkovski yksin pystynyt sitä raiteilleen vääntämään. 

 

Tarkovski oli lähtökohtaisesti taiteilija, joka ei kyennyt täyttämään tehtäväänsä 

neuvostoaikana. Tarkovskin käsitykset taiteilijuudesta, taiteesta ja taiteen tekemisestä 

olivat täysin ristiriidassa neuvostoelokuvan virkamiesten näkemysten kanssa, eikä 

hänelle tullut mieleenkään, että hän voisi olla se, joka on väärässä. Tarkovskin 

elokuvat edustivat jotain laajempaa kuin mihin sosialistisen realismin lokeroinnit 

venyivät ja tekivät kerta toisensa jälkeen pakolliset, systeemin vaatimat taiteellisten 

neuvostojen keskustelut teosten sisällöstä varsin absurdeiksi. Samalla Tarkovski tuli 

näyttäneeksi keskisormea koko systeemille, joka pyrki rajoittamaan taiteenkin 

vapautta. 

 

Tarkovskin elokuvien yksinkertaiset tai hullut mutta samalla viisaat henkilöt ovat 

velkaa Fjodor Dostojevskin luomalle ruhtinas Myškinille, Idiootille (1868). Myškin 

ei ole oikeasti idiootti, vaan äärettömän taitava ihmisten halujen ja pyrkimysten 

tulkitsija; liikanimensä hän on ansainnut sillä, että on tähän maailmaan liian avoin ja 

rehellinen. Tarkovskin neuvostoaikalaisten tajunnassa Dostojevskin venäläisestä 

jurodivyi-traditiosta kasvattamaan jumalhullun hahmoon rinnastuivat ja yhdistyivät 

prinssi Hamlet, Don Quijote ja Fellinin Tie-elokuvan (1954) lapsinainen Gelsomina. 

Jumalan hullu on siunattu, häneen ei pidä kajota. Jumalan hullu kertoo totuuden. 

Vuosien taistelu elokuvabyrokratian tuulimyllyjä vastaan teki Tarkovskista 

eräänlaisen jumalhullun: omanarvontuntoisen, jyrkän ja katkeran taiteilijan, joka otti 

kaiken irti erityisasemastaan länsiyleisön suosikkina eikä kumarrellut ketään. Olihan 

hän linkki ihmisen ja pyhyyden välissä. Tarkovski muistutti teostensa henkilöitä – 
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ehkä eniten kahta Andreita, jotka saavat sysäyksen suorittaa pyhän tehtävän: Andrei 

Rubljovia (1966) ja Nostalgian (1983) Andrei Gortšakovia. 

 

Andrei Rubljov on pyhien kuvien maalari, jonka taitoa ylistetään. Rubljov kulkee ja 

tapaa ihmisiä, todistaa jatkuvaa hallitsijoiden kansaan kohdistamaa väkivaltaa. 

Ilveilijä laulaa pilkkalaulua pajareista, kunnes hänet haetaan tuomiolle. Joku on 

ilmiantanut totuudentorven, tämä kalautetaan tajuttomaksi ja heitetään satulaan 

roikkumaan. Ruhtinaan veli on rakentanut hienomman kirkon, valkeammasta kivestä, 

ja tilannut käsityöläisten porukan koristelemaan sen. Loukattu ruhtinas käskee 

sokaista työmiehet. Kansa viettää juhannusta pakanallisin menoin, kunnes hallitsijan 

joukot teurastavat muutaman juhlijan, varoitukseksi. 

 

Kun kirkon valkoisille seinille pitäisi maalata Viimeinen tuomio, siitä ei tule mitään. 

Rubljov sanoo, ettei kykene maalaamaan, ettei voi tehdä sellaista, miksi pitäisi vielä 

pelotella ihmisiä. Ahdistuksissaan Rubljov roiskaisee seinään maalia, sotkee sitä 

kädellään. Kirkkoon tulee Durotška, yksinkertainen mykkä tyttö, lapsinainen. Hän 

katsoo tahrittua seinää, koskee sitä, kokee saman ahdistuksen kuin Rubljov. Nainen ei 

osaa puhua, eikä kukaan oikein taida tietää, mitä hän ymmärtää. Andrei Rubljov 

lakkaa puhumasta hänkin. Vaistomaisesti Andrei Rubljov suojelee naista, ja tappaa 

kirveellä tämän kimppuun käyneen sotilaan. Durotškaa eivät kahlitse opetetut 

säännöt, ja kun tataarisotilaat antavat hänelle ruokaa keskellä nälänhätää, se ratkaisee 

suunnan. Andrei Rubljovilla ei ole mitään keinoa pitää Durotška luonaan, koska tämä 

haluaa lähteä valloittajien matkaan. Durotška on vapaa sielu. Hänelle käy lopulta 

hyvin. 

 

Elokuvan viimeisessä jaksossa Andrei Rubljov seuraa Boriskaa, poikaa joka johtaa 

kirkonkellon valamista. Boriskan isä oli mestari joka kuoli ruttoon, siksi poika väittää 

perineensä kellon valamisen salaisuuden. Boriska huutelee välillä häntä tuijottavalle 

Rubljoville, että vanhan miehen olisi syytä mennä pois tieltä, oli sitten kuuro, mykkä 

tai hullu. Kellon valmistuessa paikalle virtaa väkeä. Ilveilijä, joka taannoin iskettiin 

tajuttomaksi, on menettänyt puolet kielestään ja istunut kymmenen vuoden tuomion. 
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Hän tunnistaa Rubljovin ja syyttää tätä ilmiantajakseen. Rubljov ei puhu, ei 

puolustaudu. Pian munkki Kirill, joka ilmiantoi ilveilijän ja on syyllinen tämän 

kohtaloon ja moneen muuhunkin elokuvan mittaan nähtyyn ei kovin kristilliseen 

tekoon, tunnustaa syntinsä Rubljoville. Rubljov ei puhu, mitäpä sanottavaa hänellä 

olisi. 

 

Kelloa nostetaan kymmenien miesten voimin. Durotška näkyy väkijoukossa 

valkoisiin pukeutuneena, kulkemassa hevosen jäljessä. Hevosta taluttaa nuori poika. 

Boriska on polvillaan, kumartuneena korkea-arvoisen italialaisen seurueen eteen. 

Seurue yrittää ymmärtää, mitä tapahtuu. Kello siunataan. Boriska tietää vain, että jos 

kello ei soi, hänet ruoskitaan. Kello kumahtaa, se soi! Toisen kerran, kolmannen… 

Boriska kulkee päämäärättä johonkin, helpottuneena, tyhjänä, vajoaa voimattomana 

maahan. Andrei Rubljov tulee Boriskan luo, näkee pojan tilan ja asettuu halaamaan 

tätä, tekee kuten Durotška olisi tehnyt. Boriska itkee, tunnustaa, ettei isä ole häntä 

opettanut. Andrei Rubljov puhuu, löytää jälleen äänensä. Boriska on antanut hänelle 

uskon takaisin, rohkeuden, ymmärryksen siitä, mikä on hänen tehtävänsä tässä 

maailmassa. 

 

Andrei Rubljov valmistui 1966, päästettiin puolivirallisella päätöksellä Cannesin 

festivaaleille vuonna 1969 ja aiheutti skandaalin, kun yleisö ymmärsi että 

neuvostoviranomaiset olivat pantanneet upeaa elokuvaa jo vuosia ja yrittivät edelleen 

estää sen esittämisen. Neuvostoliitossa elokuva pääsi levitykseen vasta vuonna 1971. 

Tästä siis johtui se, että Tarkovskin suhde neuvostoelokuvan valtiolliseen 

tuotantokoneistoon oli taiteilijan oikeudella ylimielinen. Tarkovski itse kärsi siitä, 

ettei osannut jäsentää neuvostobyrokratian syy-seuraussuhteita, pelata virkamiespeliä 

tai tulkita tapahtumia rationaalisesti. Tarkovski kieltäytyi ymmärtämästä, miten 

systeemi toimi, kieltäytyi taktikoimasta saadakseen tahtonsa läpi, ellei sitten keksinyt 

täysin ylpeydenkestävää keinoa, jonka hän kykeni perustelemaan itselleen 

moraalisesti. 
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Tarkovski ymmärsi, että paha olo ei helpottanut niin kauan kuin hän joutui jatkuvasti 

tekemisiin kotimaan elokuvavirkamiesten kanssa. Työskentely ulkomailla tuntui 

hyvältä ratkaisulta, ja Tarkovskin onnistui yhdessä Tonino Guerran kanssa järjestää 

neuvostoliittolais-italialainen yhteistuotantokuvio, jota tekemään hän lähti 

ensimmäisen kerran jo kesällä 1979 – tarkoituksenaan saada koko perhe prosessin 

ajaksi Länsi-Eurooppaan. Vaimo Larisa toimi Nostalgia-elokuvan apulaisohjaajana ja 

sai seurata miestään Italiaan työn merkeissä, mutta Andrei-poikaa ja hänestä 

huolehtinutta Larisan äitiä ei päästetty lähtemään Moskovasta. Neuvostosysteemi ei 

luottanut länteen matkustaviin kansalaisiinsa, ja käytössä oli edelleen Stalinin ajoilta 

periytynyt käytäntö, ettei saman perheen kaikkia jäseniä päästetty matkustamaan yhtä 

aikaa. Tarkovskien järkeen ei käynyt, ettei poikaa ja mummoa päästetä länteen. 

Moskovaan lähti heidän pyynnöstään valtiomiestason postia eri maista, mutta sillä ei 

ollut vaikutusta. Tarkovskien odotettiin palaavan Moskovaan, kun Nostalgia olisi 

valmis. 

 

Elokuvan päähenkilö Andrei Gortšakov on samankaltainen henkilö kuin Andrei 

Rubljov. Gortšakovin rooliin oli suunniteltu sama näyttelijäkin, Anatoli Solonitsyn, 

joka valitettavasti kuoli kesällä 1982. Gortšakovin vähäeleisen mutta vaativan roolin 

teki omalla tyylillään Oleg Jankovski, joka oli esittänyt Peili-elokuvassa (1974) 

Tarkovskin isää. 

 

Nostalgia oli Tarkovskin elokuvista ensimmäinen, joka sijoittui nykyisyyteen, mutta 

silti sillä ei ole paljoakaan tekemistä todellisen maailman kanssa. Elokuva on 

äärimmäisen tyylitelty, paikat ja henkilöt pelkistettyjä, tunnelma unenomainen, 

kohtaukset monitulkintaisia. Andrei Rubljov kulki matkan tullakseen taiteilijaksi; 

elokuva loppuu siihen, sen tajuamiseen mikä on hänen elämänsä tarkoitus. Andrei 

Rubljov löytää oman kielensä, oppii puhumaan omalla äänellään, uskaltaa puhua. 

Gortšakov taas kulkee kohti kuolemaa asian salaa tiedostaen, yrittäen paeta unikuvia, 

ahdistavaa tietoisuutta siitä, että vääjäämätön lähestyy ja hänen kohtalonsa kietoutuu 

hulluun Domenicoon. 
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Gortšakov ei ole oma itsensä vieraalla kielellä, vieraassa maisemassa. Hän on 

kuitenkin aina venäläinen, asuu tässä lammikossa, ei osaa käyttäytyä muulla tavalla 

kuin miten venäläinen käyttäytyy, ei osaa ajatella muulla tavalla kuin millä 

venäläinen ajattelee. Ehkä kaikki ei ole totta, ehkä Gortšakov alkaa sekoittaa näyt ja 

unet siihen, mitä tapahtuu. Onko Domenico totta? Onko se totta mitä Domenico 

sanoo? Mikä on totta ja mikä on kuviteltua? Onko jotain olemassa vai ei? 

Kiintymystä? Rakkautta? Kaipausta? Haikeutta? Sairautta? Pahuutta? Mikä on vialla, 

miksi kaikki on kuin usvassa, askel raskas, vaikea hengittää. Mieliala roikkuu 

painaen kaiken maahan. Tärkeää ei ehkä ole. Tärkeää on ehkä se, mitä Domenico 

sanoo. Tärkeää on ehkä se, mitä Domenico tekee. 

 

Domenico on tehnyt myös väärin. Domenico on vanginnut perheensä, pakottanut 

vaimon ja lapset elämään vankeudessa. Gortšakov ei pakota ketään… Gortšakov on 

erilainen. Domenicon talon ulkopuolella on asetelma, tuttu jostain, tarot-kortista. 

Nukke, pyörä… Domenico on oikeassa, Domenico suojelee. Domenico on hullu, 

Domenico sytyttää itsensä lopulta tuleen. Se ei ole täydellisen onnistunut 

polttoitsemurha, itse asiassa kaikki menee pieleen, se on vain kamalaa, eikä sellainen 

vaikuttava julistus miksi Domenico on sen suunnitellut. 

 

Gortšakov ei tiedä mitä tapahtuu, mutta yksi asia on selvä. Domenico on pyytänyt 

palvelusta, ja se täytyy tehdä. Jos Gortšakov ei tee sitä, asia painaa hänen mieltään 

aina. Ei se voi olla vaikeaa. Kuljettaa palava kynttilä altaan päästä päähän, jotta 

maailma pelastuisi. Se on viimeinen asia, minkä Gortšakov elämässään tekee. 

Domenico on ehkä hullu, Gortšakov on ehkä järjissään. Yksi ja yksi ei olekaan kaksi, 

vaan suurempi yksi, yhtenäinen, merkittävä. Täytyy tehdä asioita, joilla on 

merkitystä. Tehdessään asian, jolla on merkitystä, Domenico näyttäytyy 

mielipuolena, joka surkeasti epäonnistuu julistuksessaan ja uhraa henkensä turhaan – 

tai vaihtoehtoisesti ylevänä marttyyrinä. Samalla tavalla Gortšakov on näkökulmasta 

riippuen haahuileva epäonnistuja, hyödytön kuljeskelija, joka lyyhistyy sydämen 

lopulta pettäessä, kaukana kotoaan, kaikkien hylkäämänä – tai sitten jalosieluinen 

runoilija, jonka nöyryys pyhän edessä pelastaa ihmiskunnan. 
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Andrei Rubljov katsoo Durotškaa, katsoo kelloa, katsoo Boriskaa, katsoo Ilveilijää. 

Katsoo ihmisiä. Ihmisen täytyy tehdä sitä mitä hänet on luotu tekemään. Silloin hän 

on elävä. Silloin muut voivat ymmärtää häntä. Andrei Rubljov maalaa. Ihmisille, 

jotka ovat ehdottomia, varmoja omasta oikeutuksestaan, vahvoja, aitoja, 

järkähtämättömiä, horjuvia, heikkoja, valehtelevia, inhimillisiä, ihmisiä. Gortšakov 

on sama henkilö, eri ajassa, eri olosuhteessa. Gortšakov on kylmä, tunteeton. Mikään 

ei tunnu miltään, millään ei ole mitään väliä, elämä lipuu toivottomana ja harmaana 

eikä jaksa kiinnostaa. Paikka ja aika on väärä. Mitä on tapahtunut perheelle? Onko 

niin, että perhe on lakannut olemasta osa Gortšakovin elämää? Ahdistus on kasvanut 

päivä päivältä ja lopulta mahdollisuus päästä pois on ollut mahdollisuus päästä pois 

siitä taakasta, minkä perhe muodostaa. Se selittäisi Gortšakovin haluttomuuden 

ryhtyä suhteeseen oppaansa kanssa. Suhteesta seuraisi kuitenkin jotain, ehkä lapsi, ja 

ehkä Gortšakov ei kestäisi enää yhtään velvollisuutta, olla vastuussa enää 

yhdestäkään ihmisestä, yritystä saada hänet ankkuroitumaan johonkin kun lopputulos 

on ennustettavissa. Maailma ei tarvitse enää yhtään lasta, viatonta sielua, joka ei 

koskaan tutustuisi isäänsä. Se, mikä riippuu ahdistavana Gortšakovin yllä, on 

kuolema. Tajuaako Gortšakov kuolevansa?  

 

Päällimmäisenä on järkytys siitä, että jokin perustavanlaatuinen on eri tavalla kuin 

aikaisemmin. 

 

Kun Tarkovski näki valmiin elokuvan, hän pelästyi, kuinka tarkasti se näytti hänen 

oman mielentilansa. Todellisuus ”vapaammista” työskentelyolosuhteista Länsi-

Euroopassa oli tuotannon mittaan valjennut Tarkovskille. Hän kaipasi kotimaata. 

Larisa oli vuosia aikaisemmin päättänyt jäädä länteen, kunhan sinne pääsee, 

Tarkovski itse epäröi. Samalla tavalla kuin lännessä ei ollut kummoista käsitystä 

siitä, millainen systeemi Neuvostoliitto todella oli ja millä tavalla esimerkiksi 

keskitetty elokuvateollisuus toimi, suljetusta sosialistisesta valtiosta länteen 

putkahtaneilla Tarkovskeilla ei voinut olla käsitystä siitä, miten läntinen maailma 

toimi ja millaista siellä oli elää. 
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Andrei Tarkovskin kalpeuden ja huonovointisuuden kesän 1984 lehdistötilaisuudessa 

selittää osaltaan se, että tilaisuudessa oli yllättäen läsnä teatteriohjaaja Juri 

Ljubimov. Jos ja kun Tarkovski halusi edelleen pitää avoimena mahdollisuuden 

palata kotimaahan, hän ei halunnut leimautua dissidentiksi, toisinajattelijaksi, koska 

silloin hän ei olisi voinut työskennellä Neuvostoliitossa. Sellisti Mstislav 

Rostropovitš oli sovitusti läsnä lehdistötilaisuudessa; hän oli dissidentti ja karkotettu 

Neuvostoliitosta, mutta ystävä. Juri Ljubimovin läsnäolo oli huono juttu: 

neuvostoviranomaisten oli mahdollista tulkita se Tarkovskin järjestämäksi tempuksi. 

Ljubimov oli arvostellut neuvostohallintoa äänekkäästi koko silloisen lännessä 

oleskelunsa ajan, ja Tarkovskin lehdistötilaisuus oli neuvostojohdolle ilmeisesti 

viimeinen pisara: Ljubimovilta vietiin passi eli Neuvostoliiton kansalaisuus kaiketi jo 

seuraavana päivänä. Tarkovski sai kuitenkin pitää kansalaisuutensa kuolemaan asti. 

Ehkä siksi, että hänen uskottiin olevan vilpitön ja tosissaan. 

 

Domenicoa esittää Nostalgiassa ruotsalainen näyttelijä Erland Josephson, joka oli 

Tarkovskille tuttu Ingmar Bergmanin elokuvista. Tarkovski näki Josephsonin toisin 

kuin hänet oli aikaisemmin nähty – oivallisena jumalhulluna. Josephsonin kahdella 

erilaisella roolilla leikitellään Tarkovskin viimeiseksi jääneessä, Ruotsissa 

valmistuneessa elokuvassa Uhri (1986); hän on Alexander, sekä arvostettu näyttelijä 

ja älykkö että vastuuntunnossaan mykäksi hulluksi heittäytyvä maailmanpelastaja. Ja 

maailma pelastuu. Kun Uhrin kuvaukset loppuivat, Tarkovskilla todettiin 

keuhkosyöpä. Poika ja mummo päästettiin länteen heti, kun tieto vakavasta 

sairastumisesta saapui Moskovaan. Tarkovski kuoli Pariisissa joulukuussa 1986, sen 

hetken kynnyksellä, kun kylmän sodan aikainen idän ja lännen välinen raja alkoi 

sulaa. 
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Totuuden synnyttämiä vaikutelmia 

Andrei Tarkovskin uskonnollinen henkilökuva 

Niilo Rantala 
 

 

 

Kertoman mukaan Orson Welles, yksi kaikkien aikojen legendaarisimpia 

elokuvantekijöitä, totesi, miten kahta asiaa ei voida elokuvassa näytellä uskottavasti: 

rukoilemista ja seksiä. Jälkimmäisestä en tiedä, mutta ensimmäisen on todistanut 

vääräksi venäläinen elokuvataiteilija Andrei Tarkovski (1932–1986). Hänen 

elokuvansa ovat parhaimmillaan yhtä pitkää ja syvää rukousta. 

 

Tarkovskin vaikutus elokuvan historiaan on valtava. Jo 1960-luvulta lähtien hän on 

nauttinut varauksetonta arvostusta niin kriitikoiden kuin suuren yleisönkin 

keskuudessa. Pelkästään tässä mielessä Tarkovskia voidaan pitää rajojen rikkojana: 

vaikka hän on kuuluisa nimenoman verkkaisesta tyylistään ja syvällisistä 

kysymyksenasetteluistaan, hän ei ole päätynyt tuntemattomien suuruuksien surullisen 

kuuluisan joukon jatkoksi, vaan hänen töitään esitetään televisiossa ja festivaaleilla 

tasaiseen tahtiin. Ne saavat alati uusia ihailijoita uusien sukupolvien parista. Monelle 

hän on ollut se ensimmäinen ”joku ihan muu”, ja tarkovskilaisesta tyylistä onkin 

tullut lähes synonyymi ”vaikealle taide-elokuvalle”. Tästä on nähty irvailujakin, 

esimerkiksi suomalaisen komediaryhmä Studio Julmahuvin sketsissä ”Lasi”. 

 

Mielikuvat Tarkovskin teoksista ovat usein tuttuja niillekin, jotka eivät ole itse 

elokuvia katsoneet. Laukkaavat hevoset, ikonit, kynttilät ja valo, virtaava vesi ja 

runollinen maalailu unen ja toden rajamailla. ”Tarkovskilainen koivumetsäkin” taitaa 

olla jo lähes yleiskielinen ilmaus. 

 

Suosio ja ihmetys on ymmärrettävää. Ruotsalaisen ohjaajamestari Ingmar 

Bergmanin mielestä Tarkovski oli ainutlaatuinen ohjaaja, joka loi kokonaan uuden 
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kielen. Yhdysvaltalaisen elokuvavaikuttaja Paul Schraderin mukaan täytyisi puhua 

elokuvasta ennen ja jälkeen Tarkovskin. Schraderin mukaan vasta Tarkovski teki 

mahdolliseksi slow cineman ja runollisen ilmaisun leviämisen laajemman yleisön 

tietoisuuteen. 

 

Tarkovskin elokuvien kudos on hienovireisen kirjavaa. Uskonnonfilosofinen 

pohdiskelu ja psykoanalyyttinen omakuva yhdistyvät tenhoavaksi kuvien virraksi, 

jonka imu on voimakas. Miten jokin äärimmäisen yksityinen voi silti resonoida niin 

yleisesti? 

 

Teoksessaan Vangittu aika Tarkovski korostaa ajankäyttöä elokuvailmaisunsa 

peruspilarina. Aika antaa kaikelle merkityksen ja taito käyttää aikaa välineenä tekee 

kokemuksesta joko syvän tai ohuen. Ajalla ei ole palkinnon puolesta pelkästään 

välinearvoa vaan aika itse, elokuvan äärelle pysähtyminen ja sen äärellä 

hiljentyminen, on palkinnoista suurin. Myös kirjassaan Martyrologia. Päiväkirjat 

1970-1981 Tarkovski palaa ajan ihmeen äärelle arvellen, että ihminen tulee tekemään 

suurimmat löytönsä aikaan liittyen. 

 

Tarkovskin tapa käyttää aikaa ja ”hitautta” elokuvan välineenä on saanut myös 

seuraajia. Heistä lähimmäksi esikuvaansa on päässyt venäläinen mestariohjaaja 

Aleksander Sokurov, mutta hänen kohdallaan vaaka on painunut liialti 

subjektiivisuuden puolelle. Jotain Tarkovskille ominaisesta, edes näennäisestä 

”yleisyydestä”, on jäänyt pois. Toisaalta Sokurov on oppinut mestarinsa läksyn ja 

ottanut todesta tämän toteaman siitä, että jokainen elokuvantekijä tekee elokuvia 

ennen kaikkea itselleen. 

 

Haastattelussaan vuodelta 1985 ohjaaja jakoi elokuvantekijät kahteen ryhmään: 

niihin, jotka kuvaavat maailmaa, ja niihin, jotka luovat uusia. Vain jälkimmäiset ovat 

ohjaajan mielestä todellisia ”elokuvan runoilijoita”. 
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Muotona elokuvarunous, sisältönä totuus ja pyhyys. Tarkovski itse uskoi, että vain 

yksi taiteenlaji on tähän mennessä saavuttanut tuon huipentuman, ikonit. Hänen 

mukaansa ikonit ovat ainoita ”totuuden synnyttämiä vaikutelmia”, jotka Jumala on 

sallinut ihmisen nähdä. 

 

 

Lahjakkuuden risti 

 

Runoilijan poikana Tarkovski tunsi luontaista vetoa lyyriseen ilmaisuun. Ehkä juuri 

siksi Tarkovskista puhuttaessa toistuu niin usein ilmaisu ”runollinen”. Uskonnollisia 

elokuvantekijöitä käsiteltäessä Tarkovski herättää huomion nimenomaan 

runollisuudellaan. Uskontoa tutkineita ohjaajia mietittäessä Tarkovski erottuu selvästi 

joukosta, sillä esimerkiksi bergmanilainen kamaripsykodraama ja Robert Bressonille 

tunnusomainen transsendentaalinen tyyli ovat osittaisista temaattisista yhteyksistään 

huolimatta tyylillisesti aivan toisenlaisia. Kulttuurintutkija Fredric Jamesonin 

mukaan Bresson ja Tarkovski ovat selkeän tunnustuksellisia ohjaajia, joita 

kumpaakin yhdistää se, että elokuvan uskonnollinen lataus syntyy sisältöä enemmän 

elokuvan tyylistä. Jamesonin mukaan keskeisin tyylillinen ero Bressonin ja 

Tarkovskin välillä on kuitenkin se, että Bresson pakottaa katsojan janoamaan kuvia ja 

odottamaan käännettä, kun taas Tarkovski täyttää valkokankaan ja katsojan mielen 

loputtomalla kuvien ja symbolien tulvalla. Vaikka Tarkovskin tiedetäänkin ihailleen 

Michelangelo Antonionin draamatonta kerrontaa ja Bressonin elokuvien 

minimalistista puhtautta, hän pyrki itse silti tietoisesti luomaan täydempiä kuvia ja 

manipuloivampaa kerrontaa. 

 

Uskontoa käsittelevän eurooppalaisen taide-elokuvan rintamalinjoihin Tarkovski ei 

sovi. Häneltä puuttuu Bergmanin kylmä epätoivo ja kaiken psykologinen 

järkeistäminen sekä Bressonin moralistinen yhteiskuntaa ruotiva sävy. Tarkovskin 

elokuvat ovat järjestään henkilökohtaisia ja sitä kautta lähempänä polveilevaa 

rukousta kuin teologista tutkielmaa. 
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Joitakin katsojia paljaan henkilökohtaisen kuvaston ja uskonnollisten teemojen 

yhdistäminen on myös häirinnyt. Paul Schraderin mukaan Tarkovski ei esimerkiksi 

lukeudu transsendentaalisen tyylin ohjaajiin, sillä siinä missä esimerkiksi Bresson 

antaa katsojalle mahdollisuuden hiljentyä tyhjän tilan ja hartaan hiljaisuuden äärellä, 

Tarkovski täyttää tilan omilla muistoillaan ja näyillään. Schrader kirjoittaa 

Tarkovskin elokuvista esseessään ”Rethinking Transcendental Style” jopa näin: ”It is 

not about the Wholly Other. It’s about Andrei Tarkovsky”. 

 

Täysin toisen arvion tarjoaa elokuvaan perehtynyt teologi Joseph Kickasola, joka 

alleviivaa Tarkovskin merkitystä kaikkien aikojen uskonnollisimpana 

elokuvantekijänä. 

 

Neuvostoelokuvan kentällä Tarkovski kuului Sergei Paradzanovin ohella siihen 

marginaaliseen ohjaajien vähemmistöön, jotka halusivat ja yrittivät kuvata 

elokuvissaan unen tai uskonnon maailmaa ja puhua sen kielellä. Tästä syystä 

Tarkovskin elokuvien tuotannot venyivät ja hänen uransa oli alituiseen vastatuulessa. 

Lopulta simputukseen kyllästynyt taiteilija siirtyi länteen. Viranomaisten kyttääminen 

ja elokuvakoneiston tahmeus oli myös painava syy siihen, miksi mestari jätti 

jälkeensä vain seitsemän täyspitkää elokuvaa. 

 

Päiväkirjoissaan Tarkovski paljastaa kuitenkin myös toisen, oudon henkisen 

selityksen elokuviensa vähäiselle lukumäärälle. 1970-luvulla Tarkovski kirjoittaa, 

kuinka oli hengellisen etsintänsä keskellä päätynyt pelaamaan spiritismiä. Erään 

spiritistisen istunnon aikana hän oli kokenut saaneensa yhteyden edesmenneeseen 

kirjailija Boris Pasternakiin, jolta Tarkovski päätti udella, montako elokuvaa hänen 

on vielä määrä tehdä. Hetken hiljaisuuden jälkeen tyhjyydestä kuului: ”Neljä”. 

Vastauksen kuultuaan Tarkovski pettyi. Pasternakin ääni kuitenkin kaikui yhä 

huoneessa ja vakuutti: ”Mutta ne ovatkin sitten hyviä”… Tuon ennustuksen ja 

kuolemansa välissä Tarkovski ehti tehdä neljä elokuvaa. 
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Äskeinen esimerkki välittää lukijalle kaksi olennaista yksityiskohtaa. Ensinnäkin sen, 

että Tarkovski suhtautui uskontoon ja hengelliseen todellisuuteen vakavasti, mutta 

avoimen uteliaasti. Päiväkirjojensa perusteella hän ehti olla kristinuskon lisäksi 

kiinnostunut muun muuassa zen-buddhalaisuudesta, teosofiasta ja erilaisesta 

spiritistis-okkultistisesta toiminnasta. Tärkeintä oli tavoittaa hengellinen todellisuus. 

 

Toinen olennainen yksityiskohta juontuu edellisestä: hengellisen tason saavuttaminen 

on tärkeintä myös taiteilijan työssä. Tarkovskilaisen taiteilijan tehtävänä on löytää 

perimmäinen totuus, paljastaa kätketty. Päiväkirjojensa perusteella Tarkovski uskoi 

itse vakaasti työnsä hengelliseen luonteeseen. Lahjakkuudesta ei pidä ylpeillä, sillä 

”Jumala ei anna lahjakkuutta vaan pikemminkin tuomitsee ihmisen kantamaan 

lahjakkuutensa ristiä”, kirjoittaa hän päiväkirjaansa joulukuussa 1973. Jumalan 

työkaluna taiteilijan tulee julistaa tämän kunniaa ja viitoittaa kanssaihmisille tietä 

hengellisen todellisuuden äärelle. 

 

Millaista sitten oli Tarkovskin kristillisyys? Millainen oli hänen Jumalansa? Jos 

hänen elokuvansa ovat täynnä uskonnollisia teemoja ja pyhyyden tavoittelemista, 

myös hänen päiväkirjansa ovat sitä tulvillaan. Suora puhe Jumalalle on toistuvaa. 

Merkillepantavaa on, että vaikka Tarkovski puhuu toistuvasti Jumalasta ja Jumalalle, 

ei Jeesus Nasaretilainen nouse keskiöön teksteissä tai elokuvissakaan. Jeesuksesta ei 

puhuta suoraan, eikä hänen hahmoaan löydy elokuvista sellaisenaan, vaikka niistä 

voikin tunnistaa niin sovitusuhrin, Messiaksen kuin viisaan johdattajankin hahmon. 

Uskontoa elokuvassa käsitellyt teologi Mark Le Fanu tunnistaa Tarkovskin 

uskonnollisessa lukemisessa tähän liittyvän ongelman: Tarkovski sekä tunnustaa että 

salaa, sekä esittelee että piilottaa. Mitä katsoja todella näkee ja mikä on sen suhde 

siihen mitä ei näytetä? 

 

Oli Tarkovskin kristillisyys kuinka dogmien mukaista hyvänsä, muutamasta asiasta 

voidaan olla vakuuttuneita: 
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1. Hänen vaikuttimensa ovat ennen kaikkea itäisiä. Elokuvien kristillinen kuvasto 

nojaa selkeästi idän kirkon perinteeseen. Myös päiväkirjojen painotukset niin 

kielellisesti kuin teologisestikin ovat lähimpänä ortodoksista traditiota. 

2. Jumalan olemassaolo ei tunnu olevan hänelle epäilyksen aihe. Hän uskoo 

persoonalliseen Jumalaan ja kokee tämän läsnäolon toistuvasti hyvin voimakkaasti. 

3. Hän suhtautuu kristinuskoon ja kirkkoon lähtökohtaisesti hyvin myönteisesti. 

4. Hän suhtautuu vakavasti hengellisen todellisuuden olemassaoloon ja painottaa 

yksilön omaa vaikutusta siihen, millaiseksi hänen suhteensa hengelliseen 

todellisuuteen muodostuu. 

5. Tarkovski sysää teodikean ongelman maailman ja ihmisten vastuulle, ei 

Jumalan. Kärsimyksen ja pahan läsnäolo ei ole Jumalan vaan ihmisen syytä. 

6. Tarkovski taistelee hengen puolesta materialismia vastaan. 

7. Kuoleman jälkeen on jotain. Ikuisuuden ajatus on elokuvien ja kirjoitusten 

toistuva teema. 

  

Päiväkirjojen toistuvaksi teemaksi nousee se, että ihminen ei elä vain leivästä. 

”Jokaisen sielussa elää Jumala, joka pystyy herättämään ikuisen ja hyvän, mutta 

ihmiset vain tuhoavat” kirjoittaa Tarkovski syyskuussa 1970. Hänen mukaansa kaikki 

maailman ongelmat johtuvat siitä, että keskitymme ”väärään tietoon” ja panostamme 

materiaalisen maailman asioihin hengellisen kustannuksella. Myös mikrotasolla 

ihmisen ongelmat juontavat Tarkovskin mukaan juurensa siihen, että he keskittyvät 

vain ruumiiseensa. 

 

Jokaisen Tarkovskin elokuvan päähenkilöä ajaa eteenpäin ensisijaisesti usko. Usko 

kantaa ja liikuttaa heitä, eikä usko itsessään tuota heille ongelmia. Tämä käy järkeen, 

sillä tarkovskilaisessa maailmankatsomuksessa mielekäs luominen ja eläminen 

edellyttävät uskoa. Tämän Tarkovski esittää hyvin selvästi todetessaan, että vain 

hengellinen taide on tärkeää. Tarkovski kirjoittaa kuinka ”Todellinen runous pitää 

aina sisällään uskonnollisen tunteen. Ateisti ei voi koskaan olla runoilija”. 
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Tällainen romanttinen käsitys taiteilijasta jumalallisen näyn välittäjänä tuntuu olevan 

hänelle läheinen. Tästä taiteilijakuvaa ja sen ilmentymiä hänen elokuvissaan on 

esitellyt ansiokkaasti Mia Öhman artikkelissaan ”Andrei Tarkovskin omakuvat”. 

Öhman korostaa, kuinka niin ”Andrei Rubljovissa” kuin ”Nostalgiassakin” taiteilija 

on halunnut kuvata romanttisten ja etsivien taiteilijasielujen kautta itseään. 

 

Tarkovskin mukaan taiteilijuus on siis Jumalan lahja, mutta samalla se on velvoite, 

risti kannettavaksi. On annettava uhri. 

 

 

KUNNIA KUULUU NIILLE, JOTKA POLTTAVAT ITSENSÄ 

 

On erityistä, että Tarkovski ohittaa koko uskontoa käsittelevän taide-elokuvan 

keskeisimmän pakkomielteen eli kysymyksen Jumalan olemassaolosta. Kun Theo 

Angelopoulos etsii kadonnutta Jumalaa, Robert Bresson pohtii miksi Jumala sallii 

pahan, ja pastorinpoika Bergman nojaa koko tuotantonsa ajan Jumalan hiljaisuudesta 

ahdistumiseen, Tarkovski ei edes pysähdy aiheen äärelle. Tarkovski tuntuu 

suhtautuvan uskontoon runoilija Charles Baudelairen tavoin, joka kirjoitti, että 

”vaikka Jumalaa ei olisi, ei uskonto olisi silti yhtään sen vähemmän pyhä ja 

taivaallinen”. Ohitettuaan Jumalan olemassaoloa koskevan pohdinnan Tarkovskille 

aukeavatkin päätähuimaavat mahdollisuudet muiden teologisten pulmien 

kuvaamiseen. 

 

Uskonto ja uskonnolliset kysymyksenasettelut näyttelevät keskeistä osaa jokaisessa 

Tarkovskin elokuvassa. Andrei Rubljov on kuvastoltaan umpiuskonnollinen kertomus 

ikonimaalarin kutsumuksesta ja harhailemisesta maailman pimeydessä. Solaris 

puolestaan sukeltaa syvälle Tarkovskia vaivanneeseen ”väärän tiedon” ja 

materiakeskeisen maailman ongelmiin. Usko ja tiede sekä materia ja henki ottavat 

teoksessa mittaa toisistaan. Elokuvan tiedemiehet mittaustuloksineen esitellään 

kalseina ja tympeinä. Päiväkirjoissaan ohjaaja valaisee taustaa: ”Tiedostaminen 

tapahtuu sydämen ja sielun avulla”, eikä mitattavalla fyysistä maailmaa koskevalla 
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tiedolla ole ”mitään tekemistä totuuden kanssa”. Mielenkiintoista on, että elokuvassa 

myös Jumalaan liittyvien keskustelujen piti näytellä jonkinlaista roolia, mutta 

Mosfilm vaati ”Jumala”-sanan poistoa elokuvasta, ja kohtaukset leikattiin pois 

lopullisesta versiosta. Se ei silti poistanut sitä, että taiteilija onnistui yrityksessään 

tehdä elokuva ”Jumalan olemassaolosta ihmisessä ja henkisyyden tuhoutumisesta 

väärän tiedon hallitsemisen vuoksi”, kuten hän päiväkirjoissaan kirjoittaa. 

 

Siinä missä Stalker keskittyi alitajuntaan, tiedostamattomiin toiveisiimme ja sieluun 

sekä Nostalgia ja Peili lapsuuteen, kasvatukseen, muistoihin ja muihin syvän 

henkilökohtaisiin aiheisiin, lähtee ohjaajan viimeinen työ Uhri liikkeelle puhtaan 

teologisesta asetelmasta. Uhri on mielenkiintoinen elokuva myös siksi, että se on 

kuvattu Ruotsissa, ruotsalaisen työryhmän kera. Mukana oli monia Bergmanin 

elokuvissa toimineita henkilöitä, kuten esimerkiksi pääosanesittäjä Erland 

Josephson ja kuvaaja Sven Nykvist. Mielenkiintoisia ovat muutkin yhtymäkohdat 

Bergmaniin, erityisesti tämän elokuvaan Kuin kuvastimessa (1961). Kumpikin 

elokuva on ruotsinkielinen, rantamaisemassa kuvattu uskonnollisiin teemoihin 

keskittyvä perhedraama, jossa isä ja poika joutuvat ongelman äärelle. 

 

Uhrin (1986) päähenkilö Alexander on eläköitynyt näyttelijä ja menestyvä toimittaja. 

Hän viettää aikaa kauniissa talossaan perheensä kanssa, juttelee postinkantajan 

kanssa ja pohtii syntyjä syviä. Poikansa eli ”pikkumiehen” kanssa hän istuttaa talonsa 

viereen rannalle puuntaimen, joka kohoaa viehättävästi horisonttia vasten autiolla 

rannalla. Yhtäkkiä kuitenkin maailmanlopun uhka ja sen lähestyminen tunkeutuvat 

Alexanderin elämään kouriintuntuvasti, kun uutiset varoittavat ydinsodan 

mahdollisuudesta. Uutiset rikkovat Alexanderin maaseututalon harmonian eikä 

mikään enää rauhoita hänen mieltään. Hän päättää antaa Jumalalle valan: jos Jumala 

säästää hänet ja hänen rakkaansa, hän antaa uhrin. Nähtävästi Jumala hyväksyy 

Alexanderin tarjouksen ja kuulee hänen rukouksensa, sillä maailma ei lopu. Mikä on 

Alexanderin uhri? Ainakin hänen konkreettisin ja näkyvin tekonsa on lopussa 

nähtävä talon polttaminen. Rakkaan talonsa roihutessa ilmiliekeissä Alexander 
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aloittaa hillittömän kujanjuoksun, joka päättyy vasta kun hoitajat hakevat hänet 

ambulanssilla ja vievät hänet lepositeisiin. Hiljaisuus laskeutuu. 

 

Viimeisessä kuvassa Alexanderin pieni poika, ”pikkumies”, istuu rantaan istutetun 

puun juurella ja katsoo taivasta. Ensimmäistä kertaa elokuvan aikana hän avaa suunsa 

ja sanoo: ”Alussa oli Sana. Miksi, Isä?” 

 

Uhri on ihmeellinen elokuva. Se pureutuu syvälle kristillisen uskon mysteeriin – 

uhrin tarpeellisuuteen ja sen mielettömyyteen. Miksi rakastava Jumala tarvitsee 

uhrin? Uhrin voi nähdä sekä uhrin teologiaan sukeltavana mysteeriona että 

uskonnollisen uskon voimaa käsittelevänä tunnustuksena. Alexander lupaa uhrin, 

antaa sen ja se toimii. Kyseessä on samankaltainen taivaallinen ihme kuin Dreyerin 

Sanassa. 

 

Jeesuksen uhrikuoleman merkitystä on mietitty halki vuosisatojen. Mihin sitä todella 

tarvittiin? Jumalan Poika tuli ihmiseksi, kuoli maailman syntien puolesta, voitti 

kuoleman kuolemalla ja todisti täten Jumalan voitosta. Voiko Jumala rakkauttaan 

paremmin alleviivata kuin todistamalla lihaksi tulleen poikansa väkivaltaisen 

kuoleman kautta, että näin paljon minä teitä rakastan? Näin pitkälle minä olen valmis 

menemään, jotta teidän ei tarvitse pelätä? 

 

Tulen puhdistava voima ja liekkimeren muodostama uhrialttari esiintyvät kuvana 

useassa Tarkovskin elokuvassa. Peilissä (1975) nähdään lapsuuden kodin tulipalo, 

mutta erityisesti Nostalgiassa tulen merkitys uskonnollisten teemojen kuvaajana 

korostuu. Jo elokuvan alkupuolella ihmiset kantavat kynttilöitä Neitsyt Marian 

luokse, ja sittemmin elokuvan pyhimyshahmo sytyttää itsensä tuleen totuuden tähden. 

Onko tällaisen uhrin tarkoitus myös herättää muut huomaamaan maailman tila? 

 

”Kunnia kuuluu niille, jotka polttavat itsensä vastalauseeksi typerän ja mykän 

ihmisjoukon edessä” kirjoittaa Tarkovski päiväkirjoissaan. Perustelluksi syyksi 

tällaiselle huomiota herättävälle teolle Tarkovski esittää sen, että ihmisen tulee sanoa 
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”ei etuilulle ja jumalattomuudelle”. Teon on tarkoitus ravistella massoja – heidän on 

ymmärrettävä asioiden todellinen puoli, hylättävä materia ja keskityttävä 

hengelliseen! Päiväkirjojen perusteella Tarkovski kokee suurta huolta ihmisten 

hengettömyyden ja heidän sielujensa puolesta. Uhri tarvitaan ravistelemaan ihmisiä. 

Tarkovski ei voi ymmärtää sitä, että ihminen yhä epäilee. Tarkovskilainen 

maailmankuva on voimakkaan dikotominen eikä se tunnusta välitiloja. Ihminen joko 

tekee uskon hypyn tai ei tee. Hän joko tietää tai ei tiedä. 

 

Päiväkirjoissaan hän avaa vastakkaisuuksille perustuvaa näkemystään: ”Elämä ja 

kuolema, hyvä ja paha. Niiden ympärille rakentuu kaikki ihmiselle mahdollinen  

filosofia”. Itseään Tarkovski pitää syntisenä ja kirjoittaa, kuinka hän on ”tahriintunut 

synneistä”. Tietoisuus Jumalasta saa hänet kuitenkin jaksamaan. Mitä Tarkovski 

tahtoo uhrata? Uhratako maallinen hengellisen kustannuksella? 

 

Tarkovski pitää pahuutta olennaisena osana ihmisluontoa. Ihmisellä on vapaus valita, 

ja joskus, hyvän ja oikean tähden, hänen on tehtävä epäitsekkäitä valintoja. Jokainen 

tällainen valinta on henkilökohtainen uhri. Uhri on kuitenkin ihmisen sielun kannalta 

välttämätön: jos Andrei Rubljov ei olisi jatkanut kulkuaan, jos Nostalgian mies ei 

olisi sytyttänyt itseään tuleen, tai jos Alexander ei olisi polttanut taloaan, he eivät 

olisi toteuttaneet kutsumustaan tai täyttäneet tehtäväänsä. 

 

Ajatus on raskas, karmeakin. Se sysää ihmisen niskaan valtavan taakan: eikö Jeesus 

sovittanut jo kaiken uhrillaan? Mitä Jumala voi todella yksilöltä ja hänen 

valinnoiltaan vaatia? Mitä hyvän valitseminen jokaisessa hetkessä merkitsee? 

Tarkovskin viehtymys spiritismiin ja okkultismiin näkyy hänen poikkeuksellisen 

vuorovaikutuksellisessa Jumala-käsityksessään, joka lähentelee paikoin jopa ajatusta 

Jumalan manipuloinnista tai lahjonnasta. Tarkovskia kiehtoi myös magia, joskin 

kristillisessä valossa. Hän uskoi numerologiaan, mystiikkaan ja rituaalien voimaan. 

Myös Uhrissa näkyy selvästi maaginen ajattelu. Mark Le Fanu onkin havainnut 

Uhrin olevan sekä selkeän kristillinen että pakanallinen elokuva. Miksi? Siksi, että 

tietyllä tavalla uhri on Jumalaan vaikuttamista, hänen päänsä kääntämistä. Alexander 
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esittää Jumalalle sopimuksen ja Jumala hyväksyy sen sellaisenaan. Mielestäni 

tällainen näkemys alleviivaa Tarkovskin hengellistä hätää: jonkun on tehtävä jotain. 

Jumalaan on saatava yhteys vaikka väkisin. 

 

Edellä mainitusta syystä johtuen Uhrin noitahahmo Mariakaan ei ole paha. Hänen 

yrityksensä vaikuttaa maailmankaikkeuteen ovat vain kristinuskon kontekstissa 

vieraita. En usko, että myöskään nimi ”Maria” on sattumaa. Hän edustaa elokuvassa 

juuri sitä alkuvoimaa, josta Kristus syntyi, joka teki mahdolliseksi uhrin ja oli 

kuitenkin olemassa jo tätä edeltävässä maailmassa. 

 

Ihmisten vaikutusyritykset Jumalaan ovat kuitenkin lähinnä säälittäviä. Tätä 

alleviivatakseen Tarkovski lopettaa elokuvansa nöyrään kysymykseen. Taustalla soi 

instrumentaalina Bachin ”Matteus-passion” Aaria, jonka sanat – tässä elokuvassa 

lausumattomina – kiteyttävät olennaisen: 

  

”Erbarme dich, mein Gott 

um meiner Zähren willen! 

Schaue hier, Herz und Auge 

weint vor dir bitterlich” 

  

”Have mercy, my God, 

because of my tears 

See here, heart and eyes 

weep bitterly for You” 

 

 

EEDENIN JA GOLGATAN PUU 

 

Vatikaanin listatessa neljäkymmentäviisi tärkeintä elokuvaa Tarkovski edusti listalla 

peräti kahdella elokuvalla. Ensimmäiseen ”Usko”-aiheiseen osioon valikoituivat sekä 

Andrei Rubljov että Uhri. 
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Uhri on malliesimerkki ajan taakse kurkottavasta elokuvasta. Se on sekä täydellisen 

ajaton että tiukasti ajassa kiinni esimerkiksi ydinsota-aiheensa kautta. Ihmisen 

keskeneräisyys ja Jumalan täydellisyys ovat ikuisia asiantiloja. Kun Tarkovski 

siteeraa päiväkirjoissaan Tsehovia, hän tulee samalla paljastaneeksi jotain olennaista 

uhrin tarpeellisuudesta: ”Hyvä on Jumalan maailma. Vain yksi ei ole hyvä: me”. 

 

Onko uhri annettava Jumalan vai maailman tähden? Tarvitaanko uhri sen tähden, että 

Jumala ottaisi meidän räpiköintimme vakavasti vaiko siksi, että kanssaihmiset 

ymmärtävät asioiden todellisen arvon? Ranskalainen kohukirjailija Michel 

Houellebecq kirjoittaa romaanissaan Serotoniini, kuinka Jeesuksen oli mentävä 

ristille vain siksi, että ihmiselle täytyy aina kaikki vääntää rautalangasta. Samalle 

linjalle asettuu Tarkovski. Uhri on tarpeen siksi, että Jumala näkee yrityksemme, ja 

siksi, että muut ihmiset ymmärtäisivät kaiken vakavuuden. Pommi täytyy purkaa, 

jännite laukaista. Paha on pakko päästää valloilleen, jotta sen voi voittaa. Kristuksen 

oli pakko kuolla voidakseen voittaa kuoleman. Kain uhraa veljensä, sillä se on ainoa 

kohde, johon hän voi kanavoida riittämättömän uhrinsa tuottaman ahdistuksen.  

 

Ajasta toiseen myöskään uhri ei muutu. Uhrin asemaan uskonnollisessa ajattelussa 

syventynyt Rene Girard kirjoittaa kuinka ”islamilaisen tradition mukaan pässi, jonka 

Jumala lähettää Abrahamille poikansa Iisakin sijaan uhrattavaksi, on sama kuin 

Abelin uhraama. Yhden ihmiselämän pelastettuaan sama eläin pelastaa toisen”. 

Girardilaisesti ajateltuna uhri on ikään kuin johdin, joka vetää vihan itseensä. Rauha 

voi syntyä vain, jos jotain uhrataan. Yksilötasolla tämä tarkoittaa sitä, että jokainen 

uhraa viettinsä, itsekkyytensä, itsensä muiden tähden. Mitä se tarkoittaa yksilön ja 

maailman välillä? 

 

Jos yksilön vastuu on näin valtavaa ja massat perin piittaamattomia, miten tällaisessa 

maailmassa jaksaa edes uskoa? Miksi uhrata mitään, jos kaikki on noin raskasta? 

Tarkovski ilmentää omaa väsymystään siteeraamalla toistuvasti päiväkirjoissaan 

Saarnaajan kirjaa. Uskon liekki lepattaa mutta ei sammu. Tämän Tarkovski 

havainnollistaa selkeästi elokuvassaan Nostalgia. Elokuvan loppupuolella nähdään 
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järisyttävä kohtaus, jossa miehen on kuljettava tyhjän altaan lävitse kynttilä 

kädessään. Kynttilä ei saa sammua. Matka on tuulinen ja miehen askel väsynyt. 

Liekin heiveröisen tanssin ja sen uudelleen sytyttämisen jälkeen mies pääsee kuin 

pääseekin lopulta perille. Näin on myös uskon laita. Ihmisen on kannettava kynttilää, 

vaikka hän ei ymmärtäisi mitään. Uskon varassa kulkeminen on kynttilä kädessä 

kulkemista. Liekki väräjää tuulisessa maailmassa, joskus jopa sammuu. 

 

Sekä Uhrin alkupuolella että sen lopussa palataan puun juurelle. Se muistuttaa minua 

Raamatusta. Uhri on suuri synteesi kristinuskon suuresta tarinasta – Alussa oli Sana. 

Kristus ja uhri ovat läsnä niin alussa kuin lopussakin. Hän on Alfa ja Omega, Jumala 

ja Jumalan poika, uhri Jumalalle ja Jumalan uhri meille. Rannalle istutettu puu on 

sekä paratiisin puu, että Kristuksen risti. 

 

Tarkovski kirjoittaa päiväkirjoissaan, kuinka ”on suuri onni tuntea Jumala”. Siinä on 

lähtökohta. Myös Nostalgian ja Uhrin loppukohtaukset tarjoavat katsojalle avaimet 

tarkovskilaiseen teologiaan. Hengellinen todellisuus on totta ja Jumala on olemassa, 

mutta uskominen ei ole helppoa. On niin paljon sellaista, mitä ei voida ymmärtää. Me 

tunnemme uhrin, mutta emme ymmärrä sitä. Me tunnemme Jumalan, mutta emme 

aina tunnista häntä. Nostalgiassa mies polttaa itsensä totuuden tähden, Uhrissa mies 

polttaa talonsa maailman tähden. Meidän tehtäväksemme jää tuijottaa liekkeihin. 

Roihun laannuttua voimme pikkumiehen tavoin istua ristin juurelle ja kysyä: ”Alussa 

oli Sana. Miksi Isä?” 
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 ELOKUVAT: 

Andrei Tarkovskin elokuvat: 

Ei paluuta (1962) 

Andrei Rublev (1966) 

Solaris (1972) 

Peili (1974) 

Stalker (1979) 

Nostalgia (1983) 

Uhri (1986) 

  

SUOSITELTAVIA JATKOELOKUVIA TARKOVSKIN HENGESSÄ: 

Pavel Loungine: The Island 

Aleksandr Sokurov: Mother and Son 

Bela Tarr: Damnation 

Andrey Zvyagintsev: Isän paluu 
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”Myös alla vaivan” 

Miten Tarkovski piilotti elokuviinsa kristillistä 

sanomaa 

Tauno Väinölä 
 

 

 

Venäläinen Andrei Tarkovski (1932–1986) on elokuvataiteen suuria nimiä. Hän eli 

ja työskenteli ateistisessa yhteiskunnassa, jossa yksinvaltiaan kommunistisen 

puolueen päämääränä oli, niin kuin asia ilmaistiin, ”uskonnollisten 

ennakkoluulojen” hävittäminen. Puolue vakuutti pitävänsä huolen siitä, että 

kirjallisuus ja taide, myös ja nimenomaan elokuva, kehittyvät ”oikeaan suuntaan”. 

 

 

1. 

 

Tarkovskin ensimmäinen kokoillan elokuva, epätavallinen sotakuvaus Ivanin lapsuus 

valmistui 1962. Suomessa sitä on esitetty nimellä Ei paluuta. Seuraava työ Andrei 

Rublev kertoo 1400-luvulla eläneestä ikonimaalarista. Elokuva valmistui 1966, mutta 

pääsi viralliseen levitykseen vasta viisi vuotta myöhemmin eli 1971. Muut 

Tarkovskin Neuvostoliitossa ohjaamat elokuvat ovat Solaris (1972), Peili (1975) ja 

Stalker (1979). Kuudennen elokuvansa Nostalgia hän ohjasi Italiassa 1983. 

Viimeiseksi työksi jäi Ruotsissa 1986 valmistunut Uhri. Tarkovski kuoli 54-

vuotiaana Pariisissa 1986. Siitä on 29.12. kulunut 35 vuotta. Ensi huhtikuussa (4.4.) 

hänen syntymästään on 90 vuotta – ollaan siis tulossa juhlavuoteen. 

 

Tarkovskin sallittiin ohjata elokuviaan harvakseltaan. Hän piti päiväkirjaa, jolle antoi 

nimen Martyrologion. Sen parissa pääsee seuraamaan hänen perheensäkin elämää. 

En sano, että häntä olisi vainottu. Sellainen olisikin herättänyt kiusallista huomiota, 
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kun hänen elokuvansa olivat lännessä saaneet huomattavia palkintoja (Cannes, 

Venetsia). Murheekseen hän koki sen, ettei häntä kertaakaan kutsuttu Neuvostoliiton 

omille elokuvajuhlille. Hänellä oli aikaa lukea klassisten ajattelijoiden teoksia, joita 

hän päiväkirjassaan siteeraili. Raamattua hän luki ahkerasti. Ohjaustöitä Tarkovskille 

tarjoutui teattereissakin. Esimerkiksi Moskovan Lenkom-teatterissa hän ohjasi 

Hamletin. Kapellimestari Claudio Abbadon aloitteesta ja tämän kanssa yhteistyössä 

hän ohjasi Musorgskin Boris Godunovin Lontoon kuninkaallisessa oopperassa 

(Covent Garden). 

 

Tarkovskin päiväkirjojen täydellisen laitoksen olen lukenut ruotsalaisena 

käännöksenä. Se on koitumassa yhdeksi mielikirjoistani. On se toki olemassa 

muillakin kielillä, kuten englanniksi ja saksaksi. Suomenkielinen, kauan sitten 

loppuunmyyty laitos ulottuu vain vuoteen 1981. 

 

Mestarillamme oli siis, olosuhteista johtuen, aika lailla ”joutoaikaa”. Sitä hyödyntäen 

hän sai valmiiksi kirjan, jonka suomeksi toimitettu laitos ilmestyi 1989 nimellä 

Vangittu aika. Siinä hän pohtii, ”mihin päämäärään työssäni oikeastaan pyrin, miten 

elokuva eroaa kaikista muista taiteista ja millaisilta sen mahdollisuudet minusta 

näyttävät”. 

 

Mutta olenpa luisumassa esseeni otsikon ulkopuolelle! Pyrkimyksenäni on näet 

osoittaa, miten Tarkovski sai kätketyksi kristillistä sanomaa Neuvostoliitossa 

ohjaamiinsa elokuviin. 

 

 

2. 

 

Tarkovskin tunnetuin elokuva on Andrei Rublev. Siinä hän ei lähtenyt sepittämään 

Rubleville elämäkertaa, vaan kuvasi erillisin kertomuksin sitä levotonta 600 vuoden 

takaista aikaa, jossa tuo kuuluisa ikonimaalari eli. Tarkovski on varmasti hyödyntänyt 
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lahjakkaaseen taiteilijamunkkiin liittyvää legenda-ainesta. Kaikki kerrotaan 

mustavalkoisena filminä. 

 

Elokuvan epilogina on värifilmille kuvattu finaali, musiikin säestämä Rublevin 

kirkkotaiteen kooste. Se tietenkin viestii sanomaansa sille, joka on avoin sen 

vastaanottamaan. Musiikki on alussa valittavaa, tuskaistakin, mutta rauhoittuu 

vähitellen ja viimein tyystin vaikenee. Siinä vaiheessa katsojan edessä on 

maailmankuulu ikoni Pyhä Kolminaisuus. Lopuksi nähdään Vapahtaja-ikoni. 

Hiljaisuuden katkaisee muutama ukkosenjyrähdys – ja sitten, juuri nähdyn 

kuvamaailman ja katsojan välissä, alkaa sataa. Sade viittaa kasteeseen. Ikonit 

kuuluvat kirkkoon. Kirkko on Kristuksen kohtaamisen paikka. Kaste on portti kirkon 

jäsenyyteen. 

 

Ihan lopuksi nähdään neljä onnellista hevosta veteen pistävällä kapealla kielekkeellä. 

Uskaltaisinko selittää symbolin: neljän evankeliumin kirjoittajat valmiina viemään 

ilosanomaa kaikkeen maailmaan, kunhan tie siihen suuntaan avautuu… Usko ja toivo 

ovat nähtävinä, rakkauden vuoro odottaa, viimeisenä ja suurimpana. 

 

 

3. 

 

Tarkovskin seuraava elokuva Solaris perustuu tieteisromaaniin, jonka tekijä on 

puolalainen Stanisław Lem. Tapahtuma-aika on kaukaisessa tulevaisuudessa. Solaris 

on jossain aurinkokuntamme ulkopuolella oleva arvoituksellinen planeetta. Sitä 

tutkimassa olevalta avaruusasemalta on tullut huolestuttavia tietoja, ja elokuvan 

päähenkilö (psykologian ekspertti) on lähetetty selvittämään tilannetta. Matka sinne 

kestää 1½ vuotta, menon nopeudesta ei kerrota… 

 

En kuitenkaan viivy tässä Lemin romaaniin perustuvassa aiheessa. Tarkovski 

nimittäin liitti siihen toisenkin teeman. Se on tuon päähenkilön suhde isäänsä. Näiden 
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kahden välillä on jotain selvittämätöntä, josta isä haluaisi keskustella, mutta 

keskustelematta asia jää ennen pojan lähtöä. 

 

Elokuvan alkuteksteissä mainitaan, että elokuvassa on käytetty J. S. Bachin 

koraalialkusoittoa f-molli – se onkin jo soinut alkutekstien taustana ja siinä vaiheessa 

kuultu kokonaisuudessaan. Mutta eihän tapana ole nimetä Bachin ja muiden 

koraalialkusoittoja ja urkukoraaleja sävellajien mukaan, vaan kulloisenkin virren 

alkusanoilla. Tässä tapauksessa ne ovat ”Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ” eli 

suomalaisen virsikirjan mukaan ”Mä huudan, Kristus, sinua”. 

Neuvostoyhteiskunnassa sellaisen otsikon julkipano ei ollut mahdollista, ainakaan 

tällaisessa yhteydessä. 

 

Katsoja, joka jo siinä vaiheessa tunnisti sävelmän ja tiesi ainakin siihen liittyvän 

virren alkusanat, jäi kenties odottamaan, milloin ja missä yhteydessä sitä sävelmää 

käytetään. Tästähän siinä muuten on kysymys: 

 

Mä huudan, Kristus, sinua     Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, 

nyt ahdistuksissani.                ich bitt, erhör mein Klagen: 

Mun uskoani vahvista,           verleih mir Gnad zu dieser Frist, 

mua auta tuskassani.             lass mich noch nicht verzagen. 

Mun turvata suo hyvyytees,  Den rechten Glauben, Herr, ich mein, 

sä armoinen oot aivan        den wollest du mir geben, 

myös alla vaivan.                 dir zu leben, 

Mua johda totuutees              meim Nächsten nütz zu sein, 

ja hoida tiellä taivaan.          dein Wort zu halten eben. 

(Virsi 346:1.)                         (Evangelisches Gesangbuch 343:1.) 

 

Aikanaan tapahtumat Solaris-avaruusasemalla johtavat siihen, että esille nousee 

ajatus elokuvan päähenkilön palaamisesta Maahan. Silloin alkaa soida Bachin 

koraalialkusoitto: ”Mä huudan, Kristus, sinua”. Elokuvan päätöksenä on tämän 

miehen paluu isänsä kotiin. Hän katsoo ikkunasta sisään ja näkee isän siellä 
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puuhailemassa kirjojen parissa. Epärealistinen, selvästi symboliseksi tarkoitettu 

yksityiskohta on, että katosta valuu huoneeseen vettä, ikään kuin katto vuotaisi – 

mutta ulkona ei sada, vaan vallitsee poutainen pakkassää. 

 

Äkkiä isä huomaa poikansa ikkunan takana. Isä lähtee ulko-ovelle, ja sinne suuntaa 

poikakin askelensa. He kohtaavat ulkoportaalla. Poika polvistuu isän eteen ja tarttuu 

hänen vyötäisiinsä. Isä laskee kätensä pojan olkapäille. Siinä toistuu monille 

venäläisille ja monille muillekin tuttu näkymä: Rembrandtin maalaus Tuhlaajapojan 

paluu, yksi Pietarin Eremitaasin suuria aarteita. 

 

Siihen Tarkovski lopettaa. Emme näe pojan menevän sisään isän kotiin, mutta 

tiedämme, että sinne hän menee. Ja siellä hän kastuu… 

 

Liittymä tuhlaajapoikavertaukseen (Luuk. 15) on omiaan nostamaan mieleen 

monenkinlaisia assosiaatioita, joita toivon arvoisan lukijani miettivän. Vielä 

mainitsen kaksi eläintä: hevosen ja koiran. Hevonen, ilmeisesti sukupuuttoon 

hävinneen lajin viimeinen edustaja, elää tuhlaajapoikamme isän hoivissa – mutta 

loppujaksossa sitä ei enää ole. Hevonen on Andrei Rublev -elokuvassa tärkeä teema; 

hevosten ja ihmisten kanssakäyminen jäi mieleen jo Ei paluuta -elokuvasta. Koira, 

ihmisen uskollinen ystävä, tulee vastaamme Stalkerissa; tässä se istuu todistamassa 

pojan ja isän sovinnon syntymistä. 

 

 

4. 

 

Seuraava elokuva Peili ei Matti Paloheimon Uskonto elokuvassa -kirjan mukaan 

”ensisijaisesti ole tarkoitettu ymmärrettäväksi, vaan koettavaksi. Se ei ole looginen, 

siinä ei ole juonta, sen logiikka on unen, muistojen, tajunnanvirran logiikkaa. 

Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sulautuvat yhteen, välkehtivät samasta 

peilistä.” 
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Monipuolisen elokuvamiehen Peter von Baghin (1943–2014) mukaan Tarkovski on 

”vaikea ja luokittelemattomissa oleva elokuvantekijä”, jonka teokset ”ovat 

arvoituksellisia olematta mystifioivia, läpitunkemattomia samalla tavalla kuin itse 

elämä on läpitunkematon. Lyhytkin Tarkovskin ajattelema ja tuntema jakso, jopa 

yksittäinen kuva on usein niin rikas, että katsoja on rajattoman kiitollinen.” 

 

Peter von Bagh puhui ja kirjoitti ”elämää suuremmista elokuvista”. Sellaisia hän 

esitteli radiossa vuodesta 1984 alkaen kymmenen elokuvaa vuodessa. Sarjaa jatkui 10 

vuotta, niin että elokuvien määräksi kertyi sata. Ne hän esitteli myös kaksiosaisessa 

kirjassaan Elämää suuremmat elokuvat. Termi on ”epäraamatullista” kieltä, sillä 

”suurempi kuin elämä on sinun armosi” (Ps. 63:4). Siispä vain elokuvaa, joka 

kirkastaa Jumalan armoa, voisi sanoa ”elämää suuremmaksi”… 

 

Olisikohan muuten käynyt niin, että von Baghilla oli tietämättään osuus 

raamatunkäännöskomitean työhön? Äsken mainittu psalminkohta kuului näet 

vanhassa käännöksessä samoin kuin myös Jussi Aron Psalmit nykysuomeksi -

suomennoksessa näin: ”Parempi kuin elämä on sinun armosi”. Jotakuta 

komiteanjäsentä olisi alkanut huolestuttaa von Baghin sarjan suosio ja käsitteen 

”elämää suurempi elokuva” todenvastaisuus, ja niin saatiin Kirkkoraamattuumme 

ilmoitus siitä, mikä todella on ”suurempi kuin elämä”. 

 

”Elämää suurempien elokuviensa” joukkoon von Bagh on Tarkovskilta valinnut 

Peilin. Siitä hän kirjoitti mm. näin: ”Peili on täynnä unikuvan kaltaisia näkyjä. – – 

Katsoja on kuin ihmeen maassa. Riittää että lamppu syttyy ja sammuu. Maitotilkat 

putoavat maahan. Tuuli kulkee pensaikkojen ylitse. Raskaat verhot huoneessa, joiden 

läpi kamera kulkee. Tai ihmiskasvot, yksinkertaisin kaikista ihmeistä.” 

 

Neuvostoelokuvan historiassa Peili on epätavallinen, ellei suorastaan ainoa lajissaan. 

Se on nimittäin omaelämäkerrallinen, katkelmallisista lapsuusajan muistikuvista 

aikuisiän kokemuksiin, joista osa on koko kansan yhteisomaisuutta ja tuodaan esiin 

dokumenttikatkelmin. 
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Peili päättyy epilogiin, joka sisältää tekijän kiitoksen elämänsä tärkeimmille 

vaikuttajille: vanhemmilleen ja isoäidilleen. Vanhemmat nähdään onnellisena 

avioparina, joka jo odottaa ensimmäistä lastaan. Isoäiti taas nähdään johdattamassa 

kahta lapsenlastaan poikki vainion, jonka ylle piirtyy sähkölinjan pylvään 

muodostama risti. Tähän epilogiin liittyy elokuvan viimeinen musiikki: Bachin 

Johannes-passion alkukuoro: 

 

Herr, Herr, Herr, unser Herrscher,  

dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist! 

          Zeig‘ uns durch deine Passion, 

         dass du, der wahre Gottessohn, 

         zu aller Zeit, 

         auch in der grössten Niedrigkeit, 

         verherrlicht worden bist. 

Herr, Herr, Herr, unser Herrscher, 

dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist! 

 

Sen on Leena Vallisaari suomentanut näin: 

Herra, meidän Valtiaamme,  

kuinka korkea onkaan  

sinun nimesi kaikissa maissa! 

          Osoita meille kärsimykselläsi, 

          että olet oikea Jumalan Poika. 

          Kaikkina aikoina, 

          myös syvimmässä alennuksessa, 

          sinut kirkastetaan. 

Herra, meidän Valtiaamme jne. kerrataan. 

 

Lopussa kertautuva alkusäkeistö on Ps. 8:2: ”Herra, meidän Jumalamme, kuinka 

suuri onkaan nimesi maan päällä!” 
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Peilin vaikeatajuisuutta tuskailevalle antaa apua Tarkovskin Vangittu aika -kirjassa 

oleva ”kertomus elokuvan Peili aiheista” (Valkea, valkea päivä). Tähän lisäisin vielä 

oman tuntumani: P. Mustapään runon ”Laulu” tavoin elokuva ”vaimentaen 

vahvistaa” muistojen äänet. 

 

 

5. 

 

”Elokuva Stalker käsittelee Jumalan läsnäoloa ihmisessä ja hengellisyyden 

menetystä, joka on seurausta meitä ohjaavasta valheellisesta tiedosta. – – Jumala, 

anna meille voimaa ja uskoa tulevaisuuteen, anna meille tulevaisuus jossa voimme 

ylistää Sinua. Anna se minulle! Sillä minäkin tahdon olla osallinen Siitä!” 

 

Sitaatti on Tarkovskin päiväkirjasta ajalta, jolloin Stalker oli valmistumassa. Kaksi 

asiaa jää mieleen sen ajan merkinnöistä: ”Näyttää siltä, että siitä tulee paras 

elokuvani.” ”On tavaton onni, kun saa tuntea Herran läsnäoloa.” 

 

Stalker on Tarkovskin viimeinen Neuvostoliitossa ohjaama elokuva. Sen pohjana on 

Arkadi ja Boris Strugatskin tieteisromaani, jonka suomennoksen nimi on Stalker – 

Huviretki tienpientarelle. Elokuva ei kuitenkaan ole tuon romaanin filmatisointi, vaan 

sitä varten tehtiin aivan oma käsikirjoitus. 

 

Elokuvan alku tuo mieleen Joonas Kokkosen Viimeiset kiusaukset -oopperan 

kohtauksen, jossa Paavo Ruotsalainen jälleen kerran on lähdössä matkoilleen ja 

ottaa evääkseen talon viimeisen leivän. Epätoivon partaalle joutunut Riitta-emäntä 

heittää kirveen miehen perään. 

 

Elokuvan päähenkilö on kärsinyt viiden vuoden vankeusrangaistuksen, jonka hän oli 

saanut toiminnastaan stalkerina. Nyt hän on jälleen valmis lähtemään – mutta jos hän 

nyt joutuisi kiinni, seurauksena voisi olla kymmenen vuoden rangaistus. Vaimolle ja 
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lapselle se merkitsisi ylivoimaista koettelemusta. Vaimo yrittää estää miestä 

lähtemästä, mutta ei siinä onnistu. Epätoivoisena hän kiroaa syntymäpäivänsäkin. 

 

Stalkerin tehtävänä on johdattaa ihmisiä salaperäiselle, kielletylle, eristetylle ja 

tarkoin valvotulle Vyöhykkeelle, joka on syntynyt jonkin ulkoavaruudesta 

tapahtuneen ”vierailun” seurauksena. Vyöhykkeen ytimessä on huone, johon 

astuneen ihmisen salaisimmatkin toiveet toteutuvat – niin kerrotaan. Nyt sinne on 

lähdössä kaksi miestä, tiedemies ja kirjailija. Stalker opastaa heitä, mutta ei suinkaan 

edellä kulkien, vaan kerta kerran jälkeen vain suuntaa osoittaen ja sitten tarkaten, 

miten tällä kertaa käy. Englannin kielen verbi stalk merkitsee väijymistä, salaa 

seuraamista, varjostamista. 

 

Elokuvan Stalker on voitu selittää allegoriseksi Kristus-hahmoksikin, mutta oma 

tulkintani on toisella lailla allegorinen. Stalker on tulkittavissa ateistisessa 

yhteiskunnassa toimivan kirkon papiksi. Neuvostoliitossa seurakuntien 

toimintamuodoiksi olivat jääneet kirkoissa pidetyt jumalanpalvelukset ja kirkolliset 

toimitukset (kaste ja avioliittoon vihkiminen) sekä hautausmailla vainajien hautaan 

siunaaminen. Kaikki muu oli kielletty. Monen papin tien oli uskalias aktiivisuus 

johtanut vankileirien saaristoon – kuten siis myös elokuvan stalkerin. 

 

Monenlaiset esteet vaikeuttavat matkantekoa, niin että miesten on välillä levättävä, 

oikein nokoset ottamalla. Stalkerin mieleen nousevat hänen heräillessään 

maailmanlopun aavistukset, tällä lailla: 

 

Maa järkkyi ja vavahteli, aurinko pimeni mustaksi kuin suruvaate. Ja kuu muuttui 

kauttaaltaan verenpunaiseksi, taivaan tähdet putosivat maahan, niin kuin viikunat 

varisevat puusta myrskyn sitä ravistellessa. Taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, joka 

kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan. Maan kuninkaat, 

ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat, mahtavat miehet ja kaikki muut, niin 

orjat kuin vapaat, piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja 
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kallioille: ”Kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuvan katseelta 

ja Karitsan vihalta! Heidän vihansa suuri päivä on tullut. Kuka voi sen kestää?” 

 

Sehän on Raamatun tekstiä, Ilmestyskirjan kuudennesta luvusta (6: 12–17). – Myös 

Kirjailija tuntee Raamattua. Ajatellessaan itseään ja vieressään nukkuvaa Professoria 

hän miettii ylösnousseen Jeesuksen ilmestymistä kahdelle Emmauksen tietä 

kulkeneelle (Luuk. 24: 13–18): 

 

”Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa … nimiseen kylään, jonne oli kahden 

tunnin matka. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä 

puhellessaan ja pohdiskellessaan hän itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän 

kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin 

sokaistut. Hän kysyi heiltä: ”Mistä te oikein keskustelette, matkamiehet?” He 

pysähtyivät murheellisina, ja toinen heistä, nimeltään …” 

 

Lopulta tullaan perille – mutta kumpikaan tätä matkaa toivoneista ei haluakaan avata 

toiveiden täyttymisen huoneen ovea, ei Kirjailijakaan. Professorin salaama 

nurinkurinen motiivi paljastuu, kun hän ottaa esille mukanaan olevan pommin. 

Pommi jää sentään käyttämättä. Erääksi yhteenvedoksi muodostuu Professorin lause: 

”Tämä paikka ei tuo onnea kenellekään.” Stalkerin viimeinen vetoomus jää vaille 

vastakaikua: ”Ihmisillähän ei maan päällä ole muuta jäljellä! Tämä on ainoa paikka, 

jonne voi tulla, ellei toivoa ole enää jäljellä.” 

 

Kotiinsa Stalker palaa perin juurin pettyneenä. Ei ole enää ihmisiä, jotka uskoisivat. 

Siihen tarvittava elin on heillä surkastunut; heidän katseensa on tyhjä. 

 

 

6. 

 

Hoivattuaan uupuneen miehensä nukkumaan hänen vaimonsa kääntyy elokuvan 

katsojien puoleen ja puhuu heille: 
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”Tiedättekö, että äitini oli kovasti sitä vastaan. Tehän olette varmaan jo huomanneet, 

ettei hän ole tästä maailmasta. Koko tienoo pilkkaa häntä. Hän oli sellainen 

resupekka ja niin säälittävä. Äiti sanoi: ”Hänhän on stalker, kuolemaantuomittu, 

ikuinen rangaistusvanki. Muistapa, millaisia lapsia stalkereille syntyy.” Mutta minä 

en edes riidellyt asiasta. Tiesin itsekin kaiken sen. (…) Hän tuli luokseni ja sanoi: 

”Lähde mukaani.” Ja minä lähdin, enkä ole sitä koskaan katunut. En koskaan. On 

ollut paljon surua sekä kauheita ja hävettäviä asioita. Mutta en ole koskaan katunut 

enkä koskaan kadehtinut ketään. Meillä vain on ollut sellainen kohtalo ja sellainen 

elämä, me olemme sellaisia. Ja ellei elämässämme olisi ollut surua, eivät asiat olisi 

olleet paremmin. Vaan huonommin. Koska siinä tapauksessa ei silloin olisi ollut 

onneakaan eikä toivoa.” 

 

Siinäpä mahtava kunnianosoitus ateistisissa maissa vaikuttaneille papinpuolisoille! 

Tarkovski oli kastettu ortodoksisen kirkon jäseneksi. Mutta Stalker on kuvattu 

Virossa, niin että siinä kuvattu uhanalaisuus tuo meidän luterilaisten Viron-ystävien 

mieleen sikäläisten ystäväseurakuntien sananpalvelijat ja heidän perheensä. 

 

Viimeiseksi nähdään elokuvassa Stalkerin lapsi, rampana syntynyt, 

liikuntarajoitteinen tyttönen, istumassa pöydän ääressä. Hän lukee kirjaa – kyllä se 

selvästi on Raamattu. On pääteltävissä, että tyttö lukee Matteuksen evankeliumin 17. 

lukua ja pääsee näihin Jeesuksen sanoihin: ”Jos teillä olisi uskoa edes 

sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se 

siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta.” Pöydällä on jokunen juomalasi ja 

lasipurkki. Ne tyttö saa liikkumaan, yhden kerrallaan. ”Katseensa voimalla”, on 

monen selitys. Mutta ei niin, vaan kyseessä on uskon voima. 

 

Stalker on elokuva ihmisen heikkoudesta, heikosta ihmisestä. Loppujen lopuksi 

kaikkein heikoin elokuvan ihmisistä, Stalkerin lapsi, osoittautuu kaikkein 

vahvimmaksi. Hänellä on uskoa – ei ehkä sinapinsiemenenkään vertaa, mutta 
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kuitenkin. Mitä Jeesus sanoikaan toisessa yhteydessä: ”Se teistä, joka on kaikkein 

pienin, on todella suuri” (Luuk. 9:48). 
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Väriä mustavalkoiseen maailmaan 

Lars Ahlbäck 
 

 

 

”Luostarin seinien suojasta lähdettyään hän törmää todellisuuteen, joka on yhtä outo 

ja yllättävä kuin kammottavakin”, kirjoittaa Andrei Tarkovski elokuvansa Andrei 

Rubljovin päähenkilöstä. 

 

Kyseessä on yli kolmetuntinen mustavalkoinen elokuva. Se sijoittuu levottomalle 

1400-luvun Venäjälle. Ihan lopussa se muuttuu värilliseksi, kun kamera liikkuu 

maailmankuulujen ikonien yksityiskohtien yllä. 

 

Vasta törmääminen oudon, yllättävän ja kammottavan todellisuuden kanssa saa 

Rubljovin lopulta maalaamaan kuuluisat ikoninsa. Hän maalaa väriä mustaan 

maailmaan. 

 

Hän ei vain törmää siihen, vaan käy sen läpi. Hän ei siis ole vain maailmassa, vaan 

myös maailmasta. Erityisesti kirvessurman jälkeen Rubljov murtuu. Hän luopuu 

ikonimaalauksesta kokonaan ja tekee vaikenemislupauksen. 

 

Elokuvassa hänen maalaamistaan ei kuitenkaan näytetä kertaakaan. Yhdessä 

kohtauksessa ollaan kyllä työmaalla, mutta Rubljov ei kykene maalaamaan Viimeistä 

tuomiota kirkon seinille. 

 

Yksi teologinen aihe elokuvassa on lahjakkuus. Tällöin tarkoitetaan jotain vailla 

ansiota saatua, lahjaa. Armo on teologiassa nimitys tälle. Elokuva on sukua Miloš 

Formanin elokuvalle Amadeus. 
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Taiteellinen lahjakkuus on molemmissa elokuvissa jotenkin epäreilusti jaettua. 

Yhdelle annetaan yllin kyllin ja toinen jää täysin ilman. Mozart-elokuvassa se on 

Salieri ja Rublevin kohdalla Kirill. 

 

Yksi mainio kirjoitus yksin armosta ja uskosta Rubljov-elokuvassa on teologian 

opiskelijoiden Kyyhkynen-lehdessä ilmestynyt Rosa Grenen Sola gratia, sola fide. 

Itse pidän kirjoitusta yhtenä parhaimpana kommentaarina elokuvalle. 

 

Toinen aihe elokuvassa on Andrein kasvu suureksi ikonimaalariksi. Aihe ei ole 

erillään armon aiheesta. Kasvussa ei ole vain kyse teknisestä kehittymisestä, eikä 

vain rypemisestä maailmassa, vaan jostain syvemmästä. ”Yli kolmen tunnin ajan 

elokuvan päähenkilö ei tee paljon muuta kuin tarkkaile”, toteaa Robert Bird. 

 

Elokuvassa katsoja saa seurata Rubljovin murtumista jumalalliseksi ikonimaalariksi. 

Mielestäni Tarkovski haluaa elokuvassa kertoa, että vasta eletyn jälkeen Rubljov 

maalaa mestariteoksensa, ja senkin lahjakkuuden armosta. 

 

Itse elokuva myös yllättäen – melkein armosta – valmistui outoon maailmaan. 

Neuvostoliitossa elokuvan virallinen ennakkovastaanotto oli vaisu.  Tarkovski antoi 

kuvaavasti päiväkirjalleen nimen Martyrologia ja se kuvaa kaikenlaisia ihmeellisiä 

elokuvanteon varrella. 

 

Harvan mestariteoksen käsikirjoitus on jäänyt taksin penkille ja lähes ihmeen 

kaupalla löytynyt taas. 
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Stalker – Vyöhykkeen lumo 

Tuomas Hurme 
 

 

 

Andrei Tarkovskin (1932–1986) Stalker on yksi tieteiselokuvien ja samalla koko 

elokuvahistorian suurimmista klassikoista. Elokuvan syntyprosessi ei ollut kaikkein 

helpoimpia jo pelkästään tiukan neuvostokontrollin takia. Tarkovski eli myös uransa 

vaikeinta aikaa: hänen edellistä työtään Peiliä (1975) oli näytetty kotimaassaan vain 

rajoitetusti, ja sen levitys ulkomaille oli estetty kokonaan; myös hänen 

suunnitelmiinsa filmata Dostojevskin Idiootti sekä saksalaisen runoilija E.T.A. 

Hoffmanin elämäkerta oli suhtauduttu järjestelmän puolelta jopa vihamielisesti. 

Ikävien tapahtumien johdosta Tarkovski jätti elokuvien tekemisen hetkeksi kokonaan 

ja keskittyi teatteriin. Tältä kaudelta merkittävin saavutus oli Hamletin sovittaminen 

Lenkom–teatteriin Moskovassa vuonna 1977. Cinefiilien onneksi Tarkovski päätti 

tehdä paluun elokuvien pariin. 

 

Tieteiselokuva oli Tarkovskille jo tuttu 1970-luvun alusta, jolloin hän oli siirtänyt 

puolalaisen Stanisław Lemin Solariksen (suom. 1973) menestyksekkäästi 

valkokankaalle vuonna 1972. Tällä kertaa Tarkovski valitsi pohjamateriaalikseen 

neuvostoliittolaisveljesten Arkadi ja Boris Strugatskij teoksen Huviretki 

tienpientareelle (suom. 1982). Tarkovski oli lukenut veljesten tarinaan tuoreeltaan, 

kun se oli ilmestynyt kirjallisuuslehti Avrorassa. 

Monet taisivat aikanaan ihmetellä Tarkovskin aihevalintaa, sillä häntä pidettiin jo 

aikanaan korkeakulttuurin edustajana. Vaikka hänen teoksiaan saattoi olla aikanaan 

vaikea nähdä, ne olivat niittäneet tietyissä piireissä kansainvälistä mainetta. Andrei 

Rubljov (1966) oli päälle kolmituntinen meditatiivinen matka 1400-luvun venäläiseen 

ikonitaiteeseen. Peili oli puolestaan Tarkovskin henkilökohtaisin teos – matka 

lapsuuden muistoihin. Myös Lemin Solaris oli luonteeltaan filosofisen pohdiskeleva. 

Huviretki oli toista maata, kirja täynnä väkivaltaa ja slangimaista dialogia, kaikesta 
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päätellen marginaaliyleisölle suunnattu kirja varsinkin tuon ajan Neuvostoliitossa. 

Tarkovski kuitenkin näki kirjan pohjalla olevan valtavan potentiaalin tarkastella 

elämää suurempia kysymyksiä: Mitä me oikeastaan haluamme elämältä? Minkä takia 

ylipäätään olemme täällä? Tarkovskin oli mahdollista muokata tarinaa, niin että 

kaiken alla vilisevät jatkuvasti uskonnolliset allegoriat ja pohdinnat. 

 

Elokuvan nähneenä ja kirjan lukeneena voi tehdä jo hyvin nopeasti sen havainnoin, 

että Tarkovskin visio eroaa todella paljon kirjasta, niin paljon, että elokuvan on 

välillä vaikea tunnistaa käyttävän Strugatskiyn kirjaa pohjanaan. Aihe, päähenkilöt ja 

kaiken toiminnan keskiössä oleva Vyöhyke ovat kylläkin suoraan kirjasta, mutta 

Tarkovski on karsinut kirjan tapahtumia valtavasti ja lisännyt tilalle omaa pohdintaa, 

omanlaisensa matkan Vyöhykkeelle ja sen salaisuuksien äärelle. 

 

Tarinan keskiössä on Vyöhyke, alue, jonka keskellä olevassa huoneessa uskotaan 

kaikkien toiveiden toteutuvan. Vyöhyke on ilmeisesti syntynyt asteroidin 

putoamisesta tai ulkoavaruudesta tulleiden vierailijoiden johdosta. Sittemmin 

nimeämätön valtio, jonka alueella paikka on, on sulkenut alueelle pääsyn 

pystyttämällä piikkiaitoja ja määräämällä aseistautuneita sotilaita vartioimaan 

mahdollisia sisäänpääsyjä. Tämä ole kuitenkaan estänyt ihmisiä yrittämästä 

Vyöhykkeelle pääsemistä toiveiden toteutumisen toivossa. Vaarat eivät lopu 

vartijoihin, vaan liikkuminen sisällä Vyöhykkeellä on erittäin vaarallista. Vyöhyke on 

kuin elävä organismi, jolla on oma mieli, ja se pystyy jatkuvasti muuntautumaan. 

Osaamaton kulkija voi kohdata loppunsa väärillä teillä. Ainoita ihmisiä, jotka osaavat 

Vyöhykkeen sisällä kulkea ja suunnistaa, kutsutaan stalkereiksi. 

 

Kaksi miestä, kirjailija (Anatoli Solonitsyn) ja professori (Nikolai Grinko), 

palkkaavat Stalkerin (Aleksandr Kaidanovski) viemään heidät sisällä vyöhykkeelle 

ja siellä olevaan huoneeseen, missä heidän olisi mahdollista toteuttaa toiveensa. 

Elokuvan alussa on eniten yhtäläisyyksiä kirjaan, jolloin Stalker elää yhdessä 

vaimonsa (Alisa Freindlih) ja Apinaksi ristityn lapsensa kanssa. Apina ei ole täysin 

normaali lapsi ja hänen mystisiin voimiinsa palataan elokuvan loppukohtauksessa. 
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Perheen arki rikkoutuu, kun miehet palkkaavat Stalkerin oppaaksi matkalle tämän 

joutuessa jättämään perheensä. Ja niin alkaa matka mystiselle Vyöhykkeelle. 

 

Stalkerin onnistuu saada miehet läpi vartioinnin Vyöhykkeelle, missä ei tunnu olevan 

jälkeäkään elävästä elämästä, vain ruumiita ja hylättyjä rakennuksia ja ajoneuvoja. 

Samalla luonto tuntuu kuitenkin vallanneen kaiken, ja kaikki on rauhallista ja rujon 

kaunista. Kaiken alla väreilee kuitenkin jotain uhkaavaa, joka peittää alleen koko 

Vyöhykkeen. Stalker johdattaa pienen retkikunnan vaarojen läpi heittelemällä 

kankaaseen sidottuja muttereita tuoden oikean reitin näkyviin sekä luottamalla omaan 

kokemukseensa. 

 

Kolmikko kulkee läpi aution mutta elävältä tuntuvan Vyöhykkeen läpi kohti 

huonetta, jossa toiveet toteutuvat, samalla tehden matkaa kohti itseään. Kirjailija 

kertoo toisille, että on alkanut vahvasti epäilemään omia taiteellisia kykyjään. 

Professori tuntuu välttelevän motiivejaan, ehkä toiveiden toteutuminen on hänen 

maailmankuvaansa vastaan, vastoin kaikkea ymmärrystä ja siksi niin pelottavaa. 

Stalker puolestaan kokee jatkuvaa vetoa Vyöhykkeelle palaamiseen. Mutta 

pääsevätkö miehet koskaan huoneeseen? Toteutuvatko heidän toiveensa? Tulevatko 

he onnellisiksi? Näihin kysymyksiin en tässä vastaa. Stalker on matka, joka täytyy 

kunkin itse tehdä. Matka ei varmasti ole kaikkia varten, mutta itse olen tullut kerta 

toisensa jälkeen onnellisemmaksi matkan tehtyäni. Aina olen löytänyt jotain uutta. 

 

Stalker jäi Tarkovskin viimeiseksi elokuvaksi, ennen kuin hän lähti vapaaehtoiseen 

maanpakoon. Ulkomailla hän teki vielä kaksi elokuvaa, Italiassa tuotetun Nostalgian 

(1983) ja viimeisensä Uhrin (1986) Ruotsissa, jonka tuotantoryhmään kuului lukuisia 

Ingmar Bergmanin elokuvissa työskennelleitä ihmisiä. Tarkovski oli jo monta kertaa 

ennen Stalkeria joutunut huomaamaan, ettei elokuvien tekeminen Neuvostoliitossa 

ollut helppoa. Tosin helppoa elokuvien tekeminen ei ole koskaan, mutta 

Neuvostoliitossa sensuuri saattoi iskeä hyvinkin herkästi tuhoten kaiken. 
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Tarkovski oli oppinut toiminaan viranomaisten kanssa. Andrei Rubljoviin hän oli 

kuvannut tarkoituksella sellaista materiaalia, johon sensuuriviranomaiset tarttuivat 

jättäen oikean materiaalin rauhaan. Stalker kuvattiin uudenlaisella filmimateriaalilla, 

jollaista ei ollut ennen Neuvostoliitossa käytetty. Elokuva oli lähes kuvattu valmiiksi, 

kun kehittämisvaiheessa materiaali tuhoutui käyttökelvottomaksi. Tekijät epäilivät 

tätä tahalliseksi teoksi, ja Tarkovski murtui täysin. Hän ei kuitenkaan luovuttanut 

vaan aloitti homman alusta ja käänsi tappion voitoksi. Tarkovski muokkasi kirjan 

tarinaa lisää tehden siitä entistä tiiviimmän mutta syvällisemmän matkan 

tuntemattomaan. 

 

Stalker kyllä sisälsi sellaista materiaalia, mikä ei välttämättä ollut viranomaisten 

mieleen. Stalker on ensinnäkin hyvin hengellinen elokuva, vaikka siinä ei suoraan 

kristinuskoon viitattukaan muutamaa kuvaa ikonista ja orjantappurakruunusta lukuun 

ottamatta. Hengellisyys ja uskontoon vähänkin viittaaminen saattoi tuoda 

viranomaisten tuomion. Vyöhykkeen inspiraationa toimi Tšeljabinskin lähettyvillä 

vuonna 1957 tapahtunut ydinonnettomuus. Ydinonnettomuudet olivat herkkä asia 

neuvostohallinnolle. Vyöhykkeen on katsottu enteilevän myös Tšernobylin 

onnettomuutta. Stalker kuvattiin Neuvosto-Virossa alueella, joka oli voimakkaasti 

saastunut. On epäilty, että kuvauksiin osallistuminen koitui useamman elokuvan 

tekijöistä kohtaloksi, mukaan lukien Tarkovskin itsensä, joka kuoli keuhkosyöpään 

vajaa 10 vuotta elokuvan tekemisen jälkeen. 

 

Stalker on henkinen ja uskonnollinen matka ihmisyyteen ja olemisen 

ymmärtämiseen. Stalker on ehkä elokuva itse Jumalasta – Vyöhyke on tunnettu mutta 

salattu; se on jatkuvasti läsnä mutta silti piilossa; siltä rukoilemme vastauksia, mutta  

 

saattavat tuntua loputtoman pitkiltä mutta samaan aikaan äärettömän kauniilta ja 

rikkailta. Stalker onkin parhaimmillaan elokuvateatterissa kuin messu kirkossa, missä 

sen yksityiskohtiin ja pyhyyteen saa uppoutua. 
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Benedettan näyt ja intohimot 

Mikko Ketola 
 

 

 

Vatikaanissa on viime vuosina oltu huolissaan väärinkäytöksistä nunnia kohtaan. 

Kyse ei ole vain pappien nunniin kohdistamasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä vaan 

myös konventtien esihenkilöiden harjoittamasta psykologisesta ja hengellisestä 

kiusaamisesta, joka ajaa jotkut nunnat kokonaan ulos uskonnollisesta elämästä. Tämä 

liittyy yleisempään huoleen sääntökuntien ja uskonnollisten järjestöjen johtajien 

mielivallasta alaisiaan kohtaan. 

 

Paul Verhoevenin uusi elokuva Benedetta liittyy tietyllä tavalla tähän 

ongelmavyyhtiin. Se kertoo Benedetta Carlinista (1590–1661), teatiini-nunnasta 

Jumalanäidin konventissa Pesciassa, lähellä Firenzeä. Benedetta tuodaan luostariin 

yhdeksänvuotiaana, ja parikymppisenä hänestä tulee jo abbedissa eli konventin 

johtaja. Hän näkee vahvoja näkyjä Jeesuksesta, saa stigmoja (jotka paljastuvat itse 

tehdyiksi), on seksisuhteessa toisen nunnan kanssa ja joutuu lopulta tuomituksi. 

 

Amerikkalainen historioitsija Judith C. Brown on kirjoittanut Benedettan 

kuulustelupöytäkirjojen avulla tutkimuksen Immodest Acts. The Life of Lesbian Nun 

in Renaissance Italy (1986). Brown on pioneeri seksuaalisuuden historian 

tutkimuksessa ja on käsitellyt muun muassa ensimmäisiä tunnettuja lesbosuhteita 

Euroopan historiassa. Elokuva perustuu tähän teokseen. 

 

Wikipediasta löytyy valaiseva selostus Benedettaan kohdistuneista tutkimuksista. 

Inkvisition epäilykset herättivät ensin Benedettan näyt, joita arveltiin harhaoppisiksi 

tai liian itsenäiseksi. Lesbous tai sappholaisuus, kuten sitä tuolloin kutsuttiin, oli 

kuitenkin lopullinen syy hänen tuomitsemiselleen telkien taa. Naisten välinen seksi 
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oli ajan kirkollisille viranomaisille hyvin vieras ja kauhistuttava ilmiö. Benedetta eli 

vangittuna elämänsä viimeiset 35 vuotta. 

 

Verhoeven seuraa ilmeisesti varsin uskollisesti Brownin kertomaa Benedettan 

elämäkertaa (en ole kirjaa lukenut, joten tätä on vaikea todentaa). Haastatteluissa hän 

on todennut ottaneensa mukaan joitakin ylimääräisiä juonteita kuten esimerkiksi 

Italiassa 1629–1631 riehuneen ruton aikaisia tapahtumia. Niiden kuvaamisessa hän 

kertoo ottaneensa vaikutteita Ingmar Bergmanin Seitsemännestä sinetistä. 

 

Benedettassa on piirteitä Franciscus Assisilaisesta (lintujen kanssa puhuminen). Hän 

puhuu Neitsyt Marian patsaan kanssa, ja patsas kaatuu hänen päälleen. Hän näkee 

Jeesuksen ja puhuu tämän kanssa. 

 

Verhoevenin käsittelyn keskiössä on Benedettan lesbosuhde sisar Bartolomean 

kanssa. Tukahdutettu seksuaalisuus ja sen purkautuminen selibaattia edellyttävässä 

yhteisössä on luonnollisesti kuumottava aihe. Bartolomean ja Benedettan suhde 

kiihtyy vähitellen kosketuksista dildolla tyydyttämiseen. Suhteen alussa Benedetta on 

vielä (lähes) rivisisar, sen lopussa jo abbedissa, johon asemaan hänen näkynsä ovat 

hänet nostaneet. Se antaa hänelle yksityisen huoneen, joka antaa mahdollisuudet 

vapaampaan seksuaalisuuteen. 

 

Dildona toimii Benedettan nuorena tyttönä konventtiin tuoma puinen Neitsyt Maria -

patsas, jonka jalkapään Bartolomea muotoilee sileäksi. Kohtaukset tuovat helposti 

punan katsojan poskille, sillä ne ovat varsin suorasukaisia. Benedettan ja 

Bartolomean suhde paljastuu vanhalle abbedissalle, joka katselee tapahtumia seinässä 

olevasta reiästä. Tämä matkustaa paavin lähettilään luo Firenzeen ja raportoi 

suhteesta. Nuntius tulee saattueineen konventtiin ja ryhtyy selvittämään asiaa. Tämä 

tapahtuu ruton juuri riehuessa seuduilla. 

 

Benedettassa on aineksia eri tyylisuunnista. Se on historiallinen kuvaus 

uskonnollisesta elämästä luostariyhteisössä. Siinä on kauhuelokuvan aineksia 
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yliluonnollisten näkyjen ja selittämättömien tapahtumien muodossa. Siinä on myös 

kaikuja 1970-luvulla hetkellisesti suosioon nousseista nunsploitation-elokuvista. 

Niissä keskeisiä elementtejä olivat nunnien tukahdutettu seksuaalisuus, alaisiansa 

hyväksikäyttävä abbedissa ja inkvisition harjoittama tutkinta – seksi ja väkivalta siis. 

Kaikista näistä on jotakin mukana myös tässä elokuvassa. 

 

Elokuvan kuvauspaikkoina ovat toimineet muun muassa Silvacanen ja Le Thoronetin 

entiset luostarit Provencessa Ranskassa. Kumpikaan ei enää pitkään aikaan ole ollut 

uskonnollisessa käytössä. Elokuvan esittäminen on kielletty Venäjällä; siellä sitä 

pidetään jumalanpilkkana. Uskonnollista elämää käsittelevissä elokuvissa usein 

pistää silmään jokin outo käännös. Tässä sellainen on erään pappishenkilön tittelinä 

käytetty profossi. Oikea termi lienee provosti, joka on rovastin kaltaisessa asemassa 

tuon ajan italialaisessa hiippakuntahallinnossa toiminut pappi. 

 

Uskontoon ja kristinuskon historiaan liittyvät kysymykset eivät ole Verhoevenille 

lainkaan vieraita, vaikka hän ei ole niitä paljon elokuvissaan käsitellytkään. Sen 

sijaan hän on kirjoittanut kirjan Jeesus Nasaretilainen, joka on julkaistu myös 

Suomessa. Samanniminen kirja löytyy suomeksi myös paavi Benedictus XVI:n 

kirjoittamana! 

 

Benedetta. Ohjaus: Paul Verhoeven. Käsikirjoitus: David Birke ja Paul Verhoeven. 

Pääosissa: Virginie Efire, Daphne Patakia, Charlotte Rampling. Ensi-ilta 

17.12.2021. 

Artikkelikuvassa oikealla Benedetta (Virginie Efira), vasemmalla Bartolomea 

(Daphne Patakia). Välissä Neitsyt Maria -veistos. 

Lue myös: Matti Myllykoski, Paul Verhoeven ja Jeesus. Vartija 5.11.2012. 
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Miksi Succession-sarjan ökyrikkaat 

törkimykset kiinnostavat? 

Olga Dunderberg 
 

 

 

HBO-alkuperäissarjan Successionin yhdeksän Emmy-palkintoa ja katsojaluvut 

HBO:n digitaalisilla alustoilla kielivät kriitikkojen ja yleisön suosiosta. Sarjan 

ensimmäinen kausi ilmestyi 2018 ja kolmas kausi on meneillään HBO Maxilla 

Suomessa. Aloitin Successionin seuraamisen viime keväänä ja ensimmäisten jaksojen 

perusteella sarjan imuun oli vaikea päästä, vaikka sarjan musiikki ihastutti heti. 

Yhtenä syynä oli hahmojen määrä ja kemioiden monimutkaisuus. Samasta syystä 

Game of Thrones ei myöskään avautunut minulle heti. Mutta hyvää kannattaa 

odottaa. Ensimmäisen kauden keskikohdan jälkeen olin koukuttunut ja toisen kauden 

katsoin loppuun melkein viikossa. Ennen uusimman kauden alkamista katsoin 

edelliset kaudet uudestaan ja ensimmäinenkin hurmasi eri tavalla kuin aiemmin. Nyt 

odotan innolla ja hermostuneesti joka viikko uutta jaksoa, jossa kierrokset vain 

lisääntyvät edelliseen verrattuna. Mikä sitten tekee Successionista niin hyvän ja 

koukuttavan? 

 

Sarjan ytimessä on ökyrikas amerikkalainen Royn perhe, jota johtaa vahva patriarkka 

Logan Roy (Brian Cox) isänä. Hänen neljä lastaan ovat Connor (Alan Ruck), 

Kendall (Jeremy Strong), Siobhan/Shiv (Sarah Snook) ja Roman (Kieran Culkin). 

Perheen lisäksi Loganin perustama monen miljardin mediakonglomeraatti Waystar 

Royco on sarjan keskiössä ja tarjoaa taustan Royn perheen statukselle. 

Digitalisaatiota kannattava yli-itsevarma Kendall ja lapsellisen särmikäs Roman ovat 

mukana yrityksen johdossa sarjan alusta asti. Logan, jonka hahmoa on usein verrattu 

mediapohatta Rupert Murdochiin, on kuitenkin selvästi yrityksen sydän ja yllä 

pitävä voima. Päältäpäin yritysmaailma ja talousasiat voivat tuntua tylsiltä tai liian 

monimutkaisilta, mutta Successionin tapauksessa ne toimivat näyttämönä perhe- ja 
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ihmissuhteiden draamalle sekä taistelulle valta-asemasta. Loganin johtoasema sekä 

isänä että yrityksessä ja sen muuttuminen varsinkin hänen ikänsä vuoksi ovat 

keskeisiä draaman lähteitä. 

 

Successionin tapa käsitellä monimutkaista ja ajoittain väkivaltaista isäsuhdetta sekä 

sisarusten keskinäisiä suhteita imaisee mukaansa. Ihmiset, joilla on sisaruksia, voivat 

helposti samaistua tiettyihin lapsenomaisiin piirteisiin Successionin sisarussuhteissa 

riippumatta katsojan iästä. Kansainvälisen mediayrityksen kontekstissa sarjan 

keskeisenä teemana toimiikin sisarusten jatkuva isän hyväksynnän ja huomion 

hakeminen. Jokainen lapsi etsii tätä hyväksyntää eri tavoin – tytär Shiville 

hyväksyntä tarkoittaa poliittisista arvoista irtautumista. Kendall puolestaan 

omistautuu Waystar Roycolle ja isänsä hyväksyntää hakien räppää isästään tälle 

omistetussa tapahtumassa. 

 

Logan käyttää valta-asemaansa häikäilemättä hyväkseen niin toimitusjohtajana kuin 

isänä. Hän kilpailuttaa lapsiaan keskenään vallanperimys mielessään. Nämä toimivat 

isänsä hyväksynnän nimissä toisiaan vastaan ja ajoittain yhteen liittoutuen. Royn 

perheen toiminta on ainutlaatuisesti häiriintynyttä, ja sen jäsenet ovat törkeän 

turtuneita etuoikeuksiinsa. Tämä käy ilmi erityisesti silloin, kun hahmot ovat 

vuorovaikutuksessa perheen ulkopuolisten kanssa. Kun Kendall ei kykene 

oikeuttamaan tekojaan uskottavasti ystävälleen yritysmaailmassa, Stewylle (Arian 

Moayed), Stewy muistuttaa häntä ihmisyydestä ja lämmöstä, joka puuttuu Loganin 

patriarkaalisuudesta: “Tässä on käytettävissä ystäväkortti, jos haluat.” (“There’s a 

friend card here if you want to play it.”) 

 

Ihmisyyteen liittyen Succession osoittaa, miksi moraalisesti kauheita ja avoimen 

törkeitä hahmoja jaksaa seurata. Vaikka katsoja voi samastua moniin asioihin, 

Succession muistuttaa usein, kuinka irrallaan niin sanotusta tosimaailmasta sen 

päähahmot oikeasti ovat. Moraalinen rappeutuneisuus ilmenee varsinkin sisarusten 

hermostuneen epävarman Greg-serkun (Nicholas Braun) hahmossa. Greg lähentyy 
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sukulaisiinsa ja näyttää, kuinka moraaliset arvot ovat helposti muokattavissa Royn 

perheen kanssa, varsinkin jos raha liittyy asioihin. 

 

Yritysmaailman korruptio ja sen yhteys nykyiseen poliittiseen ilmapiiriin 

Yhdysvalloissa näkyvät puolestaan Waystar Roycon ja sen kyseenalaisten 

toimintatapojen kautta. Vuorovaikutus perheen ja yrityksen ulkopuolisten kanssa tuo 

jälleen esille, kuinka Waystar Royco eroaa suvaitsevammista mediayhtiöistä. Se 

näyttää, minkälainen maine avoimen konservatiivisella, Fox-kanavan tapaisella 

uutiskanava ATN:llä on laajemmissa journalistipiireissä. Näin ollen Succession 

satirisoi varsinkin Yhdysvaltain republikaanista oikeistoa sekä sen yhteyksiä 

yritystoimintaan ja mediaan. Samaan aikaan sarjan oma toiminta perustuu tällaisen 

konservatiivisen yhtiön näkökantaan. 

 

Vaarana voisi olla, että valitun näkökulman takia katsojat alkavat samastua liikaa 

hahmojen kanssa, mutta Successionin nokkeluus tulee esiin varsinkin kyvyssä saada 

ihmiset nauramaan sen päähenkilöille. Sarjan luoja Jesse Armstrong onkin puhunut 

luottamuksesta yleisöön ja sen arvostelukykyyn, kun kyseessä ovat epämoraaliset 

hahmot. Läpipahojen hahmojen seuraaminen viikosta toiseen olisi tylsää, mutta 

humoristinen ja särmikäs kirjoitustyyli tekee heidän seuraamisestaan erittäin 

viihdyttävää. Sarjan musta huumori ja satiirisuus tulevat esiin parhaiten 

vuorosanoissa, jotka ovat usein joko avoimen rivoja tai melkein runollisia. Arvelen, 

että kiroilun määrän osalta  Successionin kirosanojen käyttö tulee lähelle Martin 

Scorsesen The Wolf of Wall Streetiä. 

 

Suomenkieliset tekstitykset eivät aina tee kunniaa käsikirjoituksen neroudelle. Olen 

usein nauranut ääneen monille vuorosanoille, joko niiden kaksimielisyyden tai 

rehellisen epämukavuuden kokemuksen takia. Hahmojen pelleily ja suoranainen 

toljailu esimerkiksi Yhdysvaltain senaatin edessä eivät jätä epäilystä sarjan viestistä. 

Armstrong onkin tunnettu brittikomedioista, Peep Show ja Fresh Meat, joiden tyyli 

perustuu myötähäpeään ja mustaan huumoriin. Tyyli muistuttaa myös sarjan tuottajan 

Adam McKayn ohjaamia Yhdysvaltain poliittista eliittiä avoimesti kritisoivia 
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elokuvia, kuten The Big Short ja Vice. Lisäksi Successionissa käytetty kuvaustyyli 

täydentää komedian tuntua – nopeat zoomaukset hahmojen kasvoihin muistuttavat 

esimerkiksi Mitchell Hurwitzin Arrested Development -komediasarjaa ja yleisesti 

mocumentary-tyylisiä komediasarjoja. 

 

Koomisen nokkeluuden lisäksi Succession tasapainoilee taidokkaasti huumorin ja 

vakavuuden välillä. Noin tunnin pituiset jaksot antavat tilaisuuden käsitellä painavia 

ja vakavia hetkiä. Tällöin hahmojen ihmisyys ja syvyys tulevat esille. Vitsikkyydessä 

piilee myös usein viitteitä hahmojen omiin traumoihin tai epävarmuuksiin. Vahvat 

roolisuoritukset ovat Successionin ylistyksen keskiössä. Esimerkiksi Joe Wrightin 

Ylpeys ja ennakkoluulo-elokuvan Mr. Darcyna tunnettu Matthew Macfadyen 

muuttuu aivan erilaiseksi ihmiseksi näytellessään Tomia, Shivin puolisoa, joka tajuaa 

vähitellen kuinka vaikeaa Royn perheen sisälle on päästä ulkopuolisena. Jeremy 

Strong taas taitaa Kendallin surullisen koiranpennun ilmeen niin hyvin, että hänen 

hahmoonsa liittyvä melankolia on silmiinpistävää. Roolisuoritukset tukevat jokaisen 

hahmon omanlaista traagisuutta. Successionin hahmot tuntuvat näin todellisilta 

ihmisiltä, mikä tekee heistä mielenkiintoisia. Tästä syystä draamaa yrityssuhteista 

ihmissuhteiden lisäksi jaksaa katsoa viikko toisensa perään. Sarjan hahmoja voisi 

analysoida loputtomasti, mikä osoittaa sekä käsikirjoituksen että roolitusten 

osuvuuden. 

 

Edellä mainitut ominaisuudet eivät kuitenkaan toimisi ollenkaan ilman Successionin 

musiikkia. Pianonsoittajana ja elokuvamusiikki-intoilijana monesti palkitun Nicholas 

Britellin (Moonlight, If Beale Street Could Talk, Vice) säveltämää ääniraitaa on ilo 

kuunnella, vaikkei katsoisi sarjaa. Sarjan alkutekstien teemamusiikki on korvamato 

sanan parhaassa merkityksessä – yhtenä osoituksena tästä ovat kappaleen yli 

kahdeksan miljoonaa kuuntelukertaa Spotifyssa. Teemamusiikissa sekoittuvat hip-

hopin rytmi ja klassinen musiikki. Ne kuvastavat Successionin keskeisiä teemoja ja 

Britellin kykyä sekoittaa genrejä. Esimerkiksi Kendallin moderni puoli heijastuu hip-

hopissa, kun taas Logan ja perinteiden korostus kuuluvat musiikin klassisissa 

piirteissä. Britellin tapa keskittyä klassiseen melodiseen pianoon luo taustamusiikkiin 
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ainutlaatuisen piirteen. Tämän lisäksi dramaattinen ja melodiaa mukaileva 

mahtipontinen orkesterimusiikki luo ajoittain melkein kuninkaallisen ilmapiirin Royn 

perheen ympärille. Jos yritysmaailma on kuin näyttämö, musiikin dramaattiset 

orkesterikohdat lisäävät teatraalisuutta ja näytelmän tuntua Successionissa. 

 

Ei siis ole ihme, että Successionin uusin kausi kahden edellisen kauden lisäksi kerää 

ylistystä esimerkiksi Helsingin Sanomissa, The Guardianissa ja Rolling Stonessa. 

Sarja on tällä hetkellä yksi lempisarjoistani, eivätkä kolmas kausi ja aiempaa 

hurjemmat juonenkäänteet ole tuottaneet pettymystä. Jos aloitit Successionin joskus 

ja ensimmäiset jaksot eivät puhutelleet, kannustaisin jatkamaan katsomista. Sarjan 

nokkeluus ja se, kuinka tutuiksi rääväsuiset hahmot tulevat, saattavat yllättää 

myönteisesti. 
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Papiston mukana arjessa ja pyhässä 

Outi ja Aino-Maija Elonheimo 
 

 

 

Joulun aikaan esitettiin televisiossa YLE:n uusi reality-sarja Papisto, dokumenttisarja 

neljän papin työstä ja elämästä, tiiviissä tahdissa ja parhaaseen katseluaikaan. Se 

tuntuu tavoittaneen laajan katsojakunnan, saaneen pääosin kiittävää palautetta ja 

herättäneen runsaasti keskustelua. Jopa Vapaa-ajattelijoiden keskustelupalstalla on 

kuulemma esitetty huolta kirkon saamasta ”liiasta positiivisesta julkisuudesta”. 

 

Sarjassa esiintyvät saamelaispappi Mari Valjakka Ivalosta, pastori Elina Koivisto 

Helsingin Paavalin seurakunnasta, kirkkoherran Harri Henttinen Vesilahdelta ja 

sarjan aikana eläkkeelle jäävä pastori Tarvo Laakso Tampereelta. Ylen toimittajien 

tekemä casting on onnistunut, sillä kaikilla on mielenkiintoista sanottavaa, he ovat 

fiksuja, sanavalmiita, huumorintajuisia sekä enimmäkseen hyvin luontevia 

kameroiden edessä.  Pääosa kuvatuista on myös aitoja ja paljolti sinut itsensä, 

elämänsä ja tehtävänsä kanssa. He päästävät katsojat lähelle, arkeensa, työhönsä ja 

vapaa-aikaansa, joskus ehkä liiankin lähelle. Toisaalta toimittajien 

haastattelukysymyksiä ei sarjassa esitetä, papit siis rajaavat itse sen, mistä haluavat 

katsojille kertoa. 

 

 

”Joka paikasta voi löytyä teologiaa” (Mari) 

 

Sarja on erinomaisen kauniisti kuvattu. Lapin (Ivalo, Inari, Utsjoki, Kilpisjärvi, 

Pello), Hämeen (Vesilahti, Tampere) ja Uudenmaan (Helsinki, Järvenpää) maisemat 

näyttäytyvät eri vuodenaikoina kauniina ja vaihtelevina. Pappien työtilat, erityisesti 

kirkot, mutta myös pappilat, seurakuntakodit ja hautausmaat, ovat niin ikään 

esteettinen ympäristö ja luovat sarjalle kiinnostavan näyttämön. Intiimiyttä lisäävät 
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kodeissa tehdyt kuvaukset. Kauniita ovat myös vapaa-ajan ympäristöt, joita papit 

ovat mukaan valinneet. 

 

Jaksoissa käsitellään monenlaisia aihepiirejä: kutsumusta, papin työn monenlaisia 

areenoja, kuoleman kohtaamista, yhteisöjen keskellä elämistä, kriisejä ja muutoksia 

ja sitä, tarvitaanko pappeja, esimerkiksi. Neljän henkilön tarinat on leikattu ja 

rytmitetty nopealla tavalla yhteen – enimmäkseen toimivasti. Välillä käytetään 

”kuvituskuvaa”, jossa esiintyvät henkilöt ovat muita kuin ohjelman pappeja. Sinänsä 

kauniisti kuvatut ”kuvitusotokset” jäävät siirtyminä irrallisiksi ja eikä niiden tarkoitus 

aina oikein katsojalle aukea. 

 

 

”Muista, kenen asialla olet, sä et ole ittes asialla. 

Sä olet Jeesuksen asialla ja kirkon asialla, se on kirkon saarna, ei mikään sun 

soolo.” (Tarvo) 

 

Sarja on syntynyt musiikkitaustaisten pääohjaajien Harri Hakasen ja Mika Nivan 

reality-tv-kurssin myötä ja on monella tavalla oivaltava.  Ehkä saamme nähdä 

jatkossa samanlaisia dokumenttisarjoja muistakin ammattikunnista? Nimellä 

”Papisto”, yksinkertaisemman ”Papit” sijasta, viitattaneen vanhaan säätyyn ja 

ajatukseen siihen kuulumisesta? Papit ovat persoonia ja persoonallisia, mutta samalla 

heidän työnsä ja tehtävänsä on yhtenäinen ja sama. Teologin koulutus ja kirkko 

työnantajana luovat yhtenäisen kontekstin. 

 

Omaa kutsumusta, syitä ryhtyä papiksi ja siitä seuranneita mietteitä pohditaan paljon. 

Joillakin Jumalan kutsu ja uraoivallus tuli rippikoulussa, toisella tv-sarjaa katsoessa, 

kolmannella toisen henkilön antamana profetiana. Elina Koivisto tuo esiin epäilyn 

siitä, haluaako olla tulevaisuudessa pappi ja Mari Valjakka toteaa, että kirkon 

ulkopuolella töissä olemalla voisi saada myös papin työhön tuoretta näkökulmaa. 

Toki he ovat myös sarjan osallistujista nuorimpia, joten monenlaisen tulevaisuuden 

pohdintakin on vielä ajankohtaista. 
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”Kiitollinen olo, että saa olla palvelemassa” (Elina) 

 

Papit kuvataan sarjassa kastamassa, vihkimässä, hautaamassa, käymässä kaste- ja 

vihkikeskusteluja, pitämässä messuja, miesten piirejä, kitaravartteja, 

somehartauksia.  Tämä on dokumenttina erityisen merkittävää ja kuvaukseltaan 

hienoa, se tuo maallikoillekin esille papin työn monipuolisuutta. Kaikki papit 

suorittavat kirkollisia toimituksia Jumalan välikappaleina ja kukin omalla 

tavallaan.  Sielunhoitotilanteen olisimme kyllä jättäneet sekä seurakuntalaisen (josta 

tekstityksessä käytettiin nimitystä ”sielunhoidettava”) että papin itsensä takia 

kuvaamatta. Sielunhoidon salassapidon rajoja ei olisi ollut tarpeen rikkoa, ei vaikka 

siihen asianosaisen lupa onkin. Katsoja ymmärtää papin työn luonteen ja 

monipuolisuuden ilmankin. 

 

Papit tuovat esiin myös kiinnostavia asioita seurakunnissa tapahtuvista muutoksista. 

Vaikkapa sen, kuinka Utsjoella ei ole yhtään koulutietä aloittavaa lasta sille tielle 

siunattavaksi, tai kuinka vähän lapsia Paavalin seurakunnassa kastetaan. Surullisesti 

jopa senkin, kuinka joskus ruumiinsiunaus joudutaan suorittamaan arkkuvarastossa, 

koska vainajan sukulaiset eivät halua maksaa kappelin vuokraa. 

 

 

”Kuljetaan elon matkassa paikasta toiseen, saamelaisten pappi kulkee vähän 

niin kuin tokkansa mukana” (Mari) 

 

Paljon ollaan myös autossa ja tien päällä, aivan erityisesti Mari Valjakka, jolle 

päivittäisiä ajokilometrejä kertyy helposti yli 300. Autot ovat pappien liikkuvia 

toimistoja, joissa siirrytään paikasta ja tilanteesta toiseen, mutta myös ruokaillaan, 

valmistellaan seuraavaa tilannetta, rentoudutaan ja jutellaan työkavereiden kanssa. 

 

Papin rooli suuressa kaupunkiseurakunnassa ja maaseudulla on myös erilainen. Tämä 

tulee esille monien pohdinnoissa, myös mietintänä työ- ja vapaa-ajan sekoittumisesta 

ja siitä kuinka elämäntapa ja pappeus on läsnä koko ajan, eläkkeelle jäätyäkin. Onpa 
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Elina Koivistolle jopa oma blogi (Wife and Wifestyle) seurakunnan rakentamista ja 

pappeuden toteuttamista sosiaalisessa mediassa. 

 

 

”Pappeus toi näkökulman, että olet jotain muuta kuin itseäsi varten” (Tarvo) 

 

Pappien läheiset, puolisot, lapset, äidit, isät, siskot, ystävät, koirat, kilpikonna, sekä 

työtoverit, esimiehet ja seurakuntalaiset esiintyvät sarjassa luontevasti ja monin eri 

tavoin. Nämä lähimmäiset myös luovat oman kontekstinsa kunkin papin työlle ja 

syventävät heistä syntyvää kuvaa. Esimerkiksi Harri Henttisen sisaren Tiina-Liisa 

Erkinheimon kommentit ovat viisaita ja kauniita. 

 

Itsekin monin tavoin pappien läheisinä (lapsena, lapsenlapsena, sisarena, serkkuna, 

ystävänä) tunnistamme hyvin tämän lähimmäisen roolin, eikä ohjelman mainosten 

”muuttaa käsitystämme pappeudesta” -lupaus kohdallamme toteudu.  Mutta ehkä on 

paljonkin ihmisiä, joiden tuttavapiireihin papit eivät kuulu, ja silloin ”pappikin on 

vain ihminen” voi olla uutinen. 

 

 

”Ihmisillä on valtavasti oikeita huolia ja me vaan pohditaan, osataanko nyt 

sunnuntaina striimata jotain jumiksia” (Mari) 

 

Tämä sarja on kuvattu kokonaan koronapandemian ja osittain sen aiheuttamien 

sulkujen aikana.  Se näkyy kyllä kuvauksissa: etätyönä, somehartauksina, zoom-

kokouksina, maskeina, tyhjinä kirkkoina, pappisvihkimyksenä ilman 

seurakuntaa.  Tapahtumia järjestetään turvallisuussyistä ulkona, hartauksia kuvataan 

varalta varastoon. 

 

Korona-ajan työmäärä osoittautuu myös valtavaksi: ihmisten hätä, huolet ja 

kysymykset, joihin on vaikeaa löytää vastauksia, tulevat tutuiksi. Papeilla, joilla on 

”työajaton työ” tai jotka ovat pappeja 24/7 tämä kaikki vaikuttaa kyllä arkeen ja siitä 
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myös puhutaan.  Silti sarja ei ole leimallisesti korona-ajan kuvaus, vaan jotain 

yleispätevämpää.  Se arjen hyvä, jota kirkko ja seurakunnat tekevät, tuntuu 

konkretisoituvan kriisien keskellä aivan erityisesti. 

 

 

”Jos on kaapissa, ei voi olla avuksi toisille ihmisille” (Harri) 

 

Kirkkoa tällä hetkellä repiviä kysymyksiä, kuten samaa sukupuolta olevien parien 

vihkimistä kirkossa ja jossakin määrin yhä edelleenkin myös naispappeutta, 

käsitellään kyllä, mutta vain siinä määrin, kuin itse kukin papeista on niistä puhunut. 

Esimerkiksi Tarvo Laakso korostaa moneen kertaan olevansa ”vanhan liiton mies”, 

”nuijakonservatiivi” tai ”kova jätkä” antamatta näille määreille kuitenkaan muuta 

sisältöä tai selitystä. 

 

Olisiko sarjaan tullut lisää särmää ja syvyyttä, jos pappeja olisi haastettu hiukan 

enemmän? Jos toimittajat olisivat kysyneet lisää, tai papit olisivat olleet keskenään 

samassa paikassa yhtä aikaa keskustelemassa ja väittelemässä? Konservatiivien ja 

liberaalien välistä eroa näkyy puheissa jonkin verran, mutta sitäkään ei oikeastaan 

argumentoida sen kummemmin. Siten sarja on myös aika kiltti ja sympaattinen, 

sellainen, mistä kenellekään ei tule paha mieli.  Harri Henttinen sanoo kyllä myös 

suoraan uskovansa, että Jeesuksen viesti olisi tänä päivänä: ”Rakastakaa kaikkia 

ihmisiä, ei vain heteroita”. 

 

 

”Mun tulevaisuus ja Suomen kansan hengellinen tulevaisuus ei ole kirkossa, 

vaan Jumalassa.” (Elina) 

 

Sarjaa mainostetaan kertomalla, että siinä kuvataan pappien aitoa elämää ja että nämä 

ihmiset harjoittavat kutsumusammattiaan kirkon kriisin keskellä. Kirkon kriisi ei 

kuitenkaan ole sarjassa ensimmäisenä esillä: enimmäkseen pappien arjen työ 

näyttäytyy merkityksellisenä ja kannattelevana, eivätkä esimerkiksi Mari Valjakka ja 



57 

 

Harri Henttinen kyseenalaista kirkonkaan tulevaisuutta.  Henttisen mukaan kirkko on 

mennyt koko ajan parempaan suuntaan, ja näinhän varmasti esimerkiksi seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen vinkkelistä onkin. 

 

Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta meille vanhoina 

feministeinä  oli kieltämättä aika mielenkiintoista (ja hieman myötähäpeää tuottavaa), 

että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 2020-luvulla naisille suunnatusta 

toiminnasta näytetään ”Puhkea kukkaan” -tapahtuma ostosretkineen, stailaus- ja 

valokuvaus-sessioineen sekä Vuorisaarnan tahdissa tehtyine aamujumppineen, ja 

miehille puolestaan kaiken kokeneiden äijien rukous- ja raamattupiiriä sekä  jäkäjäkä-

ryhmää, jossa saa epäillä kirkon sanomaa. Toivottavasti tällainen jako ei oikeasti 

kuvaa kirkon ajattelua miesten ja naisten rooleista ja kiinnostuksen kohteista, vaan on 

enemmän ohjelmaan valittujen pappien oman persoonan kuvausta. Toisaalta Tarvo 

Laakso pohti kirkon tulevaisuudeksi sitä, että maallikoista tulee toimijoita, ja papin 

työnkuva muuttuu entistä enemmän myötäelämiseksi. 

 

 

”Papin työssä on tärkeyden tunnetta, monessa hetkessä on odotettu ja 

kuunneltu.” (Tarvo) 

 

Ainoa esimiesasemassa oleva pappi sarjassa on kirkkoherra Harri Henttinen. Hänen 

mukanaan sarjaan tulee myös ensimmäisessä työpaikassaan oleva nuori pappi, tämän 

vihkimys ja uran ensimmäisen puoli vuotta, luontevia ammattiin ohjaamiseen ja 

esimies-asemaan liittyviä tilanteita. 

 

Toisaalta Tarvo Laakson eläkkeelle jääminen sarjan aikana tuo mukaan toisen pään 

ammatillista uraa: miltä tuntuu, kun virka kirkossa jää taakse, kun 40-vuoden 

ammattiura päättyy ja avaimet palautetaan vahtimestarille?  Onko pappi pappi 

eläkkeelläkin ja koko elämänsä?  ”Stressiä ja seurakunnan oravanpyörää en 

tietenkään kaipaa”, sanoo Tarvo Laakso. 
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”Ajattele, että Sua on vain yksi kappale koko maailmassa. 

Jumala ei ole tehnyt kopioita, Jumala on tehnyt vaan taidetta”. (Harri) 

 

Yksi mainioimpia kohtia on kesäinen kuvaus Vesilahdella, jossa on tapahtuma 

nimeltä ”Harrasta jumppaa Harrin kanssa”. Siihen osallistuisi kyllä mielellään. 

Vanhan pappilan kaunis piha onkin täynnä monen ikäistä jumppaavaa, joogaavaa ja 

meditoivaa väkeä. 

 

Muutenkin on ilo nähdä, millaista yhteisöllisyyttä seurakunnissa rakennetaan eri 

tavoin, esimerkiksi yhteisin aterioin ja musiikkihetkin. Samalla nähdään, millaisia 

moniosaajia ja tapahtumatuottajia papit kukin omalla tavallaan ovat.  Tarvo Laakso 

on tunnettu gospel-muusikko, ja tämä tulee monessa kohtaa esille, mutta myös muut 

kuvatut papit ovat monessa asiassa lahjakkaita. Toisaalta muistutetaan, että ”kirkon 

tehtävä ei ole olla mikään viihdekoneisto”. 

 

 

”Tällaisten monella tapaa epätäydellisten ja viallisten ihmisten käsiin Jumala on 

uskonut autuuden avaimet ” (Tarvo) 

 

Papistossa kerrotaan hyvin avoimesti myös kriiseistä ja vaikeuksista. Kerrotaan 

omista sairauksista, niiden kanssa elämisestä, niistä selviämisestä ja siitä oppimisesta. 

Harri Henttinen kertoo sukupuolisen identiteetin löytymisestä ja vaikeuksista 

koulussa ja nuoruusaikana. Tästä kaikesta tulee kuitenkin olo, että asioiden kanssa 

ollaan sinut, kriisejä on ollut tilaa ja kykyä käsitellä. 

 

Olisikohan jollakin – hoitava lääkäri, sarjan toimittaja, työnantaja, läheiset? – voinut 

kuitenkin olla pelisilmää ja kykyä suojella Elina Koivistoa osallistumasta tämän 

sarjan kuvauksiin vakavan mielenterveyteen liittyvän kriisinsä aikana? Katsojina 

meille jää tästä sekä hämillinen että huolestunut olo. Samalla katsoja saa vakavasta 

sairaudesta ja siitä toipumisen nopeudesta myös vähintään oudon ja hieman 

harhaanjohtavan kuvan. 
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Toisaalta juuri Koiviston mukana olossa tulee kauniilla tavalla esille se, että 

särkyneenäkin pappi toimii Jumalan työkaluna sakramentteja jakaessaan ja 

toimituksia tehdessään. Papin rooli myös kantaa. 

 

 

”Mitä annettavaa meillä saamelaisilla on maailmalle?” (Mari) 

 

Mari Valjakan mukanaolo tuo sarjaan kaksi erityisen merkittävää ulottuvuutta. 

Toisaalta saamelaisten pappina ja itse kolttasaamelaisena luterilaiseen vähemmistöön 

kuuluvana hän on ofelas, suunnannäyttäjä, joka nostaa esille sekä saamenkieltä että 

kulttuuria. Hän puhuu myös luonnosta ja ilmastosta, valtaväestön ja saamelaisten 

kohtaamisista ja historian kipeistä asioista. 

 

Lisäksi hän on mukana olevista ainoa merkittävällä tavalla globaali kirkollinen 

toimija, Kirkkojen maailmanneuvoston alkuperäiskansojen koordinaatioryhmän 

puheenjohtaja. Tästä monta eri saamen kieltäkin puhuvasta, terävästä ja 

huumorintajuisesta nuoresta naisesta kuullaan toivottavasti tulevaisuudessa vielä 

paljon lisää, hänen kaltaisiaan pappeja ja johtajia kirkko tarvitsee. 

 

 

”Kun ei usko kaikkiin kirkon oppeihin, saa epäillä rauhassa” (Harri) 

 

Sarja on siis oikeasti hauska, paikoin suorastaan kepeä ja jossakin määrin myös 

koukuttava. Vakavista, kipeistä ja tutuistakin asioista puhutaan, mutta tuoreella ja 

virkistävällä tavalla. Papisto brändää mielestämme evankelis-luterilaista kirkkoa ja 

kirkossa tehtävää papin työtä paremmin kuin kirkko keskimäärin itse (”jos sitä nyt 

tarvitsee brändätä”, sanoo sarjassa Mari Valjakka). 

 

Sarjassa tuodaan neljän eri ikäisen ja erilaisen papin persoonien ja tarinoiden kautta 

esiin sekä ajankohtaisia kysymyksiä, kirkon ja seurakuntien arkea että uskonnon 

merkitystä ihmisille. Kaikessa korostuu vierellä kulkijan rooli, lähellä ja läsnä 
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oleminen ja ihmisen itsensä näköinen toimijuus, ihmisen omalla persoonallaan 

tekemä työ – Jumalan asialla. 

 

Mutta korostuu sekin, että tehtävä on itseä isompi, ja papin rooli ja pappeus 

kannattelee silloinkin, kun omat voimat ovat vähissä. Samalla tulee kriisimielialan 

sijasta toiveikas olo, että tulevaisuuden kirkko ei ehkä olekaan kovin pappiskeskeinen 

instituutio, vaan enemmän ihmisten yhteisö, Jumalan seurakunta maan päällä. 

 

Ps. Koiramme Tui arvosti erityisesti apupappikoirien Moskun ja Sarmin osuutta! 

  

Arvioitu ohjelma: Papisto / dokumenttisarja/ YLE Areena ja YLE TV 1, 2021. 
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The Matrix Resurrections 

Tiina Kristoffersson 
 

 

 

The Matrix Resurrections tuli ensi-iltaan Suomessa joulupäivänä. Kolme päivää sitä 

ehdittiin elokuvateattereissa katsojille pyörittää, kunnes uudet koronarajoitukset 

sulkivat teatterit. The Matrix -tuotemerkin alla tuotettu neljäs elokuva ilmestyi lähes 

kaksikymmentä vuotta trilogian päättävän The Matrix Revolutionsin (2003) jälkeen. 

Jatko-osaa on Wachowskin ohjaajasisaruksilta kärtetty huhujen mukaan 

itsepintaisesti, mutta sisarukset eivät ollleet tarinan uudelleenkäynnistämisestä 

innostuneet. Resurrections todistaa kuitenkin sen, että lopulta mediayhtiöt ovat 

saaneet haluamansa. Uusimmasta elokuvasta annetaan ymmärtää, että jatko-osa 

uhattiin tehdä joko Wachowskien avulla tai sitä ilman. Ehkä Lana Wachowski 

lupautui tekemään uuden elokuvan pitääkseen luomuksensa langat omissa käsissään. 

 

Olen käsitellyt Matrixin kolmea ensimmäistä jaksoa aikaisemmassa esseessäni, jossa 

pohdin Matrixin maailmaa kristillisen gnostilaisuuden ulottuvuuksista käsin. Olen 

odottanut neljättä osaa tuosta kirjoituksesta lähtien kuin kuuta nousevaa. 

Jouluviikolla ilmestyneet kansainväliset elokuvakritiikit nuijivat kuitenkin ilmat 

pihalle ennakko-odotuksilta. The Matrix Resurrections on saanut muutamia 

poikkeuksia lukuun ottamatta murskakritiikit. Sen olemassaolon oikeutus on 

kyseenalaistettu, sitä on syytetty niin tylsyydestä, yllätyksettömyydestä kuin 

liiallisesta itsetietoisuudestakin. Kun ottaa huomioon, minkälaisen hypen vuonna 

1999 julkaistu ensimmäinen The Matrix sai aikaan, on tietysti selvää, että ennakko-

odotukset ovat kovat. Elokuva, joka aikoinaan julistettiin kaikilla mittareilla 

mitattuna nerokkaaksi ja uutta luovaksi, on ollut monelle katsojalle pettymys. 

Kaiken moukaroinnin jälkeen en uskaltanut odottaa suuria. Yllätyin kuitenkin 

positiivisesti. Minulle Matrixin suurinta antia ei koskaan ole ollut taistelukohtaukset, 

bullet time -teknologia eikä edes jäätävän viileä estetiikka. Eniten minua on kiehtonut 
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elokuvan uudelleen lämmittämä ikiaikainen ajatus siitä, että ihminen elää illuusiossa 

ja on unohtanut todellisen jumalaisen alkuperänsä. Tällainen gnostilainen 

maailmanselitys yhdistettynä Carrie-Anne Mossin esittämään henkeäsalpaavaan 

actionsankariin, Trinityyn, olivat tälläkin kerralla suurin syy hakeutua 

elokuvateatteriin. 

 

 

Herääminen on vaikeaa 

 

The Matrix Resurrections lähtee liikkeelle siitä, mistä ensimmäinen Matrix-

elokuvakin sillä erotuksella, että tällä kertaa pelisuunnittelijana työskentelevä 

Thomas Anderson (Keanu Reeves) – tunnetaan myös nimellä Neo – on juhlittu 

mutta elämäänsä tympääntynyt keski-ikäinen. Lähtökohta on sinänsä yllättävä, sillä 

kolmannen elokuvan lopussa Neo ja tämän aisaparina seikkaillut Trinity uhrasivat 

henkensä ihmisten ja koneiden välisen sodan lopettamiseksi. Oudot unet ja 

hallusinaatiot vaivaavat Andersonia, joka pyrkii parsimaan kasaan sirpaleista 

mielenmaailmaansa sujuvapuheisen terapeutin (Neil Patrick Harris) vastaanotolla. 

Analyytikon lisäksi Andersonilla on apunaan siniset pillerit, joita hän popsii 

pitääkseen hallusinaatiot kurissa. Mielikuvat eivät kuitenkaan jätä Andersonia 

rauhaan, vaan muistuttavat häntä todellisesta identiteetistään Neona, ihmiskunnan 

pelastajana. Todellisen identiteettinsä on unohtanut myös Trinity, johon Neo 

päivittäin törmää läheisessä kahvilassa Tiffany-nimisenä keski-ikäisenä äitinä. 

Vieläkö Trinity ja Neo voivat palauttaa mieliinsä todellisen identiteettinsä, vai ovatko 

he ikuisiksi ajoiksi tuomittuja elämään ymmärtämättömyydessä? 

 

Herääminen todellisuuteen ei ole läpihuutojuttu ja monet ovat ne, jotka mieluummin 

jatkavat elämäänsä valheessa karuun totuuteen heräämisen sijaan. Herätyskelloa 

tarvitaan siis tälläkin kertaa, ja sellaiseksi elokuvan henkilöstögalleriaan on nostettu 

parikymppinen Bugs (Jessica Henwick), entinen ikkunanpesijä, nykyinen 

vastarintaliikkeen johtaja. Bugsin edustama uusi sukupolvi ei ole koskaan tavannut 

Neoa ja Trinityä, mutta se tuntee legendan eikä ole luopunut toivosta ihmiskunnan 
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pelastuksen suhteen. Bugs on päättänyt palauttaa Thomas Andersonin ja Tiffanyn 

takaisin omiensa pariin ja tekee sen niin näyttävästi, etten suoraan sanoen ymmärrä 

kaikkea kitinää siitä, etteivätkö elokuvan action- ja taistelukohtaukset toimisi 

enemmän kuin komeasti. Mitä Bugsin räjähtävään menoon tulee, valituksen aihetta ei 

ole. Paitsi tietenkin siinä tapauksessa, että taistelukohtauksiksi lasketaan vain ne, 

joissa taistelija on miespuolinen sankari. The Matrix Resurrectionissa lähes jokainen 

johtaja ja pelastava sankari on naisoletettu, eikä se tietenkään ole sattumaa. Lana 

Wachowski ei peittele feminististä agendaansa. Siinäpä pohdittavaa kaikille väärille 

profeetoille, jotka ovat kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana omineet elokuvan 

punaisen pillerin naisvihamielisen agendansa symboliksi. 

 

Tämän enempää en lähde elokuvan juonta kerimään auki. Jos haluat nähdä uuden 

Matrix-elokuvan, kolme ensimmäistä elokuvaa kannattaa katsoa läpi pieteetillä. Niitä 

ilman The Matrix Resurrectionsia on lähes mahdotonta ymmärtää. Elokuva on yhtä 

suurta itseensä viittaavaa kommentaaria aikaisempiin kolmeen ensimmäiseen 

elokuvaan ja niiden tuottamaan kulttuurikeskusteluun. Itsereflektio on laji, jota 

arvostan. Harvoin sitä laatua pääse elokuvissa kokemaan. Siinäkin mielessä The 

Matrix Resurrections on harvinaislaatuinen teos. 

 

 

Binäärin aika on ohi 

 

The Matrix Resurrections on täynnä symboleja, rivien välejä, yli hilseen sujahtavia 

viittauksia ja metatasoja. Yksi elokuvan kantavia teemoja on binäärisen 

maailmankuvan näköalattomuus. Resurrections ottaa etäisyyttä The Matrix -

elokuvien aikaisempaan dualistiseen maailmankuvaan ja ravistaa siten harteiltaan 

merkittävän osa gnostilaisesta maailmankuvastaan. Vahva kahtiajakoisuus hyvän ja 

pahan, pelastajan ja pelastettavan, taivaan ja helvetin, vapaan tahdon ja 

predestinaation välillä ovat teemoja, joita myös kristinusko, gnostilaisuudesta 

puhumattakaan, vahvasti ylläpitää ja vahvistaa ihmisessä. Uudessa elokuvassa 

ohjaaja Lana Wachowski on halunnut purkaa tällaisia binäärisiä vastakkainasetteluja, 
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mikä tulee ilmi muun muassa siinä, miten ihmiskunta ja koneet ovat joutuneet 

kehittämään yhteiselämän ja yhteistyön muotoja. 

 

Sinä lähes kahdenkymmenen vuoden aikana, joka kolmannen ja neljännen Matrix-

elokuvan välissä on aikaa kulunut, on maailmamme muuttunut teknisen kehityksen ja 

sosiaalisen median mukana radikaalisti eikä välttämättä parempaan suuntaan. 

Olemme kaikki teknologian vankeja, halusimmepa sitä tai emme. Osa elämästämme 

on siirtynyt sosiaalisen median simulaatioon, ja tämä kehitys tulee vahvistumaan 

entisestään, kun pelimaailman virtuaaliset todellisuudet kehittyvät yhä 

houkuttelevimmiksi. Ihmisyydessä olevaa pahaa ei kuitenkaan voiteta 

mustavalkoisella hyvän ja pahan taistelulla, jossa vastapuoleen tai koneisiin 

projisoidaan kaikki maailman pahuus. Yhteiskunta, joka omistautuu dualistiselle 

taistelulle, on tuomittu tuhoutumaan. Tämän kohtalon saa kokea myös ihmiskunnan 

viimeinen kaupunki Siion, jonka The Matrix Resurrectionissa on korvannut 

ikääntyneen Nioben johtama Io-kaupunki. 

 

Edeltäjistään Resurrections eroaa myös sinne tänne sirotellulla humoristisella 

aineistollaan. Elokuva nauraa paitsi itselleen myös sankarimyytille, jonka varaan 

Matrix-elokuvat on luonnollisesti rakennettu. Viisikymppiset actionsankarit Neo ja 

Trinity eivät enää hypi seinille nuoruuden voimissaan, mutta älkää luulkokaan, että 

keski-ikäinen kuuluu romukoppaan. Viisikymppinen nainen action-sankarittarena ei 

kuulu tavallisuuksiin, ja erityisen radikaali valinta on luonnollisesti sci-fi-elokuvassa, 

jonka perinteistä kohdeyleisöä ovat nuoret miehet. Elokuvateollisuus tuntuu 

kuitenkin huomanneen, että meitä keski-ikäisiä naisia kannattaa kosiskella, sen 

verran vahvan kuluttajasegmentin me muodostamme. 

 

Itse liikutuin kyyneliin, kun Trinity lopulta muistaa todellisen identiteettinsä. Eikä 

Jeffersson Airplanen White Rabbit jätä tälläkään kerralla kylmäksi. Matrix on 

monessa velkaa 60-luvun hippiliikkeelle, enkä viittaa nyt pelkästään punaiseen 

pilleriin, jota tarjoillessaan tarkkakorvainen kuulee nuoren Morpheuksen viittauksen 

psykedeeleihin. Sinisen pillerin valtakaudella – josta vuonna 1998 lanseerattu Viagra 
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on tunnetuin kaupallinen esimerkki – muutamat uskaliaat tutkijat ovat kaivaneet 

psykedeelit esiin naftaliinista tavoitteenaan pelastaa toivottomuuden kynsiin vaipunut 

ihmiskunta. 

 

Elokuvan loppukohtaus sai nauramaan ääneen. Siinä Trinity mätkii terapeutti-

analyytikkoa, jonka ainoa tehtävä on ollut pitää Neo ja Trinity kiinni Matrixin 

valheellisessa todellisuudessa. Taustalla Neo silittelee kissimirriä eikä tee elettäkään 

pysäyttääkseen villiintynyttä Trinityä. Miesanalyytikko anoo Neoa puuttumaan peliin 

ja pistämään Trinityn aisoihin. Ennen vanhaan naisten kontrolloiminen oli 

terapeuttienkin toimesta niin paljon helpompaa! Ehkä on niin, että The Matrix 

Resurrectionsia arvostaakseen on eduksi olla keski-ikäinen äiti-ihminen, jolla on 

kyky tulkita kissasymboleita freudilaisittain. 
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Pyhä ja paha Etiopia 

Erkki Vettenniemi 
 

 

 

Keisareita, kapinallisia, kristittyjä, kurjuutta, kauneutta, kestävyyttä… 

 

Siinä lienevät länsimaisittain keskeiset mielleyhtymät Etiopiasta, taannoin 

Abessiniaksi kutsutusta maasta, joka ei sanan varsinaisessa merkityksessä edes ole 

maa. Meidän tuntemamme Etiopia on imperiumi, joka kohosi 1800-luvun 

kolonialistisena luomuksena, ja muiden imperiumien tavoin luomistyö tapahtui 

tappamalla ja orjuuttamalla. 

 

Edellistä virkettä en vielä jokunen vuosi sitten olisi osannut kirjoittaa. Kyvyttömyys 

ei johtunut ainakaan kiinnostuksen puutteesta abessinialaisiin aihepiireihin. 

Mielenkiintoa oli, samoin oleskelua paikan päällä ja kasapäin tuttavuuksia. Tarvittiin 

kansanmurhan mittasuhteet täyttänyt taistelu, marraskuussa 2020 leimahtanut 

tuhoamissota Tigraissa, imperiumin pohjoisessa provinssissa, jotta Etiopia-kuvani 

usva hälveni ja hahmotin asiat niiden oikeissa mittasuhteissa. 

 

Tuhoamissodan synonyyminä sopii käyttää totaalista sotaa. Kristillisenä pidetyn 

ortodoksi-imperiumin sotilaat eivät ole tyytyneet tappamaan vain aseellisia 

vastustajiaan. Siviilejä on likvidoitu ja suljettu keskitysleireihin, raiskattu ja siepattu 

seksiorjiksi. Ruumiita on häpäisty, kuvattu ja jätetty villieläinten saaliiksi. Nälänhätä 

on varmistettu teurastamalla karjaa, polttamalla ruokavarastoja, turmelemalla 

klinikoita ja eristämällä sotatoimialue muusta maailmasta, mukaan lukien 

tiedonvälittäjistä ja hätäavun tarjoajista. 

 

Kaikkea tuota on koettu ja koetaan yhä Tigraissa, osittain Tigrain ulkopuolellakin. 

Etiopian hallitus sotii omia kansalaisiaan vastaan tavalla, joka kerryttää rikoksia 
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ihmisyyttä vastaan viikosta, kuukaudesta ja nyt jo vuodesta toiseen. Miten se on 

mahdollista? Minkä tähden pyhäksi sanottu Etiopia on jälleen kerran kauhujen 

näyttämö? 

 

Koska Etiopia on imperiumi. Muistamme keisarillisen Venäjän kohtalon, samoin sitä 

seuranneen neuvostoimperiumin tuhon. Monikansallisten valtakuntien elinkaari tapaa 

olla rajallinen, vaikka hallitsijalla väitettäisiin olevan taivaallinen mandaatti. 

Sellainen oli vanha Venäjä, ja sellainen oli 1970-luvulla luhistunut vanha Etiopia. 

Keisari Haile Selassien (suom. Kolminaisuuden voima) surmanneet sotilaat 

perustivat ateistisen diktatuurin ja aiheuttivat 1980-luvun puolella nälänhädän, joka 

populaarimusiikin reaktiota lainatakseni yhdisti ihmiskunnan (”We Are the World”) 

ja koetteli lujimmin juuri Tigraita. 

 

Sitten olikin Tigrain kapinallisten vuoro hallita Etiopiaa. Tigrain kansan 

vapautusarmeija marssi Addis Abebaan keväällä 1991 ja pysyi vallassa kevääseen 

2018 saakka. Ironista kyllä, Tigrain johtajat olivat virallisesti yhtä jumalattomia kuin 

heidän vastustajansa, Neuvostoliiton tukema sotilashallinto. Heidän mallivaltionsa 

vain oli Neuvostoliiton asemesta Albania! Silti juuri heidän valtakaudellaan Etiopia 

avautui ja uskonnonvapaus palautettiin, tai itse asiassa kaikki uskonsuunnat saivat 

yhtäläiset oikeudet ensimmäistä kertaa Etiopian historiassa. 

 

Tuo riittäköön lähihistoriasta. Pitkittyneet kapinat verisine kulminaatioineen tiesin, 

samoin sen, että tigrailaisen eliitin hegemonia merkitsi edistystä vain Etiopian ankeaa 

taustaa vasten. Talouskasvu oli pystysuoraa, mutta ihmisoikeuksia loukattiin miltei 

vanhaan malliin. Mielenosoittajia ammuttiin ja pamputettiin, vankiloissa kidutettiin, 

vain onnekkaimmat opponentit pääsivät maanpakoon. 

 

Sellaiseen Etiopiaan saavuin joulukuussa 1996, neljännesvuosisata sitten. Sinne myös 

palasin toistuvasti, ja joka ikinen kerta ”Etiopian erikoislaadun” vaikutuksen alla, 

kuten nyt oivallan. 
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Valistunut lukija tuntee termin American exceptionalism. Omahyväisen ajatusmallin 

abessinialainen versio on amerikkalaista vanhempi, värikkäämpi ja uskonnollisen 

ulottuvuuden läpeensä kyllästämä. Etiopia, tuo 3000 vuoden ikäinen valtiovanhus… 

Hallitsijoiden huima ketju kuningas Salomon pojasta Haile Selassieen… Jerusalemin 

temppelistä Niiliä pitkin Tanajärvelle ja lopulta Tigraihin ujutettu Liitonarkki… 

Raamatun runsaat viittaukset Etiopiaan, joka psalmin sanoin ”kiiruhtaa ojentamaan 

käsiänsä Jumalan puoleen”… Kristinuskon linnake jylhillä vuorilla… Maa, joka 

vältti kolonialismin ikeen… 

 

*    *    *  

 

Etiopialaiseen mytologiaan lankesin 1970-luvulla, karttoihin ja kaukomaihin 

kiintyneenä koulupoikana. Sitä en häpeä tunnustaa, sillä vastaavia harhoja voimme 

edelleen kohdata paitsi uutisteksteissä myös professoritason tutkimuksissa. Saatetaan 

vaikkapa unohtaa, että Raamatun ”Etiopia” on geneerinen nimi vailla kiinnekohtaa 

1800-luvulla nousseeseen Etiopiaan, jonka Italia hetkeksi kolonisoi siepattuaan sitä 

ennen Eritreaksi kutsutun siivun Abessiniaa. 

 

Avaan ensimmäisten kouluvuosieni karttakirjan. Sivulla 84 kerrotaan ”maailman 

uskonnoista” hauskasti ja havainnollisesti: Afrikan laidalta erottuu ortodoksisen 

kristinuskon tunnuksilla merkitty läiskä, jota islamin symbolit ympäröivät – siis 

kristillinen saari muslimimeren keskellä! Siihen sivuun lapsena tutustuessani 

keisarillinen Etiopia oli juuri kaatunut, ja sehän vain ruokki pikkupojan uteliaisuutta, 

samoin etiopialaiset kestävyysihmeet, joiden kanssa suomalaisjuoksijat ottivat 

tasapäisesti yhteen. Kukapa tietyn ikäinen suomalainen ei muistaisi Moskovan 

olympiakymppiä kesältä 1980! 

 

Nyt ymmärrän, että tuon juoksun avulla olisin jo voinut aloittaa ”Etiopian 

erikoislaadun” purkutalkoot. Voittaja tuli Tigraista, jonka vapautusarmeija kävi 

parhaillaan katkeraa sisällissotaa; pronssimitalisti tunnusti ”Pyhän Etiopian” suhteen 

kiusallista islaminuskoa; neljänneksi nopein mies oli oromo, Etiopian suurimman, 
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sukupolvesta toiseen alistetun kansan edustaja. Saman koitoksen kolme suomalaista 

olivat sitä vastoin yksiselitteisesti suomalaisia, koherentin kansallisvaltion tunnuksilla 

varustettuja urheilijoita. 

 

Kansallisvaltiota Etiopiasta ei tullut eikä oikeastaan edes voinut tulla. 

Amharajohtoinen Abessinia laajeni 1800-luvun umpeutuessa, jolloin Euroopan 

siirtomaavallat pirstoivat muuta Afrikkaa, ja menetelmät olivat eurooppalaisiin 

nähden identtiset: hyökkää, tuhoa, alista. Näin syntyi aidosti afrikkalainen imperiumi, 

Venäjän ja Neuvostoliiton veroinen kansojen vankila, jota vielä 2020-luvulla pyritään 

pakkotoimin pitämään koossa. 

 

Kun nuo taustat tunnustetaan, Etiopian alituinen ahdinko lakkaa yllättämästä. 

Imperiumin keskus kurittaa kurittamistaan periferiaa, kohtaa voimistuvaa 

niskurointia, nujertaa kapinan – ja kääntää aseensa toisia kapinallisia kohti. 

 

Etiopian tapauksessa keskus tarkoittaa oromoalueelle 1880-luvulle perustettua Addis 

Abebaa. Sinne asettunut amharaeliitti ei ikinä hyväksynyt vuoden 1991 

vallankeikausta eli alistetun Tigrain voitollista vapautusarmeijaa. Tigrailaista 

vähemmistöhallintoa he olisivat halveksineet siinäkin tapauksessa, että hunaja ja 

maito olisivat virranneet vuolaasti ja ehdottoman tasapuolisesti Etiopian kaikille 

kansalaisille. Juuri tätä vieroksuntaa en ”Etiopian erikoislaadun” harhauttamana 

kulkijana havainnut. Tigrain, Amharan, Oromian ynnä muiden osavaltioiden 

asukkaat olivat minulle ensisijaisesti etiopialaisia, aivan kuten hämäläiset, savolaiset 

ja satakuntalaiset ovat suomalaisia. 

 

Viimeisen vuoden aikana yhden, jakamattoman etiopialaisuuden harha on 

pirstoutunut ennennäkemättömällä voimalla. Estoton vihanpito on vallannut niin 

sosiaalisen kuin perinteisenkin median; sitä on kylvetty eturivin poliitikkojen 

puheissa ja kansankiihottajien torikokouksissa. 
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Euroopan Unionin lähettiläänä keväällä 2021 Etiopiassa vieraillut Pekka Haavisto 

mainitsi maan nimeltä mainitsemattomien johtajien uhanneen tuhota Tigrai ”sadaksi 

vuodeksi”. Avoin uho oli tietyssä mielessä rehtiä, mutta hävityshankkeessa taitaa 

vain käydä niin, että koko Etiopia luisuu kuiluun, josta ei aivan heti kivuta 

inhimillisen kehityksen indeksin alatasolle. Ja sehän ei olisi ensimmäinen nollapiste 

repaleisen imperiumin historiassa. 

 

Tämänkertaisen sodan ehkä ainoa todellinen yllätys on sen puistattava pahuus. 

Imperiumin invaasiota Tigraihin saatteli alkurynnäköstä asti ihmismielen 

pimeimmistä sopukoista kummunnut seksuaalinen väkivalta. Uutispimennyksestä 

huolimatta tietoja tihkui joukkoraiskauksista ja niihin liittyneistä raakuuksista, jotka 

Etiopian pääministeri ensin kiisti ja joita hän sittemmin vähätteli. Hänen mukaansa 

etiopialaisia sotilaita oli tökitty pistimillä, kun taas Tigrain naisia oli turmeltu vain 

peniksillä. Aseellisissa konflikteissa pitäisi kai näin ollen surra taistelijoiden eikä 

siviilien kärsimyksiä. 

 

Uutuusarvoa on myös sillä vimmalla, jolla pyhiä paikkoja on häpäisty. Etiopian 

ateistisen sotilasvallan vuosina kirkot ja moskeijat säilyivät siviilien turvapaikkoina. 

Nykysodassa satoja tigrailaisia on ammuttu esimerkiksi Aksumissa, Siionin Pyhän 

Marian kirkon edustalla ja ylipäänsä tuossa kaupungissa, jonka pyhyyden kaikki 

etiopialaiset ortodoksikristityt tunnustavat. Perimätiedon mukaan Liitonarkkia 

kivitauluineen säilytetään kyseisen kirkon tiloissa. Pappejakin on murhattu, katolisia 

nunnia raiskattu, kirkkoja, luostareita ja Afrikan vanhinta moskeijaa pommitettu. 

 

(Addis Abeban lentokentällä kohtasin taannoin säikähtäneen nuorukaisen, joka oli 

jättänyt Suomen-kotinsa keskellä yötä kiitääkseen ydinsodan pelossa Aksumiin, 

Telluksen ainoaan turvapaikkaan. Mitään muuta hän ei Etiopiasta entuudestaan 

tiennyt.) 

 

Puhuin yllä hirmuteoista passiivissa. Raiskaukset ja rosvoukset, tuhopoltot ja 

takavarikot, silpomiset ja surmatyöt eivät toki tapahdu itsestään. Totaalisen sodan 
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pahantekijöistä moni on vieraan valtion kansalainen, naapurimaa Eritrean sotilas, ja 

tällöin tullaankin tekstini henkilökohtaiseen ytimeen. 

 

*    *    *  

 

Eritreaan tutustuin ensimmäistä kertaa niin ikään neljännesvuosisata sitten, joulun 

1996 tienoilla. Tutustuin, ihastuin ja kiinnyin. Eritrea oli hiljattain itsenäistynyt 

Etiopian alaisuudesta, mitä kaikki etiopialaiset eivät muuten vieläkään hyväksy. 

Sinne palasin useammin kuin Etiopiaan, ja viimein myös avioiduin Asmarassa, 

Eritrean mitä herttaisimmassa pääkaupungissa. Vaimoni on siis eritrealainen ja 

useimmat ystäväni ovat eritrealaisia myös täällä Suomessa, jonne he ovat paenneet 

Asmaran hirmuhallintoa. Menneenä syksynä – Tigrain kansanmurhan jatkuessa – 

Suomenkin televisio näytti tyhjentävästi nimetyn dokumenttielokuvan Pako 

Eritreasta. 

 

Elokuvan eritrealaiset ovat tyrannian uhreja. Mutta samaan aikaan Eritrean 

sotajoukkoja mellasti Tigraissa ja muuallakin Etiopiassa, jonne Etiopian hallitus 

heidät oli kutsunut, ja siellä heitä on edelleen. Uhriksi oletetusta kansasta on tullut 

pyöveleiden kansa. Tai oikeastaan kategoriat ovat sekoittuneet: valtaosa 

eritrealaisista on edelleen diktatuurin uhreja, mutta monet sotapalvelukseen pakotetut 

ja rajan yli viedyt eritrealaiset ovat syyllistyneet toistuviin, pöyristyttäviin rikoksiin. 

 

Tuon havainnon kanssa olen toista vuotta tuskaillut. Etiopiasta olin ollut vain 

kiinnostunut, mutta Eritreaan olin sitoutunut, ja siitä maasta luulin kaiken tarpeellisen 

tietäväni – kunnes tuli tuhoamissota ja sen tuottama etäjärkytys. 

 

Etiopiaan lähetetyt eritrealaiset rivisotilaat ovat nuoria, teini-ikäisistä ylöspäin. Monet 

heistä ovat jääneet tai jättäytyneet Tigrain joukkojen vangeiksi, jotkut ovat 

onnistuneet pakenemaan Sudaniin, mutta tuhannet ovat kuolleet vieraalla maalla 

taisteluissa, joihin heidät on lupaa kysymättä viskattu. Ja jotkut ovat totelleet 

kauheuksiin kehottaneita käskyjä. Tunnenko heidät? Tai siis tunsinko heidät 
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Eritreassa oleskellessani? (Sinne en ole saanut viisumia sitten vuoden 2012.) Ehkä 

olin leikkinyt heidän kanssaan Asmaran puistoissa, ehkä tunsin myös heidän 

vanhempansa, ehkä heidän joukossaan on kaukaisia sukulaisiamme. 

 

”Kun sinua kohdellaan ensin orjana, mitä luulet tapahtuvan?” Näin vastasi 

kipuiluihini Suomessa asuva eritrealainen. Hänellekin olin ihmetellyt, miten on 

mahdollista, että rujon yksinvallan alistamat eritrealaiset tekevät Tigraissa tuhojaan. 

Valtaosa heistä on muuten samaa tigrinjankielistä ortodoksikansaa kuin tigrailaiset. 

 

Ystäväni viittaus ”orjiin” selittyy Eritrean yleisellä, yleensä ottaen loputtomalla ja 

ennen kaikkea epäinhimillisellä asevelvollisuudella. Viisitoistavuotiaat lapset 

riistetään kodeistaan, lähetetään aavikolle ammuskelemaan ja pidetään valmiustilassa 

diktaattorin seuraavaa sotaseikkailua varten. Monissa Euroopan maissa Eritrean 

asevelvollisuus rinnastetaan pakkotyöhön ja sitä pakeneville eritrealaisille 

myönnetään oitis turvapaikka. Mutta niille kymmenille tuhansille nuorille, jotka 

olivat orja-armeijassa loppuvuonna 2020, Eritrean ja Etiopian hallitukset ojensivat 

sekä ruoskan että ruoskittavan, He saivat luvan tehdä Tigraissa mitä ikinä halusivat. 

 

Siinä kai tuon tragedian tiivistetty selitys – tragedian, jossa uhreja ovat tavallaan 

myös Etiopian imperiumia puolustamaan pakotetut nuoret. 

 

Lohdullista lopetusta abessinialaisen umpisolmun kuvaukseen en keksi. 

Marraskuussa 2021 imperiumi sai jatkoaikaa punaisesta Kiinasta ja muslimimaista 

haalimillaan aseilla, ennen kaikkea drooneilla. Tigraita ei vain lyöty polvilleen. Ja 

koska Tigrain taisteijoilla on tilillään omia rikoksia, katkeruuden kierre jatkuu, 

hyvitystä janotaan sukupolvesta toiseen, ja jossain vaiheessa koston enkeli lehahtaa 

Eritrean ylle. 

 

Tai sitten kaikki päättyy jumalalliseen väliintuloon. Jumalan hyvään tahtoon jaksavat 

vedota käytännössä kaikki etiopialaiset ja eritrealaiset tuttavani. Niin tekee myös 

imperiumin nykyinen valtias, muslimi-isän ja ortodoksiäidin poika, joka on 
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aikuiskasteen otettuaan vaikuttanut Etiopian helluntailiikkeessä. Hänen 

ristimänimensä on Abiyot, suomeksi Vallankumous. Sitä nimeä hän ei enää haluaisi 

muisteltavan, mielestäni aivan suotta; hän sentään syntyi vallankumouksellisen 

terrorin riehuessa 1970-luvun Etiopiassa, ja valtioterrorin pitkää perinnettä hän 

omalta osaltaan pitää yllä. 

 

Mikään perinne ei ole muutoksille tyystin immuuni. Keisareiden ja kapinallisten 

ohella Etiopia tullaan vastedes muistamaan pääministeri Abiyot Ahmedista, joka 

Nobelin rauhanpalkinnon saatuaan kutsui vieraan vallan lahtaamaan ja raiskaamaan 

omia kansalaisiaan, ja joka tuollaisen avunannon viimein myönnettyään kehtasi vielä 

kiittää siitä. 
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Maski päähän heti!  

Kristityt ja keskustelu koronarajoituksista 

Markus Kantola 
 

 

 

Kysymykset oikeudenmukaisuudesta ovat nousseet vahvasti pinnalle julkisessa 

keskustelussa erilaisista keinoista padota koronaviruksen etenemistä. Mitä 

kansalaisten oikeuksia viranomaiset voivat epidemian taltuttamiseksi loukata ja 

miten? Kuinka oikeudenmukaista on se, että rajoitustoimet kohdistuvat voimakkaasti 

joihinkin tiettyihin toimialoihin? Monet teologit ympäri maailmaa ovat ottaneet osaa 

näihin keskusteluihin. Myös Suomessa jotkut teologit ovat ottaneet julkisesti osaa 

keskusteluihin rokotuksista ja maskipakoista.  

 

Miten kristittyjen tulisi ottaa osaa keskusteluun koronarajoituksista. Tarkastelen tätä 

kysymystä seuraavaksi ”hauerwasilaisesta” näkökulmasta. Teologi Stanley Hauerwas 

on neljänkymmenen vuoden ajan painottanut sitä, että kristittyjen tulisi osallistua 

julkisiin keskusteluihin ilman minkäänlaisia vaikutus- tai valtapyrkimyksiä. Tämä 

koskee erityisesti teologeja, jotka ottavat kantaa julkiseen keskusteluun jonkun kirkon 

edustajina. Vaikutuspyrkimykset johtavat kristityt usein omaksumaan muiden tahojen 

aatemaailmoja, koska nämä aatemaailmat nauttivat laajaa kannatusta. Hauerwasin 

mukaan suurin osa Euroopan ja Yhdysvaltojen kristityistä on esimerkiksi omaksunut 

liberaalin aatemaailman ja liberalismin kielen, koska he uskovat, että he voivat 

vaikuttaa tehokkaimmin ihmisiin, jos he eivät loukkaa hegemonia-asemassa olevaa 

liberaalia maailmankuvaa.  

 

Hauerwasin mukaan kristittyjen ei tulisi luopua vakaumuksistaan vain sen takia, että 

nämä vakaumukset saattavat ärsyttää jotakin tahoa. Kristittyjen ei myöskään tulisi 

esittää liberaaleja argumentteja vain sen vuoksi, että liberalismi nauttii laajaa 

kannatusta. Toisin sanoen, kristittyjen ei tulisi yrittää olla hyviä liberaaleja, vaan 
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hyviä kristittyjä.  Jos kristityt osallistuvat keskusteluun esimerkiksi 

koronarajoituksista, heidän tulisi tehdä tämä täysin omilla ehdoillaan. Heidän ei tulisi 

muotoilla argumenttejaan siltä pohjalta, mitkä argumentit voivat saada suurimman 

mahdollisen hyväksynnän yhteiskunnassa. Kristittyjen argumenttien tulisi kummuta 

ensisijassa kristillisyydestä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että he eivät voi omaksua 

lainkaan ajatuksia muista aatetraditioista. On positiivinen asia, että kristityt oppivat 

asioita muista traditioista, mutta kristinuskon perussanomaa ei kuitenkaan tulisi 

vesittää tai hukata tällaisen oppimisen seurauksena. 

 

Keskustelu legitiimeistä koronarajoituksista on usein muuttunut keskusteluksi 

oikeuksien hierarkiasta. Minkä oikeuksien tulisi olla muita tärkeämpiä? Onko Jarkon 

oikeus päättää siitä, pitääkö hän maskia julkisilla paikoilla tärkeämpi kuin Mikon 

oikeus varjella omaa terveyttään? Tällaiseen oikeuskeskusteluun kristittyjen ei tulisi 

hauerwasilaisesta näkökulmasta katsottuna ottaa osaa. Osallistumalla tällaiseen 

keskusteluun kristityt joutuvat omaksumaan liberaalin arvo- ja aatemaailman. 

Liberalismi on Hauerwasin mukaan sisäisesti ristiriitainen ideologia ja sitoutumalla 

tiukasti siihen kristityt sitovat itsensä samalla liberalismin ongelmiin. Kun liberalismi 

menettää legitimiteettinsä, myös kristinuskon legitimiteetti samalla katoaa.  

Miksi keskustelu yksilön oikeuksista ja oikeudenmukaisuudesta liittyy voimakkaasti 

liberalistiseen maailmankuvaan? Liberalismiin liittyy keskeisesti ajatus, jonka 

mukaan oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa toteutuu, kun kaikkien tahojen oikeuksia 

varjellaan. Yhteiskunta, jonka asettamat koronarajoitukset loukkaavat vähän 

yksilöiden oikeuksia on oikeudenmukainen.  

 

Kristittyjen kannattaisi pysyä erossa oikeuskeskusteluksi muuttuneesta 

koronakeskustelusta, koska tällainen keskustelu ajautuu vääjäämättä umpikujaan. 

Ihmisten väliset suhteet voidaan rakentaa oikeuksien varaan vain, jos ihmisillä on 

yhteisymmärrys siitä, mihin oikeuksilla pyritään. Jarkon ja Mikon tapauksessa 

kumpikin ovat esimerkiksi yhtä mieltä siitä, että terveys on tärkeämpi osa hyvää 

elämää kuin yksilön vapaus. Individualistisessa yhteiskunnassa, jossa kenelläkään ei 

ole oikeutta kertoa toisille mitä tehdä, tällaista yhteisymmärrystä ei voi 
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lähtökohtaisesti Hauerwasin mukaan syntyä. Jos jokaisella on oikeus mielipiteisiinsä 

ja jokainen mielipide on samanarvoinen, lopputuloksena on vääjäämättä se, että 

ihmiset jakautuvat erilaisiin kuppikuntiin, jotka arvostavat hyvin erilaisia asioita ja 

näkevät maailman eri tavoin.  

 

Legalismin kasvu on siis Hauerwasille pitkälti oire siitä, että ihmiset ovat jakautuneet 

erilaisiin kuppikuntiin eikä heillä ole enää mitään yhteistä. Kun yhtenäiskulttuuri ei 

enää aja ihmisiä näkemään asioita samalla tavalla, tarvitaan oikeuksia varmistamaan 

yhteiskunnallinen harmonia. Ilman oikeuksia eri maailmankuvat törmäisivät 

väkivaltaisesti. Oikeuksien asettamisen yhtenä kääntöpuolena on kuitenkin se, että 

lopulta oikeuksista tulee itseisarvo ja ihmiset pakotetaan luopumaan niistä 

identiteettinsä osista, jotka ovat ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen oikeuksien 

kanssa.  

 

Oikeuspuheeseen ajaudutaan pakosti, jos ajatellaan, että ihmisten mieltymyksiä ei saa 

mikään ulkopuolinen taho arvioida tai pakolla muuttaa. Kun ihmisillä ei esimerkiksi 

enää ole yhteisymmärrystä vanhemmuudesta, yhteiskunta on miltei pakotettu 

antamaan lapsille oikeuksia. Jos yhteisössä vallitsisi yhteisymmärrys vanhemmuuden 

olemuksesta ja tehtävästä, lakien avulla voitaisiin pakottaa (tai ohjata) vanhemmat 

hyviksi vanhemmiksi. Kukaan ei edes tulkitsisi tällaisia lakeja sortaviksi, koska niillä 

pyrittäisiin päämäärään, jonka kaikki hyväksyvät. Oikeudet näyttävät 

neutraalimmalta tavalta turvata lasten hyvinvointi, kun tällaista yhteisymmärrystä ei 

ole. 

 

Kauniista retoriikastaan huolimatta liberalismi kuitenkin perustuu Hauerwasin 

mukaan väkivaltaan. Se pakottaa nekin ihmiset, jotka eivät esimerkiksi hyväksy 

lapsien oikeuksia, kunnioittamaan näitä. Fyysiseen kuritukseen uskovat 

traditionalistit joutuvat luopumaan fyysisetä kurittamisesta. Hutteriitit, jotka pitävät 

yksityistä omistusoikeutta epäkristillisenä, pakotetaan kunnioittamaan toisten 

oikeutta maaomistuksiin. Ortodoksijuutalaiset joutuvat liberaalissa yhteiskunnassa 

katsomaan sapattisäädösten loukkaamista. Ortodoksijuutalainen kaupan pitäjä saattaa 
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olla jopa pakotettu pitämään kauppansa auki sapattina, jotta hän ei häviäisi 

kilpailussa niille ei-juutalaisille kilpailijoilleen, jotka pitävät kauppansa auki myös 

sapattina. Täysin neutraalit ja puolueettomat lait tai säännöt ovat myytti, koska kaikki 

säännöt suosivat jotakin tahoa enemmän kuin toisia.  

 

Oikeuksiin voimakkaasti nojaamisen pitäisi näyttää kristityistä kummalliselta. Jos 

ihmiset tarvitsevat oikeuksiin vetoamista tietääkseen, että kidutus on väärin, jossakin 

on ajauduttu pahasti Hauerwasin mukaan väärille poluille. Kristityt esimerkiksi ovat 

jo ennen liberalismin ja oikeus -puheen syntyäkin tienneet, että kidutus on väärin. 

Hauerwas nostaa tässä yhteydessä esimerkin 1960-luvulta. Kun 

kansalaisoikeusaktivisteja tapettiin Yhdysvaltojen eteläosissa Yhdysvaltojen 

oikeusministeriön edustaja valitti, että näiden aktivistien oikeuksia oli poljettu, kun 

nämä oli tapettu. Ihmiset toisin sanoen tarvitsevat liberaalia ideologiaa ja oikeuksia, 

jotta he tietäisivät, että murha on väärin.  

 

Maailmanuskonnoissa murhan moraalittomuus on tunnustettu jo paljon ennen kuin 

oikeuksista on alettu puhua. Esimerkiksi ortodoksi ja konservatiivijuutalaisille 

koronapandemian rajoitustoimista yksimielisyyteen pääseminen näyttää 

lähtökohtaisesti mutkattomammalta. Juutalaisuudessa on perinteisesti painotettu 

elämän pyhyyttä ja elämän suojelua. Jopa sapattisäädöksiä on luvallista rikkoa 

elämän suojeluksi. Jos yksilön oikeus saada tehdä elämällään mitä hän haluaa, 

ajautuu ristiriitaan elämän suojelun kanssa, yksilön oikeuksien on joustettava. 

Liberaalissa yhteiskunnassa ihmisiä ei sido tällainen uskonnon kaltainen liima, joten 

niissä yksimielisyyteen pääseminen on vaikeampaa ja monimutkaisempaa.  

Hyväksymällä puheen oikeuksista kristityt samalla tukevat liberalistista 

maailmankuvaa, joka on monessa suhteessa epäkristillinen. Vaatimalla köyhien 

auttamista oikeudenmukaisuuden edistämiseksi kristityt samalla pönkittävät 

rakenteita, jotka ovat syyllisiä köyhien ahdinkoon. Puuttumattomuutta toisten 

asioihin perustellaan usein toisten vapauden kunnioittamisella. Tätäkään perustelua 

kristittyjen ei tulisi hyväksyä. Vapaus on kristityille Hauerwasin mukaan ”vapautta 

palvella, vapautta kärsiä” ei vapautta tehdä mitä itse haluaa. Vaikka liberaalit ja 
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kristityt puhuvat näennäisesti samasta arvosta, kun he puhuvat vapaudesta, he 

määrittävät vapauden niin eri tavoin, että he eivät pääse yksimielisyyteen keinoista 

edistää vapautta. 

 

Vaikka erilaisista oikeuksista puhuminen on kristillisestä näkökulmasta monessa 

mielessä problemaattista, monet kristityt ovat silti omaksuneet tällaisen puhetavan. 

Miksi? Kristityillä ei Hauerwasin mukaan ole omaa teoriaa oikeudenmukaisuudesta. 

He ovat omaksuneet liberaalien käsityksen oikeudenmukaisuudesta, koska he 

haluavat vaikuttaa yhteiskuntiin, jossa he elävät. Kristityt haluavat tulla kuulluiksi. 

He haluavat valtaa. Koska muut ihmiset näyttävät liberaali-demokraattisissa 

yhteiskunnissa omaksuneen oikeuspuheen, kristittyjenkin on omaksuttava tällainen 

puhetapa, jos he haluavat tulla kuulluiksi. Puhtaasti kristilliset käsitykset ovat liian 

epäselviä ja abstrakteja vaikuttaakseen relevanteilta. Tästä johtuen kristittyjen on 

pitänyt omaksua liberaalit näkemykset. Pelkillä kristityillä näkemyksillä on vaikea 

vaikuttaa. 

 

Mitä enemmän kristityt haluavat vaikuttaa liberaalien yhteiskuntiensa suuntaan, sitä 

enemmän he joutuvat vääristämään ja vesittämään omia uskomuksiaan. Samalla 

kristityt luopuvat kriittisestä asenteestaan liberaaleja yhteiskuntia kohtaan. 

Hauerwasin ratkaisuna on paluu tilanteeseen, jossa kristityt vain ovat kristittyjä. He 

voivat yrittää vaikuttaa niiden yhteiskuntien suuntaan, jossa he ovat jäseninä, mutta 

näin toimiessaan heidän ei tule tehdä kompromisseja omien vakaumustensa kanssa.  

Kaikella edellä mainitulla on merkitystä suhteessa siihen, miten kristityt osallistuvat 

keskusteluun koronarajoituksista. Kristityt voivat ottaa kantaa esimerkiksi 

maskipakkoon, mutta heidän kantojensa tulee perustua kristilliseen tarinaan ja 

kristilliseen traditioon. Koska kaiken elämän pyhyys on kristityille keskeisin arvo, 

kaikki julkisen vallan toimenpiteet, jotka palvelevat tätä päämäärää ovat 

hyväksyttävissä, kristityt voivat esimerkiksi argumentoida.  

 

Kristillisestä traditiosta on mahdollista nostaa myös muunlaisia argumentteja eri 

rajoitusten puolesta ja vastaan. Lyhyellä tähtäimellä kristityt saattavat vähentää 
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vaikutusvaltaansa, jos he puhuvat ”esimodernia”, kummallista kieltä, mikä ei vakuuta 

”modernia” ihmistä. Hauerwas on kuitenkin toistuvasti todennut, että kristityt tietävät 

silloin olevansa kristittyjä, kun heitä pidetään outoina ja kummallisina. Kristittyjen on 

oltava ”muukalaisia” maailmassa, koska ”mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin 

halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä” (1. 

Joh. 2:16-17). Kun liberalismi ajautuu romahtamispisteeseen, kristityillä on tarjota 

aito vaihtoehto sille ja ihmiset kuuntelevat mitä kristityt sanovat, koska kristityt ovat 

säilyttäneet uskottavuutensa pitämällä etäisyyttä liberalismiin. Kristittyjen julkisessa 

keskustelussa esittämien argumenttien on siis kummuttava kristillisestä traditiosta ja 

heidän on arvioitava muita traditioita kriittisesti kristillisestä traditiosta käsin. On 

kuitenkin tärkeää muistaa, että kristillinen traditio on historian saatossa elänyt ja 

muuttunut jatkuvasti ja siksi kristittyjen tulisikin jatkuvasti pohtia eri vaikutteita 

arvioidessaan mikä on keskeistä ja mikä perifeeristä (aikaan ja paikkaan sidottua) 

kristillisessä traditiossa. Varsinkin sellaisten kysymysten kohdalla, joihin kristillinen 

traditio ei tarjoa selkeitä vastauksia, ratkaisuja on mielekästä etsiä tradition 

ulkopuolelta. 

 

Lopuksi on vielä todettava, että kritisoidessaan liberalismia Hauerwas ei suinkaan 

asetu konservatismin taakse. Länsimainen konservatismi on hauerwasilaisesta 

näkökulmasta vain yksi liberalismin muoto aivan kuten esimerkiksi marxilaisuus ja 

nationalismikin. Kristittyjen on syytä pitää etäisyyttä kaikkiin sekulaareihin 

poliittisiin aatevirtauksiin. Vain tällä tavalla kristinusko säilyttää yhteiskunnallisen 

relevanttisuutensa pitkässä juoksussa.  
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Raamatullisuus 

Erään teologisen ohjelman historia 

Niko Huttunen 
 

 

 

Raamatullisuus ei ole vain yleistä Raamattuun liittymistä. Se on teologinen ohjelma, 

joka aikanaan oli akateemista ja kirkollista valtavirtaa. Kaiut kuuluvat edelleen. 

 

Seurakunta hakee raamatullista kirkkoherraa 

Vuonna 2016 Joroisiin haettiin kirkkoherraa. Tavanomaisuudesta poikkeavaksi tämän 

teki se, että hakuilmoituksessa kirkkoherralta edellytettiin raamatullisuutta.1 Erikoista 

hakuilmoitusta kommentoimaan haettiin piispa Jari Jolkkonen. Jolkkosen mukaan 

raamatullisuus on itsestäänselvyys. Kirkkohan tunnustaa ”Raamattuun perustuvaa 

kristillistä uskoa, joka on ilmaistu vanhan kirkon uskontunnustuksissa ja luterilaisissa 

tunnustuskirjoissa” (Kirkkolaki 1 luku 1 §). Ei siis mitään tavallisuudesta 

poikkeavaa.2 

 

Seurakunta näytti olevan eri mieltä. Raamatullisuus on jotain enemmän kuin mitä 

tunnustuspykälässä vaaditaan. Ja aivan oikein. Teologisena käsitteenä raamatullisuus 

on uudempi kuin tunnustuspykälän mainitsemat dokumentit.  

 

 

Raamatullisuus on pietismin perintöä 

 

Raamatullisuus voi tarkoittaa kahta asiaa. Yleisemmässä merkityksessä 

raamatullisuus viittaa siihen, että asialla on jotain tekemistä Raamatun kanssa. Kun 

 
1 https://www.kotimaa.fi/artikkeli/kirkkoherran-hakuvaatimuksena-raamatullisuus-mita-ihmetta/ 
2 https://www.kotimaa.fi/artikkeli/piispa-jolkkonen-raamatullisuus-on-sisaanrakennettu-kirkon-
elamaan/ 
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Martin Luther puhui raamatullisista kirjoista (die biblischen Bücher), hän 

yksinkertaisesti tarkoitti Raamattuun kuuluvia kirjoja. Kirjani Raamatullinen sota 

(2010) viittasi otsikollaan kaikenlaisiin Raamatusta peräisin oleviin puhetapoihin, 

joita liitettiin vuoden 1918 sisällissotaan. 

 

Joroisten kirkkoherran työ liittyy tietysti jollain tavalla Raamattuun, mutta 

hakemuksen raamatullisuudessa oli kyse jostain enemmästä. Eläköityvä kirkkoherra 

korosti, että nyt haetaan ”turvallista linjaa”. Raamatullisuus ”viittaa klassisen 

kristinuskon mukaiseen Raamattu-uskollisuuteen”. Tässä raamatullisuus on erillinen 

teologinen katsomus.  

 

Klassikkoteoksessaan Pia desideria (1675) Philip Jakob Spener (1635–1705) teki 

tunnetuksi raamatullisen teologian käsitteen. Speneriä on kutsuttu pietismin isäksi. 

Hänen mielestään puhdasoppisuuden ajan skolastinen metodi synnytti pyhiä asioita 

käsittelevän filosofian, mutta ei tehnyt uskoa eläväksi ihmisessä. Siksi tarvittiin 

raamatullista teologiaa. 

 

 

Raamatullisuuden ja kristillisen opin jännite 

 

Spener ei arvostellut aikansa dogmatiikkaa muusta kuin hengettömyydestä.  Hän ei 

tajunnut, että raamatullisuuden vaatimus kätki sisäänsä opillisen konfliktin siemenet.  

1700-luvulla tehtiin yrityksiä luoda aidosti raamatullista teologiaa, siis dogmatiikkaa 

vain Raamatusta ja vain Raamatun käsittein. Se johti törmäykseen perinteisen 

dogmatiikan kanssa. Kun raamatulliseen teologiaan liitettiin historiatieteellinen ote, 

alkoi muodostua historiallis-kriittinen eksegetiikka. 

 

Kaikki raamatullisen teologian harjoittajat eivät halunneet törmäystä dogmatiikan 

kanssa. Heitä alettiin kutsua biblisisteiksi. Suomalaisen teologian historian kannalta 

olennaiseksi hahmoksi nousi Tübingenin yliopiston professori Johann Tobias Beck 

(1804–1878). Hänestä tuli suunnannäyttäjä myös kaukaiseen Suomeen. 
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Raamatullisuudesta tulee suomalaisen teologian valtavirtaa 

 

Beckin jalkojen juuressa opiskelivat lukuisat suomalaisteologit. Niinpä 1800-luvun 

kuluessa suomalaisessa teologiassa mahtiasemaan nousi niin sanottu raamatullinen 

suuntaus. Oppi-isän mukaan sitä kutsuttiin myös beckiläisyydeksi. Eksegetiikassa 

beckiläisyys nousi johtoasemaan professori Anders Wilhelm Ingmanin (1819–

1877) myötä ja levisi sittemmin yliopistosta kirkkoon. Suuntauksen viimeinen 

merkittävä edustaja oli arkkipiispa Gustaf Johansson (1844–1930), mutta kaiut 

kuuluvat jossain määrin edelleen. 

 

Myös beckiläisyys kätki sisäänsä raamatullisen teologian ainekset opilliseen 

konfliktiin. Beckiläiset korostivat Raamatun auktoriteettia ohi kaiken muun, 

esimerkiksi tunnustuskirjojen. Konflikti jäi kuitenkin piileväksi, sillä valtaosin 

beckiläiset löysivät Raamatusta vain perinteisen uskonsa. Käytännössä beckiläisyys 

edusti konservatiivista linjaa niin teologisesti kuin yhteiskunnallisesti. 

 

 

Raamatullisuus konservatiivisena käsitteenä 

 

Konflikti purkautui näkyviin kohtaamisessa historiallis-kriittisen 

raamatuntutkimuksen kanssa, joka rantautui Suomeen 1900-luvun alussa. Beckiläisen 

Matti Tarkkasen (1862–1938) ja eksegetiikan nousevan tähden Antti Filemon 

Puukon (1875–1954) kiistakirjoittelu vuosina 1909–1910 on tästä hyvä esimerkki.  

Tarkkasen ja Puukon käymät keskustelut muistuttivat osin niitä teemoja, mitä Heikki 

Räisäsen (1941–2015) ympärillä esiintyi 1970-luvun alussa. Tämä viittaa 

jatkuvuuteen. Niin Puukko kuin Räisänen sanoivat tuovansa esiin vain sitä, mitä 

Raamatusta löytyi. Beckiläiset ja heidän perillisensä olivat toista mieltä.  

Kaksi vanhan raamatullisen teologian synnyttämää suuntausta kinasteli. Historiallis-

kriittinen raamatuntutkimus toi näkyviin sen opillisen konfliktin, joka 

raamatullisuuteen vetoavilla beckiläisillä ja heidän teologisilla perillisillään jäi vain 

piileväksi. 
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1900-luvun kiistoissa raamatullisuuden käsite profiloitui konservatiivisesti. Eri 

vuosikymmenillä tätä konservatiivisuutta on toki manifestoitu erilaisilla 

yksittäiskysymyksillä. Joroisissa 2016 naispappeus meni läpi, mutta ”suhtautuminen 

homoseksuaalisuuteen on vedenjakaja”. On selvää, että sata vuotta aiemmin 

naispappeuskaan ei olisi sopinut raamatullisuuteen. 

 

 

Tulkinta on raamatullisuudelle kipeä piste 

 

Raamatullisuuteen on alusta alkaen sisältynyt sisäinen ristiriita. Yhtäältä vedotaan 

Raamattuun ja vain siihen. Toisaalta Raamattua tulee lukea jollain oikealla tavalla tai 

oikeassa Hengessä. Muuten ei voida selittää, miksi toiset päätyvät Raamattua 

lukemalla aivan epäraamatullisiin johtopäätöksiin.  

 

Tulkinnallisen elementin läsnäolo on aina ollut raamatullisuudelle kipeä asia. 

Dogmatiikan professori Antti J. Pietilä (1878–1932) myönsi selkeästi, että 

raamatullisuus edellytti lukijalta oikeaa hengellistä mielenlaatua. Myöhempi 

dogmatiikan professori Osmo Tiililä (1904–1972) läheni kuitenkin beckiläisiä ja 

korosti Pietilää voimakkaammin Raamatun objektiivista ilmoitusluonnetta. 

Tulkinnallisuus näyttää sekoittavan kiusallisella tavalla inhimillisen elementin sinne, 

missä halutaan löytää puhdas Jumalan Sanan auktoriteetti. Kirkollinen valtavirta on 

kuitenkin kulkenut ison askeleen kohti tulkinnallisuuden myöntämistä. 

 

 

Onko raamatullisuus marginalisoitumassa? 

 

Kirkollisesti raamatullisuutta on viimeksi perattu teoksessa Homoseksuaalisuus 

Raamatussa ja kirkon opetuksessa (2007). Siinä tulkinnallisuuden katsotaan 

määrittävän myös raamatullisuutta. Kirjassa Espoon hiippakunnan dekaani Kai 

Peltonen totesi, että kaikki raamatullisuus on ”uskonvaraista ja tulkittua 
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raamatullisuutta”. Absoluuttista raamatullisuutta ei ”koskaan ole ollut, eikä sellaista 

koskaan tässä maailmassa tule”.  

 

Samassa kirjassa silloinen arkkihiippakunnan dekaani Kaarlo Kalliala puhui 

Raamatun meditatiivisesta lukemisesta ja jatkoi, että sellaisen ”raamatullisuuden 

sisään mahtuu hyvin monenlaisia tulkintoja – mutta niin epäilemättä on tarkoituskin”. 

Tästä johtaa linja piispojen syksyllä 2021 julkaisemaan Raamattu ja kirkko -

kannanottoon. Siinä puhutaan paljon tulkinnasta, muttei sanaakaan 

raamatullisuudesta.3 Onko raamatullisuuden teologinen idea marginalisoitumassa? 

 

 

Kirjoitus perustuu Niko Huttusen artikkeliin raamatullisuuden käsitteestä teoksessa 

Käsitteet Suomen kirkkohistoriassa (Toim. Ilkka Huhta & Juha Meriläinen). Suomen 

kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 242. Helsinki 2021. Kirja julkistetaan Suomen 

kirkkohistoriallisen seuran vuosijuhlassa keskiviikkona 19.1.2022.4 

 

Niko Huttunen on Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja 

tutkija Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikössä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://evl.fi/piispat/piispainkirjeet/raamattu-ja-kirkko 
4 http://www.skhs.fi/vuosijuhla-2022/ 
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Voisiko ihmiskunnan uskonto toteutua? 

Matti Taneli 
 

 

 

Ranskalainen filosofi, sosiologi ja positivismin perustaja Auguste Comte (1798-

1857) kehitti uutta uskontoa kirjoituksissaan Universaalin uskonnon yleisesitys ja 

Teoria ihmisen tulevaisuudesta. Comte kutsui ohjelmaansa Ihmiskunnan uskonnoksi. 

Häntä suretti se, että ateistit hylkäsivät kokonaan kristinuskon viisauden. Comte 

halusi maallisista kouluista ja yliopistoista ihmisten sielujen sivistäjiä ilman uskoa 

Jumalaan tai jumaliin. 

 

Comte hahmotteli sekulaarin eli maallistuneen papiston. Pappeja tulisi olla pelkästään 

Ranskassa sata tuhatta. Nämä oppineet olisivat nimestään huolimatta avioliitossa 

eläviä ja kiinteästi omaan yhteisöönsä sitoutuneita ihmisiä, jotka harjoittaisivat 

filosofiaa ja kirjallisuutta yhdistettynä psykoterapian kaltaiseen työhön.  Papit 

kävisivät terapeuttisia keskusteluja työ- ja rakkauselämän vaikeuksista. He 

saarnaisivat ja kirjoittaisivat arkielämän kysymyksistä. Papisto työllistäisi myös 

monia kulttuurista ja estetiikasta kiinnostuneita ihmisiä.  

 

Comte ymmärsi taiteen merkityksen uskonnon edistäjänä. Hän suunnitteli maallisten 

kirkkorakennusten verkostoa. Kirkkoja hän nimitti ihmisyyden kirkoiksi. 

Oivaltavuudestaan ja kiinnostavuudestaan huolimatta projekti epäonnistui. Niin 

uskovaiset kuin ateistit vastustivat sitä. Comte ei saanut monista vetoomuksistaan 

huolimatta valtioiden johtajilta eikä teollisuuden harjoittajilta tukea hankkeelleen. 

Myöskään suuri yleisö ei kiinnostunut siitä ja lehdistössä sitä pilkattiin. Comte kuoli 

uskonto-ohjelmansa epäonnistumiseen pettyneenä 59-vuotiaana 9.5.1857. 

 

Mitä voimme oppia Comten ohjelmasta? Ainakin sen, ettei hanketta, edes 

uskonnollista, kannata kutsua uskonnoksi. Ei myöskään pidä luulla, että muutos 
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tapahtuisi sitä yksin ohjaamalla. Hyväkään suunnitelma ei toteudu ilman 

institutionaalista tukea eikä silloin, jos sen ajoitus on pielessä.  

 

Omasta uskostaan, toiveistaan ja nykyistä paremman maailman tavoittelusta ei 

kuitenkaan ole syytä luopua. Näin myös John Lennon esittää nerokkaassa laulussaan 

Imagine ja pyytää meitä kuvittelemaan, että jakaisimme maailman, jossa kaikki 

ihmiset eläisivät keskinäisessä rauhassa. 

 

Matti Taneli, kasvatustieteen tutkija, opettaja ja pappi, Turku 
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Rokotevastainen salaliittosaarna Sotkamossa 

Paavo Ahonen 
 

 

 

Vielä muutama vuosikymmen sitten suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä 

referoitiin suurimpien juhlapyhien yhteydessä pidettyjä saarnoja. Joissain tapauksissa 

jopa kokonaiset saarnatekstit päätyivät lehtiin. Nykyisin tilanne on toinen ja 

normaalissa sunnuntaipalveluksessa puhuva pappi voi varsin pitkälle luottaa siihen, 

ettei hän joudu edesvastuuseen sanomisistaan.  

 

Jos saarna ylittää uutiskynnyksen, on papin pitänyt päästää suustaan jotain 

poikkeuksellisen kärkästä tai harvinaisen typerää. Näin kävi 12.12.2021 Sotkamon 

kirkossa, kun Sotkamon vt. kirkkoherran Antti Lankisen ajatuksellinen amok-juoksu 

päätyi jopa iltapäivälehtien sivuille (https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/1e87fd73-

653b-4d8f-8b47-3301f1a0be65). Korona-ajasta saarnannut Lankinen oli huolestunut 

kansakunnan jakautumisesta ja erityisesti rokottamattomien ”marttyyrien” kohtalosta. 

Hän kehottikin rokotevastaisia kuulijoitaan pitämään kiinni kannastaan. 

 

Sotkamon Seurakunta ja Kuopion piispa Jari Jolkkonen kiirehtivät sanoutumaan 

Lankisen sanomasta irti. Piispa Jolkkonen myös korosti aiheellisesti, että rokotusten 

”hyödyt kansanterveydelle ovat täysin ylivoimaiset ja tieteellisesti kiistattomat” sekä 

muistutti, kuinka kirkolla on ollut rokotuskysymyksissä roolinsa niin kauan, kun 

Suomessa rokotteita on jaettu, siis 1800-luvun isorokkorokotuksista lähtien. Tähän 

näkökulmaan on helppo yhtyä, enkä käsittele tässä Lankisen rokotevastaista 

propagandaa enempää.  

 

Asia, johon lienee syytä puuttua tarkemmin, on koronarajoitusten vertaaminen 

aiempiin historian tapahtumiin. Tänä syksynä koronatartunnat lähtivät jyrkkään 

nousuun ympäri Eurooppaa. Suurin osa tartunnan saaneista kuului pieneen 
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rokottamattomaan vähemmistöön, ja niinpä maa toisensa jälkeen päätyi rajoittamaan 

rokottamattomien mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Myös 

rokotepakosta on keskusteltu. Rokotteiden vastustajat ovat pitäneet rajoituksia 

epäreiluina. Keskustelupalstoilla tilannetta on usein haluttu verrata 1930-luvun natsi-

Saksaan. Näin teki saarnassaan myös pastori Lankinen.  

 

Koronarajoitusten ja -rokotusten vertaaminen natsi-Saksan juutalaistoimiin ei ole 

millään lailla perusteltua ja osoittaa lähinnä huonoa makua. Natsi-Saksan johtamissa 

hirmutöissä murhattiin miljoonia juutalaisia, romaneja, homoseksuaaleja ja 

kehitysvammaisia. Koronarokotteilla on puolestaan pelastettu todistettavasti jo 

miljoonia ihmishenkiä. Vaikka korona on tähän mennessä tappanut jo yli 5 miljoonaa 

ihmistä, olisi kuolleisuus ilman rokotteita aivan toista luokkaa. Vertaus on 

häpeällinen. 

 

Pastori Lankisen viittaus kolmanteen valtakuntaan ei kuitenkaan liittynyt ainoastaan 

koronarajoitteisiin, vaan hän kertoi jo vuosikymmeniä sitten pohtineensa, kuinka oli 

mahdollista, että Saksa ja Itävalta – kristillisiä valtioita kumpainenkin – joutuivat 

sellaiseen tilaan, jossa Hitlerin hallinto saattoi suorittaa hirmutöitään. Kysymys on 

varmasti vaivannut muodossa tai toisessa monia holokaustin historiaan tutustuneita, 

eikä siihen liene yhtä tyhjentävää vastausta. Vastauksia kuitenkin löytyy, alkaen 

1800-luvun aatehistoriallisista kehityslinjoista, päättyen ensimmäisen maailmansodan 

jälkeiseen kaaokseen ja pettymykseen sekä Saksan taloudellisiin ja sisäpoliittisiin 

ongelmiin. Näiden seikkojen joukosta ei kuitenkaan löydy pastori Lankista 

tyydyttävää vastausta. 

 

Lankisen oma vastaus on typerryttävää kuultavaa: hänen mukaansa natsien hirmutyöt 

olivat mahdollisia, koska Jumala oli vienyt armonsa pois Saksasta. Lankinen kutsuu 

vastausta ”älylliseksi” ja kertoo saaneensa sen luettuaan ennen ensimmäistä 

maailmansotaa kirjoitettuja kaakkoissuomalaisia profetioita (luultavasti hän viittaa 

uukuniemeläisen horrossaarnaajan Helena Konttisen (1871-1916) teksteihin). 

Lankinen luki selitykseksi seuraavan katkelman Saksasta ja Saksan kansasta: ”Jumala 
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on tuonut evankeliumin ja sanomansa, ja myös sen sanoman tulkitsevan äänen jopa 

ihmeineen, niin väkevästi sen maan [Saksan] keskelle. Ja kun ihmiset [saksalaiset] 

sen torjuvat, niin Pyhän Hengen, siis kolmiyhteisen Jumalan, täytyy tyystin hylätä 

tämä maa.” 

 

Pastori Lankisen mukaan Jumala siis veti ”armonsa pois sen maan rakenteista” ja 

näin ollen Saksassa nähtiin, kuinka ihmiset toimivat itsenään, ilman Jumalaa. Pappi 

siis piti saarnassaan ”järkevänä” ja ”älyllisenä” selityksenä holokaustille sitä, että 

Saksan kansa käänsi 1910- ja 1920-luvuilla selkänsä evankeliumille, Jumala katsoi 

pois ja siksi miljoonien juutalaisten piti kuolla keskitysleireillä. Lankisen selitys on 

typerä tekohengellinen sepitelmä, mutta entistä pöyhkeämmän siitä tekee se, että 

pappi saarnaa holokaustin syistä viittaamatta kertaakaan kristinuskon ja kristittyjen 

pappien omaan vastuuseen. Kirkko ja sen paimenet ovat pitäneet yllä juutalaisvihaa 

jo kaksi vuosituhatta. Saksan kansa saattoi hyväksyä natsien juutalaistoimet ja pitää 

niitä jopa oikeutettuina, koska heille oli vuosisatoja saarnattu, kuinka juutalaiset ovat 

ulkokultaisia kristuksen tappajia, ahneita ja petollisia, isänsä töitä tekeviä saatanan 

lapsia. Kehottaisinkin pastori Lankista tutustumaan ensin kirkkonsa omaan 

historiaan, ennen kuin hän etsii hengellisiä selityksiä virkaveljiensä maallisille 

virheille. 

 

Tästä pääsemme pastori Lankisen saarnan toiseen ongelmaan: hän vihjaa, että 

koronatoimiin liittyisi jonkinlainen salaliitto: ”Jos käy kuitenkin niin, että järjen, 

oikeuden ja tasapuolisuuden ääntä ei kuunnella, ja näyttää siltä, että näitä toimia 

ohjaillaan aivan muualta kuin Suomen eduskunnasta tai maan hallituksen toimesta –

siis kansakunnan parhaaksi meidän pitäisi toimia– niin kansalaisille ei jää paljon 

vaihtoehtoja.” Lankinen siis epäilee, että Suomen koronarajoitus- ja 

rokotuskysymyksissä päätöksiä tekisivät muut kuin vaaleilla valitut päättäjät. Jää 

tietysti arvailun varaan mitä tarkoittaa ”aivan muualla”, mihin kansainvälisiin 

tahoihin Lankinen viittaa. Lienee kuitenkin selvää, että näiden tahojen joukosta 

löytyy ainakin lääketeollisuutta ja kansainvälistä suurpääomaa. 
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Toisaalta maailma on Lankinen mukaan muutoksen partaalla. Tällä hetkellä 

näkyvissä on vasta muutoksen alku, mutta hän uskoo, että nykyiset toimet johtavat 

tulevaisuudessa siihen, että ihmisiä tullaan jaottelemaan perusteetta vuohiin ja 

lampaisiin. Paraikaa tätä ihmisten jaottelua tai erottelua varten on rakenteilla 

”sapluuna tai systeemi”, ja sen valmistuttua siihen voidaan Lankisen mukaan 

”näppärästi lisätä vaikka mitä ominaisuuksia, mitä joku jossakin päättää”. Lankinen 

siis maalailee ylikansallista, jonkinlaista juridista tai hallinnollista 

vallankäyttöjärjestelmää ihmisten hallitsemiseksi. 

 

Tällainen epämääräinen maalailu on salaliittoteorioiden historiasta tuttua. Tarkemmin 

asioita ei voi ilmaista, sillä yksilöivät kysymykset paljastaisivat, miten 

epämääräisestä aatteellisesta hetteiköstä epäilyksen lonkerot imevät kasvuvoimaansa. 

Tietyt piirteet ovat kuitenkin toistuvia, ja yksi näistä piirteistä on ajatus, kuinka 

kulissien takana joku taho vetelee naruista ja ohjailee toimintaa yli yksilöiden ja 

kansakuntien. Koronaan liittyen näitä teorioita on eri muodoissaan esitetty keväästä 

2020 lähtien, ja usein niihin lääketeollisuuden ja kansainvälisen pääoman ohella on 

kytketty jonkinlainen viittaus juutalaisiin. On kuitenkin mahdotonta sanoa, mihin 

Lankinen lopulta viittaa ja mitä hänen kuulijansa epämääräisistä ajatusrakennelmista 

mukaansa poimivat. 

 

Lankisen mukaan totalitarismissa totuuden puhujat tuomitaan. Näin varmasti on. 

Ajatuksen soveltaminen nykytilanteeseen tai hänen saarnaansa vaatii kuitenkin 

minimissään sitä, että puhuja puhuu totta. 
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Vatikaani ja juutalaisten joukkotuho 

Matti Heiliö 
 

 

 

YleAreenassa on katsottavissa rankka historiadokumentti ”Vatikaani ja Holokausti”.  

 

Tämän tulisi jokaisen Euroopan kansalaisen nähdä ja syventyä sen viestiin rukouksen 

vakavuudella. Tapaus on märkivä arpi kaikkien läntisten uskontokuntien kilvessä, ei 

vain katolisen kirkon.  Kertoo ihmiskunnan raadollisuudesta ja pahuudesta. 

Raportissa on häkellyttävää sisältöä katolisen kirkon roolista Euroopassa aikana, 

jolloin Mussolinin ja Hitlerin ideologia oli työntämässä maanosaamme ja suurta 

osaa maailmaa sen syvimpään kirouksen alhoon. Polttopisteessä on kaksi paavia, 

Pius XI ja Pius XII, ja heidän kohtalokkaasti eriävät linjansa suhteessa siihen, miten 

he johtivat kirkkoa tilanteessa, jossa fasismin ja natsismin kauhistava todellisuus 

alkoi valjeta, ja antisemitismi ja juutalaisten kohtalo oli myös paavinistuimen 

tiedossa ja käynnissä oleva hirmuteko riittävästi dokumentoitu. 

 

Paavin ja hänen hallintonsa asema oli ymmärrettävästi tukala. Kansainvälinen 

politiikka, kirkkopolitiikka ja eettinen harkinta olivat tuskallisella tavalla 

puristamassa ohimoita. Arvostelussa ja tuomioissa olisi oltava malttia ja historian 

painon ymmärrystä. Silti ei voi välttää vaikutelmaa näiden kahden johtajan eroista 

moraalisen integriteetin ja kirkollisen etiikan mittarilla punnittaessa. On huomattava 

myös toimikausien eroavuus. Pius XI (paavina 1922-1939) toimi aikana, jolloin 

ensimmäisen maailmansodan traumat olivat runtelemassa Euroopan kulttuurin sielua. 

Dekadenssi ja edistys, sosiaaliset repeämät, talouskriisit, vallankumousliikehdintä 

vuorottelivat, ja siemenet fasismin, kansallissosialismin, globaalin kommunismin 

nousulle itivät. Uuden maailmanpalon kajastus näkyi horisontissa. Pius XI näki ja 

koki Mussolinin Italian ja tasapainoili sen kanssa. Voi kysyä missä määrin hän oli il 
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Ducen panttivanki. Makaaberi ja hupaisa dokumentin yksityiskohta kuvaa, miten 

Vatikaanivaltio syntyi Mussolinin suosiolla. 

 

Pius XII:n kausi 1939-1958 osui maailmansodan vuosiin. Hän näki Hitlerin hirmuteot 

ja Mussolinin kukistumisen. Kausi kattoi myös kylmään sotaan ja Itä-Länsi 

blokkijakoon johtaneen ajanjakson. Pius XII:n rooli suhteessa natsismiin, Hitlerin 

valtakoneistoon ja juutalaisten joukkomurhaan on edelleen historiankirjoituksen 

ongelma, verta tihkuva haava Euroopan ja maailman historiassa. Jälkiviisaus ja 

etäältä arvostelu ei ole reilua, mutta on pakko kysyä, miten hyväksyä Pius XII:n 

hiljaisuus natsismin rikosten äärellä, pyrkimys pysyä neutraalina ja turvata katolisen 

kirkon intressejä.  Pius XII:n ura alkoi edeltäjänsä keskeisenä hallintomiehenä, 

Vatikaanin ulkoministerinä. Pius XI:n kuoltua kardinaalikollegioon kohdistui lobbaus 

Saksaan myönteisesti suhtautuvan ja Hitlerin suhteen maltillisen paavin valinnan 

puolesta. Näin Vatikaanin ulkoministeri, Saksaan ja Hitleriin reaalipoliittisella 

myöntyväisyydellä suhtautuva Eugenio Pacelli nostettiin paaviksi, joka otti 

virkanimekseen Pius XII. 

 

Dokumentin sävähdyttävä yksityiskohta on taistelevan kristillisen humanismin 

sankaritarina ja amerikkalainen jesuiittapappi John LaFarge. Hän oli kokenut silmiä 

avaavan herätyksen rasismin pahuutta kohtaan toimiessaan pienessä seurakunnassa 

mustien parissa. Hän oli purkanut heränneen eettisen tuntonsa mustia koskevaa 

ennakkoluuloa ja kaikkea rasismia koskevaksi julkaisuksi Catholic Interracial 

Program. Asia oli jotenkin tullut Pius XI:n tietoon ja tämä kutsui LaFargen luokseen 

tämän vieraillessa Roomassa. Tapaamisessa Castel Gandolfossa 1938 LaFarge 

pelkäsi saavansa moitteen radikaalista kirjoittelusta. Sen sijaan paavi paljasti 

äärimmäisen luottamuksellisesti, että hän harkitsi haastaa Mussolinin, Hitlerin, 

rasismin ja antisemitismin. Hän pyysi LaFargea kirjoittamaan hänelle luonnoksen 

ensyklikaksi eli kiertokirjeeksi. 

 

Kauhistunut mutta luottamuksen rohkaisema LaFarge ryhtyi työhön. 

Maailmanhistoriallinen draama toteutui. LaFargen esimies, jesuiittajärjestön pää 
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Wlodimir Ledochowski vehkeili julkistamista vastaan. Pius XI:n terveys murtui ja 

hän kuoli kriittisellä hetkellä. Seuraaja Pius XII määräsi julkaisun ja kaikki sen 

kopiot ja luonnosversiot hävitettäväksi. Keskeinen eettis-humanistinen kristillisen 

katsomuksen dokumentti hävisi pimentoon. LaFargen johtoajatus, joka innoitti Pius 

XI:n ajattelua, kuului näin ”There is only one race and that is the human race”. 

 

Pahaenteisen lähelle nousee nykyinen tilanne Euroopassa äärikansallisten liikkeiden, 

muukalaisvihan, suvaitsemattomuuden ja uhriutumiskulttuurin kylväessä siemeniään. 

Rasismi, antisemitismi, seksuaalinen suvaitsemattomuus rehottavat. Jopa hyvää 

tavoitteleva ympäristöhuoli väkevöityy ekokapinointiin ja pahantekoon ja kääntyy 

omaa tarkoitusta vastaan vastakkainasettelun myrkyn vaikutuksesta. 1930-luvun 

Saksan kansalliskiihkon ja antisemitismin paikkaa nykymaailman näytelmässä 

edustaa muukalaisepäluulo ja suvaitsematon uskonnollisuus. Vihan kohteena ovat 

maahanmuuttajat, homoseksuaalisuus ja – vaihteeksi – juutalaiset. 

 

Adolf ja Benito ovat esimerkkejä, millaista jälkeä syntyy, kun toksinen 

maskuliinisuus ja sivistymätön keskinkertaisuus yhdistyvät. Kapeakatseinen 

kotipesä-fanitus, heimoveren kuohu ja oman pukukopin hien tuoksu yhdistyneenä 

vihaisuuteen monimutkaisen maailman haasteiden edessä nostaa esiin poliittiset 

edustajat, joiden ääntä kuulemme, joskus akateemisen tutkinnon silauksen ja 

viehkeän meikin takaa myös Suomen parlamentissa ja maakunnissa. 

 

Kaikille kirkkokunnille kuuluu syväekumenian herätys. Uskontokuntien, 

seurakuntien, kansanliikkeiden ja puolueiden tulisi olla jatkuvasti hereillä oman 

ideologiansa, ohjelmamuistioiden, kirjallisten dokumenttien ja tradition kriittisen 

arvioinnin ja reformaation mielentilassa. Tarvitaan dynaaminen uskontokeskustelu, 

historialliskriittinen ote, traditiota kunnioittava rakentava arvostus yhdistyneenä 

luonnonoikeudelliseen etiikkaan ja tämän ajan todellisuuteen. YleAreenan 

historiadokumentti edustaa juuri tätä ihmiskunnan pyrkimystä oppia historiasta. 

Siirryn seisomaan John LaFargen lausetta toistavan plakaatin viereen kunnioittamaan 

kristityn sielunveljen hyvää yritystä julistaa Jeesuksen etiikkaa. 



94 

 

 

Arvioitu dokumentti: Holy Silence. The Vatican, the Americans, and the Holocaust. 

Yhdysvallat 2020. 
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Virolainen Judit sadan vuoden takaa  

Tuula Hökkä 
 

 

 

A.H. Tammsaare: Judit. Nelinäytöksinen näytelmä. Viron kielestä suomentanut ja 

esipuheella varustanut Esko Karppanen. Tallinna-kustannus 2021. 

 

Eeva-Liisa Mannerin Poltetun oranssin hullu tyttö näkee miehet päättöminä. A.H. 

Tammsaaren Judit menee pidemmälle. Hän katkaisee humalaansa nukkuvan 

vihollispäällikön Holoferneksen kaulan ja käärii pään kangasmyttyyn ja kuljettaa sen 

kotikaupunkiin merkiksi ja todisteeksi kansansa pelastuksesta. Renessanssin ja 

barokin ajoista lähtien lukuisat, ellei lukemattomat taiteilijat ovat kuvanneet tätä 

kiihdyttävää tapahtumaa itse teossa: Donatello, Lucas Cranach, Tintoretto, 

Caravaggio, Gustave Doré, Goya, Gustav Klimt, Peter Minchell ym. ym. Anna 

Ostoyan geometris-abstrakti fotomontaasisarja vuodelta 2016 lienee tuoreimpia 

viittauksia aiheeseen, nyt barokin naistaiteilijan Artemisia Gentileschin kuulua 

tulkintaa jatkaen. 

 

Esko Karppanen on suomentanut A.H. Tammsaaren raamatullisaiheisen tragedian 

Judit (1921). Hän on kääntänyt teoksen kauniisti ja kirjoittanut siihen erinomaisen 

esipuheen. Esipuheen esityshistorian osuus kertoo, että Neuvosto-Virossa Juditia 

esitettiin ensimmäisen kerran Tallinnan draamateatterissa 1960 ja sitten 1969. 

Keväällä 1969 oli muuten Mannerin Poltetun oranssin maailmankantaesitys samassa 

teatterissa. Tampereen Työväen Teatterin Suomen kantaesitys oli vasta syksyllä 

19.10.1969. 

 

A.H. Tammsaare on Viron suuria kirjailijoita, asemaltaan samankaltainen kuin meillä 

meille Aleksis Kivi tai Väinö Linna. Judit ei kuitenkaan ole se teos, joka häneltä 

Virossa ensimmäisenä muistetaan. Se teos on viisiosainen romaani Totuus ja oikeus. 
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Mutta kiehtovalta ja moniulotteiselta tämä outo näytelmä Judit tuntuu suomalaisesta 

ensitutustujasta. Jos kulttuuririnnastuksia halutaan jatkaa, niin onhan Kivelläkin 

varhainen Kullervonsa ja Linnalla Musta rakkautensa. 

 

Judit-aihe pohjaa niihin Vanhan testamentin (apokryfisiin / deuterokanonisiin) 

kirjoituksiin, jotka esiintyvät vaihtelevasti eri kirkkokuntien Raamatun kaanonissa. 

Juditin apokryfikirja on yli kahdentuhannen vuoden takaa. Suomeksi se on luettavissa 

teoksesta Vanhan testamentin apokryfikirjat, ei Raamatusta. 

 

Assyria on näännyttämässä janoon Juudean vuorten kansaa ja valmistautuu 

viimeiseen iskuun. Piiritetyn kaupungin johto lupaa väelleen, että jos viiden päivän 

kuluessa ei apua tule Jahvelta, antaudutaan viholliselle. Judit on nuori, rikas leski, 

lapseton, paljon paastonnut ja surrut, kaunis vartaloltaan ja suloinen kasvoiltaan, 

kuten apokryfikirja kertoo. Hän moittii johtomiehiä vähäuskoisiksi ja jumalan kanssa 

kauppaa hieroviksi ja kertoo itse lähtevänsä vihollispäällikön luo. Hän valmistautuu 

rukouksin ja kaunistautuu. Hän pukeutuu upeaksi ja lähtee luotetun palvelijattaren 

kanssa vihollisleiriin tapaamaan Holofernesta, Nebukadnessarin sotapäällikköä. 

 

Tammsaaren näytelmän lähtökohdat ja tarinan pääkohdat ovat apokryfikirjan 

mukaiset. Mutta henkilökuvauksen monimutkaisuus ja yllätykset ja sen myötä tarinan 

käänteet ovat Tammsaarella toiset ja monet. Keskeiset henkilöt ovat ristiriitaisia ja 

moniulotteisia. Oma persoona ja intohimot, asema ja tehtävä, uskonto ja politiikka, 

yhteisön paineet vaikuttavat heihin ja raskauttavat ratkaisuja. Heissä on modernin 

ihmisen ambivalenssia ja eksistentiaalisuutta, mutta klassisen tragedian ankaruus ja 

pohjaltaan klassisen pyhimystarinan kaava asettavat tapahtumille rajansa. Ehkä tässä 

on yksi syy tekstin hämmästyttävyyteen ja raikkauteen.  

 

Näytelmässä Judit kuulee unessa lapsen itkevän ja äänen käskevän auttaa. Unen 

kerrokset avautuvat hänelle kohta kohdalta: hänet on valittu suureen tehtävään. Uni 

on todellisempi kuin todellisuus. Juditilla on hyvät edellytykset ja valtava palo 

sankaruuteen. Hänessä on intohimoa ja kvaliteettia. Usea toteaa hänen puhuvan kuin 
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mies. Hän on kunnianhimoinen, liiallisestikin. Miehet haluavat Juditin taloonsa, 

sänkyynsä, itselleen, mutta Judit haluaa heidät ensi sijassa avuksi ja välikappaleiksi. 

Ehdot ovat vaativat. Kun miehet eivät riitä tai eivät halua, he panevat paremmaksi 

astuen uljaasti kuoleman rajalle, jolla Juditinkin on pakko seisahtua. Kaikki keskeiset 

mieshenkilöt kuolevat, Judit jää eloon. Apokryfikirjassa Judit elää pitkän elämän 

kunnioitettuna. Tammsaarella tuleva jää auki. 

 

Näytelmän lopussa valokeila suunnataan nopeaa tahtia keskeisten henkilöiden 

kääntöpuoleen tai salaisiin motiiveihin. Heidät tunnistetaan toisenlaisiksi, yleviksi 

yhtä kaikki. Judit tunnustaa osuutensa miehensä kuolemaan ja määrää itselleen 

kuolemanrangaistuksen. Hetki sitten sankarina juhlittu Judit kasaa syyllisyyttään: hän 

tunnustaa rakastavansa Holofernesta, hän herjaa itseään ja jumalaa. Hän sanoo: 

”Jumalastani on tullut säikky henkilö, joka hiiviskelee öisin murhanhimoisen naisen 

selän takana”; ”Minä olen tappanut suurimman miehen, niin kuin ilkeä ja kateellinen 

maho akka”. Hän jatkaa: ”Jahven teot ovat ihmisten tekoja”; ”Jokaisen on kivitettävä 

oma jumalansa”. Samaa on sanonut Holofernes, mutta jatkanut: Kaikki jumalat eivät 

kuole; ne tulevat tapettuina entistä elävämmiksi, ja yhä suuremmassa epätoivossa 

niitä rukoillaan. 

 

Lopussa vihollisena tapettu Holofernes näyttäytyy hänet tavanneiden kokemuksissa 

”puolijumalana”. Miehet kunnioittavat toisiaan, vaikka olisivat vihollisia. Nainen, 

joka puhuu kuin mies ja tekee kummia tekoja, on kiehtova, outo, pelottava, vähintään 

mielenhäiriössä. Näytelmän alussa on lapsi–äiti -kohtaus, jossa Juditin ’neitsyt-

sankaruus’ epänaiseutena paljastuu, eikä se näytelmän kuluessa paljon muuksi 

muutu. Lopussa kansajoukko ehtii hävittää hänen kotinsa, sinne ei ole paluuta. Lapsi, 

jota hän auttoi, on tapettu. Lapsi, jota hän ei auttanut, on kuollut janoon. Edelleen 

Judit on kansansa vapauttaja – ja ”vapahtaja”.  

 

Vanha Simeon on näytelmän filosofi ja toisinajattelija, jonka kanssa Judit käy 

keskustelua, mitä on ihminen, mies, nainen, kasvit ja eläimet, mitä armo itseä ja 

lapsia kohtaan. Simeonin mukaan jokaisessa eläimessä, kasvissa tai kivessä on 
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enemmän ihmistä kuin yhdessäkään miehessä ja naisessa. Luenko arvoituksia, kun 

luen Simeonin sanovan, että hyvin vaikea on elää Jahvenkin kanssa, jos se (Jahve? 

kansa?) vuodattaa vapahtajansa veren. Simeon kertaa vanhan fraasin: ”Me tapamme 

aina ne, joita rakastamme, sillä rakkaus tuo vihan, ja suuri rakkaus tuo polttavan 

vihan.” Vanha Simeon pysyy Juditin rinnalla. Juditin toivomus enää on, että 

Simeonin koira rakastaisi häntäkin. 
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Kaksi kaunokirjallista kuvausta Mikael 

Agricolasta 

Sini Mikkola 
 

 

 

Suomen kirjakielen isäksi ja Suomen reformaattoriksikin tituleerattu Mikael 

Agricola (n. 1507–1557) on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen suuren populaarin 

kiinnostuksen kohteena. Jopa kaksi kirjailijaa – Jari Tervo ja Roope Lipasti – on 

ottanut hänet päähenkilöksi kirjoittamaansa, löyhästi historiasta ponnistavaan eli 

biofiktiiviseen romaaniin. Lipastin aiempi kirjallinen tuotanto sisältää niin lapsille 

kuin aikuisille suunnattuja kirjoja, ja hänet on palkittu useammasta teoksestaan. 

Tervo on tämänhetkisten kotimaisten kirjailijoiden etabloituneinta joukkoa, ja hän on 

ollut muun muassa Finlandia-palkintoehdokkaana useaan kertaan. 

 

Mikael Agricola on historiantutkijalle jokseenkin hankala mutta kirjailijalle 

oivallinen mielenkiinnon kohde. Näin siksi, että Agricolan elämästä ja ajattelusta on 

säilynyt varsin niukasti dokumentteja. Lipasti kiteyttääkin historiaan pohjaavan 

romaanin idean mainiosti kirjansa jälkisanoissa: ”Romaanissa kuvatut 

rauhanneuvotteluihin liittyvät tapahtumat ovat pääpiirteissään totuudenmukaisia. 

Mikaelin osalta puolestaan voisi sanoa, että kaikki hänestä kerrotut asiat pitävät 

paikkansa paitsi ne, jotka eivät pidä. […] [I]han kaikkia hänen [Agricolaa paljon 

tutkineen professori Kaisa Häkkisen] huomioitaan en toteuttanut, koska tosiasiat 

tunnetusti häiritsevät hyvää tarinaa.” 

Historiallisten tapahtumien ja henkilöiden pohjalta kirjoitettavan fiktion hauskuus ja 

haaste on nimenomaan se, että kirjailijalla on varsin vapaat kädet luoda omat 

tarinansa. Siinä, missä historiantutkijaa ohjaavat tiukat tutkimuseettiset periaatteet, 

kirjailija ei ole niihin sidottu. Suuri vastuu liittyy nähdäkseni kuitenkin siihen, että 

lukijoilla ei välttämättä ole aina edellytyksiä arvioida, missä kulkevat faktan ja fiktion 

rajapinnat. Tästä syystä pidän arvokkaana ja rehellisenä Lipastin tapaa kuvata 



100 

 

teoksensa taustalla keskeisesti vaikuttaneet tutkimukset ja toisaalta sen sanoittamisen, 

millaisesta positiosta hän itse on tehnyt työtään. 

 

 

Roope Lipasti: Mikaelin kirja. 

 

Roope Lipasti keskittyy teoksessaan lähinnä yhteen vaiheeseen Agricolan ja tämän 

perheen elämää. Teos alkaa marraskuusta 1556, kun Agricola ja muu saattue lähtee 

matkaan Venäjälle neuvottelemaan rauhasta tsaari Iivanan kanssa. Se päättyy 

kevääseen 1557, jolloin Agricola kuolee saattueen palatessa takaisin kotiin. Kirjassa 

seurataan vuoroluvuissa yhtäältä Mikaelin matkaa ja toisaalta hänen vaimonsa 

Birgitan ja muun huonekunnan elämää Turun päässä. Vuoteen 1583 sijoittuvassa 

epilogissa kuvataan Agricolan pojan Kristianin piispanvihkimystä. Teoksen 

keskiössä on vaaralliseksi tulkittu kirja, jota Mikael kirjoittaa ja joka kietoutuu myös 

Birgitan kohtaloon. 

Jari Tervon teos kattaa puolestaan pidemmän ajallisen kaaren, jakautuen kolmeen eri 

osioon ja ajanjaksoon. Kirja alkaa Mikaelin poikavuosista Pernajan Torsbyssä, toinen 

osio kuvaa hänen oleskeluaan ja opiskeluaan Saksassa 1530-luvun lopulla. Kolmas 
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osio sijoittuu rauhanneuvottelumatkaan vuosina 1556–1557. Siinä missä Lipastin 

kirjan keskiössä on Mikaelin kirja, Tervo on ottanut nähdäkseni kuvauksensa yhteen 

keskiöön Mikael Agricolan suhteen fiktiivisen velipuolensa Petrus Paljaspään kanssa. 

 

Lipastin teos edustaa uskottavaa historiallis-fiktiivistä kerrontaa. (Näin Lipastin 

teosta on arvioitu myös muualla.) Jollakin tavoin hänen tyylinsä muistuttaa minua 

virolaisen kirjailijan Indrek Harglan keskiaikaan sijoittuvista, apteekkari 

Melchiorista kertovista dekkareista. Lipasti tavoittaa nähdäkseni samankaltaisen 

tunnelman, jossa ihmisluonnon ja ihmisten välisten suhteiden kuvauksessa on paljon 

tuttua myös tästä ajasta, mutta jossa historiallisen tilanteen ja toimintaympäristön 

kuvaus vie lukijan eittämättä satojen vuosien päähän. 

 

Kaunokirjailijan vapauksilla kuvauksen keskiöön nostettu Birgitta ilahduttaa. 

Historiantutkimuksissa monet naiset jäävät katveeseen lähteiden vähäisyyden tai 

suoranaisen puuttumisen vuoksi – Birgitastakaan ei oikeasti tiedetä juuri mitään. 

Tämän vuoksi nostan hattua Lipastille siitä, että hän on halunnut nostaa esiin yhden 

historian marginaaliin jääneistä naisista. Vaikka kuvaus on fiktiota, nosto on 

naisnäkökulmasta tärkeä. 

 

Tervon teos on tyylillisesti hyvin toisenlainen. Hän ottaa selvästi Lipastia paljon 

enemmän taiteellisia vapauksia Agricolan elämän kuvauksissa. Monessa kohdin 

Tervon tekemä, historiantutkimukseen perustuva taustatyö on näkyvissä, mutta 

monessa kohdin huomaa, että se on jäänyt puolitiehen tai jätetty huomiotta. 

Erityisesti saksalaisen reformaattorin Martin Lutherin kuvauksissa en juuri tunnista 

Lutheria vaan näen ja kuulen tämän sijasta alituiseen Jari Tervon. Tämä on sinänsä 

ymmärrettävää, sillä olen itse tutkinut Lutheria paljon. Toisaalta Lutherista on myös 

säilynyt niin paljon historiallisia dokumentteja, että fiktion puolelle menemisen 

huomaa huomattavasti nopeammin kuin Agricolan tapauksessa, josta lähteitä ei 

tosiaan paljonkaan ole. 
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Jari Tervo: Pääskyset talvehtivat järvenpohjassa. 

 

Paikoin Tervon sanoitukset kuvaavat historiallista tilannetta hyvin riemastuttavasti, 

kuten seuraavassa: ”Tämä Kustaa käytti puhdistettua oppiani pohjoisten kirkkojen 

tyhjentämiseen. Minun piti puhdistaa usko. Tulinkin puhdistaneeksi kirkot 

arvoesineistä.” Fiktio on kuitenkin pääosissa Tervon kirjassa, jossa kaatumatautinen 

Agricola seikkailee välillä naisissa, välillä värikkäissä kauhtanoissa kekkaloivan ja 

lähinnä itsestään ja eritteistään puhuvan Martin Lutherin luona. Tervon Agricola 

välttää juuri ja juuri kallonporauksen saksalaisen puoskarin kynsissä ja joutuu vuosia 

myöhemmin tsaari Iivana Julman käsivarsien varaan (konkreettisesti), tämän 

”koiranpennuksi”. 

 

Tervon tapa kirjoittaa toisiaan jopa unenomaisesti seuraavia, erittäinkin yllättäviä 

käänteitä sisältäviä kohtauksia saa ajoittain epäilemään, että jompikumpi – minä tai 

kirjailija – on pöllyssä. Polveilevat kuvaukset voivat toki olla kirjallisuustieteellisesti 

itseäni valveutuneempien näkökulmasta enemmänkin hyve. 
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Kaunokirjallisina kontribuutioina molemmat teokset ovat joka tapauksessa kiehtovia. 

Näin historioitsijana kuitenkin toivoisin lukijoiden tutustuvan molempiin teoksiin 

rinnakkain. Joskus historiaan löyhästi pohjaava fiktio voi nimittäin vaikuttaa 

suoranaiselta historiankirjoitukselta, ja ajatus siitä, että kyse on pitkälti kirjailijan 

mielikuvituksesta, sumentuu. Vähintäänkin historiallisperusteinen fiktio värittää 

helposti yleisiä mielikuvia. (Hieman näin näyttäisikin käyneen.) Teoksia rinnakkain 

lukien mielessä pysyy paremmin se, että kyseiset Agricola-kuvat eivät ole peilejä 

Agricolasta itsestään vaan teosten kirjoittajista. 

 

P. S. Jos kiinnostaa huolelliseen historialliseen tutkimukseen perustuva Agricola-

kuvaus, suosittelen tutustumaan professori emeritus Simo Heinisen teokseen Mikael 

Agricola: Elämä ja teokset (Edita, 2007). Teksti on helposti avautuvaa ja paikoin 

myös lennokasta, mutta kirjoitettu alusta loppuun historiantutkijaa velvoittavien 

eettisten periaatteiden mukaisesti. 

  

Arvioidut teokset: Roope Lipasti: Mikaelin kirja (Atena 2021, 320 s.) & Jari Tervo: 

Pääskyt talvehtivat järvenpohjassa (Otava 2021, 456 s.) 
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Erasmus, Luther ja Agricola:  

Uuden testamentin teksti ja käännös 

Matti Myllykoski 
 

 

 

Mikael Agricolan Uuden testamentin suomennoksen (1548) kieltä ja 

käännöstekniikkaa on tutkittu paljon ja huolellisesti, vaikka vielä on paljon töitä 

tekemättä. Koska tämän vuosituhannen aikana on digitoitu jo mukavasti 

kirjallisuutta, kuka tahansa pääsee nyt tutkimaan Agricolan käännöstä, hänen 

käyttämäänsä Erasmus Rotterdamilaisen alkutekstiä sekä aikalaiskäännöksiä, joista 

Agricolalle tärkein oli Martin Lutherin käännös. Esittelen tässä artikkelissa joitakin 

kiinnostavia yksityiskohtia Agricolan käännöksen poikkeamista nykyiseen 

raamatunkäännökseemme (KR 92) ja sen pohjana olevaan kriittiseen editioon.5  

 

 

Erasmus, Luther ja Agricola: Lähteitä ja kronologiaa 

 

Erasmus oli jo maineikas mies, kun hän hieman yli nelikymppisenä pakeni Euroopan 

poliittisia oloja Baseliin. Siellä syntyi yksi hänen elämänsä tärkeimpiä 

ystävyyssuhteita kustantaja Johannes Frobenin kanssa. Tämän avulla hän pääsi 

julkaisemaan teoksiaan, joiden joukossa Uuden testamentin kreikankielisen 

alkutekstin editio Novum Instrumentum omne oli yksi vaikutusvalaisimmista. Sen 

ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1516, ja seuraavat tasaisena sarjana vuosina 

1519, 1522, 1527 ja 1535. Erasmus käytti editionsa perustana seitsemää 1100-luvun 

käsikirjoitusta, joista viisi hän lainasi Baselin dominikaaniluostarista ja kaksi 

Johannes Reuchlinilta. Erasmuksen editiosta tuli nopeasti standarditeksti, jota myös 

 
5 Kirjoitus perustuu Hämeenlinnan historiallisen seuran järjestämässä tilaisuudessa 13.10.2021 
pidettyyn esitelmään. 
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Luther ja Agricola käyttivät, eikä tässä kaikki: Erasmuksen viimeisimmän edition 

varaan rakentui textus receptus (vastaanotettu teksti), johon Uuden testamentin editiot 

perustuivat aina 1800-luvulle saakka. 

 

Ajatuksillaan koko Euroopan sekoittanut Luther pakeni vuonna 1521 lähes vuoden 

mittaiseksi ajaksi Wartburgin linnaan, jossa hän muiden töidensä ohella käänsi 

Raamattua. Hän perusti vuonna 1522 ilmestyneen Uuden testamentin käännöksensä 

Erasmuksen vuoden 1519 editioon. Lutherin ja hänen useiden työtoverien yhteistyönä 

ilmestyi koko Raamatun (ja VT:n apokryfien) käännös vuonna 1534. Lutherin 

heprean ja kreikan taito ei ollut niin korkeaa tasoa kuin aiemmin on haluttu ajatella. 

Luther turvautui heprean osalta monien muiden ja kreikan osalta Erasmuksen latinan 

sekä Philipp Melanchthonin apuun. 

 

Nuori ja lahjakas Mikael Agricola lähetettiin vuonna 1536 – jona vuonna Erasmus 

kuoli – oppilaaksi reformaation lähteille Wittenbergiin, jossa hän oppi kreikkaa. 

Agricola valmistui siellä myös maisteriksi 1539. Agricola oli ajattelijana lähempänä 

Melanchthonia kuin Lutheria, ja hänen humanistinen kiinnostuksensa ulottui 

kristillisten kirjoitusten lisäksi myös syvälle klassisen kreikan teksteihin. Vuonna 

1537 Agricola lähetti opinjanossaan ja rahapulassaan Wittenbergistä kuningas 

Kustaa Vaasalle kirjeen, jossa anoi rahaa käännöstyötään varten. Suomeen 

palattuaan hänestä tuli Turun katedraalikoulun rehtori, jossa virassa hän viimeisteli 

Saksassa alkamansa Uuden testamentin kääntämisen. Työ oli valmis jo 1543, mutta 

sen painatus viivästyi. Käännöksen tekstejä ilmestyi jo vuoden 1544 Rucouskiriassa, 

ja vuonna 1548 ilmestyi Se Wsi Testamenti. 

[https://www.doria.fi/handle/10024/43367] 

 

Agricola käytti Uuden testamentin suomennoksessaan päälähteenään Erasmuksen 

editiota Novum testamentum iam quintum accuratissima cura recognitum (Basel 

1535) 

[https://books.google.fi/books?id=mjBJAAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_esc

=y#v=onepage&q&f=false]. Editiossa on kaksi palstaa: kreikankielinen alkuteksti ja 
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latinankielinen käännös. Agricola nojautui alkutekstin ohella myös Vulgataan: 

luultavimmin hän käytti sen laitosta Biblia cum summariorum apparatu pleno 

quadruplicique repertorio insignita (Lyon 1519). [https://www.digitale-

sammlungen.de/en/view/bsb11116202?page=4,5] Agricolan käännökseen vaikutti 

huomattavasti myös vastikään ilmestynyt Martin Lutherin viisiosaisena ilmestynyt 

Lutherbibel (Wittenberg 1534-5). [https://haab-digital.klassik-

stiftung.de/viewer/image/935052658/1/LOG_0003] Agricola ei sivuuttanut 

myöskään uudehkoa ruotsalaista Uuden testamentin käännöstä Thet Nyia Testamentit 

på Swensko (Tukholma 1526). [http://runeberg.org/nt1526/] 

 

Agricola ei siis kääntänyt puhtaasti kreikasta vaan nojautui usein käännöksiin. 

Eniten kreikkalainen editio ja latina pääsevät oikeuksiinsa synoptisissa 

evankeliumeissa, kun taas kirjeissä Agricola turvautuu yleensä enemmän Lutherin 

Raamattuun ja ruotsalaiseen käännökseen. Työn edetessä Agricola korjasi 

tunnontarkasti Rucouskirian käännöksiään. Kokonaisuudessaan Agricolan 

käännöksen sisällölliset poikkeamat moderneihin kriittisiin editioihin ja uusiin 

raamatunkäännöksiin nähden ovat suhteellisen vähäiset – mutta sitäkin 

kiinnostavammat. Katolisen kirkon normatiivinen käännös Vulgata ja Erasmuksen 

textus receptus sisältävät erityisesti nämä selvästi myöhempää perua olevat 

tekstijaksot: 

 

Mark. 16:9-20 (ylösnousseen ilmestykset ja opetukset) 

Joh. 7:53-8:11 (avionrikkojanainen) 

1. Joh. 5:7 (niin kutsuttu comma Johanneum) 

 

Kaksi ensiksi mainittua ovat oman kirkollisen tärkeytensä sekä Agricolan edition 

pitkäkestoisen vaikutusvaltaisuuden vuoksi edelleen kirkkoraamatussamme, mutta 

kolmannesta luovuttiin jo vuonna 1938 hyväksytyssä kirkkoraamatussa. Nykyisen 

kirkkoraamattumme alkutekstin mukainen käännös jakeista 1. Joh. 5:7-8 kuuluu näin: 

”Todistajia on näin kolme: Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme todistavat 

yhtäpitävästi.” Vulgatan ja Erasmuksen myöhempiin käsikirjoituksiin nojaava kohta 
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kuuluu näin (tässä Vulgatan mukaan): ”Quoniam tres sunt, qui testimonium dant in 

caelo : Pater, Verbum, et Spiritus Sanctus : et hi tres unum sunt. Et tres sunt, qui 

testimonium dant in terra : spiritus, et aqua, et sanguis : et hi tres unum sunt.” Tekstiä 

oli siten alkukirkossa täydennetty kolminaisuusopista todistavalla ajatuksella, jonka 

mukaan taivaassa on kolme, jotka todistavat: Isä, Poika ja Pyhä Henki, jotka ovat 

yhtä. Agricola käänsi lisätyn kohdan näin: ”Taivahasa Ise, Sana ja se pyhe hengi ja ne 

Colme ychtene ovat.”  

 

Seuraavat tekstikohdat sisältävät erityyppisiä mielenkiintoisia yksityiskohtia 

käsikirjoitustradition kehityksen ja tekstikritiikin sekä kääntämisen ja tulkinnan 

kannalta. Lukija voi seurata tekstejä edellä mainittujen lähteiden lisäksi myös 

kirkkoraamatusta (KR 92) [https://raamattu.fi/], Uuden testamentin nykyisin 

käytetystä kriittisestä editiosta (NTG 28) [https://www.academic-

bible.com/en/online-bibles/novum-testamentum-graece-na-28/read-the-bible-text/] 

sekä Vulgatan kriittisestä editiosta [http://www.drbo.org/lvb/index.htm]. 

 

 

Matt. 1:25 

 

KR 1992 

Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef 

antoi pojalle nimen Jeesus. 

NTG 28 

καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 

Erasmus 1535 

καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν, τὸν πρωτότοκον· καὶ ἐκάλεσεν τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 

Vulgata 

Et non cognoscebat eam donec peperit filium suum primogenitum: et vocavit 

nomen ejus Jesum. 
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Lutherbibel 1534 

und nam sein gemahl zu sich / und erkennet sie nicht / bis sie iren ersten son gebar / 

und hies seinen namen Ihesus. 

Agricola 1548 

Ja otti polisans tygens / ia ei tunnut hende sihenasti quin hen synnytti henen 

Esikoisens / Ja kutzui henen nimense JESUS. 

 

Evankelistan alkuperäinen teksti ei sisältänyt viittausta Jeesuksen esikoisuuteen. 

Tämä alkuperäinen lyhyt lukutapa tunnetaan etenkin Sinaiticuksesta ja 

Vaticanuksesta sekä vanhalatinalaisista käännöksistä, joita ryhdyttiin hyödyntämään 

tekstikriittisesti vasta 1800-luvulla. Lisäys, joka alleviivaa, että Jeesus oli nuoren 

neitsyen Marian esikoispoika, lienee jo varhaista perua, vaikka meille ei ole säilynyt 

yhtäkään papyrusta, joka auttaisi sen ajoittamisessa. Lisäys on kanonisen aseman 

saavuttaneiden evankeliumien tekstitraditiolle tyypillinen: yhden evankelistan tekstiä 

on täydennetty rinnakkaisevankelistan tekstistä. Viittaus Jeesuksen esikoisuuteen, 

joka on päätynyt bysanttilaisen harmonisoinnin myötä käsikirjoitusten 

valtaenemmistöön, on peräisin Luukkaan ”jouluevankeliumin” jakeesta 2:7. 

 

 

Matt. 19:16-17 

 

KR 1992 

Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: »Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta 

saisin iankaikkisen elämän?» Jeesus vastasi hänelle: »Miksi sinä minulta hyvästä 

kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata 

käskyjä.» 

NTG 28 

Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν· Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν 

αἰώνιον; ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ · Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός· εἰ δὲ 

θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐντολάς. 
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Erasmus 1535 

Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ · Διδάσκαλε ἀγαθε, τί ἀγαθόν ποιήσω ἵνα ἐχῶ 

ζωὴν αἰώνιον; ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ · Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθός εἰ μὴ εἷς ὁ 

θεὸς · εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐντολάς. 

Vulgata 

Et ecce unus accedens, ait illi : Magister bone, quid boni faciam ut habeam vitam 

aeternam? Qui dixit ei : Quid me interrogas de bono? Unus est bonus, Deus. Si 

autem vis ad vitam ingredi, serva mandata.  

Lutherbibel 1534 

Und sihe einer trat zu i mund sprach: Guter Meister, Was sol ich guts thun das ich 

das ewige leben muge haben ? Er aber sprach zu im : Was heissestu mich gut? 

Niemand ist gut denn der einige Gott. Wiltu aber zum Leben eingehen so halt die 

gebot. 

Agricola 1548 

Ja katzo yxi edhelkevia sanoi henelle: Hyve Mestari, mite hyve minun pite tekemen, 

että minulle olis ijancakinen eläme? Nin hen sanoi henelle; Mixi sine kutzut minun 

hyvexi? Eikenge ole hyve wan ainoa Jumala. Mutta ios sine tachto elämen 

siselkieudä nin pidhe käskyt.  

 

Neljän evankeliumin tekstitraditiossa oli tavallista, että Luukkaan ja etenkin 

Markuksen esityksiä täydennettiin Matteuksesta otetuilla yksityiskohdilla. Tässä 

meillä on kuitenkin esimerkki siitä, miten Markukselta (Mark. 10:17-18) tai 

Luukkaalta (Luuk. 18:18-19) otettua puhuttelua ja sitä seuraavaa Jeesuksen repliikkiä 

on sovitettu Matteuksen kerrontaan. Myös tässä etenkin Sinaiticus ja Vaticanus 

paljastavat Matteuksen alkutekstin olleen toisenlainen kuin Markuksen ja Luukkaan. 

Korjaus Markuksen tekstin mukaiseksi on kiintoisa, sillä alun perin Matteus oli 

korjannut Markuksen matalakristologista tekstiä poistamalla puhuttelusta ja 

Jeesuksen vastauksesta kysymyksen siitä, voiko Jeesusta kutsua hyväksi vai ei. 

Kömpelöön muotoon (”miksi kysyt minulta hyvästä?”) korjatussa tekstissä puheen 

kohteena ei ole Jeesus ”hyvänä opettajana” vaan se hyvä, jota tulee tehdä ikuisen 

elämän saavuttamiseksi. Ehkä juuri Matteuksen kömpelöiden sanankäänteiden vuoksi 
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jotkut kopioitsijat kokivat alun perin Markukselta peräisin olevan ja myös Luukkaan 

tallentaman muotoilun paremmaksi. Tämä lukutapa levisi bysanttilaiseen 

enemmistötekstiin ja sitä kautta myös niihin käsikirjoituksiin, joita Erasmus käytti.  

 

 

Luuk. 24:36  

 

KR 1992 

Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi: 

»Rauha teille.» 

NTG 28 

Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

Erasmus 1535 

Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς · Εἰρήνη 

ὑμῖν. 

Vulgata 

Dum autem haec loquuntur, stetit Jesus in medio eorum, et dicit eis : Pax vobis : ego 

sum, nolite timere. 

Lutherbibel 1534 

Da sie aber davon redeten trat er selbs Jhesus mitten unter sie und sprach zu inen: 

Friede sei mit euch. 

Agricola 1548 

Coska he nyt neiste puhuit seisoi itze Jesus heiden keskelles ia sanoi heille: Rauha 

olcon teille. 

 

Tämä kohta on esimerkkinä modernista tekstikritiikistä, joka saattaa muuttaa 

seuraavan kirkkoraamatun käännöstä. Novum Testamentum graecen 28. laitos on 

kallistunut valitsemaan päätekstiin lyhyen, niin kutsutun läntisen tekstin mukaisen 

lukutavan, jota tukevat Codex Bezae ja ja kaikki vanhalatinalaiset käännökset. Sen 

mukaan Jeesus ainoastaan ilmestyy oppilaidensa keskelle eikä toivota heille rauhaa. 

Tämä lukutapa ei ole ainoastaan vaikeampi (lectio difficilior), koska on 
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huomattavasti helpompi kuvitella se lisätyksi kuin poistetuksi. Lyhyt lukutapa on 

lisäksi yhtäpitävä evankelistan intentioiden kanssa, koska Jeesuksen nimenomaan 

täytyy saada oppilaat pelästymään voidakseen sanoa heille (j. 38): ”Miksi te olette 

noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä?” Pidempi lukutapa, 

jota tukevat kaikki muut käsikirjoitukset, hallitsee edelleen raamatunkäännöksiä aina 

Vulgatasta käytössä olevaan kirkkoraamattuumme asti. Pitkä lukutapa on 

uskottavimmin lainattu Johanneksen paralleelikertomuksesta, jossa Jeesus toivottaa 

oppilailleen rauhaa jopa kahteen otteeseen (Joh. 20:19-23). 

 

 

Joh. 10:22 

 

KR 92 

Oli talvi, ja Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaa. 

NTG 28 

Ἐγένετο τότε τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις · χειμὼν ἦν, 

Erasmus 1535 

Ἐγένετο δὲ τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις · χειμὼν ἦν, 

Vulgata 

Facta sunt autem Encaenia in Jerosolymis, et hiems erat. 

Lutherbibel 1535 

Es ward aber kirchweihe zu Jerusalem und war winter. 

Agricola 1548 

Nin tapahtui Jerusalemis kirkomessu ia talvi oli. 

 

Neljäs evankelista, joka muista evankelistoista poiketen panee Jeesuksen käymään 

Jerusalemissa kolmilla pääsiäisjuhlilla (Joh. 2:23; 6:4; 13:1), mainitsee hänen olleen 

siellä myös temppelin vihkimisen vuosijuhlan yhteydessä. Juutalaiset viettivät 

hanukkaa eli kislev-kuun ”lehtimajajuhlan veroista juhlaa” (1. Makk. 4:59; 2. Makk. 

1:9) juhliakseen makkabealaisten voittoa Baal-patsaallaan temppelin saastuttaneista 

syyrialaisista (1. Makk. 1:54; 2. Makk. 4:36). Emme tiedä, miten hyvin lännen 
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pakanakristityt tunsivat Johanneksen evankeliumissa mainittua hanukkaa. Siitä 

käytettiin suoraan kreikasta latinaan väännettyä nimeä Encaenia, eikä juhlaa mainita 

kirkkoisien teksteissä kovinkaan usein. Muiden muassa Augustinus viittaa siihen 

(Comm. in Ioh. 48.2). Muiden reformaattorien käännökset tässä kohdassa eivät yllätä. 

Esimerkiksi Jéan Calvin kääntää termin τὰ ἐγκαίνια ilmauksella la feste de le 

Dedicasse, ja William Tyndale ilmauksella feaste of the dedicacion. Lutherin 

erikoinen käännös juontuu jo muinaisyläsaksasta, jossa kirihwīha tarkoitti kirkon 

vihkimisen ja kirkon vihkimisjuhlan lisäksi myös temppelin vihkimisen juhlaa, ja 

vielä vuoden 1912 Lutherbibel käyttää jakeessa Joh. 10:22 termiä Kirchweihe. 

Agricola seuraa käännöksessään Lutheria. Rukouskirjassaan hän esittelee 

tekstikohdan 2. Aik. 6:12-42 otsikolla ”Salomonin Rucuus Jerusalemin Templin 

wichkimises eli Kircomessus”.  

 

 

Ap. t. 9:5-6  

 

KR 1992 

Hän kysyi: »Herra, kuka sinä olet?» Ääni vastasi: »Minä olen Jeesus, jota sinä 

vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä.” 

NTG 28 

Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ 

λαληθήσεταί σοι ὅ τί σε δεῖ ποιεῖν. ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν… 

Erasmus 1535 

Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις. σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. Τρέμων τε 

καὶ θαμβὣν εἲπεν κύριε τί μέ θέλεις ποιῆσαι; καὶ ὁ κύριος ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ 

εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν… 

Vulgata 

Qui dixit : Quis es Domine? Et ille : Ego sum Jesus, quem tu persequeris : durum est 

tibi contra stimulum calcitrare. Et tremens ac stupens dixit : Domine, quid me 

vis facere? Et Dominus ad eum : Surge, et ingredere civitatem… 
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Lutherbibel 1534 

Er aber sprach / Herr / wer bistu ? Der Herr sprach / Ich bin Jhesus / den du 

verfolgest / Es wird dir schweer werden widder den stachel lecken. Und er 

sprach mit zittern und zagen / Herr / was wilt du das ich thun sol? Der Herr 

sprach zu im / Stehe auff / und gehe inndie Stad… 

Agricola 1548 

Nin hen sanoi / Cuca sine olet HERRA? Sanoi HERRA / Mine olen JESUS iota sine 

wainot / coua ombi sinun tutkanda wastan potkia. Nin hen wapisi ia hemmestui 

ia sanoi /  Herra mites tahdot ette minun pite tekemen? HERRA sanoi henelle / 

Nouse yles ia mene Caupungin… 

 

On yksi Apostolien tekojen monista erikoisuuksista, että Luukas kertoo saman 

tarinan Paavalin kääntymyksestä kolmessa eri yhteydessä. Ensin hän kertoo siitä 

rajuna yliluonnollisena käänteenä, joka tekee vainoaja Sauluksesta apostoli 

Pauluksen (9:1-18), ja kirjansa lopussa hän antaa Paavalin puolustaa itseään 

kääntymyskertomuksellaan sekä juutalaisen väkijoukon (22:5-16) että kuningas 

Agrippan (26:12-18) edessä. Tekstitraditiossa nämä erilaiset versiot ovat vaikuttaneet 

toisiinsa. Joissakin hyvin harvoissa käsikirjoituksissa – tärkeimpänä niistä 8. 

vuosisadalta peräisin oleva E – jakeessa 9:4-6 Paavalille ilmestyvän Jeesuksen 

sanomaa on laajennettu tekstikohdasta 26:14 otetuilla lauseilla. Lisäykset ovat 

päätyneet myös Hieronymuksen Vulgataan ja Erasmuksen editioon sekä sieltä 

edelleen Lutherin ja Agricolan käännöksiin. Vanhassa kirkkoraamatussa (1938) 

kummittelee vielä Agricolan tutkand, josta on johdettu ”tutkain”. Nykysuomen 

sanakirjan mukaan tutkain on ”teräväkärkinen keppi, jota käytettiin ruoskan sijasta 

vetojuhdan ajamiseen”, ja KR 92 kääntää jakeen 26:14 muotoon ”paha sinun on 

potkia pistintä vastaan”. 
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1. Kor. 13:8 

 

KR 92 

Rakkaus ei koskaan katoa. 

NTG 28 

Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. 

Erasmus 1535 

Ἡ ἀγάπη οὐδέ ποτε ἐκπίπτει. 

Vulgata 

Caritas numquam excidit. 

Lutherbibel 1535 

Die liebe wird nicht müde. marg. (nicht müde) Das ist sie lest nichts abe gut zu thun, 

man tue ir lieb odder leid sondern helt fest an mit wol tun. 

Agricola 1548 

Ja rackaus ei coskan väsy. / marg. väsy, se en ei hen lacka hyve tekemest, echke 

henen vastaans techden eli pahasti eli hyvesti, aina hen quitengi hyvesti teke 

 

Kreikan verbi (ἐκ)πίπτω merkitsee pudota (pois) ja siitä juontuen tulla karkotetuksi, 

joutua syrjään, kadota; Vulgatan excidit merkitsee samaa. Luther haluaa selventää 

Paavalin ajatusta ja kääntää, ettei rakkaus ”väsy”. Hän selittää Raamattunsa 

marginaalissa, että rakkaus ei lakkaa tekemästä hyvää riippumatta siitä, tehdäänkö 

sille pahaa tai hyvää. Agricola seuraa tässä kauttaaltaan Lutheria. Keskiajan teologien 

mukaan rakkaus pysyy samana sekä tässä että tulevassa ajassa. Siksi rakkaus on 

myös suurempi kuin usko ja toivo, jotka lakkaavat silloin, kun ”me näemme 

kasvoista kasvoihin” (j. 12). Luther kääntyy tällaisen tulkinnan abstraktiosta kohti 

rakkauden konkreettisuutta ja läsnäolevuutta. Rakkaus on suurin kaikista juuri siksi, 

että se ei väsy hyvää tekemästä. Tässä Luther onnistuu nähdäkseni lähestymään 

tulkinnallaan Paavalin intentiota, vaikka luopuukin sanatarkasta käännöksestä.  
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1. Kor. 14:11 

 

KR 92 

Mutta ellen ymmärrä puheen merkitystä, olen puhujalle muukalainen, samoin hän 

minulle. 

NTG 28 

ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν 

ἐν ἐμοὶ βάρβαρος. 

Erasmus 1535 

ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν 

ἐν ἐμοὶ βάρβαρος. 

Vulgata 

Si ergo nesciero virtutem vocis, ero ei, cui loquor, barbarus : et qui loquitur, mihi 

barbarus. 

Lutherbibel 1534 

So ich nu nicht weis der stimme deutunge, werde ich undeutsch sein dem der da 

redet und der da redet, wird mir undeutsch sein. 

Agricola 1548 

Sentehden, ellei mine nyt tiedhe änen toinda, nin mine olen puhuialle Outo ja se ioca 

puhupi, ombi minulle outo. 

 

Sana βάρβαρος tarkoitti kreikkalaisille ihmistä, joka ei puhu kreikkaa eikä siten ole 

kreikkalainen; hänen puheensa on kuin bar-bar-bar. Myös Paavalille sana tarkoittaa 

ei-kreikkalaista (Room. 1:14), ja kristittyjen kokouksessa kielillä puhumista kuuleva 

ulkopuolinen on kuin barbaari kreikkalaisten parissa. Vaikka latinaan mukautunut 

sana barbarus sopi mainiosti Vulgataan ja latinalaiseen teologiaan, se ei sopinut enää 

Raamattua saksaksi kääntävälle Lutherille. Muinaisyläsaksassa tunnettiin jo sana 

fremidi, josta juontui sana fremd, jota Luther käyttää merkityksessä ”muukalainen” 

(Ef. 2:12). Barbaarin kääntäminen anakronistisesti ”ei-saksalaiseksi” rajaa 

muukalaisuuden kieleen. Agricolalla sen sijaan on hyvä suomalainen sana outo, jota 



116 

 

hän viljelee myös muualla Uuden testamentin käännöksessään (Matt. 25:35; Kol. 

1:21; 1. Piet. 1:21). 

 

 

Room. 3:28 

 

KR 1992 

Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia 

tekoja. 

NTG 28 

λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου. 

Erasmus 1535 

λογιζόμεθα οὖν πίστει δικαιοῦσθαι ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου. 

Vulgata 

Arbitramur enim justificari hominem per fidem sine operibus legis. 

Lutherbibel 1534 

So halten wir es nu das der mensch gerecht werde on des Gesetzes werck allein 

durch den glauben. 

Agricola 1548 

Nin me sis sen sixi pidhemme ette Inhiminen wanhurskaxi tule ilman Lain töite sulan 

Uskon cautta. 

 

Tässä on yksi niistä raamatunkohdista, joissa Luther alkutekstistä piittaamatta ajaa 

oman teologisen painotuksensa käännökseen: pelastus on yksin uskosta, ilman lain 

tekoja. Agricola seuraa Lutheria. 
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Ilm. 2:13b 

 

KR 92 

Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä Saatanalla on valtaistuimensa. Silti 

tunnustat horjumatta minun nimeäni etkä ole kieltänyt uskoasi minuun, et edes 

silloin, kun uskollinen todistajani Antipas surmattiin teidän luonanne, siellä missä 

Saatana asuu. 

NTG 28 

οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου καὶ οὐκ 

ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀντιπᾶς ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός μου, ὃς 

ἀπεκτάνθη παρ’ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς κατοικεῖ.  

Erasmus 1535 

καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις *ἐμαις (marg. ἐν αἷς) 

Vulgata 

Scio ubi habitas, ubi sedes est Satanae : et tenes nomen meum, et non negasti fidem 

meam. Et in diebus illis Antipas testis meus fidelis, qui occisus est apud vos ubi 

Satanas habitat. 

Lutherbibel 1534 

Ich weis was du thust und wo du wonest / das da des satans stuel ist / und heltest an 

meinem namen ( und hast meinen namen nicht verleugnet / Und inn meinen tagen 

ist Antipas mein trwer Zeuge / bey euch getödtet / da der Satan wonet. 

Agricola 1548 

Mine tieden sinun Teghos ia cusas asut / cusa se Satanan Stoli ombi / Ja sine pidhet 

minun Nimeni / ia et kieldenyt minun uskoani / Ja minun peivineni ombi Antypas 

minu uskolinen Toddistaian ioca tapetin teiden tykenen / cusa Satanas asupi. 

 

Tässä Ilmestyskirjalle tyypillisessä Rooman valtakuntaa demonisoivassa jaksossa on 

kiinnostava tekstikriittinen yksityiskohta, joka juontuu myöhäisistä bysanttilaisen 

tekstin käsikirjoituksista. Sanontaa καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις (”myös [niinä] päivinä”) on 

täydennetty lisäämällä ἐν αἷς (”joina”). Hieronymus ei tunne lisäystä. Erasmuksen 

käsikirjoituksissa sen sijaan lienee esiintynyt kahdenlaista lukutapaa; ainakin hän on 
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ollut ilmeisen epävarma siitä, pitäisikö hänen ottaa lisäys huomioon. Hän on 

päätellyt, että ἐν αἷς lienee alun perin ollut ἐμαις (”minun” [päivinäni]), ja liittää 

tämän sanan korpustekstiin. Luther ja häntä seuraten Agricola tarttuvat Erasmuksen 

lukutapaan. Ilmestyskirjan kirjoittaja puhuu Rooman vallankäytön keskuksessa 

Pergamonissa surmattuun Antipas-nimiseen kristittyyn ja seurakunnan 

koettelemuksiin. 

 

 

Ilm. 17:8 

 

KR 1992 

Peto, jonka näit, on ollut, mutta nyt sitä ei ole. Se tulee vielä nousemaan syvyydestä, 

mutta lopulta se joutuu tuhon omaksi. Ne maan asukkaat, joiden nimi ei maailman 

luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna elämän kirjaan, hämmästyvät pedon 

nähdessään, sillä vaikka se on ollut ja mennyt, se on vielä tuleva. 

NTG 28 

Τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς 

ἀπώλειαν ὑπάγει, καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται 

τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι 

ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται.  

Erasmus 1535 

…ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καιπέρ έστιν. 

Vulgata 

…videntes bestiam, quae erat, et non est. 

Lutherbibel 1534 

…das es gewesen ist vnd nicht ist wie wol es doch ist. 

Agricola 1548 

…ioca oli ia ei ole waicka hen kuitenkin on. 

 

Danielin kirjasta innoituksensa saanut Ilmestyskirjan peto on ”ollut ja mennyt”, mutta 

henkiin heräävä keisari Nero. Juuri häntä Ilmestyskirjan kirjoittaja odotti pian 
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saapuvaksi Rooman keisarien jälkeen lopunajallista ahdistusta aiheuttamaan. Jakeen 

alussa sanotaan selvästi, että petoa ei nyt ole, mutta se ”tulee vielä nousemaan 

syvyydestä”. Tästä huolimatta jakeen lopun ajatus pedosta, joka on ollut, ei ole [nyt] 

ja on vielä tuleva, on ollut vaikeasti tulkittavissa myöhemmille kopioitsijoille, 

kääntäjille ja kommentaattoreille. Myöhäinen bysanttilainen enemmistöteksti tekee 

pedosta kuitenkin jollakin tavalla läsnä olevan (οὐκ ἔστιν καὶ παρέστιν = ei ole ja on 

[läsnä]), ja Hieronymus jättää käännöksestään jakeen viimeiset kaksi sanaa pois. 

Erasmus tulkitsee käsikirjoituksiaan päätymällä sanoihin καιπέρ έστιν (”vaikka on”). 

Luther ja hänen kanssaan Agricola seuraavat Erasmusta. 

 

 

Ilm. 22:19 

 

KR 1992 

Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen 

osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on 

kerrottu. 

NTG 28 

καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς 

τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας τῶν 

γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.  

Erasmus 1535 

ἀπὸ τοῦ βίβλου τῆς ζωῆς 

Vulgata 

Et si quis diminuerit de verbis libri prophetiae hujus, auferet Deus partem ejus de 

libro vitae, et de civitate sancta, et de his quae scripta sunt in libro isto. 

Lutherbibel 1534 

Und so jemand davon thut von den worten des buchs dieser weissagung so wird Gott 

abthun sein teil vom buch des lebens vnd von der heiligen Stad vnd von dem das inn 

diesem buch geschrieben stehet. 
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Agricola 1548 

Ja ios iocu temen Kirian Prophetan sanoista poisottapi nin Jumala poisottapi henen 

Osans Elemen Kirjasta ja siite Pyheste Caupungista Ja niiste jotka kirjoitetut ovat 

tesse Kirjassa. 

 

Erasmuksella ei ollut hallussaan yhtäkään kreikankielistä käsikirjoitusta, joka olisi 

sisältänyt Ilmestyskirjan viimeiset lehdet. Niinpä hän käänsi puuttuvan tekstin itse 

Vulgatasta kreikaksi. Erasmuksen ratkaisun seuraukset näkyvät muun muassa tässä 

kohdassa. Ilmestyskirjan kirjoittajan mukaan se, joka ottaa jotakin pois profeetan 

kirjoitetuista sanoista, menettää osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin. 

Hieronymus kääntää ”elämän puun” tilalle ”elämän kirjan”, joka on mainittu 

aiemmin viimeisen tuomion kuvauksen yhteydessä (Ilm. 20:12), ja alkutekstiä 

tuntematon Erasmus seuraa häntä. Luther ja Agricola seuraavat Erasmusta. 

 

 

Lopuksi 

 

Edellä esitettyjen kohtien tarkoituksena on rohkaista lukijaa tutkimaan silkasta 

mielenkiinnosta Raamatun menneitä editioita ja käännöksiä. Ne ovat nykyisin 

kaikkien ulottuvilla ja palkitsevat lukijansa kaikenlaisilla löydöksillä. Raamattu ei 

koskaan ole ollut monoliittinen ja muuttumaton kokonaisuus. Raamatun erilaiset 

käännökset ovat aina välittäneet ja välittävät edelleen erilaisia merkityksiä, mutta 

myös Raamatun teksti on muuttunut ja muuttuu edelleen. Erasmuksen, Lutherin ja 

Agricolan perintö näkyy edelleen muun muassa siinä, että sellaiset myöhemmät 

lisäykset kuin Mark. 16:9-20 (ylösnousseen ilmestykset ja opetukset) sekä Joh. 7:53-

8:11 (avionrikkojanainen) kuuluvat edelleen Raamattuumme. 
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