
Usko(nto) ja moderni maailma

Lähi-idässä syntyneet suuret monoteisti-
set uskonnot – juutalaisuus, kristinusko,
islam – ovat itseymmärrykseltään vahvas-
ti  historiallisia uskontoja verrattuna  esi-
merkiksi intialaiseen uskonnolliseen pe-
rinteeseen. (Itse asiassa Lähi-idän suuriin
uskontoihin pitäisi lukea myös zarathust-
ralaisuus, joka on todennäköisesti vaikut-
tanut juutalaisuuteen ja myös kristinus-
koon). Kun uskonnon synty sidotaan tiet-
tyihin historiallisiin tapahtumiin, on tie-
tenkin tärkeää osoittaa tai ainakin uskoa,
että tapahtumat ovat edenneet juuri us-
konnollisen perinteen kertomalla tavalla.
Elettäessä uskonnon läpäisemässä yhte-
näiskulttuurissa, ongelmaa ei synny; us-
konnollista kertomusta ei kyseenalaisteta.
Mutta kun yhtenäiskulttuuri murtuu ja ke-
hitetään muita maailman selittämisen ta-
poja, joutuu uskonto tavalla tai toisella
puolustamaan omaa paikkaansa. Länsi-
maisessa kulttuurissa suurimman haasteen
uskonnolle on tarjonnut tiede, tuo moder-
nisaation kirpein hedelmä – ja saman
haasteen eteen on joutumassa islamilainen
kulttuuri.

Kriittistä raamatuntutkimusta on län-
nessä harjoitettu yli 150 vuotta, mutta yhä
löytyy Raamattuun liitettäviä tekstejä, joi-
den aitoudesta käydään kovaa kiistaa.
Tässä numerossa Timo Paananen selos-
taa kiinnostavaa keskustelua Salaisen

Markuksen evankeliumin alkuperästä.
Morton Smith väitti löytäneensä 1950-
luvulla Betlehemin lähellä sijainneesta
luostarista käsinkirjoitetun kopion kirjees-
tä, jonka tärkeä varhaiskirkon opettaja
Klemens Aleksandrialainen oli kirjoitta-
nut Theodoros-nimiselle miehelle. Kir-
jeessään Klemens haluaa torjua erään
tuonaikaisen uskonryhmän eli karpokraat-
tien vihjailut Salaiseen Markuksen evan-
keliumiin liittyvästä seksuaalisuudesta.
Kirjeessä lainataan kyseistä evankeliumia
ja samalla paljastetaan Jeesuksen toimin-
taan ja opetukseen liittyneitä mystis-tyyp-
pisiä piirteitä.

Tutkijayhteisön enemmistö on taipu-
vainen pitämään kirjettä Smithin taitavasti
väsäämänä väärennöksenä. Tämän näke-
myksen johtava edustaja on Stephen C.
Carlson. Paananen ei itse kuitenkaan
yhdy tähän kuoroon. Hän tarkastelee terä-
västi Klemensin kirjeen aitoudesta erilai-
sine argumentteineen käytyä keskustelua.
Samalla lukija pääsee kurkistamaan antii-
kin tekstien tutkimuksessa käytettyihin
menetelmiin. Kiinnostavaa ja samalla su-
rullista on huomata, kuinka tutkimuksen
ympärillä ovat riehuneet myös henkilö-
kohtaiset tunteet; Morton Smithiä (joka
kuoli 1991) on lyöty kuin vierasta sikaa.
Esimerkiksi arvostettu juutalaisuuden tut-
kija ja Smithin oppilas Jacob Neusner on
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nimittänyt opettajaansa ”kaheliksi, seko-
pääksi, inhottavaksi vanhaksi hölmöksi,
konseptuaaliseksi hutilukseksi, mitään tie-
tämättömäksi ja huijariksi”. Eikö tieteessä
parhaiten perusteltujen argumenttien pi-
täisi ratkaista? Jäämme kiinnostuneina
odottamaan Paanasen artikkelin toista
osaa!

Andrei Sergejeff tarkastelee artikke-
lissaan islamilaisen lääketieteen perinnet-
tä. Islamiin pätee sama kuin katoliseen
kirkkoon. Molemmat ovat levitessään
vuosisatojen aikana sulattaneet itseensä
muiden kulttuurien vanhempaa ainesta.
Viimeisen sadan vuoden aikana islam on
kuitenkin kohdannut tähän saakka ehkä
mahtavimman haasteensa: länsimaisen
modernin kulttuurin. On sanottu, että isla-
milaisessa maailmassa uskonto ei ole ollut
osa kulttuuria, vaan kulttuuri osa uskon-
toa. Islamin valtapiirissä uskonto on ollut
kaikkia yhteiskunnan alueita kontrolloiva
järjestelmä. Lännessä valistuksen etene-
minen hajotti kristillisen yhtenäiskulttuu-
rin. Islamin alueella valistuksen siemenet
ovat juurtuneet hitaasti – ja viime vuosi-
kymmeninä modernisaatio on islamilai-
sessa maailmassa joutunut pikemminkin
takatalven kouriin. Varovaisia muutoksen
merkkejä on  kuitenkin  nähtävillä. Men-
neenä keväänä uutisoitiin, että Turkissa
Ankaran yliopistossa on perustettu tutki-
musryhmä, jossa yritetään selvittää pro-
feetta Muhammadin nimiin laitetun peri-

mätiedon eli hadith-tekstien historialli-
suutta. Tämä avaa mahdollisuuden osoit-
taa monet – esimerkiksi naista vähättele-
vät – tekstit aidon Koraanin opetuksen
kannalta epäaidoiksi; siten tekstit eivät
myöskään sido nykyihmisiä. Tosin länsi-
maisittain tarkasteltuna kyseessä näyttää
olevan pikemminkin uskonpuhdistuksen
kuin valistuksen eteneminen. Joka tapauk-
sessa Sergejeffin artikkeli tukee näkemys-
tä moniarvoisen islamin mahdollisuudes-
ta. Moderni lääketiede on hyväksytty isla-
milaisessa maailmassa; ehkäpä sama mo-
niarvoinen kehitys etenee laajemminkin
kulttuurissa?

Kolmannessa artikkelissa Elina
Grönlund tarkastelee kristillisen perin-
teen  suhtautumista itsemurhiin. Mennei-
den vuosisatojen ankara suhtautuminen
on vähitellen väistynyt lempeämmän
asenteen tieltä. On ymmärretty, että itse-
murhan tekijä on monien itselleen hallit-
semattomien syiden takia ajautunut tilan-
teeseen, jossa tuskin enää voidaan puhua
vapaasta tahdonratkaisusta. Kaikista mah-
dollisuuksistaan huolimatta moderni yh-
teiskunta on myös yksinäisten ja ahdistu-
neiden ihmisten kasvualusta. Mitä tehdä
vapauksilla, jos ei ole voimia niitä käyt-
tää?

Leo Näreaho

82



Timo S. Paananen

Kuka kirjoitti Salaisen Markuksen

evankeliumin?

Osa 1: Morton Smith vs. Stephen C. Carlson

Morton Smith (1915–1991) julkaisi
vuonna 1949 tieteellisen uransa kolman-
nen artikkelin otsikolla ”Psychiatric Prac-
tice and Christian Dogma”. Asiaa ei ehkä
olisi tarpeen mainita lainkaan, ellei Smit-
hin artikkeli olisi ollut tyylipuhdas paro-
dia. Hän piirtää kristinuskosta karikatyy-
rin lakihenkisenä, armottomana ja autori-
tatiivisena uskontona. Smith julistaa hel-
vetin olevan kirkon opin kannalta ”käyttö-
kelpoinen”, sillä ”kaikki ihmiset kuolevat,
mutta toiset kohtaavat sen nopeammin
kuin toiset”. Psykiatria tulee pitää kauka-
na sielunhoidosta: konflikteja syntyy aina,
koska ”psykiatrin huolena on potilaan vä-
litön onnellisuus” kun taas ”pastorin huo-
lena on seurakuntalaisen pelastuminen
ikuiseen elämään”. Niinpä kunnon pasto-
rin on kehotettava synnintekijää – artikke-
lissa synti näyttää liittyvän aina seksuaali-
suuteen – valitsemaan sellainenkin tie,
joka ”todennäköisesti johtaa pitkäkestoi-
seen – ellei jopa koko elämän kestävään –
onnettomuuteen”. Iankaikkinen tuonpuo-
leisuus on tämänpuoleisuutta tärkeämpää.

Tämän erikoisen artikkelin julkaisu-
mediana toimi kirkollinen aikakausjulkai-
su Journal of Pastoral Care, joka oli pe-
rustettu toisen maailmansodan jälkeen

edistämään kristillisen spiritualiteetin ja
modernin psykiatrian välistä vuoropuhe-
lua. Parodian paljastaa erityisesti kaksi
seikkaa. Ensinnäkin kristinusko kuvataan
aivan liian tulikivenkatkuisena stereoty-
piana. Smithin myöhemmät kirjoitukset
Kristuksen uskonnosta, jonka anglikaani-
sen haaran pappisvirasta hän ei koskaan
luopunut, eivät ole sovitettavissa yhteen
tämän parodiakuvauksen kanssa. Toiseksi
Smith, joka tunnettiin erityisen pikkutark-
kaa työtä tekevänä tiedemiehenä, viittaa
käyttämiinsä lähteisiin vain kahdesti –
molemmilla kerroilla virheellisesti!

Morton Smithin huumorintaju oli var-
sin omalaatuinen. Hän esimerkiksi ärsytti
konservatiivisia vastustajiaan otsikoimalla
Markuksen evankeliumin Getsemane-
kohtauksesta (Mk 14:32–52) pitämänsä
luennon näin: ”Poliisit pidättivät rabbin
yleisessä puistossa alastoman teini-ikäi-
sen kanssa” –  Smithin  sutkautus viittaa
Yhdysvalloissa 1950-luvulla tapahtunei-
siin puistoratsioihin, joissa poliisit pidätti-
vät homoseksuaaleja esimerkiksi nimik-
keen rikos luontoa vastaan tai muu irstailu
nojalla. Vuoden 1950 jälkeen Smith ei
enää toiminut seurakuntapastorina. Sen si-
jaan hän opetti Brown Universityssä ja
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Drew Universityssä ennen nimitystään
apulaisprofessoriksi Columbia Universi-
tyyn vuonna 1957. Vuosikymmenen ekse-
geettinen tilanne oli jännittävä: Qumranin
kääröt ja Nag Hammadin kirjasto oli löy-
detty 1940-luvulla ja uudet tekstikääröt ja
-koodeksit näyttivät muuttavan käsityksiä
antiikin juutalaisuudesta ja kristinuskosta.
Kadonneita tekstejä tuntui voivan löytää
aivan mistä tahansa. Juuri kadonneiden
käsikirjoitusten metsästäminen toi Smit-
hinkin pyhään maahan, Mar Saban erä-
maaluostariin vuonna 1958. Kidronin
laakson laidalla, Betlehemistä 15 kilomet-
riä itään sijaitseva luostari on yksi maail-
man vanhimmista kristittyjen askeetikko-
jen asuinsijoista –   perustamisvuodeksi
mainitaan yleensä vuosi 483 jKr. Jerusale-
min ortodoksinen patriarkka oli suonut
Smithille erityisoikeuden katalogisoida
luostarin kirjaston kokoelmia kolmen vii-
kon ajan. Joka päivä Smith kiipesi portaat
luostarin tornikirjastoon ja palasi takaisin
keljaansa mukanaan kolme tai neljä käsi-
kirjoitusta. Niiden parissa vierähti  koko
loppupäivä. Yhdestä päivästä muodostui
kuitenkin poikkeus.

Omien sanojensa mukaan Morton
Smith lähti sinä iltana vesperiin ikionnel-
lisena, vaikka hän olikin lakannut käy-
mästä jumalanpalveluksissa jo kauan sit-
ten. Vain hetkeä aikaisemmin Smith oli
pitänyt käsissään käsinkirjoitettua kopiota
aikaisemmin tuntemattomasta Klemens
Aleksandrialaisen kirjeestä Theodoros-
nimiselle miehelle. Klemens (n. 150–
211/216 jKr.) oli yksi merkittävimmistä

varhaiskirkon opettajista. Hän oli alek-
sandrialaisen teologian edustaja ja pyrki
luomaan siltaa kreikkalaisen filosofian ja
kristillisen teologian välillä. Kirjeen vas-
taanottajasta, Theodoroksesta, ei  sen si-
jaan tiedetä mitään. Smith itse ehti vain
vilkaista käsinkirjoitetun tekstin otsikkoa:
”Kaikkein pyhimmän Klemensin, Stroma-
teis-teoksen kirjoittajan kirjeiden [kokoel-
masta]: Theodorokselle”. Hän ymmärsi
löydön arvon, mikäli teksti todella osoit-
tautuisi aidoksi Klemensin yksityiskir-
jeeksi. Ajasta oli  kuitenkin pulaa,  joten
Smith joutui aidon käsikirjoituksen ase-
masta tyytymään mustavalkokameralla
ottamiinsa kuviin.

Palattuaan luostarista Smith kävi
käännöstyöhön käsiksi. Theodoros-kir-
jeen teksti oli kopioitu käsin vuonna 1646
julkaistun teoksen Epistulae genuinae S.
Ignatii Martyris viimeisille tyhjille sivuil-
le. Tapa oli varsin tavallinen luostareissa
ennen 1900-lukua, jolloin kaikki saatavil-
la oleva paperi oli tarpeen käyttää hyö-
dyksi. Smithin oman arvion mukaan kirje
oli kopioitu 1700-luvun puolivälin kursii-
villa, kirjoitustyylillä, jossa pyritään no-
peuteen luettavuuden kustannuksella. Ko-
pioitsija oli ehkä halunnut säästää hape-
roituneen pergamentin sisällön jälkipol-
ville ja raapustanut Theodoros-kirjeen en-
simmäisille löytämilleen tyhjille sivuille.

Markuksen ”salainen” evankeliumi
Varsinainen yllätys  vielä odotti Smithiä
kirjeen loppupuolella. Aivan kuin kadon-
neen Klemensin kirjeen löytyminen ei oli-
si itsessään ollut tarpeeksi, kirkkoisä
myös  siteeraa pitkän pätkän Markuksen
evankeliumia. Uuden testamentin tutki-
muksen standardinäkemys Matteuksen,
Markuksen ja Luukkaan evankeliumien

Smith ymmärsi löydön arvon, mikäli teksti todel-
la osoittautuisi aidoksi Klemensin yksityiskirjeeksi.
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keskinäisestä suhteesta kulkee kaksiläh-
dehypoteesin nimellä. Teorian mukaan
Markus on kolmikosta vanhin, noin vuon-
na 70 kirjoitettu Jeesuksen elämän teolo-
ginen kokonaiskuvaus, jota Matteus ja
Luukas ovat toisistaan  riippumatta hyö-
dyntäneet omien teostensa pohjana. Var-
haiskirkollisessa traditiossa Markuksen
evankeliumi on lähes näkymätön. Kirkon
opettajat suosivat yleensä Matteusta tai
Johannesta, ja pyytelevät melkein anteek-
si ”yksinkertaisen”, ”sekavan” ja ”huo-
nosti kirjoitetun” Markuksen evanke-
liumin olemassaoloa. Niinpä myös käsi-
kirjoituskopioiden määrä   on vähäinen:
vanhin tuntemamme Markuksen evanke-
liumin käsikirjoitus on pahasti puutteelli-
nen papyrus 200-luvulta. Aiemmin tunte-
mattomalla lainauksella Markuksen evan-
keliumista olisi näin itsessäänkin merkit-
tävä lisäarvo tutkimukselle, mutta Kle-
mensin siteeraamat kohdat ovat vieläpä
aiemmista evankeliumin käsikirjoitusko-
pioista tuntemattomia kertomuksia! Toi-
saalta ne sopivat hyvin tutkimuksessa pal-
jon kummastusta herättäneisiin evanke-
liumin aukkoihin avaten Getsemanesta
alastomana pakenevan nuorukaisen roolia
(14:51–52) ja valottaen Jeesuksen muuten
tapahtumaköyhää käyntiä Jerikossa ja-
keessa 10:46.

Kirjeen alussa Klemens kiittää Theo-
dorosta siitä, että tämä on ottanut kovan
linjan   suhteessa karpokraatteihin, Kle-
mensin mielestä harhaoppiseen ryhmään.
Stromateis-teoksessaan hän sanoo – ajan
standardin mustamaalausretoriikan mu-
kaisesti – karpokraattien kokoontuessa
yhteisille aterioille heidän ”yhtyvän, mi-
ten vain tahtovat ja kenen kanssa vain ha-
luavat”. Kun Klemensin ja Theodoroksen
välistä kirjeenvaihtoa yritetään rekon-

struoida ainoastaan Klemensin vastauskir-
jeen perusteella, näyttää Theodoros olleen
oman seurakuntansa johtohenkilöitä, joka
on joutunut ymmälleen karpokraattien
esittämistä väitteistä. Nämä näyttävät ker-
toneen Theodorokselle omistavansa ”hen-
gellisen version” Markuksen evankeliu-
mista, jota he väittivät käytettävän myös
Aleksandriassa. Kyllä, vastasi Klemens:
Aleksandriassa todella luetaan ”mystistä
Markuksen evankeliumia”. Evankelista
Markus oli Roomasta saavuttuaan henki-
lökohtaisesti muokannut omasta Jeesus-
tarinastaan hengellisemmän version edis-
tyneille kristityille. Mutta missään tapauk-
sessa, tähdensi Klemens, siinä ei puhuttu
sanaakaan ”alastomasta miehestä alasto-
man miehen päällä”. Sellainen puhe oli
karpokraattien omaa keksintöä. Osoittaak-
seen Theodorokselle mitä hengellisem-
mässä Markuksen evankeliumissa todelli-
suudessa luki, Klemens lainaa kahta peri-
kooppia, jotka sijoittuvat kanonisen Mar-
kuksen evankeliumin jakeiden 10:34 ja
10:35 sekä 10:46 ja 10:47 väliin:

”He tulivat Betaniaan, ja siellä oli nai-

nen, jonka veli oli kuollut. Nainen tuli,

polvistui Jeesuksen eteen ja sanoi hä-

nelle: Daavidin poika, armahda mi-

nua. Mutta opetuslapset moittivat

häntä. Jeesus suuttui heille ja meni hä-

nen kanssaan puutarhaan, missä hau-

ta oli, ja heti kuului haudasta kova

huuto. Jeesus meni haudan luo, ojensi

kätensä ja nosti hänet kädestä pitäen

ylös. Nuori mies katsoi häneen, rakasti

häntä ja alkoi pyytää häntä luokseen.

He tulivat ulos  haudasta ja menivät

nuoren miehen taloon; hän oli nimit-

täin varakas. Kuuden päivän kuluttua

Jeesus sanoi  hänelle, mitä  hänen oli
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tehtävä. Illalla nuori mies tuli hänen

luokseen pukeutuneena pellavaiseen

vaatteeseen, joka verhosi hänen alas-

toman ruumiinsa, ja jäi hänen luok-

seen siksi yöksi, sillä Jeesus opetti hä-

nelle Jumalan valtakunnan salaisuu-

den. Sitten hän lähti sieltä ja palasi

Jordanin toiselle rannalle.”…”Siellä

olivat Jeesuksen rakastaman nuoren

miehen sisar, hänen äitinsä ja Salome,

mutta Jeesus ei ottanut heitä vas-

taan.”
1

Tutkimuksen reunaehtoja:
kaljuuntuminen
Klemensin kirjeen löytymistä on verrattu
merkittävyydeltään niin Kuolleen meren
kääröihin kuin Nag Hammadin kirjas-
toonkin. Smithiltä kesti 15 vuotta saada
julkaistua samalla kertaa sekä tieteellinen
että populaari teos löytämästään käsikir-
joituksesta. Lopulta Smithin ottamilla
mustavalkokuvilla varustetut teokset Cle-
ment of Alexandria and a Secret Gospel of
Mark ja The Secret Gospel: The Discove-
ry and Interpretation of the Secret Gospel
According to Mark ilmestyivät vuonna
1973 aiheuttaen sensaation niin akateemi-
sen yhteisön sisä- kuin ulkopuolella. Tul-
kinta, jonka Smith esittää kirjoissaan, on
lyhyesti esiteltynä seuraavanlainen: ver-
tailu Klemensin varmasti aitojen kirjeiden
tyyliin ja sanastoon osoittaa Theodoros-
kirjeen todennäköisesti aidoksi. Salaisen

Markuksen evankeliumin – Smith käänsi
Klemensin käyttämän ilmaisun ”mystinen
evankeliumi” salaiseksi evankeliumiksi –
kuolleista herättämis-kertomuksen vertai-
lu Johanneksen evankeliumin 11. luvun
tarinaan Lasaruksesta osoittaa näiden ole-
van riippumattomia toisistaan. Molem-
pien takana on arameankielinen
(alku)evankeliumi, toisin sanoen suora
linkki historian Jeesuksen julkiseen toi-
mintaan. Jeesus kastoi oppilaitaan yksi
kerrallaan ”Jumalan valtakunnan salai-
suuteen” yöllisissä seremonioissa. Vertai-
lukohtia Smith haki antiikin maagikoilta
ja juutalaisesta merkava-mystiikasta, jos-
sa päämääränä oli tehdä taivasmatka Ju-
malan vaununmuotoisen valtaistuimen ää-
relle. Jeesus hyödynsi Smithin mukaan
hypnoottisen suggestion luomia hallusi-
naatioita: vihittävä oppilas otti vastaan
Jeesuksen hengen ja teki hänen kanssaan
taivasmatkan. Astumalla näin sisään val-
takunnan salaisuuteen Jeesuksen oppilas
vapautui myös Mooseksen laista.

Smithin teoria historiallisesta Jeesuk-
sesta olisi jännittävän käsikirjoituslöydön
lisäksi riittänyt selittämään syntyneen
sensaation. Populaariteoksessaan The Sec-
ret Gospel Smith kuitenkin eksyi speku-
loimaan aralla aiheella: Jeesuksen sek-
suaalisuudella. Kohua herättänyt sitaatti
on sanatarkasti tämä: ”Vapautuminen
[Mooseksen] laista on saattanut johtaa
henkisen yhtymisen täydentämiseen fyy-
sisellä yhtymisellä”. Ajatus Jeesuksen ja
oppilaiden välisestä homoseksuaalisesta,
vaikkakin rituaalisesta, yhdynnästä oli lii-
kaa useimmille raamatuntutkijoille, ja
Smithin teosten kirja-arvostelut ovatkin
mielenkiintoista luettavaa. Esimerkiksi
Joseph Fitzmyer piti jostain syystä tär-
keänä muistuttaa lukijoitaan siitä tosi-1 Käännös: Risto Lauha.

Populaariteoksessaan The Secret Gospel Smith
kuitenkin eksyi spekuloimaan aralla aiheella:
Jeesuksen seksuaalisuudella.

86



asiasta, että Morton Smith oli kalju. J. G.
Gibbs taas syytti Smithiä epärehellisyy-
destä: populaariteoksen alaotsikko The
Discovery and Interpretation of the Secret
Gospel According to Mark ei pitänyt al-
kuunkaan paikkaansa, sillä Salaisesta
Markuksen evankeliumista oli tarjolla
vain kaksi fragmenttia. Jotta otsikko olisi
totuudenmukainen, käsillä tulisi olla koko
evankeliumi. Helmut Merkel puolestaan
turvautui sotilaalliseen kieleen: ”Jälleen
kerran totaalinen sota on julistettu Uuden
testamentin tutkimusta vastaan.”

Henkilökohtaisuuksien jälkeen alkoi-
vat syytökset käsikirjoitusväärennöksestä.
Vuonna 1975 Quentin Quesnell ihmetteli
artikkelissaan ”The Mar Saba Clementi-
ne:  A  Question of Evidence”  sitä, ettei
Smith ollut tuonut aitoa käsikirjoitusta
mukanaan luostarista. Ilman käsikirjoituk-
sen fyysistä tarkastelua kysymystä vää-
rennöksestä ei voida sulkea pois, sillä sa-
moilla työkaluilla, joilla Smith oli var-
mentanut tekstin Klemensin aidoksi kir-
jeeksi, mahdollinen väärentäjä olisi voinut
suorittaa uskottavan     väärennöksensä.
Quesnell pohti myös mahdollisen väären-
täjän muita tuntomerkkejä. Hänen hypo-
teettisella väärentäjällään oli kuitenkin
sellaista erityisasiantuntemusta, tilaisuutta
ja motiiveja, että väärentäjän ominaisuuk-
siin olisi selvyyden vuoksi kannattanut
liittää myös harvat hiukset!

Mitä käsikirjoitukselle tapahtui?
Quesnellin vaatimus käsikirjoituksen fyy-
sisestä tarkastelusta väärennöksen poisra-
jaamiseksi on tietenkin ymmärrettävä.
Klemensin kirjeen sisältävä teos oli kui-
tenkin Mar Saban luostarin omaisuutta: ei
kai Smithin velvollisuus sentään voinut
olla arvoteoksen varastaminen ja salakul-

jettaminen luostarin kirjastosta! Väären-
nössyytöksiä ei toisaalta lainkaan auttanut
se, että käsikirjoitus oli akateemiselta yh-
teisöltä vuosikausia kadoksissa. Vasta
vuonna 2000 julkaistu Charles Hed-
rickin ja Nikolaos Olympioun artikkeli
”Secret Mark: New Photographs, New
Witnesses” ja   vuonna 2003 julkaistut
Hedrickin ”The Secret Gospel of Mark:
Stalemate in the Academy” sekä Guy G.
Stroumsan vastaus ”Comments on Char-
les Hedricks Article: A Testimony” antoi-
vat mahdollisuuden rekonstruoida Theo-
doros-kirjeen vaiheita sen jälkeen, kun
Smith oli poistunut Mar Sabasta vuonna
1958.

Näyttää siltä, että Smithin jälkeen kä-
sikirjoitus näki päivänvalon seuraavan
kerran vasta vuonna 1976, kun Guy
Stroumsa yhdessä  arkkimandriitta Meli-
tonin, David Flusserin ja Shlomo Pine-
sin kanssa saapui luostariin tarkoitukse-
naan analysoida käsikirjoituksessa käytet-
ty muste. Tutkijat löysivät etsimänsä teok-
sen hyllystä, Stroumsan mukaan oletetta-
vasti juuri siitä kohdasta, johon Smith oli
sen 18 vuotta  aikaisemmin  jättänyt. He
näkivät myös käsinkirjoitetun tekstin
teoksen lopun tyhjillä sivuilla. Jerusale-
missa ainoa mahdollisuus musteanalyy-
siin oli kuitenkin poliisilaitoksella, eikä
Jerusalemin ortodoksinen patriarkaatti su-
vainnut omaisuutensa antamista toisus-
koisten käsiin – Israelin poliisi oli tieten-
kin liian ”juutalainen”. Käsikirjoitus jäi
näin patriarkaatin kirjastoon. Isä Kallistos
Dourvas, joka hoiti kirjastoa vuoteen

Vuoden 1990 jälkeen Theorodos-kirjeestä ei ole
enää havaintoja, vaikka lukuisat tutkijat ovat teh-
neet kyselyjä patriarkaatin kirjastoon.
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1990 saakka, kertoi valokuvanneensa kir-
jeen vuonna 1977 ja sitten irrottaneensa
sivut kirjasta kunnostusta varten. Irtonais-
ta käsikirjoitusta säilytettiin kirjan yhtey-
dessä ainakin hänen virkauransa loppuun
saakka. Vuoden 1990 jälkeen Theorodos-
kirjeestä ei ole enää havaintoja, vaikka lu-
kuisat tutkijat ovat tehneet kyselyjä pat-
riarkaatin kirjastoon. Mielenkiintoista
kyllä, Olympiou spekuloi sitä pidettävän
piilossa pieteettisyyssyistä: ehkä joku Je-
rusalemin ortodoksisen patriarkaatin
edustajista oli pahastunut Smithin vihjai-
lemasta homoseksuaalisesta Jeesuksesta
ja päättänyt katkaista keskustelun yksin-
kertaisesti ottamalla käsikirjoituksen tal-
teen, pois jumalattomien tiedeyhteisön jä-
senten hyppysistä.

Keskustelua käsikirjoituksen katoami-
nen ei toki ole haitannut, eikä Morton
Smithin kuolemakaan vuonna 1991 vä-
hentänyt hänen persoonaansa kohdistu-
neita loukkauksia, päinvastoin. Jacob
Neusner, Smithin entinen tähtioppilas, ni-
mitti eri yhteyksissä oppi-isäänsä esimer-
kiksi kaheliksi, sekopääksi, inhottavaksi
vanhaksi hölmöksi, konseptuaaliseksi hu-
tilukseksi, mitään tietämättömäksi ja hui-
jariksi. Donald Harman Akenson oli
puolestaan varsin varma Salaisen Mar-
kuksen evankeliumin alkuperästä: ”Ku-
kaan, joka ei kykene näkemään sitä vää-
rennökseksi aina 3000 jalan korkeudesta
saakka, ei saisi arvioida muidenkaan [Jee-
sus] Nasaretilaista kertovien tekstien au-
tenttisuutta”. Useimmat raamatuntutkijat

olivat kuitenkin epävarmoja. Charles
Hedrickin katsaus tutkimustilanteesta
vuonna 2003 oli otsikoitu kuvaavasti
”Stalemate in the Academy” – pattitilanne
tiedeyhteisössä. Klemens-tutkijoiden
enemmistölle kirje Theodorokselle on to-
sin kelvannut aidoksi.

Väite 1: Salainen evankeliumi on
Markuksen kirjoittama
Vain kaksi vuotta, ja pattitilanne oli vaih-
tunut shakkiin ja mattiin, joskin useampi
kuin yksi pelaaja julisti itsensä voittajaksi.
Vuonna 2005 julkaistiin kaksi teosta, jot-
ka olivat keskenään täydellisen erimieli-
set. Scott G. Brown väitti kirjassaan
Marks Other Gospel: Rethinking Morton
Smiths Controversial Discovery Theodo-
ros-kirjeen olevan aito Klemens Alek-
sandrialaisen yksityiskirje. Sitä vastoin
Stephen C. Carlson esitti teoksessaan
The Gospel Hoax: Morton Smiths Inven-
tion of Secret Mark Morton Smithin vää-
rentäneen käsikirjoituksen. Useimmat tut-
kijat näyttävät kääntyvän Carlsonin hui-
jaus-argumentin kannalle, mutta asia on
kaikkea muuta kuin yksiselitteinen.

Scott Brown oli julkaissut ensimmäi-
sen Salaista Markuksen evankeliumia kä-
sittelevän väitöskirjan vuonna 1999. Sitä
ennen kiistelty evankeliumiteksti oli viih-
tynyt lähinnä alaviitteissä: muutamat tut-
kijat olivat käyttäneet sitä esimerkkinä
Markuksen evankeliumin tekstin kehitys-
prosessin epävakaudesta toisten arvioi-
dessa Salaisen Markuksen evankeliumin
olevan leikkaa-liimaa-menetelmällä ko-
koonkursittu yhdistelmä kanonisia evan-
keliumilauseita. Edellä käytetyn suomen-
kielisen käännöksen tehnyt Risto Lauha
edustaa jälkimmäistä kantaa. Tätä taustaa
vasten Brownin perusteesi kuulosti roh-

Useimmat tutkijat näyttävät kääntyvän Carlsonin
huijaus-argumentin kannalle, mutta asia on kaik-
kea muuta kuin yksiselitteinen.
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kealta: Salainen Markuksen evankeliumi
on peräisin   samalta kirjoittajalta   kuin
kanoninen Markuksen evankeliumikin.

Morton Smith oli kyllä pohtinut
Brownin teesiä jo 1970-luvulla, mutta hy-
lännyt sen omaan rekonstruktioonsa ara-
meankielisestä alkuevankeliumista sopi-
mattomana. Scott G. Brown lähestyy
teoksessaan Marks Other Gospel kysy-
mystä Salaisen Markuksen evankeliumin
kirjoittajasta  eri näkökulmasta. Ensinnä-
kin Brown katsoo Morton Smithin oman
tulkinnan Theodoros-kirjeestä olevan kes-
tämätön: Klemens ei nimitä lainaamaansa
Markuksen evankeliumin pätkää salaisek-
si vaan hengellisemmäksi ja mystiseksi.
Itse kertomus Jumalan valtakunnan salai-
suuden opettamisesta ei puhu mitään sa-
laisuuden konkreettisesta sisällöstä, eikä
se varmasti ole myöskään historiallinen
kuvaus galilealaisen Jeesus-liikkeen arki-
rutiineista. Perikooppi on Klemensin aika-
na todennäköisesti antanut raamatullisen
perusteen vihkimyksille suuriin mystee-
reihin, joihin Aleksandriassa osallistuivat
pitkälle edistyneet kristityt.

Toiseksi Brown huomaa Salaisen
Markuksen evankeliumin hyödyntävän
samoja kirjallisia tekniikoita kuin kanoni-
nen Markus: näitä ovat mm. interkalaatio
ja verbikaiut. Lisäksi sen muodostama ko-
konaisuus osana kanonista Markusta vah-
vistaa evankeliumin teologisia pääteemo-
ja, itsensä kieltämistä Jeesuksen seuraa-
misen ehtona ja Jumalan valtakunnan sa-
laisuuden tuntemista. Salainen Markus so-
pii myös äärimmäisen hyvin kanonisen
Markuksen rakenteeseen avaten Getsema-
ne-kohtauksessa tyhjästä ilmestyvän sala-
peräisen nuorukaisen roolia (Mk
14:51–52). Kukaan muu kuin Markus itse
ei Brownin mielestä olisi voinut kirjoittaa

Salaista  Markuksen  evankeliumia ennen
1980-lukua siitä yksinkertaisesta syystä,
että aikaisemmin Markuksen evanke-
liumin kirjallisia ansioita ja teologiaa ei
ymmärretty riittävän syvällisesti.

Normaalitapauksessa evankeliumeita
työstäneet ja toimittaneet kristityt eivät
katsoneet tarpeelliseksi  imitoida alkupe-
räisen kirjoittajan tyyliä kovinkaan tarkas-
ti: Markuksen evankeliumin pidempi lop-
pu,  vuoden 1992 raamatunkäännöksessä
hakasulkeisiin laitetut jakeet 16:9–20, on
aina kelvannut kristittyjen valtaenemmis-
tölle, vaikka se ei kirjallisen tyylinsä tai
teologisen sisältönsä puolesta muistuta
pätkääkään aitoa Markuksen evankeliu-
mia.

Väite 2: Salainen evankeliumi on
Morton Smithin väärennös
Brown vastaa teoksessaan seikkaperäises-
ti esitettyihin väitteisiin Morton Smithin
syyllisyydestä. Uskottavaa motiivia on
vaikea löytää, etenkin kun Salainen Mar-
kuksen evankeliumi ei juuri tue Smithin
rekonstruktiota historian Jeesuksesta op-
pilaansa Mooseksen laista vapauttavana
maagikkona. Jos Smith kerran väärensi
tekstin, miksei hän väärentänyt sitä tuke-
maan omia teorioitaan?

Tähänkin kysymykseen iskee kiinni
Stephen C. Carlson teoksessaan The Gos-
pel Hoax. Kysymyksessä on harkittu har-
haanjohtaminen: Smith tahtoi kiinnittää
huomion omaan erikoiseen tulkintaansa,
jotta väärennetty teksti jäisi vähemmälle
tarkastelulle. Klemensin kirje Theodorok-
selle on alusta loppuun moderni väären-
nös. Carlson tekee eron väärennöksen
(forgery) ja huijauksen (hoax) välillä.
Väärentäjä tavoittelee rahallista tuottoa,
mutta huijauksen motiivit ovat monisyi-
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sempiä. Huijari saattaa haluta haastaa krii-
tikot kilpailuun siitä, kuka onkaan lopulta
älykkäin tai hän saattaa pitää tekaistua
materiaaliaan käytännön pilana. Theodo-
ros-kirjettä ei huomattu tekaistuksi, koska
sitä lähestyttiin väärennöksenä. Jos kysy-
myksessä on sen sijaan huijaus, tekstin
epäaitous voidaan Carlsonin mielestä ha-
vaita helpommin ilman käsikirjoituksen
fyysistä tarkastelua.

Huijauksen luonteeseen vakavamieli-
sen väärentämisen humoristisena versiona
kuuluvat tekijän jättämät vihjeet henkilöl-
lisyydestään. Lisäksi se sisältää yleisiä
väärentämisen paljastavia tekijöitä. Epä-
aitoon tekstiin syntyy nimittäin aina histo-
riallisia anakronismeja joko kirjoittajan
omasta ajasta tai siitä tavasta, jolla kirjoit-
tajan omana aikana ymmärretään tekais-
tuun aineistoon liittyvä historiallinen to-
dellisuus. Toinen paljastava seikka on kä-
sinkirjoitetun tekstin käsialaan liittyvät
epävarmuudet. Kun nämä kaikki laske-
taan yhteen, Carlson katsoo pystyvänsä
osoittamaan Theodoros-kirjeen epäaitou-
den. Vaikka yksikään argumentti ei itses-
sään olisi riittävän hyvä, ne kaikki yhdes-
sä otettuna osoittaisivat vääjäämättä teks-
tin moderniin alkuperään.

Carlsonin erittely Theodoros-kirjeen
käsialan epämääräisyyksistä voisi hyvin
johtaa modernissa allekirjoitusväärennös-
tapauksessa oikeuden langettamaan tuo-

mioon. Hän näkee tyypillisiä väärennök-
sen tuntomerkkejä: hitaasti piirrettyjen
kirjainten viiva on epämääräistä eli niissä
on ns. ”väärentäjän vapinaa”, musteen le-
viäminen kirjainten viivalla osoittaa, että
kynää on toisinaan pidetty paikoillaan
epäilyttävän pitkään, ja joitain kirjaimia
näytetään korjatun ensimmäisen piirtämi-
sen  mentyä vikaan. Verrattuna varmasti
aitoihin Mar Saban käsikirjoituksiin kir-
jainten muodot ovat epäilyttäviä, eikä
kristillisten standardi-ilmaisujen – Herra,
Kristus, Jumala jne. – asemasta kirjoitet-
tavan nomina sacran käyttö ole johdon-
mukaista. Erityisen selvänä merkkinä
Carlson pitää ”väärentäjän vapinan” ja
kirjainten korjailun esiintymistä samassa
tekstissä: ensimmäinen saattaisi selittyä
kopioitsijan ollessa vanha ja hänen käten-
sä vapiseva, mutta silloin jälkimmäinen ei
olisi onnistunut. Myöskään kursiivikirjoi-
tuksen korjailemisessa ei Carlsonin mie-
lestä ole mitään mieltä: sen tarjoama no-
peushyöty turhentuu, jos pikakirjoitukses-
ta syntyneitä epäselvyyksiä lähdetään
paikkaamaan. Näillä perusteilla käsikir-
joitus  ei luonnollisestikaan ole  1700-lu-
vun käsialalla kirjoittavan henkilön ky-
nästä lähtöisin.

Millä vuosisadalla teksti on sitten kir-
joitettu? Carlson huomaa erikoisen histo-
riallisen anakronismin mm. Theodoros-
kirjeen ensimmäisellä sivulla, riveillä
13–15. Klemens   kirjoittaa seuraavasti:
”Tosiasiat, jotka on sotkettu sepitelmiin,
vääristyvät, niin että, kuten sanonta kuu-
luu, suolakin menettää makunsa.” Kle-
mensin vertauksen johdonmukaisuus
edellyttää Carlsonin mukaan sen, että suo-
laa eli tosiasioita laimennetaan jollain toi-
sella aineella eli sepitelmillä. Antiikin
tekstit eivät kuitenkaan tue ajatusta suolan

Kun nämä kaikki lasketaan yhteen, Carlson kat-
soo pystyvänsä osoittamaan Theodoros-kirjeen
epäaitouden. Vaikka yksikään argumentti ei itses-
sään olisi riittävän hyvä, ne kaikki yhdessä otet-
tuna osoittaisivat vääjäämättä tekstin moderniin
alkuperään.

90



laimentamisesta – suolaa käytettiin antii-
kissa köntteinä, mutta laimentaminen ja
sekoittuminen muihin aineisiin vaatisi
paakkuuntumattoman suolan. Vasta vuon-
na 1910 eräälle amerikkalaiselle yhtiölle
työskentelevä kemisti keksi keinon estää
ilmankosteuden aikaansaama suolan
paakkuuntuminen. Keksintöä hyödyntä-
mällä yhtiö    monipolisoi pöytäsuolan
markkinat vuosikymmeniksi. Klemensin
suolavertaus edellyttää siis teknologiaa,
joka on varsin modernia. Theodoros-kirje
onkin kirjoitettu 1900-luvulla näyttämään
siltä kuin se  olisi kopioitu 1700-luvulla
aidosta antiikin tekstistä. Huijarin oman
ajan itsestäänselvyys – paakkuuntumaton
suola – on kuitenkin päässyt livahtamaan
itse tekstiin.

Kuka tekstin on sitten oikein kirjoitta-
nut? Syyllisen paljastaminen on Carlsonin
varsinainen tour de force. Hän väittää
Smithin piilottaneen huijaukseen mm.
etunimensä, sukunimensä ja viittauksen
fyysiseen ominaisuuteensa: kaljuuteen.
Mar Saba -vierailun tarkoitus vuonna
1958 oli luetteloida luostarin kirjaston kä-
sikirjoituksia. Smith julkaisi valokuvan
numerolla 22 luetteloimastaan käsikirjoi-
tuksesta mm. Archaeology-lehdessä vuon-
na 1960. Kuvan tarkoituksena oli havain-
nollistaa luostareissa yleistä tapaa vahvis-
taa arvokkaiden teosten kansia hyödyntä-
mällä vanhempia, ”turhia” käsikirjoitus-
kopioita. Carlson näkee kuvassa aivan jo-
tain muuta: kirjan omistuskirjoituksista
ylin on selvästi samaa käsialaa kuin Theo-
doros-kirjeen teksti! Henkilönimenä tässä
omistuskirjoituksessa on M. Madiotes,
jonka Carlson translitteroi muotoon M.
Madiotes. Tätä sukunimeä ei löydy Krei-
kan online-puhelinluettelosta, mutta tutus-
tuminen sanakirjaan paljastaa jotain mie-

lenkiintoista: verbi madao, jonka voi hy-
vin ajatella olevan Madiotes-nimen varta-
lon taustalla, merkitsee kirjaimellisesti
kaljuuntua ja kuvainnollisesti huijata.
M[orton] Madioteen täytyy olla pseu-
donyymi, jonka kalju huijari on jättänyt
vihjeeksi tekosestaan! Ja edelleen: kun
Morton Smith itse arvioi näitä omistuskir-
joituksia, hän ajoitti M. Madioteen käsi-
alan perusteella 1900-luvulle.

Etu- ja sukunimi puolestaan löytyvät
jo edellä esitellystä suolavertauksesta.
Historiallinen  anakronismi on  tarkoituk-
sella jätetty vihje, sillä pöytäsuolan valtik-
kaa kantanut yhtiö oli nimeltään Morton
Salt Company. Kirjassaan Clement of Ale-
xandria and a Secret Gospel of Mark
Morton Smith taas esittää Klemensin viit-
taavan vertauksellaan sekä kanonisten
evankeliumeiden suolapuheisiin että Jere-
miaan kirjan jakeeseen 10:14. Erityisesti
jälkimmäinen alluusio on Carlsonin mu-
kaan outo. Mitä Smith on oikein yrittänyt
sanoa? Kommentaarissaan Smith toteaa
seuraavaksi Klemensin samastavan ”maan
suolan” niihin, ”jotka piilottavat... mys-
teerit, joita ei tule lausua”. Aikaisemmin
havaittu yhteys Morton Smithin ja Morton
Salt Companyn välillä viittaa siihen, että
tätä lausetta tulee soveltaa Smithiin it-
seensä. Hän on piilottanut lausumattoman
mysteerin – mutta minne? Ja katso: viita-
tessaan Jeremiaan kirjaan Smith jättää
sanatarkkaan lainaukseensa aukon, jon-
ka on merkinnyt kolmella pisteellä.
Yleensä kolmea pistettä käytetään sil-

Carlson väittää Smithin piilottaneen huijaukseen
mm. etunimensä, sukunimensä ja viittauksen fyy-
siseen ominaisuuteensa: kaljuuteen.
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loin, kun asian ymmärtämiseksi ei ole tar-
peen toistaa koko lausetta. Carlson näkee
enemmän: välistä jätetty lauseenosa alkaa
sanoilla ”jokainen kultaseppä” = seppä =
smith = Smith, ja siten samoilla riveillä
Theodoros-kirjeessä viittaus niin Morton
Smithin etu- kuin sukunimeenkin.

Carlsonin teoksen vaikutushistoria
The Gospel Hoax on kääntänyt monen ek-
segeetin pään. Toiset ovat harrastaneet
julkista itseruoskintaa, esimerkiksi Birger
Pearson tuomitsi itsensä ja kollegansa
”luusereiden porukaksi” ja Jean-Daniel
Kaestli surkutteli asettaneensa luottamuk-
sensa turhaan Klemensin kirjeen ja Salai-
sen Markuksen evankeliumin aitouteen.
Toiset olivat enemmän kuin hyvillään
Carlsonin nerokkaasta esityksestä, esi-
merkiksi Mark Goodacre nimittää häntä
”mestarietsiväksi” ja Larry W. Hurta-
don arvion mukaan Carlsonin argumen-
tointi on ”vakuuttava, lopullinen, käytän-
nössä täysin kiistaton”. Jotkut olivat ar-
vioinneissaan varovaisempia, kuten Paul
Foster ja Craig L. Blomberg, mutta
kaikki ovat yhtä mieltä siitä, ettei Carlso-
nin työtä voi ohittaa, kun halutaan sanoa
jotain Klemensin kirjeestä Theodoroksel-
le. Hajaääniä kuului vain muutama, ko-
vimpana Scott Brown, joka ei tähän päi-
vään mennessä ole luopunut tutkimustu-
loksestaan, Markuksen evankeliumin kir-
joittajasta    myös Salaisen Markuksen
evankeliumin takana.

Peli näyttää selvältä – vai näyttääkö?
Ensilukemalta Carlsonin huomiot antavat
aiheen suhtautua suurella epäilyksellä
Theodoros-kirjeen alkuperään. Erityisesti
käsialaan liittyvät epäselvyydet ovat va-
kuuttaneet monet tutkijat tekstin epäaitou-
desta. On kuitenkin syytä kysyä, kuinka
hyvin modernien allekirjoitusväärennök-
sien parissa saatu tietotaito soveltuu van-
hojen käsikirjoitusten – käsinkirjoitettujen
kopioiden – aitouden arvioimiseen? Ei
välttämättä kovinkaan hyvin, kuten mm.
Paul Foster on Carlson-arvioinneissaan
huomauttanut. Apokryfisen Pietarin evan-
keliumin sisältämä Akhmim-fragmentti
sisältää niin epäsäännöllisyyksiä kirjain-
ten muodoissa kuin epäjohdonmukaisuut-
ta nomina sacran käytössä. ”Väärentäjän
vapinan” ja kirjoituksen korjailemisen voi
selittää moni muukin tapahtuma Klemen-
sin kirjeen sisältävän teoksen pitkässä his-
toriassa. Opus on esimerkiksi hyvin pieni-
kokoinen, joten osa epäselvyyksistä selit-
tyy käytettävissä olleen tilan vähäisyydel-
lä. Kopioinnissa on toisaalta erittäin luon-
tevaa jättää kynä paperia vasten, kun katse
siirtyy tarkastamaan alkuperäisen kopioi-
tavan tekstin etenemistä. On myös mah-
dotonta rajata pois esimerkiksi sellaista
skenaariota, jossa vanha ja vapiseva
munkki kopioi tekstin ensin, ja hienomo-
toriikaltaan tarkempi nuorempi munkki
korjailee kirjoitusta sieltä, missä lukemi-
nen olisi epäselvyyksien takia muuten
hankala.

Lopulta kysymys on yksinkertaisesti
käsikirjoitusta arvioivan henkilön asian-
tuntemuksesta. Scott Brown on huomaut-
tanut, ettei  Stephen Carlsonilla itsellään
ole muodollista koulutusta alalta, jossa
vastavalmistuneen väärennettyjen doku-
menttien tutkijan ”tulisi jatkaa päivittäistä

On kuitenkin syytä kysyä, kuinka hyvin moderni-
en allekirjoitusväärennöksien parissa saatu tieto-
taito soveltuu vanhojen käsikirjoitusten – käsin-
kirjoitettujen kopioiden – aitouden arvioimiseen?
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työskentelyä pätevän [vanhemman] tutki-
jan kanssa noin kaksi vuotta tai enemmän,
ennen kuin häntä voidaan pitää tarpeeksi
kokeneena työskentelemään itsenäisesti”.
Teoksensa julkaisun jälkeen  Carlson  on
konsultoinut ainakin yhtä (modernien al-
lekirjoitusväärennösten) asiantuntijaa,
joka on samaa mieltä hänen kanssaan.
Vastakkaiseen arvioon on päätynyt esi-
merkiksi amerikkalainen Jack Kilmon,
jonka analyysin mukaan ”[käsialalla] on
sujuvuutta ja rytmiä. Löytyy niin sulavia
katkeamattomia viivoja kuin pyöreitä
muotoja, joissa on käytetty tarkkaa painoa
viivan alussa ja lopussa.” Kilmon ei näe
tekstissä lainkaan epäilyttäviä viivaan laa-
dun vaihteluja tai kynän nostoja väärissä
paikoissa. Väärennösten tunnusmerkkien
subjektiivisuutta voi itse kukin arvioida jo
Carlsonin tarjoamien esimerkkien valos-
sa. Vasen kuva on Theodoros-kirjeen en-
simmäiseltä riviltä, oikea Carlsonin mu-
kaan aidosta 1700-luvun käsikirjoitukses-
ta Sabas 452, fol. 1R rivi 11. Molemmissa
on prepositio ek, mutta Theodoros-kirjeen
versiossa Carlsonin mukaan epäilyttävä
kynännosto epsilonista kappaan siirryt-
täessä. Sen sijaan Sabas 452 -käsikirjoi-
tuksen siirtymässä ei ilmeisesti ole Carl-
sonin mielestä mitään moitittavaa.

Bordering pseudoscience?
Käsialaa koskevat huomiot on kaukonä-
köisesti koottu Carlsonin teoksen alkuun.
Ne ovatkin hänen parhaat argumenttinsa.

Niitä seuraavat väitteet historiallisista
anakronismeista ja Smithin jättämistä vih-
jeistä. Jotain kuitenkin puuttuu: voisiko se
olla suhteellisuudentaju? Carlson kertoo
suhtautuneensa aina epäilyksellä Theodo-
ros-kirjeeseen. Kun hän sitten opiskeli
hieman modernien allekirjoitusväärennös-
ten tunnistamista, alkoi hän nähdä kirjees-
sä käytetyn käsialan erilaisin silmin. Carl-
sonin mukaan on vaikeaa löytää todisteita
väärennöksestä, jos niitä ei erityisesti etsi.
Tämä periaate näyttää toimivan myös toi-
sinpäin. Carlsonin käyttämä deduktiivinen
metodi on jo lähtökohtaisesti ongelmalli-
nen humanistisessa tutkimuksessa. Hän
tietää, että käsikirjoitushuijauksen tunto-
merkkejä ovat historialliset anakronismit,
huijarin jättämät vihjeet ja epäselvyydet
käsialassa ja nyt hänen tarvitsee enää vain
löytää nämä asiat Theodoros-kirjeestä:
”Nyt kun tiesin mitä etsiä ja mistä, minun
tarvitsi enää löytää se.” Kuinka hän olisi
voinut olla löytämättä?

Carlsonin metodi onkin johtanut käy-
tännössä siihen, että hän etsii huijauksen
tuntomerkkejä aivan liian innokkaasti:
kaikki mitä Morton Smith on koskaan sa-
nonut, tehnyt tai kirjoittanut voidaan
kääntää häntä vastaan. Niinpä Carlson on
esimerkiksi ottanut vapauden lukea Smit-
hin vastausta Quentin Quesnellin ensim-
mäisiin väärennössyytöksiin vuodelta
1976 aivan uudella tavalla. Kun Smith sa-
noo, että hän jätti ”käsikirjoituksen Mar
Saban kirjastoon” eikä hänellä ole ”tietoa
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mitä sille on tapahtunut”, Carlson uskoo
Smithin välttelevän sanomasta suoraan,
että olisi todella löytänyt käsikirjoituksen
Mar Sabasta. Lause on nähtävä pikem-
minkin tunnustukseksi, että hän itse vei
Theodoros-kirjeen luostarin kirjastoon.

Jos esimerkit Morton Smithin kirjoit-
tamien lauseiden vääntelystä vaikuttavat
erikoisilta, mitä pitääkään ajatella Smithin
tarkoituksella jättämistä vihjeistä? On ole-
massa ainakin kaksi tapaa suhtautua näi-
hin. Molemmat tunnustavat Carlsonin ole-
van tavattoman terävä ja mielikuvituksel-
linen hänen lukiessaan Theodoros-kirjettä
ja Smithin siihen liittyviä aineistoja – toi-
sen mielestä Carlsonin nerokkuus on hyvä
asia, toisen   mielestä   huono. Carsonin
teoksen argumentointi tuo mieleen aivan
toisenlaisia julkaisuja. Hänen tapansa löy-
tää ja kasata päällekkäin epätodennäköi-
siltä kuulostavia yhteyksiä pelaa samoilla
säännöillä kuin vuonna 1982 ilmestynyt
Michael Baigentin, Richard Leighin ja
Henry Lincolnin modernien salaliittoteo-
rioiden kantaisä The Holy Blood and the
Holy Grail. Tieteellisen historiantutki-
muksen pelisäännöistä erotaan siinä, ettei
löytyneiden historiallisten tai muidenkaan
linkkien todennäköisyyttä arvioida. Histo-
riallinen skenaario voidaan rakentaa sekä
lähes varmojen, todennäköisten, epäto-
dennäköisten että uskomattomienkin link-
kien varaan, ja paras tapa edetä on yleensä
kehittää kiinnostava lopputulos jo etukä-

teen:  varsinainen  ”analyysi” onkin enää
sopivien yhteyksien löytämistä. Paraati-
esimerkki tästä on Carlsonin kultaseppä-
vihje: havainto puutteellisesta viittaukses-
ta Jeremian kirjaan yhdistetään linkkiin
Klemensin suolavertauksen ja Morton
Salt Companyn välillä, jolloin voidaan to-
deta kolmen pisteen kätkevän salaisuu-
den, mutta siltikin vastaan tulee vain kul-
taseppä (goldsmith) vaikka haettiin ihan
tavallista kyläseppää (smith), mutta mitä-
pä se enää haittaa? Parempia yhteyksiä
Smithin sukunimeen ei kyseisestä kohdas-
ta yksinkertaisesti irtoa, joten tämä saa
riittää. Ennen ylenmääräistä innostumista
olisi itse kunkin aina syytä miettiä Um-
berto Econ Foucaltin heiluri -romaanin –
joka satirisoi teoksen The Holy Blood and
the Holy Grail tutkijakolmikkoa – avain-
lausetta: ”Ei ole olemassa tärkeitä tietoja
ja vähemmän tärkeitä tietoja vaan kaikki
perustuu siihen, että tiedot ovat arkistossa
[eli samanarvoisia], josta sitten etsitään
yhteydet. Yhteydet ovat aina olemassa, ne
on vain löydettävä.”2

Hanki parempia vihjeitä,
Morton Smith
Eivät Carlsonin löytämät Smithin vihjeet
muutenkaan kestä kriittistä tarkastelua.
Kesäkuussa 2008 Allan J. Pantuck ja
Scott Brown julkaisivat artikkelin ”Mor-
ton Smith as M. Madiotes: Stephen Carl-
son’s Attribution of Secret Mark to a Bald
Swindler”, jonka ytimenä oli Pantuckin
tekemä löytö, negatiivi siitä valokuvasta,
jossa  M. Madioteen  omistuskirjoitus oli
näkyvissä. Aiemmin tutkijoiden käytössä
ollut kuva oli ollut rajattu siten, että puo-
likas(!) sivusta oli jäänyt näkymättömiin.

Carlsonin metodi onkin johtanut käytännössä sii-
hen, että hän etsii huijauksen tuntomerkkejä ai-
van liian innokkaasti: kaikki mitä Morton Smith
on koskaan sanonut, tehnyt tai kirjoittanut voi-
daan kääntää häntä vastaan.

2 Käännös: Tuula Saarikoski.
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Kukaan ei ollut varsinaisesti nähnyt M.
Madioteen nimeä tässä rajatussa kuvassa,
Carlsonkin oli poiminut sen osaksi sala-
liittoteoriaansa yksinomaan Morton Smit-
hin kirjallisen kuvauksen perusteella. Ra-
jaamattomassa valokuvassa on piinallisen
selvästi nähtävissä se, ettei M. Madioteen
nimi ole samaa käsialaa kuin  se teksti,
jonka Carlson väitti olevan M. Madioteen
kirjoittama – sivulla on kaiken kaikkiaan
viiden eri henkilön kirjoitusta. Näin M.
Madioteen nimen käsiala ei myöskään ole
samaa kuin Theodoros-kirjeen käsiala.
Aiemmasta valokuvasta luettavissa oleva
teksti, jota Carlson erehtyy pitämään M.
Madioteen kirjoittamana, on kaiken lisäk-
si kirjoitettu oikeinpäin, kun taas ”M. Ma-
diotes” on sen alapuolella ylösalaisin! Ja
jos ollaan ihan tarkkoja, henkilönimi näyt-
tää olevan pikemminkin Madeotas tai
Modestos, joista varsinkin jälkimmäinen
on tavallinen kreikkalainen sukunimi. Ne-
gatiivin löytyminen on myös raskas isku
Carlsonin käsialaa koskeville väitteille,
sillä myös sivun ensimmäinen, nyt nimet-
tömäksi jäävä omistuskirjoitus eroaa mer-
kittävästi Theodoros-kirjeen käsialasta.
Kun Carlson väitti näkevänsä väärennök-
sen tuntomerkkejä myös tekstissä, joka ei
mitenkään liity M. Madioteen nimeen
eikä muistuta Theodoros-kirjeen käsi-
alaa, mitä se kertookaan Carlsonin kyvys-
tä ylipäätään tulkita oikein näitä väären-
nöksen tuntomerkkejä?

Suolavihje on haastettu jo ainakin
kahdesta suunnasta. Kyle Smith on ky-

seenalaistanut Carlsonin väitteen, jonka
mukaan antiikin lähteet eivät puhuisi suo-
lan laimentamisesta ja sekoittamisesta
muihin aineisiin. Scott Brown on puoles-
taan kiiinnittänyt huomiota vieläkin suu-
rempaan ongelmaan Klemensin Theodo-
ros-kirjeen tekstissä: sivun 1 riveillä 13–
15 ei puhuta sanaakaan suolan ja jonkin
toisen aineen sekoittamisesta! Carlson ar-
gumentoi vertauksen olevan ymmärrettä-
vä vain, jos tosiasioiden ja sepitelmien se-
koittuminen rinnastetaan lukijan mieliku-
vien tasolla suolan ja jonkin tekstissä mai-
nitsemattoman substanssin sekoittumi-
seen, jolloin niin tosiasiat kuin suolakin
menevät pilalle. Teksti ei kuitenkaan toi-
mi näin: ”Tosiasiat, jotka on sotkettu sepi-
telmiin,  vääristyvät,  niin  että, kuten  sa-
nonta kuuluu, ’suolakin menettää makun-
sa’.” Konjunktio ”niin  että” jakaa virk-
keen kahteen osaan ja asettaa toisiaan vas-
taamaan tosiasioiden vääristymisen ja
suolan muuttumisen mauttomaksi. Lause-
rakenne, joka on yhtä selkeä myös krei-
kankielisenä, ei sen sijaan rinnasta tosi-
asioiden uudelleenarvioinnin mekanismia
(sekoittuminen sepitelmien kanssa) ja
suolan mauttomaksi muuttumisen meka-
nismia (puuttuu tekstistä). Luonnollinen
lause, jossa myös mekanismit tulisivat
rinnasteisiksi, voisi kuulua esimerkiksi
näin: ”Tosiasiat, jotka on sotkettu sepitel-
miin, vääristyvät, niin että, kuten sanonta
kuuluu, ’suolakin, joka on sotkettu siihen,
mikä laimentaa sen, menettää makunsa’.”
Ainoa anakronismi Klemensin suolapu-
heessa on Carlsonin lukutapa. Jos Carlson
ei epäilisi tekstiä niin vahvasti huijauksek-
si, hän ei lukisi suolan mauttomuuteen itse
tekstistä puuttuvaa ”mekanismia”, vaan
tekisi sen luonnollisen johtopäätöksen, et-
tei suolan mauttomuuden ”mekanismi”

Kyle Smith on kyseenalaistanut Carlsonin väit-
teen, jonka mukaan antiikin lähteet eivät puhuisi
suolan laimentamisesta ja sekoittamisesta mui-
hin aineisiin.
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ole vertauksen kannalta relevantti, kun
sitä ei itse tekstissä kerran ole. Jos Smith
tahtoi jättää tekstiin viittauksen Morton
Salt Companyn paakkuuntumattomaan
pöytäsuolaan, olisi hänen suonut todella
kirjoittavan historiallisen anakronisminsa
auki – nyt lukija joutuu itse tuomaan sen
tekstiin.

Kultasepän     metsästäminen lähtee
puolestaan siitä havainnosta, ettei Smithin
väite alluusiosta Jeremiaan kirjaan ole us-
kottava. Näin saattaa ollakin: määritel-
mänsä mukaan alluusio on intertekstuaali-
nen, tekstien välinen viittaus, jossa kirjoit-
taja odottaa lukijan näkevän yhteyden il-
man suoraa lainausta tai muuta selkeää ja
yksiselitteistä vinkkiä. Jos lukija ei pysty
näkemään yhteyttä toiseen tekstiin, alluu-
sion voi   sanoa jäävän aktivoitumatta.
Näin sen olemassaolo on aina hyvin sub-
jektiivinen kokemus, eikä Carlsoninkaan
kannattaisi tehdä kovin pitkälle meneviä
johtopäätöksi ”epäonnistuneesta alluu-
siosta”. Smith näyttää todella ajatelleen,
että Klemensillä oli mielessä Jeremiaan
kirja: tekstejä yhdistää saman verbijuuren
variaatio, joka merkitsee  niin maun ka-
toamista kuin tyhmäksi tulemistakin.
Scott Brown on myös huomauttanut Jere-
miaan tekstikohdan laajemmasta konteks-
tista, jonka puitteissa esiintyy suolaver-
tauksen mukainen ajatus arvottomuudesta
ja tuhoutumisesta. Smith saattoi ajatella
Klemensin saattaneen ajatella, että tosi-

asiat vääristyvät kuten suola menettää ma-
kunsa, ja kuten Jeremiaan kirjassa (vää-
rän) tiedon vaikutuksesta ihminen muut-
tuu tyhmäksi – kaikki korruptoituvat.
Aina voi myös kysyä, miksi juuri kulta-
seppä – Smithin sukunimi kun ei ollut
Goldsmith. Jos Smith halusi viitata suku-
nimeensä epäkelvon alluusion avulla, eikö
varhaiskristittyjen käyttämästä kirjallisuu-
desta olisi löytynyt ihan tavallisia seppiä?
Vanhassa testamentissa, sen kreikankieli-
sessä käännöksessä  Septuagintassa heitä
löytyy yleisimmin käytetyllä sanalla khal-
keus (vihjeen kannalta yksiselitteisimmin
perusmuodossa) neljä kappaletta.

Patti akateemisessa yhteisössä
Blogikirjoitustensa perusteella Stephen
Carlson näyttää olevan aidosti hämmästy-
nyt siitä, etteivät aivan kaikki tutkijat ole
hyväksyneet hänen johtopäätöksiään
Theodoros-kirjeestä Morton Smithin suo-
rittamana huijauksena. Etenkin Scott
Brown on kunnostautunut kirjoittamalla
seikkaperäisiä vastineita Carlsonin väit-
teisiin; muita kriittisen asenteen omaavia
tutkijoita ovat esimerkiksi John Dart ja
Marvin Meyer.  Edellä  esitetyn  valossa
voi myös olla aidosti hämmästynyt siitä,
että Carlsonin mielikuvituksellisimmatkin
konstruktiot ovat vakuuttaneet tutkijoiden
enemmistön Salaisen Markuksen evanke-
liumin epäaitoudesta. Monet ovat pitäneet
huomioita käsikirjoituksen käsialan epä-
määräisyyksistä hälyttävimpinä, mutta
unohtaneet sen, ettei pelkkä viivan epä-
varmuus vielä todista Smithin kirjoitta-
neen Theodoros-kirjettä. Carlsonin koko-
naisargumentin uskottavuus vaatii myös
Smithin jättämien vihjeiden ottamista va-
kavasti. Kun tämä on lopulta aika epätoi-
voista, ei Klemensin kirjeen pitäminen

Monet ovat pitäneet huomioita käsikirjoituksen
käsialan epämääräisyyksistä hälyttävimpinä, mut-
ta unohtaneet sen, ettei pelkkä viivan epävar-
muus vielä todista Smithin kirjoittaneen Theodo-
ros-kirjettä.
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modernina väärennöksenä ole riittävän
perusteltua.

Keskustelu on pahasti vinoutunutta:
Carlson kuittaa Brownin lukuisat kirjalli-
suuskriittiset argumentit Salaisen Mar-
kuksen evankeliumin antiikkisuudesta yh-
dellä lauseella, alaviitteessä, yksinkertai-
sesti ”liian väljiksi”. Lisää oli kuitenkin
tulossa. Vuonna 2007 Princeton Universi-
tyn musiikinhistorian professori Peter
Jeffery julkaisi kirjan The Secret Gospel
of Mark Unveiled: Imagined Rituals of
Sex, Death and Madness in a Biblical
Forgery, jossa hän esittää Carlsonia seu-
raten Morton Smithin väärentäneen Theo-
doros-kirjeen. Jefferyn tulkinnan avain
Smithin väärennökseen on ymmärtää si-
säislukijan eli kirjoittajan kuvitteleman
ideaalilukijan olevan itse karpokraatti, jol-
loin Klemens Aleksandrialainen asettuu
hyvin erilaiseen valoon.   Mutta kenen
päässä elävätkään kirjan alaotsikon kuvi-
tellut seksin, kuoleman ja hulluuden ritu-
aalit, Morton Smithin vai Peter Jefferyn?
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Andrei Sergejeff

Islam ja lääketiede – historiasta

nykypäivään

Mikä on islamin mukaista? Islam on
noussut   ajankohtaiseksi puheenaiheeksi
muun muassa erilaisten hoitotyössä koh-
dattujen kulttuurillisten ongelmatilantei-
den myötä. Julkisuudessa ovat olleet esillä
erityisesti erilaisten sukupuolisidonnais-
ten soveliaisuussääntöjen noudattaminen
tai noudattamatta jättäminen hoitotilan-
teissa. Näkökulma näissä keskusteluissa
on ollut yleensä korostetun ulkopuolinen,
ts. ”länsimaiset” ihmiset keskustelevat sii-
tä, miten kohdata toiseutta edustava islam.
Lähes poikkeuksetta tässä keskustelussa
”islamilaiset” tai ”islamin mukaiset” ta-
vat, tottumukset ja käytännöt otetaan
enemmän tai vähemmän annettuina. Mikä
tarkalleen ottaen tekee niistä islamilaisia –
ja ovatko ne lopultakin sitä – ei yleensä
nouse keskustelun piiriin. Pelkästään se,
että jokin yksittäinen muslimi tai muslimi-
yhteisö pitää jotakin käytäntöä islamilai-
sena, ei kuitenkaan riitä siitä sellaista te-
kemään. Tulee huomata, että islam on his-
torian kuluessa levinnyt jatkuvasti sulaut-
taen opillisen ytimensä ympärille laajan
joukon alueellista ja kulttuurisidonnaista
ainesta. Monilla alueilla islam on edelleen
historiallisesti nuori tulokas, jonka vaiku-
tus ulottuu vain muutaman sukupolven
taakse.

Toisaalta ”islamilaisen” opillinen

määritteleminen ei myöskään ole aivan
yksinkertaista. Yleisen harhaluulon mu-
kaan islamiin kuuluu vain sellainen, mikä
mainitaan Koraanissa. Koraani ei kuiten-
kaan ole yksin islamin opillinen perusta.
Kyseessä on lopultakin hyvin suppea teos.
Koraani sisältää vain noin 6 000 jaetta,
joista vain murto-osalla on varsinaista
opillista sisältöä.

Koraanin rinnalla uskon ensisijaisena
lähteenä toimiikin profeetan sunna. Sunna
tarkoittaa esimerkillistä toimintaa eli mi-
ten profeetta toimi, ajatteli tai sanoi mis-
säkin tilanteessa. Sunna selittää Koraania,
mutta toimii myös siitä riippumattomana
uskon lähteenä. Sunna koostuu valtavan
laajasta, rajoiltaan epäselvästä perimätie-
tomateriaalista, joka muslimien itsensäkin
mukaan sisältää luotettavuudeltaan erias-
teista aineistoa. (Shiialaisuudessa norma-
tiiviseksi katsotaan myös imaamien sun-
na, mutta tässä yhteydessä pitäydymme
sunnalaisuudessa.)

Koraani ja sunna muodostavat islamin
uskon lähteet mutta nekään eivät vielä rii-
tä uskonnollisten doktriinien muodosta-
miseen. Niiden sisältämää aineistomassaa
on tulkittava, täsmennettävä ja järjestettä-
vä. Koraani koostuu runollisesta, hyvin
moniselitteisestä kielestä ja profeetan pe-
rimätietoa tulkittaessa on aina otettava
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huomioon myös konteksti, missä hän toi-
mi tai sanoi tietyllä tavalla – ja miksi. Tätä
tulkitsevaa toimintaa harjoittaa uskonnol-
linen oppineisto eli ulama. Oppineisto toi-
mii siis uskonnollisen tiedon vartijana, vä-
littäjänä ja tulkitsijana.

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että
valtaosa muslimeista pitää islamin mukai-
sena sitä, mitä ulama katsoo islamin mu-
kaiseksi. Tämäkään asia ei kuitenkaan ole
yksinkertainen. Tulee huomata että oppi-
neisto ei ole monoliittinen eikä hierarkki-
nen ryhmä, vaan enemmänkin löyhä ver-
kosto yksittäisiä oppineita. Jo klassisella
kaudella sunnalainen oppineisto ryhmittyi
neljäksi löyhäksi lainopilliseksi koulukun-
naksi, joita kutsutaan perustajiensa mu-
kaan malikiittiseksi, hanafiittiseksi, sha-
faiittiseksi ja hanbaliittiseksi koulukun-
naksi. Koulukunnilla on omat tuomarinsa
ja lainopilliset traditionsa. Eri alueilla eri
koulukuntien valta-asemat vaihtelevat,
mutta on tärkeää huomata, että kaikki
koulukunnat pitävät toisiaan oikeaoppisi-
na, vaikka niiden tulkinnat joistakin opil-
lisista kysymyksistä eroavatkin toisistaan.
Islamissa ei  siis  ole mitään  kirkollisko-
kousten tai paaviuden kaltaista instituutio-
ta, joka määrittelisi islamin ”virallisen”
kannan kulloiseenkin esille nousseeseen
kysymykseen. Enemmänkin voidaan kat-
soa että islam koostuu opillisesta ytimes-
tä, jonka muodostavat tietyt yleisesti hy-
väksytyt riitit ja tabut. Tämän ytimen ul-
kopuolella on massiivinen määrä kysy-
myksiä, joiden kohdalla ”islamilaisuus”
on lopultakin yksittäisten oppineiden mie-
lipide. Näkemyksen arvovalta on tällöin
riippuvainen oppineen henkilökohtaisesta
arvovallasta. Muslimien parissa ollaan hy-
vin tietoisia, että näkemykset saattavat
olla toisistaan poikkeavia, jopa ristiriitai-

sia.  Tällöin kukin muslimi  voi henkilö-
kohtaisesti päättää, mitä  näkemystä  hän
seuraa.

Kreikkalaisesta perinnöstä islamiin
Islamin klassisen kauden lääketieteen val-
tavirta oli hyvin vähän velkaa pakanuuden
ajan arabien kansanparannuskeinoille.
Enemmänkin se rakentui myöhäisantiikin
perinnölle, jonka taustalla  oli hellenisti-
nen näkemys elementtien ja ruumiinnes-
teiden (veri, flegma,  musta  ja  keltainen
sappi) tasapainosta ihmisen terveyden pe-
rustajana. Galenos ja Hippokrates kään-
nettiin arabiaksi 800-luvulla ja islamilai-
sen alueen lääkärit kehittivät lääketiedettä
edelleen tämän perustan pohjalta. Tätä
traditiota voidaan kutsua kreikkalais-ara-
bialaiseksi lääketieteeksi ja keskiaikana se
loi pohjan myös eurooppalaiselle lääketie-
teelle. Kreikkalais-arabialainen lääketiede
sovelsi erilaisia tekniikoita, joiden katsot-
tiin palauttavan ruumiinnesteiden tasapai-
non. Terapiamuodot koostuivat esimer-
kiksi ruokavaliohoidoista, lääkityksestä
sekä fyysisistä hoidoista, kuten liikunnas-
ta tai kuppauksesta.

Islamilaisessa opetusjärjestelmässä
lääketiede luettiin nk. käytännöllisiin tie-
teisiin, kuten esimerkiksi matematiikka tai
logiikka. Se ei siis kuulunut uskonnolli-
siin aineisiin (arabian kielioppi, lainoppi
ym.), eikä ollut pakollinen oppiaine us-
konnollisissa kouluissa eli madrasoissa.
Sitä saattoi kuitenkin opiskella eräänlaise-
na valinnaisaineena ja ainakin lääketie-

Islamissa ei ole mitään kirkolliskokousten tai
paaviuden kaltaista instituutiota, joka määritteli-
si islamin ”virallisen” kannan kulloiseenkin esille
nousseeseen kysymykseen.
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teen perusteiden tuntemusta pidettiin osa-
na muslimioppineen koulutusta. Tämän li-
säksi islamilaisessa maailmassa oli myös
pelkästään lääketieteeseen erikoistuneita
oppilaitoksia. Kreikkalais-arabialaista lää-
ketiedettä ei myöskään voida pitää miten-
kään erityisesti islamilaisena tieteenä,
koska monet sen harjoittajat olivat arabia-
laisen kulttuurin läpikotoisin omaksuneita
juutalaisia tai kristittyjä, joilla luonnolli-
sesti ei ollut mahdollisuutta luoda uraa
varsinaisina uskonoppineina.

Yleisesti ottaen hellenististaustainen
lääketiede sulautui kivuttomasti islamilai-
seen oppineisuuteen kenttään, mutta jot-
kut oppineet nostivat esiin myös ongelma-
kohtia. Esimerkiksi  galenoslaisen lääke-
tieteen näkemys, jonka mukaan ihminen
koostuu osin tulielementistä, koettiin on-
gelmalliseksi, koska Koraanin mukaan tu-
lesta oli luotu lähinnä henkiolentoja. Eräät
oppineet pyrkivätkin islamisoimaan aika-
kauden lääketieteen hakemalla profeetan
perimätiedosta kohtia, joissa oli lääkinnäl-
listä sisältöä ja kokoamalla nämä yhteen.
Niiden pohjalta he pyrkivät sitten luo-
maan ”profeetallisen lääketieteen” al-tibb
al-nabawi. Ensimmäiset tämän suuntaiset
pyrkimykset olivat havaittavissa 800-lu-
vulla ja aikanaan tämä kirjallisuuslaji ke-
hittyi perimätiedon kokoelmista todelli-
siksi lääketieteellisiksi käsikirjoiksi. Kir-
joittajat eivät kuitenkaan lopulta rajoittu-
neet yksinomaan profeetallisen (siis py-
hän) lääketieteellisen perimätiedon ko-
koamiseen, vaan pyrkivät sijoittamaan tä-

män materiaalin aikakauden vallitsevan
lääketieteellisen teorian viitekehykseen.
Tähän oli syynä se, että perimätiedossa on
profeetan nimiin laitettu hyvin vähän lää-
ketieteellistä materiaalia. Tämä koostui
lähinnä joitakin terapiakeinoja – esimer-
kiksi kuppausta, polttoraudan käyttöä,
ruokavaliota – koskevista suosituksista tai
kielloista. Tätä aineistoa täydennettiin ja
selitettiin sitten galenoslaisen lääketieteen
valtavirran teorioilla ja käytännöillä. Siten
profeetan lääketiedettä voidaan pitää
enemmänkin kreikkalais-arabialaisen lää-
ketieteen muunnelmana kuin sen kanssa
kilpailevana lääketieteen traditiona.

Profeetallisen lääketieteen merkittävin
vaikutus oli kenties siinä, että se korosti
ihmistä myös hengellisenä olentona. Tera-
piakeinoihin lisättiin siten erilaisia uskon-
nollisia riittejä, kuten Koraanin lukua,
amulettien käyttöä ja muita maagiseksi
luettavia käytäntöjä.

Luonnollisesti kreikkalais-arabialai-
nen tai profeetallinen ”koululääketiede” ei
myöskään historiassa ollut ainoa – eikä
varmasti aina edes ensisijainen – tarjolla
oleva terapiamuoto. Myös erilaiset esi-is-
lamilaiset kansanparannustaidot olivat
yleisessä käytössä ja myös niiden vaiku-
tus on ulottunut tähän päivään asti. Ver-
rattuna nykylääketieteeseen on tärkeä
huomata, että mikään yllä mainittu tera-
piamuoto ei millään muotoa kiistänyt yli-
luonnollisten tekijöiden ja olentojen vai-
kutusta, joskin teoreettisesti pisimmälle
kehittynyt suuntaus, eli kreikkalais-ara-
bialainen lääketiede, suhtautui yliluonnol-
liseen vaikutukseen kaikkein varaukselli-
simmin. Esimerkiksi epilepsiaa sekä mie-
len sairauksia pidettiin yleisesti henkien
aiheuttamina ja myös parannuskeinot oli-
vat tämän mukaisia.

Profeetan lääketiedettä voidaan pitää enemmän-
kin kreikkalais-arabialaisen lääketieteen muun-
nelmana kuin sen kanssa kilpailevana lääketie-
teen traditiona.
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Aikakauden ihmisille – sekä kristityil-
le, juutalaisille että muslimeille – henki-
olentojen olemassaolo oli aivan yhtä luon-
nollinen asia kuin materiaalisen maailman
olemassaolo. Koraani myös yksiselittei-
sesti sanoo, että henkiolentoja eli jinnejä
on olemassa. Samoin magia hyväksytään
suhteellisen selvästi Koraanissa. Suura
113 eli Sarastuksen suura kuvaa magian
vaikutusta ja vielä tänä päivänäkin suura
on hyvin yleisessä käytössä magian ja pa-
han silmän torjumisessa: Sano: Turvaan
sarastuksen Herraan sitä pahaa vastaan,
jonka Hän on luonut, ja hämärän pahaa
vastaan, kun ilta tummuu ja niiden pahaa
vastaan, jotka sylkevät solmuihin, ja ka-
teellisen pahaa vastaan, kun hän kadehtii.
(Jakeet 1–5, Hämeen-Anttilan käännös).

Islam ja moderni lääketiede
Islamilainen kulttuuripiiri alkoi omaksua
länsimaista vaikutusta kasvavassa määrin
1800-luvun ensimmäiseltä puoliskolta al-
kaen. Aluksi länsimaiseen oppineisuuteen
suhtauduttiin epäluuloisesti, mutta ylei-
sesti ottaen muslimeilla ei ole ollut suuria
vaikeuksia omaksua modernia lääketie-
dettä islamin viitekehyksessä. Kuten myö-
häisantiikin lääketiede satoja vuosia aiem-
min, myös moderni lääketiede koettiin lä-
hinnä välineelliseksi tieteeksi, jonka
omaksuminen ei vaarantanut yksilön us-
koa, enempää kuin yhteiskunnan (ainakin
periaatteessa) islamilaista luonnetta. Isla-
milaisen maailman arvostetuimpaan isla-
milaisen oppineisuuden keskukseen, Kai-
ron al-Azhar-yliopistoon, lääketieteelli-
nen tiedekunta liitettiin 1961.

Perussyy  tähän islamin ja modernin
lääketieteen suhteellisen ongelmattomaan
suhteeseen on, että Koraani ja perimätieto
sanovat lopultakin sangen vähän lääketie-

teellisistä asioista. Oppineistolla on siten
suuri liikkumavara heidän tulkitessaan
lääketieteellisiä kysymyksiä ja hakiessaan
ratkaisua mahdollisiin ongelmakohtiin.
Asiaa helpottaa suuresti myös se, että op-
pineiston kollektiiviin mahtuu myös laaja
kirjo erilaisia mielipiteitä – jotka kaikki
ovat periaatteessa yhtä oikeita.

Asiaa voidaan havainnollistaa vertaa-
malla islamia Jehovan todistajiin, jotka
ovat edellyttäneet jäseniltään verensiirto-
kieltoa, mistä taas on seurannut lääketie-
teellisesti katsoen tarpeettomia kuolonuh-
reja. Tämä on kenties tunnetuin uskonnon
ja modernin lääketieteen välinen konflikti.
Jehovan todistajien ”uskonnollinen oppi-
neisto” koostuu Vartiotorni-seuran johto-
henkilöistä, jotka välittävät näkemyksensä
seurakunnille periaatteessa absoluuttisena
totuutena. Toisin kuin islamissa, suhteelli-
suutta tai erilaisia mielipiteitä ei hyväksy-
tä.

Verensiirtokielto perustui alun alkaen
täydelliseen väärinkäsitykseen. Ajateltiin,
että ruumis käyttäisi siirrettyä verta suun
kautta nautitun ruoan tapaan ravinnoksi.
Kun Vartiotorni-seuran johto ei lopulta
voinut kiistää sitä tosiasiaa, että verensiir-
to ei ollut ”veren nauttimista”, kielto oli jo
vakiintunut osaksi Jehovan todistajien op-
pia. Sitä ei voitu kumota kasvoja menettä-
mättä, varsinkin kun seura oli juhlinut ve-
rensiirrosta kieltäytyneitä – ja tämän seu-
rauksena menehtyneitä – seurakuntalaisia
esimerkillisinä uskovaisina. Vartiotorni-
seura on siksi ruvennut vähitellen hyväk-
symään  eri  verikomponenttien käytön –

Yleisesti ottaen muslimeilla ei ole ollut suuria vai-
keuksia omaksua modernia lääketiedettä islamin
viitekehyksessä.
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tosin pitkällisten selitysten saattelemana –
ja siten ujuttanut verensiirron hyväksy-
mistä Jehovan todistajien oppiin.

Tämänkaltainen ongelma on islamissa
käytännössä mahdoton, eikä vastaavia on-
gelmia ole ilmennytkään. Islamin pitkä
historia ja opillinen monimuotoisuus ta-
kaavat mahdollisuudet tulkinnalliseen
joustavuuteen. Islam ei ole koskaan yksi
ehdoton käytäntö, vaan pikemmin vaihto-
ehtojen kokoelma. Toisin kuin Jehovan
todistajien tapauksessa, yksittäinen virhe-
tulkinta on islamissa vain yhden oppineen
virhetulkinta, eikä se mitenkään heikennä
islamin arvovaltaa sinänsä. Vaikka Koraa-
ni onkin erehtymätön, sitä tulkitsevat op-
pineet eivät ole.

Islamismin nousu
Hyvin kuvaavan ilmaisun mukaan islam
on sekä usko että elämäntapa. Usko ei siis
ole rajattu mihinkään tiettyihin elämänti-
lanteisiin, vaan  on läsnä  arkisissa tilan-
teissa, missä (ainakin periaatteessa) pyri-
tään noudattamaan profeetan esimerkkiä.
Kuten edellä on kerrottu, kyseessä ei kui-
tenkaan ole yksi monoliittinen elämänta-
pa, vaan erilaisten tulkintojen ja paikallis-
ten käytäntöjen mosaiikki.

Poliittisen islamin nousun myötä on
kuitenkin esiintynyt pyrkimystä karsia is-
lamin historiallista monimuotoisuutta ja
luoda suurta yhtenäisteoriaa siitä, millai-
nen on islamilainen yhteiskunta ja sitä
kannatteleva islamilainen valtio. Lääke-
tieteen osalta ei  kuitenkaan  ole  noussut

esiin vastaavia kipukohtia kuten esimer-
kiksi kansalaisyhteiskunnan ja islamilai-
sen ideologian yhdistämisen kohdalla. On
tärkeää ymmärtää, etteivät islamis-
tit(kaan) pääsääntöisesti tällaista konflik-
tia hae.

Toisin kuin yleisesti kuvitellaan, isla-
mistinen ideologia ei pyri ”palaamaan
keskiaikaan”. Islamistien poliittisen ohjel-
man kantava ajatus on päinvastoin islami-
laisen maailman kehittäminen tieteellises-
ti ja teknisesti länsimaiden veroiseksi.
Tämä tarkoittaa modernin teknologian ja
luonnontieteen omaksumista osaksi isla-
milaista järjestystä. Tässä projektissa insi-
nööreillä ja lääkäreillä ajatellaan olevan
keskeinen rooli. Islamistit eivät siten ole
juurikaan kiinnittäneet huomiota esimer-
kiksi profeetan lääketieteeseen, saati pyr-
kineet elvyttämään sitä.

Ongelmakohtia
Luonnollisesti keskiaikaisten oppineiden
tulkinnat profeetan lääketieteestä ovat pe-
riaatteessa edelleen valideja siltä osin kun
ne juontuvat uskon ensisijaisiin lähteisiin,
eli Koraaniin ja traditioon. Todellisia käy-
tännön ongelmia näistä kohdista ei kuiten-
kaan muodostu, koska oppineiston tulkin-
nat sallivat aina vahvan kontekstin huo-
mioonottamisen.

Perimätiedossa on esimerkiksi mai-
nintoja siitä, että profeetta suositteli ka-
melinvirtsaa terveyden edistämiseen.
Tämä ei suinkaan tarkoita että kaikkien
maailman miljardin muslimin olisi syytä
aloittaa kyseisen eliksiirin säännöllinen
nauttiminen. Profeetta ei nimittäin sano-
nut, että kyseinen neste olisi ainoa, tai
edes suotavin aines terveyden edistämi-
seksi. Mikäli 600-luvun alussa olisi ollut
käytössä esimerkiksi vitamiinipillereitä tai

Mikäli 600-luvun alussa olisi ollut käytössä esi-
merkiksi vitamiinipillereitä tai muita ravintolisiä,
voidaan turvallisesti olettaa, että profeetta olisi
suositellut niitä.
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muita ravintolisiä, voidaan turvallisesti
olettaa, että profeetta olisi suositellut niitä.
Kamelinvirtsan nauttimisen perusteena-
han oli nimenomaisesti terveyden edistä-
minen. Tästä perimätiedon kappaleesta
voidaan  siis  johtaa  oppineiston tulkinta,
jonka mukaan profeetta suositteli terveel-
listen ainesten nauttimista ja tämähän on
kerrassaan samoilla linjoilla modernin
lääketieteen kanssa.

Toinen kuviteltavissa oleva ongelma-
kohta on mahdollinen tilanne, missä tera-
piamuoto edellyttää uskonnollisista syistä
kiellettyjen ainesten nauttimista. Käytän-
nössä nämäkään kohdat  eivät  ole  olleet
ongelmallisia. Islamin valtavirta korostaa
realiteettien huomioonottamista. Siten esi-
merkiksi kiellettyjen ruoka-aineiden, ku-
ten viinin tai sianlihan, nauttiminen on
sallittua, mikäli vaihtoehtona on nälkä-
kuolema.

Rivimuslimin perspektiivi
Yllä oleva esitys keskittyy vahvasti isla-
min oppineiston näkemyksiin ja tulkintoi-
hin. On kuitenkin huomattava, että syste-
maattisesti koulutetut uskonoppineet ovat
muslimien joukossa vähemmistönä ja hei-
dänkin koulutuksensa laatu vaihtelee. Op-
pineen islamin ja kansanhurskauden välil-
lä vallitsee jyrkkä kuilu, joka ilmenee esi-
merkiksi pyhimystenpalvonnan yleisyyte-
nä islamilaisessa maailmassa. Periaattees-
sa virallinen islam suhtautuu äärimmäisen
kielteisesti ajatukseen pyhimyksestä – tai
mistään muustakaan – välittäjänä Jumalan
ja ihmisen välissä. Tämä ”virallinen” tuo-
mitseva kanta ei kuitenkaan ole juurikaan
kyseistä käytäntöä hillinnyt.

Tavallisen muslimin käsitys islamilai-
sesta elämäntavasta ja lääketieteestä sisäl-
tää siis todennäköisesti hyvin monenta-

soista ainesta. 1) Mukana on perinteisen
oppineisuuden kautta vuosisatojen aikana
omaksuttua ainesta. Hellenistiseen lääke-
tieteeseen juontuva käsitys eri ruoka-ai-
neiden ”lämpötiloista” ja niiden vaikutuk-
sesta terveyteen elää edelleen monin pai-
koin. Esimerkiksi äärimmäisen ”kylmä-
nä” ruokana pidettyä vesimelonia, ei mis-
sään nimissä saisi nauttia ”kuumien” ruo-
ka-aineiden jälkeen. 2) Profeetallisen lää-
ketieteen käsitys Koraanin ja riittien pa-
rantavasta voimasta on yleinen. Sairaalle
luetaan Koraania, tai sen säkeitä käytetään
parantavina talismaaneina. 3) Samoin
kansanhurskauden muodot ovat edelleen
voimissaan. Esimerkiksi usko pyhimysten
hautojen ja pyhäinjäännösten parantavaan
voimaan on hyvin vankka oppineiden tuo-
mitsevasta asenteesta huolimatta. Pahaa
silmää ja vastaavia yliluonnollisia tekijöi-
tä pidetään myös yleisesti tautien aiheut-
tajina ja näitä pyritään torjumaan erilaisin
maagisin keinoin,   jotka saattavat olla
luonteeltaan esi-islamilaisia, esimerkiksi
shamanistisiin käytäntöihin pohjaavia. 4)
Lopuksi on vielä moderni lääketiede, joka
– ainakin henkilökohtaisen kokemukseni
perusteella – on kaikista luotetuin ja ta-
voitelluin terapiamuoto. Valitettavasti se
ei ole alkuunkaan kaikkien muslimien
ulottuvilla, vaan varsinkin köyhempien on
turvauduttava perinteisempiin parannus-
keinoihin. Perinteisen uskomuslääketie-
teen harjoittamisen syynä ei siis välttä-
mättä ole ihmisten ”takapajuisuus” tai us-
konnollisuus, vaan yksinkertaisesti köy-
hyys. Muutakaan vaihtoehtoa ei ole.

On myös huomattava, että tavallinen
muslimi ei todennäköisesti vaivaa pää-
tään yllämainittujen terapiamuotojen eri-
laisilla teoreettisilla lähtökohdilla eikä
hän todennäköisesti edes pystyisi niitä ni-
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meämään. Parannusta haetaan sieltä, mis-
tä sitä saa.

Lopuksi
Länsimaissa usein hämmästellään monien
muslimien taipumusta pitää tiukasti kiinni
omien käsitystensä islamilaisuudesta,
vaikka ne ajoittain olisivatkin ilmiselvästi
vain paikallista tapakulttuuria. Tähän on
syynä se, että vaikka kehittyneempi isla-
milainen oppineisuus ei välttämättä saa-
vuta kaikkia kansankerroksia, on käsitys
islamista kokonaisvaltaisena elämäntapa-
na hyvin vakiintunut. Monet muslimimaat
ovat edelleen vahvasti maaseutuvaltaisia
alueita, joissa yhteisö vahvistaa käsitys-
tään oman elämäntavan ja tapakulttuurin
oikeellisuudesta – eli islamilaisuudesta.
Mikäli henkilö joutuu äkillisesti vaihta-
maan sosiokulttuurillista ympäristöään,
vaikkapa maastamuuton yhteydessä, hän
todennäköisesti joutuu suojaamaan identi-

teettiään takertumalla entistä tiukemmin
omaan kulttuuriperintöönsä. Miten pitkäl-
le tämä perintö on opillisen, ortodoksisen
islamin mukaista, on sitten kokonaan toi-
nen asia.

Kirjallisuutta
Islamilainen lääketiede eri osa-alueineen
on  kohtuullisen  paljon tutkittu  aihealue.
Aiheesta kiinnostunut lukija voi aloittaa
perehtymällä vaikkapa Peter Pormannin
teokseen Medieval    Islamic Medicine
(Edinburgh University Press, 2007) tai
hieman vanhempaan Manfred Ullmannin
Die Medizin im Islam (Leiden, 1970 engl.
1978). Profeetan lääketieteen kohdalla
erinomainen lähde on Irmeli Perhon väi-
töskirja The Prophets Medicine (Finnish
Oriental Society, 1995). Encyclopaedia
Islamican yleisartikkeli ”Tibb”, sekä lu-
kuisat yksittäiset lääketieteelliset hakusa-
nat ovat myös olleet arvokkaita tämän esi-
tyksen koostamisessa.
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Elina Grönlund

Murha, synti vai sairaus?

– itsemurhan ongelma

Itsemurhaan sisältyy vielä nykyaikanakin
jotakin salaperäistä, käsittämätöntä, kiel-
lettyä ja synnillistä vaikka siitä on puhuttu
ja kirjoitettu ja sitä on tutkittu paljon.
Tuntevatko läheiset edelleen häpeää ja
syyllisyyttä, koska heidän perheenjäse-
nensä, ystävänsä tai työtoverinsa on teh-
nyt vakavan synnin: kuollut oman käden
kautta? Vallitsevatko useita satoja vuosia
vanhat ankarat uskonnolliset ja juridiset
suhtautumistavat edelleen ihmisten käsi-
tyksissä? Onko itsemurha yhteiskunnalli-
nen ongelma tai sairaus siinä missä diabe-
tes, syöpä, alkoholismi tai liikennekuole-
mat, ja pitäisikö siihen puuttua samalla ta-
valla?

Itsemurha sanana ja käsitteenä
Sana ”itsemurha” on leimaava ja luokitte-
leva ja tuo mieleen murhan ja samalla aja-
tuksen rikoksesta. Murhia tehdään, mutta
tehdäänkö itsemurhia? 1500-luvulla on
puhuttu itsensä surmaamisesta, ei murhas-
ta. ”Mennä surmilleen” on ollut kansan
käyttämä ilmaisu. Vuoden 1688 kirkko-
laissa on käytetty ilmaisuja ”henkens huk-
kaaja” ja ”itsens tappaja”. Ruotsin valta-
kunnan lain suomennoksessa on ollut il-
maisu ”henkens hukkaaja” tarkoittamassa
sellaista,  joka  ”tahdollans itzens on hu-
cannut”. Vuoden 1759 laki käytti ”itsens-

surmaaja” -käsitettä, joka oli käytössä sa-
dan vuoden ajan. Kielitoimisto ehdottaa
käytettäväksi ilmaisua ”kuolla oman kä-
den kautta”, ”päättää itse elämänsä” tai
”kuolla omasta tahdostaan”. On kuitenkin
syytä mainita, että ”kuolla omasta tah-
dostaan” ei ole oikea ilmaisu, koska nyky-
tiedon mukaan itsemurha ei juuri milloin-
kaan ole oman vapaan tahdon ratkaisu.
Kyse on ennemminkin siitä, että ihminen
on joutunut mahdottomaan tilanteeseen,
johon hän ei löydä enää muuta ulos-
pääsyä.

Vanhat käsitykset ja käytännöt
Kristinuskossa itsemurhiin suhtauduttiin
kauan  pyhän Augustinuksen (354–430)
ja Tuomas Akvinolaisen (1225–1274)
ajattelua seuraten. Tuomas Akvinolainen
piti itsemurhaa viidennen käskyn rikko-
misena ja lisäsi perusteita: itsemurha on
luonnon vastainen, koska ihminen luon-
taisesti suojelee itseään vahingoittumisel-
ta. Se on kuolemansynti. Se on rikos yh-
teiskuntaa vastaan, koska ihminen on yh-
teisön jäsen. Elämä on Jumalan lahja ja
hänen  omaisuuttaan, ja sen vuoksi vain
Jumala voi päättää elämästä ja kuolemas-
ta. Reformaatio 1500-luvun lopulla toi
joitakin lievennyksiä suhtautumistapoi-
hin, mutta sekä Augustinuksen että Tuo-
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mas Akvinolaisen ajattelu jättivät jälkensä
myös reformoidun ja luterilaisen kirkon
käsityksiin. Lutheria kiinnosti itsemurha,
sillä hänellä itselläänkin oli ollut itsetu-
hoon liittyviä ajatuksia ja hän oli pelännyt
menettävänsä henkisen tasapainonsa. Hän
ajatteli, että paha on saanut vallan itse-
murhan tehneen elämässä ja johtanut ih-
misen syntiin, jolloin tämä ei enää ole
nähnyt Jumalan anteeksiantoa. Lutherin
mielestä yhteiskunnan virallinen taho oli
oikeutettu pelottelemaan ehkäisevässä
merkityksessä kansaa itsemurhaan liitty-
vissä kysymyksissä.

Ruotsi-Suomen kirkkojärjestys vuo-
delta 1571 on jakanut hautaustoimitukset
neljään ryhmään: julkiseen, hiljaiseen, pa-
heelliseen ja häpeälliseen. Säädöstä täy-
dennettiin myöhemmin, mutta se on ollut
voimassa vielä 1800-luvulla. Julkinen ja
kunniallinen hautaus   suoritettiin tietyn
kaavan mukaisesti ”kristillistä” elämää
eläneille, jotka olivat kuolleet normaaleis-
sa olosuhteissa. Häpeällinen hautaus (eli
”kristitön”) toimitettiin niille vainajille,
jotka olivat olleet kirkon kirouksessa, oli-
vat tehneet tietoisesti itsemurhan tai jotka
oli teloitettu. Tällöin ruumis oli haudatta-
va teloituspaikalle tai metsään, mutta ei
siunattuun maahan, ja hautauksen toimitti
pyöveli.  1600-luvulta lähtien itsemurha-
yritystä pidettiin väkivaltarikoksena ja sii-
tä rangaistiin joko sakolla tai kirkon julki-
sella rangaistuksella. Vuonna 1734 lakia
kovennettiin ja yrityksestä saattoi joutua

vankilaan tai saada vitsoja tai raippo-
ja.1868 tuli voimaan uusi kirkkolaki, jon-
ka mukaan itsemurhassa kuolleen ruumis
voitiin haudata hiljaisin menoin  kirkko-
maalle. Häpeällisen hautaamisen käytäntö
poistettiin. Hiljainen hautaaminen jatkui
vuoteen 1919 saakka pahojen rikollisten
ja itsemurhassa kuolleiden ruumiita hau-
dattaessa.

Nykyajan kristillisyys ja itsemurha
Vaikka valtioneuvosto oli hyväksynyt
asetuksen, jonka mukaan itsemurhassa
kuolleen ruumis saatiin haudata samanlai-
sin menoin kuin muutkin vainajat, kirkko
kannatti edelleen yhteiskunnan itsemurha-
kieltoa omalla hautauskäytännöllään ja
tuomitsevalla suhtautumisella. Sukujen si-
säisiä ja huolellisesti varjeltuja salaisuuk-
sia ovat olleet viime aikoihin asti itsemur-
hassa kuolleet suvun jäsenet, joiden kuo-
lintavasta ei ole kerrottu kaikille perheen-
jäsenillekään. Käsitys itsemurhasta kuole-
mansyntinä ei ole kokonaan kadonnut ih-
misten mielistä. Yhä vielä pohditaan itse-
murhassa kuolleen tuonpuoleista kohta-
loa. Hannu Sorri kertoo siitä, miten
1800-luvun lopulla kirkon näkemykset al-
koivat  muuttua, ja ihmisen elämäntilan-
netta alettiin ymmärtää yksilölliseltä kan-
nalta. Alettiin nähdä ihmisen hätä ja ym-
märrettiin henkisen tuen merkitys. 1895
Yhdysvalloissa käynnistettiin auttamistoi-
minta kirkon tuella. Toiminta levisi Eu-
rooppaan, ja1950-luvun alussa perusti
anglikaanipappi Chad Varah Lontoossa
auttavan puhelinpalvelun, joka laajeni va-
paaehtoisten tultua mukaan toimintaa.
Kyseinen ”samaritaanien” työ on laajalti
tunnettua ja se on ollut esikuvana muulle
vastaavalle toiminnalle. Pohjois-Euroo-
passa toiminnasta ovat vastanneet luteri-

Luther ajatteli, että paha on saanut vallan itse-
murhan tehneen elämässä ja johtanut ihmisen
syntiin, jolloin tämä ei enää ole nähnyt Jumalan
anteeksiantoa.
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laiset kirkot. Suomessa Palveleva puhelin
aloitti kyseisenlaisen toiminnan 1964.

Ortodoksisen ja katolisen kirkon
ajattelua
Matti Sidoroffin mukaan ortodoksinen
kirkko ei hyväksy itsemurhaa, kuten sitä
ei hyväksy yhteiskuntakaan. Kirkko ym-
märtää, että itsemurhassa ollaan lähellä
syntiä Pyhää Henkeä vastaan, jolloin ky-
symyksessä on mahdollisesti Jumalan tie-
toinen hylkääminen. Silloin ei voida pu-
hua ”autuaallisesta kuolonuneen nukku-
misesta”. Arkkipiispa Leo sanoo haastat-
telussa, ettei itsemurhassa ole kysymys ih-
misen omasta tahdostaan tekemästä vää-
rästä ratkaisusta. Hän ei vain enää jaksa-
nut elää, hän oli niin sairas, niin ahdistu-
nut ja väsynyt, ettei pystynyt mihinkään
eikä voinut tehdä mitään valintaa. Sairau-
den ja terveyden raja hämärtyy silloin,
kun ihminen on vakavasti masentunut,
mutta hänellä ei kuitenkaan ole diagnosoi-
tua sairautta. Arkkipiispa Leo on joutunut
asian kanssa vastatusten, kun hiippakun-
nan papit ovat kysyneet häneltä, siuna-
taanko itsemurhassa kuollut. Hänen mie-
lestään siunataan. Me emme voi päästä si-
sälle toisen ihmisen ajatuksiin emmekä
hänen tunteisiinsa, mutta armahtava ja
laupias Jumala näkee hänet. Arkkipiispa
muistuttaa, että ortodoksisella kirkolla on
kaikki välineet nykyajan ihmisen ahdis-
tuksen hoitamiseen.

Katolisen kirkon katekismuksen mu-
kaan ihminen on vastuussa elämästään Ju-
malalle, koska hän on velvollinen säilyttä-
mään elämänsä sielunsa pelastukseksi ja
hänen kunniakseen, jolta on elämän saa-
nut. Ihminen on elämänsä vaalija, ei sen
omistaja. Itsemurha on vastoin elämän
varjelemista ja säilyttämistä ja vastoin oi-

keaa itsensä rakastamista. Se sotii Juma-
laan kohdistuvaa rakkautta vastaan ja
loukkaa myös lähimmäisenrakkautta re-
piessään rikki perhesiteet. Jos itsemurha
tehdään esikuvana nuorille, silloin on
syyllistytty vakavaan pahennukseen. Va-
paaehtoinen avun antaminen itsemurhassa
on vastoin moraalilakia. Vakavat psyykki-
set häiriöt, tuskaisuus ja kohtalon iskui-
hin, kipuihin ja kidutukseen kohdistuva
pelko voivat vähentää itsemurhan tehneen
vastuuta. Kirkko rukoilee niiden ihmisten
puolesta, jotka ovat riistäneet hengen it-
seltään ja siunaa kaikki vainajat samalla
tavalla huolimatta kuolinsyystä. Catholic
Herald -lehden kolumnisti Ronald Rol-
heiser haluaa kirjoittaa kerran vuodessa
artikkelin itsemurhasta, että asiaa alettai-
siin ymmärtää paremmin. Jälkeenjääville
jää usein surun lisäksi myös viha, pelokas
ahdistus ja syiden etsintä. Monet kokevat
syyllisyydentunteita ajatellessaan, etteivät
ymmärtäneet tai osanneet auttaa. Mutta
rakkaus, huolenpito, rukoukset ja ponnis-
telut eivät voineet auttaa läheistä. Tätä
Rolheiser ei sano perustellakseen yleistä
tunteettomuutta. Hänen mielestään itse-
murha on sairaus, joka ymmärretään vää-
rin. Se ei ole vapaaehtoisesti valittu rat-
kaisu. Kuolema seuraa samalla tavalla
kuin aidsin tai syövän ollessa kysymyk-
sessä, kun ihmisen tunne-elämän immuu-
nijärjestelmä pettää. Samoin kuin puhum-
me syövän uhreista, niin voimme puhua
myös itsemurhan uhreista. Haavoittuneet
ihmiset, joista tuli itsemurhan uhreja, ovat
turvassa Jumalan käsissä. Kun itsemur-

Kun itsemurhassa kuollut herää toisella puolella,
hän kohtaa lempeän Kristuksen, joka sanoo: rau-
ha sinulle!
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hassa kuollut herää toisella puolella, hän
kohtaa lempeän Kristuksen, joka sanoo:
rauha sinulle! Aivan kuin äiti pitää vasta-
syntynyttä lastaan sylissään, niin Jumala
ottaa itsemurhan uhrin vastaan kuoleman-
jälkeiseen elämään.

Omaiset ja läheiset
Vuonna 1997 perustettiin Helsingissä Su-
runauha-yhdistys itsemurhassa kuolleiden
vertaistukitoiminnan käynnistämiseksi
Suomen Mielenterveysseuran tukiessa
toimintaa. Toiminta levisi nopeasti monil-
le paikkakunnille ympäri Suomea. Kirk-
kojen ja muiden yhteisöjen järjestämät su-
ruryhmät, joihin osallistuu paljon pitkään
kestäneeseen sairauteen kuolleiden omai-
sia, eivät anna sitä tukea ja apua sureville
kuin mitä vertaisten kanssa keskustelu an-
taa. Ei ole myöskään itsestään selvä asia,
että kaikki sururyhmien ohjaajat, papit ja
diakoniatyöntekijät, osaisivat suhtautua
asian vaatimalla tavalla itsemurhassa
kuolleen omaiseen. Flemish Working
Groups for Suicide Survivors on laatinut
luettelon itsemurhassa kuolleiden läheis-
ten oikeuksista. Sitä on Surunauha-yhdis-
tyksessä muokattu suomalaiseen kulttuu-
riin soveltuvaksi. Luettelossa on 10 koh-
taa, joista pari esimerkkiä: läheisellä on
oikeus mieltää itsemurha monen toisiaan
vahvistavan, sietämätöntä tuskaa aiheutta-
neen tekijän lopputuloksena. Itsemurha ei
ole vapaan tahdon ratkaisu. Läheisellä on
oikeus ymmärtää, ettei mikään ole ennal-
laan ja myös oikeus odottaa tätä ymmär-
rystä muilta: on elämä ennen itsemurhaa
ja elämä sen jälkeen.

Päätteeksi
Maallistuneessa yhteiskunnassa on vaikea
nähdä ihmisen heikkoutta. Jokainen voi

kuitenkin omalta osaltaan olla kantamassa
toisen ongelmia arjen tilanteissa työpai-
kalla ja muissa kohtaamisissa. Esimerkik-
si työpaikka- ja koulukiusaamiseen voi-
daan puuttua. Myötätuntoinen toisen ih-
misen huomaaminen, kiittäminen, kan-
nustaminen ja huolenpito voivat auttaa
masentuneena ongelmiensa kanssa kamp-
pailevaa  ihmistä. Kuka tahansa voi olla
kumppani silloin, kun joku yrittää yksin
selviytyä vaikeuksiensa kanssa. Kristilli-
nen vastaus itsemurhaan ei saisi olla kau-
hu, pelko ihmisen iankaikkisesta pelastu-
misesta eikä ahdistunut itsetutkistelu siitä,
mitä surevat eivät tehneet. Itsemurha on
kauhea tapa kuolla, mutta se on ymmär-
rettävä sinä, mitä se on: tunne-elämän va-
kavana sairautena ja yhteiskunnallisena
ongelmana. Milloin valtiovalta ottaa avoi-
men ennaltaehkäisevän kannan itsemur-
hakysymykseen? Liikennekuolemista ol-
laan huolestuneita ja luvataan yhteiskun-
nan varoja niiden ehkäisemiseksi. Vuonna
2006 niitä oli 380 (Aamulehti 24.6.2008).
Milloin luvataan varoja  itsemurhien eh-
käisyyn, joita yhä edelleen on lähes 1000
joka vuosi?

Lähteitä:
Itsemurhien ehkäisyyn tarvitaan välittä-
mistä.  Suomen  Mielenterveysseuran tie-
dote 7.9.2004 maailmanlaajuisen 10.
syyskuuta vietettävän itsemurhien ehkäi-
sypäivän johdosta.
Katolisen kirkon katekismus (2005).
KKK 2280 – 2283. Libreria Editrice Vati-
cana. Suomalainen teksti. Katolinen tie-
dotuskeskus 2005. Kolehmainen Taru
(2003). Itsensä hukkaamisesta itsemur-
haan. Itsemurhan tehneiden läheiset ry/Jä-
sentiedote 2 / 2004
Matihalti Hellevi (2004). ”Hän joka ei
jaksanut elää”. Arkkipiispa Leon ajatuksia
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lähtö. Kirjoituksia pohjoisesta kuoleman-
kulttuurista. Suomalaisen Kirjallisuuden
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victims of suicide like a tender mother.
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Sidoroff Matti (toim.) 2005). Matka tuo-
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NÄKÖALOJA

Entäpä jos

Synkät pilvet ovat saavuttaneet kaupungin
keskustan ja purkavat muutaman raskaan
pisaran jälkeen mahtavana saderyöppynä
kesän viimeisistä päivistä nauttivien ih-
misten ylle. Näiden joukossa on myös Ju-
hani, yksi naispappeuden vastustajien pai-
kallisia keulamiehiä. Syyskiireitään enna-
koiva piispa on kutsunut Juhanin luokseen
juuri tänään, eikä tämä monissa liemissä
keitetty keski-ikäinen mies tiedä, mitä
vierailulta pitäisi odottaa. Hän on piispan
pyynnöstä  selvittänyt joukkojensa  maal-
likkoaktiivien lukumäärää eri paikkakun-
nilla ja valmistautunut tekemään selkoa
sitä, missä kaivataan yksinomaan tunnus-
tuksellisina pidettyjen miespappien toi-
mittamia jumalanpalveluksia. Riennet-
tyään pari korttelia kaatosateessa Juhani
pääsee tuomiokapitulin ovelle ja sulkee
sateenvarjonsa. Pitäisi ryhtyä kuntoile-
maan, hän tuumaa hengästyneenä.

Piispan työhuoneen ovi on auki, ja
vahtimestari ohjaa Juhanin sisälle. Piispa
kättelee vieraansa ja ohjaa hänet neuvotte-
lupöytään, jossa iltapäiväkahvit odottavat.
”Maistuuko kuuma kupillinen,” kysyy
piispa kahvipannu kädessään. ”Maistuu,”
sanoo Juhani, ja lisää piispan täyttämään
kuppiin kaksi palaa sokeria, joita hän al-
kaa sekoittaa odottavan näköisenä. Istuu-

duttuaan piispa lisää kahviinsa lorauksen
maitoa ja pohtii mielessään, miksi Juhani
juo kahvinsa makeana. Onkohan tapa vain
siirtynyt isältä pojalle? Hän itse lakkasi
käyttämästä sokeria, kun hänen ensim-
mäinen tyttöystävänsä sanoi, ettei kos-
kaan pane sokeria teehen eikä kahviin.

Piispa on hetken sanomatta mitään,
mutta aloittaa lopulta: ”Voit varmasti ku-
vitella, että vaikeinta tässä työssä on olla
kaikkien piispa. Mutta minä haluan olla
sinun ja kaikkien muidenkin piispa.” Ju-
hani ei ymmärrä, mihin piispa pyrkii,
mutta sanoo varmuuden vuoksi: ”Kutsuit-
ko minut tänne kertoaksesi, että kirkossa
on seinät leveällä ja katto korkealla?”
Piispa jatkaa: ”Kutsuin sinut tänne siksi,
että sinun kanssasi voi keskustella ja pu-
hua suoraan. Unohdetaan hetkeksi muut
riidat  ja keskitytään teidän  tilanteeseen-
ne.” Juhani huomaa jo piispan ilmeestä,
mitä hän odottaa, ja kaivaa muistiinpa-
nonsa esiin. Hänen esitettyään asiansa
miehet päätyvät keskustelemaan tarkem-
min siitä, missä naispappeuden vastusta-
jilla on jumalanpalveluksia ja kuinka pal-
jon ihmisiä niissä keskimäärin käy. Piispa
sanoo lopuksi: ”Entäpä jos teillä olisi oma
seurakunta? Te saisitte muutaman kolme
eri puolilla sijaitsevaa kirkon käyttöönne
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jumalanpalveluksia ja kasuaalitoimituksia
varten. Teille varattaisiin näistä kirkoista
vakioajat, ja te voisitte sopia hiippakun-
nan kanssa tarvittavan papiston palkkaa-
misesta. Miltä vaikuttaa?”

Juhani hämmentää mietteliäästi ma-
keaa kahviaan ja vastaa hetken hiljaisuu-
della. Hän tietää, että osa naispappeuden
vastustajista ei voisi missään tapauksessa
ottaa tuollaista ehdotusta vakavasti, kun
taas toiset – hän itse mukaan lukien – oli-
sivat valmiit neuvottelemaan siitä. Kun
hän lopulta sanoo varovasti, että asiasta
voisi alustavasti keskustella, piispa jatkaa:
”Jotkut näkevät jo sielunsa silmillä, että te
lähdette ovet paukkuen, perustatte oman
kirkkokuntanne ja alatte riidellä keske-
nänne. Kyynisimmät meistä muista suo-
rastaan toivovat, että te häivytte ja katke-
roidutte. Minä en halua, että niin tapahtuu.
Minä haluan, että te voitte toteuttaa us-
koanne tässä kirkossa samoin kuin kaikki
muutkin. Haluan tehdä  tässä hiippakun-
nassa kaikille mahdollisimman selväksi,
että usko Kristukseen ei ole nollasumma-
peli, jossa yhden uskon elintila on toiselta
pois. Se ei ole olemassaolon taistelua, ei
sotaa, jossa taistellaan voitosta, ei pokeria,
jossa omat kortit pelataan niin taitavasti
kuin mahdollista.” Piispa pitää tauon ja
sanoo: ”Sinä tiedät, mitä minä tarkoitan.
Tarvitaan vain yksinkertainen oivallus:
hengellisessä elämässä ei ole kysymys
vallasta, vaan ihmisen ja Jumalan välises-
tä suhteesta. Kirkko on tämän suhteen pal-
velija, riippumatta siitä, kenen tai millai-
sen kirkon jäsenen jumalasuhteesta on ky-
symys.”

Juhani vastaa välittömästi maltillisel-
la, mutta määrätietoisella äänellä: ”Siis
kaikki kelpaa ja kaikki käy. Armoa polku-
myyntiin. Niinkö?” Piispa katsoo Juhania
silmiin ja sanoo hänelle: ”Tässä kirkossa

on monenlaisia kristittyjä, eikä kukaan
meistä pysty pakkokeinoilla muuttamaan
muita itsensä kaltaisiksi. Sen sijaan kaikil-
le pitää olla oman uskonsa näköinen tila.
Ja suoraan sanoen: en halua päästää teitä
naispappeuden vastustajia heittäytymään
marttyyreiksi.” Piispan viimeinen lause
osuu arkaan paikkaan. Juhani sanoo suo-
raan: ”Emmekö me muka ole saaneet kär-
siä siksi, että pidämme kiinni Raamatun
selvästä sanasta? Joskus näyttää siltä, että
kirkolle kelpaavat kaikki muut paitsi raa-
matulliset kristityt.” Piispa vastaa: ”Entä-
pä jos jättäisimme koko tämän kelpaamis-
kysymyksen Jumalan huoleksi? Siitä tuli-
si täysi farssi, jos minun tai sinun pitäisi
ryhtyä jakamaan ihmisiä vuohiin ja lam-
paisiin. Minusta on parempi, että kaikki
ne, jotka haluavat elää ja olla tässä kirkos-
sa, keskittyvät viimeisen sanan saamisen
sijasta olemaan paljaammin ja avoimem-
min oma itsensä. Vasta sellaisesta lähtö-
kohdasta käsin erilaisten ihmisten välillä
voi löytyä jotakin aidosti yhteistä.” Piispa
huomaa langenneensa saarnaamaan yh-
delle kuulijalle ja juo jäähtyneen kahvinsa
loppuun.

Juhani  ei niele piispan sanoja, vaan
esittää oman kantansa. Pitkähkön keskus-
telun jälkeen Juhani toteaa piispalle: ”En
todellakaan ole kanssasi samaa mieltä sii-
tä, millaista teologiaa kirkossa pitää tehdä.
Mutta selvitän ensin toisten kanssa, voi-
daanko ehdotuksestasi keskustella.” Piis-
pa nousee, kättelee hänet ja sanoo: ”Hyvä.
Muista ottaa sateenvarjosi eteisestä. Teli-
neemme on täynnä vieraiden unohtamia
varjoja.” Ulkona sade on jo tauonnut ja
ilma  raikastunut. Ulos päästyään Juhani
kaivaa  taskustaan vaimon laatiman os-
toslistan ja suunnistaa kohti kauppakes-
kusta.

Stimulus
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ARVIOT

Niko Huttunen
KAUPUNKISOTAA 1918

Laura Kolbe & Samu Nyström: Helsinki 1918. Pääkaupunki ja sota. Minerva 2008.
177 s.
Timo Malmi & Ari Järvelä: Tampere tulessa 1918. Otava 2008. 251 s.
Tuomas Hoppu & julkaisutyöryhmä (toim.): Tampere 1918. Tampereen museoiden
julkaisuja 100. 2008. 286 s.

Jostain syystä tasavuodet pistävät aina
pohtimaan mennyttä. Niin on käynyt nyt-
kin, kun kapinakeväästä on kulunut 90
vuotta. Kirjasato alkoi karttua jo syksyllä
2007 ja tein neljästä julkaisusta selkoa
Vartijassa 5–6/2007. Nyt on vuorossa kol-
me tänä keväänä julkaistua teosta, jotka
käsittelevät kapinatapahtumia Helsingissä
ja Tampereella. Toisen maailmansodan
peruja on se sitkeä harhaluulo, että suo-
malaista sotaa käydään vain metsässä.
Esiteltävät kirjat osoittavat, että näin ei ol-
lut edes 1900-luvun alun agraari-Suomes-
sa.

Kahden kaupunkitutkijan, professori
Laura Kolben ja tutkija, FM Samu Ny-
strömin teos käsittelee Helsingin tapahtu-
mia. Kirja jakaantuu kahteen osaan. En-
simmäisen osan on kirjoittanut Nyström,
joka käsittelee Helsinkiä ja helsinkiläisiä
sodassa. Hän aloittaa kapinaa edeltävistä
vuosista ja käy läpi sotatapahtumat ke-
väällä 1918. Kolbe puolestaan jatkaa tästä
ja keskittyy siihen, miten kapinaa myö-
hemmin muistettiin. Sekä Nyström että
Kolbe sijoittavat Helsingin tapahtumat
osaksi koko maan tapahtumia. Kirja toi-
miikin yleiskatsauksena kapinavuoteen,

vaikka pääkaupunki onkin kirjan keskiös-
sä.

Kirjassa tukeudutaan aika pitkälle
aiempaan tutkimukseen ja  uuden  tiedon
osuus on lopulta varsin rajallinen. Tässä-
kään kirjassa ei tehdä selkoa Helsingin
punakaartista, jonka niin sanotut A-yksi-
köt vetivät taidossa, kurissa ja varustuk-
sessa varsin hyvin vertoja valkoisten jou-
koille. Suomenlinnan massiivinen vanki-
leiri ohitetaan varsin nopeasti, vaikka siitä
olisi ollut tutkimustietoakin saatavilla. On
kuitenkin huomattava, ettei teos ole varsi-
nainen tieteellinen tutkimus vaan yleisem-
pi tietokirja ja sellaisena puolustaa paik-
kaansa.

Kolbe  kertoo seikkaperäisesti saksa-
laisten toimeenpanemasta valtausparaatis-
ta ja sankarihautajaisista sekä valkoisten
voitonparaatista toukokuussa 1918. Lisäk-
si huomiota saa kaupungin muistomerkki-
kulttuuri. Kolben teksti painottuukin val-
koisten muistoihin, josta on jäänyt paljon
enemmän ja paljon näkyvämpää lähdema-
teriaalia kuin punaisten muistoista. Välillä
valkoisten lähteiden ideologiset painotuk-
set ovat siirtyneet Kolben omaan tekstiin.
Hän esimerkiksi puhuu siitä, miten kau-
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punki vapautettiin punaisista. Tämä on
varsin yllättävää, kun muistaa, että Kolbe
on äskettäin kannattanut Lenin-patsaan
pystyttämistä Helsinkiin. Ehkä tällainen
on ajan merkki: enää ei tarvitse olla pu-
nainen tai valkoinen.

Valkoisten maalis-huhtikuussa 1918
suorittama Tampereen valtaus kuuluu
Suomen historian suurimpiin taisteluihin
ja vastaavaa kaupunkisotaa ei maassam-
me ole sen jälkeen nähty. Ei ihme, että
Tampereen tapahtumat ovat kirvoittaneet
useampiakin kirjoja. Varhaisempia ovat
K. V. Kaukovallan Tampereen seudun
kapinahistoria ja Erkki Palolammen
Tampere taistelee 1899–1944. Heikki
Ylikankaan viidentoista vuoden takainen
Tie Tampereelle oli monessa suhteessa
käänteentekevä ja paljon huomiota herät-
tänyt tutkimus. Luulisi, ettei näiden jäl-
keen olisi enää mitään sanottavaa, mutta
sanottavaa tuntuu edelleen olevan.

Kahden historiantutkijan, FL Timo
Malmin ja FM Ari Järvelän Tampere tu-
lessa 1918 on kokoelma aikalaismuistel-
mia Tampereen taistelusta. Ääneen pääse-
vät niin sotilaat kuin siviilit, punaiset ja
valkoiset, päällystö ja miehistö, ruotsalai-
set ja suomalaiset. Säännöllisesti esitel-
lään myös punaisen yleisesikunnan sota-
päiväkirjan merkintöjä.

Malmi ja Järvelä ovat järjestäneet ma-
teriaalin kronologisesti lähes kolmen vii-
kon ajanjaksolle. Kullekin vuorokaudelle
on oma lukunsa, jossa lyhyen yleisjohdan-
non jälkeen on kyseistä päivää koskevia
muistelmia. Tekijät pyrkivät antamaan
kokonaiskuvan taistelun kulusta, mutta
yksilöperspektiivistä käsin. Ratkaisu joh-
taa siihen, että yksittäiset muistelmat pät-
kitään palasiin eri päiville ja yksilöpers-
pektiivit jäävät hieman pirstaleisiksi –
mikä ei postmodernina aikana ole pelkkä
moite.

Hauskana yksityiskohtana   mainitta-
koon punaisten johtoon kuuluneen Gun-
nar Keltamäen arvio sotilastaidoistaan.
Hän katsoi olevansa sopiva johtotehtä-

vään, koska oli lapsena käynyt katsomas-
sa sotilasvälskärinä toiminutta isäänsä tä-
män työpaikalla. Arvio kertoo jotain pu-
naisten sotataidon tasosta. Teloitusmuis-
telmat  kuuluvat  sitten niihin vähemmän
hauskoihin yksityiskohtiin. Muutamat
ruotsalaiset vapaaehtoiset näyttävät sy-
västi järkyttyneen tapahtumista, yksi pisti
ne suomenkielisten valkoisten piikkiin.
Tosiasiassa teloittajat puhuivat molempia
kotimaisia eivätkä naapurimaan vapaaeh-
toisetkaan selvinneet puhtain paperein.

Toinen Tampereen tapahtumia käsit-
televä kirja on Tampereen yliopiston his-
toriantutkijoiden kirjoittama seikkaperäi-
nen ja tieteellinen    artikkelikokoelma
Tampere 1918. Kirja liittyy Tampereen
museokeskus Vapriikissa esillä olevaan ja
huolellisesti valmisteltuun näyttelyyn.
Pääosa kirjan artikkeleista on FT Tuomas
Hopun kirjoittamia. Hoppu väitteli pari
vuotta sitten mielenkiintoisella tutkimuk-
sella Venäjän armeijaan ensimmäisen
maailmansodan aikana vapaaehtoisesti
värväytyneistä suomalaisista. Täysin
unohduksiin vaipunut aihe pakotti Hopun
perusteellisiin tutkimuksiin. Saatu koke-
mus näkyy Tampere-kirjassakin, jossa
hän muun muassa toteaa, että kaupungista
lähdettiin innokkaammin Venäjän armei-
jaan kuin (sittemmin) maineikkaaseen
jääkäriliikkeeseen.

Hoppu on onnistunut jäljittämään mo-
nen Tampereen taistelun jalkoihin jääneen
venäläisupseerin kohtalon ja osoittaa, ett-
eivät valkoiset aina teloittaneet näitä suo-
ralta kädeltä. Osa jopa sai luvan liikkua
valtauksen jälkeen aseistettuna. Naiskaar-
tilaisiakin kohdeltiin lempeämmin kuin
myöhempi perinne on uskonut. Hän ku-
moaa myös käsityksen, että valkoiset oli-
sivat ampuneet Lindellin koululla olleen
kenttäsairaalan potilaat.  Taustalla ei ole
pyrkimystä pestä valkoisia puhtaiksi, vaan
korjata yksittäisiä vääriä tietoja. Marko
Tikka kertoo artikkelissaan, että yleinen
mielikuva rajuista teloituksista on edel-
leen oikea: vainajat lasketaan useissa sa-
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doissa ellei jopa päästä yli tuhannen. Tik-
ka on laatinut kirjaan myös lähikuvan Pis-
palan ja lähiseutujen puhdistuksista.

Valoisampaakin puolta kirjasta löy-
tyy. Maailmansodan alettua 1914 teolli-
suudella meni hyvin. Venäjän miljoona-
armeija tarvitsi loputtomasti kaikkea,
muun muassa tamperelaisia kauransyöttö-
pusseja kruunun hevosille. Kaupan loppu-
minen vallankumouksen tultua oli isku
koko kaupungille ja vauhditti työväen
vaatimuksia. Sodan jälkeen pahemmin
kärsineet kaupungin alueet jouduttiin ra-
kentamaan uudestaan ja näiden seutujen
asukkaat nauttivat muita kaupunkilaisia
useammin juoksevasta vedestä ja sisäves-
sasta. Orpolasten auttamisessa kilpailivat
niin kaupungin köyhäinhuolto kuin eri
ideologisia tahoja edustaneet yksityiset
järjestöt. Kirjan lopussa on professori

Pertti Haapalan filosofissävytteinen
pohdinta tapahtumista. Haapala muun
muassa valittaa, että Suomessa hävinneis-
täkin tulee sankareita sivumennen sa-
noen: varsin luterilaista ja uskaltaa kysyä,
oliko veriuhri välttämätön.

Kaikki kolme kirjaa ovat kovakanti-
sia, laadukkaita teoksia, joiden kuvitus on
pitkälti ennen julkaisematonta. Kolben ja
Nyströmin Helsinki-kirjaa kuvittaa Gun-
nar Lönnqvistin otokset kaupungin val-
tauspäiviltä. Malmin ja Järvelän Tampere-
kirjassa on laajahko kuvaliite, mutta kaik-
kein monipuolisin kuvitus on Tampere
1918 -kirjassa. Lukuisten aikalaisotosten
lisäksi joukkoon mahtuu kuvia sodan jäl-
jistä  nyky-Tampereella  sekä  sodanaikai-
sista esineistä.

Leo Näreaho
ATEISTIN KÄÄNTYMYS?

Antony Flew (with Roy Abraham Varghese): There is a God: How the World’s Most
Notorious Atheist Changed His Mind. HarperCollins Publishers 2007. 222 s.

Englantilainen analyyttinen filosofi An-
tony Flew (s. 1923) on 1900-luvun jälki-
puoliskon tunnetuimpia filosofisia ateiste-
ja. Vuonna 2004 Flew ilmoitti julkisesti
luopuneensa ateismista  ja  kannattavansa
jonkinasteista deismiä. Esiteltävän olevas-
sa kirjassa hän tekee tarkemmin  selkoa
nykyisistä uskomuksistaan ja ”käänty-
myksestään”. Kirja on herättänyt laajaa
huomioita ja luonnollisesti uskonnolliset
piirit ovat olleet Flew’n ilmoituksesta in-
noissaan. Toisaalta ateistiset kirjoittajat
ovat arvostelleet katolisen Roy Abraham
Varghesen roolia kirjan synnyssä ja väit-
täneet teosta itse asiassa hänen kirjoitta-
makseen, koska väittämän mukaan
Flew’n henkiset kyvyt olisivat korkean
iän myötä vakavasti heikentyneet. Vihjai-
lut ovat olleet sen verran vakavia, että

Flew on ilmoittanut kustantajansa kautta
olevansa ehdottomasti itse vastuussa kir-
jan sisällöstä – Varghese on vain hoitanut
käytännön kirjoittamisen. Flew’n ilmoi-
tusta tuskin tarvitsee epäillä kirjaa lukies-
sa; kirjasta kuuluu selvästi hänen filosofi-
nen äänensä. Toisaalta voi kysyä, miksi
kirjaan on liitteenä otettu mukaan kaksi
erillistä artikkelia. Ensimmäisen on  kir-
joittanut Varghese (joka on toimittanut ja
kirjoittanut kirjoja tieteen ja uskonnon
suhteesta). Kirjoitus käsittelee Richard
Dawkinsin, Daniel Dennettin ja muiden
”uusateistien” viime aikoina esittämää us-
kontokritiikkiä. Toisen kirjoituksen on
laatinut Durhamin anglikaaninen piispa ja
Uuden Testamentin tutkija N. T. Wright,
joka puolustaa käsitystä kristillisestä il-
moituksesta. Lähellä on ajatus, että
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Flew’tä ollaan kuitenkin valjastamassa
vetämään uskonnon vankkureita – tähän
Flew ei omassa esityksessään kuitenkaan
halua ryhtyä.

Antony Flew syntyi metodistipastorin
poikana ja aloitti varsinaisen filosofin
uransa Oxfordissa. Ensimmäisen kerran
hän herätti filosofista huomiota artikelil-
laan Theology  and Falsification (1950).
Käsillä  olevassa  kirjassa Flew korostaa,
että toisin kuin tavallisesti on väitetty, hän
ei ajan positivistisen hengen mukaisesti
pyrkinyt artikkelissaan osoittamaan us-
konnollista kieltä mielettömäksi ja merki-
tystä vailla olevaksi. Hän halusi haastaa
uskonnon edustajat selittämään, kuinka
heidän – usein ristiriitojen rasittamat –
väitteensä olisi ymmärrettävä. Flew’n
myöhempiä tärkeitä kirjoja ovat olleet
God and Philosophy (1966, uusintapainos
vielä 2005) ja The Presumption of At-
heism (1976). Jälkimmäisen pääväite on,
että Jumalan olemassaolo -keskustelussa
todistustaakka on teistillä, ei ateistilla.

Mitä Flew sitten nykyisin ajattelee Ju-
malan olemassaolosta ja miksi hän muut-
tanut käsityksiään? Ensiksikin on syytä
tehdä pari yleistä huomiota. Flew haluaa
torjua epäilyt, että hänen ”kääntymyksen-
sä” johtuisi vanhuuden myötä voimistu-
neesta kuolemanpelosta. Flew ei itse
asiassa vieläkään usko ihmispersoonan
kuolemanjälkeiseen elämään, vaikka on-
kin muuttanut mieltään Jumalan olemas-
saolon suhteen. Toiseksi Flew ei ole sitou-
tunut minkään uskonnon Jumala-käsityk-
seen, vaikka hän ei haluakaan ehdotto-
masti torjua jumalallisen ilmoituksen
mahdollisuutta historiassa. Flew uskoo
aristoteeliseen Jumalaan, joka on ”riippu-
maton (self-existent), muuttumaton, ei-
materiaalinen, kaikkivoipa ja kaikkitietä-
vä Olento” (s. 155). Kolmanneksi, Flew
sanoo mielenmuutoksensa johtuvan ennen
kaikkea viime vuosina esitetyistä filosofi-
sista ja tieteellistä argumenteista, jotka
puoltavat Jumala-uskoa. Flew’n mukaan
on mentävä sinne, mihin parhaat argu-

mentit johtavat. Hänen kannanmuutok-
sensa taustalla ei siis ole esimerkiksi hen-
kilökohtaista uskonnollista kokemusta.
Flew’n kirjassaan esittämät pohdinnat
kuuluvat luonnonfilosofian tai luonnolli-
sen teologian piiriin.

Flew kirjoittaa, että erityisesti kolme
tieteelliseen tutkimukseen liittyvä kysy-
mystä ovat johtaneet hänet hyväksymään
teistisen näkemyksen maailmasta. Ensim-
mäinen kysymys koskee luonnonlakeja.
Mikä on niiden alkuperä? Tässä on kyse
perinteisen suunnitteluargumentin muun-
nelmasta. Flew tukeutuu keskustelussaan
paljolti suoriin lainauksiin tunnetuilta fyy-
sikoilta. Hänelle on tärkeää osoittaa, että
Einstein ei ollut ateisti tai panteisti. Edel-
leen Flew lainaa mm. fyysikko Paul Da-
visiä, jonka mukaan tietoisen elämän syn-
nylle suotuisten luonnonlakien olemassa-
olo viittaa niiden perustana olevaan sy-
vempään prinsiippiin (tämä on versio ns.
antrooppisesta periaatteesta). Flew’n mu-
kaan luonnonlakien olemassaolo on ateis-
tille ongelma, koska luonnonlait ”ovat ra-
tionaalisuuden ääni, joka kuuluu materian
mekanismien läpi” (s. 111).

Toisena suurena ongelmana ateismille
Flew pitää elämän syntyyn liittyviä kysy-
myksiä. Hiukan yllättävästi Flew määrit-
telee elävät oliot aristoteelisesti teleolo-
gian  avulla – elävillä olioilla on sisältä
käsin määräytyviä päämääriä ja pyrki-
myksiä. Kuinka elottomasta materiasta on
syntynyt teleologisesti organisoituneita
olioita, joilla on kyky lisääntyä? Kuinka
geneettinen koodi (DNA) on  saanut al-
kunsa? Näihin kysymyksiin tieteellä ei
näytä Flew’n mukaan olevan uskottavia
vastauksia.

Kolmanneksi, Flew vetoaa perintei-
seen kosmologiseen argumenttiin. Kuinka
universumi on syntynyt? Big bang -teoria
näyttää osoittavan, että kaikkeudella oli
alku. Jos näin on, silloin on myös ”täysin
järkevää, jopa väistämätöntä, kysyä, mikä
on tämän alkupisteen syynä” (s. 136).

Kaiken kaikkiaan Flew ei kirjassaan
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tarjoa uusia tai omaperäisiä argumentteja
Jumalan   olemassaolon   puolesta. Tässä
suhteessa kirja jää yllättävän kevyeksi;
Flew lainaa pitkälti tunnettujen fyysikoi-
den ja filosofien käsityksiä. On tietenkin
selvää, että Flew’n yllä mainitsemista kol-
mesta kysymyksestä käydään jatkuvaa
keskustelua tieteilijöiden ja filosofien kes-
kuudessa. Esimerkiksi kosmologista argu-
menttia on viime vuosina puolustettu.
Toisaalta elämän ja universumin synnylle
on esitetty mahdollisia, vaikka toki speku-
latiivisia ei-teistisiä teorioita. Ehkäpä elä-
män syntyä suurempi arvoitus on tietoi-
suuden synty ja olemassaolo; tietoisuuden
ongelmaa  Flew ei käsittele. Itse asiassa
näyttää siltä, että luonnossa on vaikea ve-
tää jyrkkää rajaa elävän ja elottoman tai
tietoisen ja ei-tietoisen välille (ovatko
esim. virukset eläviä vai ei-eläviä olioi-
ta?). Jos näin on, ehkäpä eräänlaista ”pro-
totietoisuutta” esiintyy jo ns. elottomassa
luonnossa? Itse  asiassa  Flew lainaa  hy-
väksyvästi nobelisti George Waldia, joka
spekuloi, että fysikaalisen maailman pe-
rustana voi olla eräänlainen ”mieli-aine”
(mind-stuff). Voidaanko kysymystä Ju-
malan olemassaolosta ylipäänsä tarkastel-
la pelkästään fysikaalis-tieteellisestä nä-

kökulmasta viittaamatta tietoisuuden ko-
kemukselliseen näkökulmaan?

Tässä tullaan tärkeään kysymykseen,
jota Flew’n soisi käsittelevän enemmän.
Mitä hänen aristoteelisesta Jumala-kuvas-
taan tarkalleen ottaen seuraa? Jos Jumala
on aristoteelinen liikkumaton liikuttaja,
joka ei luomisen jälkeen ole puuttunut
maailman kehitykseen, kuinka tällaisen
deistisen Jumalan olemassaolo voisi selit-
tää esimerkiksi elämän synnyn? (Flew to-
sin  viittaa kirjassa  omaan  käsitykseensä
teisminä). Jumala on ehkä pannut kehityk-
sen luonnonlakeineen käyntiin, mutta en-
simmäinen solu DNA-molekyyleineen on
syntynyt luonnonlakien ohjaaman fysi-
kaalisen prosessin tuloksena. Mikä on Ju-
malan ja maailman suhde? Tämä on yli-
päänsä teismin kannalta keskeinen kysy-
mys.

Joka tapauksessa Antony Flew osoit-
taa kirjassaan huomattavaa älyllistä roh-
keutta ja rehellisyyttä puhumalla avoi-
mesti muuttuneesta kannastaan Jumalan
olemassaoloon. Toivottavasti samanlaista
rohkeutta löytyy myös muiden ateistien ja
yhtä lailla uskonnon edustajien keskuu-
desta.
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Vartijan matkassa vuonna 1888.

Heidi Haahtela

Luonnontieteiden kehityksen ja siihen liittyvien teorioiden, etenkin darwinismin, vyöryes-
sä Suomeen Vartijassa valpastuttiin puolustamaan perinteistä kristillistä uskoa, jonka
katsottiin olevan vaarassa. A. Nyholmin artikkeli paljastaa, miten kirkollisissa piireissä
vastattiin ajan haasteeseen.

Mikäpä on syynä siihen, että kun vähän-
kin kohotaan itse tosiasiasta, heti vastak-
kaisia mielipiteitä nousee oppineiden kes-
ken? Tämä tulee siitä, ettei „ijankaikkisia
luonnonlakeja” voida silmin nähdä, eikä
sormin pidellä. Ennenkuin luonnontutkija
saapuu näihin lakeihin, täytyy hänen käyt-
tää ajatustointa. Ilmiöiden yhteys ei ole
viiden aistimen käsitettävissä; aistimet ha-
vaitsevat esineet ainoastaan rinnakkain
seuraten toinen toisiaan, mutta eivät ym-
märrä niiden yhteyttä. Aistimet mulle il-
moittavat, että sataa ja kastuu, mutta jär-
jen johtopäätös vaaditaan tämän lauseen
kokoamiseen: Kun sataa, niin kastuu.
Puhtaasti aistillista tietoa ei siis ole ole-
massa. Aistimet itsessään eivät ole muuta
kuin peili, johon esineet kuvautuvat (niin-
kuin silmä tosiaan onkin) mutta itsessään
eivät ne tietoa synnytä, enempää kuin pei-
likään kuvistansa viisastuu. Mutta niin
pian kuin puhutaan ilmiöiden yhteydestä,
kohotaan  heti  korkeimpiin  oloihin, joita
joko ei ollenkaan ole olemassa, tahi muu-
tamain luonnon tutkijain mielestä ovat
järjellemme käsittämättömiä. Jos nyt niin
olisi laita, niin kaikki tiede olisi mah-
dotonta. Mutta pianpa ”tulemme huomaa-

maan, että luonnontiede vaatii,  niinkuin
dogmatiikka ja filosofiakin edellyttävät,
otaksumisensa eli hypoteesinsa. Luonnon-
tutkijat ovatkin innokkaita hypoteesien ra-
kentajia, jopa siihen asti, etteivät usein
huomaakaan, että he kilvan toimivat juuri
samalla alalla, josta he ivalla pyytävät fi-
losofeja väistymään: Mutta kun luonnon-
tutkija on korttihuoneensa rakentanut, niin
tulee jälkeläinen ja puhaltaa armotta tuon
„puhtaan järkituloksen” kumoon. Eihän
siis sovi pyytää että me silmät ummessa
hyväksyisimme kaikkia niitä vääriä tava-
roita, joita meille tyrkytetään nimellä:
„Luonnontieteen varmat tulokset, saavu-
tetut ainoastaan viiden aistimen avulla.”
Sillä nämä tulokset eivät millään tavoin
ole yksin aistimien, vaan myöskin järjen
johtopäätöksen tointa. Luonnontieteen
varmana tuloksena emme siis voi pitää
muuta kuin mitä todelliset luonnontutkijat
yksimielisesti oikeaksi todistavat ja tämä
ei ole paljoa, ainakaan siihen nähden mitä
nämä tulokset koskevat uskonnon asiaa.

Me emme siis voi myöntää, että luon-
nontiede voi sotia tahi olla ristiriidassa us-
konnon kanssa, emme voi myöntää, että
usko ja tiede olisivat toistensa vastakoh-

117



tia, vaan että ne päin vastoin täydentävät
ja selittävät toinen toisensa. Usko elähyt-
tää ja jalostuttaa tieteen ja tiede selittää ja
antaa uskolle muodon. Tieteen täytyy ja-
loillansa maahan koskea, mutta päällään
kohota taivasta kohti. Jollei se tahdo tu-
hasta nousta, vaan aina rypee kokeellisis-
sa toimissa, niin jääpi se hengettömäksi ja
kuivaksi. Ja päin vastoin uskokin, jos se
irtautuu todellisuudesta, katoaa se pilven
takaisiin haaveksimisiin, josta ei hedel-
mää ole odotettavissa. Yleinen erehdys
on, kun luullaan, ettei usko saa mitään
nähdä, mitään käsittää; sen esineenä on
muka ihmeet ja käsittämättömät asiat, sen
oikea elämä on siinä jännityksessä, joka
syntyy yrityksestä jumalallisena viisaute-
na pitää sitä, jolla on hulluuden muoto;
tiede taasen tahtoo käsittää ja nähdä, se
tahtoo poistaa sen jännityksen, jossa usko
elelee. Mutta huomattava on, ettei täm-
möinen jännitys olekkaan yleinen uskolle,
se ei kuulu itse uskoon, vaan ihmisen sy-
dämeen, jossa usko ja epäusko taistelevat.
Usko ja tieto riippuvat niin toinen toisis-
taan, että varmana voimme päättää, ettei
tietoa ole siinä missä ei uskoa ole. Jokai-
sessa tiedon toiminnassa voimme eroittaa
kolme asiaa: nimittäin havainto, usko ha-
vaintoon ja looginen johtopäätos, joka pe-
rustuu tähän uskoon. Jos usko puuttuu,
niin ei tietoakaan voi syntyä. Oppilas kuu-
lee opettajansa puhuvan maan palleromai-
suudesta, mutta todellista tietoa ei hän täs-

tä asiasta voi saada, ennenkuin hän uskoo
mitä korvillansa on havainnut. Ja  aivan
mahdotonta on että hän tiedossansa voisi
kehittyä, ennenkuin hän uskoo, että ope-
tuksen alku-perustukset ovat oikeat. Ha-
vainto, usko havaintoon ja johtopäätös
seuraavat niin välittömästi toisiaan, että
on vaikea huomata tätä sielutieteellistä
toimintaa, mutta peräänajatus ne kuiten-
kin meille ilmaisee. Toisessa tiedon esi-
neessä kätkeyntyy helpommin meiltä
yksi, toisessa helpommin toinen maini-
tuista kohdista. Aineellisissa tiedon esi-
neissä emme helposti havaitse uskon koh-
taa, henkisissä tiedon esineissä emme
huomaa itse havaintoa. Syynä tähän ompi,
lausuu Schauman, se että aineellisella
alalla aistillinen havainto on enemmän
ratkaiseva ja usko ikäänkuin katoaa, kun
päin vastoin henkisellä alalla pääpaino on
uskolla. Tästä seuraa, että usko on välittä-
jänä havainnon ja johtopaatoksen välillä
ja on siis samoin kuin havaintokin tiedon
emä. Se joka ei mitään usko, ei mitään
tiedäkään. Jokaisessa oppilaassa edellyte-
tään usko, usko opettajan totuuden rak-
kauteen. Jollei tiedemieskään usko, että
viisautta on olemassa, niin ei hänellä ole
syytä sitä etsiä. Usko on kuin tulipatsas
tiedottomuuden korvessa, joka osoittaa
tien tiedon luvattuun maahan; ken ei us-
kon johdatusta noudata, ei hän voi kuulua
tiedemiesten joukkoon.
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