
Antisemitismiä

Toisinaan antisemitismistä on puhuttu ih-
miskunnan pitkäkestoisimpana vihana.
Vaikka etenkin länsimaissa on pelätty,
halveksittu ja vainottu muitakin vähem-
mistöjä, juutalaisten rooli tässä historiassa
ulottuu syvältä antiikin ajoista nykyai-
kaan. Asian tekee vieläkin kiemuraisem-
maksi se, että kristinusko on syntynyt alun
perin täysin juutalaisena Jumalan valta-
kunnan pikaista tuloa odottaneena uudis-
tusliikkeenä, josta kuitenkin kirjavien vai-
heiden kautta tuli voittoisa ja lähetysintoi-
nen maailmanuskonto. Euroopan ja mui-
denkin maanosien kirkoille maallisen ja
kristillisen antisemitismin perintöjen kä-
sitteleminen, eritteleminen ja keskustelut-
taminen on ollut viime vuosikymmeninä
tärkeä kysymys. Vaikeneminen, olanko-
hauttelu ja ”ei koske meitä” -tyyliset reak-
tiot eivät ole aivan kohdallaan edes Suo-
messa, vaikka meillä halutaan mielellään
ajatella, että suomalaisella luterilaisuudel-
la on asiassa täysin puhtaat paperit.

Vai onko? Paavo Ahonen,  joka  on
yksi harvoja suomalaiseen kirkolliseen
antisemitismiin perehtyneitä tutkijoita,
käsittelee artikkelissaan neljää Herättäjä-
lehdessä 1930-luvulla julkaistua juutalais-
vastaista tekstiä. Hän pyrkii niiden avulla
osoittamaan, että kristillisen ja modernin
antisemitismin sekä antijudaismin ja an-
tisemitismin välinen rajankäynti on lähes

mahdotonta. Hyvä esimerkki tästä on
puhe vapaamuurarien ja juutalaisten väli-
sestä salaliitosta, jota pyörittelivät omassa
propagandassaan yhtä hyvin profaanein
kuin uskonnollisin motiivein toimivat an-
tisemiitit. Ahosen herättämä keskustelu ja
lupaava tutkimushanke liittyvät hyvin so-
taa edeltävän ja sen aikaisen suomalaisen
yhteiskunnan uudelleenarviointiin. Anti-
semitismiä ja rasismia ei voi enää rajata
pahojen natsien ja heidän pyöveliensä
asiaksi. Ne elivät luonnollista elämäänsä
myös paljon viattomammissa yhteyksissä.
Me emme voi enää projisoida oman ai-
kamme demokratian ja inhimillisyyden
arvoja  sellaisinaan parin sukupolven ta-
kaiseen suomalaisuuteen.

Matti Myllykoski puolestaan selvit-
telee, miten yksi Uuteen testamenttiin
päätyneiden kirjoitusten jaksoista on tuot-
tanut päänvaivaa kristityille sananselittä-
jille. Paavalin riita Antiokiassa Pietarin ja
Jaakobin Jerusalemista lähettämien mies-
ten kanssa kertoo, että alkuperäiset apos-
tolit eivät olleet yksimielisiä Mooseksen
lain sitovuudesta. Myöhemmän, Rooman
valtakunnan uskonnoksi kohonneen ja
juutalaisuudesta selvästi eronneen kristin-
uskon kannalta oli tärkeää korostaa, että
jo Jeesus ja apostolit julistivat kirkon hal-
lussa olevaa Jumalan ilmoitusta, joka ei
ollut juutalaisuutta vaan kristinuskoa.
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Kirkkoisien ja uuden ajan alussa vaikutta-
neiden eksegeettien vaivannäkö tekstin
äärellä osoittaa, että kristinusko on kulke-
nut pitkän tien juutalaisten juuriensa täy-
sipainoiseen tunnustamiseen.

Juutalaisten joukkomurha toisessa
maailmansodassa on eurooppalaiselta
kannalta viime vuosisadan vaikeimmin
selvitettävissä oleva historiallinen trage-
dia. Holokaustin merkitystä ei kyetty nä-
kemään heti sodan jälkeen, koska jälleen-
rakentamisen haaste ja halu katsoa tule-
vaisuuteen sekä estivät vaikean ongelman
kohtaamisen että loivat tekosyyn olla kä-
sittelemättä sitä. Sotaa arvioitaessa huo-
mio kohdistui sotahistoriaan, liittoutunei-
den sotajoukkojen ja partisaanien sanka-
ruuteen. Kun vähitellen alettiin arvioida
yhä syvemmin holokaustin järkyttävyyttä,
huomio kiinnittyi syyllisyyteen. Viime
vuosikymmenten kuluessa on kysytty,
mitkä virtaukset ja ketkä ihmiset edistivät
antisemitismiä ennen sotaa, sen aikana ja
vieläpä sen jälkeen. Syytettyjen penkille
on joutunut koko joukko 1800- ja 1900-
lukujen vaikuttajia, joista juuri kenellä-
kään ei ollut ennen sotaa aavistustakaan,
millainen tuho Euroopan juutalaisia odot-
taa. Risto Nurmela käsittelee artikkelis-
saan kiinnostavasti ja seikkaperäisesti
Carl Gustav Jungin oletettua antisemi-

tismiä ja toteaa syytöksen perättömäksi.
Nurmelan selonteon tekee erityisen ar-
vokkaaksi se, että käsitys Jungin antisemi-
tismistä on suhteellisen laajalle levinnyt
jopa kriittisen tutkimuksen parissa. Saman
tyyppinen tapaus on ranskalaisen juutalai-
suuden ja varhaiskristillisyyden tutkija
Ernst Renanin leimaaminen antisemii-
tiksi. Tosiasiassa Renanilla oli läheiset
suhteet Pariisin juutalaiseen sivistyneis-
töön, jolla oli hyvin samanlainen kuva
juutalaisuudesta kuin hänellä itsellään –
etenkin suhteessa fariseusten ja vanhoil-
listen rabbien laintulkintaan sekä uskon-
nolliseen kulttuuriin, johon myös 1800-lu-
vun lopun koulutetut juutalaiset halusivat
tehdä pesäeron.

Vielä pari sanaa Vartijan asioista. Toi-
nen päätoimittaja Leo Näreaho lopettaa
kaksivuotisen rupeaman jälkeen ja hänen
tilalleen tulee yleisen kirkkohistorian do-
sentti Mikko Ketola. Siispä kiitos ja ter-
vetuloa. Muistutamme myös tilaajiamme
vuoden 2010 tilausmaksun maksamisesta,
jonka ohjeet ovat takakannen sisäsivulla.
Kiitämme jo etukäteen maksun hoitami-
sesta nyt; lehti säästyy sillä tavoin posti-
kuluilta ja jätepaperin tuottamiselta.

Matti Myllykoski

Mikko Ketola
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Paavo Ahonen

Kristus-vihaa ja salaliittoja –

kirkollista antisemitismiä

1930-luvulta

Antisemitismitutkimuksen kansainvälinen
suosio on kasvanut räjähdysmäisesti
1990-luvulta lähtien, erityisesti Yhdysval-
loissa. Myös Suomessa aihetta on tutkittu
lisääntyvässä määrin tultaessa tälle vuosi-
tuhannelle. Sitä ennen suomalaisessa his-
toriantutkimuksessa juutalaisvastaisuu-
teen on useimmiten viitattu osana muuta
tutkimusta, esimerkiksi käsiteltäessä Suo-
men juutalaisten historiaa. Antisemitismi
ilmiönä on esiintynyt myös muun muassa
suomalaista oikeistoa, Suomen natsi-Sak-
san-suhteita, juutalaispakolaisia tai ihmis-
luovutuksia käsittelevissä tutkimuksissa.

Mahdollisesti se, että Suomessa anti-
semitismiä on käsitelty niin usein osana
muuta historiantutkimusta, on johtanut il-
miön yksiulotteiseen kuvaan. Jotta henki-
lö olisi tässä kuvassa antisemitisti, hänen
tulisi lähes kokonaisvaltaisesti ja kritiikit-
tä hyväksyä pitkä antisemitistinen traditio,
mukaan lukien Kolmannessa valtakunnas-
sa esiintyneet rotuopilliset aatteet ja juuta-
laisvastaiset toimet. Toisaalta jos henkilö
on vastustanut jotain läheisesti juutalais-
vastaisuuteen liittyvää aatetta tai ilmiötä,
hänen antisemitisminsä on usein sivuutet-
tu. Antisemitismi on myös tunteita herät-
tävä ilmiö. Usein tahtookin sekoittua se,

mitä on tapahtunut ja se mitä on sanottu,
siihen miltä ne tämän päivän holokaustin
jälkeisessä maailmassa tuntuvat. Niin
mieletön ja seurauksiltaan järkyttävä kuin
antisemitismin kaltainen vihan maailma
onkin, tulisi sen tutkimisessa säilyä suh-
teellisuudentaju.

Ehkä tunnetuin suomalainen esimerk-
ki tästä ongelmasta on Olli Ainolan syk-
syllä  1999 toimittama TV1:n kaksiosai-
nen MOT-ohjelma (Isä poika ja paha
henki Osa I – Suomen kirkkoisät Hitlerin
pyhäkoulussa ja Isä poika ja paha henki
Osa II – ”Ei meillä ole katumista”), jossa
aiheeseen pyrittiin pureutumaan journalis-
min keinoin. Esimerkin kannalta ohjel-
mista erityisesti ensimmäinen oli merkit-
tävä. Se pyrki osoittamaan, kuinka ”johta-
vat suomalaiset teologit omaksuivat oppe-
ja, joita  käytettiin  ja  kehitettiin Hitlerin
Saksassa ja joiden tarkoituksena oli tukea
kansallissosialismia ja juutalaisvainoja”.

Tapaan, jolla asiaa oli MOT-ohjel-
massa tutkittu, liittyi kaksi erityisen suurta
ongelmaa: lähteiden käyttö ja käsiteana-
lyysi. Lähteet oli valittu varsin sattuman-
varaisesti, irrotettu kontekstistaan ja niistä
vedetyt johtopäätökset kuvasivat todelli-
suutta huonosti. Heikki  Leppä kiinnitti
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Vartijassa oikeutetusti huomiota tähän jo
kymmenen vuotta sitten (Vartija 5–6/
1999).

Toisaalta ohjelmassa käsitteiden mer-
kitykset hämärtyivät. Vaikka monet kir-
konmiehet pitivät Hitlerin hallinnon pe-
rusarvoja oikeina sekä näkivät 1930-lu-
vun alkupuolella juutalaisten suhteellisen
vaikutuksen Saksassa liian suurena ja hy-
väksyivät toimet heidän poistamisekseen
yhteiskunnan avainpaikoilta, he samalla
kannattivat Palestiinan asuttamista lupauk-
sen kansalla ja vastustivat juutalaisiin
kohdistunutta väkivaltaa. Jopa suomalai-
sessa äärioikeistossa suhtauduttiin myön-
teisesti Israeliin ja paheksuttiin epäoikeu-
denmukaisia toimia juutalaisia vastaan.
Antisemitismi ei ole synonyymi Kolman-
nelle valtakunnalle tai Adolf Hitlerin

kansallissosialisteille, eikä 1930-luvun
Suomessa oikeistolaisuuden, Saksa-
myönteisyyden, juutalaisvastaisuuden ja
rotuopin kannattamisen välille voi vetää
yhtäläisyysmerkkiä. Edes peruskysymyk-
siin ei ole helppoja vastauksia: Mitä on
antisemitismi?  Onko jokainen askel an-
tisemitismin polulla askel kohti kremato-
rioita? Vai onko olemassa muitakin pol-
kuja?

Suomeksi on tähän mennessä julkais-
tu  kolme laajempaa, puhtaasti juutalais-
vastaisuutta käsittelevää kotimaista tutki-
musta, kaikki viimeisen kymmenen vuo-
den aikana: Eero Kuparisen kansainväli-
sen antisemitismin yleisesitys Aleksand-
riasta Auschwitziin (1999), josta on päivi-
tetty versio Antisemitismin musta kirja
(2008), Matti Myllykosken ja Svante

Lundgrenin kristinuskon piirissä esiinty-
nyttä antisemitismiä käsittelevä Murhatun
Jumalan varjo (2006) sekä Jari Hanskin

poliittisen historian väitöskirja Juutalais-

vastaisuus suomalaisissa aikakauslehdis-
sä ja kirjallisuudessa 1918–1944 (2006),
josta julkaistiin samana vuonna populaari-
versio Juutalaisviha Suomessa 1918–
1944. Muilta osin suomenkielinen antise-
mitismitutkimus on yksittäisten artikke-
lien ja pro gradu -töiden varassa, joista
yksi on oma graduni Juutalaisvastaisuus
Kotimaa- ja Herättäjä-lehdissä 1930-lu-
vulla.

Kun juutalaisvastaisuutta on pyritty
käsitteenä tarkentamaan, se on usein jaet-
tu antijudaismiin ja antisemitismiin, vaik-
kakin näiden välinen raja on häilyvä. En-
simmäisessä vihan tai ennakkoluulon kär-
ki kohdistuu  juutalaiseen uskoon ja us-
kontoon, ei niinkään ihmisiin, kansaan tai
rotuun. Antijudaismi nojaa siis rationaali-
suuden ulkopuoliseen, toisin kuin järjen
piirissä oleviin kysymyksiin irrationaali-
sesti reagoiva antisemitismi. Edelleen tar-
kennettuna jälkimmäisen voi sisällöllisesti
jakaa kristilliseen ja moderniin antisemi-
tismiin. Esimerkiksi keskiaikaiset syytök-
set juutalaisten suorittamista rituaalimur-
hista aina inkvisitioon ja vanhan Lutherin
juutalaisvihaan perustuivat kristilliseen
traditioon, mutta eivät rajoittuneet uskon-
non piiriin. Ne saivat merkitystä osana yh-
teiskunnallisia virtauksia, jolloin juutalai-
set joutuivat milloin taloudellisen margi-
nalisoinnin, oikeuksien rajoitusten ja
maastakarkoitusten kohteiksi. Lopulta va-
listuksen jälkeisessä Euroopassa tiede an-
toi uudet, salonkikelpoiset puitteet kristil-
lisen juutalaisvihan maalliselle, moder-
nille versiolle. Kuten Jean-Paul Sartre

asian ilmaisi: ”perinnöllisyys-rotuopit
ovat tulleet jälkeenpäin ja vain verhoavat
tieteellisyydellä alkuperäisen [juutalais-
vastaisen] vakaumuksen”.

Käsittelen tässä kirjoituksessa neljää
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Herättäjä-lehdessä 1930-luvulla julkais-
tua juutalaisvastaista tekstiä. Kahden en-
simmäisen kirjoittaja on lehden toimittaja,
rovasti K. V. Lehtonen (1859–1943). Hä-
neltä julkaistiin lehdessä useita juutalais-
vastaisia kannanottoja etenkin 1930-luvun
alkupuolella. Toinen aktiivisesti Herättä-
jään kirjoittanut henkilö on rovasti K. R.

Kares (1873–1942), joka toimi muun
muassa lehden päätoimittajana ja Lapuan
kirkkoherrana sekä useaan  kertaan kan-
sanedustajana (suomalainen puolue, ko-
koomus ja IKL). Kares ja Lehtonen kuu-
luivat maailmansotien välillä voimakkain-
ta uskonnollista antisemitismiä julkisesti
edustaneeseen suomalaiseen papistoon.

Toivon tekstien avulla valottavani
1930-luvun Suomen kirkon piirissä esiin-
tyneen antisemitismin lisäksi sitä, miten
kristillisen   ja   modernin antisemitismin
sekä antijudaismin ja antisemitismin väli-
nen rajankäynti on lähes mahdotonta.
Näissä teksteissä juutalaisvastaisuuden eri
muodot sekoittuvat sisäiseltä jäsennyksel-
tään ”loogisiksi” kokonaisuuksiksi, joita
olisi mahdotonta pilkkoa edustamaan joko
antijudaismia tai antisemitismiä. Kyseessä
on moniaalle johtava, jopa kokonaisval-
tainen ajattelutapa tai uskomusjärjestel-
mä, johon Sartre viittaa esseessään Juuta-
laiskysymys. Sartren mukaan antisemitis-
missä on kyse kokonaisasenteesta, joka
kohdistuu vain juutalaisiin. Ihmiset, histo-
ria ja yhteiskunta nähdään asenteen läpi-
tunkemana. Juutalaisvastaisuus ilmenee
intohimona ja samalla maailmankatso-
muksena, eikä juutalaisvastaisuus lopulta
vaadi järjellisiä perusteluja.

Se nojaa lopulta metafysiikkaan, sillä
antisemitismin taustalla, ikään kuin pe-
rimmäisenä syynä ja perusteena kaikkeen
juutalaisvihaan vaikuttaa Sartren kuvaa-

ma metafyysinen ominaisuus, juutalaisis-
sa asuva juutalaisuus.

Kommunisti- ja rahajuutalaiset:

Antikristuksen apulaiset

Itsenäistyneen Suomen kirkollisista leh-
distä keskeisimpiä olivat Herättäjä ja Ko-
timaa, sillä ne edustivat tuolloisen kirkon
kahta keskeistä ryhmittymää, ”turkulai-
sia” ja ”helsinkiläisiä”. Tunnustuksellises-
ti luterilaisen Herättäjän taustalla vaikutti-
vat pitkäaikainen konservatiivinen arkki-
piispa Gustaf Johansson sekä Lounais-
Suomen alueella syntynyt lähetysherätys.
Kotimaa oli lähempänä teologisen lauan-
taiseuran ja nuorkirkollisen liikkeen näke-
myksiä, joskin Eino Murtorinteen mu-
kaan nuorkirkolliset painotukset saivat
kannatusta alun perin molempien lehtien
piirissä. Lehtien linjojen erilaisuus koros-
tui 1920-luvulla, jolloin Kotimaa näki,
että kansankirkon tehtävänä oli vuoden
1918 tapahtumien jälkeen aktivoitua
myös yhteiskunnallisena toimijana ja kir-
kollisten voimien kokoajana. Näin lehti
sai yleiskirkollisen leiman siitä huolimat-
ta, että arkkipiispa kannatti kilpailevaa
lehteä. Herättäjä kritisoi Kotimaan yhteis-
kunnallista linjaa. Kirkon tuli Herättäjän
mukaan keskittyä saarnaamaan Jumalan
sanaa, sillä yhteiskunnallisten ongelmien
takana lehti näki kansan luopumisen Ju-
malasta.

1930-luvulla Herättäjä-lehdessä voi
erottaa kolme juutalaisvastaisten kirjoitus-
ten aaltoa. Näistä ensimmäinen ajoittui ai-

Juutalaisvastaisuus ilmenee intohimona ja samal-
la maailmankatsomuksena, eikä juutalaisvastai-
suus lopulta vaadi järjellisiä perusteluja.
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van vuosikymmenen alkuun, suomalaisen
äärioikeiston ja Lapuan liikkeen nousuun.
Toinen liittyi Hitlerin valtaannousuun ja
juutalaisten poistamiseen uuden saksalai-
sen yhteiskunnan avainpaikoilta. Lisäksi
vuosikymmenen kahtena viimeisenä vuo-
tena lehdessä julkaistiin kirjoituksia, joi-
den taustalla vaikuttivat juutalaispakolais-
ten saapuminen Suomeen syksyllä 1938
sekä Saksan kiihtyvät juutalaistoimet.

Kommunismissa koettu sekä kansalli-
nen että kansainvälinen uhka liitettiin
1930-luvun alussa usein juutalaisiin,
myös Suomessa. Kommunismi nähtiin
juutalaisten synnyttämänä liikkeenä sekä
useiden juutalaisten vallankumouksellis-
ten että erityisesti Karl Marxin sukutaus-
tan vuoksi (Marxin isä oli kristinuskoon
kääntynyt rabbiinisuvun edustaja, toisaal-
ta  monet tutkijat pitävät Marxia itseään
antisemiittinä). Vallankumousjohtajista
esimerkiksi Neuvosto-Venäjän Lev

Trotski, Grigori Zinovjev ja Lev Kame-

nev olivatkin varsin tunnettuja juutalaisia.
Tosin niillä syillä, jotka todennäköisesti
olivat vaikuttaneet juutalaisten haluun
muuttaa vallitsevia oloja (mahdollisuus
saada yhteiskunnallisia oikeuksia ja kat-
kaista satojen ja satojen vuosien vainojen
kierre), ei ollut mitään tekemistä sen kans-
sa, miksi heidän tulkittiin aatetta kannatta-
van.

Antisemitismin ja antisemitistin luo-
man ”juutalaisen” luonnetta kuvaa hyvin
se, miten mutkattomasti juutalaiset kyet-
tiin liittämään kommunismin lisäksi myös

sille vastakkaiseen, kapitalistiseen raha-
maailmaan.  Salaliittoteoriat siitä, kuinka
juutalaiset olivat soluttautuneet yhteiskun-
nan avainpaikoille, kuten pankkeihin, leh-
distöön ja yliopistoihin, sekä miten he
pyrkivät valtaan alhaisin keinoin, juonta-
vat  juurensa  keskiajalle. Juutalaisten oli
tuolloin luvallista harjoittaa vain halpa-
maisimpia ammatteja, niitä joihin kristityt
heidät tuomitsivat. Ja niihin ammatteihin
liittyi usein raha ja korko. Toisin kuin ny-
kyisin, raha on joskus edustanut jotain sel-
laista, jonka kanssa itseään kunnioittava
ihminen halusi olla mahdollisimman vä-
hän tekemisissä, ja koron vaatiminen oli
puhtaasti syntiä. Väitteet juutalaisten poh-
jattomasta rahanhimosta ovat kulkeneet
mukana kristinuskon alkutaipaleelta, läh-
tien temppelin rahanvaihtajista ja juutalai-
sesta ahneuden arkkityyppistä, Juudas Is-

kariotista.
K. V. Lehtonen kirjoitti Herättäjässä

25.7.1930 niistä syistä, jotka hänen mu-
kaansa johtivat Lapuan liikkeen nousuun.
Vaikka alkusykäyksen liikkeelle antoikin
kommunistien harjoittama jumalanpilkka,
Lehtonen näki tilanteessa todellisen taiste-
lun Jumalan valtakunnan ja pimeyden
ruhtinaan välillä. Kommunismin päämää-
ränä ei Lehtosen mukaan ollut taloudelli-
nen tai yhteiskunnallinen oikeudenmukai-
suus. Tämänhän osoitti jo ”Stahlinin” hir-
muvalta Venäjällä. Kysymys oli elävän
uskon hävittämisestä koko maailmasta,
pyrkimyksestä toteuttaa Antikristuksen
henkeä, jolloin Jumalan luoman järjestyk-
sen mukaiset arvot, kuten kansallisuus,
isänmaa,  omistusoikeus  ja  avioliitto tuli
raivata pois tieltä. Kun parhaita Antikris-
tuksen vastustajia olisivat Lehtosen mu-
kaan Jumalaa pelkäävä kansa, luja hallitus
ja oikeudenmukainen, kristinuskoon no-

Väitteet juutalaisten pohjattomasta rahanhimosta
ovat kulkeneet mukana kristinuskon alkutaipa-
leelta.
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jaava yhteiskunta, täytyi Antikristuksen
vallan  pohjautua  petoksiin ja  valheisiin,
kuten lupauksiin vapaudesta, veljeydestä
ja yhdenvertaisuudesta. Tätä ”järkeisus-
koa” kristittyjen keskuuteen levittivät
Lehtosen mukaan juutalaiset:

Salaisesti vaikuttamassa on juutalais-

ten ikivanha kristusviha, juutalaisuu-

den, joka väärässä messiasodotukses-

saan tavoittelee maailmanherruutta ja

jonka hallussa suurimmalta osalta on

maailman rahatalous ja sanomaleh-

distö. Mistäs väärä messias ilmestyisi,

ellei siitä kansasta, joka oikean mes-

siaansa hylkäsi. Tätä aatetta toteutta-

massa on bolshevismi.

Ympäri Eurooppaa esitetyt väitteet juuta-
laisten taloudellisista salaliitoista maail-
manherruuden saavuttamiseksi tai toisaal-
ta näkemykset juutalaisista kommunismin
taustalla esitettiin siis myös Herättäjässä,
mutta aina uskonnollisessa kontekstissa.
Esimerkiksi ne yhteiskunnalliset epäkoh-
dat, joista juutalaisia syytettiin, sulautui-
vat osaksi pelastushistoriallista kokonais-
näkemystä. Juutalaisten kieron toiminnan
motiivina esitettiin usein Kristus-viha.
Juutalaiset olivat katkeroituneet, kun Jee-
sus ei messiaana tuonut heidän odotta-
maansa maallista valtaa. Lehtonen liittyi
kirjoituksessaan myös vanhaan kristilli-
seen näkemykseen Antikristuksen juuta-
laisesta syntyperästä. Myllykosken mu-
kaan ajatuksen ensimmäinen tunnettu
esittäjä oli kirkkoisä Irenaeus.

Nähtävästi suurin osa kansainvälisistä
juutalaisvastaisista ajatuksista kulkeutui
Saksan kautta Suomeen. 1930-luvulla var-
sin yleisesti hyväksyttiin se näkemys, että
juutalaiset olivat hyötyneet Saksan ahdin-
gosta ja nousseet maassa merkittävään

asemaan ensimmäisen maailmansodan
jälkeen. Suomalaiset kirkonmiehet koki-
vat Hitlerin valtaannousun lähes poik-
keuksetta saksalaista yhteiskuntaa terveh-
dyttävänä asiana. Hitlerin  kokoomuksen
nähtiin nostattaneen Lutherin maahan
raikkaan ”lapualaishengen”. Myös ensim-
mäiset tietoon tulleet juutalaisvastaiset
toimet hyväksyttiin. Vaikka vihan nosta-
tus ja lisääntynyt väkivalta herätti kysy-
myksiä, pidettiin saksalaisen yhteiskun-
nan puhdistamista juutalaisvaikutuksesta
oikeutettuna.

Natsien puuttuminen Saksan luterilai-
sen kirkon vapauteen oli suomalaiselle
papistolle kova isku. Toivottiinhan kan-
sallissosialistien rakentavan yhteiselle ar-
vopohjalle kristillistä valtiota. Epäilystä
lisäsi orastanut uuspakanuus, joka ei näyt-
tänyt häiritsevän Hitleriä. Lähestyttäessä
vuosikymmenen puoliväliä Saksaa koske-
neet kirjoitukset muuttuivat Herättäjässä
kriittisemmiksi ja vähenivät. Tämä asen-
teenmuutos näkyy K. V. Lehtosen kirjoi-
tuksessa 3.5.1935, jossa hän kommentoi
Tübingenin uskontotieteen professori
Wilhelm Hauerin esitelmää uudesta sak-
salaisesta uskosta. Hauer johti tuolloin
”Saksalaista uskonliikettä” (Deutsche
Glaubensbewegung),  joka  pyrki herättä-
mään tunnustuksettoman, rotuun pohjau-
tuvan pakanallisen saksalaisuskon. Lehto-
sen mukaan Hauerin näkemykset osoitti-
vat, että arjalainen rotu ja saksalainen veri
olivat nousseet Saksassa jumaliksi, erityi-
sesti kansalliskiihkoilijoiden parissa. Sa-
mat kiihkoilijat olivat myös kiivaimpia
juutalaisten vihaajia. Viha johtui Lehtosen
mukaan ”pätevästä aiheesta” eli siitä, mi-
ten juutalaiset olivat ”marxilaisuuden lii-
tossa päässeet suuressa määrin sortamaan
saksalaista kansallisuutta”. Juutalaisten
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hallinnoima lehdistö, rahaliike ja kauppa
olivat todisteena tästä jatkuvasta vaarasta.
Lehtonen piti saksalaisia kuitenkin sokei-
na, kun he hylkäisivät kristillisyyden sen
juutalaisen alkuperän vuoksi. Olivathan
juutalaiset hänen mielestään kristinuskon
vihollisia, ja hän näki, ettei ”uskottomalla
juutalaisuudella ole mitään yhteyttä kris-
tillisyyden kanssa”. Lehtosen mukaan
saksalaiset uuspakanat asettuivat vihaa-
miensa juutalaisten rinnalle vastustaes-
saan kristinuskoa, sillä kansallisuus ja
kristinusko liittyivät erottamattomasti yh-
teen:

Se kansa [juutalaiset] pitää itseään yhä

vieläkin maailman aatelina ja pyrkii

maailmanvaltiuteen, maailman vallan-

kumoukseen. Ja jos se siihen pääsee,

niin se tapahtuu juuri sen kautta että

ja jos kansat luopuvat kristinuskosta

joka todellisuudessa on kansallisuuk-

sien paras tuki. Juutalaisuushan on se,

joka hallitsee Venäjää, julmasti vaino-

ten kristillisyyttä. Kansallisuuksilla ei

siellä ole mitään sanomista.

Kuten viisi vuotta aiemmin, Lehtonen
korosti kristinuskon asemaa kansallisval-
tion tukipilarina. Lehtonen siis koki, että
hyökätessään kirkkoa ja kristinuskoa vas-
taan natsit edesauttoivat vihaamiensa juu-
talaisten maailmanvalloituspyrkimyksiä ja
ikään kuin tahtomattaan ja tietämättään
ajautuivat juutalaisten puolelle. Hän päätti
kirjoituksen toteamukseen: ”Sokeudes-
saan he tuhoavat, mitä luulevat rakenta-

vansa”.
Kirjoitus puhuu sitä näkemystä vas-

taan, johon MOT-ohjelma mielestäni viit-
tasi. Antisemitistin ei tarvinnut hyväksyä
laajemmin natsien maailmankatsomusta.
Toisaalta on huomattava, ettei kielteinen
suhde Saksaan vavisuttanut Lehtosen juu-
talaisvastaisia perustuksia. Lehtosen anti-
semitismi  määrittyi uskonnolliselta  poh-
jalta, ja maailman tapahtumat suodattuivat
osaksi tätä valittua vakaumusta. Se, miksi
juutalaiset toimivat niin kuin toimivat, oli
palautettavissa Jumalan suunnitelmaan ja
pelastushistoriaan.

Vuoden 1935 jälkeen Herättäjä vaike-
ni juutalaisista täysin kahdeksi vuodeksi.
Luultavasti Saksan kiihtynyt kirkkotaiste-
lu, uuspakanuus ja räikeä juutalaisviha
olivat muodostuneet hankalaksi yhtälöksi.
Saksan tilannehan oli aiemmin toiminut
sopivana rinnakkaistodellisuutena juuta-
laisvastaisille  kirjoituksille. Toinen huo-
mioitava tekijä on se, ettei kommunismia
ja juutalaisia enää yhdistetty kuten aiem-
min, vaikka kommunismista Herättäjässä
kirjoitettiin. Syitä siihen voi löytää aina-
kin kolme. Suomen sisäpoliittinen tilanne
oli rauhoittunut ja kommunistien aktiivi-
set toimet olivat vähentyneet. Toisaalta
Hitlerin Saksa rakentui kansainvälisesti
kommunismin vastavoimaksi. Kolman-
neksi Stalin oli poistanut Neuvostoliiton
johdosta kaikki keskeiset vallankumouk-
sessa mukana olleet juutalaiset. Kommu-
nismin vastaisen rintaman lujittaminen ei
enää vaatinut kristillisten lehtien panosta.

K. R. Kares kirjoitti Herättäjään 9.9.1938
juutalaiskysymyksestä, koska hänen mie-
lestään siitä oli yritetty tehdä jotain muuta
kuin mitä se oli. Hän kirjoitti juutalaisvai-
nojen syistä sekä kristittyjen ja juutalais-

Se, miksi juutalaiset toimivat niin kuin toimivat,
oli palautettavissa Jumalan suunnitelmaan ja pe-
lastushistoriaan.
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ten suhteesta. Hänen mukaansa juutalais-
kysymys oli erityisesti valtiollinen, kan-
sallinen ja yhteiskunnallinen kysymys ja
ollut sitä jo vuosisatoja. Juutalaiset olivat
kiertolaisia, maattomia, ja harjoittivat
kansakuntien ”sekä siveellistä että talou-
dellista painostusta”. Juutalaiset olivat
vieraita, jotka pyrkivät hyötymään isäntä-
kansojen kustannuksella. Tässä Kares
näki juutalaisvainojen taustan.

Kansakunnilla on kotinsa,  joissa  sen

jäsenet elävät. Ja kun sinne vieras liian

rohkeasti tunkee, anastaen parhaat

palaset, niin tulee voimakas vastavir-

taus, joka ajaa vieraat pois.

Kares pitikin juutalaiskysymystä useiden
maiden kipeimpänä sekä sisä- että ulko-
poliittisena ongelmana. Kristittyjen tuli
Kareksen mukaan kohdella juutalaisia
säälillä ja kristillisellä lähimmäisenrak-
kaudella vaarantamatta kuitenkaan oman
kansansa turvallisuutta. Lähimmäisenrak-
kaus oli yleinen kristillinen velvoite, eikä
sen tullut mitenkään erityisesti kohdistua
juuri juutalaisiin. Nämä olivat ”Kaineja,
jotka tappoivat pyhimmän Aabelveljen-
sä”, ”maattomia ja verrattain vaarallisia”
ihmisiä, mikä toi lähimmäisenrakkauden
rinnalle toisen velvoitteen: varovaisuu-
den. Kares  viittasi kirjoituksessaan epä-
määräisesti motiiveihin, joiden päämäärä-
nä oli korottaa juutalaiset erityisasemaan.
Hän vetosi Paavaliin, joka ei ollut missään
vaiheessa viitannut mihinkään erityisen
velvoittavaan suhtautumistapaan.

Hän [Paavali] ei anna viittaustakaan

siihen, että kristittyjen kristillisyytensä

takia olisi erityisesti säälittävä juutalai-

sia. Meidän on muistaminen, että sil-

loiset juutalaiset Paavalin näkemyk-

sessä olivat saatanan synagooga, oli-

vat kaikkien ihmisten vihollisia, olivat

Jumalan hylkäämiä. He olivat niitä,

jotta kaikkialla ja joka aika pilkkasivat

ja vainosivat Kristuksen pyhää nimeä.

Kareksen mukaan tilanne ei ollut muuttu-
nut Paavalin ajoista. Hänen mielestään
juutalaiset olivat evankelioinnin kohde,
joskin pakanoita hankalampi sellainen.
Vanhalla liitolla ei voinut perustella juuta-
laisten vaan kristittyjen asemaa. Kristi-
kunta oli sen todellinen perillinen.

Me olemme oksastetut siihen run-

koon, josta lihan Israel on leikattu

pois… Ja lihan Israel tulee – – perilli-

seksi vasta, kun se on palannut takai-

sin ristiinnaulitun luo.

Kares korosti, mahdollisesti Saksan tilan-
teen vuoksi, ettei kristittyjen kovamieli-
syyttä voinut puolustaa, eikä kristityn tuli-
si kerskata asemastaan. Tärkeää oli olla
kuitenkin totuuden mukainen ”hylätyn Is-
raelin” suhteen.

Kotimaa-lehdessä kuvattiin keväällä
1939 juutalaisten ahdinkoa. K. R. Kares
kommentoi kirjoitusta Herättäjässä
21.4.1939, ja korosti, että edelleen oli ole-
massa maita, joissa juutalaiset olivat jär-
jestäneet itselleen erinomaiset olot käyttä-
mällä sekä taloudellista että poliittista val-
taa. Toisaalta hän kirjoitti tietävänsä, ettei
juutalaispakolaisten avustamiseen olisi
tarvinnut lainkaan keräys- tai muita avus-
tusrahoja. Kansainvälisillä rahajuutalaisil-
la löytyisi tähän vaadittavat taloudelliset
resurssit. Keskeisenä toimijana asiassa
Kares näki juutalaisvallalle alisteisen va-
paamuurariliikkeen:

Tiedämme myös, että on olemassa

koko maailmaa käsittävä pelottava

järjestö, vapaamuurarit, jonka johto

on juutalaisten käsissä ja joka juoksee
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rahajuutalaisten   asioita.   Lisäksi   tie-

dämme, että juutalaisten hallussa on

niin tavattomat määrät maailman pää-

omista, että näillä kyllä voitaisiin

avustaa varattomat ja hädässä olevat

juutalaispakolaiset… Mutta se halupa

taitaa puuttua.

Vaikka juutalaisilla oli maallista hyvin-
vointia, ”Jumalan maailmantaloudessa”
heidän asemansa ei ollut korkea. Juutalai-
set olivat kirouksen ja tuomion alaisia
Kristus-vihansa vuoksi.

He [juutalaiset] ovat, niin kuin heidän

suurin poikansa, Paavali, heitä nimit-

tää, saatanan synagoogaa, jolla on en-

tinen sammumaton vihansa kristilli-

syyttä vastaan. Siinä synagoogassa ris-

tiinnaulitaan Kristus uudestaan joka

päivä – ei niin kuin, Jumala parat-

koon, kuollut kristikunta sitä tekee us-

kottomuudellaan ja synneillään, vaan

aivan sanallisesti lukemalla Jeesuksen

ylitse kiroustuomio, Anathema.

Juutalaisten ahdingon ja rahavallan Kares
liitti toisiinsa kirjoituksen lopussa käsitel-
lessään Antikristusta. Kares kirjoitti ol-
leensa jo vuosikymmenen ajan raamatun-
tulkinnallisesti sitä mieltä, että Antikristus
tuli liittää ensisijaisesti juutalaisiin. Kristi-
tyillekin hän tulisi aiheuttamaan kärsi-
mystä, mutta juutalaiset olivat Kristus-vi-
hallaan palvelleet Antikristuksen tuloa jo
vuosituhansia, ja siksi saisivat kokea ko-
vimman rangaistuksen. Kareksen mukaan
juutalaiset olivat palvoneet materiaa ja

pyrkineet kasaamaan itselleen maallista
omaisuutta.

Tämä oli jalostunut raa’aksi materia-
lismiksi, joka oli kirjoituksen mukaan juu-
ri tuolloisen ajan tunnusmerkki. Materia-
lismin selkeimpänä palvelijana Kares näki
kansainvälisen juutalaisuuden, joka julisti
aineellisen hyvinvoinnin vapahtajuutta.
Kares piti tätä luonnollisena syynä juuta-
laisten ahdinkoon:

Ja juutalaiset, anttikristuksen pääpa-

pit, saavat kärsiä ensinnä… Kun ker-

ran aineelliset edut merkitsevät kaik-

kea, niin miksei niitä riistettäisi niiden

käsistä, joiden käsissä on niiden jätti-

osa. Pois juutalaiset, jotta me saisim-

me heidän anastamansa edut. Ahdis-

tetuille juutalaisille on anttikristus to-

tisesti jo tullut. Ja juutalaiset saavat

niittää sitä, mitä ovat vuosisadat kyl-

väneet.

Kuinka erottaa antisemitismi ja

antisemitismi?

Mainitsin aiemmin antisemitismin yksi-
ulotteisesta kuvasta osana muuta suoma-
laista tutkimusta. 1930-luvun suomalaisen
oikeiston suhde juutalaisiin nousee esille
muun muassa Mikko Uolan IKL-tutki-
muksessa Sinimusta veljeskunta sekä Ta-

pani Harviaisen Suomen juutalaisia kä-
sittelevässä osuudessa teoksessa Juutalai-
nen kulttuuri. Uola toteaa, ettei IKL:llä ol-
lut rotuopillista ohjelmaa ja etteivät jyrkät
juutalaisvastaiset kannanotot muutenkaan
kuvanneet liikkeen yleistä suhdetta juuta-
laisiin. Tapani Harviainen kirjoittaa IKL:n
ja Lapuan liikkeen papiston sanoutuneen
”raamatullisista syistä julkisesti irti vihol-
lisuudesta Jeesuksen omaa kansaa vas-
taan” ja paheksuneen Saksan rotulakeja.

Kareksen mukaan juutalaiset olivat palvoneet ma-
teriaa ja pyrkineet kasaamaan itselleen maallista
omaisuutta.
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Sekä Uola että Harviainen liittävät perus-
teissaan yhteen siis rotuopillisen ajattelun
ja juutalaisvastaisuuden varsin yleisellä
tavalla. Ja vetävät oikean johtopäätöksen:
Suomessa ei juuri esiintynyt rotuoppiin
nojaavaa antisemitismiä.

Tämä ei kuitenkaan riitä tarkentamaan
koko kuvaa. Kares toimi itsenäisessä Suo-
messa oikeistopuolueista sekä kokoomuk-
sen (1922–1923) että IKL:n (1933–1939)
kansanedustajana. Vaikka Kares 1930-lu-
vun suomalaisen enemmistön tapaan
hämmästeli natsien juutalaistoimia, ei hä-
nen suhtautumistaan juutalaisiin voi hy-
vällä tahdollakaan luonnehtia edes neut-
raaliksi. Hänen kannanottonsa olivat eri-
tyisen juutalaisvihamielisiä ja erityisesti
raamatullisista syistä. Vastaavasti puolue-
taustaltaan kokoomuslainen K. V. Lehto-
nen vieroksui Saksan rotulakeja, mutta
piti juutalaisia syyllisinä niihin asioihin,
joista heitä Saksassa yleisesti syytettiin.

Eero Kuparinen näkee    Suomesta
puuttuneen kaikki keskeisimmät tekijät,
jotka muualla Euroopassa synnyttivät an-
tisemitismiä ja aiheuttivat skismaa valta-
väestön ja juutalaisten välille. Toisin sa-
noen: erityisesti maailmansotien välillä,
jolloin juutalaisviha velloi ympäri Eu-
rooppaa, oli juutalaisten määrä Suomessa
vähäinen ja  he  asuivat  vain muutamilla
paikkakunnilla, heidän yhteiskunnallinen
asemansa ei ollut erikoinen eikä itäjuuta-
laisten muuttotulva kohdistunut Suomeen.
Lisäksi vuosisadan vaihteessa kansalais-
oikeuksien ympärillä käyty keskustelu oli
laimentunut asian lykkääntymisen takia,
eikä asia enää itsenäisyyden alussa herät-
tänyt niin suuria tunteita.

Monet asenteet olivatkin piileviä, eikä
niille toisaalta saa antaa liikaa arvoa, toi-
saalta niitä ei saa ohittaa. Juutalaisvastai-

sia kirjoituksia ei esimerkiksi 1930-luvun
kirkollisessa lehdistössä esiintynyt valta-
vasti, mutta niitä silti esiintyi. Lukijoita
näillä lehdillä oli tuhansia, ja niitä esittivät
kirkon edustajat, mikä takasi uskollisen
yleisön. Pitää myös huomioida, että kir-
kon asema oli itsenäisyyden ensimmäisi-
nä vuosikymmeninä aivan toinen kuin
tänä päivänä. Suuri osa Herättäjän juuta-
laisvastaisista kirjoituksista julkaistiin
1930-luvun alussa, jolloin lehden päätoi-
mittaja Kares oli myös laajalti kannatetun
Lapuan liikkeen keskeisiä hahmoja. Vaik-
ka siis juutalaisvastaiset ajatukset eivät
Suomessa konkretisoituneet teoiksi, ei nii-
tä voi marginalisoida, vaan ilmiötä ja aja-
tuksia on tärkeää ymmärtää. Muuten jää-
vät pimentoon ne tekijät, jotka toisaalta
estivät  ajatusten  siirtymisen  teoiksi, toi-
saalta pitivät juutalaisvastaisuuden kal-
taista ennakkoluulon ja  vihan maailmaa
elossa myös suomalaisessa yhteiskunnas-
sa, jossa, miten tahansa tarkasteltuna, juu-
talaisvaikutus (mitä se sitten tarkoittaakin)
oli mitätön.

Modernilla ja uskonnollisella antise-
mitismillä on paljon yhteistä. Esimerkiksi
Kareksenkin mainitsema vapaamuurarien
ja juutalaisten välinen salaliitto esiintyi
antisemitistisissä teksteissä 1800-luvun
loppupuolelta lähtien, sekä maallisessa
että uskonnollisessa kontekstissa. Uskon-
nollisen antisemitismin kehitys ei missään
vaiheessa pysähtynyt, vaan se säilytti elin-
voimansa sulauttamalla ajanmukaisia il-
miöitä osaksi kokonaisuuttaan. Samat juu-
talaisvastaiset syytökset muovautuivat
vastaamaan kulloisenkin käyttäjän tarpei-
ta, olivat ne taustaltaan sitten uskonnolli-
sia tai profaaneja. Voikin sanoa, että sa-
moilla juutalaisiin kohdistetuilla syytök-
sillä oli lukuisia perusteita ja vain harvoin
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ne olivat sisällöltään sellaisia, joita ”toi-
sen antisemitistisen suunnan edustaja” ei
voinut hyväksyä.

Marvin Perry ja Patrick M.

Schweitzer kirjoittavat tutkimuksessaan
Antisemitic Myths kristillisen juutalaisvi-
han ja holokaustin ironisesta suhteesta:
näyttää siltä, että taustaltaan läpeensä
kristillisen ilmiön, antisemitismin, jul-
mimpien  muotojen laukeamista  esti pit-
kään juuri kristillinen moraali. K. R. Ka-
reskin kavahti kovamielisyyttä ja korosti
yleistä lähimmäisenrakkautta. Perryn ja
Schweitzerin mukaan kristinusko oli pii-
nannut juutalaisia lähes kaksituhatta vuot-
ta, mutta vasta pakanallinen ideologia
mahdollisti kansanmurhan. Tässä moder-
nissa, maallistuneessa muodossaan antise-

mitismistä saattoi kehittyä uhka, ei vain
juutalaiselle kansalle, vaan koko länsimai-
selle sivilisaatiolle ja valistuksesta kum-
puavalle käsitykselle ihmisen hyvyyden ja
järjen mahdollisuuksista.

Tämä ei tietenkään poista kristittyjen
vastuuta. Kuten Zacharias Topelius, yksi
Suomen ensimmäisistä ja kuuluisimmista
antisemitisteistä viisaasti kirjoitti:

Hyvä herra tai rouva, ettekö ymmärrä,

että se sana, jonka heitätte maailmalle

tänään, tulee tuomitsemaan teitä hau-

dallanne? Se ei enää ole teidän, ettekä

tiedä missä se tulee juurtumaan; ette

aavista missä se hedelmänsä tekee, ja

edesvastuu on teidän.
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Matti Myllykoski

Riitelevät apostolit ja kristinuskon

juutalainen alkuperä

Jo toisen vuosisadan kristillisyydessä oli
hyvin tärkeää korostaa, että Jeesuksen
tehtäväänsä kutsumat apostolit olivat yhtä
mieltä  kaikesta olennaisesta ja  opettivat
kaikkialla samaa puhdasta oppia. Soraää-
ninä yksimielisyyden kuorossa olivat yh-
täältä ne, jotka julistivat, että Paavali ei
ollut oikea apostoli. Näiden mukaan Paa-
vali ei ollut Jeesuksen itsensä oppilas,
vaan julisti omiin näkyihinsä perustuvaa
väärää evankeliumia. Tällainen näkemys
Paavalista on säilynyt pseudoklemensiläi-
sessä kirjallisuudessa, jonka kristillisjuu-
talaiset lähteet ovat peräisin toiselta vuo-
sisadalta. Toisella laidalla kristillisyyttä
oli muun muassa toisen vuosisadan puoli-
välissä Vähässä-Aasiassa ja Roomassa
vaikuttanut Markion, jonka mukaan ai-
noastaan Paavali oli luotettava Jeesuksen
todistaja. Markionille Paavali ei kuiten-
kaan enää ollut juutalainen apostoli, vaan
kurjaa juutalaista demiurgia ylemmän tosi
Jumalan ja hänen lähettämänsä Jeesuksen
julistaja. Markion julkaisi peukaloidun
versionsa Paavalin kirjeistä ja sai kasvus-
sa olevaa varhaista ”oikeaoppisuutta”
edustaneet kristityt opettajat reagoimaan
jyrkästi väitteisiinsä. Samalla avautui kes-
kustelu uuden liiton kirjoitusten kaanonis-
ta ja Paavalin kirjeiden oikeasta tulkinnas-
ta.

Kristillisjuutalaiset ja gnostilaiset
opettajat hävisivät taistelun ja ortodok-
siaksi kasvava kristinusko voitti sen. Toi-
sen vuosisadan opettajista lännessä Justi-

nos Marttyyri, Irenaeus sekä idässä
Klemens Aleksandrialainen ja Origenes

viitoittivat tietä valtauomaksi kehittyvään
kristillisyyteen, jonka piirissä Vanha Tes-
tamentti oli tulkittava ennen kaikkea en-
nustukseksi Jeesuksen ja hänen kirkkonsa
tulemuksesta, ja uuden liiton kirjoitukset
oli nähtävä apostolien yksimieliseksi to-
distukseksi evankeliumin totuudesta. Toi-
sen vuosisadan kiistojen jälkeen totuuskin
oli tullut selväksi. Vanhan Testamentin
Jumala on yksi ja ainoa Jumala, joka on
puhunut profeettojen kautta ja ilmoittanut
jo ennalta Jeesuksessa tulleen pelastavan
evankeliumin. Sama Jumala oli antanut
juutalaisille noudatettavaksi Siinailla  lii-
ton ja lain, joiden aika oli Jeesuksen jäl-
keen kuitenkin ohi. Niinpä niistä kristi-
tyistä, jotka vielä noudattivat Mooseksen
lakia, tuli hitaasti mutta varmasti harhaop-
pisia. Oikeaoppisen päättelyn mukaan
Jeesus ja hänen ensimmäiset seuraajansa
olivat jättäneet Mooseksen lain jo taak-
seen, sillä he julistivat evankeliumin puh-
dasta oppia. Heidän johtamissaan yhtei-
söissä eli kuitenkin uppiniskaisia juutalai-
sia, jotka omaksuivat oikeat käsitykset hy-
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vin hitaasti. Tällaista tulkintaa kristinus-
kon ja  juutalaisuuden  suhteesta  vahvisti
Apostolien teot, joissa Luukas kuvaa Pie-
tarin ja Paavalin samanmielisiksi aposto-
leiksi sekä heidän seurakuntansa Pyhän
Hengen johtamiksi, yleiseltä mielenlaa-
dultaan yhtenäisiksi ja sopuisiksi yhtei-
söiksi.

Gal. 2:11–14: Vaikean tekstin

ensimmäiset tulkinnat

Evankeliumien perusteella oli helppo vah-
vistaa kuvaa varhaiskristittyjen yksimieli-
syydestä. Ne kuvaavat Jeesuksen suveree-
niksi Jumalan Pojaksi, joka viisaudellaan
tukki aikansa juutalaisten opettajien suut.
Evankeliumeissa Jeesuksen seuraajat ovat
toisinaan ymmärtämätöntä joukkoa, välil-
lä taas Jeesuksen opetusten esikuvallisia
vastaanottajia – aivan kuten minkä tahan-
sa ajan kristityt. Uuden Testamentin py-
hiin kirjoituksiin päätyi kuitenkin Paava-
lin kirjeiden mukana yksi teksti, jota oli
vaikea selittää apostolien täydellisen yksi-
mielisyyden valossa. Kirkkoisiä kiusasi
Paavalin kuvaus hänen ja Pietarin välises-
tä riidasta Antiokiassa (Gal. 2:11–14):

Kun Keefas sitten tuli Antiokiaan,

nousin vastustamaan häntä julkisesti,

koska hän oli menetellyt väärin. Aikai-

semmin hän oli ottanut osaa yhteisiin

aterioihin pakanuudesta kääntynei-

den kanssa. Mutta kun sinne oli tullut

Jaakobin luota muutamia miehiä, hän

jäi pois ja eristäytyi kääntyneistä, kos-

ka pelkäsi niitä, jotka vaativat ympäri-

leikkausta. Samalla tavoin alkoivat

teeskennellä myös muut juutalaiset, ja

jopa Barnabas seurasi heidän esimerk-

kiään. Mutta kun minä  näin heidän

poikkeavan evankeliumin totuuden

tieltä, sanoin Keefakselle kaikkien

kuullen: ”Jos sinä juutalaisena voit

luopua juutalaisten tavoista ja elää pa-

kanoiden lailla, miksi pakotat paka-

noita elämään niin kuin juutalaiset?”

Paavalin kertomus on hämmentävä. Jaa-
kobin luota tulee miehiä,  joiden  pelkkä
läsnäolo saa Pietarin käyttäytymään ikään
kuin pakanakristityt eivät olisi hänen vel-
jiään, ja Paavali suuttuu Pietarille – ja kai-
kille muille – perin pohjin. Miten tätä
tekstiä voisi lukea niin, että apostolien vä-
lillä vallitsi täydellinen yksimielisyys ja
että he käyttäytyivät kaikissa tilanteissa
yhden ja saman evankeliumin totuuden
mukaan?

Tekstin ensimmäiset tunnetut tulkin-
nat liittyvät toisella vuosisadalla käytyyn
taisteluun Markionia vastaan. Irenaeus
käyttää Antiokian välikohtausta todista-
maan, että Mooseksen lakia ja juutalaisia
käytäntöjä seuratessaan Jaakob ja Pietari
todistavat heidän oppinsa olevan peräisin
yhdeltä ainoalta Jumalalta, joka myös an-
toi Moosekselle lain (Adv. haer. 3.12.15).
Irenaeus lukee Paavalin kuvausta Aposto-
lien tekojen läpi ja sivuuttaa siinä kuvatun
konfliktin kokonaan. Vielä pidemmälle
menee Tertullianus (155–230), joka
Markionia kritisoidessaan näkee Paavalis-
sa levottoman apostolin, joka vastakään-
tyneen innolla taistelee juutalaisuutta vas-
taan ja moittii toisia apostoleja näiden pe-
rinteistä elämäntapaa koskevassa kysy-
myksessä (Adv. Marc. 1.20). Tertullia-
nuksen mukaan Paavali itse kehittyi nois-
ta ajoista ja ymmärsi myöhemmin olla
”kaikille kaikkea”. Kiista juutalaisen lain
merkityksestä Jeesuksen ensimmäisille
seuraajille kalpeni toisen vuosisadan kris-
tittyjen opettajien silmissä vähäpätöiseksi
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elämäntapakysymykseksi, jonka nojalla
apostolien käsitysten ei voinut nähdä
poikkeavan toisistaan. Tähän liittyy niin
kutsuttujen gnostikkojen suosiman Paava-
lin kirjeiden vastaanottamisen vaikeus
proto-ortodoksian piirissä. Meille säily-
neissä teoksissaan Justinos ei edes mainit-
se Paavalia, jonka kirjeet hän varmuudella
tunsi. Paavalin sijaan Justinos puhuu Jee-
suksen kahdestatoista apostolista. Eikä ole
ihme, että Tertullianus kutsuu Paavalia
”harhaoppisten apostoliksi” (Adv. Marc.
3.5).

Mutta uudet ongelmat häämöttivät jo
näköpiirissä. Kolmannella vuosisadalla
vaikuttanut kristinuskon kriitikko Por-

fyrios (234–305) sai Paavalin kertomuk-
sesta aiheen halveksia molempia aposto-
leja. Pietarista hän puuskahtaa (Fragm.
26): ”On hämmästyttävää, että Jeesus an-
toi taivasten avaimet Pietarin kaltaiselle
miehelle. Miksi hän olisi sanonut tuollai-
selle, joka säikähtää vähästä ja ahdistuu
kuvatun kaltaisista asioista: Kaitse minun
lampaitani! [...] Monin tavoin halveksitta-
va on mies, jolle on uskottu jumalalliset
sanat ja joka kuitenkin elää tekopyhästi ja
käyttäytyy niin, että olisi ihmisille mielik-
si.” Paavalin periaatetta olla juutalaiselle
juutalainen ja kreikkalaiselle kreikkalai-
nen (1. Kor. 9:19–23) Porfyrios luonnehtii
seuraavasti (Fragm. 28): ”Hän on selväs-
ti valehtelija ja valheen kasvattilapsi, joka
mahtailee [Room. 9:1]: Puhun totta Kris-
tuksessa, en valehtele. Se, joka yhtenä
päivänä vetoaa lakiin ja toisena evanke-
liumiin, on sekä elämäntavoiltaan että pe-
riaatteiltaan kelvoton ja tyhjänpäiväinen.”
Porfyrioksen kritiikki kuvaa hyvin sitä,
miten moraalinen ongelma nousi vaikean
tekstin tulkinnassa keskiöön ja työnsi var-
haisimman kristinuskon juutalaisen luon-

teen aiemmasta poikkeavalla tavalla taka-
alalle. Kysymys palasi kuitenkin näky-
viin, kun kaksi 300–400-lukujen taitteen
merkittävintä kristillistä opettajaa ryhtyi-
vät kiistelemään Paavalin kuvaamasta
Antiokian konfliktista.

Augustinuksen ja Hieronymuksen

kiista: toimivatko apostolit

valheellisesti?

Kirkkoisä Augustinusta (354–430) vai-
vasi kirkollisessa raamatuntulkinnassa
monikin kysymys, mutta yksi suurimmis-
ta oli tämä: miten Vanhan Testamentin
kirjaimellinen merkitys voitiin sivuuttaa
loukkaamatta sen alkukirkossa nauttimaa
kunnioitusta ja asemaa Jumalan sanana?

Paavalia suuresti kunnioittavana Au-
gustinus saattoi nojautua Luukkaan välit-
tämään tietoon, jonka mukaan pakanoiden
apostoli oli ” juutalaisten tähden” ympäri-
leikkauttanut   työtoverinsa Timoteuksen
(Ap. t. 16:3). Mooseksen lain rituaaliset
määräykset olivat Paavalille hurskaita ta-
poja, joilla ei ollut merkitystä kristityn pe-
lastukselle. Augustinuksen mukaan Moo-
seksen lain määräykset saattoivat olla al-
kukirkossa voimassa vain tietyn ajan, jotta
niihin tottuneet juutalaiset saisivat aikaa
vieroittaa itsensä niistä. Niinpä ne, jotka
evankeliumin tultua voimaan vielä julista-
vat lain noudattamista pelastuksen ehtona,
tekivät itsensä harhaoppisiksi. Augustinus
ajatteli kuitenkin, että alkukirkossa Moo-
seksen lain noudattaminen ja juutalaisten

Miten Vanhan Testamentin kirjaimellinen merki-
tys voitiin sivuuttaa loukkaamatta sen alkukirkos-
sa nauttimaa kunnioitusta ja asemaa Jumalan
sanana?
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tapojen seuraaminen kuuluivat väistyvään
elämäntapaan, joka saatettiin lempeästi ja
kärsivällisesti haudan lepoon. Tähän ta-
paan hän argumentoi esimerkiksi teokses-
saan Faustusta vastaan (Adv. Faust. 19.
16–18).

Augustinuksen näkemyksestä tuli
myöhemmässä kristillisyydessä hyvin
suosittu, mutta tuolloin ajateltiin vielä toi-
sin. Augustinuksen ja Hieronymuksen

(347–420) kirjeenvaihto avaa näkökul-
man ajattelun murrokseen.

Yksi kahden kirkkoisän tärkeimmistä
keskusteluista koski Raamatun kaanonia,
sen sisäistä harmoniaa, erehtymättömyyt-
tä ja arvovaltaa. Augustinus oli lukenut
Hieronymuksen sittemmin kadonneen se-
lityksen Galatalaiskirjeeseen ja jäänyt
miettimään Antiokian välikohtaukseen
liittyvää tulkintaa. Vuonna 397 hän kir-
joitti Hieronymukselle asiasta kirjeen (Ep.
40). Siinä hän valittaa kohteliain sanan-
kääntein, että Hieronymuksen tulkinta te-
kee Paavalista tietoisen valehtelijan. Hie-
ronymus oli tekstissään väittänyt, että
Paavali, joka halusi olla juutalaisille juu-
talainen ja kreikkalaisille kreikkalainen, ei
voinut syyttää Pietaria siitä, miten hän it-
sekin sanoi toimivansa. Siten Hieronymus
ajatteli Paavalin toimineen taktisista syistä
eri tavalla kuin tosiasiassa ajatteli – siis
juonitellen ja valheellisesti. Pitkässä vas-
tauksessaan Augustinukselle Hieronymus
toteaa ensin, että hänellä on puolellaan
koko joukko kirkollisia sananselittäjiä,

etenkin Origenes ja Johannes Khrysos-

tomos (347–407). Saarnoissaan Galata-
laiskirjeen teksteihin Khrysostomos väit-
tää Pietarin vetäytyneen ateriayhteydestä
pakanakristittyjen kanssa kahdesta syystä
(Hom. in Gal. 2.11–12): 1) hän ei halun-
nut loukata ”juutalaisia” ja 2) hän halusi
apostolikokouksen päätöstä (Ap. t. 15)
vahvistaakseen tietoisesti antaa Paavalille
aiheen nuhdella häntä.

Hieronymus on tulkinnassaan Khrysos-
tomosta suoraviivaisempi (Ep. 112.13–17).
Hänen mielestään apostolit olivat jyrkästi
Mooseksen lain noudattamista vastaan.
Hän sanoo Augustinukselle, että juutalais-
ten rituaalien noudattaminen oli tuolloin
ja on edelleen kristityille sekä vahingollis-
ta että kohtalokasta. Hieronymuksen mu-
kaan Mooseksen laista kiinni pitävät ebio-
nit, jotka yrittävät olla sekä juutalaisia että
kristittyjä, eivätkä olleet lopulta kumpaa-
kaan.

Jos juutalaisten lakia suvaitaan Kris-
tuksen kirkossa, kirkon juutalaisista jäse-
nistä  ei  tule  kristittyjä,  vaan he tekevät
kristityistä juutalaisia. Kaiken tämän va-
lossa Hieronymus on valmis tekemään
selvät johtopäätökset Paavalin ja Pietarin
käyttäytymisestä Antiokiassa. Hänen mu-
kaansa kumpikaan apostoleista ei tehnyt
kompromissia juutalaisten kanssa tai toi-
minut säälistä heitä kohtaan. Hierony-
muksen mukaan ollessaan Antiokiassa
Pietari pelkäsi lain puolesta kiivailijoita ja
teeskenteli olevansa juutalaisen lain nou-
dattaja. Sama koskee hänen mielestään
myös Paavalin kaikille kaikkea -periaatet-
ta: Paavalikaan ei missään tapauksessa
osallistunut kristittyjen juutalaisten rituaa-
leihin, vaan ainoastaan teeskenteli osallis-
tuvansa.

Augustinus vastasi Hieronymukselle

Hieronymuksen mukaan Mooseksen laista kiinni
pitävät ebionit, jotka yrittävät olla sekä juutalai-
sia että kristittyjä, eivätkä olleet lopulta kumpaa-
kaan.
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pitkässä kirjeessä, jossa hän vakuuttelee,
ettei halua loukata kiistakumppaninsa tun-
teita. Hän korostaa kuitenkin edelleen, et-
tei Paavalin kuvaus Antiokian konfliktista
voi johtaa muuhun tulkintaan kuin siihen,
että Pietari todella poikkesi evankeliumin
totuudesta ja todella halusi käytöksellään
pakottaa pakanakristittyjä elämään juuta-
laisten tavoin (Ep. 82.7–8). Paavalilla oli
siten todellinen syy nuhdella häntä. Au-
gustinus haluaa selittää myös, miksi Jaa-
kob pyysi Paavalia heidän viimeisen ta-
paamisensa yhteydessä liittymään neljään
nasiirilupauksen tehneeseen mieheen ja
puhdistumaan heidän kanssaan temppelis-
sä (Ap. t. 21:23–24). Augustinuksen mu-
kaan Jaakob halusi Kristukseen uskovien
juutalaisten rauhoittuvan, kun he näkevät,
että Paavali pitää Mooseksen vanhimmille
antamia säädöksiä selvästi jumalallista al-
kuperää olevina käskyinä (Ep. 82.9). Tällä
tavalla Paavali Augustinuksen mukaan
turvasi evankeliumin sanoman: juutalaiset
uskovat saivat seurata Mooseksen lakia,
mutta pakanakristittyjen ei täytynyt nou-
dattaa sen määräyksiä. Augustinus viittaa
Hieronymusta vastaan Jaakobin Paavalille
esittämään selvään perusteluun, miksi tä-
män tulee itsekin mennä puhdistumaan
(Ep. 82.10; Ap.  t.  21:24): ”Siitä kaikki
ymmärtävät, että sinusta levitetyissä pu-
heissa ei ole mitään perää vaan sinäkin
pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti.”
Jos Jaakob olisi tiennyt Paavalin ainoas-
taan teeskentelevän, hän ei olisi sanonut
näin. Vaikka Luukkaan kertomuksen his-
toriallinen totuusarvo on kiistanalainen,
Augustinus lukee tekstiä epäilemättä oi-
kein: Luukkaan Paavali ei ole Kristus-us-
kostaan huolimatta lakannut noudattamas-
ta Mooseksen lakia.

Tästä keskustelusta Augustinus pää-

see kokonaisnäkemykseensä: apostolit pi-
tivät Mooseksen lakia Jumalan säätämänä
ja noudattivat sitä, koska he ymmärsivät,
että laille oli evankeliumin tultua annettu
määräaikansa väistyä Kristuksen armon
tieltä (Ep. 82.15). Tänä aikana ainoastaan
harhaoppiset julistivat, että pakanoilta oli-
si vaadittava lain noudattamista. Apostolit
eivät siten missään vaiheessa teeskennel-
leet noudattavansa lakia eivätkä pettäneet
sen puolesta kiihkoilleita uskovia juutalai-
sia. He ainoastaan halusivat saattaa Moo-
seksen lain arvokkaasti hautaansa. Jos
joku vielä vaatii lain noudattamista, hän
syyllistyy Augustinuksen mielestä haudan
häpäisemiseen. Myöhemmässä tulkinnas-
sa Mooseksen laki nähtiin kuolleeksi ja
kuopatuksi Jerusalemin hävityksen myö-
tä: sen jälkeen sekä juutalaisista että paka-
noista kääntyneet oikeaoppiset kristityt
elivät ilman sitä, ja Mooseksen lakia nou-
dattava kristitty oli kiistatta harhaoppinen.

Apostolien juutalaisuuden

tunnustaminen ja modernin

eksegeesin alku

Augustinuksen vaikutusvaltaisessa tulkin-
nassa on sisäänrakennettuna keskeinen
piirre, josta kristillinen traditio joutuisi hi-
taasti luopumaan vasta valistuksen ajan
vaikutuksesta. Vaikka Augustinus näki
Uudessa testamentissa kuvatut alkukirkon
juutalaiset jäsenet vilpittömiksi isien us-
kon seuraajiksi ja Mooseksen lain noudat-
tajiksi, hän näki apostolit aivan toisessa
valossa. Nämä tiesivät, että evankeliumi
oli jo syrjäyttänyt Mooseksen lain, mutta
suvaitsivat sen noudattajia, koska näkivät
lain väistyvän kirkossa vähitellen evanke-
liumin tieltä. He itse osallistuivat Moo-
seksen lain noudattamiseen sielunhoidol-
lisista syistä, ikään kuin ulkopuolisina toi-
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mijoina, joilla oli   pedagoginen suhde
käännyttämiinsä juutalaisiin. Augustinuk-
sen ja monien muiden kristittyjen opetta-
jien mukaan  he eivät itse asiassa  olleet
enää juutalaisia.

Augustinuksen näkemystä toistettiin
kristillisissä kirjoituksissa erilaisissa muo-
doissa, ja jotkut opettajat ovat olleet lä-
hempänä Hieronymuksen  tulkintaa. Jee-
suksen ja hänen apostoliensa johdonmu-
kainen näkeminen oman aikansa juutalai-
siksi opettajiksi avautuu raamatuntulkin-
nalle vasta englantilaisen deismin myötä.
Englannissa 1600-luvun uskonnolliset ja
poliittiset kiistat liittyivät usein myös eri-
laisiin raamatuntulkinnan kysymyksiin, ja
keskustelun myötä ryhdyttiin puhumaan
entistä enemmän kristinuskon juutalaises-
ta alkuperästä. Myös tieteellisessä tutki-
muksessa tavallinen, mutta monella ta-
voin kyseenalaiseksi osoittautunut termi
”juutalaiskristityt” on peräisin tuon ajan
englantilaisesta keskustelusta.

Yleisesti ajatellaan, että John Tolan-

din (1670–1722) vuonna 1696 ilmestynyt
kirja Christianity not Mysterious oli mer-
kittävä avaus valistuksen ajan kristinuskon
kritiikille ja modernille raamatuntutkimuk-
selle. Kirjassaan Toland tulkitsi Jeesuksen
tekemät ihmeet pohjimmiltaan luonnolli-
siksi tapahtumiksi, jotka ihmeisiin mielel-
lään uskoneet aikalaiset näkivät yliluon-
nollisessa valossa. Tätä Tolandin kirjaa
tärkeämpi on eksegetiikan kannalta kui-
tenkin viime aikoihin asti pimennossa ollut
Nazarenus, joka ilmestyi vuonna 1718.

Uraa uurtavassa teoksessaan Toland
ei halunnut kuvata varhaiskristillisyyttä
teologisesta näkökulmasta, vaan kiinnitti
huomiota ensimmäisten kristittyjen us-
kontoon kulttuuristen käytäntöjen kannal-
ta. Jeesus ja apostolit olivat hänen silmis-
sään aivan samanlaisia juutalaisia kuin
heidän ensimmäiset kuulijansa.

Toland teki Matteuksen evankeliu-
mista tutusta lauselmasta (Matt. 5:17) sen
johtopäätöksen, että Jeesus ei tullut ku-
moamaan Mooseksen lakia missään muo-
dossa. Hänen ensimmäiset seuraajansa
yksinkertaisesti jatkoivat opettajansa käy-
täntöä. Kun apostolien kokouksessa (Gal.
2:1–10; Ap. t. 15) pakanakristityt vapau-
tettiin – apostolidekreetin säädöksiä lu-
kuun ottamatta (Ap. t. 15:29) – Moosek-
sen lain noudattamisesta, tämä ei tarkoit-
tanut Mooseksen lain raukeamista juuta-
laisten uskovien parissa. Siten Toland
näki uskovissa juutalaisissa ja pakanoissa
vain kaksi eri kristillistä ryhmää eikä pitä-
nyt kirkkoisien kiroamia, Mooseksen la-
kia noudattaneita ebioneja harhaoppisina,
vaan näki heidän yksinkertaisesti jatka-
neen aiempien juutalaiskristittyjen opetus-
ta ja rituaaleja. Hän viittasi näkemystensä
tueksi kirkkoisien ”harhaoppisista” kerto-
viin teksteihin sekä pseudoklemensiläi-
seen kirjallisuuteen, jotka osoittivat Moo-
seksen lain ja juutalaisten käytäntöjen jat-
kuvaa ylläpitämistä tietyissä kristillisissä
piireissä.

Koska Toland vieroksui Uuden testa-
mentin tekstien teologisesta ja opillista
tulkintaa, hän saattoi ajatella, että Paavali,
Pietari ja Jaakob eivät varsinaisesti olleet
ristiriidassa keskenään, eivät edes Antio-
kian konfliktin yhteydessä. Kukin heistä
antoi vain erilaisia kristilliseen praksik-
seen liittyviä ohjeita omille yhteisöilleen.

Jeesus ja apostolit olivat hänen silmissään aivan
samanlaisia juutalaisia kuin heidän ensimmäiset
kuulijansa.
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Riitaa haastoivat todellisuudessa vain ne,
jotka vaativat, että pakanakristityt olisi
ympärileikattava.

Tolandin tulkinnan takana on ajatus,
että puhdasta opillista kristinuskoa ei
alussa ollut olemassakaan. Oli vain juuta-
lainen messiaaninen liike, jonka opettajat
tulkitsivat itsensä ja seuraajiensa suhdetta
Mooseksen lakiin eri tavoin. Jaakob ja
Pietari, jotka julistivat evankeliumia ym-
pärileikatuille, pitivät kiinni Mooseksen
lain noudattamisesta heidän parissaan.
Paavali puolestaan itse sitoutui Moosek-
sen lain noudattamiseen, mutta piti huolta
siitä, että pakanoiden keskuudesta kristi-
tyiksi kääntyneiltä ei vaadita lain rituaali-
sen puolen noudattamista.

Tolandin näkemykset ovat paikoin hä-
kellyttävän modernia luettavaa. Hänen
mielestään kristinuskoa oli tulkittava joh-
donmukaisen historiallisesti, ja hänen
ajankohtaisena tavoitteenaan oli kirkolli-
nen suvaitsevuus.  Toland  vastusti  myös
kirkossa tavallisia ennakkoluuloja juuta-
laisia ja juutalaisuutta kohtaan. Häntä voi-
daankin pitää yhtenä kristikunnan varhai-
simmista pluralismin julistajista. Toland
liitti islaminkin juutalaisuuden ja kristin-
uskon muodostamaan jatkumoon ja piti
sitä pohjimmiltaan kristillisenä lahkona.

Tolandin löytö katoaa historian

hämärään – palatakseen takaisin

Toinen huomattava englantilainen deisti,
Thomas Morgan (k. 1743) määritteli
teoksessaan The Moral Philosopher
(1738) Mooseksen lakiin sitoutuneen juu-
talaiskristillisyyden roolin toisin kuin To-
land. Morganille juutalaiskristityt olivat
juutalaisia nationalisteja, jotka odottivat
teokratian toteutumista uudessa Jerusale-
missa. Vanhaa juutalaista traditiota seura-

ten he julistivat pakanoiden joutuvan tuo-
maan sinne viimeisinä aikoina aarteensa
ja omaisuutensa. Morgan näki Ilmestys-
kirjan tällaisen opin peruskirjaksi, jossa
pakanoilla ei ollut toivoa pelastuksesta ja
jonka teologiset ideat perustuivat vanhaan
egyptiläiseen taikauskoon.

Morgan teki täydet historialliset joh-
topäätökset siitä Matteuksen evanke-
liumin lauselmasta, jonka mukaan Jeesus
oli  lähetetty Israelin  huoneen  kadonnei-
den lampaiden luo (Matt. 10:5). Jeesus ei
siten lähestynyt pakanoita. Hän piti kiinni
ympärileikkauksesta, ja myös hänen oppi-
laansa olivat pitkään tämän ”taikauskon”
vallassa, aina apostolikokouksen päätök-
seen asti (Ap. t. 15). Juutalaiskristityt otti-
vat Kristuksen vastaan vain Israelin pelas-
tajana ja kuningaskunnan palauttajana,
kun taas pakanakristityt näkivät hänessä
kaikkien ihmisten toivon ja pelastuksen,
riippumatta maallisista valtakunnista.

Morgan katsoi, että vainot keisari Ne-
ron ajoista lähtien ajoivat juutalais- ja pa-
kanakristityt yhteen, koska pakanakristit-
tyjäkin vainottiin juutalaisina. Tämä yh-
teenliittymä toi Morganin mukaan paka-
nakristilliseen kirkkoon merkittäviä juuta-
laisia vaikutteita: kirkosta tuli hierarkki-
nen, näkyvään auktoriteettiin ja lainsää-
däntöön perustuva laitos, jonka ulkopuo-
lella ei nähty olevan pelastusta. Tässä
hengessä luotiin piispojen seuraanto apos-
toleista ja suljettiin kaikki harhaoppiset
kirkon ulkopuolelle. Tällainen oli Morga-
nin mielestä kolmen ensimmäisen vuosi-
sadan katolinen kirkko.

Samalla kun kriittisen raamatuntutki-
muksen rooli englantilaisessa keskuste-
lussa heikkeni, eksegetiikka lähti nousuun
saksalaisten protestanttisten teologien pa-
rissa. Thomas Morganin ideoita mukaillen
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Ferdinand Christian Baur (1792–1860)
kehitti tunnetun yleisteoriansa varhais-
kristillisyyden historiasta. Pietarin ja mui-
den Jeesuksen oppilaiden juutalaiskristil-
lisyys (teesi) kehittyi kohti ebionismiä ja
muita myöhempiä muotojaan, mutta sai jo
varhaisvaiheessa vastaansa Paavalin julis-
taman pakanakristillisyyden (antiteesi).
Näiden yhteentörmäyksestä kehittyi kris-
tinuskon valtauomaksi katolisuus (syntee-
si), joka loi Pietari-legendoillaan kuvan
Rooman kirkosta alkuperäisen kristilli-
syyden täysivaltaisena edustajana. Baurin
varhaisin merkittävä oppilas David

Friedrich Strauss (1808–1876) herätti
kirkossa vielä enemmän pahennusta kuin
opettajansa, kun esitti teoksessaan Das
Leben Jesu (1835), että evankeliumien ih-
mekertomukset ovat myöhempien kristit-
tyjen luomia myyttejä. Evankeliumien ta-
kaa löytyvä historian Jeesus ei ollut
Straussin mukaan neitseestä syntynyt Ju-
malan Poika, vaan oman aikansa juutalai-
nen opettaja.

Vaikka Baurin näkemyksessä juuta-
laiskristillisyydellä oli vahva rooli, hänen
omien oppilaidensa tulkinnat häivyttivät
sen taka-alalle. Carl Christian Planck

(1819–1880) esitti Baurin ja Straussin
löytöjä seuraten kristillisen teologian kan-
nalta olennaisen kysymyksen: jos histo-
riallinen Jeesus oli tavallinen ihminen
eikä jumalallinen pelastaja, ja ensimmäi-

set kristityt puolestaan Mooseksen laille
uskollisia juutalaisia kristittyjä, miten Jee-
sus, kristinuskon keskushahmo, saattaa
ylipäänsä olla uskolle merkittävä? Planck
löysi vastauksen Jeesuksen etiikasta: Jee-
sus tuli täyttämään lain ja julistamaan
kansalleen täydellistä vanhurskautta, joka
ei perustu ulkoiseen kuuliaisuuteen.
Planckin mukaan Jeesus ei halunnut tuho-
ta lain ulkoisia muotoja vaan uudistaa sen
henkisen ulottuvuuden. Jeesus tyytyi ai-
noastaan torjumaan juutalaisen nationalis-
min. Sen sijaan hän tulkitsi kuolemansa
”lunnaiksi monien puolesta” eli henkisenä
vapautuksena niille, jotka seurasivat hän-
tä.

Planckin työ jäi unohduksiin, mutta
häntä tunnetumpi Baurin oppilas Al-

brecht Ritschl (1822–1889), joka tuli
tunnetuksi liberaaliteologian isänä, kehitti
Planckia seuraten teorian eettisestä Juma-
lan valtakunnasta Jeesuksen opetuksen
ytimenä. Planckista poiketen Ritschl kui-
tenkin katsoi, että Mooseksen lain rituaa-
linen puoli oli Jeesukselle täysin merki-
tyksetön. Apostolien käsityksiä tulkites-
saan Ritschl on riippuvainen Augustinuk-
sen pitkästä perinnöstä. Kun Jaakob, Pie-
tari ja muut juutalaiskristityt seurasivat la-
kia, he tekivät sen Ritschlin mukaan vain
perinteen vuoksi, mutta vasta Paavali teki
Jeesuksen julistuksesta täydet johtopää-
tökset ja vapautti pakanat Mooseksen lain
ikeestä. Siten Ritschl katsoi, että alkupe-
räinen kristinusko oli jotakin aivan muuta
kuin juutalaisuus, ja hän ajatteli, että kato-
linen kristinusko ei kehittynyt synteesinä
juutalaiskristillisyydestä ja pakanakristil-
lisyydestä vaan suoraan pakanakristilli-
syydestä. Ritschlin edustama näkemys ko-
hosi aikanaan vallitsevaksi ja säilytti var-
sin helposti asemansa saksalaisessa ekse-

Jos historiallinen Jeesus oli tavallinen ihminen
eikä jumalallinen pelastaja, ja ensimmäiset kristi-
tyt puolestaan Mooseksen laille uskollisia juuta-
laisia kristittyjä, miten Jeesus, kristinuskon kes-
kushahmo, saattaa ylipäänsä olla uskolle merkit-
tävä?
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getiikassa pitkälle toisen maailmansodan
jälkeiseen aikaan saakka. Juutalaiskristil-
lisyydeksi kutsuttu alkuperäinen kristin-
uskon muoto esiteltiin useissa tuolloisissa
eksegeettisissä tutkimuksissa marginaali-
sena ja kuihtuvana liikkeenä.

Vasta muutama  vuosikymmen sitten
on otettu uudella tavalla vakavasti se, että
kristinusko syntyi kauttaaltaan juutalaise-
na liikkeenä. Tämä yksinkertainen oival-
lus on kuitenkin ollut täysin riippuvainen
sen tosiasian tunnustamisesta, että Jeesuk-
sen ajan juutalaisuus ei ollut yhdestä pöl-
kystä hakattu synkkä lakiuskonto, vaan
siihen kuului monissa sen virtauksissa
myös selvä käsitys Jumalan armosta, rak-
kaudesta ja liittouskollisuudesta.

Ei ole varmastikaan sattuma, että kris-
tinuskon juutalaiset juuret on löydetty ai-
van uudella tavalla holokaustin  jälkeen.
Lisäksi on mielenkiintoista huomata, että
nykyaikainen kristillinen pluralismi ja su-
vaitsevuuden ajatus juontavat osittain juu-
rensa Uuden testamentin teksteissä havai-
tusta ongelmasta. Nykytutkimuksen va-
lossa varhaiskristillisyydestä tunnetaan
sekä erilaisia opillisia käsityksiä että toi-
sistaan poikkeavia uskonnollisia käytän-
töjä, joita ei voi johtaa takaisin alkuperäi-
senä  pidettävään oikeaan kristillisyyteen
tai erilaisiin ”harhaoppeihin”. John Tolan-
din visioimasta varhaiskristillisyyden lä-
pikotaisesta juutalaisesta luonteesta on

tullut tutkimukselle luonnollinen lähtö-
kohta, joka haastaa kristittyjä kysymään
entistä selvemmin vaikeita ja Raamatun
luonteeseen liittyviä olennaisia kysymyk-
siä. Milloin ja miten kristinusko irtautui
juutalaisuudesta? Millä tavalla ja millä
perusteella Uuden testamentin kirjoitukset
ovat ”juutalaisia”  tai ”kristillisiä”? Mitä
pohjimmiltaan on kristinusko?
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Risto Nurmela

Carl Gustav Jung – antisemiitti vai

ei?

Carl Gustav Jungin suhde kansallisso-
sialismiin ja varsinkin siihen liittyvään an-
tisemitismiin on ollut kiivaan keskustelun
kohteena natsivallan ajoista lähtien ilman,
että olisi päästy sitoviin johtopäätöksiin.
Keskustelun ytimenä on Jungin suostu-
mus tulla valituksi Saksasta käsin toimi-
neen psykoterapeuttisen seuran Allgemei-
ne ärztliche Gesellschaft für Psychothera-
pie (AÄGP) puheenjohtajaksi vuonna
1934. Itse hän katsoi tämän johtuneen
”hölmöstä uhrautuvuudesta”. Natsien val-
taantulo oli saanut vuodesta 1930 puheen-
johtajana toimineen Ernst Kretschmerin

eroamaan, ja samana vuonna varapuheen-
johtajaksi valittu Jung suostui hänen seu-
raajakseen, mitä hän itse nimitti ”kyseen-
alaiseksi nautinnoksi”. Kretschmer ei ol-
lut juutalainen, mutta erosi poliittisista
syistä ja vastusti natsien rotulakeja. Sota-
vuosina hän kuitenkin tuki mielisairaiden
sterilisointia. Vuonna 1948 hänestä tuli
henkiin herätetyn AÄGP:n puheenjohtaja.

Se, että Jung tässä tilanteessa sen si-
jaan, että olisi seurannut Kretschmerin
esimerkkiä ja eronnut varapuheenjohta-
juudesta, on tietenkin omiaan herättämään
kysymyksiä: eikö hän ollut yhtä kriittinen
natseja ja heidän rotupolitiikkaansa koh-
taan kuin edeltäjänsä? Kuvitteliko hän
voivansa pysytellä politiikan ulkopuolel-

la? Viimeksi mainittu ajatushan tulisi
osoittautumaan kohtalokkaaksi natsien
valtakaudella.

Jung joutui välittömästi arvostelun
kohteeksi, ja puolustautui yhtä nopeasti.
Hänen puolustuksensa lähtökohtana oli,
että saksalaiset olivat suuressa psykotera-
pian tarpeessa, minkä vuoksi psykotera-
peutit olisivat tehneet väärin jos he olisi-
vat sallineet toimintansa lamaantumisen.
Tällä kohden minua pistää silmään se, että
hänen puolustuksensa itsestään selvänä
lähtökohtana oli, että natsismi oli pahasta:
koko hänen ajatuksenkulkunsa perustana
on se, että hän suostui puheenjohtajuuteen
Hitleristä huolimatta. Tammikuun 22.
päivänä 1934 P. Bjerrelle lähettämässään
kirjeessä hän  kirjoittaa AÄGP:n Saksan
osastosta: ”Sen olemassaolo olisi tullut
mahdottomaksi, ellei se olisi alistunut eh-
dottomasti kansallissosialistiselle valtiol-
le. Olen siksi neuvonut saksalaisia taipu-
maan empimättä, sillä ennen kaikkea on
kysymys siitä, että Saksassa nykyään vah-
vasti uhanalainen psykoterapia saataisiin
selviytymään vallitsevasta hädästä.” Sa-
massa kirjeessä hän mainitsi myös tarpeen
”estää Saksan osaston parissa esiintyvien
omintakeisten poliittisten virtausten leviä-
minen koko yhdistykseen.” Tässä on pur-
tavaa niin Jungin ystäville kuin vihamie-
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hillekin. Hän ei siis halunnut natsiaattei-
den leviävän, mutta neuvoi saksalaisia tai-
pumaan empimättä. Tällä kohden tulee
kuitenkin muistaa, että kirjeen kirjoitus-
ajankohta oli tammikuu 1934, ja taustana
oli siis se mitä natsivallasta tiedettiin va-
jaa vuosi Hitlerin valtaantulon jälkeen.
Natsit olivat kyllä jo pitkälti paljastaneet
kasvonsa, mutta esimerkiksi rotulakeja,
joita voidaan pitää ensimmäisenä drastise-
na askeleena, ei vielä ollut säädetty, puhu-
mattakaan kristalliyöstä, hyökkäyssodasta
tai kuolemanleireistä.

Jungille erityisen harmillinen tapaus
oli se, että M. H. Göringin (Hermann

Göringin serkun) kirjoittama julistus, jos-
sa Saksan osasto sitoutui noudattamaan
Hitlerin poliittisia ja aatteellisia periaattei-
ta, julkaistiin AÄGP:n lehdessä Zentral-
blatt für Psychotherapie und ihre Grenz-
gebiete joulukuussa 1933, eikä hänen tah-
tonsa mukaisesti vain saksalaisille tarkoi-
tetussa lehdessä Deutsche Seelenheilkun-
de. Jung oli edellisen julkaisija, ja siksi
hänen voitiin katsoa vastaavan liitteen si-
sällöstä. Hän selitti    laajalevikkisessä
sveitsiläisessä Neue Zürcher Zeitung -leh-
dessä, että liite oli lähetetty hänen tietä-
mättään, ja oli vihoissaan siitä että hänen
nimensä oli yhdistetty kansallissosialisti-
seen julistukseen. Hän kuitenkin huo-
mautti, että kaikki järkevät ihmiset käsitti-
vät, että uskollisuudenvala oli välttämä-
tön, mikäli Saksan osasto halusi jatkaa
toimintaansa. Tässä kohtaamme jälleen
saman kaksinaamaisuuden: Jung ottaa
etäisyyttä natseihin mutta hyväksyy sen,
että hänen saksalaiset työtoverinsa vanno-
vat uskollisuutta Hitlerille. Mutta taas on
muistettava, että elettiin vuotta 1934.

Merkittävän konkreettisen esimerkin
Jungin asenteesta natseihin muodostaa hä-

nen suhtautumisensa Zentralblattissa jul-
kaistavaksi tarkoitettuun Alfred Rosen-

bergin kirjan arvosteluun. Kirjeessä  M.
H. Göringille 16.11.1937 hän kirjoittaa:

”Tri Meier kiinnittää huomioni ly-

hyeen arvosteluunne Rosenbergin

kirjasta. Hän väittää juutalaisten hal-

veksuvan mystiikkaa, mikä on jokai-

sen juutalaisten historian, varsinkin

hasidismin tuntijan näkökulmasta hy-

vin valitettava virhe. Ehdotan siksi,

että jätämme tämän kirjan huomiotta.

En voi antaa nimeäni tällaisten hurah-

telujen katteeksi.”

Alfred Rosenberg oli natsipuolueen pää-
ideologi, ja kyseessä oleva kirja hänen
pääteoksensa, jo vuonna 1930 ilmestynyt
Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Syy sii-
hen, että Göring seitsemän vuotta kirjan
ilmestymisen jälkeen halusi omistaa sille
arvostelun, joskin lyhyen,  AÄGP:n leh-
dessä, voi hyvin olla ollut se, että natsiesi-
valta toivoi sitä häneltä. Heidän toiveensa
toteuttamatta jättäminen ei varmaankaan
ollut Göringille eduksi. Siten Jung asetti
hänet hankalaan tilanteeseen, mikä osoit-
taa, että hänen suosittelemallaan ehdotto-
malla alistumisella oli rajansa. Ja se, että
tämä tapahtui lähes viisi vuotta Hitlerin
valtaantulon jälkeen osoittaa myös, ettei
hän vähitellen sopeutunut yhä tiiviimpään
yhteistyöhön hallituksen kanssa. Jung sai
tahtonsa läpi: arvostelua ei julkaistu.

Tärkeä AÄGP:ta koskeva näkökulma
on se, että natsit tekivät eron psykoana-

Jung otti etäisyyttä natseihin mutta hyväksyi sen,
että hänen saksalaiset työtoverinsa vannovat us-
kollisuutta Hitlerille.
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lyysin ja psykoterapian välillä. Psykoana-
lyysin perusti tunnetusti Sigmund Freud,
ja koska hän oli juutalainen, asia oli selvä:
psykoanalyysi oli pahasta. Psykoterapiaa
natsit pitivät sen sijaan parempana vaihto-
ehtona. Siksi sopi tietenkin oivasti se, että
Jung oli tullut Freudin hyljeksimäksi ja
omasta puolestaan suhtautui häneen kriit-
tisesti. Freud oli Jungin mukaan syyttänyt
häntä antisemiittisistä teorioista. Jung
mainitsi tämän yllä mainitussa Zentral-
blattissa vuonna 1934, selvästi itse hyväk-
symättä että häntä väitettiin antisemiitiksi:
”… kun minun varoittavaa ääntäni vuosi-
kymmeniä syytettiin antisemitismistä. Tä-
män syytös on lähtöisin Freudista.” Tässä
yhteydessä tulee panna merkille että ”an-
tisemiittiä”, siitä lähtien kun Wilhelm

Marr loi tämän käsitteen vuonna  1879
aina toiseen maailmansotaan asti, ei miel-
letty lainkaan niin täysin kielteisesti kuin
nykyään. Tästä huolimatta Jung siis torjui
nimikkeen.

Ne Jungin teoriat, joita Freud piti an-
tisemiittisinä, voi helposti leimata sellai-
siksi. Tällä en kuitenkaan tarkoita että
tämä olisi oikeutettua. Yksi Jungin psyko-
logian keskeisistä käsitteistä on kollektii-
vinen tiedostamaton. Hän rinnasti tämän
evoluutioon: samoin kuin varhaisempien
sukupolvien kehitysvaiheiden tulokset pe-
riytyvät nuoremmille, psyykeämme lei-
maavat kaikkien edeltävien sukupolvien
kokemukset. Kullakin kansalla on oma
historiansa ja siten myös oma kollektiivi-
nen tiedostamattomansa. Nyt tulemme sii-

hen, mikä herätti Freudin vastustuksen:
juutalaiset ovat olleet kulttuurikansa 3000
vuotta, kun taas saksalaiset eivät vielä ole
täysin vapautuneet barbaarisuudesta. Siksi
juutalaiset psykologit, kuten esim. Freud,
eivät Jungin mukaan täysin kykene ym-
märtämään germaanista sielua. Juutalais-
ten ja germaanien luonnehdintaa kulttuu-
rikansaksi ja barbaareiksi voi tuskin pitää
antisemitisminä, pikemminkin antigerma-
nismina, vaikka Jung huomauttikin, että
kulttuurikansoilla on heikkoutensa ja bar-
baareilla tietty vahvuus. Yhtäältä voi väit-
tää, ettei tämä toteamus ole ristiriidassa
kansojen samanarvoisuuden kanssa; Jung
viittaa vain niiden erilaisuuteen. Mutta
toisaalta on selvää, että Freud ja muut juu-
talaiset psykologit loukkaantuivat, sillä tä-
mähän asetti heidän mahdollisuutensa
harjoittaa ammattiaan vahvasti ei-juutalai-
sessa ympäristössä vakavasti kyseenalai-
seksi. On myös ilmeistä, että tällaisia aja-
tuksia on pidettävä sen ajan hengen il-
mauksena. Vuonna 1875 syntyneenä Jung
oli kasvanut rinnan natsismissa huipentu-
neen modernin saksalaisen antisemitismin
kanssa.

Hänen ajatuksensa erilaisesta psyy-
kestä olivat hänen aikansa rotuajattelun
innoittamia. Vuonna 1934 hän tähdensi
Neue Zürcher Zeitungissa, ettei hän ollut
saanut näitä ajatuksia ”juuri silloin”, vaan
saattoi viitata kirjoituksiinsa jo vuodelta
1927.

Jung ei ollut vain oman aikansa lapsi,
vaan keskusteli myös kaltaistensa kanssa.

Tätä kuvastaa se, että juutalaisyhtei-
sön lehti Israelitisches Wochenblatt für
die Schweiz vuonna 1934 syytti häntä an-
tisemitismistä, koska hän oli selittänyt,
että juutalaisen psykologian tulokset oli-
vat yhtä vähän yleispäteviä kuin kiinalai-

Vuonna 1875 syntyneenä Jung oli kasvanut rin-
nan natsismissa huipentuneen modernin saksalai-
sen antisemitismin kanssa.
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set tai intialaiset. Eurooppalainen juutalai-
nen, joka loukkaantuu siitä, että häntä pi-
detään kiinalaisen veroisena, hyväksyy si-
ten ajatuksen siitä, että jotkut ihmiset –
kuten esimerkiksi kiinalaiset – ovat alem-
piarvoisia, ja vastustaa siksi sitä, että juu-
talaiset lasketaan samaan luokkaan kuin
nämä alempiarvoiset. Tosin Jung ei itse-
kään kovin huolellisesti välttänyt sopimat-
tomia ilmaisuja; hänen kynästään lähti
muun muassa ilmaus ”naiivi kuin neeke-
ri”.

Jungin   taipuvaisuutta rotuajatteluun
kuvastaa  myös hänen  ideansa  siitä, että
maaperä vaikuttaa ihmisten kallon muo-
toon. Vuonna 1918 hän totesi: ”Amerikas-
sa näki miten kaikkien eurooppalaisten
kallon ja lantion mitat jo toisessa sukupol-
vessa intiaanistuvat”. Hän katsoi myös ha-
vainneensa mainittuun ”intiaanistumi-
seen” perustuvia sielullisia eroja amerik-
kalaisten ja eurooppalaisten välillä. Tulee
kuitenkin muistaa, ettei kallon mittaami-
nen ollut natsien keksintö. Se on yhtey-
dessä holokaustiin, mutta lähestulkoon-
kaan kaikki kallon mittaajat eivät tuomin-
neet ihmisiä kuolemaan mittaustensa pe-
rusteella. Nyt tiedämme, että koko touhu
on pötyä. Jung uskoi tähän pötyyn, mutta
se ei tee hänestä kansanmurhan tukijaa.

Toisen esimerkin ajan hengestä anta-
vat vaikeudet järjestää AÄGP:n kongressi
Hollannissa. Saksalaisten osanottajien
poissulkemista vaadittiin, mikä olisi teh-
nyt mahdottomaksi kongressin järjestämi-
sen, sillä Saksan ja Hollannin osastot oli-
vat suurimmat. Vastareaktiona saksalais-
ten vaatimukselle sulkea pois juutalaiset
osananottajat tätä voisi tietysti pitää hou-
kuttelevana taktisena vetona. Jälkimmäi-
nen vaatimus esitettiin tietenkin; kirjees-
sään E. B. Straussille 26.3.1938 Jung

esitti tälle toivomuksen saada nimiluette-
lon henkilöistä, jotka olivat käynnistäneet
sellaisen keskustelun, ja tekee selväksi,
ettei hän voi sulkea pois ei-arjalaisia pu-
hujia eikä tule tekemään niin. Saksalaisten
boikotointi kansainvälisissä kongresseissa
olisi varmasti ollut kova isku natsi-Sak-
salle, ja  on  hyvin ymmärrettävissä,  että
Jungin haluttomuus käyttää sellaista aset-
ta herätti katkeruutta ja syytöksiä antise-
mitismistä niiden parissa, jotka olivat tois-
ta mieltä. Siitä huolimatta molemminpuo-
lisen boikottikampanjan torjuminen ei
edellytä natsimielisyyttä.  Yllä lainatussa
kirjeessä Hoopille Jung huomauttaa, ettei-
vät saksalaiset työtoverit olleet aiheutta-
neet natsivallankumousta.

Juutalaiset eivät Hitlerin valtaantulon
jälkeen tietenkään saaneet kuulua AÄGP:n
Saksan osastoon. Luodakseen Saksan juu-
talaisille mahdollisuuden kuulua järjes-
töön tästä huolimatta Jung huolehti siitä,
että yksityishenkilöt saattoivat olla jäseniä
kuulumatta mihinkään määrättyyn kansal-
liseen osastoon. Hänen arvionsa mukaan
ylivoimaisesti suurin osa Saksan psykote-
rapeuteista oli juutalaisia. Jos sitä tosi-
seikkaa, että Jung suostui AÄGP:n pu-
heenjohtajaksi Hitlerin valtaantulon jäl-
keen, pidetään todisteena hänen natsimie-
lisyydestään, on otettava huomioon myös
se, että hän hyödynsi tätä asemaa vastus-
taakseen natseja nimenomaan koskien sitä
heidän politiikkansa aluetta, jolla he lo-
pulta syyllistyivät pahimpiin rikoksiinsa:
antisemitismiä.

Jung uskoi kallon mittauksilla pääteltäviin rotu-
ominaisuuksiin, mutta se ei tee hänestä kansan-
murhan tukijaa.
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Jung oli tavattoman tuottelias. Tämä
oli sekä hänen voimansa että heikkouten-
sa – hän näyttää kirjoitelleen koko ajan
aivan riippumatta siitä oliko hänellä jotain
sanottavaa vai ei. Hänen esitelmilleen oli
myös kysyntää monissa eri maissa. Näin
hän tuli lausumaan mielipiteensä paljosta
muusta kuin vain omasta alastaan, mistä
seuraa se, että hänen mielipiteensä mones-
ta eri asiasta ovat tulleet hyvin dokumen-
toiduiksi. Tämä  koskee  varsinkin hänen
näkemyksiään  aikansa poliittisesta kehi-
tyksestä  ja  yhteiskunnallisista  kysymyk-
sistä. Lontoossa 14.10.1936 pitämässään
esitelmässä Jung tuli lausuneeksi mielipi-
teitä demokratiasta, jotka vaikuttavat
omalaatuisilta ottaen huomioon sen, että
häntä parin viime vuoden aikana oli syy-
tetty natsimielisyydestä. Viisi päivää
myöhemmin hän tuomitsi toisessa esitel-
mässä natsismin niin jyrkästi, ettei jäänyt
pienintäkään epäilystä hänen kannastaan.
Ei ole aivan helppoa ymmärtää mitä Jun-
gilla on demokratiaa vastaan, ja mitä hän
pitää parempana vaihtoehtona. Hän puhuu
”hirviöryhmien” luonnollisesta mielty-
myksestä johtajahahmoihin. Hirviöt ovat
ahnaita, väheksyvät johtajiansa ja kutsu-
vat uutta tilaa demokratiaksi, missä ku-
kaan ei hallitse eikä tule hallituksi. De-
mokratian ”äärettömien intohimojen” tu-
kemiseksi on keksittävä kaksi uutta ismiä:
sosialismi ja kommunismi. Jung näyttää
pitävän kansallissosialismin syntyä  Sak-
sassa demokratian aiheuttamana. Hän pa-
nee yhtäläisyysmerkit kommunismin,
kansallissosialismin ja fasismin välille.

Näissä demokratiasta tulee oma peiliku-
vansa ja haamunsa. Natsithan halveksui-
vat  avoimesti demokratiaa, ja siksi hal-
veksuvien mielipiteiden ilmaiseminen
juuri demokratiasta herättää ymmärretysti
epäilystä. Kun sitten natsismi samassa
hengenvedossa tuomitaan saman hengen
lapsena, ainakin nykyaikainen kuulija tu-
lee hämilleen: mikä  siis on  vaihtoehto?
Jälkiperspektiivissä Jungia voi myös syyt-
tää siitä, että hän haukkui demokratiaa
historian huonoimpana mahdollisena
ajankohtana.

Viisi päivää myöhemmin, edelleen
Lontoossa, Jung siis toisessa esitelmässä
tuomitsi natsismin yksiselitteisesti:

”Jos joku olisi 30 vuotta sitten rohjen-

nut ennustaa psykologisen kehityk-

sen vievän keskiaikaisten juutalaisvai-

nojen jälleenheräämiseen, siihen, että

Eurooppa uudelleen vavahtaisi koh-

datessaan roomalaisia liktorin vitsa-

kimppuja ja legioonien marssia, että

roomalainen tervehdys otettaisiin uu-

delleen käyttöön kuten 2000 vuotta

sitten, ja että kristillisen ristin sijasta

muinaisaikainen hakaristi houkuttelisi

miljoonia sotureita valmiiksi kuole-

maan – se mies olisi joutunut kum-

mallisen narrin maineeseen. Entä tä-

nään? Niin tyrmistyttävältä kuin tämä

voi vaikuttaa, koko tämä mielettö-

myys on hirvittävää todellisuutta.”

Merkillepantavaa on, että Jung siis panee
juutalaisvainot natsien rikosluettelon kär-
keen ja pitää niitä ”keskiaikaisina”.

Samoihin aikoihin Freud kuvasi
(teoksessaan Der Mann Moses und die
monotheistische Religion) Saksan natsi-
valtaa paluuna ”lähestulkoon esihistorial-
liseen barbaarisuuteen”. Jos Jung olisi pi-

Jung näyttää pitävän kansallissosialismin syntyä
Saksassa demokratian aiheuttamana.
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tänyt esitelmänsä sen jälkeen kun natsien
kuolemanleirit olivat paljastuneet, olisi
viittaus keskiaikaan ollut hirvittävä under-
statement, mutta nyt hän siis puhui run-
saat kaksi vuotta ennen kristalliyötä. Hä-
nen sananvalintansa tänä ajankohtana
osoittaa, että natsien antisemitismi pöyris-
tytti häntä. Teoksessa C. G. Jung, nazisme
og psykologi Svend Aage Madsen syyt-
tää Jungia siitä, että hän puhui natsismia
vastaan ”vasta suunnilleen vuonna 1938”,
ja samassa kirjassa Pia Skogemann väit-
tää ettei hän ottanut selvästi kantaa Hitle-
rin hallitusta vastaan ennen ”noin vuotta
1938”. Molemmat pitäytyvät epätarkkaan
aikamääreeseen,  ja siksi jää epäselväksi
mihin Jungin kannanottoon he viittaavat,
mutta lokakuuta 1936 ei juuri saa mahtu-
maan aikahaarukkaan ”suunnilleen/noin
vuonna 1938”. Viimeksi mainittu aika-
määre ei olisi Jungille kovin kunniakas,
koska sinä vuonna oli kristalliyö, joka
avasi jopa monen siihen asti vahvasti nat-
simielisenkin silmät. Hän olisi siis ottanut
kantaa Hitleriä vastaan vasta kun oli lie-
västi sanoen pakko. Vuoden 1936  kan-
nanotto julkaistiin ensi kerran vuosien
1936/37 taitteessa St. Bartholomew’s
Hospital Journal -lehdessä. Se sisältyy
yhteyteen missä ei ensi kädessä odota
kannanottoja silloisiin poliittisiin tapahtu-
miin (esitelmän otsikko on The Concept
of the Collective Unconscious),  ja siksi
Madsen, Skogemann ja muut ehkä eivät
ole panneet sitä merkille, mutta se on joka
tapauksessa julkinen lausuma joka viipy-
mättä  ilmestyi painettuna. Jung  otti siis
selvästi kantaa Hitlerin hallintoa vastaan
viimeistään 19.10.1936, sillä varauksella
että jokin aiempi kannanotto olisi vältty-
nyt huomioltani.

Muutamat Jungin kommentit Hitleris-

tä ovat huomionarvoisia. Helmikuussa
1933 pitämässään esitelmässä, joka ilmes-
tyi   tarkastetussa muodossa   seuraavana
vuonna, hän toteaa että ”niin sanotut joh-
tajat [Führer] ovat joukkoliikkeen välttä-
mättömiä oireita.” Seuraavassa virkkeessä
hän kuvaa ihmiskunnan todellisia johtajia,
jotka ymmärtävät pysyä loitolla levotto-
man massan sokeasta sidonnaisuudesta
luonnonlakeihin. Hitler on siis ”niin sa-
nottu johtaja”. Kuuluisassa esseessään
Wotan Jung palaa teemaan ”niin kutsutut
johtajat”: ”Sen, mitä sellainen tekee levot-
tomalle massalle, voimme yltäkylläisen
selvästi nähdä niin maamme etelä- kuin
sen pohjoispuolella”. Esseessään Nach
der Katastrofe, joka ilmestyi heti sodan
päätyttyä vuonna 1945, Jung koettaa teh-
dä   Hitleristä diagnoosin: ”Pseudologia
phantastica, hysterian muoto jonka tun-
nusmerkkinä on omintakeinen kyky uskoa
omiin valheisiinsa”.

Ensi sijassa Jung oli oikeastaan kiin-
nostunut uskonnosta (tarkemmin: ”die
Annäherung an das Numinose”) pikem-
min kuin neuroosien hoidosta, minkä hän
tunnusti avoimesti kirjeessä P. W. Marti-

nille 28.8.1945. Siksi hän tuli usein teh-
neeksi toteamuksia eri uskonnoista, kris-
tinuskon rinnalla varsinkin juutalaisuu-
desta, mikä tekee mielenkiintoiseksi tu-
tustua lähemmin hänen lausumiinsa: sisäl-
tyykö niihin jotain juutalaisvastaista?
1900-luvun antisemitismille oli leimaavaa
se, että se irtautui uskonnosta. Sen myötä,
että valtaväestö ei enää ollut ilman muuta
kristitty, ja uskonnonvapaus valtasi alaa,
antisemiitit eivät enää voineet perustella
juutalaisvastaisuuttaan vain näiden uskon-
nolla, kun taas kristittyjen antisemitismi
aiemmin liittyi juutalaisen uskonnon ar-
vosteluun. Siksi on erotettava toisistaan
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antisemitismi ja antijudaismi; jälkimmäi-
sellä määreellä tarkoitetaan kielteistä
asennetta juutalaisuuteen uskontona, mut-
ta ei sen edustajiin ihmisinä. Kysymys si-
nänsä on, esiintyykö antijudaismia ilman
antisemiittisiä piirteitä yli päätään. Kris-
tinusko on perinteellisesti esittäytynyt
juutalaisuutta parempana uskontona, mikä
on tehnyt kristityistä taipuvaisia antijuda-
ismiin, ja sitä kautta tavallisesti myös an-
tisemitismiin.

Jung korostaa Vanhan ja Uuden testa-
mentin Jumalan välistä vastakohtaa, ja se
herättää kysymyksen perustuuko tämä pe-
rinteelliseen kristilliseen antisemitismiin.
Viidessä kirjeessä hän kertoo neljälle aka-
teemiselle protestanttiselle teologille teke-
mästään kysymyksestä: ovatko Vanhan
testamentin Jumala ja Uuden testamentin
Jumala identtiset? Hän on ilmeisen tyyty-
mätön saamiinsa vastauksiin tai pikem-
minkin niiden puutteeseen, mutta mieles-
täni mielenkiintoisempaa on se, kuinka
tärkeä tämä kysymys oli hänelle vanhoilla
päivillä. Hänhän palaa kyselyynsä kirjeis-
sään lähes vuoden ajan. Kysymystä eri ju-
malakuvista Jung käsitteli useissa muissa
yhteyksissä, mutta kysymyksessään teolo-
geille hän vaikuttaa kärjistäneen sen:
onko kyseessä lainkaan sama Jumala? Itse
hän oli aiemmin todennut, että Vanhan
testamentin Jumala, niin lain vartija kuin
hän onkin, ei itse ole vanhurskas ja kärsii
vihanpuuskista joita hän joutuu katumaan.
Hän on paradoksaalinen: hyvä ja demoni-

nen, vanhurskas ja väärämielinen, kun
taas Uuden testamentin Jumala on täysin
hyvä. Vuonna 1938 Jung kirjoitti ”juuta-
laisen Jumalakäsitteen kristillisestä uudis-
tuksesta: moraalisesti kaksiselitteisestä
Jahvesta tuli yksinomaan hyvä Jumala.”
Se syntyi hänen mukaansa ”länsimaisen
ihmisen vahvemman tunne-elämän” vaa-
timuksesta. Toisaalta hän myös totesi, että
Vanhan testamentin esikristillinen juma-
lakäsitys sopii paremmin yhteen ”uskon-
nollisen kokemuksen empirian” kanssa
kuin kristillisperäinen ”summum bonum”
[Platonin ajatus korkeimmasta hyvästä,
jonka kristillinen teologia tulkitsee Juma-
lan määreeksi]. Tämä ajatus tulee esille
hänen ufoja käsittelevässä teoksessaan
Ein moderner Mythus vuodelta 1958 (ku-
ten sanottu, Jungin tuotanto kattoi laajan
alueen), siis hieman hänen teologeihin
kohdistunutta kiertokyselyään myöhem-
min. Sitä paitsi hän piti myös Jeesuksen
ristinkuolemaa kristillisen jumalakuvan
demonisten piirteiden ilmauksena, ja kat-
soi että oli ”mielenkiintoista tai pikemmin
traagista, että Jumalaa Uuden testamentin
viimeisessä kirjassa [Johanneksen ilmes-
tyksessä] kohtaa täydellinen jälleenlan-
keemus”. Hän huomautti myös samassa
yhteydessä, ettei kristillinen teologia kos-
kaan ollut kiistänyt että Vanhan ja Uuden
testamentin Jumalat ovat identtiset.

Kristinuskon suhde juutalaisuuteen oli
alusta lähtien poleeminen, ja vasta meidän
aikanamme on alkanut syntyä aitoa vuo-
ropuhelua. Tämä on ensi sijassa sen seu-
rausta, että holokausti herätti raa’asti kir-
kot ymmärtämään asenteenmuutoksen
tarpeen. Jungin ajatuksia Vanhan ja Uu-
den testamentin Jumalan välisestä erosta
voi siksi tuskin tulkita erityisen henkilö-
kohtaisen juutalaisvastaisen asenteen il-

Jungin mukaan Vanhan testamentin Jumala, niin
lain vartija kuin hän onkin, ei itse ole vanhurs-
kas ja kärsii vihanpuuskista joita hän joutuu ka-
tumaan.
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mauksena, vaan – en voi vastustaa kiu-
sausta analysoida Jungia hänen omilla ter-
meillään – se oli lähtöisin hänen kollektii-
visesta tiedostamattomastaan. Sitä paitsi
teologit tietävät, ettei ”vanhatestamentilli-
nen” ole sama kuin ”juutalainen”, ja voi
olettaa että Jungkin tiesi sen. Hän asettaa
vastakkain Vanhan ja Uuden testamentin
Jumalan, ei juutalaista ja kristillistä, tosin
yhdellä poikkeuksella: vuonna 1938 hän
siis kirjoitti ”juutalaisen Jumala-käsitteen
kristillisestä uudistuksesta.” On vaikeaa
välttyä ajatukselta, että Jung kirjoitti tä-
män ainakin epätietoisesti oman aikansa
kielenkäytön vaikutuksen alaisena. Mer-
killepantavaa on myös, että kaikki muut
viitteeni tässä yhteydessä koskevat hänen
teoksiaan tai kirjeitään 1950-luvulta.

Jung tähdensi myös, että nimenomaan
juutalaisuus tietyissä suhteissa oli kristin-
uskoa parempi. Teoksessaan Aion hän to-
tesi:

”Valkean ja pimeän käsittävän koko-

naisuuden kuvaava luonnollinen ark-

kityyppinen symboliikka on tietyssä

ristiriidassa kristillisen käsityksen

kanssa, mutta ei ollenkaan tai vain

suhteellisen vähän juutalaisen, jahvis-

tisen näkemyksen kanssa. Jälkimmäi-

nen vaikuttaa olevan luonnonlähei-

sempi ja siksi vastaavan paremmin vä-

litöntä kokemusta.”

Samassa teoksessa Jung pitää paholai-
sen osaa kristillisessä dogmatiikassa ”hy-
vin epätyydyttävänä seikkana”. Jumala,
jolla on demonisia piirteitä, on siis hänen
mielestään parempi, ja sitä paitsi pidän
mahdollisena, että ”juutalaisen Jumala-
käsitteen kristillinen uudistus” tulee käsit-
tää ivallisena viittauksena. Mikäli olen oi-
keassa, on hänen vuonna 1938 käyttämän-

sä iva kyllä hyvin pidättynyttä. Hän toteaa
myös, että Vanhan testamentin Saatana-
hahmo on paholaisen esiaste (Ansatz),
kun taas varsinainen paholainen esiintyy
vasta Kristuksen vastapuolena. Jung oli
osittain oikeassa: paholainen näyttelee
juutalaisuudessa verrattain   vähäpätöistä
osaa. ”Ne kaikkiaan vähälukuiset kohdat
missä Saatana mainitaan, puhuvat sen joh-
topäätöksen puolesta, että rabbit suhtau-
tuivat varauksellisesti tähän hahmoon,
vaikka se oli heille Raamatusta tuttu. Mui-
den hoitaessa syyttäjän tehtävän ja pahan
taipumuksen vietellessä ihmistä se ei teo-
logisesta näkökulmasta ole välttämätön”,
toteaa Gottfried Reeg rabbiinisesta kir-
jallisuudesta.

Olemmeko siis päässeet lähemmäksi
vastausta kysymykseen oliko Jung antise-
miitti? Tätä tehtävää vaikeuttaa huomatta-
vasti seikka, jonka Antonio Moreno sa-
noo suoraan teoksessaan Jung, Gods and
Modern Man: ”Moreover, clarity is not
Jung’s special gift” (s. 104). Morenon to-
teamus ei koske antisemitismiä,   vaan
Jungin ilmaisutapaa yleisesti ottaen, mutta
juuri siksi on vaikeaa lyödä lukkoon tar-
kasti mikä oli Jungin asenne juutalaisuu-
teen. Tästä tutkimuksesta käy  kuitenkin
selvästi ilmi, että Jung jo 1930-luvun al-
kupuolella torjui nimikkeen ”antisemiit-
ti”, ja ettei hän arvostanut Hitleriä eikä
natsien vallankumousta. Toisaalta hän
kieltämättä käsitteli varomattomasti rasis-
miin, antisemitismiin tai demokratiaan
liittyviä teemoja. Tätä voidaan puolustella
sillä, että hän oli ”oman aikansa lapsi”,

Jung tähdensi myös, että nimenomaan juutalai-
suus tietyissä suhteissa oli kristinuskoa parempi.
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puolustus, jota tosin tulee käyttää varoen.
Jung ei monessa suhteessa ollut lainkaan
oman aikansa lapsi; hän oli edelläkävijä ja
uudistaja, ja häneltä olisi voinut odottaa
että hän olisi paljastanut aikansa piilevän
rasismin ja antisemitismin. Kuitenkaan ei
tulisi unohtaa, kuinka vaikeaa, miltei
mahdotonta, on pystyä kuvittelemaan,
kuinka varhaisemmalla aikakaudella elä-
neet ihmiset kokivat aikansa tapahtumat.
Kuinka ajattelivat ihmiset, jotka toisin
kuin me, eivät tienneet holokaustista mi-
tään, koska sitä ei ollut vielä tapahtunut?
Sitä, että Jung toiminnallaan tietoisesti

olisi halunnut vahingoittaa juutalaisia jol-
lain tavalla, ei kuitenkaan voi todistaa.
Toinen asia on, mitä virikkeitä hänen teo-
riansa saattoivat antaa henkilöille ja liik-
keille joiden päämäärät olivat kyseenalai-
sia. Jälkiperspektiivissä Jungilla olisi ollut
syytä katua yhtä ja toista sanomaansa ja
kirjoittamaansa.
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Kielletyn miehen rikos ja tunnustus

Entisen brasilialaisen papin, ”sosiaaliee-
tikko” Eugênio Giovenardin (s. 1934)
romaani Kielletty mies kertoo kirjoittajan-
sa omaelämänkerrallisen, koskettavan ja –
huomatkaa tämä – humoristisen tarinan
uskosta luopumisesta, vaikean mutta sil-
miä avaavan eron katolisesta Kirkosta, to-
talitaarisesta järjestelmästä, johon hänet
on sidottu sylilapsesta  alkaen aivopesua
muistuttavin keinoin. Tarina on sinällään
täysissä määrin luettavissa ja tulkittavissa
esimerkiksi protestanttista tai jehovanto-
distajallista eli vartiotornillista taustaa
vasten – ainoastaan dogmit eroavat, ja ne-
kin vain jossain määrin. Tässä yhteydessä
on mainittava, että minua suuresti ärsyttää
nimikristittyjen voimakkaasti värittynyt
tapa lukea tietyt uskonnot ”ei-kristilliset
kirkot ja lahkot” otsikon alle.

Lukiessani sekä kyseistä romaania että
saman kirjoittajan Isä Belmiron rikosta
koin ajatuksiin yhtymisen, todellisen, jopa
konkreettisen ikuisten ideoiden maailman
olemassaolon havaitsemisen suunnatonta
riemua. Oli kuin hän olisi ajatellut minun
ajatuksiani, niillä eroilla, että minä en vie-
lä ollut hukkunut kirkon maailmaan jäse-
nenä olemista pidemmälle ja että olin pro-
testantti, evankelisluterilainen – viis siitä-
kin, että uskonnollinen maailman- ja elä-
mänkatsomus, johon minut oli kasvatettu,
oli jehovantodistajuus.

Eugênio Giovenardin sanoja mukaillen
– minä olen moninkertainen uskonluopio
ja vapaa mies. Omatuntoni on puhdas ja

läpinäkyvä – elämä vailla uskonnollista
hapatusta, dogmia synnistä, Kristuksen
veren ikuiselta kuolemalta pelastavasta
uhrilahjasta, on itsessään metafysiikkaa.

Tämä on minun uskomattomuudentun-
nustukseni, itsessään alaston ja rehellinen:
Ei ole muuta Jumalaa (lue: ”Kirkkoa” tai
”kirkkoa”) kuin minä, ihminen, kaiken
edessä yksin. Kirkko, katolinen, ortodoksi-
nen, protestanttinen, vartiotornillinen,
pyhä mormonillis- tai skientologinen – en
salli sen päättävän minun puolestani mi-
nun elämääni koskevissa kysymyksissä,
joihin vain minä, yksin minä voin löytää
vastaukset. Minun ei tarvitse odottaa vas-
tausta kysymyksiini kirkollispoliittisilta
auktoriteeteilta, taivaanporttia vahtivilta
virkamiehiltä, joiden mielestä pelastus on
kiinni siitä, kenen kanssa ja mihin reikään
seksiä harrastaa. Minä viis veisaan kirkon
suurista ja ikuisista kysymyksistä neitsees-
tä syntymisestä, perisynnistä, syntyvyyden
säännöstelystä (kondomi vai eikö?) suh-
tautumisesta luonnolliseen (lue: kiistatto-
masti luonnossa ja ihmiskunnassa esiinty-
vään) homoseksuaalisuuteen tai naispap-
peuteen – minä nauran näille ”kysymyksil-
le”. Minä olen vapaa ja niin ovat ajatukse-
nikin. Sinä saatat kysyä: entä sitten? Jos
tuntisit minun taustani, jos pääsisit sisälle
minun päähäni, et kysyisi moista.

Luonto on minun kirkkoni ja jumalani,
luonnon helmassa suoritetun urheilun tulok-
sena hikeä valuva ruumis minun uhrini sille.
Kirkkorakennukset kiinnostavat minua yhä,

KESKUSTELUA
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pääosin siksi, että ne ovat kauniita ja kiis-
tämätön osa arvokasta kulttuuriperintöä.

Maailmalle olisi parempi kun paavius
olisi alun alkujaan jäänyt perustamatta.
Kirottu Pietari ja taivasten valtakunnan
avaimet. Yksikin kirkollispoliittinen auk-
toriteetti, ex cathedra taikka ei, protestant-
ti, ortodoksi taikka katolinen, on liikaa.
Yksikin uskovainen, joka rajaa pelastuk-
sen (pelastuksen mistä?) koskemaan vain
niitä, jotka ajattelevat hänen kanssaan sa-
malla tavalla, on liikaa.

”Belmiron oppi-isä, joka tunsi moraa-
liteologien mittavat syntiluettelot ja kirkko-
lain niihin säätämät rangaistukset, teki työn-
sä ja tulkitsi Jumalan tahtoa. Hänen velvol-
lisuutensa oli ennakoida, estää ja välttää
vastoinkäymiset täydellisyyden tiellä ... ”

”Hän (Belmiro) ei osaa itsekään tark-
kaan selittää, miksi oli halunnut luostariin.
Liittyäkseen kunnioitettuun ja koulutet-
tuun kastiin?   Seuratakseen vallanpitoa
merkittävältä, otolliselta aitiopaikalta?
Päästäkseen käsittelemään salaisia sääntö-
jä? Vai alitajunnan (kutsumuksen?) ohjaa-
mana? Tiedostamattomasta kostonhalus-
ta? Rakastaakseen ehdoitta...? Vai halusi-
ko hän kenties puhua niin kuin isät, pasto-
rit ja piispat, kardinaalit ja paavit, näky-
mättömän ja kiistattoman auktoriteetin ni-
meen?” (Isä Belmiron rikos)

”Ken huomaa päässeensä yliluonnol-
listen ilmiöiden pelosta, kauhusta, jonka
uskonnollinen kasvatus luo katekismuk-
sen päähänpänttäyttämisellä, uhkailemalla
jatkuvasti Jumalan katseella ja käsittämät-
tömiä totuuksia sisältävillä dogmeilla, ko-
kee niin valtavan onnentunteen, että se on
mahdollinen ainoastaan vapautensa takai-
sin saaneelle ihmiselle. ... Natsikirkko, ei
ikinä enää.”

”Entä jos Jumala on olemassa? Entä
jos helvetti on olemassa? Ja Kristus? Ja
viimeinen tuomio? ... – Entä jos Jumalaa
ei ole olemassa? Olisiko se parempi vai
pahempi? ... Mitä se minua, uskonluopio-
ta, enää liikutti!” (Kielletty mies)

Kaikesta huolimatta,  minun jumalani
ei edelleenkään ole kuollut, päinvastoin,
hän on hyvinkin eläväinen ja hän elää mi-

nussa, lihassani ja veressäni ja yhtyy aja-
tusteni, enemmän taikka vähemmän juma-
lallisten kautta aina läsnä olevaan, ikui-
seen ja kuolemattomaan maailmansie-
luun. Minä uskon ihmisen hyvyyteen, kai-
ken olemassa olevan neitseelliseen rik-
keettömyyteen, kauneuteen ja jumalalli-
suuteen, sinussa, minussa ja meissä. Syn-
tiä ei ole olemassa – se on keinotekoinen
oppijärjestelmä, jonka avulla orjuutetaan
aina yhä uusia ihmissukupolvia antamaan
kaikkensa kirkolle ja  sen  dogmaattisuu-
dessa asuvalle Jeesus-epäjumalalle. En
enää usko pappeuteen siinä mielessä kuin
se kristikunnassa laajalti käsitetään, hyö-
dyttömään virkaan.

Empiiristen havaintojeni mukaan (ku-
ten myös Giovenardin) kuudes ja kymme-
nes käsky ovat papeille pakkomielteitä,
muiden noudattamista valvotaan siinä
määrin kuin se on kirkon edun mukaista.
Kirkon otetta tästä maailmasta tulee edel-
leenkin höllentää. Kun se puhuu Jumalan
nimissä, se puhuu omissa nimissään, val-
tansa se on riistänyt Luojalta. Meidän lap-
siamme et enää orjuuta! Kirkko: miksi et
valvo oikeudenmukaisuuden toteutumis-
ta? Kirkko: miksi et puolusta sorrettua?
Kirkko: miksi et ole pienten puolella suur-
ta vastaan? Kirkko: miksi siunaat murhaa-
jat ja murhavälineet sekä rahavallan sym-
bolit mutta et toisilleen omistautuvia ih-
misiä? Kirkko: missä olet silloin, kun hätä
on suurin? Kirkko?

Ja jälleen papit katoavat sakastiinsa
liepeet hulmuten ja ikuisesti vastausta
vaille jäävät kysymykset jäävät leijumaan
ilmaan teologisen mongerruksen kaiun,
mukamas vastausten kera.

Kuten Giovenardin, minunkin rikokse-
ni on uskonluopumus.

Taustatietoa:
Eugênio Giovenardi jätti katolisen kirkon vuonna
1969. Giovenardin kirjojen julkaisu on kiellettyä
monissa katolisissa maissa Rooman Kirkon painos-
tuksen (lue: homojen, vasemmistolaisten sekä va-
paasti ja toisinajattelevien vastaisen inkvisition)
johdosta.

Jani-Petteri Leppänen
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Näköaloja

Piispaa pukkaa

Noin tuhannen hengen Luther-säätiö saa
oman piispan eläkkeellä olevasta rovasti
Matti Väisäsestä. Fantastista, kerrassaan
hieno juttu. Paljon on niitä, joiden mieles-
tä wanhalutherilaiset keikuttavat kirkko-
venettä ja likaavat omaa pesää, iskevät
nauloja paitsi omaansa myös Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon arkkuun.
Mutta minä sanon teille: te vähäuskoiset!
Kun alkuun on päästy, jatketaanpa me
muutkin Luther-säätiön viitoittamalla tiel-
lä. Piispoja tarvitaan rutkasti lisää, joka
niemeen, notkoon ja saarelmaan!

Näinä lama- ja lopun aikoina tarvit-
semme lisää piispoja nostamaan kirkon
henkisestä ja hengellisestä suosta. Oppi-
kin alkaa olla niin kurassa ja ravassa, että
opin puhtauden valvojia tarvitaan lisää.
Piispoja täytyy olla niin paljon, että joka
suvussa on ainakin yksi piispa, ja jos ei
aivan sukulaisista piispaa löydy, niin aina-
kin tuttujen joukossa olisi hyvä olla joku,
joka tuntee piispan tai sen puolison. Niin
saadaan myös työntekijöiden kahvitilai-
suuksiin lisää keskustelunaiheita, ja jokai-
sella olisi vähintään viisi piispaa naama-
kirjakaverina.

Nykyinen käsitys hiippakuntien mää-
rästä on aivan liian rajoittunut. Itse asiassa

jokainen kunta voisi olla samalla oma
hiippakuntansa. Isommissa kunnissa ku-
ten suurkaupungeissa voisi olla joukko
apulaispiispoja tai varapiispoja, jotka hoi-
taisivat hommat silloin, kun ykköspiispa
haluaa välillä huilata. Ja tämä olisi myös
samalla keino saada vihdoinkin edes joku-
nen naispiispa mukaan peliin. Ehkä heille
sentään apulaispiispojen joukosta muuta-
ma paikka heltiäisi. Piispojen valinta
muuttuisi tätä myötä täysin demokraatti-
seksi ja kansanvaltaiseksi: äänestää saisi-
vat kaikki kirkkoon kuuluvat, ja mieluiten
internetissä. Seikko Eskolankin luulisi
olevan viimein tyytyväinen valintaproses-
siin. Samalla saataisiin myös iltapäiväleh-
det kiinnostumaan kirkon asioista. Ja tästä
vielä täky Karhuvaaran Pekalle: jotkut
piispan vaalit sopisivat kerrassaan mai-
niosti tositeeveeformaattiin.

Mutta mistä lisää piispoja? Turha pe-
lätä, ettei vapaaehtoisia lukuisiin kaitsijan
virkoihin löytyisi. Pyhä Henki johdattaa
kaikenlaista väkeä vallan kahvaan ja aut-
taa pitämään siitä myös tiukasti kiinni.
Riittävän moni kirkollinen nousukas on
siunattu pätemisen  tarpeen armolahjalla,
ja näiden itseensä pakahtumassa olevien
sumaa saataisiin parhaiten puretuksi pe-
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rustamalla piispan virkoja sinne tänne.
Piispantarkastuksiakin voidaan lisätä, kun
piispat voivat seurakuntien lisäksi ryhtyä
tarkastamaan toinen toisiaan.

Piispojen määrän lisääminen auttaisi
myös kirkollisen työttömyyden poistami-
sessa. Virkakiertoa syntyisi näillä mene-
telmillä aika mukavasti. Ja työllistävä vai-
kutus ulottuisi pitemmällekin. Hiippojen,
sauvojen ja erilaisten kirkollisten tekstii-
lien suunnittelijoilla ja valmistajilla olisi
kova kysyntä, ja markkinoilla olisi tilaa
monille uusille yrittäjille. Piispantaloja
suunnittelemaan ja rakentamaan tarvittai-
siin koko joukko oululaisia arkkitehtejä ja
virolaisia työmiehiä. Loppusijoituspaik-
kaa vailla olevat entiset formulakuskit
voisi palkata piispojen autonkuljettajiksi.

Jotkut ryppyotsaiset saattavat epäillä,
että piispan virka kokisi inflaation, jos
joka seura- ja kuppikunnalla olisi oma
piispansa. Koira vieköön, ei suinkaan! Ei-
väthän tositeeveeohjelmatkaan ole loppu-
neet, vaikka jokainen tuntee jonkun jossa-
kin ohjelmassa kilpailleen. Lukuisat piis-
pat saisivat vireille mielenkiintoisen kes-
kustelun piispana olemisesta, jota koko
Suomen kansa seuraisi henki salpaantu-
neena. Piispat  voisivat ottaa  mallia tee-
veejuontajista,  jotka haastattelevat toisia
teeveejuontajia   teeveejuontajana olemi-
sesta ja saada omia teeveeohjelmiaan,
joissa he voisivat kertoa itsestään ja kave-
reistaan kaikenalaista mukavaa. Ja niin
saisi Jyrki Lehtolakin Aamulehdessä
uutta irvailtavaa julkkispiispoista, joiden
nimissäkään ei enää kukaan pysy laskuis-
sa. Presidentin linnan itsenäisyyspäivän

juhliinkin saataisiin lisää vaikuttajia han-
henmaksapalleroita syömään ja boolia
siemailemaan. Ja jos piispojen määrä on
presidentin kanslialle ongelmaksi, saa-
daanpa aikaan kunnon keskustelu kutsu-
listan uudistamisesta. Tähän kaikkeen
ehkä saattaisi liittyä myös joitakin ongel-
mia, mutta niistä viis. Any publicity is
good publicity: kirkko tulisi lähemmäs
kansaa.

Piispojen määrän kasvattaminen se
vasta sopiikin ajan henkeen. Kun kaik-
kialla kilpailutetaan palveluiden tarjoajia
ja otetaan kaikesta löysät pois, miksei
myös piispuudesta. Vanhat hiippakunta-
piispat joutuisivat kilpailemaan äänensä
kuuluville saamisesta ja arvovallasta, kun
kirkkokansalla on mistä valita. Reformaa-
tiohan se siinä vain jatkuu. Kristittyjen
yleinen pappeus on jo so last season. Ajan
henki on kristittyjen yleinen piispuus. Jos
1500-luvulla evankeliumin totuus löytyi
nimenomaan Wittenbergistä eikä Roo-
masta, jonne kaikki tiet veivät, miksei se
voisi löytyä ihan yhtä hyvin Pielavedeltä,
Kontulasta tai Tuupovaarasta? Varmuu-
den vuoksi pitää olla runsaasti vaihtoehto-
ja.

Ja naispappeuskirkko voi lopulta huo-
kaista helpotuksesta. Kun jokaisella tu-
hannen hengen porukalla on oma piispan-
sa, tässä ruljanssissa inflaation kokee ai-
noastaan Luther-säätiön piispa, jonka
muut kuin säätiöläiset unohtavat tykkä-
nään.

Stimulus
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ARVIOT

Mikko Ketola

JUUTALAISUUTENSA VUOKSI SYRJITYT SUOMESSA JA RANSKASSA

Hyljättiin outouden vuoksi. Israel-Jakob Schur ja suomalainen tiedeyhteisö. Toim. Simo

Muir ja Ilona Salomaa. Suomen Itämainen Seura 2009. 221 s., kuv.
Louis Begley: Why the Dreyfus Affair matters. Yale University Press 2009. 249 s.

Suomenjuutalaisen Israel-Jakob Schurin
(1879–1949) ja ranskanjuutalaisen Alfred
Dreyfusin (1859–1935) tapausten käsitte-
ly rinnakkain ja vertaillen saattaa vaikut-
taa ensi näkemältä pakotetulta, mutta hei-
dän kohtaloissaan on kuitenkin kiinnosta-
via samankaltaisuuksia. Perusyhteneväi-
syys on siinä, että kumpikin mies joutui
syrjityksi ja kärsimään juutalaisuutensa
vuoksi, Schur suomalaisessa tiedeyhtei-
sössä 1930-luvulla ja Dreyfus Ranskan ar-
meijassa 1890-luvulla. Eroja Suomen ja
Ranskan juutalaisten asemassa tietenkin
oli melkoisesti. Ranskassa juutalaisia oli
huikeasti enemmän ja he olivat emansi-
poituneet aiemmin. Ranskassa myös anti-
semitismi oli avoimempaa ja aggressiivi-
sempaa. Antisemiitit  eivät häpeilleet tai
peitelleet näkemyksiään. Laajat kirkolliset
piirit olivat juutalaisvastaisia.

Suuri ero Schurin ja Dreyfusin ta-
pauksilla on toki siinä, kuinka tunnettuja
ne ovat ja kuinka paljon niitä on tutkittu ja
käsitelty. Kapteeni Alfred Dreyfusin paik-
ka antisemitismin globaalissa historiassa
sinetöitiin vuonna 1894, kun ranskalainen
sotilastuomioistuin tuomitsi hänet vakoi-
lusta ja maanpetturuudesta ja karkotti
elinikäiseen vankeuteen Pirunsaarelle
Ranskan Guayanan edustalle, tekaistuin
perustein, kuten sittemmin tultiin hyvin
tuntemaan. Ranskassa Dreyfusin sukulai-
set ja tukijat joutuivat tekemään lujasti töi-

tä, kunnes oikeus viimein voitti ja Dreyfu-
sin kunnia palautettiin. En lähde tässä sen
enempää käymään läpi monimutkaisen ta-
pauksen eri vaiheita. Amerikkalainen la-
kimies ja palkittu kirjailija Louis Begley
on hyödyntänyt tuoreessa kirjassaan paitsi
Dreyfusin itsensä ja muiden aikalaisten
muistelmia ja muita aikalaislähteitä myös
aiempaa asiaa koskevaa tutkimusta. Uusia
lähteitä tapauksesta tuskin enää tulee jul-
ki, ei ainakaan mitään käänteentekevää.

Filosofian tohtorien Simo Muirin ja
Ilona Salomaan työmaa ei ole ollut yhtä
helppo. Schuria koskevaa aiempaa tutki-
musta ei ole, eikä muistelmakirjallisuu-
destakaan ole ollut kovin suurta apua.
Vyyhti lähti purkautumaan vasta vuonna
2007, kun Suomen juutalaisten historiaa
uraauurtavasti tutkinut Muir julkaisi ai-
hetta koskevan artikkelin Historiallisessa
Aikakauskirjassa. Teoksen toimittajat ja
muut artikkelien kirjoittajat ovat joutuneet
itse tekemään asiassa aivan perustutki-
musta, ja relevantteja lähteitä tulee epäile-
mättä vielä löytymään paljonkin. Kuva on
vasta alkanut hahmottua, ja suurelle ylei-
sölle Schur on vielä varsin tuntematon
nimi. Rohkenen kuitenkin ennustaa, että
Schurin nimi tulee tulevaisuudessa ole-
maan tunnetuimpia symboleita suomalai-
selle antisemitismille eikä syyttä, vaikka
Helsingin yliopiston rehtorin Ilkka Niini-
luodon asettama työryhmä varsin hätäisen
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ja pintapuolisen selvitystyön jälkeen syk-
syllä 2008 totesikin, ettei Schuria koske-
neen prosessin taustalla ollut erotettavissa
juutalaisvastaisia vaikuttimia.

Lienee syytä todeta, että tässä käsitel-
lyt kaksi kirjaa ovat luonteeltaan varsin
erilaisia. Begleyn kirja on pohjimmiltaan
historiallisiin lähteisiin perustuva ja viit-
teillä varustettu narratiivi Dreyfusin koh-
talosta, mutta kirjailija on ottanut ajan-
kohtaiseksi poliittiseksi vertailukohdaksi
Yhdysvaltain sotilastukikohdassa Guanta-
namossa vangittuina olevien islamistitais-
telijoiden oikeudellisen kohtelun. Begley
kiinnittää huomiota Bushin hallinnon lait-
tomuuksiin vankien kohtelussa ja löytää
periaatteellisia yhtymäkohtia Dreyfusin
tapaukseen, jossa myös sotilaallisiin syi-
hin vedoten syytetyn oikeuksia poljettiin.
Begley ei kuitenkaan kuljeta Guantana-
mo-juonnetta mukana koko kirjan läpi,
vaan se on esillä lähinnä kirjan ensimmäi-
sessä luvussa. Kirjailijalla on epäilemättä
ollut  jalo  ajatus puolustaa  kyseenalaisin
perustein vangittujen muslimien oikeuk-
sia, mutta tarinan etenemistä tämä polku
ehkä hieman jarruttaa. Lukijaa auttavat
kirjan lopussa olevat lyhyet esittelyt
Dreyfusin tapauksen päähenkilöistä, kro-
nologinen luettelo tärkeimmistä tapahtu-
mista ja kunnollinen hakemisto.

Muirin ja Salomaan toimittama teos on
hyvin kiintoisaa ja inspiroivaa luettavaa.
Kirjan tieteelliset artikkelit perustuvat
marraskuussa 2008 Helsingin yliopistossa
järjestetyssä seminaarissa pidettyihin esi-
telmiin. On selvää, että Schurin tapaus on
tarjonnut tilaisuuden katsoa asiaa monesta
mielenkiintoisesta näkökulmasta. Dreyfu-
sin nimeä en huomannut kirjassa mainitta-
van, mutta sen sijaan siinä esiintyy Rolf
Lagerborg, joka vuonna 1903 kirjoitti Eu-
terpe-lehdessä Dreyfusin tapauksesta.

Osa kirjoituksista paneutuu prosessissa
mukana olleiden henkilöhistoriaan ja hei-
dän keskinäisiin suhteisiinsa, joiden sel-
vittäminen tulee ehkä olemaan vielä ole-
tettua hedelmällisempää koko tapauksen
selvittämisen kannalta. Tähän ryhmään
kuuluvat kirjan toimittajien Muirin ja Sa-

lomaan artikkelit. Muir kirjoittaa moni-
puolisesti Schurin henkilöhistoriasta ja
hänen väitöskirjansa hylkäämisproses-
seista Helsingin yliopistossa ja Åbo Aka-
demissa. Salomaa, joka itse on väitellyt
Rafael Karstenista, käsittelee Karstenin ja
laajemmin westermarckilaisen uskonnon-
tutkimuksen koulukunnnan asiantuntija-
roolia Schurin väitöskirjan arvioinnissa.
Salomaa setvii myös westermarckilaisten
uskonnontutkijoiden suhteita teologeihin
kuten Vanhan testamentin eksegetiikan
professoriin A. F. Puukkoon ja teologien
näkemyksiä hieman yleisemminkin. Pie-
nenä kriittisenä huomiona Salomaan ar-
tikkeliin toteaisin, että eri teologien näke-
myksiä käsitellessään hän olisi voinut hel-
pottaa omaa työtään käyttämällä jo ole-
massa olevaa tutkimusta hieman enem-
män hyväkseen. Teologisesta Lauantai-
seurasta esimerkiksi on kirjoittanut valai-
sevan tutkimuksen Juhani Veikkola. Salo-
maa on käyttänyt useita Erkki Kailan
teoksia, mutta joukossa ei ole Kailan
vuonna 1921 julkaisemaa kirjasta Aikojen
murroksessa, jossa on kokonainen luku
juutalaiskysymyksestä tyyliin ”en ole an-
tisemiitti, mutta…”.

Henkilöhistorialliseen näkökulmaan
lukeutuu vielä Sanna Aron artikkeli, joka
antaa aineksia erityisesti prosessissa mu-
kana olleen Aapeli Saarisalon persoonan
parempaan ymmärtämiseen. Aro on tässä
hyödyntänyt itämaisen kirjallisuuden pro-
fessorina toimineen isänsä Jussi Aron kir-
jallista jäämistöä.

Yleisempää kontekstia valottavat pro-
fessori Eino Murtorinteen, professori
Klaus Karttusen, dosentti Nils Erik Fors-
gårdin ja virolaisen tohtori Urmas Nõm-
mikin artikkelit. Niistä kaikista on apua
1930-luvun tai yleisemminkin 1900-luvun
alkupuolen meille jo melko vieraan ja
osin vaikeasti hahmottuvan ilmapiirin ja
ajan hengen ymmärtämisessä. Murtorinne
kirjoittaa saksalaisen antisemitismin hei-
jastumisesta Suomeen 1930-luvulla. Hän
mainitsee, että Lutherin antisemitistinen
teos Juutalaisista ja heidän valheistaan,
joka julkaistiin suomeksi ensimmäisen
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kerran 1939, ei herättänyt Suomessa mer-
kittävää kirkollista vastakaikua. Voisi kui-
tenkin olla hyvä idea tutkia kirjan julkai-
semista ja vastaanottoa tarkemmin kuin
mitä tähän mennessä on tehty.

Klaus Karttunen käsittelee 1900-luvun
alun suomalaista orientalistiikkaa sekä
ajan akateemista ilmapiiriä ja käytänteitä
yleisemminkin, Nils Erik Forsgård an-
tisemitismin  retoriikkaa ja Urmas Nõm-
mik Wissenschaft des Judentums -oppiai-
neen historiaa Tarton yliopistossa.

Schur-kirjan päättävät viisi komment-
tipuheenvuoroa, jotka myös esitettiin alun
perin Schur-seminaarissa. Niiden esittäjät
ovat professori Tapani Harviainen, pro-
fessori Juha Sihvola, dosentti Matti Myl-
lykoski, tohtori Oula Silvennoinen ja
maisteri Malte Gasche. Niiden perusteella

hahmottuu konsensus sen suhteen, että
Schurin väitöskirjan hylkäämisessä oli
selvästi kyse antisemitistisistä motiiveista,
joita vain ei ole osattu (tai uskallettu) yli-
opiston oman selvitysryhmän raportissa
nähdä ja myöntää. Sen vuoksi olisi tar-
peen tutkia laajemmin sitä, millaisia ilme-
nemismuotoja antisemitismi 1900-luvun
alkupuolella suomalaisessa yhteiskunnas-
sa ja Helsingin yliopiston piirissä oikein
sai, ja millaiseen laajempaan kansainväli-
seen kontekstiin suomalainen kehitys pi-
täisi asettaa.

Muirin ja Salomaan toimittama artik-
kelikokoelma on harvinaisen paljon aja-
tuksia ja uusia tutkimusideoita herättävä
teos. Kirjan käytettävyyttä olisi vielä pa-
rantanut, jos se olisi sisältänyt kirjoittajien
esittelyt ja hakemiston.

Leo Näreaho

SUOMALAISET MUISTELMAT

Antti Eskola: Mikä henki meitä kantaa? Tammi 2009. 319 s.

Joku viisas tutkija on verrannut osuvasti
amerikkalaista ja suomalaista yhteiskun-
nallisen nousun tarinaa. Amerikkalaisessa
tarinassa päähenkilö aloittaa tyhjätaskuna,
joka ahkeruudellaan ja rohkeudellaan luo
suuren omaisuuden sekä saavuttaa yhteis-
kunnallista arvostusta. Suomalaisessa tari-
nassa maalaistalosta lapsi laitetaan opin-
tielle. Lapsesta ja nuoresta tulee lopulta
lääkäri, tuomari tai jopa kansanedustaja.
Kummankin tarinan toteuttajat ovat vie-
neet maansa maailman menestyvimpien
valtioiden joukkoon.

Sosiaalipsykologian emeritusprofesso-
ri Antti Eskolan (s. 1934) sympaattisissa
muistelmissa piirtyy suomalainen sodan-
jälkeinen nousutarina huikeimmillaan.
Urjalalaisen pientilallisen lahjakas poika
pääsee ylioppilaaksi 1954, suorittaa val-
tiotieteen kandidaatin tutkinnon 1957,
väittelee tohtoriksi 1961, julkaisee seuraa-
vana vuonna arvostetun oppikirjan sosio-
logian tutkimusmenetelmistä, nimitetään
1965 Turun yliopiston sosiologian profes-
soriksi, josta virasta hän siirtyy 1966

Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian
professoriksi. Tämän ohessa Eskola pe-
rustaa perheen (perhe-elämästä emme to-
sin saa paljoakaan tietää) ja profiloituu
tuotteliaana yhteiskunnallisena keskusteli-
jana 1960- ja 1970-luvulla. Kuitenkin Es-
kola elämänvaiheistaan kertoessaan säi-
lyttää koko ajan vaatimattoman, luterilai-
sen pohjavireen.

Eskola ei käy  elämäänsä läpi  tarkan
kronologisesti, vaan rakentaa muistelman-
sa kolmen ”apuhahmon” varaan. Nämä
ovat ”1950-luvun koulupoika”, ”1970-lu-
vun sosiologi” ja ”vanha emeritusprofes-
sori”. Näin hän voi nostaa terävämmin
esille vuosiensa keskeiset vaiheet ja etsiä
tekijöitä, jotka ovat johtaneet hänen elä-
määnsä tiettyyn suuntaan. Vieraimmaksi
itselleen muistelija kokee piikikkään 70-
lukulaisen sosiologin. Toinen lähtökohta
kirjassa on, että Eskola rajaa selväsi hen-
kilökohtaiset asiat muistelujensa ulkopuo-
lelle. Nykypäivän subjektiivis-narsistisen
paljastavassa ilmapiirissä tämä ratkaisu
tuntuu miellyttävältä. Mutta lieneekö Es-
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kola liiankin puristinen? Ehkä henkilö-
kohtainen ei aina ole poliittista tai muuten
raportoinnin arvoista, mutta usein se aut-
taa ymmärtämään henkilön tekemiä rat-
kaisuja. Kuvaavasti Eskolaa kantaa ”hen-
ki” eikä niinkään ”sielu”; saksalaisessa fi-
losofiassa henki viittasi objektiiviseen,
sielu subjektiiviseen elementtiin. Eskola
käy elämäänsä paljolti läpi kirjoittamiensa
kirjojen ja kannanottojen kautta.

Epäilemättä Eskolalla on ollut monta
henkeä kuin kollikissalla. Mutta mikään
raukea navettakissa hän ei ole ollut. Aina-
kin itseäni kiinnostaa Eskolan vasemmis-
tolaistuminen ja radikalisoituminen. Mis-
sä sen juuret oikeastaan ovat? Muistelija
kertoo kevään 1962 historianopettajien
seminaarista, jossa hän ivaili isänmaalli-
sen kouluopetuksen militaristisia fraaseja.
Kuitenkaan Eskola ei muista omalta kou-
luajaltaan painaneensa mieleensä noita il-
maisuja. Vaikuttaa siltä, että Eskola on
jossain vaiheessa hypännyt pelaajaksi
kentälle, jossa hänen on täytynyt valita
puolensa. Kun henkilö joutuu tai hänet
asetetaan tiettyyn poleemiseen rooliin,
hän usein puolustaa kantaansa entistä kär-
kevämmin. Toisaalta: onko yhteiskunnal-
lisesti kiinnostunut ja luova ihminen
1960-luvun alussa voinut olla muuta kuin
kriittinen vallassa olevaa sukupolvea koh-
taan?

Hiukan vaikeammin (?) ymmärrettä-
vissä on Eskolan kehittyminen tunnusta-
vaksi marxilaiseksi 1960-luvun loppua
kohden; SKP:n jäsen hän ei tosin koskaan
ollut. Eskola sanoo yhä luottavansa Mar-
xin kapitalismiteorian selitysvoimaan.
Kaikki riippuu toki siitä, mitä marxilai-
suudella tarkoitetaan. Tänä päivänä puhe
luokkakantaisuudesta, porvareista ja edis-
tyksellisistä voimista tuntuu vieraalta,
jopa kummalliselta ihmisten – ihmisyksi-
löiden – luokittelemiselta. Ilmeisesti Es-
kolasta ja kumppaneista tuntui 40 vuotta

sitten 1930-luvun, ja vielä 1950-luvunkin,
isänmaallinen puhe vähintäänkin yhtä ou-
dolta. Itse en kuitenkaan pääse irti ajatuk-
sesta, että jo 1960- ja 1970-luvullakin oli
mahdollista nähdä paitsi reaalisosialismin
konkreettiset, myös marxilaisuuden teo-
reettiset puutteet. Eskolan kohdalla on
kuitenkin muistettava, että hän ei ollut
Neuvostoliiton myötäilijä. Jään kirjassa
kaipaamaan Eskolan diagnoosia suomet-
tumisesta ja toisaalta taistolaisuudesta,
tuosta suomalaisen vasemmiston suurisui-
sesta käenpojasta.

Eskolan kirjassa on paljon kiinnosta-
vaa kuvausta suomalaisen akateemisen
tutkimuksen historiasta. Kirjoittaja kuvaa
virantäyttöihin liittyviä intrigejä. Lukija
saa myös käsityksen Suomen sodanjälkei-
sen sosiologian ja sosiaalipsykologian ke-
hityksestä. Eskola on itse ollut kiinnostu-
nut erityisesti tutkimuksen metodikysy-
myksistä. Ja luovuutta on riittänyt: hän on
soveltanut asennetutkimuksissaan mm.
Georg Henrik von Wrightin deonttista
logiikkaa. Kirjassa tapaa myös monia –
traagisiakin – henkilöhahmoja, vaikka kir-
joittaja ei syvempiin luonteenanalyyseihin
ryhdykään.

Eskola ei toki unohda hengellistäkään
maailmaa akateemisen ja poliittisen kehi-
tyskuvauksensa keskellä. Hän erittelee
muistelmiensa lopussa aikaisempien us-
konto-kirjojensa teemoja ja kirjoista saa-
maansa palautetta. Jälleen Eskolan huo-
miot ovat osuvia (ja selkeällä kielellä il-
maistuja). Hän kertoo saamistaan sadoista
lukijakirjeistä; monia ihmisiä ovat kosket-
taneet hänen uskonnolliset pohdintansa.
On paljon ihmisiä, joille uskonnollinen
elämismaailma on hyvin  tärkeä ja siksi
”vapaa-ajattelijoiden uskontoon kohdista-
mat herjat vaikuttavat niin yksinkertaisil-
ta, että niiden lukeminenkin hävettää.” (s.
240). Tässäkin Eskola osuu oikeaan.
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Vartijan matkassa vuonna 1890

Heidi Haahtela

Itsemurha on niin kristilliselle kuin maallisellekin lehdistölle arka aihe. Keskustelun
historiallisen taustan ymmärtämiseksi on hyvä havahtua huomaamaan, miten yksioikoi-
sesti ja tuomitsevasti itsemurhaa saatettiin käsitellä kirkollisessa lehdessä 120 vuotta
sitten. Kirjoittajana on O. Kraft.

Itsemurhan syyt kristilliseltä kannalta ar-
vosteltuina.

Suurta huomiota herätti viime vuoden
alussa Kruununprinssi Rudolfin
itsemurha. Ensimäinen ajatus oli luonnol-
lisesti: eihän häneltä mitään puuttunut, ei
kunniaa, ei rikkautta, ei onnea, ei maail-
man mukavuutta; mutta mitä selvemmiksi
syyt hänen itsemurhaansa ovat  käyneet,
vähemmän tarvitsee ihmetellä hänen huo-
noa loppuansa. Mutta vielä suurempaa
huomiota, surkuttelemista, vieläpä pelkoa
herättävä on se ikävä totuus, että sivisty-
neissä maissa itsemurhain luku on suures-
ti  enentynyt. Tilastollinen  tiede  esiintuo
tässä kohden varsin pelottavia numeroita.
Pakanakansoissa itsemurhat ovat verrat-
tain harvat, kun ei, näet, lukuun oteta sitä
tapausta, kun pakana uhraa itsensä epäju-
malallensa. Maailmalliselta kannalta kat-
soen esiintuodaan monta syytä itsemur-
haan. Tavallisimmat ovat: pelko, tuska,
mielenkatkeruus, kevytmielisyys, oikku,
mielenvika y. m., Selvitykseksi muutama
esimerkki: kauppias A. on rikas, mutta sa-
tunnaiset vahingot tekevät hänen köyhäk-
si – hän tappaa itsensä, hän pelkää köy-
hyyttä. Pankkivirkamies B. on varastanut,

pelkää rikoksen ilmitulemista ja tappaa it-
sensä, peläten rangaistusta ja – tappaa it-
sensä, peläten rangaistusta. C. on varatto-
muudessa, jokapäiväinen leipä puuttuu,
pimeältä näyttää tulevaisuus; hän tuskaan-
tuu ja – lopettaa itsensä. Virkamies D:n
kelvollisuutta on muutamia kertoja hänen
mielestänsä ylön vähäisenä pidetty ja mie-
len katkeruudessa hän – murhaa itsensä.
Nuori herra E. ja neiti T. rakastuvat toinen
toiseensa, mutta toisen isä tahi äiti ei suos-
tu heidän naimiseensa ja he ottavat myrk-
kyä, sehän on niin romantillista. Hullu G.
lopettaa elämänsä, se on mielenviassa teh-
ty.

Mutta kristitty, joka katselee kaikkia
Jumalan sanan valossa, tulee toisiin johto-
päätöksiin. Hän näkee, että itsemurhan
suurin rikos on siinä, että Jumalan lakia
kauheimmalla tavalla rikotaan, kun oma-
kätisesti armonaikaa lyhennetään ja väki-
sin tunkeutaan ijankaikkisuuden rajain si-
sälle sekä röykkeällä kiittämättömyydellä
heitetään elämä Hänen jalkainsa juurelle,
joka sen rakkaudesta on antanut. Itsemur-
han syvin syy on siis etsittävä puuttuvassa
Jumalan tuntemisessa ja siitä seuraavassa
Jumalan pelvon ja rakkauden puutteessa.
Nykyajan ulkokohtainen sivistys ei riitä

39



elämän kovimmissa kohtaloissa, – niissä
tarvitaan Jumalan tuntemista, pelkoa ja
rakkautta. Jos noilla mainituilla A. B. C.
y. m. olisi ollut Jumalan tuntoon perustet-
tua pelkoa ja rakkautta, eivät he suinkaan
olisi tehneet itsemurhaa. Sen sijaan kuin
he pitivät noita vastahakoisuuksia ja on-
nettomuuksia niin vaikeina kohtina, että
he, päästäksensä niistä, päättivät lopettaa
elämänsä, olisivat he, jos oikein olisivat
tunteneet Jumalansa, niissä havainneet
Isän armollisia vetämisiä Pojan luokse,
kutsumuksia Jumalan valtakuntaan. Löy-
tyy tosiaan yksi omantunnon nuhteitten

kautta syntynyt itsensä ylönkatsominen,
kun tehdyt synnit (kuten Juudaksen oli
laita) näyttävät mahdottoman suurilta.
Mutta siinäkin kohdassa oikea Jumalan
pelko vaikuttaisi sen, että ihminen jättää
koston Hänelle, jolle se kuuluu. Miksi ei
tosi-kristittyjen joukossa itsemurhia il-
maannu? – Nykyajan pintapuolinen sivis-
tys, nautinnonhimo ja itserakkaus saatta-
vat monen itsemurhan tekoon, mutta pää-
syynä siihen on puuttuva Jumalan tunte-
minen, puuttuva Jumalan pelko ja puuttu-
va Jumalan rakkaus.
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