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Kuinka usko puhdistui

Matti Myllykoski

� Vartija aloitti ilmestymisensä vuonna

1888. Lehden perusti kolme pappismies-

tä, jotka olivat huolissaan kirkon ja sen

opetuksen asemasta suomalaisessa yh-

teiskunnassa. Yhtäältä vapaat protes-

tanttiset tunnustuskunnat ja toisaalta

tapakulttuurin höltyminen sekä toisaalta

työväestön omaksuma sosialismi ja äly-

mystön darwinismi kuin myös muut ete-

läisemmästä Euroopasta puhaltaneet se-

kulaarin ajattelun tuulet horjuttivat ku-

kin omalla tavallaan kirkon perinteistä

asemaa. Vartijan perustajille kysymys oli

pohjimmiltaan luterilaisen identiteetin

vaalimisesta – siitä, että Suomi pysyisi

uskonpuhdistuksesta kasvaneen yhte-

näiskulttuurin maana. Toivottiin, että

puhdasoppisen luterilaisuuden ja sitä

korjanneen pietismin perintö säilyttäisi

asemansa maassa, jota maallistumisen

tuulet eivät riepotelleet yhtä armotto-

masti kuin manner-Eurooppaa.

Tästä perinnöstä Vartija on säilyttä-

nyt selvästi yhden asian: se on koko 128-

vuotisen historiansa ajan ollut lehti, joka

on hakeutunut rajapinnoille, kohdannut

ajan haasteet ja vastannut niihin. Haas-

teet ovat kohdistuneet kirkkoon ja kris-

tinuskoon, niiden historiaan ja nykyhet-

keen sekä�niihin liittyviin�inhimillisiin�ja

yhteiskunnallisiin kysymyksiin – suuria

ja ikuisia kysymyksiä unohtamatta. Joka

tapauksessa monet�omana aikanaan tär-

keät kysymykset ovat jääneet historian

hämärään, ja lehden historia muistuttaa-

kin siitä, että kunkin ajan suomalaisia

kristittyjä ovat��yhdistäneet��heitä juuri

sillä hetkellä vaivaavat asiat.

Kun Vartijasta vuoden 2017 alkaessa

tulee verkkolehti, tämä keskustelu jat-

kuu toisessa muodossa. Lehden päätoi-

mittajia mietityttää yhtäältä lehden ym-

pärille syntyneen yhteisön etääntyminen

virtuaaliseen maailmaan. Miten säilyttää

yhteys tilaajiin, jotka tähän viimeiseen

painettuun numeroon saakka ovat saa-

neet lehden käsiinsä, kun se on pudonnut

postiluukusta? Miten seurata lehden lu-

kijakunnan toiveita ja tarpeita, kun tästä

kasvavaa lukijapalautetta ei enää tule?

Toisaalta mietityttää lehden talous: saa-

dakseen sähköisessä muodossa – yleensä

ilmaiseksi – ilmestyvien kulttuurilehtien

tukea lehden on koottava osa varoistaan

itse. Tähän muutaman tuhannen euron

omavastuuseen eivät auta mainostulot

eivätkä yhä epävarmemmiksi muuttu-

neet avustushakemukset. Lehden tule-

vaisuus on tältä osin toimituksen ja yksi-

tyisten lukijoiden käsissä.

Muutoksen keskellä Vartija katsoo

kuitenkin tulevaan, ja tässä numerossa
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reformaation juhlavuoteen 2017. Ha-

luamme avata reformaation teemaa jois-

takin kiinnostavista näkökulmista, jotka

ovat vähemmän tunnettuja. Hannu Sa-
loranta selvittää Philipp Me-
lanchthonin roolia luterilaisessa refor-

maatiossa ja Sini Mikkola avaa Martin
Lutherin mieskuvaa. Päivi Räisänen-
Schröder ravistelee perinteisen refor-

maation tutkimuksen ja siihen liittyvien

poliittisten tulkintojen käsitystä radikaa-

lireformaatiosta ja reformaation�ruohon-

juuritason historiasta, ja Seppo Väisä-
nen tekee selkoa Lutherin työstä virsi-

runoilijana. Pienen trilogiansa viimeises-

sä osassa Hannu Taanila sanoo, että

me emme voi ymmärtää länsimaista

kulttuuriamme, ellemme ymmärrä Raa-

mattua, suhtauduimmepa Raamattuun

kirjana miten tahansa.

Monesti on peräänkuulutettu uutta

uskonpuhdistusta ja yhtä usein on todet-

tu, että sitä ei tule – siitä yksinkertaisesta

syystä, että ei ole olosuhteita, joista käsin

sellainen tapahtumasarja voisi syntyä.

Reformaatio ei alkanut vuonna 1517, jol-

loin Lutherin oletetaan julkaisseen 95

teesiään. Sen hidas alku on jo myöhäis-

keskiajan uudistusliikkeissä, vaikka vas-

ta Lutherin anekaupan vastainen taiste-

lu sai aikaan käänteentekevän poliittis-

uskonnollisen konfliktin. Meiltä luterilai-

silta unohtuu usein, että Jéan Calvinin
nimeen��liitetty��reformoitu��liike��valtasi

1500-luvun jälkipuoliskolla enemmän

alaa kuin luterilaisuus, joka jähmettyi

pohjoisen Saksan, Skandinavian ja Bal-

tian maille. Tuolloin ei ollut aivan mah-

dotonta, että Puolasta ja Ranskasta olisi

tullut reformoituja maita, mutta toisin

kävi. Uskonsodat repivät Eurooppaa pit-

kään, ja reformaation ja vastareformaa-

tion välinen taistelu totuudesta ja vallas-

ta johti 30-vuotiseen sotaan (1618–48).

Kirkkokuntien keskinäinen vihanpito

jähmettyi alueellisten rajojen syntyyn, ja

vuoden 1700 vaiheilla alettiin elää uutta

aikaa. Uskonto ei enää hallinnut euroop-

palaisten kristittyjen ja heidän johtajien-

sa intohimoja samalla tavalla kuin se oli

johtanut niitä yli tuhannen vuoden ajan.

Samalla harhaoppisten tappaminenkin

päättyi. Reformaatioajan saldon arvioi-

daan olleen noin 5000 silkasta väärin

ajattelemisesta teloitettua miestä ja nais-

ta.
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Reformaattori Lutherin

varjossa?

Hannu K. Saloranta

Taustaa

Philipp Schwartzerd syntyi nykyisen

Heidelbergin ja Stuttgartin välimaastos-

sa, Bretten nimisessä pikkukaupungissa

Georg ja Barbara Schwartzerdin esikoi-

sena (16.2.1497). Philippin isä Georg

kuoli pojan ollessa vasta 11 vuotta vanha

1508. Äiti Barbara päätti lähettää puoli-

sonsa kuoltua pojat, Philippin ja Georg

nuoremman, heidän setänsä Johannes
Reuchlinin (1455–1522), kasvateiksi

Pfordsheimiin. Reuchlin, tunnettu hu-

manisti, klassisten kielten taitaja, huo-

masi Philippin lahjakkuuden erityisesti

latinan ja kreikan kielissä. Arvostuksen

osoituksena Reuchlin kirjoitti omistus-

kirjoitukseksi ja käänsi nuoren Philippin

kielioppiin hänen sukunimensä Schwartz-

erd (suom. musta maa) kreikankielisellä

vastineella Melanchthon (suom. kreik.

melan= tumma /musta ja chthoon=

maa). Sen jälkeen hänet tunnettiin vain

nimellä Philipp Melanchthon.

Philipp Melanchthon valmistui hu-

manististen tieteiden kandidaatiksi Hei-

delbergin yliopistosta 14 vuoden ikäisenä

vuonna 1511. Se ei ollut epätavallista

tuon aikakauden sivistyneistön tai muu-

toin parempiosaisten lapsille. Mentorinsa

Johannes Reuchlinin ansiosta hän val-

mistui��humanististen��tieteiden maiste-

riksi Tübingenin yliopistosta 1514. Me-

lanchthon tuli vuonna 1502 perustettuun

Wittenbergin nuoreen yliopistoon krei-

kan kielen professoriksi 21 vuoden ikäi-

senä 1518.��Tuossa virassa hän palveli

kuolemaansa saakka (19.4.1560). Me-

lanchthon suoritti teologian kandidaatin

tutkinnon vuonna 1519, ja sen jälkeen

hänellä oli oikeus opettaa myös teologiaa.

Melanchthon ei kuitenkaan koskaan ot-

tanut vastaan pappisvihkimystä vaan jäi

Wittenbergin yliopistoon opettamaan hu-

manistisessa ja teologisessa tiedekunnas-

sa.

Philipp Melanchthon avioitui joko 25.

tai 27.11.1520 edesmenneen Wittenber-

gin pormestarin tyttären Katharina
Krappin (1497–1548) kanssa. Lapsia

Melanchthonin perheeseen syntyi neljä,

Anna (1522–1547), Philipp (1525–1605),

Georg (1527–1529) ja Magdalena (1533–

1576).

Väärinkäsityksiä

Philipp�Melanchthonia�on�usein�nimitet-

ty reformaattoriksi. Esimerkiksi Dag-
mar Wittmersin erinomaisen Philipp

163



Melanchthonia käsittelevän dokumentti-

elokuvan (1997) alaotsikossa hänestä

tehdään ”vastentahtoinen reformaatto-

ri” (Reformator wider Willen). Me-

lanchthonin vastentahtoisuudelle refor-

maattoriksi ei löydy kirjallisista lähteistä

kunnollista tukea. Sen sijaan hänelle so-

pii mainiosti Clyde L. Manschreckin
tunnetun kirjan alaotsikko ”hiljainen re-

formaattori” (The Quiet Reformer). Me-

lanchthon suostui moniin Lutherin toi-

veisiin, mutta teologiaa hän ei halunnut

päivittäin luennoida, koska luennoi jo

kreikkaa joka päivä sekä teki kirjallisia

valmistelutöitänsä. Myöntyäkseen Lut-

herin usein esittämään toiveeseen hän

suostui kuitenkin luennoimaan teologiaa

silloin, kun jaksoi tai ehti. Melanchthon

pysyi joka tapauksessa teologian ja krei-

kan professorina. Hän opetti teologiaa,

klassista kirjallisuutta ja filosofiaa.

Toinen väärinkäsitys on ehtoollista

koskevassa asiassa Lutherin ja Me-

lanchthonin kesken väitetty ”välirikko”

vuosina 1543–1544. Tämä Diestelman-

nin esittämä näkemys on tarkoitushakui-

nen ja perustuu mielikuvien maalailuun;

sille ei ole��kirjallista näyttöä. Tutkijat

laajalla rintamalla tunnustavat, että

ajoittain Lutherin ja Melanchthonin välit

olivat ”jännitteiset”, ”kireät”, ja joskus

Melanchthonin kannanotot herättivät

Lutherissa ”ihmetystä”, toisinaan myös

”epäilyä”. Meillä ei kuitenkaan ole näyt-

töä siitä, että Luther olisi ilmaissut tuo-

mitsevansa tai torjuvansa Melanchtho-

nin ajattelua edes näkemyserojen täh-

den. Suhteiden ajoittainen kireys ja jän-

nitteisyys näyttävät pikemminkin johtu-

neen Lutherin hankalasta mielenlaadus-

ta. Ainoastaan sokealta Lutherin ihailijal-

ta jää huomaamatta, että juuri hänet tun-

nettiin poleemisena, intohimoisena, kii-

vaana ja ristiriidoissa kärsimättömänä

työtoverina. Melanchthon pahoitti mie-

lensä siitä, että Luther avioitui nunnan

kanssa, mutta muutti myöhemmin mie-

lensä. Melanchthon oli aluksi pelännyt,

että lukuisat Lutherin vastustajat saisivat

avioliitosta vainon ja panettelun aiheen.

Tiedämme kuitenkin, että Lutherille

avioliitto�koitui�suureksi�siunaukseksi.

Ehtoollinen

Luther ja Melanchthon ajattelivat, että

ehtoollinen on mysteeri. Se ei vaikuta

ilman uskoa ikään kuin objektiivisesti

(lat. ex opere operato), sillä yksin usko

vanhurskauttaa. He kumpikin ajatteli-

vat, että Kristus on todellisesti läsnä eh-

toollisessa (reaalipreesens). He mielsivät

kuitenkin Kristuksen läsnäolon todelli-

suuden eri tavoin. Lutherille Kristuksen

ruumis ja veri ovat läsnä leivässä ja vii-

nissä realiter, ”todellisesti”. Myös Me-

lanchthon tunnusti Kristuksen ruumiin ja

veren läsnäolon ehtoollisaineissa, mutta

hieman toisin: hänen mukaansa Kristus on

läsnä ehtoollisaineissa spiritualiter, ”hen-

gellisesti”. Melanchthonin tulkintaa ei ole

syytä sekoittaa Ulrich Zwinglin käsi-

tykseen, jolle Kristuksen reaalipreesens

ehtoollisaineissa on vieras.�Hänelle Kris-

tus on läsnä uskon mietiskelyn kautta, ja

siten ”tämä on minun ruumiini” tarkoit-

taa ”tämä merkitsee minun ruumistani”.

Zwinglin ajatus on selkeästi torjuttu

Augsburgin tunnustuksessa: ”Herran

ehtoollisesta seurakuntamme opettavat,

että Kristuksen ruumis ja veri ovat eh-
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toollisessa todella läsnä ja jaetaan niille,

jotka sen nauttivat. Toisin opettavat ne

hylkäävät” (CA X). Juuri Melanchthon

sai Lutherin poissa ollessa aikaiseksi

Augsburgin tunnustuksen (1530) ja sen

puolustuksen (1531). Toinen tärkeä ero

heidän välillään oli, että Lutherille

ehtoollisaineet ovat edelleen Kristuksen

ruumis ja veri ehtoollisen vieton jälkeen.

Melanchthon puolestaan ajatteli, että eh-

toollisen vieton ja nauttimisen jälkeen ne

ovat vain leipää ja viiniä.

Luther ei koskaan puuttunut läh-

deaineiston perusteella yksityisesti tai

julkisesti heidän ehtoollisnäkemystensä

keskinäiseen erilaisuuteen. Uudemman

Melanchthon-tutkimuksen myötä on myös

havaittu, että Luther ja Melanchthon kan-

nattivat luonnollista lakia hieman eri ta-

voin. Luther näyttää tyytyneen ajattelun

erilaisuuteen, joka heidän välillään vallitsi.

Luther ei olisi kirjoittanut ylistävää lau-

suntoa Melanchthonin teoksen Loci

Communes (LC, suom. ”Yleiset kohdat”;

alkuteos ilmestyi 1521) esipuheessa 1545,

jos heillä olisi ollut vastikään todellinen

välirikko. Kaiken kaikkiaan Melanchtho-

nin ja Lutherin välistä suhdetta ei ole

syytä luonnehtia ystävyydeksi, vaan pi-

kemminkin kollegiaalisuudeksi – toinen

toisensa arvostukseksi ja yhteistyökump-

panuudeksi. Tällaiset�suhteet�heidän vä-

lillään säilyivät läpi elämän. Tämä näkyy

Lutherin ja Melanchthonin kirjeenvaih-

dosta sekä monista heidän puheistaan ja

kirjoituksistaan.

Klassiset kielet ja kirjallisuus

Melanchthon piti teologian opetuksen ja

opiskelun kannalta äärimmäisen tärkeä-

nä latinan lisäksi kreikan ja hepreankie-

len taitoa. Hän luennoi itse heprean kiel-

tä silloin, kun professoria ei ollut Witten-

bergissä käytettävissä. Melanchthon ajat-

teli, että alkutekstien tuntemus ja käyttö

johtavat Kristuksen luo. Luther piti alus-

ta�lähtien Melanchthonia vertaansa vail-

le olevana kreikan kielen taitajana. Lut-

herin kreikan taito ei milloinkaan saa-

vuttanut läheskään tasoa, jonka Me-

lanchthon oli jo nuoresta iästä lähtien

omaksunut. Luther kuitenkin paransi

taitojaan uuden kollegansa avulla, että

saattoi kirjoittaa Melanchthonista näin:

”Tämä pieni kreikkalainen on minua ete-

vämpi jopa teologiassa”.

Lutherin kerrotaan kerran vihastu-

neena huudahtaneen suureen ääneen Ul-

rich Zwinglin siteeratessa kreikankielistä

Uutta testamenttia: ”Latinaa tai saksaa,

ei kreikkaa!” (lat. Latine vel germanice,

non graece!). Philipp Melanchthon oli sitä

paitsi ensimmäinen, joka johdatti opiske-

lijat sekä teologian että�klassisen kirjalli-

suuden alkuperäisille lähteille. Jatkossa

suurin osa näiden alojen professoreista Eu-

roopan yliopistoissa oli entisiä Melanchtho-

nin oppilaita. Lisäksi hän koulutti heitä

logiikan ja klassisen kirjallisuuden avulla

systemaattiseen, järjestelmälliseen ajatte-

luun. Melanchthon oppi Lutherilta hänen

teologiansa keskeiset ajatukset ja hengelli-

sen ymmärryksen. Luther kuitenkin jopa

ihaili Melanchthonin kykyä ilmaista näke-

myksiään ja piti niitä monesti parempina

kuin omia kirjoituksiaan.

Loci Communes ja Roomalaiskirje

Philipp Melanchthon oli ruumiinraken-

teeltaan pienikokoinen ja heiveröinen.
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Ajoittain hän kärsi pitkiä aikoja unetto-

muudesta. Hänellä oli töitä jatkuvasti

lähes ylivoimainen määrä. Kulkutaudin

riehuessa Wittenbergissä Melanchthon

päätti tästä huolimatta jäädä kaupunkiin

ja kantaa niin sanotusti ristinsä.��Hän

päätyi varmuuden vuoksi laatimaan vii-

meisen tahtonsa eli����testamenttinsa

(12.11.1539). Tärkein osuus tuosta asia-

kirjasta kuuluu näin: ”Toiseksi vakuutan

todella ottavani halukkaasti vastaan

Apostolisen ja Nikean uskontunnustuk-

sen; ja mitä tulee koko kristilliseen op-

piin, pidän kiinni siitä, mitä olen kirjoit-

tanut teoksessa Loci Communes [1535] ja

Roomalaiskirjeen kommentaarin viimei-

sessä painoksessa [1532], joissa kohta

kohdalta olen kovasti yrittänyt��lausua

ilman epäselvyyttä sen, mistä pidän kiin-

ni”.

LC:n ensimmäinen laitos ilmestyi

1521, ja se säilyi vuoteen 1535. Toinen

laitos säilyi vuodesta 1535�vuoteen 1544,

kolmas laitos puolestaan vuodesta 1544

vuoteen 1559. Painoksia kustakin laitok-

sesta tehtiin useita. Lutherille LC oli

”välttämätön kirja, eikä ainoastaan kuo-

lemattomuuden vaan kanonisoimisen ar-

voinen”. Näin hän otti kantaa teoksen

ensimmäiseen laitokseen, jota Melanch-

thon jatkuvasti sen jälkeen uudisti. Itse

asiassa Melanchthon kirjoitti LC:n Roo-

malaiskirjeestä pitämiensä luentojen in-

noittamana. Näin syntyi ensimmäinen

protestanttinen dogmatiikka, kristillisen

uskon järjestelmällinen esitys. Luther

piti tuosta�teoksesta�sitä�enemmän, mitä

enemmän se muuttui ja hän ylisti sitä.

Teoksen kehitystä seuraamalla voi seura-

ta Melanchthonin ajattelun kehitystä

sekä hänen Raamatun ja historian tunte-

muksensa lisääntymistä. Helsingin yli-

opiston ekumeniikan professori Risto
Saarinen on asiantuntevasti kääntänyt

LC:n vuoden 1521 laitoksen otsikolla

”Ydinkohdat”.

Luther yritti saada Melanchthonin

julkaisemaan luentonsa Roomalais- ja

Korinttilaiskirjeisiin, mutta tämä ei ollut

halukas siihen. Lutherin onnistui kuiten-

kin saada luennot haltuunsa ja julkaista

ne Melanchthonin tietämättä. Luther kir-

joitti itseään puolustelevassa kirjeessä,

että mies, joka tulkitsi�Raamattua kuten

nuori Philipp Melanchthon, teki arvok-

kaan palveluksen kirkolle (29.7.1522).

Pian�nuo�selitysteokset sitten julkaistiin.

Julkaistussa kirjassa oli kuitenkin monia

virheitä. Melanchthon julkaisi Rooma-

laiskirjeen kommentaarin paranneltuna

vuonna 1532. On vahinko, ettei tuota

latinan kielistä alkuteosta ole käännetty

millekään ymmärrettävälle kielelle.

Kommentaaria on ikävä kyllä Friedrich
Benten (1858–1930) tavoin moitittu sy-

nergistiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että

teos edustaisi oppia, jonka mukaan Ju-

mala ja ihminen toimivat yhteistyössä

ihmisen kääntymyksessä. Tämä ei pidä

paikkansa ainakaan sen valossa, kuinka

Melanchthon tulkitsi jakeen Room. 3:22.

Melanchthon selittää Room. 3:22 ja-

etta mm. näin: ”Tähän hän [Paavali]

lisää ’Jeesuksen Kristuksen uskon kaut-

ta’. Olen usein sanonut, ettei ihmisiä

kutsuta vanhurskaiksi uskon tähden,

koska meissä usko on jokseenkin uutta

kuten arvokkuuskin on, vaan siksi, ettei

muuten voida käsittää laupeutta. Näet

’usko’ merkitsee korreloivasti luottamus-
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ta�laupeuteen. Ja ajatus on, että meitä ei

julisteta vanhurskaiksi meidän hyveit-

temme tai autuuden tähden, vaan pikem-

minkin Kristuksen tähden laupeuden

kautta, joskin tätä laupeutta ei voida

käsittää kuin uskon ja lupauksen kaut-

ta”. Ihmisiä ei kutsuta vanhurskaiksi us-

kon tähden, vaan pikemminkin Kristuk-

sen tähden. Uskolla ja laupeuteen luotta-

misella on vastaavuus. Niinpä ihmiselle

annettu usko on Jumalan antama lau-

peuden osoitus, jolloin luottamus syntyy.

Melanchthonin ajattelussa ei tältä osin

ole epäselvyyttä eikä synergismiä.

Luultavasti juuri synergismiepäily-

jen johdosta Roomalaiskirjeen kommen-

taari vuodelta 1540 on käännetty englan-

niksi, vaikka se ei ole raamatunselitys-

opillisesti lainkaan niin yksityiskohtai-

nen ja kiinnostava kuin aiempi Rooma-

laiskirjeen kommentaari vuodelta 1532.

Luther hyväksyi erityisesti Melanchtho-

nin�testamentissa esiin tulleet kirjat,�siis

LC:n vuodelta 1535 ja Roomalaiskirjeen

kommentaarin vuodelta 1532.

Saksan protestanttinen

koulujärjestelmä

Yliopiston���opetusvelvollisuuksien sekä

oman tutkimus- ja opetustyön ohessa

Melanchthon avasi jo vuonna 1519 ”yksi-

tyiskoulun”, jonka avulla nuoria miehiä

ja poikia valmisteltiin yliopistoa varten.

Hieman myöhemmin Luther kirjoitti

kaikkien��Saksan��kaupunkien valtuute-

tuille vetoomuksensa perustaa ja ylläpi-

tää kristillisiä kouluja (vuonna 1524; ks.

WA 15:27–53; Luther’s Works 45:

347–378). Tämän vuoksi Lutheria on

kutsuttu kansan koulutuksen isäksi ja

perustajaksi. Ei pidä kuitenkaan unoh-

taa, että ilman perusteellista ohjeistusta

ja opetusohjelmaa Lutherin vetoomus ei

olisi johtanut tuloksiin. Luther ja Me-

lanchthon olivat yhtä mieltä sekä kansan

että korkeamman kouluttamisen osalta.

Melanchthon tuotti perusteellisen ohjeis-

tuksen ja opetusohjelman Saksan koulu-

järjestelmälle. Samoin hän tuotti suuren

määrän oppikirjoja, jotka levisivät laajalti

myös eri kirkkokuntien käyttöön.��Me-

lanchthonia voidaan hyvällä syyllä kut-

sua ”Saksan protestanttisen koulutusjär-

jestelmän luojaksi”.

Speyerin valtiopäivillä evankeliset

esittivät protestin, jonka seurauksena

otettiin käyttöön nimitys ”protestantis-

mi” (1529). Melanchthonin toimesta pe-

rustettiin latinan kielen koulut�ja tämän

lisäksi lukiot, jotka valmistivat yliopistos-

sa opiskeluun. Koulujärjestelmässä lu-

kiot eli gymnasiumit olivat voimissaan ja

toiminnassa Saksassa olennaisesti muut-

tumattomina aina 1800–luvun alkupuo-

lelle asti. Wittenbergin yliopistosta tuli

Melanchthonin ohjaamalla menetelmällä

jatkossa malli, jota muutkin yliopistot

seurasivat. Ilman yliopistoja, joiden

perusajatukset olivat olennaisesti Me-

lanchthonin luomuksia, Saksan tieteiden

ja teologian voimakas kehitys ei olisi jat-

kossa ollut mahdollista.

Ekumenia

Philipp Melanchthonin ekumeeninen

merkitys ja vaikutus tulevat selvästi esil-

le�hänen julkaisemistaan teksteistä. Hän

pyrki saamaan aikaiseksi sopua yhä uu-

destaan riitaisten protestanttien kesken.

Edellä mainituilla Speyerin valtiopäivillä
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vuonna 1529 Melanchthon tyytyi ole-

maan kuulijana. Hän oli kuitenkin tuol-

loin�tyytymätön siihen, että zwingliläiset

haluttiin tuomita jo ennen kuin heitä oli

edes kuultu. Luther ja Melanchthon eivät

toki sen jälkeenkään päässeet Zwinglin

kanssa koskaan yhteisymmärrykseen eh-

toollisopista. Perehdyttyään heidän

ehtoollisoppiinsa Melanchthon tokaisi:

”Kuolisin mieluummin kuin myöntäisin

heidän kanssaan, että Kristuksen ruumis

voi olla vain yhdessä paikassa”. Jopa

Jéan Calvin oli lopulta valmis hyväksy-

mään��Melanchthonin��sovittelun myötä

syntyneen ehtoollisopin, jonka myös Lut-

her oli aiemmin hyväksynyt. Melanch-

thon�yritti�aivan�elämänsä loppusuoralla

vielä saada aikaiseksi Lutherin kuoleman

jälkeen syntyneiden luterilaisten ryhmit-

tymien kesken sovintoa Frankfurtin so-

pimuksella vuonna 1558. Pyrkimys kui-

tenkin epäonnistui.

Philipp Melanchthon�nimesi�vanhurs-

kauttamisopin ”kristillisen opin pääkoh-

daksi” (lat. praecipuus locus doctrinae

christianiae). Tämän vuoksi on ajateltu,

että yksimielisyys vanhurskauttamis-

opissa pitää yllä kirkon ykseyttä myös

silloin, kun seremoniat ja muut perinteet

ovat erilaiset. Luterilaisen kirkon pää-

tunnustuskirjassa Augsburgin tunnus-

tuksessa todetaan, että ”ei ole välttämä-

töntä, että perityt inhimilliset traditiot,

jumalanpalvelusmenot tahi seremoniat,

jotka ovat ihmisten säätämiä, ovat kaik-

kialla samanlaiset” (CA VII). Näiden Phi-

lipp Melanchthonin pyrkimysten ja aja-

tusten valossa häntä on mielekästä kut-

sua luterilaisen ekumenian isäksi.

Jälkisanat

Melanchthonin syntymän 500-vuotisjuh-

la synnytti häntä koskevan tutkimuksen

renessanssin vuonna 1997.�Edellä kerro-

tusta huomaamme, että Philipp Me-

lanchthon ei�totisesti�ansaitse jäädä�Lut-

herin varjoon. Melanchthon etsi mahdol-

lisimman pitkään kaikissa asioissa komp-

romisseja. Tämä saattaa joskus tuntua

Lutherin ajatusten latistamisena, mutta

Melanchthonin kompromisseihin pyrki-

vä ajattelu ja toiminta johtivat usein tu-

loksiin.

Toisaalta Melanchthon nosti Luthe-

rin esille ja loi mielikuvan Lutherista

reformaation suurmiehenä.�Melanchtho-

nin ansiosta ajattelemme vielä nykyisin-

kin, että reformaatio alkoi Lutherin nau-

latessa 95 teesiään Wittenbergin linnan

kirkon oveen (31.10.1517). Alkavana vuo-

tena��2017��vietämme��reformaation 500

vuoden taivalta.

Martti Luther loi reformaation kes-

keiset ajatukset ja hengellisen ymmär-

ryksen sekä oli näiden asioiden lahjakas

äänitorvi, jonka ajatuksia kuunneltiin ja

luettiin kaikkialla Euroopassa. Philipp

Melanchthonin��rooli reformaatiossa��oli

kuitenkin merkittävämpi kuin usein

huomataan. Hän oli poikkeuksellisen

lahjakas uudistaja, koko reformaation

opettajahahmo ja loppujen lopuksi peräti

reformaation aivot. Juuri hän itse asiassa

ohjasi evankelisen reformaation kulkua

kaikkeen siihen, mihin se on päätynyt.

Kirjallisuus
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Sikoja, ryökäleitä ja hurskaita

miehiä

Martin Luther rakentamassa

reformaation mieskuvaa
1

Sini Mikkola

� Reformaatioajan miehet ovat olleet

monin tavoin modernin tutkimuksen

keskiössä. Lukemattomat tutkimukset

ovat selvitelleet Martin Lutherin, Philipp

Melanchthonin, Jean Calvinin ja muiden

reformaation johtohahmojen teologista

ajattelua. Erityisesti ruhtinaita, aatelisia,

piispoja ja pappeja on marssitettu esiin

historian hämäristä. Naiset ja muut his-

torian marginaaliryhmät, niin muodoin

myös niin sanotut tavan miehet (saks.

gemeiner Mann), ovat olleet tutkimuksel-

lisen kiinnostuksen��kohteina��karkeasti

ottaen vasta joitakin vuosikymmeniä.

2000-luvulle tultaessa on syntynyt jo ver-

rattain suuri joukko tutkimuksia refor-

maatioajan naisista, erilaisista naisryh-

mistä, naisten kokemuksista ja refor-

maattoreiden naiskuvasta.

Reformaatioajan miestutkimus on

sen sijaan vasta nostamassa päätään.

Vaikka miehet ovatkin olleet keskeisessä

osassa reformaation valtavirtatutkimus-

ta, heidän ajatteluaan ja kokemuksiaan

tarkasteltaessa sukupuolta ei ole useim-

miten otettu analyysissä�huomioon. Mie-

het ovat sen sijaan edustaneet yleisesti

ottaen ”ihmisiä”. Tämä tekee nähdäkse-

ni vääryyttä molemmille sukupuolille.

Jotakin olennaista jää puuttumaan, mi-

käli miesten kokemuksia, kielenkäyttöä,

ajattelutapoja ja tunne-elämää tarkastel-

laan irrallaan heidän sukupuolestaan.

Samalla tavoin kuin esimerkiksi sääty ja

sosiaalinen asema, asuinpaikka, ikä ja

uskonnollinen vakaumus vaikuttavat yk-

silöön mitä perustavanlaatuisimmalla ta-

valla, myös sukupuoli kuuluu näihin tois-

tensa kanssa risteäviin ja limittäisiin te-

kijöihin jotka tulee ottaa huomioon tutki-

muksessa.

Yleisesti ottaen myöhäiskeskiajalla ja
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uuden ajan alussa ei ole löydettävissä

yhtä tai edes muutamaa hegemonista

maskuliinisuuden kategoriaa vaan suuri

joukko erilaisia�miehenä�olemisen malle-

ja. Hegemonisella maskuliinisuudella

tarkoitan mieheyttä, joka muotoutuu

suhteessa sille alisteisiin sukupuolisuuk-

siin ja joka on sukupuolihierarkian hui-

pulla joko yksilön sisäisten tai ulkoisten

tekijöiden perusteella. Tämän päivän tut-

kimus kuvaa hegemonisten maskuliini-

suuksien pitävän sisällään käsityksen he-

teroseksuaalisuudesta, fyysisestä kovuu-

desta, jopa aggressiosta,��sekä toisaalta

tunteiden hallinnasta ja muusta itseku-

rista miehen yksilöllisinä ominaisuuksi-

na. Hegemoninen asema voi olla myös

ulkoinen, institutionaalisesti saavutettu,

jolloin yhteiskunnalliset rakenteet salli-

vat joillekin miehille auktoriteetin tois-

ten yli huolimatta�näiden miesyksilöiden

varsinaisista ominaisuuksista.

Tässä tekstissä avaan Martin�Luthe-

rin (1483–1546) tapaa rakentaa maskulii-

nisuutta etenkin 1520- ja 1530-lukujen

teksteissä. Kysyn, millä tavoin Luther

normitti miehistä olemisen tapaa. Min-

kälaisia ideaaleja tai jopa hegemonisia

maskuliinisuuksia hänen teksteistään on

löydettävissä? Entä millaista mieheyttä

hän ei pitänyt suotavana? Lähden hah-

mottelemaan Lutherin mieskuvaa teo-

rian ja käytännön kautta: katson, millä

tavoin teoreettiset ihanteet ja elävän elä-

män miehiin liittyvät kannanotot suh-

teutuvat toisiinsa. Jotkut tutkijat, kuten

professorit Merry Wiesner-Hanks ja

Susan Karant-Nunn ovat erityisesti

nostaneet esiin sen, että Lutherin ajatte-

lu aukenee tutkijalle parhaiten juuri teo-

rian ja käytännön kaksoisperspektiivistä.

Useissa tutkimuksissa on myös todettu,

että Lutherin ajattelu oli vahvasti tilan-

nesidonnaista. Valotan näin ollen lyhyes-

ti hänen kannanottojensa taustoja siltä

osin kuin se on tarpeellista.

Lutherin idealisoima maskuliinisuus

Saksin vaaliruhtinas Fredrik Viisas
(1463–1525) sairastui vakavasti kesällä

1519 ja pelkäsi kuolevansa. Luther, joka

nautti vaaliruhtinaan suojelusta erityi-

sesti Wormsin valtiopäivistä 1521 läh-

tien, kirjoitti hänelle kannustukseksi kir-

jasen Neljätoista lohdutusta. Kirjanen

julkaistiin vuonna 1520. Tässä tekstis-

sään Luther tuli samalla arvioineeksi

miehisiä ominaisuuksia: ”… kuinka hie-

not ovat ruumiin lahjat! Muoto, voima,

terveys ja�aistien tarkkaavaisuus saavut-

tavat huippunsa miehessä, joka on kun-

niakkaampi sukupuoli. Tämä mahdollis-

taa hänelle monet niin julkisen kuin yk-

sityisenkin elämän toimet ja tehtävät, ja

monet menestyksekkäät ja soveliaat teot,

joista nainen ei tiedä mitään.”

Miehen, tuon kunniakkaamman ja

ruumiillisesti upeamman sukupuolen

ylistys ei liity ainoastaan Lutherin motii-

viin muistuttaa sairasta vaaliruhtinasta

miehenä olemisen kaikenpuolisesta mah-

tavuudesta vaan teema on löydettävissä

hänen kirjoituksistaan ikään kuin yleise-

nä pohjavireenä. Tutkielmassa Luostari-

lupauksista vuodelta 1521 Luther totesi,

että miehet olivat ruumiillisesti naisia

voimakkaampia ja elinvoimaisempia.

Kenties��yksi��Lutherin tunnetuimmista

kielikuvista on kuitenkin vertaus aurin-

gosta ja kuusta. Mies oli Lutherin mu-
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kaan kuin aurinko, Jumalan täydellinen

luomus, ja nainen häneen verrattuna

kuin kuu; hieno luomus muttei yhtä va-

lovoimainen kuin mies. Vertaus löytyy

esimerkiksi�Lutherin�vuosina�1523–1524

pitämistä Genesis-saarnoista ja niin

ikään hänen vuonna 1535 aloittamistaan

Genesis-luennoista.

Genesis-luennoillaan Luther totesi,

että mies oli kunniassa ja arvokkuudessa

naista ylempänä. Hän arvioi mieheyttä

1530-luvun jälkipuoliskolla hyvin saman-

laiseen tyyliin kuin vuoden 1520 kirjases-

saan:

”Etenkin Aadamissa [Jumalan kuva]

on todella tunnistettavissa, sillä hänessä

on sellainen�viisaus,�oikeudenmukaisuus

ja�kaikkien asioiden�tietämys,�että�häntä

oikeutetusti sanotaan maailmaksi pie-

noiskoossa (�����������). – – Aadam on

Jumalan kuva mitä tulee oikeamielisyy-

teen, viisauteen ja terveyteen…”

Mikrokosmoksen käsitettiin Luthe-

rin aikana olevan makrokosmoksen ku-

vajainen. Esimerkiksi sukupuolten ver-

taaminen auringon ja kuun suhteeseen

oli yksi tapa ilmentää mikro- ja makro-

kosmosten yhteneväisyyttä. Kutsuessaan

miestä�mikrokosmokseksi Luther samal-

la arvioi, että mies yksin oli jo riittävä

kuva maailmankaikkeudesta,�siis�täydel-

linen ihmisyksilö. Hänen kuvaamansa

ideaalimieheys piti sisällään niin ruumiil-

lisen kuin mentaalisen ulottuvuuden:

ruumiillisesti mies oli voimakas, tarkka-

aistinen ja terve, mentaalisesti hän oli

viisas, oikeudenmukainen ja tiedoiltaan

ylivertainen. Näissä arvioissaan Luther

noudatteli keskiajalta periytyviä näke-

myksiä: miehen ominaisuuksia olivat

muun muassa äly, aktiivisuus ja itsekuri,

ja johtoasema oli hänen luontonsa mu-

kainen asia.

Mies edusti myös lääketieteen näkö-

kulmasta ihmisyyden ideaalia, muun

muassa kuumuutta vastaparina feminii-

niselle kylmyydelle. Jo antiikin aikana

tunnettujen neljän perusominaisuuden

(kuumuus, kylmyys, kosteus, kuivuus)

yhdistelmistä kuumuus ja kosteus olivat

miehisyyden osoittamisen näkökulmasta

oivallisimpia, vaikka toisaalta kuumuu-

den ja kuivuuden yhdistelmääkin ihan-

noitiin. Kuuman ja kostean miehen käsi-

tettiin olevan suvunjatkamisen kannalta

parhaimmistoa: sekä halukas että siittä-

miseen kykenevä.

Luther itse otti kantaa suvunjatka-

misen kysymykseen sitoen sen tiukasti

ideaalimieheyteen. Suitsiessaan saksa-

laista ritarikuntaa vuonna 1523 selibaa-

tista avioelämään Luther totesi, että per-

heenpään rooli elatusvastuineen oli teh-

tävä, johon mies oli luotu. Lankeemuk-

sen jälkeisessä maailmassa epäonni ja

toivottomuuden tunteet kuuluivat siihen

olennaisena osana – avioelämän miehelle

aiheuttamat kärsimykset olivat saman-

laisia kuin alkukirkon marttyyrien tus-

kat – mutta se ei suinkaan vähentänyt

Jumalan luomistahdon merkitystä.

Sama painotus löytyy Lutherin kirjoituk-

sista erityisesti 1520-luvun alkupuolis-

kolla, jolloin kysymys oikeanlaisesta kris-

tityn elämästä oli polttavimmillaan. Käy-

tännössä kiistaa käytiin luostarielämän

ja avioliiton välisestä paremmuusjärjes-

tyksestä.

Luther, kuten muutkin hänen aika-

laisensa, vetosi erityisesti Vanhan testa-
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mentin paratiisikertomukseen sekä eten-

kin ihmisiin istutettuun lisääntymistar-

peeseen kuvatessaan miehelle soveliainta

elämäntehtävää. Selibaatissa elävä mies

kielsi oman miehisyytensä eikä esimer-

kiksi munkkeja voinut siten luokitella

miehiksi ensinkään kuten sekä Luther

että hänen aikalaismiehensä arvioivat.

Heidän mukaansa sekä maallikkomiehiä

että hengellisen kutsumuksen omaavia

koskivat samat miehenä olemisen lain-

alaisuudet ja sen vuoksi molemmille so-

piva elämäntapa toteutui avioliitossa.

Vaikka käytännössä niin Luther kuin

muutkin sallivat yksittäisille miehille

mahdollisuuden poiketa tästä normista,

pääperiaate�oli se�että�jokainen�mies tar-

vitsi aviovaimon seksuaalisuutensa ka-

navoimiseksi. Lutherilla oli kuitenkin

vuosi vuodelta vähemmän tarvetta puo-

lustaa avioliittoa miehen luonnollisena

osana, mikä kertoo osaltaan siitä, että

tämä miehiseen olemisen tapaan ja sek-

suaalisuuteen�liittyvä�normisto vakiintui

koko ajan enenevässä määrin osaksi pro-

testanttista mieskuvaa.

Vaikka aviomieheys ja isyys edustivat

Lutherille ihannemieheyden toteuttami-

sen perusrakennuspalikoita, miehen elä-

mä ei pelkistynyt perhe-elämään. Miehen

elämään kuului monia muitakin menes-

tyksekkäitä ja soveliaita tekoja, kuten

Luther totesi jo vuonna 1520. Seuraavan

vuosikymmenen lopulla hän luennoi

opiskelijoilleen: ”…[Mies] hallitsee kotia

ja valtiota, sotii, puolustaa omiaan,

muokkaa maata, rakentaa, istuttaa ja

niin edelleen. Sitä vastoin nainen istuu

kotona seinään isketyn naulan lailla...”

Lutherin sanat kuvaavat hyvin ajan

yleistä käsitystä siitä, että siinä missä

äitiys oli naisen ainoa kutsumus, isyys oli

vain yksi osa miehen elämää.

On merkillepantavaa, että Luther oli

ollut tässä vaiheessa naimisissa Katha-
rina von Boran (1499–1552) kanssa jo

kymmenisen vuotta. Von Bora ei millään

tavalla istunut ajatukseen kotona kykki-

västä perheenäidistä. Hän huolehti Lut-

herien kotitaloudesta, lapsista, vieraista

ja hyvin pitkälti myös omavaraisuudesta,

mutta oli tämän lisäksi yhteiskunnallisis-

sa ja kirkollisissa asioissa Lutherin luot-

tokeskustelukumppani ja aktiivinen käy-

tännön toimija. Luonteeltaan hänen on

arveltu olleen määrätietoinen ja päättä-

väinen. Päivällispöydässä vuonna 1533

Luther puuskahtikin von Boran taivutte-

levan hänet mihin tahansa ja pitävän

hallintavaltaa käsissään. Yhteiselämä

vaimon kanssa ei näy kuitenkaan merkit-

tävästi vaikuttaneen esimerkiksi siihen,

millä tavoin Luther sanoitti miehelle ja

naiselle soveltuvia rooleja luennoides-

saan miesopiskelijoilleen. Tämä on ym-

märrettävää, sillä yliopistokontekstissa

Lutherin sanoman pääpaino ei ollut sii-

nä,�kuinka�miehen�auktoriteetti ja�suku-

puolen mukaiset tehtävät mahdollisesti

käytännössä toteutuivat vaan siinä, mi-

ten ne teoriassa olivat. Lienee selvää,

ettei jokaisen miehen osaksi tullut soti-

minen, maankylvö ja rakentaminen –

muiden yliopistomiesten joukossa Luther

itse on tästä mitä mainioin esimerkki –

vaan kyse oli siitä, millaista teoreettista

ideaalia maskuliinisuudesta Luther halu-

si luoda.

Vastuullisuus, voimakkuus ja domi-

nanssi olivat niiden piirteiden joukossa,
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jotka kuuluivat edellisen lainauksen mu-

kaan miehen ihannerepresentaatioon.

Kaiken kaikkiaan Luther loi kirjoituksis-

saan kuvaa miehestä, joka oli niin ruu-

miillisesti kuin henkisestikin ylivertai-

nen naissukupuoleen nähden. Miehisyyt-

tä luonnehtivat�valta�ja�voima, kyky teh-

dä raskasta työtä ja siittää lapsia, eli

toimia kaikin tavoin kotitalouden ja yh-

teiskunnan etua ajatellen. Lainatuissa

yhteyksissä hän ei tuonut esiin eroja eri

miesryhmien tai miesyksilöiden välillä.

Miesten välisiä eroja ja valta-asetelmia

kuvaavia tekstikohtia on kuitenkin erit-

täin runsaasti hänen kirjoituksissaan.

Poimin seuraavaksi joitakin esimerkkejä

siitä, millä tavoin Luther arvotti aikalais-

miehiä teksteissään: tuon ensin esiin

miehiä, jotka Luther esitti epätoivotussa

valossa, toiseksi näiden vastakohtana

miehiä, joita hän käsitteli suosiollisesti.

Ryökäleitä ja perkeleitä

Lutherin teksteistä on helppoa löytää ku-

vauksia maskuliinisuuksista, jotka eivät

olleet hänen mielestään ensinkään toi-

vottavanlaisia. Osansa paheksunnasta

saivat ensinnäkin ne miehet, jotka avoi-

mesti vastustivat hänen teologisia näke-

myksiään. Paavi itse oli Lutherin mu-

kaan suuri konna. Kirjoituksessaan Kir-

kon Baabelin vankeudesta (1520) hän to-

tesi muun muassa, että paavi oli ”kaiken

taikauskon lähde ja alkujuuri” ja että

paavin tilalle näytettiin vaihdettaneen

aasi. Seuraavana�vuonna�Luther tuomit-

si paavin muun muassa harhaoppiseksi

ja ryökäleeksi. Piispat saivat osansa: ”…

piispa, joka laiminlyö�Jumalan sanaa,�on

susi ja saatanan apostoli, vaikkapa olisi

pyhäkin”, samoin kuin Lutherin kanssa

eri mieltä olevat teologimiehet ja heidän

opinahjonsa:�”…�yliopistot taas�ovat saa-

tanan pääsynagogia, joissa sofistiset teo-

logit, nuo epikurolaiset villisiat, harjoitta-

vat valtaansa.” Yksittäisiin miehiin liitty-

västä paheksunnasta esimerkiksi voi ot-

taa Hieronymus Emserin (1477/8–

1527), teologin ja evankelisen liikkeen

vastustajan, joka oli Lutherin mukaan

valehteleva ryökäle ja jota hän myös titu-

leerasi negatiiviseen����sävyyn Pukki-

Emseriksi. Evankelisten uskontulkinnat

kiistävä, tiukasti katolilainen Branden-

burgin vaaliruhtinas Joachim I Nestor
(1484–1535) puolestaan oli Lutherin pi-

simmälle menevien solvausten mukaan

Raamatun Rehabeam (vrt. esim. 2. Aik.

12:14) ja sikatohtorin tekemää kastraa-

tio-operaatiota tarvitseva roisto.

Lutherin kärjistynyt kielenkäyttö

liittyy ensinnäkin tekstilajeihin: osa edel-

lisistä lainauksista on otettu hänen po-

leemisista kiistakirjoituksistaan. Toisek-

si historiallinen tilanne vaikutti näihin

kannanottoihin. Esimerkiksi paavia Lut-

her alkoi arvioida kovin sanoin syksystä

1520: alkusysäys oli häntä vastaan jul-

kaistu paavin bulla, jossa häntä uhattiin

kirkonkirouksella. Näissä kannanotoissa

sukupuolta tärkeämpää oli tietenkin

Lutherin näkökulmasta hänen paheksu-

miensa miesten uskonnollinen vakau-

mus ja ajattelutapa yleisesti ottaen. Kie-

likuvat ryökäleistä, susista ja villisioista

ovat kuitenkin erittäin sukupuolittuneita

eritoten kun otetaan huomioon että nai-

sista Luther – kuten hänen aikalaisensa-

kin – käytti useimmiten yksinkertaisesti

haukkumanimeä ”huora”. Oppineiden
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miesten vertaaminen villieläimiin vähen-

si näiden uskottavuutta ja rinnasti heidät

vaistojensa, ei järjen, varassa syöhkyile-

viin luontokappaleisiin.

Ajatus vaaliruhtinas Joachimin tar-

vitsemasta sikatohtorista puolestaan ky-

seenalaisti tämän mieheyden ja valta-

aseman perustavanlaatuisella tavalla.

Lutherin solvauksen taustalla oli tilanne,

jossa vaaliruhtinas oli ryhtynyt suhtee-

seen naimisissa olevan naisen, Kathari-
na Hornungin kanssa. Aikalaiskäsitys-

ten mukaan hallitsijamiehen tuli osoittaa

ennen kaikkea viisautta, hurskautta ja

kohtuutta, kun taas alamaisten kaltoin

kohtelu ja ahneus olivat tuomittavia.

Kohtuuteen erityishyveenä liitettiin

usein hallitsijan seksuaalinen käytös.

Luodessaan kuvaa Joachimista seksuaa-

listen halujensa vietävissä olevana roisto-

na, jonka ainoa apu oli kastrointi, Luther

viittasi tämän kelvottomuuteen paitsi

miehenä myös hallitsijana.�Joachimin�si-

vusuhteeseen liittyvässä kirjeenvaihdos-

sa Luther loi samalla kuvaa itsestään

luotettavana, hyveellisenä ja ennen kaik-

kea oikeassa olevana miehenä.

Mutta entäpä muut miehet, jotka ei-

vät omalla elämäntavallaan ja olemisel-

laan vastanneet Lutherin ihannemie-

heyttä mutta jotka eivät muodostaneet

hänelle uskonnollis-poliittista uhkaa?

Olen jo edellä todennut, että munkit kiel-

sivät Lutherin mukaan oman mieheyten-

sä. Luther��esitti erityisesti 1520-luvun

kirjoituksissaan selibaatissa elävät mun-

kit ja papit Jumalan luomistahdon kiel-

täjinä ja siten valheessa ja synnissä elävi-

nä ihmisinä. Hän pohti sarkastisesti

vuonna 1522 tutkielmassaan Avioelä-

mästä olivatko tonsuuri ja pyhä öljy niin

voimallisia, että ne poistivat miehestä

hänen mieheytensä kokonaan. Miehey-

dellä hän tarkoitti tässä yhteydessä suku-

puoliviettiä. Vuotta kahta myöhemmin

Luther arvioi munkkeja samaan tyyliin:

”Kuten näemme, siellä missä papit ja

munkit eivät elä uskossa – ja lähestul-

koon kukaan heistä ei elä – ei ole olemas-

sa sen ahnaampia, epäsiveämpiä ja vihai-

sempia ihmisiä, eikä ketään, joka olisi

niin täynnä paheita.” Oli ainoastaan

muutamia poikkeusmiehiä, jotka eivät

joutuneet himojensa uhriksi, nimittäin

impotentit sekä Jumalan erityisestä ar-

mosta seksuaalisesta halusta vapautetut

(nämä ryhmät mainitaan myös jakeessa

Matt. 19:12). Jälkimmäisiä Luther arvioi

olevan yksi tuhannesta. Muiden osa oli

joutua himojensa voittamiksi ja kärsi-

mään ”likaisista virtauksista” eli siemen-

syöksyistä päivin ja öin. Mikäli mies oli

kunniallinen, hän älysi etsiytyä avioliit-

toon ja siten alkaa elää Jumalan tahdon

mukaista elämää.

Luther käytti monessa yhteydessä

sävyltään halventavaa termiä Bube kuva-

tessaan miehen epätoivottua olemisen ta-

paa. Termin suomenkielinen vastine on

esimerkiksi ryökäle, roisto tai heittiö.

Yllä mainitut paavi ja Hieronymus

Emser�sekä�vaaliruhtinas Joachim olivat

näitä roistoja. Ryökäleitä olivat myös esi-

merkiksi ne miehet, jotka kulkivat pitkin

maita�ja�mantuja�vietellen naisia ja�luva-

ten heille avioliittoa ainoastaan saadak-

seen heidät suostumaan sukupuoliyhtey-

teen. Tosin, kuten Luther huomautti,

tällaisia heittiöitä uskovat naiset olivat

itse tyhmiä. Mikäli��nainen oli��vietelty
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eikä luvattu avioliitto toteutunut, hänelle

oli käynyt samalla tavoin kuin turkkilais-

ten käsissä. Toisin sanoen epäluotettava,

naisesta toiseen vaihtava mies vertautui

turkkilaisiin Lutherin retoriikassa. Toi-

sessa yhteydessä Luther rinnasti niin

ikään heittiömäiset miehet, turkkilaiset,

paavin ja paholaisen toisiinsa.

Usein ryökäleen leiman saivat Luthe-

rin puheessa nuoret miehet, jotka eivät

ottaneet tekemisistään�vastuuta�ja�olivat

moraalisesti epäilyttäviä. Voimistaak-

seen tätä vaikutelmaa hän myös käytti

Bube-sanan johdannaisia buberey ja bu-

bisch (ryökälemäinen), joista ensiksi mai-

nittu rinnastettiin haureuden (saks. hu-

rerey) harjoittamiseen ja jota on hankalaa

kääntää suomeksi. Siten ryökäle oli paitsi

kuva jota Luther käytti vastustajistaan,

myös ajankuva epäkypsästä nuorukaises-

ta, jonka odotettiin viisastuvan vanhetes-

saan. Ryökälemäisyydestä saattoi siis

kasvaa��pois. Näyttää��joka tapauksessa

yleisesti ottaen siltä, että Luther kyseen-

alaisti miehisen kunnian käyttämällä ky-

seistä termiä. Miehen kunnia oli Luthe-

rin ajan yhteiskunnassa monitahoinen

asia,�joka muodostui�erilaisista, usein�ul-

koisesti mitattavissa olevista tekijöistä.

Näitä olivat esimerkiksi säädynmukai-

nen käytös, useimmiten aviomieheys ja

isyys (poikalasten saaminen oli aivan eri-

tyinen kunnia – se oli miehen ansiota ja

kertoi hänen ensiluokkaisuudestaan) ja

kutsumuksensa mukainen työnteko.

Naimisissa oleva mies oli osa Luthe-

rin maalaamaa kunniallista ideaalimie-

heyttä. Siitä huolimatta Luther tiedosti,

että käytännössä monetkaan miehet ei-

vät olleet huonekunnan isännän (lat. pa-

ter familias, saks. Hausvater/Hausherr)

vastuiden ja velvollisuuksien mittaisia.

Esimerkiksi tutkielmassaan Aviollisista

asioista (1530) Luther muistutti että

avioliitossa oleva mies saattoi olla mones-

sa suhteessa kelvoton: hän kävi kapakas-

sa, ei hoitanut itselleen kuuluvia velvolli-

suuksia ja tuhlasi perheen rahat. Kysy-

mys�miehen�hyveellisyydestä�ja�kunnias-

ta, tai näiden puutteesta, liittyi kuitenkin

myös pariskunnan keskinäisiin, hyvin in-

tiimeihinkin väleihin. Luther totesi Ge-

nesis-luennoissaan, että ”Eräät ovat ni-

mittäin siinä määrin sikoja, että he ajat-

televat avioliitossa saavansa tehdä vai-

mojensa kanssa mitä vain haluavat.”

Hän jatkoi: ”He ovat todella väärässä.”

Kysymys liittyi seksuaalisuuden oikean-

laiseen toteuttamiseen, mutta Lutherin

kannanoton voi laajentaa koskemaan

myös aviomiehen ja -vaimon suhdetta

yleisemminkin.

Vuonna 1528 Luther ruoti ystävänsä

Stefan Rothin (1492–1546) (avio)mie-

heyttä, joka jätti hänen mukaansa paljon

toivomisen varaa. Roth ja Luther olivat

tunteneet 1520-luvun lopulle tultaessa jo

useamman vuoden; Roth muun muassa

käänsi Lutherin ja tämän kumppaneiden

kirjoituksia sekä kirjoitti ylös Lutherin

saarnoja. Stefanin ja hänen vaimonsa Ur-

sulan välit eivät toteutuneet läheskään

ihanteen mukaisina, kuten Luther toi

ilmi kirjoittaessaan hänelle:

”Armo ja rauha Kristuksessa ja auk-

toriteetti vaimossasi! … Vaimosi ’tottele-

vaisuus’ sinua kohtaan ärsyttää minua.

Seuraavaksi alan olla ärsyyntynyt si-

nuun, joka sielusi pehmeydessä olet teh-

nyt kristillisestä palvelussuhteesta ty-
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ranniaa ... Näyttää olevan myös sinun

syysi että hän uskaltaa uhmata sinua

kaikessa. … on aivan liikaa että miehessä

oleva Jumalan kunnia poistetaan, tuho-

taan ja tehdään ei-miksikään.”

Mies ei siis heijastanut Jumalan kun-

niaa ja omia luomisominaisuuksiaan jos

hän oli pehmeä ja alistuva. Latinankieli-

sen sanan mollitie, jonka olen kääntänyt

tässä pehmeydeksi voi yhtä hyvin kään-

tää heikkoudeksi tai naismaisuudeksi.

Esimerkiksi lukuisat ajan puupiirrokset

kuvasivat humoristisesti avioparin roo-

lien vaihtumista ja miehen alisteista suh-

detta vaimoonsa – miehen johtoaseman

ihanne ei tunnetusti toteutunut lähes-

kään joka avioliitossa. Myös Stefan Roth

oli Lutherin sanojen perusteella tossun

alla oleva rassukka, jota vaimo pani hal-

valla mennen tullen. Lutherin sanoissa ei

kuitenkaan ollut huumorin häivää, vaan

hän kehotti Rothia ”olemaan mies” ja

palauttamaan parisuhteeseen oikean,

kristillisen hierarkian ja palvelussuh-

teen.

Hurskaat eli Kristuksen kuvan

kaltaiset miehet

Hurskailla miehillä tarkoitan tässä yh-

teydessä elävän elämän miehiä,��joiden

maskuliinisuus ja miehinen olemisen

tapa oli joko itsessään Lutherin mielestä

soveliasta tai joita kohtaan hän oli muista

syistä suosiollinen. Vuonna 1529 Luther

kirjoitti Justus Jonakselle (1493–

1555), evankeliselle papille ja läheiselle

työtoverilleen: ”He [selibaatissa elävät

miehet] ovat niin ylpeitä viisaudestaan

etteivät he tiedä kuinka paljon parempi

yksi ainoa julkinen��henkilö,��vaikkakin

syntinen ja heikko, on kaikkia tuhansia

yksityisesti eläviä Hieronymuksia, Hila-

riuksia ja Makarioksia. Silti he rehente-

levät meille seremoniallisilla selibaattipy-

himyksillään, jotka kaikki yhdessäkään

eivät ole arvollisia avaamaan yhden ai-

noan Philippin [Melanchthonin] kengän-

nauhoja eivätkä myöskään (ylpeilläkseni

hieman) sinun, ei Pomeranuksen [Johan-

nes Bugenhagenin] eikä minun.”

Luther asetti vastakkain selibaatissa

elävät kirkonmiehet ja varhaiskirkon

teologit, joita katolinen kirkko piti kun-

niallisimpien ja hurskaimpien joukkoon

kuuluvina miehinä, sekä itsensä ja omat

työtoverinsa. Hän viittasi kengännauho-

jen avaamisella Markuksen evankeliu-

miin�(Mark. 1:7), jossa�Johannes Kastaja

ilmoitti olevansa arvoton avaamaan Jee-

suksen kengännauhoja. Luther ja hänen

kumppaninsa olivat siis hänen oman ar-

vionsa mukaan miehisen arvoasteikon

korkeimmalla sijalla olevia ihanneyksi-

löitä.

Mutta millaisia miehiä Luther ja hä-

nen työtoverinsa olivat? Olivatko he Lut-

herin teoreettisen ihanteen mukaisia

uroksia? Hänen yllä lainatut sanansa

syntisestä ja heikosta miehestä eivät ai-

nakaan tuntuisi viittaavan tähän. Otan

tapausesimerkeiksi kolme edellä maini-

tuista miehistä: Justus Jonaksen, Philipp

Melanchthonin (1497–1560) ja Lutherin

itsensä.

Melanchthon menetti lapsensa, kak-

sivuotiaan pojan, loppukesästä 1529.

Luther kirjoitti pojan kuoleman tiimoilta

elokuussa Justus Jonakselle: ”Philippim-

me poika Georg temmattiin pois viime

sunnuntaina. Voit kuvitella, kuinka py-
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rimme huolehtimaan tästä miehestä, jon-

ka sydän on mitä haurain ja pateettisin.

On kummallista, kuinka raskaasti hän

ottaa poikansa kuoleman, [mutta toisaal-

ta] häntä ei ole aiemmin painanut näin

suuri suru. Rukoile hänen puolestaan

niin paljon kuin pystyt jotta Jumala loh-

duttaisi häntä, kirjoita sitten hänelle kir-

je lohduttavalla tyylilläsi. Sinä tiedät,

kuinka paljon riippuu tämän miehen elä-

mästä ja terveydestä.”

Tämän lainauksen�lisäksi myös edel-

linen liittyy välillisesti Melanchthonin

menetykseen. Mieheyden kannalta on

olennaista, että molemmat kirjeiden kat-

kelmat antavat ymmärtää Melanchtho-

nin olleen hauras, pateettinen ja heikko.

Nämä olivat ominaisuuksia, joita Luther

yleensä käytti naisten yhteydessä. Tämä

ei kuitenkaan johtanut häntä ajattele-

maan, että Melanchthon olisi epämiehe-

käs, aivan päinvastoin. Heikkoudesta tu-

likin kääntäen Lutherin kielenkäytön

kulmakivi, kuten ensimmäisestä lai-

nauksesta voi lukea. Melanchthonista

tuli hänelle malliesimerkki kristitystä,

joka tunnusti heikkoutensa Jumalan ja

toisten ihmisten edessä. Lisäksi hän ky-

keni siihen, mihin selibaattipyhimykset

eivät kyenneet tai��halunneet: perusta-

maan perheen ja jatkamaan sukua Juma-

lan luomistarkoituksen mukaisesti.

Ihannemaskuliinisuus,�joka Lutherin�re-

toriikassa 1520-luvun alusta lähtien si-

sälsi ajatuksen aviomieheydestä ja isyy-

destä toteutui Melanchthonin tapaukses-

sa tämän luonteen heikkoudesta huoli-

matta.

Jatkakaamme menetysten ja surun

teemalla myös Justus Jonaksen tapauk-

sessa. Justusta ja hänen vaimoaan Kat-

harinaa (?–1542) ei suosinut vauvaonni.

Vuoteen 1530 mennessä heille oli synty-

nyt todennäköisesti neljä lasta, joista

vain yksi oli elossa. He olivat menettä-

neet viimeisimmän lapsensa Fredrikin

vuonna 1529, ja vuonna 1530 Katharina

odotti uutta vauvaa. Myös tämä meneh-

tyi ollessaan vain kolmen päivän ikäinen.

Luther lähetti Justukselle lohdutuskir-

jeen pari viikkoa vauvan kuoleman jäl-

keen. Siinä hän kehotti Justusta varsin

reippain sanakääntein: ”Katso, että py-

syt lujana Kristuksessa … rukoilen sinua

kantamaan tämän Isän kurituksen vii-

saasti.” Vertailun vuoksi sanottakoon,

että Luther rohkaisi Katharinaa samoi-

hin aikoihin esimerkiksi sanoilla ”ole loh-

dutettu” vaatimatta tältä millään tavoin

luonteen lujuutta surun keskellä. Itse

asiassa jo Katharinan raskauden aikana

Luther totesi kirjeessään, että tämä oli

miestään rauhallisempi ja kestävämpi

vaikean raskauden, edellisen lapsen me-

netyksen ja kotitilanteen keskellä – mut-

ta suhtautui Katharinaan silti pastoraa-

lisen isällisesti, toisin kuin Justukseen.

Ihannemieheys tulee selkeästi esiin

Lutherin sanoissa Justukselle. Hänen

lähtökohtainen ajatuksensa näyttää ol-

leen, että miehen tulee osoittaa kestävyy-

tensä vaikeuksien keskellä, vaikka kestä-

vyyden perimmäinen lahjoittaja onkin

Jumala. Toisin sanoen kestävyyden, voi-

makkuuden ja viisauden täytyi olla näky-

vä osa mieheyttä myös suruaikana. Sa-

malta ajalta olevista kirjeistä eri naisvas-

taanottajille on selkeästi luettavissa, että

näiden oikeus oli Lutherin mielestä olla

heikkoja ja tarvitsevia. Miehen sen sijaan
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tuli pysyä lujana kaikkien tragedioiden

keskellä ja, kuten Luther huomautti, muis-

taa osoittaa kiitollisuutta niistä asioista

joita hänellä oli vielä jäljellä. Siten mie-

hen tuli olla paitsi luja, myös kyetä ar-

vioimaan elämäänsä objektiivisesti. Jus-

tus Jonas ei edustanut tätä ideaalimie-

heyttä vaan häntä piti ennemminkin

luotsata ihanteen suuntaan. Hänen omat

sanansa Lutherille tukevat tätä ajatusta:

”Isäni, ymmärrän heikkouteni, syvim-

män syntini�ja�epäuskoni, ja�olen�häpeis-

säni aiemmasta surustani poikani Fred-

rikin kuoleman johdosta.”

Lutherin käsitys miehisestä suremi-

sesta – siitä, että surun ylenmääräinen

osoittaminen oli epäsopivaa ja häpeällis-

tä, heikkouden esiintuomista: siis epä-

miehekästä – resonoi ajan suremisihan-

teiden kanssa. Kuten Susan Karant-

Nunn on todennut teoksessaan The Re-

formation of Feeling (2010), ylenmääräis-

tä surun osoittamista pidettiin epäsopi-

vana sillä ihmisen tuli kunnioittaa Juma-

lan tahtoa ja hyväksyä hänen tekonsa.

Yhtäältä�menetyksen�julkista�näyttämis-

tä odotettiin, mutta toisaalta itkuun, vai-

kerrukseen ja hiusten repimiseen suh-

tauduttiin epäluuloisesti.

Justus Jonakselta Luther vaati kes-

tävyyttä ja viisautta, siis miehekkäämpää

käytöstä, Philipp Melanchthonin tapauk-

sessa hän salli tämän luonteenmukaisen

heikkouden ja pateettisuuden. Asetel-

masta nousee väistämättä se ajatus, että

mikäli kyseiset miehet eivät olisi olleet

Lutherin liittolaisia, hän olisi mitä toden-

näköisimmin suhtautunut heidän mie-

heyteensä vähätellen ja ivallisesti. Sekä

Jonas että Melanchthon olisivat olleet

miehisten puutteidensa vuoksi varsin so-

pivia kohteita hänen kritiikilleen. Tältä

kohtalolta heidät pelasti kuitenkin aina-

kin kuuluminen Lutherin lähipiiriin.

Lutherin sanat Melanchthonin merki-

tyksestä evankelisten asialle: ”Sinä tie-

dät, kuinka paljon riippuu tämän miehen

elämästä ja terveydestä”, ovat oivallinen

todiste ystävyyden ja strategisen edun

limittyneisyydestä.

Edelliset huomiot antavat olettaa,

että Luther olisi suhtautunut myös

omaan mieheyteensä ja sen esiintymis-

muotoihin sallivasti huolimatta siitä

täyttikö hän teoreettisen ihannemiehen-

sä mitat vai ei. Näin olikin. Ensinnäkin

hän alkoi kannattaa munkkien ja pap-

pien selibaatin hylkäämistä kauan ennen

kuin oli itse valmis�menemään�naimisiin

tai edes luopumaan munkinkaavustaan.

Hänen teoreettinen kantansa asiaan oli

valmis loppuvuodesta 1521, mutta kaa-

punsa hän hylkäsi vasta kolmea vuotta

myöhemmin ja meni naimisiin vasta ke-

säkuussa 1525. Vaikka��Luther��myönsi

kärsivänsä samoista ruumiin vaatimuk-

sista kuin muutkin miehet, hän viivytti

ratkaisevan�askelen ottamista�verrattain

pitkään.

Toiseksi Lutherin avioelämä paljas-

taa hyvin selvästi sen, etteivät sukupuol-

ten väliset valta-asetelmat ja miehen do-

minanssi suoranaisesti toteutuneet hä-

nen ja von Boran suhteessa. Erityisesti

Lutherin vaimolleen osoittamien kirjei-

den aloitukset paljastavat hänen peh-

meän, tunteikkaan puolensa. Hän kirjoit-

ti esimerkiksi vuonna 1532: ”Rakastetul-

le rouvalleni Katharin Lutherille … Lem-

mittyni Käte!” Vuonna 1540 Luther
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aloitti: ”Armolliselle neito Katherin Lut-

herin von Boralle … Rakas neitoni ja

rouva Kethe!” Vastaavasti hän lopetti

kirjeensä usein allekirjoitukseen ”sydän-

käpysesi”. Käsittelin�jo aiemmin lyhyesti

sitä, millainen rooli von Boralla oli Lut-

herien kotitaloudessa ja keskinäisessä

suhteessa. Monissa tutkimuksissa onkin

todettu, että Luther salli vaimolleen mui-

ta naisia enemmän vapauksia – joskin

paljolti oman etunsa nimissä: hän pystyi

keskittymään työhönsä täysipainoisesti

kun hallintavalta oli muissa asioissa von

Boran käsissä. Von Boran auktoriteetin

merkitys paljastuu esimerkiksi vuonna

1541 lähetetyssä kirjeessä, jonka Luther

kirjoitti vaimonsa oleskellessa Zölsdorfis-

sa ja jossa hän huomautti: ”Olen yllätty-

nyt ettet lainkaan kirjoita tai lähetä [ko-

tiin] ohjeita.”

Myöhäiskeski- ja reformaatioajan yli-

opistopiireissä miehen ihanne oli erityi-

sesti rationaalisuus. Luostarissa Luthe-

ria olivat ympäröineet itsekurin ja maal-

lisista siteistä irrottautumisen ihanteet

parinkymmenen vuoden ajan. Hän suh-

tautuikin yleensä miesten feminiinisyy-

teen eli heikkouden osoituksiin, tunteel-

lisuuteen ja pehmeyteen kriittisesti. Pait-

si Melachthonin tapauksessa, myös Lut-

herin itsensä suhteen naismaisina pide-

tyt ominaisuudet olivat kuitenkin sallit-

tuja. Luther pohti omaa mieheyttään

juuri feminiinisyyden kautta menetet-

tyään toisen lapsensa Elisabethin vuonna

1528 tämän ollessa kahdeksan kuukau-

den ikäinen. Hän kirjoitti tuolloin kolle-

galleen:

”Minun pieni tyttäreni, minun pieni

Elisabethini on kuollut. On uskomatonta

kuinka kärsivän, melkein naismaisen sie-

lun hän on jättänyt minulle, niin suuresti

olen helläsydämisyyden ravisuttama. En

olisi koskaan aiemmin uskonut, että isän

sielu pehmenee hänen lapsilleen tällä ta-

voin.”

Isänsä Hansin kuoleman jälkeen ke-

väällä 1530 Luther puolestaan totesi, että

hänet oli ”heitetty suruun” ja että muis-

telu ja sääli olivat ravisuttaneet hänen

sisintään. Tämän kirjeensä lopussa hän

totesi: ”Olen nyt liian surullinen enkä

kirjoita [enempää], koska sellaisen isän

poikana minun on sopivaa ja hurskasta

surra.” Toisin kuin kirjeissään Justuk-

selle, Luther ei korostanut kestävyyden

ja��viisauden merkitystä oman surunsa

keskellä. Hän päinvastoin antoi itselleen

luvan surra. Sureminen oli paitsi sallit-

tua,��myös��sopivaa ja hurskasta, toisin

sanoen kunniallista ja hyveellistä.

Kaiken kaikkiaan Lutherin oma mie-

heys vaikuttaa melko erityyppiseltä kuin

se teoreettinen ihanne, jota hän toi esiin

kuulijoilleen ja lukijoilleen. Erityisesti

Lutherin ja Melanchthonin mieheyden

äärellä olen pohtinut, kuinka paljon Lut-

her on saanut myös mieskäsitykseensä

vaikutteita mystiikasta, uskonnollisuu-

desta joka korosti Jeesuksen kärsimysten

imitaatiota ja salli miesten kyyneleiden ja

tuskan esiintuomisen. Ajattelutapa pe-

riytyi keskiajalta ja sitä edusti muun

muassa Lutherin aikalainen, katolisen

puolen Ignatius Loyola (1491–1556).

Tämän kaltainen sureminen oli kuiten-

kin tarkoitettu väliaikaiseksi ja hurs-

kauselämään kuuluvaksi, ei arkielämän

pysyväksi osaksi. Näyttää joka tapauk-

sessa siltä, että molempien miesten ole-
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misen tapa, hyveellisyys ja hurskaus lä-

hestyivät joiltakin osin Jeesuksen kuvan

kaltaisuutta – aivan kuten Luther toi

epäsuorasti itsekin esiin Justus Jonaksel-

le kirjoittamassaan kirjeessä, jota laina-

sin tämän luvun alussa. Jeesuksen ”vaih-

toehtomaskuliinisuus” oli Lutherin nä-

kemyksissä sallittu vain pienelle erityis-

joukolle, miehistä hurskaimmille. Jonak-

sen tapauksessa Luther kyllä kannusti

häntä toisenkaltaiseen suuntaan, mutta

liitti hänet kuitenkin Jeesuksen kaltais-

ten joukkoon ja sielunhoitajien parhaim-

mistoon esimerkiksi kehottamalla tätä

lohduttamaan puolestaan Melanchtho-

nia tämän surussa.

Lutherin luoma mies: loppupohdintaa

Edesmennyt miestutkija Arto Jokinen
on todennut, että yleisesti ottaen mies

sosiaalistuu kulttuurisesti ja yhteiskun-

nallisesti odotettuun maskuliinisuuteen.

Huomio ei päde ainoastaan tämän päivän

mieheyteen vaan on laajennettavissa

myös historiaan. Näyttää siltä, että huo-

limatta historiallisesta tilanteesta suku-

puolen merkitys neuvotellaan useimmi-

ten sosiaalisessa kanssakäymisessä ja

noiden neuvottelujen reunaehdot muo-

dostuvat kunkin ajan kulttuurisista ja

yhteiskunnallisista odotuksista.���Suku-

puoli on (usein tiedostamattoman) mää-

rittelyn ja uudelleenmäärittelyn, sääte-

lyn ja idealisoinnin kohde. Se, kuka suku-

puolta kulloinkin määrittelee, riippuu

luonnollisesti tilanteesta.

Tässä tekstissä sukupuolen määritte-

lijänä on toiminut Martin Luther. Hänen

ajattelustaan on löydettävissä suuri jouk-

ko erilaisia painotuksia mieheyden suh-

teen. Teoriassa Lutherin idealisoimaa

maskuliinisuutta värittivät lujuus, sit-

keys, kestävyys ja vakaus. Melko lailla

yleistäen voidaan sanoa, että nämä ihan-

nerepresentaatiot olivat jatkumoa keski-

aikaisille, teoreettisille miesihanteille.

Hän pyrki tarjoilemaan näitä ideaaleja

aikalaismiehilleen paitsi teoreettisina

malleina myös käytännön tilanteissa.

Miehet, jotka Luther luokitteli vastusta-

jikseen ja erilaiset miehen mallit, joita

hän ei pitänyt suotavina, saivat osakseen

kärkästä kritiikkiä ja tuomitsevia ku-

vauksia aina villisioista ja roistoista per-

keleisiin saakka. Vastapoolina olivat Lut-

her ja hänen lähimmät miestoverinsa,

jotka edustivat muihin miehiin nähden

oikeita kristittyjä ja hurskaita Jumalan

ellei jopa Kristuksen kuvia. Yleinen, teo-

reettinen ihanne jäi monilta osin tois-

sijaiseksi Lutherin arvottaessa omaa ja

kumppaneidensa mieheyttä. Toisaalta

tietyistä Lutherin ajattelun piirteistä ei

olekaan kaikista mielekkäintä etsiä hege-

monisia maskuliinisuuksia sillä hän mää-

ritti sopivimman miehenä olemisen ta-

van aina tilannekohtaisesti. Positiivisesti

luettuna tämä onkin nähdäkseni Luthe-

rin suurin anti myös myöhempien aiko-

jen mieskeskustelulle: sallia erilaisten

maskuliinisuuksien, myös heikkojen, tar-

vitsevien ja pehmeiden olla oikeutetusti

osa sitä, minkä ymmärrämme miehey-

deksi.

Kiinnostavaa

maskuliinisuustutkimusta
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Reformaation konnat ja

sankarit

Päivi Räisänen-Schröder

Reformaation varhaiset kaaoksen (ja

kauhun) vuodet?

Mika Waltari on kuvannut romaanissaan

Mikael Karvajalka osuvasti varhaisen re-

formaation, tai oikeammin: evankelisen

liikehdinnän, monimuotoisuutta 1520-

luvun alkuvuosina (1979, 322): ”Mel-

kein joka päivä saarnasi torilla tai kirkon

edessä joku luostaristaan karannut

munkki tai kiertelevä suutari tai kisälli

kirkon pyhiä tapoja ja luostareita vastaan

keräten saarnan jälkeen lahjoja ja almuja

jatkaakseen levotonta matkaansa muihin

kaupunkeihin. Jumalan salama ei iske-

nyt heihin taivaasta eikä hengellinen tai

maallinen esivalta kajonnut heihin mel-

lakoita peläten.”

Aikalaisten suhtautumista näihin pa-

lavasilmäisiin ja Hengen täyttämiin saar-

namiehiin Karvajalka kuvaa samassa yh-

teydessä hämmentyneeksi ja ristiriitai-

seksi, mutta myös voimakkaaksi. Saar-

naajat lietsoivat levottomuutta ja saivat

kansassa vaarallisia voimia liikkeelle:

”Väki kuunteli näitä nuhjaantuneita

saarnaajia naureskellen, välinpitämättö-

mänä tai suu auki toljottaen, mutta hei-

dän sanansa tarttuivat ja syöpyivät mie-

liin kuten kaikki kerettiläisyys ja raama-

tun tuntemus lisääntyi peloittavasti al-

haisen kansan keskuudessa kaikkien ah-

miessa parhaansa mukaan kiellettyä he-

delmää, niin että pian jokainen uskoi

raamatun selvien sanojen avulla voivan-

sa todistaa oikeiksi kaikki ilkeät mielite-

konsa.”

Kertoja tavoittaa hyvin ajan seka-

vuuden tunnelmat, jotka osalle näyttäy-

tyivät positiivisen muutoksen mahdolli-

suutena, toisille taas pelottavana kaaok-

sen, ehkä jopa alkavien lopun aikojen

taistelujen, ilmentymänä. Kukaan ei pys-

tynyt vielä 1520-luvun alussa ennusta-

maan, että Luther eläisi pitkän elämän ja

ryhtyisi suopean ruhtinaan suojeluksessa

rakentamaan uutta kirkkokuntaa. Lut-

her itse halusi uudistaa kirkkoa sisältä

käsin – ei siis perustaa uutta – ja piti

hyvinkin mahdollisena, että päättäisi päi-

vänsä roviolla muiden harhaoppiseksi ju-

listettujen tavoin.

Luther ei ollut yksin uskonnollisessa

etsinnässään. Päinvastoin, Lutherin no-

peasti saama�laaja kannatus kertoo siitä,

että hän osui ajatuksillaan ajan hermoon

ja että muutoksia vallitseviin oloihin kai-
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vattiin laajasti. Kirkkoon kohdistuvia uu-

distusvaatimuksia oli esitetty jo pitkään

ja ne tuntuivat aina vain kiihtyvän. Op-

pineeseen keskusteluun toi uusia impuls-

seja humanismi ja sen pyrkimys palata

niin antiikin- kuin raamatuntutkimuk-

sessakin tekstien alkulähteille. Oppineen

maailman ulkopuolella etsittiin pelastus-

ta maallikkohurskauden, pyhiinvaellus-

ten ja pyhimyskulttien parista.

Näkemykset siitä, miten kirkkoa ja

yhteiskuntaa pitäisi uudistaa, vaihtelivat

kuitenkin huomattavasti esimerkiksi eri

sosiaaliryhmien sisällä; talonpoikien,

porvarien ja aateliston edustajat saivat

äänensä kuuluviin Karvajalan kuvaamal-

la tavalla turuilla ja toreilla saarnaten.

Tuoreen kirjapainotaidon ansiosta aja-

tuksia voitiin levittää tehokkaasti myös

esimerkiksi lentolehtisinä. Eri ryhmien

konkreettiset vaatimukset saattoivat

kuitenkin olla varsin kaukana toisistaan,

vaikka niitä kaikkia perusteltiin Juma-

lan sanalla. Paljon oli niitäkin, jotka löy-

sivät evankeliumin��pohjalta Lutherista

poikkeavia vastauksia. Perusteellisia kir-

kollisia uudistuksia vaativat myös Ul-
rich Zwinglin ja sukupolvea myöhem-

min Jéan Calvinin kannattajat sekä ns.

radikaalin reformaation edustajat. Myös

radikaalin reformaation edustajat pyrki-

vät�vakiinnuttamaan oman käsityksensä

Jumalan tahdosta ainoaksi oikeaksi, poh-

jautui se sitten kirjaimelliseen Raamatun

tulkintaan, Pyhän Hengen ilmoitukseen

tai joissakin tapauksissa molempiin. Kii-

vasta rajanvetoa käytiin moneen suun-

taan niin että reformaation alkuvuodet

näyttäytyvät lähestulkoon kaikkien sota-

na kaikkia vastaan, kuten Mikael Karva-

jalkakin yleisiä esivallan tuntoja heijas-

tellen kuvasi.

Radikaaleista��ryhmistä��merkittävin

olivat kastajat eli anabaptistit, jotka kiel-

sivät lapsikasteen Raamattuun perustu-

mattomana. Kastajaliikettä leimaa sen

hajanaisuus ja yhteisen, kaikkien ryhmit-

tymien hyväksymän auktoriteetin ja joh-

tajahahmon puute. Osuvampaa olisikin

puhua kastajaliikkeistä monikossa tai ai-

nakin useista toisistaan riippumattomis-

ta ryhmistä. Jotkut ryhmistä ajoivat jyrk-

kää maailmasta vetäytymistä, toiset

maailmanjärjestyksen muuttamista väki-

valtaisinkin keinoin. Vapaaehtoiseen jä-

senyyteen ja jäsenten keskinäiseen tasa-

arvoon perustuvien uskonyhteisöjensä

kautta kastajat kehittivät kilpailevan

mallin kristillisestä ihanneyhteiskunnas-

ta. Radikaalien oli elettävä jatkuvassa

vainojen ja rangaistusten pelossa. Eten-

kin 1520-luvun lopussa ja 1530-luvun

alussa heitä tuomittiin�kuolemaan. Vielä

useammat pakenivat kotiseuduiltaan,

harjoittivat uskoaan salassa tai luopuivat

siitä paineen alla kokonaan.

Reformaatiokauden saksankielisissä

maissa oli kaksi tapahtumaa, jotka jär-

kyttivät aikalaisia perusteellisesti, talon-

poikaissota 1524/25 ja nk. Münsterin kas-

tajavaltakunta kymmenen vuotta myö-

hemmin. Samalla nämä tapahtumat toi-

vat uusia roistoja ja sankareita kiihkeinä

käytyihin aikalaiskeskusteluun tarvitta-

vista uskonnollisista, sosiaalisista ja po-

liittisista�reformeista. Talonpoikien ideo-

logiseksi johtajaksi kohotettiin Thomas
Müntzer (n. 1489–1525), mystiikasta ja

apokalyptiikasta ammentanut thüringe-

niläinen pappi. Kotiseudullaan häntä
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ihailtiin lähes pyhimyksenä. Monille

muille taas, erityisesti esivallan edustajil-

le, Müntzer edusti pahuuden ruumiillis-

tumaa. Talonpoikaissodan seuraukset

olivat katastrofaaliset; kymmenet tuhan-

net talonpojat ja heidän kannattajansa

menettivät henkensä joko taisteluissa tai

niiden jälkeen langetetuissa kuoleman-

tuomioissa. Yleisesti sanotaan, että juuri

talonpoikaissodan jälkeen alkoi refor-

maatiossa uusi vaihe, jolloin uudistuksia

toteutettiin yhä selkeämmin maallisen

esivallan ohjauksessa. Luther torjui sel-

kein sanoin talonpoikaissotaan osallistu-

neet ja heidän uudistusvaatimuksensa.

Münsterin tapahtumat kymmenen

vuotta myöhemmin 1534/35 palauttivat

aikalaisten mieliin talonpoikaissodan

kammottavat muistot, yhteiskuntarau-

han horjumisen ja silmittömän väkival-

lan. Tässä  lähellä Alankomaiden  rajaa

sijanneessa piispankaupungissa kasta-

jien onnistui vuoden 1533 vaaleissa val-

lata enemmistö kaupunginraadin pai-

koista ja pian sen jälkeen karkottaa kau-

pungista katoliset ja maltilliset evankeli-

set asukkaat. Nopein uudistuksin Juma-

lan äänitorveksi uskottu profeetta Jan
Matthis ja myöhemmin hänen seuraa-

jansa Jan van Leiden apureineen loivat

Münsteristä omaan raamatuntulkin-

taansa pohjautuvan Uuden Jerusalemin,

jossa valittujen olisi hyvä odottaa lähes-

tyvää tuomiopäivää. Münsterin katoli-

nen ruhtinaspiispa kokosi nopeasti jouk-

konsa ja piiritti kaupungin, mutta

Münsterin kastajat pitivät pintansa yli

vuoden ajan. Piiritetyssä kaupungissa

tehdyt mullistukset, jotka tuntuivat

kääntävän kaikki totutut kristilliset pe-

rinteet päälaelleen (ja joista teräväsanai-

set pamfletistit ottivat kaiken irti), häm-

mensivät, kiehtoivat ja järkyttivät aika-

laisia. Kaupunkilaisia vaadittiin otta-

maan aikuiskaste ja siirtymään yhteis-

omistukseen. Naisille säädettiin avioliit-

topakko, kun taas miehille sallittiin mo-

niavioisuus. Jan van Leidenilla oli lopulta

kuusitoista vaimoa. Todelliset ja kuvitel-

lut ylilyönnit saivat aikalaisten mieliku-

vituksen laukkaamaan ja Münsteristä

tuli pian irstauden, petollisen vallan-

kaappauksen ja mielivaltaisen väkivallan

symboli.

Monien silmissä talonpoikaissota ja

Münsterin kastajavaltakunta olivat mo-

lemmat osa kerettiläisyyden ja kapinalli-

suuden pitkää historiaa; tie Müntzeristä

Münsteriin oli suoraviivainen. Nämä jo

aikalaisten parissa syntyneet tulkinnat

ovat osoittautuneet hyvin elinvoimaisik-

si, ja niitä on toistettu suurella hartaudel-

la myös tutkimuksen piirissä. Luterilai-

sen reformaation merkkivuoden alussa

onkin paikallaan luoda silmäys niihin

tapoihin, joilla reformaation historiallisia

häviäjiä on kohdeltu historiankirjoituk-

sessa. Radikaalista reformaatiosta on

helppo löytää Müntzerin ja münsteriläis-

ten kaltaisia ääriesimerkkejä, mutta ne

eivät ole koko kuva aikansa normeista

poikkeavasta uskonnollisuudesta. Näiden

pääasiassa maallikoiden äänten vaien-

taminen tai pois selittäminen hämärtää

käsitystämme reformaatiokauden tosi-

asiallisesta uskonnollisesta monimuotoi-

suudesta. Myös 1500–1600-luvuilla oli

mahdollista uskoa monin eri tavoin, eikä

suinkaan aina ylhäältä päin asetetun

huoneentaulun mukaisesti. Tämä ei
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myöskään välttämättä muodostanut

merkittävää ongelmaa. Vaikka mistään

modernissa mielessä uskonnollisesti su-

vaitsevaisesta yhteiskunnasta ei ollut

kyse, haluan kyseenalaistaa edelleen elä-

vää käsitystä siitä, että uskonnollista liik-

kumavaraa ei olisi ollut ja että reformaa-

tiokauden ihmiset olisivat ilmiantaneet

tai hyökänneet kaikkea virallisista nor-

meista poikkeavaa kristillisyyttä vastaan

(suhteet juutalaisiin ja muslimeihin ovat

oman artikkelinsa arvoisia, mutta heitä-

kään ei vainottu aina ja kaikkialla). Sa-

malla perinteinen tarina reformaation

kehityksestä alun�kakofoniasta�kohti yk-

siäänisiä tunnustuskirkkoja saa uuden-

laisia sävyjä.

Historiankirjoituksen konnat ja

sankarit

Jo aikalaishistorioitsijat, niin��katoliset,

luterilaiset kuin reformoidutkin,�tuomit-

sivat itseään radikaalimmat uudistus-

mieliset. Lutherille seuraajineen oli alku-

vaiheessa erityisen tärkeää vetää rajaa

radikaaleihin ja korostaa heidän kapinal-

lisuuttaan ja kerettiläisyyttään, sillä

tämä vei huomion pois heidän omasta

epävakaasta asemastaan saksalais-roo-

malaisessa keisarikunnassa etenkin en-

nen Speyerin valtiopäiviä 1529. Katoli-

sesta näkökulmasta Luther, Müntzer ja

kastajat olivat epäilyttävän�samankaltai-

sia. Monet jopa pitivät Lutherin toimin-

taa kaikkien levottomuuksien alkusyynä.

Usein tällainen kritiikki nivoutui apoka-

lyptiseen lopun ajan odotukseen. Kysy-

mys kuului, ketkä näinä murrosaikoina

saarnanneista olivat Jumalan, ketkä Pa-

holaisen asialla. Vasta Augsburgin��us-

konrauha vuonna 1555 takasi jonkinlai-

sen tasapainon katolisen ja luterilaisen

leirin välillä. Uskonrauhasta suljettiin

pois kalvinistit ja kaikki muut, joita kato-

liset ja luterilaiset pitivät harhaoppisina.

Katolisten ja luterilaisten yhteisrintama

radikaalien tuomitsemisessa kesti Rans-

kan vallankumoukseen saakka. Sen myö-

tä kiinnostus vallankumouksiin histo-

riallisina ilmiöinä kasvoi, ja niitä tuli

mahdolliseksi tulkita myös historian kul-

kua positiivisesti muuttavina voimina.

Tämä loi pohjan muun muassa myöhem-

mille sosialistisille tulkinnoille.

Apokalyptiset historiantulkinnat

ovat sittemmin jääneet taakse. Siitä huo-

limatta nämä varhaiset käsitykset ovat

eläneet vahvoina radikaalin reformaa-

tion��ja��sen��puitteissa kastajaliikkeiden

historiankirjoituksessa. Ne ovat tarjon-

neet kerronnallisia malleja, joita on voitu

käyttää omien ihanteiden ja arvojen hei-

jastamiseen menneisyyden ilmiöihin,

henkilöihin ja tapahtumiin. Tämän totesi

sosialistisen liikkeen teoreetikko Karl
Kautsky (1854–1938) jo 1890-luvulla

kirjoittaessaan, kuinka (Dülmen 1974,

290) ”porvarillinen historiankirjoitus ei

koskaan ole kyennyt kohtelemaan

Münsterin kommunisteja puolueetto-

masti. Jopa tänään, niin kuin omana

aikanaan, münsteriläiset eivät ole objek-

tiivisen tutkimuksen kohteita vaan ark-

kivihollisia, jotka on tuhottava moraali-

sesti senkin jälkeen, kun heidät on nujer-

rettu fyysisesti.”

Marxilainen filosofi Ernst Bloch
(1885–1977) puolestaan näki Thomas

Müntzerin taistelussa kansan puolesta

ihailtavaa sankarillisuutta; Müntzeristä
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puhuttiinkin jopa ”1500-luvun [Karl]

Liebknechtinä”. Näin kastajista ja muis-

ta radikaalin reformaation edustajista

tuli ajankohtaisten poliittisten ja arvo-

kiistojen välikappaleita. DDR:ssä tämä

tulkintaperinne jatkui vahvana aina vuo-

teen 1989 saakka.

Varhaisten sosialistien jälkeen 1900-

luvun alun merkittävät uskonsosiologit

Ernst Troeltsch (1865–1923) ja Max
Weber (1864–1920) auttoivat tekemään

reformaation radikaaleista salonkikelpoi-

sia näkemällä heissä modernin, maallis-

tuneen yhteiskunnan����edelläkävijöitä.

Heidän vaikutuksensa näkyi myöhem-

min etenkin pohjoisamerikkalaisessa va-

paakirkollisessa (erityisesti mennoniitto-

jen) kastajatutkimuksessa, joka otti in-

nolla vastaan Troeltschin ja Weberin tee-

sit. 1900-luvun ensimmäisen puoliskon

vapaakirkollisessa historiankirjoitukses-

sa kastajat��kuvattiin uskossaan horju-

mattomiksi marttyyreiksi sekä pasifis-

min, toleranssin sekä kirkon ja valtion

erottamisen kaltaisten modernien arvo-

jen tinkimättömiksi esitaistelijoiksi. Nä-

kemykset pohjautuivat ennen kaikkea

Zürichissä 1520-luvulla syntyneen kasta-

jaryhmän valikoivaan tutkimiseen. Käy-

tännössä vapaakirkollisten tulkintojen

tarkoitus�ei niinkään�ollut tehdä�kriittis-

tä historiatiedettä kuin kirjoittaa oman

tunnustuskunnan�ihanteisiin�sopivaa�ta-

rinaa. Kaikki ihanteisiin sopimaton aines

piti selittää pois, leimata yksittäiseksi

poikkeukseksi tai osaksi jotain muuta

radikaalin reformaation osa-aluetta. Va-

paakirkolliseen kertomukseen urheista

ja moraalisesti ylivertaisista uskonsanka-

reista eivät sopineet aseisiin tarttuneet

talonpojat tai liian kumouksellisia sosiaa-

lisia uudistuksia ajaneet radikaalit, pu-

humattakaan niistä, jotka kytkivät us-

konnon ja seksuaalisuuden kristinuskon

vallinneista normeista poikkeavalla ta-

valla.�Vastaavasti�luterilainen�kirkkohis-

toriankirjoituksen�valtavirta piti�pitkään

kiinni siitä, että radikaali reformaatio oli

historiallisesti merkityksetön, joskin har-

millinen, reunailmiö.

Radikaaleista kirjoittamisen vaikeus

ei ole ollut vain historiatieteen haaste.

Myös kirjailija Friedrich Dürrenmatt
painiskeli 1960-luvulla vastaavanlaisen

kerronnallisen ongelman kanssa yrit-

täessään�kuvata�Münsterin kastajavalta-

kuntaa käsittelevän näytelmänsä Die

Wiedertäufer (Uudestikastajat) karis-

maattista päähenkilöä Jan van Leidenia

(Dülmen 1974, 294): “Tällä hetkellä vain

kaksi vaihtoehtoa tuntuu mahdollisilta:

joko kuvata hänet myönteisesti traagise-

na sankarina tai kielteisesti traagisena

sankarina, joko yhtenä ensimmäisistä

kristillis-kommunistisista idealisteista

tai�klassisena roistona, elinvoimaisena�ja

nihilistisenä kristillisen yhteisön vietteli-

jänä. Molemmat tavat ovat dramaattisia.

Siinä missä yksi idealisoi, toinen demoni-

soi.”

1500-luvun reformatoriset liikkeet

ovat olleet harvinaisen latautuneita ja

tutkijoilta on kestänyt kauan irtaantua

tunnustuksellisista lähtökohdistaan.

Tämä kertoo osaltaan reformaation sy-

västä��juurtumisesta länsimaiseen kult-

tuuripiiriin, joko uusien uskonsuuntien

menestystarinana tai vanhan kirkon yh-

tenäisyyden murtaneena kehityksenä.

Vakiintuneet stereotypiat ja kerronnalli-
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set mallit ovat vaikuttaneet vahvasti

myös taiteen ja populaarikulttuurin tul-

kinnoissa. Tarkastelun kohteeksi otetut

historialliset henkilöt ovat saaneet kan-

taa
milloin roiston, milloin sankarin viit-

taa. Toiset on nostettu jalustalle, toiset

tarkoituksella unohdettu.

Uusia näkökulmia

Viime vuosikymmenten reformaatiotut-

kimus on pyrkinyt tekemään näkyväksi

ja ravistelemaan edellä kuvattuja
tulkin-

tamalleja, jotka aikansa kehitysajattelun

pohjalta lanseerasivat käsityksen protes-

tanttisesta reformaatiosta modernin ja

rationaalisen aikakauden alkuna ”pi-

meän” keskiajan jälkeen. Lähtökohtana

erityisesti sosiaali- ja kulttuurihistorialli-

sesti suuntautuneessa tutkimuksessa on,

että reformaation historiaa tulisi kirjoit-

taa aikalaisten näkökulmista, jotka ovat

meille pitkälti vieraita, sekä välttää tul-

kitsemasta menneisyyttä nykyhetken ar-

voista ja ihanteista käsin. Lisäksi on alet-

tu kiinnittää tarkempaa huomiota niihin

ihmisiin, jotka ajoivat kirkollisia uudis-

tusvaatimuksia, ja heidän toimintaympä-

ristöihinsä, sosiaalisiin verkostoihinsa

sekä viiteryhmien toimintatapoihin ja

normeihin kulloisessakin historiallisessa

ympäristössä.

Mitä tulee reformaation maltillisten

ja radikaalien – tai: voittajien ja häviä-

jien, valtavirran ja marginaalien – väli-

siin suhteisiin, uudemmassa tutkimuk-

sessa on nostettu esiin tärkeänä havain-

tona kristillisen uskonnollisuuden eri

muotojen rinnakkaiselo niin virallisesti

kuin epävirallisestikin. Tarkoituksena ei

ole kirjoittaa uudelleen vanhaa tarinaa

uskonnollisen suvaitsevaisuuden leviä-

misestä etenkin valistuksen
myötä,
vaan

tarkastella konkreettisissa historiallisis-

sa ympäristöissä, mitkä tekijät edesaut-

toivat tai rajoittivat yhteiseloa tunnus-

tuskuntien rajojen yli tai yhden kirkon

sisällä. Vaikka Euroopan maaperälle syn-

tyi 1500-luvulla useita uusia kristillisiä

kirkkoja, joilla oli myös poliittista paino-

arvoa, joillakin alueilla päädyttiin viralli-

sestikin hyväksymään kahden tai useam-

man tunnustuskunnan rinnakkaiselo.

Kun katsotaan Pyhää saksalais-rooma-

laista keisarikuntaa tai Eurooppaa koko-

naisuudessaan, tällainen virallinen ja ju-

ridisesti säädelty tunnustuskuntien rin-

nakkaiselo oli kiistaton tosiseikka, aihe-

piiriä tutkineen Thomas Max Safleyn
mukaan jopa enemmän sääntö kuin poik-

keus (Safley 2011, 5–9). Tyypillisin esi-

merkki tästä
ovat
Alankomaat.
Saksassa

esimerkiksi Augsburgin ja Erfurtin kau-

pungeissa sallittiin ainakin ajoittain eri

tunnustuskuntien avoin uskonharjoitus.

Safleyn mukaan meidän on hylättävä

aiempi tulkinta, että tällainen virallisesti

hyväksytty monimuotoisuus olisi ollut

vain ohimenevä vaihe ennen tunnustus-

kirkkojen rakennusprosessin
päätökseen

saattamista.

Yhä uusissa tutkimuksissa on käynyt

ilmi, että paikallistasolla asiat eivät aina

edenneetkään niin suoraviivaisesti kuin

oppineet teologit, juristit ja hallitsijat oli-

vat kaavailleet. Vaikka mistään uskon-

nollisesta suvaitsevaisuudesta ei termin

nykymerkityksessä voida 1500-luvun yh-

teydessä puhua, aikakauden ihmiset

saattoivat tilanteesta riippuen suhtautua

toisin uskoviin välinpitämättömästi, suo-
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peasti tai kielteisesti. Tyypillistä uuden

ajan alun suhtautumiselle toisiin tunnus-

tuskuntiin oli suvaitsemisen – tai oi-

keammin: sietämisen – tilannesidonnai-

suus. Toisuskoisia vatsaan ei tarvinnut

ruveta konkreettisiin toimiin niin kauan

kuin yhteis- tai rinnakkaiselossa ei ylitet-

ty tiettyjä, yleensä paikallisesti ja kult-

tuurisesti määriteltyjä,�rajoja.�Toiseuden

sietäminen olikin ensisijaisesti arjen, ei

periaatteiden, tasolla tapahtuvaa�ja saat-

toi loppua nopeastikin. Omassa tutki-

musaineistossani, 1500-luvun lopun ja

1600-luvun eteläsaksalaisten kastajien

kohdalla, jotka elivät virallisesti luterilai-

sessa Württembergin herttuakunnassa,

korostui paikallistason vallitsevana käy-

täntönä silmien ummistaminen naapu-

reiden�ja�sukulaisten�normeista poikkea-

ville tavoille ja uskomuksille. Ilmiantoja

tehtiin lähinnä silloin, kun kastajien

kanssa�oli riitaa jostakin muusta asiasta,

esimerkiksi aineellisesta hyvästä. Toi-

saalta monet tuntuivat ihailevan kasta-

jien pyrkimyksiä yksinkertaiseen, vaati-

mattomaan elämäntapaan. Ahkera raa-

matunluku vaikutti kyläläisten silmissä

pikemminkin hurskaalta kuin harhaop-

piselta.

Uskonnon läsnäolo ilmeni uuden

ajan alussa lukemattomin eri tavoin ja

sen merkitys ihmisille saattoi vaihdella

paljonkin. Kuten reformaatiotutkimuk-

selle hyvin merkittäviä impulsseja anta-

nut Robert�W.�Scribner totesi jo 1970-

luvulla (Scribner 1977, 500), ”uskonto oli

jotain kaikille 1500-luvun ihmisille yh-

teistä, mutta kaikki eivät suhtautuneet

siihen yhtä vahvasti”. Uskontoa ei voi

irrottaa aikalaisten todellisuudesta

omaksi tarkastelun kohteeksi, sillä us-

konnon ja muiden elämänalueiden raja-

pinnat olivat kaikkea muuta kuin sel-

keät. Scribner on myös kyseenalaistanut

käsityksen protestanttien muita tunnus-

tuskuntia suuremmasta rationaalisuu-

desta. Jo luterilaisuus on historiallisesti

liian monimuotoinen ilmiö, jotta sitä voisi

luonnehtia kokonaisuudessaan ja varsin-

kaan�arjen�käytäntöjen�tasolla�erityisesti

järkeä korostavaksi. Myös uuden ajan

alun protestanteilla oli pyhät aikansa ja

paikkansa, loitsunsa�ja�rituaalinsa, joista

tärkeimmät liittyivät elämänkierron al-

kuun ja loppuun, syntymään ja synnytyk-

seen sekä kuolemaan ja hautaukseen.

Toisaalta Lutherista itsestään tuli pian

myyttinen hahmo, johon liitettiin yli-

luonnollisia voimia. Esimerkiksi Luthe-

ria esittävien kuvien kerrottiin 1600-lu-

vulla selvinneen kaiken muun tuhonneis-

ta tulipaloista. Vaikka tällaiset protes-

tanttisen hurskauden muodot kehittyi-

vät ja elivät elämäänsä usein ristiriidassa

virallisten uskonnollisten normien kans-

sa, myös monet ns. eliittiin kuuluneista

turvautuivat tarpeen vaatiessa niin ikään

rituaalien ja vaikkapa kansanomaisen

parantamisen tarjoamiin mahdollisuuk-

siin. Tällaiset havainnot haastavat perin-

teisen käsitykset uuden ajan alun uskon-

nollisuudesta, etenkin ns. puhdasoppi-

suudesta. Vaikka etenkin esivallan ihan-

teena toki oli uskonnollinen (ja sen myötä

poliittinen) yhdenmukaisuus, tilaa jäi

myös toisenlaisille suhtautumistavoille ja

uskonnollisten käsitysten ja��identiteet-

tien häilyvyydelle erityisesti käytännön

tasolla.

Pohjimmiltaan kysymys on siitä, mi-
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ten arvotamme sellaista (usein maallik-

kojen) uskonnollisuutta, joka ei mahdu

virallisten normien sallimaan tilaan.

Ovatko ne pois selitettäviä poikkeuksia

vai vakavasti otettavia uskonnollisuuden

muotoja? Württembergin luterilaisen

kirkon suhtautumisesta kastajiin 1500-

luvulla ja 1600-luvun alussa antoivat pai-

kallistason kristillisyydestä verraten

joustavan kuvan; sen rajat vedettiin

usein tapauskohtaisesti ja suurpiirtei-

semmin kuin kirkon johdon ihanteiden

mukaista olisi ollut. Toisaalta kirkon joh-

tokaan ei ollut yksimielinen esimerkiksi

siinä, ketkä jumalanpalveluksia vierok-

suvista seurakuntalaisista voitiin lukea

kastajiksi – tai mitä näille henkilöille

tulisi tehdä ja kuinka suuri vaara he

lopulta olivat yhteiskuntajärjestykselle.

Kirkon yhtenäisyyttä heidän kyllä kat-

sottiin murentavan, mutta keisarikun-

nan tasolla vaadittujen kuolemantuo-

mioiden sijaan kärsivälliselle uskonkap-

paleiden opettamiselle annettiin lopulta

enemmän painoarvoa. Pikemmin kuin

rikollisina ja harhaoppisina kastajia pi-

dettiin Württembergissä 1500–1600-lu-

kujen�taitteessa�jääräpäisinä�ja�riidanha-

luisina alamaisina.

Seurakuntalaisten näkökulmasta

taas tärkeää oli, että luterilaisen kirkon

heille esittämät vaatimukset – ja toisaalta

kirkon tarjoamat palvelut (erityisesti sie-

lunhoito) – tuli voida sovittaa maanvilje-

lyksen päivä- ja vuodenaikojen rytmiin.

Samalla sille oli rajansa, kuinka paljon

kirkolliselle esivallalle haluttiin antaa

valtaa puuttua paikallisten elämänme-

noon. Mikäli kriittinen raja katsottiin

ylittyneeksi, kyläläiset jättivät helposti

tulematta jumalanpalveluksiin ja ehtool-

liselle. Suhteet seurakuntapappeihin kir-

kollisen esivallan paikallisina edustajina

olivat tästä syystä erityisen herkät. Ha-

vainto koskee paitsi ns. tavallisia kyläläi-

siä, myös kastajiksi leimattuja tai avoi-

mesti sellaisiksi tunnustautuneita. Kas-

tajien ja pappien suhteet olivat tavallises-

ti kireät (olisi kenties syytä pohtia, missä

määrin riidat paikallisten pappien kans-

sa jopa johtivat uskonnollisten vaihtoeh-

tojen etsimiseen ja kastajiin liittymiseen),

mutta myös kastajien sukulaiset saattoi-

vat osoittaa mieltään jäämällä pois kir-

kollisista toimituksista sen jälkeen, kun

heidän sukulaisiaan oli rangaistu kasta-

jina. Uskonnollisia�ja�poliittisia�motiiveja

on tässä liki��mahdoton��erotella toisis-

taan. Kastajiksi leimattujen puolelle aset-

tuminen esivallan säädöksiä vastaan voi-

daan päinvastoin nähdä osana väestön

laajempaa protestia keskusvallan tiuken-

tuvaa otetta vastaan uuden ajan alussa.

Näin ollen kastajaliike on kaikkea muuta

kuin merkityksetön uskonnollinen liike

yhteiskunnan marginaaleissa. Pikem-

minkin kastajiin liitettyjen aikalaiskäsi-

tysten kautta on mahdollista tarkastella

yhteiskunnan eri toimijoiden dynaamista

vuorovaikutusta kirkollisen ja maallisen

vallan merkittävänä murroskautena uu-

den ajan�alussa.�Tällä tavoin näennäisen

merkityksettömästä ilmiöstä käsin pääs-

tään kiinni aikakauden suuriin kysymyk-

siin. Sen sijaan että eroteltaisiin musta-

valkoisesti konnia ja sankareita, mennei-

syyden ihmiset voidaan nähdä osana ai-

kakauden rikasta ja moniväristä uskon-

nollisuuden kudelmaa. Niin kuin Walta-

rikin teki.
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Lähde- ja kirjallisuusluettelo
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Lutherin tie virsirunoilijaksi

Seppo Väisänen

� Uskonpuhdistuksen tai nykykielellä

kansainvälisen kielenkäytön mukaan re-

formaation katsotaan alkaneen lokakuun

31. päivänä 1517, pyhimysten päivän aat-

tona, jolloin Lutherin sanotaan naulan-

neen 95 teesiään Wittenbergin linnakir-

kon oveen. Kohteena oli vain yksi asia:

anekauppa ja nimenomaan sen saamat

muodot. Jumalanpalveluksesta, virsistä

eikä edes kansankielisyydestäkään pu-

huttu noissa teeseissä yhtään mitään. Ne

eivät olleet vielä uudistajan mielessä.

Luther ei ajatellut kääntää teesejään sak-

saksi, ne käännettiin häneltä salaa ja ne

levisivät vuoden loppuun mennessä jo

tuhansin kappalein yli Saksanmaan.

Uskonpuhdistus hyödynsi tuoretta

keksintöä kirjapainotaitoa, ja Financial

Times piti taannoin uskonpuhdistusta

jopa ensimmäisenä mediakumouksena.

Kaikkialla Alppien pohjoispuolella vallit-

si suunta kansalliseen; tunnuksena oli

irti Rooman vallasta. Tämä näkyi kaikilla

aloilla taloudesta ja politiikasta uskon-

toon ja koko kulttuuriin asti; latinalainen

yhtenäiskulttuuri����oli����murentumassa.

Tämä koski myös kansakielisiä virsiä. Ne

ilmestyivät alkuun pieninä lentolehtisinä

ja levisivät nopeasti painajalta toiselle

kaupungista kaupunkiin.

Kesti hämmästyttävän kauan aina

vuoteen 1523, ennen kun Luther teki

ensimmäisen virtensä. Se ei ollut nyky-

mielessä virsi ollenkaan, vaan se oli pit-

kähkö runomuotoinen kertomus traagi-

sesta tapahtumasta, jossa kaksi Lutherin

entistä augustinolaisveljeä oli poltettu ro-

violla Brysselissä heinäkuussa 1523. Sen

nimenä oli Ein neues Lied wir heben an,

Viritämme uuden virren. Se oli eräänlai-

nen balladi, mitä kuvaa hyvin se, että se

oli pitkään ainoa Skotlannin kirkon käyt-

tämä Lutherin käännösvirsi. Saksassa se

säilyi kauan virsikirjoissa, mutta Ruot-

siin ja Suomeen (Olaus Petri ja Jaakko
Finno) se ei koskaan meille vieraana

tullut. Marttyyrien muistovirret eivät ol-

leet uutta, sillä vastaavia muistolauluja

olivat joutuneet tekemään anabaptistit,

jotka hyväksyivät vain aikuiskasteen.

Heitä kaikki kolme pääsuuntaa katoliset,

luterilaiset ja reformoidut kilvan ruhti-

naittensa suosiollisella avustuksella ah-

distivat.

Mainittakoon,�että virsillä ei�ole sak-

san kielessä omaa erityistä sanaa, vaan

ne ovat ”vain” lauluja: Gesänge tai Lie-

der. Ymmärtääkseni vain suomen kieles-

sä kirkolliset laulut saivat oman erityisen

nimensä erotukseksi muista hengellisistä

lauluista.
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Böömi antoi sysäyksen

Moni saattaa luulla, että Luther olisi

peräti kansankielisen virsilaulun isä.

Näin ei kuitenkaan ole. Teologian tohtori

Hannu Vapaavuori kirjoittaa virsikir-

jamme nettisivuilla otsikkonaan Virren

vaiheet: ”Usein kuulee sanottavan, että

Luther on evankelisen virren isä ja virsi

syntyi luterilaisen���uskonpuhdistuksen

hedelmänä. Tietyllä tavalla väite on pe-

rusteltavissa, mutta luterilainen virsi ei

suinkaan syntynyt tyhjästä. Pieniä virsi-

virtaa kohti solisevia puroja oli runsaasti,

eräs elinvoimaisimmista oli 1400-luvulla

syntynyt Böömin veljien liike, jossa virsi-

laululla oli merkittävä osuus.”

Jan Husin perintöä jatkaneet Böö-

min veljet halusivat saada selville, mitä

Luther oikein ajatteli ja lähettivät 1522

pari veljeä Wittenbergiin vertaamaan

omaa oppiaan�Lutherin käsityksiin.�Kun

veljeskunta��oli kahtia��jakautunut suh-

teessa uskonuudistajien pääsuuntiin eli

Lutherin ja Zwinglin opetukseen, oli

luonnollista, että tutustumaan lähettiin

kaksi. Parivaljakko Michael Weisse ja

Jan Roh (Horn)�tekikin�useita matkoja.

Opillisista asioista ei päästy sopuun, Lut-

herille oli��tärkeintä��ehtoollinen��ja��sen

asetussanat. Vieraista Weisse oli lähellä

reformoidun Zwinglin kantaa, että Kris-

tus oli läsnä vain symbolisesti, mutta

Lutherin mukaan kohta oli otettava kir-

jaimellisesti: Tämä ON minun ruumiini.

Onkin enemmän kuin luultavaa, että

iltaisin pöydän ääressä puhuttiin myös

virsistä, sillä nämä böömiläiset olivat var-

sinaisia virsiveljiä. Böömin veljillä oli jo

useita kansankielisiä virsikokoelmia,

joista viimeisimmässä vuonna 1519 il-

mestyneessä oli satoja hengellistä laulua.

Mahdollisesti vieraat halusivat jo keskus-

telun virittämä antaa malliksi omia vir-

siään saksaksi. Weisse julkaisikin 1531

kahta omaa saksankielistä seurakun-

taansa varten virsikirjan saksaksi. Sen

nimi oli Ein New Gesengbuchlein (Uusi

virsikirjanen). Siinä oli kaikkiaan 157

virttä, joista valtaosan Weisse kirjoitti tai

mukaili itse. Samaan aikaan ei Saksan

kaikissa kirjoissa ollut yhteensäkään lä-

himainkaan samaa määrää virsiä! Eli

nuo böömiläiset purot olivat yhtyneet

vuolaaksi virraksi.

Tauno Väinölä sanoo monen muun

lailla Lutherin ”arvostaneen suuresti

Weissen laulukirjaa”. Kuitenkin ennen

Lutherin viimeistä virsikirjaa (Valentin
Bapst 1545) oli niissä vain yksi virsi

Weisselta. Opilliset eroavuudet olivat

varmaan syynä tähän aliarvostukseen.

Bapstin kirjan toisessa osassa on niitä

jopa 11, mutta se näyttää syntyneen ohi

Lutherin valvonnan, minkä kirjan 1957

uudelleen julkaisseen Konrad Amelnin
jälkipuhe osoittaa. Weissen virsiä on ny-

kyään Saksan evankelisen kirkon virsi-

kirjoissa kahdeksan ja katolisessa Gottes-

lobissa kaksi. Meidän virsikirjassamme

on varmuudella vain yksi, pääsiäisvirsi

”Nyt ylistämme Jumalaa”.

Uudistus riistäytyi käsistä

Virsillä ei ollut käyttöä ennen jumalan-

palvelusta, ja siksi oli ensinnä laadittava

uusi messujärjestys, uusi jumalanpalve-

lusjärjestys. Luther oli suojelijansa Sak-

sin vaaliruhtinaan Fredrik Viisaan toi-

mesta siepattu paluumatkalla Wormsin

valtiopäiviltä huhtikuussa 1521 ja viety
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”kotiarestiin” Wartburgin linnaan, missä

hän käänsi parissa kuukaudessa Uuden

testamentin.

Kirkollisen elämän uudistus Witten-

bergissä oli ryöstäytymässä käsistä. Hä-

nen entinen opettajansa Andreas
Karlstadt oli saarnannut siviilivaateissa

saksan kielellä, huutanut avoimesti kirk-

kokansalle ehtoollisen asettamissanat,

kun ne aiemmin mumistiin�pappien kes-

ken ja jakanut maallikoille ehtoollisessa

sekä leivän että viinin.�Sen�lisäksi�halut-

tiin kieltää kaikki kuvat ja jopa hävittää

arvokkaat maalaukset. Lainsuojattoman,

jonka kuka tahansa saattoi vangita, oli

tultava esiin piilopaikastaan helmi–maa-

liskuun��vaihteessa��1522��vastoin ruhti-

naansa neuvoa. Luther antoi kuristusta

oikein ”isän kädestä”. Hän saarnasi kah-

deksan vuorokautta peräkkäin munkin

kaapu päällään. Siitä hän luopui vasta

1524.

Luther julkaisi 1524 loppupuolella

jopa pamfletin ”Taivaallisia profeettoja

vastaan”. Siinä hän kirjoittaa: ”Nyt sak-

saksi pidettävä messu miellyttää minua,

mutta kun hän (Karlstadt) haluaa tehdä

siitä lain, että niin pitää (kaikkialla) olla,

menee hän liian�pitkälle”. Luther paljas-

taa tulevan ohjelmansa: ”Minäkin ha-

luan todella saksalaisen Messun nyt, ja

työskentelen sen parissa, mutta haluan,

että se olisi�olemukseltaan�todella�saksa-

laista, teksti, musiikki, korko jne.” Eli

sen tulisi olla saksalaista niin suussa

kuin sydämessä. Lutherin tuomion seu-

rauksena Karlstadt kartoitettiin niin�yli-

opistosta kuin koko kaupungista.

Saksankielisiä Messuja, jumalanpal-

velusjärjestyksiä oli siis jo tekeillä. Muu-

tamia oli ehditty painaakin, ja ne levisi-

vät kaupungista toiseen. Merkittävimpä-

nä pidetään Kaspar Kantzin jumalan-

palvelusjärjestystä��1522 Nördlingenissä

Die Evangelische Messe. Mainittava on

myös kuuluisan teologin Martin Bruce-
rin Die Deutsche Messe Strassburgissa

1524 ja Thomas Müntzerin Allstedter

Kirchenampt ja Deutzsch-Euangelisch

Mesze 1524 Allstedtissa. Müntzer oli Lut-

herille punainen vaate. Hän moitti tätä

usein, selvästi kateellisena tämän suo-

siosta, pöytäpuheissaan ja piti tämän uu-

distuksia latinalaisen tekstin suorasanai-

sia käännöksinä epäsaksalaisina, api-

nointina.

Kaikki eivät olleet kokonaan saksan-

kielisiä, mutta ne olivat periaatteissa sa-

manlaisia, kuin mihin sitten Luther pää-

tyi. Ne seurasivat melko tarkkaan van-

haa messua, mutta hylkäsivät rukouksen

katolisen messun osassa Canon Missae,

joka ilmaisi roomalaiskatolista uhriteolo-

giaa. Lutherin mukaan messu on Juma-

lan armon osoitus eikä meidän uhraus-

tamme.

Luther vastasi latinaksi

Yllättävä on, että Luther ei tässä vaihees-

sa edes pyrkinytkään vastaamaan uuden

messujärjestyksen haasteeseen samalla

tavalla. Kuin��estääkseen heiluriliikettä

menemästä liian kauas, hän valmistaa

1523 yllättävästi latinankielisen messun.

Sen nimi oli Formula Missae et commu-

nionis pro ecclesia Vuittembergensi tai

Lateinische Messe.

Lutherin Formula��Missae oli radi-

kaali vain sisällön suhteen, mutta litur-

gian osalta se oli konservatiivinen. Tär-
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keämpää kuin muoto�ja kielikin�oli�sisäl-

tö. Messun sisällön tuli vastata uskon

keskeistä sanomaa, ”vanhurskauttami-

nen yksin uskosta”.����Sen sijaan litur-

giaan ei tullut paljon ulkoisia muutoksia.

Se pyrki puhdistamaan ”epäpyhät” li-

säykset ja palaamaan vanhaan, alkuaiko-

jen kirkon käytäntöön. Mutta ongelma

oli se, mikä ei Lutheria pahemmin huo-

lestuttanut, että silloisella tutkimuksella

ei ollut annettavana eksaktia kuvaa apos-

tolien ja kirkkoisien ajasta. Itse asiassa

koko messun alkupuoliskossa ei muutok-

sia juuri tapahtunut. Niitä tuli sitä vas-

toin loppuosaan, laajasti ottaen ehtoolli-

sen viettoon. Kieli oli siten Formula Mis-

saessa toissijainen. Kansankielistä siinä

olikin vain saarna, Lutherille tärkein

asia, ja sen lisäksi myös pari liturgista

osiota. Saarnan edellä oli uskontunnus-

tus, Nikean tunnustus, kun se nykyään

on saarnan jäljessä.

Luther säilytti roomalaisesta mes-

susta lähes kaiken: Introitus, Johdanto;

Kyrie eleison, Herra armahda; Gloria,

Kunnia Jumalalle; Gradual tai Halleluia;

Sanctus, Pyhä, pyhä, pyhä; Pax, Jumalan

rauha; Agnus��Dei, Jumalan��karitsa��ja

Benedictio, Siunaus olivat mukana hä-

nenkin Formula Missaessaan. Useat

näistä jäivät sitten pois tai vaihtuivat

saksankielisiksi Lutherin seuraavassa eli

Deutsche Messessä. Suitsutuksenkin

hän olisi vielä sallinut.

Kansankielisiä virsiä ei ollut eikä nii-

tä vielä latinankielisessä messussa tarvit-

tukaan. Mutta niiden aika oli tuleva seu-

raavassa, saksankielisessä messussa.

Messu-uudistus ja laulujen tekeminen

kulkivat käsi kädessä. Kansankielisyy-

den tarvetta Luther perusteli usein viit-

taamalla Raamattuun, lähinnä Paavaliin

ja etenkin 1. Korinttolaiskirje 14:26:

”Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on

jotakin annettavaa: laulu, opetus tai il-

mestys, puhe kielillä tai sen tulkinta.

Kaiken on tapahduttava yhteiseksi par-

haaksi.” – Huomatkaa ensimmäisenä

laulu!

Ystävä mukana uudistuksessa

On kiintoisaa huomata tämän ”messu-

uudistuksen” syntytapa. Se ei ole kirja-

nen, joka julkistettiin valmiina tuotteena

Wittenbergissä joulukuussa 1523. Sen

synty on välillinen, sillä se on vastaus

Nikolaus Hausmannin kuumeiseen

pyyntöön saada tieto siitä, miten hänen

pitäisi suunnitella uusi messu Zwickau-

hun. Hausmann oli Lutherin suojatti.

Hänet oli pantu kirkkoherraksi Zwickau-

hun rauhoittamaan pahinta hurmahen-

kisten pesää, sen jälkeen kun Müntzer oli

sieltä karkotettu. Luther oli pysyvässä

kirjeenvaihdossa�Hausmannin kanssa, ja

heidän välistä kirjeenvaihtoaan on säily-

nyt yli 100 kirjettä.

On syytä tarkastella tätä kirjeenvaih-

toa, koska tällaiset alkupurot jäävät

usein tutkimuksilta huomaamatta.

Hausmann oli tavallaan kanssatekijä.

Luther kirjoittaa Hausmannille messun

tekemisestä syksyllä 1523 kokonaista vii-

si kertaa; yhtään Hausmannin lähettä-

mää ei ole tallella, koska Luther ei juuri

saamiaan kirjeitä talletellut. Lutherin

kirjeestä elokuulta käy ilmi, että hän oli

jo unohtanut, mitä kaikkea Hausmann

oli yksityiskohtaisesti kysynyt, ja vetoaa

inhimillisesti kiireisiinsä, mitä hän joutui
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tekemään joskus muidenkin kohdalla.

Toisessa hän kertoo, että ”on jo pitkään

pohtinut, miten Messu olisi järjestettävä,

muttei ole vielä saanut valmiiksi kirjoi-

tustaan.”

Seuraavassa kirjeessään Luther sa-

noo ”miettineensä niin paljon sinun

asiaasi, että minusta näyttäisi hyvältä,

että painattaisin lähiaikoina jotakin ta-

vasta pitää Messu”. Hän selvittää myös

uudistuksen perusteita: ”Canon ja jotkut

jumalattomat rukoukset tulee muuttaa.

Mutta minä en ymmärrä, miksi meidän

pitäisi muuttaa muut tavat ja (poistaa)

vaatteet, alttarit ja maljat, kun niitä voi

käyttää jumalisesti, eikä kirkossa voi olla

ilman seremonioita.”

Marraskuun 13. päivänä Luther

saattoi ilmoittaa ohjeensa olevan valmis-

tumassa ja ”voit ottaa siitä, mikä Sinua

miellyttää.” Neljäs päivä joulukuuta Lut-

her lähettää ennakkoon lämpimäisenä

Hausmannille messu-uudistuksensa,

joka julkistettiin vasta myöhemmin jou-

lukuussa. – Ei ole siis mitään outoa siinä,

että Luther jopa omisti Formula Missaen

”Kristuksessa kunnianarvoiselle” tri

Hausmannille.

Lutherin uudistustyö tapahtui joskus

muulloinkin niin, että hän antoi joko

oma-aloitteisesti tai pyydettäessä tapaus-

kohtaisia neuvoja. Ärsyke tuli ulkoa laa-

jan verkoston kautta, Luther saattoi teh-

dä ensin luonnoksen, saada kommentteja

suunnitelmiinsa, miettiä uudistusta en-

nen julkistamista ja tehdä mahdollisesti

muutoksia.�Tämä vastasi�Lutherin�prag-

maattista luonteenlaatua. Hän ajatteli

harvoin valmiin ohjelman systemaatti-

sesti, esim. kuuluisa ”kahden regimentin

oppi” on koottu osasista myöhemmin.

Tässä tapauksessa ystävän hätä jou-

dutti varmaan messun lopullista valmis-

tumista.

Samaan aikaan Luther kirjoitti, pro-

pagoi messunäkemystään kirjeessään

Prahan raadille ja asukkaille. – Luther oli

varmaan aikansa verkostunein henkilö.

Kansankielisen vuoro

Saksalaisen Messun (Deutsche Messe)

vuoro oli sitten 1525. Sillä oli jo kova

kiire, sillä oli olemassa vaara, että liike

lipeäisi johtajan kädestä. Tämä on kaik-

kien vallankumouksellisten johtajien on-

gelma. Eikä ollut lainkaan varmaa, että

Lutherilla olisi ”yksinoikeus” uskonnon

puhdistamiseen. Seurasihan koko lounai-

nen Saksa Sveitsin reformoitua uskon-

puhdistusta.

Tarkkaan ottaen Lutherin kirjan ni-

menä ei ollut pelkkä messu, Deutsche

Messe (ja piste), vaikka niin useimmin

kirjoitetaankin. Uudistuksella oli kaksi-

osainen nimi Deutsche Messe oder Gottes-

dienst Ordnung; Saksankielinen Messu

tai jumalanpalvelusjärjestys. Virallisesti

se esitettiin ensi kerran jouluna 1525, ja

sen jälkeen kun ruhtinas oli sen hyväk-

synyt, se painettiin 1526. Luther koros-

taa tietenkin myös Deutsche Messessä

kansankielisten virsien tarvetta: ” Minä

siis toivon, että meillä olisi niin monta

kansankielistä laulua kuin mahdollista,

joita ihmiset voivat laulaa messun aika-

na.”

Uudistus alkaa aika oudolla tavalla.

Luther käyttää huomattavan osan, peräti

4200 merkkiä perustellakseen, miksi hän

ei halua messunsa tulevan yleisesti käyt-

196



töön. Häneltä ehkä odotettiin tällaista,

mutta se ei olisi ollut mahdollistakaan,

koska muita vaihtoehtoja oli jo olemassa.

Luther perusteli ratkaisua periaatteelli-

sesti. Hän oli vapauden kannalla, koska

Rooman kirkko oli edellyttänyt yhteistä

muotoa, lakia. Mutta hänen vapautena

takeena oli se, että��vapaus oli sidottu

evankeliumiin.

Luther ajatteli, että molemmat olisi-

vat voineet elää rinnakkain, Formula

Missae olisi ollut kaupunkien, sivisty-

neistön�ja�nuorten messu. Sitä noudatet-

taisiin vain viikon päämessussa sunnun-

taiaamuna. Deutsche Messe olisi taas

käytössä syrjäisimmillä seuduilla. Luther

oli siis eräällä tavalla kansainvälinen ja

hän moittikin Böömin veljiä siitä, että

heillä oli vain omakielinen messu.

Kun Formula Missaessa sisällölliset

muutokset olivat tulleet jälkiosaan, niin

on luonnollista, että nyt tapahtuu raken-

teellisia muutoksia juuri tässä osassa.

Vanhat latinankieliset laulut Luther

poisti lähes kokonaan. Kuin majakka-

merkeiksi hän jätti alkuun (toiseksi)

Kyrien ja loppuun viimeiseksi (Aaronin)

siunauksen. Kyrie laulettiin nyt kolmesti

entisen��9��asemesta��ja sen edellä��kuin

tienviittana palveluksen aloitti laulu tai

psalmi saksankielisenä. Seurakunta lau-

loi Nikean uskontunnustuksen, jonka

Luther oli pukenut virren muotoon: Wir

glauben all an einen Gott, Uskomme yh-

teen Jumalaan. Graduaalivirren esitti

sen sijaan kuoro. Hämmästyttävää on,

että Luther pois nyt Paxin, ”Rauha ol-

koon teidän kanssanne.”

Ehtoollisosassa olleet Sanctus ja Ag-

nus Dei saivat jäädä, mutta ne laulettiin

saksaksi Lutherin tekemin säveleen istu-

vin sanoin. Niiden tilalla voitiin esittää

joku saksalainen virsi, kuten Gott sei

Gelobet und gebenedeiet, Jumala olkoon

ylistetty�ja armollinen�sekä Husin virren

pohjalta tehty Jesus Christus unser Hei-

land, Jeesus Kristus, Vapahtajamme.

Luther jakoi ehtoollisen kahdessa osassa,

ensin leivän/ruumiin ja sitten viinin/ve-

ren. Tämä oli kuin väliaskel siirryttäessä

pois katolisesta messusta, jossa maallikot

saavat vain leivän.

Mutta tässäkään Luther ei toiminut

yksin, vaan hän halusi laajempaa tukea

kutsuen avukseen Johann Bugenha-
gen ja Justus��Jonaksen. Hän��pyysi

myös musiikillista apua, ja vaaliruhtinas

lähetti hänelle Johann��Waltherin ja

Conrad Rupffin. Messuilla ei suinkaan

ollut jakamaton suosio, joskin ne vähitel-

len vakiinnuttivat asemansa. Syntyi kak-

si pääsuuntaa. Formula Missaen linjaa

jatkoi mecklenburgilais- nürnbergiläinen

suunta ja Deutsche Messen jatkajia on

nimitetty bugenhagenilaisiksi.

Virrentekijöitä etsimään

Nyt oli jumalanpalvelusjärjestys, messu-

kaava valmiina. Piti alkaa hankkia siihen

tarvittavia virsiä. Äsken messussa käy-

tettäväksi aiotut olivat vielä Lutherin

tekemiä. Alkuinnostuksessa hän teki

kahdessa vuodessa 1523–1524 kokonais-

ta 24 virttä, mikä varmaan oli osin pidät-

tämään muita kokeilemasta kykyjään.

Kun niitä alkoi vähitellen tulla muilta,

saattoi Lutheria virrenteossa vähän hel-

pottaa.

Myöhemmin ovat syntyneet mm. Ein

feste Burg ist unser Gott, Jumala ompi
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linnamme ja Vom Himmel hoch da kom

ich her, Enkeli taivaan. Minusta meidän

jouluvirtemme on lämpimämpi ja lähem-

pänä jouluevankeliumia Luukkaan mu-

kaan.

Luther tuntui olleen siinä luulossa,

ettei virren teko vallan tavattoman vai-

keaa olisi, ja hän alkoi heitellä haasteita

ympäristöönsä. Hän uskoi alkuun, että

omasta piiristä löytyisi runon taitajia.

Hän kirjoitti Hausmannille: ”Keskuudes-

tamme tarvitaan runoilijoita, – tai heitä

ei vielä tunneta –, jotka voivat aikaansaa-

da helposti pyhiä ja hengellisiä lauluja,

jollaisiksi Paavali niitä kutsuu, jotka ovat

sen arvoisia, että niitä voi käyttää hyväk-

si kaikki ihmiset Jumalan kirkossa.”

Mitään ei ilmeisesti heti kuulunut

runoilijarintamalta. Ensimmäisessä vir-

sikirjassa oli vain kahdeksan virttä, neljä

niistä Lutherin ja kolme Paul Spera-
tuksen. Tunnetuin Speratuksen virsistä

oli Es ist das Heil uns kommen her, On

hyvyydessään Jumala. Sen suomensi ensi

kerran jo Finno. Sävelmänä oli 1300-lu-

vun koraali, johon Luther ihastui. Sanat-

kin olivat hyviä, niissä on Lutherin pelas-

tusoppi pelkistettynä tosin hieman kan-

keaan runomuotoon.�Virrenteon kannal-

ta oli��ehkä��valitettavaa,��että Speratus

lähti Lutherin suosituksesta Preussin

herttuan hovisaarnaajaksi.

Nyt Lutherin oli turvauduttava van-

kimpaan tukeensa eli George Spalati-
niin, joka oli hänen yhdysmiehensä ho-

vissa. Spalatin oli hänen ylivoimaisesti

aktiivisin kirjeenvaihtokaverinsa, koko-

naista 400 kirjettä kaikkiaan yli 2000

kirjeestä. (Valvoja 2/2016, Seppo Väisä-

nen: Nuori Luther kirjeidensä valossa).

Luther oli monesti kysynyt Spalatinilta

neuvoa käännösasioissa. Nyt hän pyysi

apua virsien tekemisessä pariin ottee-

seen. Luther�oli esittänyt pyynnön aikai-

semmin, päiväämättömässä kirjeessä ja

23. helmikuuta 1524 hän muistuttaa

asiasta. Luther kirjoittaa Spalatinille

Nürnbergiin, jossa�tämä�oli valtiopäivillä

ruhtinaan seurueessa. ”Odotan saavani

kuulla, jos olet laittanut joitakin psalmeja

runomittaan, kuten ehdotin.”

Kirjeessä Luther vähän vitsailee,

kuulisiko hän mitään Roomasta tai

Nürnbergistä. Nürnbergissä kuuluikin,

vuoden 1524 valtiopäivillä tehtiin päätös,

että ilman keisarin lupaa ei saanut jul-

kaista mitään uskonnollista kirjallisuut-

ta. Siihen eivät reformaation kannalla tai

tukena olleet herttuat alistuneet. Tästä

näemme, että uskonto oli keskeinen ja

tärkeä, joskus elintärkeäkin asia.

Luther kirjoitti päiväämättömässä,

ilmeisesti vuoden 1523 lopulle ajoittuvas-

sa kirjeessä Spalatinille näin: ”Minulla

on tarkoitus hankkia vanhojen kirkko-

isien esimerkin mukaan kansalle saksan-

kielisiä lauluja [Psalmen], se on hengelli-

siä lauluja [Lieder], jotta Jumalan sana

pysyy kansan keskuudessa myös laulujen

[Gesang], kautta.” ( Huom. kolme sanaa

virrelle.) ”Me etsimme siksi kaikkialta

runoilijoita. Koska Sinulle on annettu

rikkaus ja eleganssi saksan kielessä, mo-

ninaisen käyttämisen jalostama, niin

pyydän Sinua työskentelemään tässä yh-

dessä kanssamme ja koettamaan muut-

taa jonkun psalmin lauluksi, virreksi, ku-

ten Sinulla on tässä yksi esimerkki mi-

nulta. Toivoisin myös, ettei uusia eikä

vain hovissa käyttökelpoisia sanoja käy-
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tettäisi, jotta laulettaisiin vain kansan

käsityskyvyn mukaisia mahdollisimman

yksinkertaisia ja aivan tavallisia sanoja,

jotka kuitenkin ovat samalla puhtaita ja

sopivia. Edelleen tulee ajatuksen olla sel-

vä ja niin lähellä psalmia kuin mahdollis-

ta.

Tässä täytyy siis menetellä vapaasti:

täytyy säilyttää ajatus, antaa sanojen jää-

dä ja korvata toisilla soveltuvilla sanoil-

la.” – Sanalla sanoa tuoda Raamatun

sanoma virsien avulla tavallisen kansa-

laisen uskon luojaksi.

Mutta Luther ei tyydy yleiseen pyyn-

töön, vaan��tarjoaa��omia ehdotuksiaan,

edellyttäen että kirjeen saajalla olisi tä-

hän aikaa. Hän sanoo kääntyneensä sa-

massa tarkoituksessa myös Johan
Dolzigin puoleen. Tämä oli hovimar-

salkka eli varoitus ”hovin kielestä” oli

paikallaan. Luther lähtee sisältö edellä ja

ehdottaa seitsemää ns. katumuspsalmia,

jotka hän oli juuri tarkistanut. Jos ne

eivät kävisi, niin hänellä oli pari�Raama-

tun kohtaa varalla.

Näyttää�sitä, että Luther veti vesipe-

rän. Itse hän sanoi kääntäneensä jo psal-

min 130 Aus tieffer not schrey ich zu dir,

Sua syvyydestä avuksi. Se tuli ensimmäi-

seen 8 virttä sisältäneeseen virsikirjaan,

ja myös Olaus Petrin ja Jaakko Fin-
non virsikirjoihin. Sen sijaan toinen Lut-

herin varaama kohta Jobin kirjasta ei

päässyt virren asteelle.

Suosion salaisuus

Kansankielisillä virsillä oli kysyntää. 25

vuoden aikana painettiin Saksan kau-

pungeissa kaikkiaan 500 erilaista virsi-

kirjaa. Keskeisessä asemassa olivat pai-

najat, jotka näin saattoivat rahoittaa

muuta painotyötään. Laulukirjat oli tar-

koitettu yksityisille seurakunnille, ja nii-

tä oli aika ajoin täydennettävä. Tunnettu

on erään katolisen suuhun pantu arvio,

että Luther aiheutti virsillään enemmän

vahinkoa kuin kaikilla saarnoillaan ja

kirjoituksillaan yhteensä.

Ensimmäisenä vuonna 1524 painet-

tiin�ns. Achtliderbuchin lisäksi kaksi vir-

sikirjaa Erfurtissa: niistä Erfurter Enci-

ridionissa oli 36 virttä, 18 niistä Luthe-

rin, ja toisessa oli yksi vähemmän. En-

simmäisen virsikirjan nimi oli Etlich

Cristlich lider / Lobgesang und Psalm,

Muutamia kristillisiä virsiä; (kolme eri

sanaa!) Ensimmäiseksi virreksi laitettiin

Lutherin Nun freut�euch, lieben Christen

g’mein, Oi iloitkaa, te kristityt yhdessä.

On syytä korostaa paria asiaa, joita

tutkimus ei ole huomannut. Ensiksi en-

simmäinen virsi�ei perustu�Raamattuun,

niin kuin pitkässä alaotsikossa koko kir-

jan sanottiin pohjautuvan. Toiseksi sekä

otsikossa, että alkuvirren ensi sanoissa

on ilmaus ”Kristityt”, minusta tämä viit-

taa uuden suunnan kannattajiin. – Vir-

ressä on luterilaisuuden ydin; iloitkaa.

Tästä Tauno Väinölä sanoo hyvin: ”Se on

todella ensimmäinen luterilainen virsi, ei

vain niistä vanhin, vaan myös mitä kes-

keisin.”

Viittasin�alussa�siihen, että�myös ka-

tolilaisilla oli kansankielisiä hengellisiä

lauluja. Näin ollen ei ole yllättävää että

vastaisku, ensimmäinen katolinen seura-

kuntavirsikirja ilmestyi jo 1537. Sen teki-

jä oli Michael Vehe, ja siinä oli osaksi

Lutherin lauluja muunneltuina. Se oli

tehty Hallessa, josta katoliset olivat teh-
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neet vastahyökkäyspesäkkeen.

Luther oli omaa luokkaansa, ja hä-

nen luomansa virsimalli oli pitkään voi-

massa. Hänen virtensä ovat rukousta,

lukuun ottamatta virttä Jumala ompi

linnamme. Se on suosituin hänen virsis-

tään Suomessa, kun muualla Pohjolassa

suosituin on Av himlens höjd jag kom-

men är, Enkeli taivaan. On onni, että

Luther antoi virrelle ja musiikille suu-

remman sijan kuin muut uskonpuhdista-

jat Zwingli ja Calvin.

Luther oli myös saksan kirjakielen

luoja. Hän antoi saksalaisille heidän

omalla kielellään Raamatun, Katekis-

muksen ja virsikirjan. Jumala saattaa

näin puhua ihmisille nimenomaan virsis-

sä suoraan ja he saattavat laulaessaan

kääntyä suoraan hänen puoleensa. Se oli

reformaatiota, uskonpudistusta ja sitä

Saksa ja koko Eurooppa silloin tarvitsi ja

odotti.
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Raamatun lukemisesta III

Hannu Taanila

1.

”Missä vietät iäisyytesi?”

Näin aloittaa Veikko Huovinen ly-

hyen erikoisensa (lajinimi on Huovisen

itsensä) Sielunvaellusta (teoksessa Ras-

vavamaksa, 1973).

Sana ”iäisyys” kirvoittaa itse kussa-

kin tuntemuksia kaikenlaisia. Se ei kui-

tenkaan tuo mieleen suoraan Raamat-

tua, vaan niin sanotut uskonasiat. Ne

puolestaan ovat meidän suomalaisten

kulttuurissa sitä ajatusten, tuntemusten

ja kuvitelmien aluetta, jota hallitaan ja

vallitaan kristinusko- tai kristillisyys-ni-

misellä ideologeemistöllä. Vaikka – tai

koska – se alue nykyään enää on oikeas-

taan vain eräänlaista hengen veganiteet-

tia, sillä on vahva olemisensa ja vaikutuk-

sensa. Tämä asiaintila taas pohjautuu

moninaisella mutta erittäin kauttaran-

taisella tavalla Raamattuun ja on olemas-

sa Raamatun olemisen kautta. Hengelli-

syyksiähän tulee ja menee, mutta Raa-

mattu tekstinä ja kirjana pysyy, nimit-

täin siinä, mitä sanomme länsimaiseksi

kulttuuriksi.

Vaikka Raamatussa ei kaiketi ku-

kaan missään aseta kenellekään kysy-

mystä ”missä vietät iäisyytesi?”, se on

lauseena ja lukijansa mielikuvien ohjaa-

jana��jos��ei raamatullinen��niin ainakin

raamatullisuudellinen.���Iäisyyden���asiat

ovat askarruttaneet myös Suomen kristi-

kansaa; esimerkiksi hurskaassa Kalajoki-

varressa on aina sankastikin veisattu,

että ”Ooi, iijjäisyys! Älä pelekää pittuut-

tas!”.

Iäisyyshän on asia samaa joukkoa

kuin��iankaikkisuus.��Iankaikkisuuksista

taas ei Raamatussa pulaa ole – tunne-

tuin, konkreettisin ja antoisin niistä on

edellisen raamatunsuomennoksen itku ja

hammasten kiristys, jota nykyraamatus-

sa on kuitenkin hieman liennetty muut-

tamalla substantiivinen ankaruus��edes

hieman siedettävämmäksi finiittiverbi-

seksi lauseeksi, niin että ”siellä [ulkona

pimeydessä] itketään ja kiristellään ham-

paita”. Ensin asiakas kuitenkin jakeen

Matt. 22:13 mukaan ja amerikkalaisten

toimintaelokuvien���esimerkkiä noudat-

taen – sidotaan käsistä ja jaloista. Sitten

hänet heitetään ulos pimeyteen; Dan.

3:20 taas esittelee toisenlaisen loppusijoi-

tusteknologian: ”Niin nämä miehet si-

dottiin ja heitettiin uuniin täysissä vaat-

teissaan, takki ja housut yllä ja päähine

päässä.”

Johdantokysymyksellään Veikko

Huovinen näin heti asettaa lukijansa aja-

tuksille ja mielikuville ilmiselvästi raa-

matullisen alan. Sellaiselle ihmiselle, jolle
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Raamattu, iäisyys ja iankaikkisuus ovat

tuntemattomia, niin kuin se pakanoille

on, Huovisen esittämä kysymys on kui-

tenkin käsittämätön, tyyten vieras. Mut-

ta meille kristityille tietenkään ei: lok-

sahdamme siihen luonikkaasti ja olomme

on turvallisen ahdistunut, sillä viihtyi-

säähän ei ole sen enempää ulkona pimey-

dessä kuin uunin tulessakaan, koska ne

ovat erittäin kristillisiä loppusijoitus-

paikkoja. Ymmärrämme ja käsitämme

myös�sen�tapahtumaketjun, joka�johdan-

tokysymyksen laukaisee:

Missä vietät iäisyytesi?

Tämän kysymyksen luki Leevi Sytky

maantien varressa��olevasta uskonnolli-

sesta julisteesta.

– Enpä ole vielä tullut ajatelleeksi,

mutisi Leevi jonkinlaisen vastauksen ky-

symykseen ja sytytti savukkeen.

Mutta pari peninkulmaa myöhemmin

hän ajoi epähuomiossa junan alle. Onnet-

tomuuden syy oli nuori nainen, joka poimi

eteen päin kumartuneena viinimarjoja ra-

dan varressa. Leevi Sytky koetti nähdä

naisen suuret rinnat puseron aukosta, ja

näin hän unohti tähystää radalle. Kuole-

ma siitä seurasi, hyi saakeli!

Näin iäisyys aktualisoituu yhtäkkiä

sen johdosta, että naisen rinnat ovat toi-

veikkaasti edes vähän näkyvillä ja rauta-

tien ylikäytävä vartioimaton.

Naisen rinnat ja vartioimaton rauta-

tien ylikäytävä eivät sinänsä ole raama-

tullisia elementtejä. Mutta ne tulevat ole-

maan Leevi Sytkylle tienviittoina iäisyy-

teen. Niinpä heti seuraavassa lauseessa:

No,��hän��joutui Jumalan juttusille.

Jumala oli sata metriä pitkä mies, jolla

oli riukuvarsisaappaat ja joka istui ison

kirjoituspöydän takana.

– Mitäpä Leevi Sytky, kysyi Jumala

piippua sytytellen.

– Eipä ihmeempiä, vastasi Leevi sä-

vyisästi.

– Miten olet ajatellut viettää iäisyyte-

si, kysyi Jumala��imien piippua��posket

lommollaan.

– Jos saisi yrittää sielunvaellusta,

pyysi Leevi.

– Kyllä se vain sopii, sanoi Jumala.

– Millaiseen luotuun olet arvellut siirty-

väsi?

– Jos vaikka aloittaisin variksesta,

sanoi Leevi.

– Kiva juttu, kiva juttu, sanoi Juma-

la ja�pisti hatun päähänsä. – Lähdetään-

pä etsimään mukavaa varista.

Ja niin sitä lähdettiin, Jumala edel-

lä, ja Leevi Sytky kokien perässä tulla.

2.

On selvää, että Veikko Huovinen on ju-

malaton, sillä hän ei noudata Jumalan

käskyä 2.Moos. 20:4.��Mutta on yhtä lail-

la selvää, että hän on raamatullinen tä-

män sanan siinä ihan järjellisessä merki-

tyksessä, että hän ei olisi voinut kirjoittaa

tätä tekstiään ellei hän olisi lukenut tai

muutoin tuntenut Raamattua ja että hän

näin meiltä lukijoiltaan edellyttää myös

tätä samaa raamatullisuutta. Erikseen

kannattaa huomata, että Huovinen hal-

litsee sekä jeesuksettoman (”Vanha tes-

tamentti”) että jeesuksellisen (”Uusi tes-

tamentti”) Raamatun; jälkimmäisestä

kielii esimerkiksi littlejuttu (lajimääre tä-

mäkin Huovisen oma) Silakkalaatikkoa

Jeesukselle (teoksessa Matikanopettaja,

1986).
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Kumpaakaan tässä mainituista teks-

teistä ei olisi olemassa, ellei Raamattua

olisi ollut Veikko Huoviselle jollakin ta-

valla
olemassa. Eikä kumpikaan ymmär-

tyisi meille lukijoille, ellei Raamattua oli-

si myös meille jollakin tavalla olemassa.

Sama pätee vaikkapa Mark��Twainin
tuotantoon, tai Aleksis Kiven ja Pentti
Haanpään. Twain, Kivi ja Haanpää ovat

kaikki lukeneet Raamattunsa tarkoin ja

käyttävät sitä tietoisesti. He ovat opete-

tut ja tutustuneet Raamattuun jo koulu-

iässä. (Martti Luther sai pitää Raamat-

tua kädessään ensimmäisen kerran vasta

sen jälkeen kun hän, aikuismiehenä, oli

Erfurtin augustinolaisluostarissa suorit-

tanut erinäiset oppijaksot ja initiaatiot.)

Mutta entä Veikko Lavin jenkka Gab-

riel, tule takaisin? Sen innoittaja on

Mika Waltarin samanniminen kome-

dia, joka ei, samoin kuin ei myöskään

Lavin jenkkateksti, mitenkään ilmoittau-

du raamatulliseksi. Mutta sille, joka on

tarkoin lukenut Luuk. 1:26–38:nsa, tämä

jenkka aukeaa autuaallisen taivaallisek-

si. Raamatun tunteminen tuottaa Veikko

Lavin jenkan kuulijalle sellaisia sisältöjä,

merkityksiä ja ulottuvuuksia, jotka eivät

välttämättä ole kuuluneet Lavin tietoi-

siin tarkoituksiin: Raamattu antaa jen-

kalle aivan uudenlaista lisäarvoa, jos

asian sanoo niin selvästi, että sen ym-

märtävät nekin, jotka eivät ole sanan

sanaa Karl Marxin tekstiä lukeneet ja siis

lisäarvosta sitäkin auvoisammin puhu-

vat.

Raamattu on ensin kirja, mutta se on

tekstinä, kirjana kuitenkin olemassa vain

jos sitä luetaan tai luetetaan tai oikeam-

min vain sen vuoksi, että sitä on luettu,

luetettu ja tulkittu. Nämä lukemiset,

luettamiset ja tulkitsemiset taas ovat ol-

leet yhteiskunnan hegemonistisia ilmiöi-

tä ja toimintoja. Raamattu onkin meille

nykyihmisille olemassa ennen muuta

juuri tämän historiallis-yhteiskunnalli-

sen ja hegemonistisen olemisensa jäljiltä.

Siten Raamattu on, tai Raamattua

on, kaikkialla ns. länsimaisessa kulttuu-

rissa. Enin osa Euroopan kuvataiteesta,

kirjallisuudesta, musiikista, arkkitehtuu-

rista jne. jää mykäksi, ymmärtämättö-

miin, ellei edes vähän tiedä jotakin Raa-

matusta ja kristinuskosta.
Tässä
katsan-

nossa Raamattu ja sen lukeminen on

ihmiselle sekä välttämätöntä että hyödyl-

listä. (Kätevää johdatusta Raamatun län-

simaisessa kulttuurin yhdessä osassa –

kirjallisuudessa – olemiseen on Jyrki
Korpuan Alussa oli sana, Avain/BTJ

Finland Oy, 2016. Suomen ohella Kor-

pua tosin näkee maailmasta vain sen

kapean anglosaksisen kaistaleen, mutta

sillähän onkin nykymaailmaan yksinoi-

keus.) Jos osaa Raamatun, voi Raamatul-

la lukea länsimaista kulttuuria. Mutta

ennen kuin voi lukea Raamatulla, pitää

Raamattu olla luettuna.

3.

Kirja voi olla olemassa välittömästi tai

välitetysti. Kirjan välittömästi oleminen

tarkoittaa, että luemme itse kirjaa itsel-

lemme. Välitetysti oleminen tarkoittaa,

että sitä meille luetaan tai sitä meille

selitetään tai meille siitä kerrotaan.

Raamattu lienee ainakin nykymaail-

massa enimmän olevan välitetysti, toi-

senvaraisesti: referoituna, siteerattuna,

viitattuna, mainittuna. Euroopan ideolo-
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giahistorian myötä Raamattu onkin

omalta osaltaan tullut tuottaneeksi paitsi

tietysti kristinuskon kaikkine tykötarpei-

neen myös suuren määrän jokapäiväises-

sä kielessä, kaikissa taiteissa jne. käypiä

merkkeja, signaaleja, teemoja, motiiveja

ja metaforia sellaisia kuin paratiisi, syn-

tiinlankeemus, vedenpaisumus, viimei-

nen tuomio, Golgata, ristiinnaulitsemi-

nen, Mooses (Paavo Lipponen!), Job,

Juudas, epäilevä Tuomas, ilmestyskirjan

peto, lesken ropo, fariseus, Pilatus, enke-

li, kiusaus jne. Kaikki nämä ovat irron-

neet, tavallaan liuenneet Raamatusta ja

niistä on tullut yleistä kulutustavaraa,

jota ei�koeta mitenkään erityisen�raama-

tulliseksi tai ainakaan uskonnolliseksi.

Ne muodostavat laajan konnotatiivisen

kentän tai verkoston, jossa on helppo

liikkua ja jolla voi ilmaista tai merkitä

asioita ja asiantiloja eli kommunikoida.

Tämä konnotaatioverkosto, joka suhtees-

sa�Raamattuun�on toisenvarainen eli he-

terotrofinen, on vahvempi kuin Raamat-

tu itse. Mutta on hyödyksi muistaa, että

myös Raamattu itse on muodostunut ja

muodostettu samanlaisessa oman aikan-

sa tai omien aikojensa konnotaatioverkos-

tossa:��esimerkiksi kuolevan jumalan ja

neitseellisen synnyttämisen teemat ovat

olleet yleistä tavaraa kenen tahansa poi-

mia jatkojalostaa ja edelleensommitella.

Raamattu on välittömästi olemassa

kahdella tapaa eli Raamatun lukijoita on

kahta��lajia. Ovat ensinnäkin ne, jotka

ovat alentaneet Raamatun pelkäksi affir-

matiiviseksi taikakalukseen. Nämä luki-

jat käyttävät Raamatun koko jättimäises-

tä tekstimassasta vain kahta tai kolmea

lausetta,�niin kuin tönkköhurskaat geni-

taaliteologit, joille pelastuminen ei suin-

kaan tule Jeesuksen ristinkuolemasta

vaan naispappeuden ja sukupuolineut-

raalin eli sukupuoli-indifferentin aviolii-

ton vastustamisesta. Toinen samanlainen

lukijaporukka ovat nykyisen Israelin har-

joittaman valtioterrorin eskatologiset hal-

lelujoijat. Nämä lukijat ovat tehneet Raa-

matun omaksi kuvakseen, omien armo-

lahjojensa ilmoitukseksi�ja�osoitukseksi.

Mutta toiseksi: Raamattua voi myös

kunnioittaa ja pitää arvossa: suoda sille

kirjana olemisen oikeus. Tämä tarkoit-

taa, että sitä ei tökätä suoraan suoneen

(niin kuin Eini eräässä iskelmässä laulaa:

”se meni suoraan suoneen”) vaan nauti-

taan aivojen kautta, tietoisuuden kautta,

opiskellaan.

Arvelenkin, ja toistan, että

1. Raamattua on ns. länsimainen kult-

tuuri melko lailla pullollaan. Tämä on

Raamatun toisenvaraista olemista. Mei-

dän kannattaa osata se eli olla tietoisia

siitä, että olemme ja liikumme Raamatun

pohjalta�syntyneessä kulttuurisessa�kon-

notaatioverkostossa; muitakin konnotaa-

tioverkostoja tietysti on, esimerkiksi ns.

”talous” eli kapitalismi. Vanhanaikaisel-

ta tuntuva ja varmaan vähän vanhanai-

kainenkin mutta iäti huikea ja häikäisevä

tutkimus tästä Raamatun olemisesta on

Voltairen Filosofinen sanakirja eli järki

aakkosissa (suom. Erkki Salo, Vastapai-

no, 2013).

2. Tämä konnotaatioverkosto avautuu ja

ymmärtyy, jos osaamme Raamatun eli

sen tarkoin luemme emmekä loikkaa yh-

denkään lauseen yli.

3. Raamattu on muinaista��tai ainakin

vanhaa kirjallisuutta. Sen ymmärtämi-
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seen ei ole muuta tietä kuin opiskella sen

historiaa eli kaikkea sitä yhteiskunnallis-

ta, uskonnollista ja filosofista, mikä on

tuottanut Raamatun. Tämän kaiken täs-

mänimi on raamatunhistoria. Vanhaan

testamenttiin�pääsee�Lähi- ja�Kaukoidän

historian, Uuteen testamenttiin hellenis-

min historian kautta (Paavalinkin luke-

mista helpottaa, että on lukenut myös

Aristotelesta).

4.

Kun olemme harjoittaneet opintoja jär-

jestyksessä (3), (2) ja (1), voimme suoda

itsellemme armon, hengähtää, levätä ja

virkistäytyä: lukea Kalevalaa.

Raamatun jälkeen Kalevala on kuin

saisi hirvittävään janoonsa raikasta vet-

tä, tai huurteisen oluen.

205



ARVIOT

Matti Peiponen
”MAJAKKA, JOKA LEVITTÄÄ VALONSÄTEITÄÄN”
Gustav Björkstrand: Elämä on joukkuepeliä. John Vikström kirkollisena ja yh-

teiskunnallisena toimijana. Suomennos Sirpa Hietanen. Helsinki 2016: Kirjapaja.

Otsikon sanoilla akateemikko Georg
Henrik von Wright luonnehti arkki-
piispa John Vikströmiä, joka oli juuri
jäänyt eläkkeelle vuonna 1998. Tästä het-
kestä lähes kaksikymmentä vuotta myö-
hemmin Vikström sai 85-vuotispäivänään
lahjaksi tutkimuksen, joka käsittelee pe-
rusteellisesti hänen työtään ja toimintaan-
sa kirkonjohtajana. Gustav Björkstrandin
ansiokas teos kertoo lukijalle, miten John
Vikströmistä tuli valonsäteitään levittävä
majakka: terävä teologi, viisas kirkonjohta-
ja sekä arvostettu yhteiskunnallinen kes-
kustelija. Tutkimus keskittyy Vikströmin
vuosiin työelämässä, etenkin ajanjaksoihin
Porvoon piispana 1970–1982 ja Turun ark-
kipiispana 1982–1998.

Teosta lukiessa vakuuttuu, että sen
on kirjoittanut ammattitutkija. Kirjoitta-
ja on teoksensa johdannossa selvittänyt
elämäkertatutkimusten kirjoittamisen
teoreettista pohjaa ja perustellut uskotta-
vasti valitsemansa lähestymistavan. Kir-
joittaja on laatinut nimenomaan elämän-
työelämäkerran, jossa hän keskittyy hen-
kilön��ammatilliseen toimintaan. Björk-
strand��on��hyödyntänyt myös eksisten-
tiaalisen ja tulkitsevan elämäkerran nä-
kökulmia. Miten eri tapahtumat, elä-
mykset ja kokemukset ovat muovanneet
henkilön elämää ja ohjanneet hänen toi-
mintaansa? Punaisena lankana teokses-
sa kulkevat ranskalaisen sosiologi Pier-
re Bourdieun kulutusluokka- ja kult-
tuurianalyysin käsitteet pääoma, habi-

tus, kenttä ja sosiaalinen reproduktio,
joiden valossa kirjoittaja pyrkii tarkaste-
lemaan Vikströmin toimintaa. Kirjoittaja
tekee yhteenvedon Vikströmin toimin-
nasta, etenkin johtajuudesta, näiden kä-
sitteiden perusteella sivuilla 438–443.

Tarkemman näkökulman valinta on
välttämätöntä, jotta Vikströmin pitkä,
laaja ja monipuolinen elämäntyö on saatu
pituudeltaan siedettäväksi. Rajauksista
huolimatta teos on paksu sisältäen lähes
470 tekstisivua. Arvioidessaan Vikströ-
min teologisia painotuksia ja vaikutusta
kirjoittaja selventää, että teos ei ole tut-
kimuskohteen ajattelun tai teologian sys-
temaattista analysointia. Ajattelua ja teo-
logiaa valaistaan joko hänen kirjoituk-
siaan suoraan lainaten tai niitä referoi-
den. Ratkaisu on perusteltu, vaikka se
ajoittain katkaisee sinänsä sujuvan ja
juohevasti etenevän kerronnan.

Lukijalle paljastuu, että kirjoittaja ei
ole ainoastaan akateeminen tukija vaan
myös toimija, jonka elämänvaiheet ja teh-
tävät ovat ajoittain sivunneet Vikströmin
kanssa. Heidän tiensä kohtasivat ainakin
Åbo�Akademissa, Porvoon hiippakunnan
eri tehtävissä ja Björkstrandin toimiessa
kirkollisista asioista vastaavana kulttuu-
ri- ja tiedeministerinä 1983–1987. Oma-
kohtaisuus elävöittää ja tuo henkilökoh-
taista näkökulmaa muutoin jämäkästi
kirjoitettuun akateemiseen tekstiin. Lu-
kijalla herää kuitenkin kysymys, kuinka
kirjoittajan omat näkemykset ja paino-
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tukset vaikuttavat siihen, miten Vikströ-
min toimintaa arvioidaan tai hänen ko-
kemuksiaan tulkitaan. Björkstrand on-
nistuu kuitenkin varsin hyvin pitämään
huomion tutkimuksensa kohteessa, eikä
käännä sitä itseensä.

Vikströmin lapsuuden kodin henki ja
arvomaailma�selittävät monia linjauksia,
painotuksia, jopa ratkaisuja, joita hän
tekee toimiessaan kirkon johtotehtävis-
sä. Syvä hengellisyys yhdistyneenä yh-
teiskunnalliseen aktiivisuuteen��näyttää
tutkimuksen perusteella kumpuavan ko-
din perinnöstä, jossa heijastui voimak-
kaasti lapsuus ja nuoruus ruotsinkielisel-
lä Pohjanmaalla. ”Pohjanmaan��multa”
oli Vikströmin kohdalla hedelmällinen
kasvualusta, jonka kuohkeus kasvatti ih-
misen, jolla oli ja on edelleen monia avuja.
Teoksesta käy ilmi, että myös Vikströmin
oma perhe, etenkin hänen puolisonsa
Birgitta, oli merkittävä tuen ja voiman
lähde piispanviran hoidossa. Kirkolliselta
taustaltaan hän on aina ollut vakaan
kansakirkon kannattaja.

Vaikka Björkstrand ei pyri esittä-
mään kokonaisanalyysia Vikströmin teo-
logisesta ajattelusta, hän tuo selkeästi
esiin, millä tavoin tutkimuksen kohde
ajattelee tehdessään teologiaa. Vikström
näyttää työstävän teologisia ja kirkollisia
kysymyksiä teesi–antiteesi–synteesi-dia-
lektiikan avulla. Hän aloittaa kuvaamal-
la kaksi näkökantaa, jotka ovat enem-
män tai vähemmän toistensa vastakoh-
tia.�Sen�jälkeen�hän etsii�synteesin,�jossa
yhdistyvät vastakkaiset näkemykset ja
avautuu kolmas tie. Usein ratkaisu löy-
tyy Martti Lutherilta. Teoksessa on
tästä valaisevia esimerkkejä, kuten raa-
mattukysymys. Siinä Vikström yhtäältä
torjuu fundamentalistit, jotka edustavat
verbaali-inspiraatiota. Toisaalta hän kiis-
tää myös liberaaliteologian näkemykset,
joissa keskitytään Raamatun inhimilli-
seen puoleen. Synteesi on etsiä Raama-
tusta Kristusta Martti Lutherin tavoin.

Vikströmin teologian esittelystä käy
selkeästi ilmi, että Vikström on teologina
ennen kaikkea sosiaalieetikko. Toisin
kuin monet saman oppiaineen edustajat

Vikström ei lukeudu liberaaliteologien
joukkoon, vaikka hänen arvostelijansa
häntä leimasivatkin sellaiseksi. Kirjoitta-
ja osoittaa puheita ja tekstejä esittelemäl-
lä, että Vikström on luterilainen teologi,
joka tukeutuu käsityksissään Raamat-
tuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Eet-
tisiin kysymyksiin tulee kuitenkin etsiä
vastauksia rakkauden kaksoiskäskystä,
ei omaa aikaansa heijastavista Raamatun
sanoista. Raamatusta pitää etsiä Kristus-
ta. Kirjoittajan lainaama Martti Mäki-
salon Helsingin Sanomissa��28.10.1992
esittämä arvio Vikströmistä on valaiseva:
hän on teologina konservatiivisempi kuin
yhteiskunta- ja kulttuurikriitikkona.

Vikströmin teologinen ja kirkollinen
anti uudistajana tulee selkeästi esiin
Björkstrandin teoksessa. Vikströmin mu-
kaan kirkon on uudistuttava, sen toimin-
nan ja hallinnon käytäntöjä tulee päivit-
tää.��Hänen��arkkipiispakautenaan��otet-
tiin käyttöön uusi virsikirja, raamatun-
käännös ja kirkollisten toimitusten kirja.
Kirjoittaja toteaakin, että Suomen ev.-
lut. kirkossa toteutettiin silloin enem-
män sisäisiä uudistuksia kuin minään
muuna aikana kirkon historiassa. Uudis-
tusten ja muutosten määrä kohoaa mel-
koiseksi, jos mukaan lasketaan myös pap-
pis- ja piispanviran avaaminen naisille,
kirkkojärjestyksen laatiminen ja valtio-
kirkollisten jäänteiden purkaminen.
Vaikka Vikström ei näissä muutoksissa
toiminut keskeisenä alullepanija tai var-
sinaisena toimijana, kaikkien näiden to-
teuttamiseen hän kuitenkin osallistui pa-
raatipaikalta.

Vikströmin anti käy ilmi myös eku-
meenisessa toiminnassa. Björkstrand ko-
rostaa Vikströmin asiantuntijuutta eku-
meenisissa kysymyksissä.�Vikströmin vi-
rassaoloaikana Suomen ev.-lut. kirkon
ekumeeninen aktiivisuus ja kansainväli-
set yhteydet lisääntyivät, syvenivät ja voi-
mistuivat. Tämä ei tapahtunut ainoas-
taan Vikströmin ansiota, mutta hän edis-
ti tätä kehitystä määrätietoisesti. Suo-
men���Ekumeenisen���Neuvoston���lisäksi
Vikströmillä oli paljon yhteyksiä kan-
sainvälisiin kirkkoliittoihin, kuten Kirk-

207



kojen maailmanneuvostoon, Luterilai-
seen�maailmanliittoon�ja�Euroopan kirk-
kojen konferenssiin. Kaikkien näiden jär-
jestöjen suuriin kokouksiin ja eri komi-
teoiden työskentelyyn hän osallistui sekä
kirkkonsa���virallisena edustajana���että
asiantuntijana.

Björkstrandin johtopäätös on, että
Vikströmin kiinnostus ekumeenista toi-
mintaa kohtaan heräsi, kun hän osallis-
tui Kirkkojen maailmanneuvoston yleis-
kokoukseen Uppsalassa vuonna 1968.
Uppsalan kokemus kantoi läpi piispuus-
vuosien. Vikström oli vaikutusvaltainen
toimija�kirkkojen�bilateraalisissa yhteyk-
sissä, etenkin teologisissa oppikeskuste-
luissa Venäjän ortodoksisen kirkon ja
Suomen ev.-lut. kirkon välillä. Hän edisti
ahkerasti ekumeenisia suhteita rooma-
laiskatoliseen kirkkoon, minkä huippu-
hetki koitti, kun paavi Johannes Paavali
II vieraili Suomessa vuonna 1989. Vik-
strömin laaja-alaisuutta myös ekume-
niassa kuvastaa se, että hän oli kiinnos-
tunut sekä Faith and Order että Life and
Work -ekumeniasta eli sekä opillisista
että sosiaalieettisistä ”käytännöllisem-
mistä” ekumeenisista kysymyksistä. Elä-
köitymisen kynnyksellä Vikström totesi,
että saavutukset ekumeniassa olivat ol-
leet merkittävintä koko hänen urallaan.

Vikströmillä on runsaasti�Bourdieun
käsitteistön mukaista sosiaalista pää-
omaa. Hän on laajasti verkostoitunut
henkilö, jonka yhteydet ulottuvat Suo-
men lisäksi etenkin Pohjoismaihin ja
muualle Eurooppaan. Virassa ollessaan
yhteydet etenkin skandinaavisiin kolle-
goihin ja muihin kirkollisiin vaikuttajiin
olivat tiiviit. Vaikka Vikström ei ole ollut
missään��elämänsä vaiheessa��puoluepo-
liittinen�toimija,�hän on pitänyt säännöl-
lisesti yhteyttä suomalaisiin poliitikkoi-
hin. Hän on kysytty alustaja etenkin
ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haas-
teisiin liittyvissä�kysymyksissä. Yhteydet
suomenruotsalaisiin vaikuttajiin olivat
erityisen tiiviit varsinkin Porvoon piispa-
na. Tuolloin hän alkoi luoda määrätietoi-
sesti yhteyksiä tiedotusvälineisiin, järjes-
töihin, kulttuurielämän ja työelämän

edustajiin. Nämä yhteydet auttoivat hän-
tä luotaamaan syvempiä yhteyksiä arkki-
piispakaudella muuan muassa työnteki-
jöiden edunajajiin.

Kirjoittaja käsittelee laajemmin
muutamia Vikströmin aikaan sijoittuvia
kirkollisia tapahtumia. Näistä lukijalle
kiinnostavin on pappisviran avaaminen
naisille ja Vikströmin rooli tässä proses-
sissa. Vikström toimi johdonmukaisesti
ja sinnikkäästi sen puolesta, että myös
naiset pääsevät papeiksi. Hän perusti nä-
kemyksensä siihen, miten Raamattua tu-
lisi ymmärtää ja tulkita. Jeesuksen ajan
patriarkaalisessa yhteiskuntanäkemyk-
sessä oli selvää, että naisen paikka oli
miehen alaisuudessa. Vikströmin mu-
kaan tästä näkemyksestä oli jo luovuttu
niin yhteiskunnassa kuin kirkossakin,
jossa naisen saattoi tulla valituksi luotta-
mushenkilöksi ja toimia puheenjohtaja-
na. Rakkauden kaksoiskäsky, joka edel-
lytti aikoinaan naisen alistumista, vaati
nyttemmin pappisviran avaamista naisil-
le, sillä patriarkaalisen järjestelmä oli
jäänyt taakse ja demokraattinen yhteis-
kunta oli tullut tilalle.

Kirjoittaja sijoittaa Vikströmin toi-
minnan laajempaan aikahistorialliseen
kontekstiinsa. Tämä auttaa lukijaa hah-
mottamaan, millainen oli Vikströmin vi-
ranhoidon aikainen toimintaympäristö ja
miten Suomen ja maailmanpolitiikan
muutokset vaikuttivat siihen, mistä kir-
kossa keskusteltiin ja miten Vikström
toimi. Aikahistorialliset raamit paljasta-
vat lukijalle, kuinka paljon muutoksia
tapahtui suomalaisessa yhteiskunnassa
ja maailmassa etenkin Vikströmin arkki-
piispuuden aikana. Sisäinen sosiaali-
eetikko arkkipiispa Vikströmissä pohti
uutterasti ajankohtaisia kysymyksiä ja
sitä, millaisia haasteita ne tuovat kirkol-
le. Muutokset vaikuttivat myös kirkon
reaktioihin ja linjauksiin. Kirkko alkoi
entistä määrätietoisemmin�puolustaa�lu-
terilaisena pitämäänsä pohjoismaista hy-
vinvointiyhteiskuntaa, jossa tärkeitä ar-
voja ovat oikeudenmukaisuus ja solidaa-
risuus. Jo näiden iskusanojen viljely vih-
jaa, että kirkko alkoi asemoida itseään
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uudelleen. Oikeistolaisuuden linnakkees-
ta kehkeytyi uusliberalismin kriitikko,
joka lähestyi poliittista vasemmistoa.

Kirkon uudelleen asennoituminen
kävi ilmi etenkin maailmanpoliittisissa
kysymyksissä. Tällainen oli esimerkiksi
kirkon rohkean kriittinen linja Etelä-Af-
rikan apartheidjärjestelmää kohtaan,
mistä aiheutui yhteentörmäystä valtio-
vallan kanssa taloudellisten ja kaupallis-
ten intressien vuoksi. Kirkon asenteet
suhteessa valtioon alkoivat terävöityä
myös pakolaisten vastaanottamisessa,
muukalaisvihamielisyyden����vastustami-
sessa ja taloudellisen eriarvoisuuden ar-
vostelussa. Vikström puolusti kirkon
aloitteellisuutta: kirkolla on oikeus puut-
tua maalliseen vallankäyttöön, jos se on
ristiriidassa kirkon käsitysten kanssa.

Vikström on tähdentänyt, että arkki-
piispa on primus inter pares, ensimmäi-
nen vertaistensa joukossa, ei piispa tois-
ten piispojen ”yläpuolella”. Arkkipiispa
on kuitenkin käytännössä kirkonjohtaja
ja Suomen ev.-lut. kirkon johtaja – halut-
tiinpa sitä tai ei. Björkstrand käsittelee
Vikströmin johtajuutta tukeutuen eten-
kin työtovereiden haastatteluihin. Niiden
perusteella muodostuu kuva, johtajasta,
joka oli työssään poikkeuksellisen demo-
kraattinen, tarkoin kuunteleva ja helposti
lähestyttävä. Kirjoittajan yhteenveto Vik-
strömin johtajuudesta on luettavissa jo
kirjan otsikosta: Vikström oli joukkuepe-
laaja kaikilla�niillä�lukuisilla�areenoilla�ja
kentillä, joilla hän vaikutti sekä yksityis-
henkilönä että kirkollisena johtajana.
Vikström oli myös asiantunteva ja moniin
asioihin perehtynyt kirkonjohtaja, mutta
ei kovin karismaattinen. Hänen asiantun-
temuksellaan on ollut käyttöä etenkin
ekumeenisissa ja kirkkojen välisissä yhte-
yksissä. Johtajuudessa hänen etunaan
ovat olleet hyvä kielitaito ja laajat kontak-
tit. Hän on myös osoittanut johtajuutta
ottamalla kantaa tai ilmaisemalla oman
mielipiteensä muutamassa tarkoin vali-
koiduissa asiassa. Yksi sellainen oli Suo-
men liittyminen Euroopan unioniin, mitä
hän ilmoitti�avoimesti�kannattavansa.

Björkstrandin tutkimus luo uskotta-

vasti kuvan Vikströmistä erityisenä kir-
konjohtajana, joka on jättänyt syvän jäl-
kensä�Suomen�ev.-lut. kirkon historiaan.
Bourdieun teoriaa mukaillen voi todeta,
että Vikströmillä oli jo kodin perintönä
saatua ja oman elämänhistoriansa kar-
tuttamaa pääomaa. Björkstrandin kirjan
perusteella käy selväksi, että Vikströmil-
lä oli jopa poikkeuksellisen paljon teolo-
gista, sosiaalista ja kulttuurista pääomaa,
joka vaikutti siihen, että hän näyttäytyy
älykkäältä, hyvin verkostoituneelta ja
laaja-alaiselta teologina ja kirkonmiehe-
nä. Virkavuosien aikana hänestä kehittyi
kirkon uudistaja, yhteiskunnallinen mie-
lipiteenmuokkaaja ja avarakatseinen kir-
konmies. Voidaan myös kiistattomasti to-
deta, että omana aikanaan hän oli varsin
vapaamielinen ja edistyksellinen kirkon-
johtaja. Tästä seurasi, että herätyskristil-
liset piirit vierastivat Vikströmiä tai aina-
kin hänen näkemyksiään. Ainoastaan he-
ränneet ja kirkollisesti suuntautuneet
rukoilevaiset tukivat häntä avoimesti.

Viime vuosina olemme päässeet luke-
maan Juha Sepon järkälemäistä kaksi-
osaista elämäkertaa arkkipiispa Martti
Simojoesta, Vikströmin edeltäjän edel-
täjästä. Toivottavasti pian edessämme on
myös heidän välissään arkkipiispana ly-
hyen aikaan toimineen Mikko Juvan
elämäkerta. Viime vuosisadan jälkipuo-
len merkittävimpien kirkollisten johta-
jien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien Si-
mojoen, Juvan ja Vikströmin akateemis-
ten elämäkertojen ilmestyminen on kult-
tuuriteko, joka auttaa tämän päivän lu-
kijaa ymmärtämään, miksi Suomen ev.-
lut. kirkko ja sen asema suomalaisessa
yhteiskunnassa on tänään sellainen kuin
se on. Vikströmin osalta on vielä lisättä-
vä, että ”majakka” ei ole sammunut,
vaan se valaisee yhä kirkkoa ja yhteis-
kuntaa.

Lopuksi hyvä uutinen tutkijoille: Tu-
run tuomiokapitulin pöytäkirjat vuosilta
1984–1997 eivät olekaan hävinneet, vaik-
ka kirjoittaja pahoittelee tätä muutaman
kerran teoksessaan närkästyneeseen sä-
vyyn. Ne on nyttemmin löydetty ja tutki-
joiden käytettävissä.
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Outi Elonheimo ja Aino-Maija Hiltunen
MONTA TIETÄ PIISPAKSI
Piispanpolku 10. Hengellisiä matkakertomuksia. Toim. Jaakko Heinimäki. Kir-

japaja 2015, 300 s.

Kirjan otsikkona on osoite, Piispanpolku
10. Kirjassa 10 matkalaista, 10 piispaa
kertovat kulkemistaan poluista, niistä as-
kelista, joita he ovat ottaneet päätyäk-
seen piispantaloon.

Idea on hauska ja toteutuskin pää-
osin kiinnostava ja mallikas. Hengellinen
matkakertomus ajatuksena lupaa ehkä
jotakin muuta kuin kirkossa meritoitu-
neiden teologien uratarinoita. Tässä kir-
jassa hengellinen matka ja ammatillinen
urapolku inhimillisesti ja ymmärrettä-
västi risteytyvät ja sulautuvat. Pahin
pönötys onneksi enimmäkseen vältetään.
Länsimaisessa kulttuurissa matkakerto-
musten malli tulee Odysseukselta. Hen-
gellisen matkakertomuksen genre puo-
lestaan on John Bunyanin Kristityn
vaelluksesta ja Augustinuksen Tunnus-
tuksista lähtien ollut keskeinen kristilli-
nen narratiivi. Tämän muodon tuntevat
selvästi myös useimmat tämän kirjan
kirjoittajat, Suomen kirkon piispat ovat
oppinutta väkeä.

Polut ovat kohtalaisen tasaisia; joko
erityisiähengellisiäkäännekohtia tai
kriisejä ei ole ollut, tai niistä ei kirjassa
kerrota.Kukaan eioleepäillyt kutsu-
mustaan tai tietään mitenkään erityisen
paljon. Lukijoille halutaan antaa kuva
hyvästäjaturvallisestatiestä. Kukaan ei
ainakaan myönnä erityisesti pyrkineensä
piispaksi. Ikään kuin oman elämän taval-
lisuus ja urapolun luonnollisuus olisi
myös korostamisen arvoinenasia? Tai
asema kirkon korkeimpana virkamiehe-
nä tai -naisena olisi itsestään selvä uran
huipennus? Nöyryyshän voi olla myös
itsekorostuksen tai hurskastelun laji.
Muutamat piispat perustelevatkin hyvin-
kin seikkaperäisesti, miksi heillä on tämä
erityinen asema.

Voi toki miettiä, kenelle tällainen
urapolku on itsestään selvätai mahdolli-
nen. Viime keväänä Suomessakin nähty
mainio ranskalainen tv-sarja Tapahtu-

koon sinun tahtosi toi eteemme kapusii-
nilaisseminaarin, jossa papiksi opiskeli
yhtä lailla musta, vammainen,homosek-
suaali, vankilassa istunut, siirtolaistaus-
tainen, aatelinen aristokraatti kuin kiltti
uskonnollinen partiopoika maalaiskyläs-
tä. Suomen piispat edustavat ainakin vie-
lä 2010-luvulla kahta viimeistä vaihtoeh-
toa – aatelisuus voidaan tässä ehkä kor-
vata kirkollisuudella.

Piispat ovat siismelkohomogeenista
joukkoa: iältään, sukupuoleltaan, elä-
mänkokemuksiltaan. Lähes kukaan ei
oleansainnut elantoaan kirkon ulkopuo-
lella, jokseenkin kaikilla on jo varhaisesta
nuoruudesta asti ollut suhde seurakun-
taan ja monenlaista toimijuutta sen pii-
rissä. Pyhäkouluja, rippikouluja, nuoriso-
työtä, isosen hommia, opiskelijaelämää,
kesäteologikokemuksia. Kaikkea sellais-
ta mitä kuuluu kirkolliseen ja kristilli-
seen elämänpolkuun evankelisluterilai-
sessa Suomessa, myös monilla meillä
maallikoilla. Uskoon kasvamisen malli
näyttäytyy ensi sijaisena, konversiotari-
noita ei ainakaan tuoda esille.

Osalla on herätysliiketaustaa, osalla
ei, mutta tässä kirjassa sitä ei tuoda
juurikaan esille, pikemminkin päinvas-
toin. Piispat ovat ja haluavat olla kaik-
kien piispoja. Osa on syntynyt pappissu-
kuun – mitä vanhempaan, sitä varmem-
min se muistetaan mainita – osan suhde
seurakuntaan on syntynyt omien elä-
mänvalintojen seurauksena. Oma rooli
papin tai piispan lapsena on kiinnosta-
vasti myös sukupolvi- tai kenties ikäky-
symys. Siinä,missä Samuel Salmi liit-
tyy mielellään vahvaan pohjoisten pap-
pien sukupuuhunsa ja Kaarlo Kalliala
kertoo tuntevansa kiintymystä ja mieli-
hyvää ajatellessaan papiston määrää su-
vussaan, ainoa selkeän ”piispasuvun”
kasvatti Björn Vikström jättää niin
isänsä kuin setänsäkin melko vähälle
huomiolle.
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Piispat ovat teksteissään myös varsin
rehellisiä ja avoimia. He kertovat elämäs-
tään, läheisistään, kokemuksistaan, aja-
tuksistaan, työstään, uskostaan, teolo-
giastaan ja Jumalastaan yllättävänkin
suoraan – ajoittain intiimistikin. Ainoa,
joka peittää enemmän kuin paljastaa,�on
Irja Askola, ryhmän ainoa nainen.
Ehkä naisteologin tie ensin papiksi ja
sitten ensimmäiseksi naispuoliseksi piis-
paksi Suomen edelleen kovin konserva-
tiivisessa ja misogyynisessä kirkossamme
on sellainen, että siitä ei voi tai halua
vielä kovin suoraan kirjoittaa? Askolan
tarina verhoutuu annamaijaraittila-tyyp-
pisten mystisten metaforien taakse, hy-
vin kauniisti ja puhuttelevasti toki.

Teksteissään piispat eivät positioidu
kovinkaan selvästi mihinkään kirkon
konservatiivien ja liberaalien välisissä
kiistoissa: piispat haluavat ymmärrettä-
västi olla kansankirkon palvelijoita ja
kaikkien asialla. Tunnetusti silloin on
mahdotonta pitää ketään kovin tyytyväi-
senä, mutta toisaalta oma teflonpinta
auttanee jaksamaan kirkon sisäisiä risti-
riitoja. Esimerkiksi Jari Jolkkonen
rummuttaa postliberaalin teologian puo-
lesta, joka ylevästä nimestään huolimatta
vaikuttaisi olevan lähinnä konservatiivi-
suutta uusissa vaatteissa.

Piispat ovat lukeneita ja kiinnostu-
neita teologiasta myös tieteenalana. Väi-
töskirjoja on tehty ja useimmiten myös
saatu valmiiksi. Monet ovat tehneet myös
yliopistollista uraa. Ekumeeninen ja kan-
sainvälinen keskustelu on kiinnostanut
yllättävän useita. Samat professorit Hel-
singin yliopiston teologisessa tiedekun-
nassa ovat opettaneet monia. Tuomo
Mannermaan ja Seppo A. Teinosen
vaikutus näyttäisi olleen suurin. Toki
tiettyjä eroja siinä, mitä 1970-, -80- ja
90-luvuilla on korostettu, on nähtävissä.
Nuorimpien, lähinnä Vikströmin ja Jolk-
kosen, teksteissä kuulostellaan myös tuo-
reempia teologian tuulia.

Toki piispoissa on myös eroja. Elä-
mänpiirien laajuus tai suppeus, omat
luonteenpiirteet tai kuljetut polut eivät
voi olla vaikuttamatta teksteihin ja ajat-

teluun. Seppo Häkkisen kirjoitus ko-
rostaa lapsen kasvatusta, kodin piiriä ja
perinteisiä perhearvoja. Simo Peura et-
sii käytännönläheisesti yhteyksiä ei vain
kirkkojen välille vaan oman kirkon sisäl-
lä ja seurakunnassa erilaisten ihmisten
kesken. Matti Repo kuvaa koskettavas-
ti ulkopuolisuutta suhteessa herätysliik-
keisiin sekä synnin ja häpeän teemoja.
Kaarlo Kallialan gallialainen nokkeluus
ja��Björn��Vikströmin��lämmin��ja��terävä
itseironia kirvoittavat puolestaan par-
haat naurut.

Kasteen�merkitys luterilaisen kirkon
sakramenttina ei ole voinut olla piirty-
mättä näihin matkakertomuksiin. Kas-
teesta puhutaan paljon, se on sekä yhteis-
tä, omakohtaista että jaettua. Suhdetta
omaan kasteeseen, omien vanhempien ja
lasten kasteisiin, toimitettuihin kastei-
siin ja kasteen ideaan pohdiskellaan liki
kaikissa teksteissä. Ehkä kasteesta ja
sen mukanaan tuomasta armosta voisi
kirkossamme puhua enemmänkin,
muulloinkin kuin kastetilaisuuksissa,
rippikoulussa ja evankelisen liikkeen pai-
notuksena?

Kasteen korostamisen ohella myös
ekumenian juonne kulkee punaisena lan-
kana��halki piispojen polkujen. Aikana,
jona Suomen luterilaisen kirkon on kyet-
tävä yhä enemmän yhteistyöhön ja vuo-
ropuheluun, ei vain toisten kristillisten
kirkkojen vaan myös muiden�uskontojen
ja uskonnollisten traditioiden kanssa, on
lohdullista tietää, että piispat ottavat tä-
män asian tosissaan, että useimmilla
heillä on ekumeniasta niin kirjaviisautta
kuin käytännön kokemustakin.

Arkkipiispa Kari Mäkinen on jäl-
leen primus inter pares,��ensimmäinen
vertaistensa joukossa. Hänen tekstinsä
on rehellisyydessään, inhimillisyydes-
sään ja viisaudessaan omaa luokkaansa,
jopa kaunokirjallisesti taitavin. Mäkinen
on erilainen myös siinä, että sanoo suo-
raan, työnohjaajansa suulla, ettei hänen
oma uskonsa ole uskonnollista. Hyvin
sanottu, ja kovin virkistävää myös näiden
tekstien kaanonissa. Osa piispoista on
ymmärtänyt oman hengellisen matka-
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kertomuksen kirjoittamistehtävän myös
jonkinasteisena tilaisuutena julistaa tai
evankelioida. Useimmat onneksi eivät,
tämän kirjan fokushan on toisenlainen.

Kirjan kaanoniin nähden arkkipiispa
kirjoittaa oivaltavasti myös tuntemas-
taan vieraudesta suhteessa uskonnolli-
seen kieleen. Ehkä maassa, jonka kan-
sankirkkoon kuulumista kyseenalaiste-
taan, on syytäkin pohtia, minkälainen
puhe on jo retoriikkansa takia vieraan-
nuttavaa, etäistä ja ihmisiä ulossulkevaa.
Sellaisesta puheenparresta ja vieraan-
nuttavasta kollektiivisesta viestinnästä
piispamme ovat valitettavasti viime ai-
koina tarjoilleet runsaasti niin ärtymystä
kuin myötähäpeää nostattavia esimerk-
kejä – tämän kirjan ulkopuolella siis.
Jopa niin, että maallikkolukija joutuu
hetkeksi jopa miettimään, voiko viesti
todella��olla��lähtöisin��samoista��kynistä,
niin avaraa ja kaikkea myötäilevää oman
polun markkinointi tässä kirjassa on.

Inhimillisinä lukijoina me arvosteli-
jat peilasimme lukemaamme siihen ku-
vaan, mikä Suomen piispoista on meille

aiemmin syntynyt heidän aiemmista pu-
heistaan, kirjoituksistaan ja kannano-
toistaan mutta myös todellisista kohtaa-
misista. Kirjassa monet piispat olivat
odotustemme kaltaisia, muutamat pääsi-
vät yllättämään todella positiivisesti, jo-
kunen päinvastoin. Joka tapauksessa kir-
ja syventää�ja�rikastaa�käsitystä�Suomen
kirkon piispoista ja heidän ajatuksistaan.
Se on��ilman��muuta��sekä��viisasta että
viihdyttävää lukemista kenelle tahansa –
vaikkapa hyvää joululahjakirja-aineista.
Pieni teologinen harrastuneisuus ehkä
edesauttaa lukemista.

Lopuksi:
”Luottamus on pelon ja tyhjyyden

vastakohta. En ole päättänyt valita sitä.
Se on syntynyt; en yritä selittää sen syn-
tyä.” – Kari Mäkinen –

Ehkä uskon ja hengellisen polun laita
on�samoin. Jotakin siitä�voidaan�kertoa,
sanoittaa ja selittää, paljon jää mysteerik-
si ja salatuksi. Ihmiseltä itseltäänkin?
Niin pitää ollakin.

Paavo Ahonen
SUOMALAISEN FASISMIN HISTORIALLINEN TAUSTA
Oula Silvennoinen & Alpo Roselius & Marko Tikka: Suomalaiset fasistit.

Mustan sarastuksen airuet. WSOY 2016, 503 s.

Varmasti keskustelluin historiateos
vuonna 2016 on alkuvuodesta julkaistu
Oula Silvennoisen, Alpo Roseliuk-
sen ja Marko Tikan Suomalaiset fasis-
tit. Mustan sarastuksen airuet. Kirjasta
kohistiin jo ennen sen ilmestymistä, ja
kohina yltyi hetkittäin jopa meteliksi:
tekijät olivat onnistuneet osumaan joko
yhteen suomalaisen historian kipupis-
teistä tai teoksella oli tästä ajasta nouse-
va tilauksensa.

Kirjan kehystarinana on suomalai-
sen upseerin Johan Fabritiuksen mat-
ka ensimmäisen maailmansodan itärin-
tamalta toisen maailmansodan jälkeiseen
Helsingin lääninvankilaan. Fabritiuksen
kaltaisia isänmaallisia rintamamiehiä oli
muitakin ja heidän toistuvana kokemuk-

senaan oli ajatus siitä, kuinka vuoden
1918 projekti jäi kesken. Heidän mu-
kaansa nuori kansa oli keväällä 1918
tulikasteen rinnalla saanut lupauksen
suuresta tulevaisuudesta. Pettymys oli
valtava, kun tulevat vuodet osoittivat,
ettei tätä lupausta tultaisi koskaan lu-
nastamaan.

Luultavasti suurin syy projektin
”epäonnistumiselle” oli valkoisten ylei-
nen kokemus siitä, että he voittivat sisäl-
lissodan. Esimerkiksi Saksassa ensim-
mäisen maailmansodan tappio ruokki ää-
riajattelua ja revanssihenkeä. Suomessa
ei ollut syytä jatkaa siitä mihin jäätiin,
kun mihinkään ei ollut jääty. Toisaalta
ajatus kokonaisesta kansasta kaipasi
myös hävinneen osapuolen selviytyjiä.
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Todellinen kansallinen�yhtenäisyys�saat-
toi vallita vain, jos kansan kahtia jakanut
kokemus kyettiin sopimaan ja jättämään
menneisyyteen.

Fabritius ja monet hänen aateveljis-
tään kokivat voittaneensa sodan, mutta
hävinneensä rauhan. Tästä he löysivät
itselleen vertaiskokemuksen suhteessa
eurooppalaisiin fasisteihin. Niinpä maail-
mansotien välillä myös Suomeen syntyi
useita fasistisiksi luokiteltavia järjestöjä,
kuten Vapaussodan Rintamamiesten liit-
to, Lalli-liitto ja Suomen Lukko. Lisäksi
maassamme oli�useita�kansallissosialisti-
sia pienpuolueita. Silvennoisen, Tikan ja
Roseliuksen kirja kertoo näiden järjestö-
jen vaiheista ja keskeisistä toimijoista,
mutta sen päämääränä ei ole luetella
jokaista yksityiskohtaa ja kuvata jokaista
toimijaa. Pyrkimyksenä on kuvata näi-
den kommunismia vastustaneiden isän-
maallisten järjestöjen ja toimijoiden suh-
detta eurooppalaiseen fasismiin, sillä te-
kijöiden näkemyksen mukaan fasismi on
tähän saakka rajattu suomalaisen histo-
riakuvan ulkopuolelle. Näkemyksellä on
varmasti perusteensa, sillä monet sel-
keästi fasistisia ajatuksia edustaneista
tahoista Lapuan liikkeestä ja IKL:stä läh-
tien sanoutuivat julkisesti irti fasismista.

Fasismi ei ole kovin helposti määri-
teltävä käsite. Silvennoisen, Tikan ja Ro-
seliuksen teoksessa se tarkoittaa anti-
liberaalia ja kansallismielistä aatetta,
jonka keskeisenä osana on kommunis-
min vastustus ja mahdollisuus väkivallan
käyttöön päämäärien saavuttamiseksi.
Kirjassa myös korostetaan, ettei fasismi
pyri varjelemaan parlamentaarista de-
mokratiaa tai oikeusvaltiota, vaan aat-
teen kannattajia yhdisti voimakkaan joh-
tajan kaipuu, siis unelma diktatuurista.

Fasistiset ideat levisivät Suomeen
1920-luvun alussa, jolloin aate koki en-
simmäisen nousukautensa. Jos fasismin
kannatusta mitataan sillä, kuinka aat-
teen edustajat ovat saaneet massoja liik-
keelle, on 1930-luvun taite ja Lapuan
liikkeen nousu suomalaisen fasismin suo-
sion lakipiste. Talonpoikaismarssin ai-
koihin ilmassa leijunut vallankumouksen

mahdollisuus��lienee��ainoa��laatuaan,��ja
poliittiseen keskustaan saakka ulottu-
vasta kannatuksesta huolimatta tuo ku-
mous olisi ollut luonteeltaan fasistinen.

Kolmas suomalaisen fasismin suo-
sion kasvukausi ajoittuu toiseen maail-
mansotaan, ja sen keskeisenä pontimena
oli Saksan sotamenestys. Vuonna 1942
jouduttiin vakavasti pohtimaan, mitä ta-
pahtuu, jos Saksa voittaa sodan. Niinpä
poliitikot sosiaalidemokraatteja myöden
loivat suhteita Saksaan, ja Suomen Val-
takunnan Liitto -niminen fasistinen or-
ganisaatio onnistui rekrytoimaan jäsen-
listoilleen merkittäviä yhteiskunnallisia
vaikuttajia Helsingin yliopiston rehtori
Rolf Nevanlinnasta lähtien. Tämä tu-
kee yhtä kirjan keskeisistä väitteistä, jon-
ka mukaan avoin fasismi muodosti vain
pienen osan�sen�todellisesta�vaikutusval-
lasta.

Suomalaiset fasistit on tärkeä teos.
Ei niinkään siksi, että se tutkimukselli-
sesti olisi esitellyt merkittävän määrän
uutta ja aiemmin käsittelemätöntä ai-
neistoa, tai siksi, että se avaisi poikkeuk-
sellisia näkökulmia�fasismiin ilmiönä. Se
on tärkeä kahdesta syystä. Ensiksikin
aihetta on käsitelty suomeksi varsin va-
javaisesti. Kysymys on pitkälle näkökul-
man valinnasta. Tutkimuksia fasismiin
liitetyistä yksittäisistä järjestöistä, puo-
lueista ja kansanliikkeistä, kuten
AKS:stä, IKL:stä tai Lapuan liikkeestä
löytyy useita. Silvennoisen, Tikan ja Ro-
seliuksen kirjan pyrkimys tarkastella
näitä järjestöjä eurooppalaisesta aatteel-
lisesta kontekstista käsin on ymmärtääk-
seni��ensimmäinen��laatuaan. Suomalai-
nen fasismi oli laajempi ilmiö kuin Hitle-
rin kokoomuksen ja natsi-Saksan ihan-
nointi.

Silvennoisen, Tikan ja Roseliuksen
kirjassa tähdennetään, mitkä olivat suo-
malaisen fasismin todelliset päämäärät.
Vaikka ilmiön leviämisen taustalla vai-
kutti Venäjän vallankumouksen ja sisäl-
lissodan jälkeinen koko yhteiskunnan lä-
vistänyt kommunisminvastainen tunnel-
ma, ei�järjestäytyneiden fasistien�ja ideo-
logiaa kannattavien aktivistien päämää-
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ränä ollut suojella�suomalaista�demokra-
tiaa uhkaavaksi koetulta sosialismilta.
Toki he kommunismiakin ankarasti�vas-
tustivat, mutta pidemmällä tähtäimellä
he pyrkivät uuteen keskusjohtoiseen yh-
teiskuntajärjestykseen, fasistiseen dikta-
tuuriin. Tämän näkökulman valinta vai-
kuttaa�väistämättä�myös historiasta�teh-
tävään tulkintaan.

Toinen kirjan esiin nostama, mutta
aiemmin varsin vähän korostettu kysy-
mys on se, kuinka todellinen uhka kom-
munismi 1920- ja 1930-luvulla oikeas-
taan oli. Jokainen itsenäisen Suomen en-
simmäisen vuosikymmenen historiaan
perehtynyt tietää, että kokemus tästä
uhasta läpäisi käytännössä koko yhteis-
kunnan. Kokemus ei kuitenkaan kerro
todellisuudesta välttämättä muuta kuin
itse kokemuksen olemassaolosta. Silven-
noinen, Tikka ja Roselius esittävätkin,
että kommunismin uhkaa on suomalai-
sessa keskustelussa ja historiankirjoituk-
sessa liioiteltu jo pian vuosisadan ajan.
Myös tämän näkökulman valinta ohjaa
käsitystä menneestä uuteen suuntaan.

Kritiikkiä voisi tietysti esittää siitä,
ettei kirjan�lähdeluettelosta löydy�jokais-
ta suomalaista ja pohjoismaista fasismia
käsitellyttä teosta. Tämä on kuitenkin
sivuseikka varsinkin, kun teos kokoaa
aiempaa tutkimusta riittävästi ollakseen
uskottava. Lisäksi sen aikarajaus on oi-
kea. Suurin osa suomalaista fasismia ja
natsismia käsittelevistä tutkimuksista on
keskittynyt 1930-luvun ja toisen maail-
mansodan ajan tapahtumiin, eikä ensim-
mäisen maailmansodan jälkeinen tilanne
ole piirtynyt�niissä riittävästi�esiin.�Näh-
tävästi ainut pohjoismainen tutkimus,
jonka aikarajaus ulottuu 1920-luvun al-
kuun, on Ruotsissa vuonna 1985 julkais-
tu Ulf Lindströmin Fascism in Scandi-

navia 1920–1940. Suomalaisen fasismin
selvittämiseen tästä kirjasta ei kuiten-
kaan�ole apua, sillä Suomi on siinä rajat-
tu Skandinavian ulkopuolelle.

Fasismista on Suomessa julkisuudes-
sa keskusteltu verrattain vähän myös
siksi, että suuri osa aihetta käsitelleestä
aiemmasta tutkimuksesta on kirjoitettu
joko englanniksi tai ruotsiksi. Esimerkik-
si Henrik Ekbergin väitöstutkimuksen
Führerns trogna följeslagare suomenta-
misesta on puhuttu jo kahden vuosikym-
menen ajan. Tutkijat kyllä kirjoja luke-
vat, mutta laajempaa suomalaista yleisöä
on vaikea vieraskieliselle kirjallisuudelle
hankkia. Valitettava seuraus tästä on
laadukkaiden tutkimusten katoaminen
kirjastojen kellarivarastoihin ilman nii-
den ansaitsemaa huomiota.

Ei tarvitse olla kummoinen�ennusta-
ja sanoakseen, että tämä ongelma tulee
yleistymään johtuen jatkuvasti lisäänty-
västä maassamme tehtävästä�englannin-
kielisestä tutkimuksesta. Esimerkiksi
Suomalaiset fasistit -kirjan tutkimus-
aluetta sivuava Simo Muirin ja Hana
Worthenin toimittama Finland’s Ho-
locaust jäi Suomessa yllättävän pienelle
huomiolle (voimakkaimmin siihen taisi
reagoida antisemiittinen Magneettime-
dia!).

Suomalaiset fasistit on poleeminen
kirjoitus. Sen kärki on kohdistettu kaik-
kiin niihin, jotka sovinnaisista, poliittisis-
ta tai mistä tahansa muista syistä ovat
halunneet�selittää,�silottaa,�pehmennellä
ja hämärtää historiaa. Tekijät eivät hy-
väksy fasismin työntämistä marginaaliin.
Kirjalla on myös nykyaikaan ulottuva
funktionsa: Suomen uutta fasistista lii-
kehdintää on mahdollista ymmärtää pa-
remmin sen historiallista taustaa vasten
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Leo Näreaho
TIEDEUSKO VAI TIEDEUSKONTO?
Stenmark, Mikael: Tiedeusko ja todellisuuden rajat. Suom. Kirsi Nisula. 262 s.

(Kirjapaja, 2016 [alkuteos julk. 2001].)

Ruotsalainen uskonnonfilosofi Mikael
Stenmark lähestyy kirjassaan�tiede–us-
konto-keskustelua skientismin eli tiede-
uskoa koskevan analyysin valossa. Hän
aloittaa kirjansa erottelemalla useita tie-
deuskon lajeja. Näitä ovat mm. epistee-
minen, ontologinen, aksiologinen (arvoi-
hin liittyvä) ja eksistentiaalinen tiedeus-
ko. Kaikkien näiden ytimessä on ajatus,
että luonnontiede lopulta paljastaa
maailman perimmäisen olemuksen. Tie-
deusko-keskusteluun liittyen kirjassa kä-
sitellään erityisesti moraalin ja uskonnon
luonnontieteellisiä (evoluutioteoreetti-
sia) selityksiä.

Tieteen ja uskonnon suhdetta koske-
va keskustelu on ollut vilkasta kymme-
nen viime vuoden aikana ja tähän kes-
kusteluun Stenmarkin kirja tuo lisän.
Kansainvälisesti huomiota ovat herättä-
neet ns. uusateistien, kuten evoluutiobio-
logi Richard Dawkinsin ja filosofi Da-
niel Dennettin, uskontokriittiset kirjoi-
tukset. Suomessa uskonnollista maail-
mankatsomusta on kritisoinut mm. fyy-
sikko Kari Enqvist, jonka mukaan ma-
terialismiin sitoutunut luonnontiede on
uskontoa parempi perusta maailmanku-
valle. Akateemisessa maailmassa on us-
konnon tutkimuksessa vahvistunut kog-
nitiivinen näkökulma (kognitiivinen us-
kontotiede), jonka tunnetuin edustaja
Suomessa on ollut Ilkka Pyysiäinen.

Suomalaisessa teologisessa tutki-
muksessa uskonnon ja tieteen suhdetta
ovat käsitelleet useat nuoremman polven
tutkijat, kuten uskonnonfilosofit Rope
Kojonen ja Aku Visala. He ovat myös
laatineet Stenmarkin kirjaan valaisevan
katsauksen, jossa�esitellään kirjan ilmes-
tymisen jälkeistä,�vastaavia teemoja kos-
kevaa tutkimusta. Kirjan käännös etenee
sujuvasti; tosin joitain lauserakenteita
olisi ajoittain voinut vielä selkeyttää.
Stenmarkin teosta voi lukea – jos säilyt-
tää tarkkaavaisuuden – ilman erityisiä

filosofia esitietoja.
Stenmark kritisoi tiedeuskon muoto-

jen perustavia väitteitä. Esimerkiksi
episteemisen tiedeuskon mukaan vain
luonnontiede voi antaa meille todellista
tietoa maailmasta. Näin määriteltynä
episteeminen tiedeusko vaikuttaakin ai-
van liian vahvalta. Tuskin paatunein-
kaan skientisti käyttää tieteellistä mene-
telmää tarkistaakseen, sataako ulkona;
pelkkä vilkaisu ikkunasta riittää. Sten-
mark muistuttaa aiheellisesti, että luon-
nontiede edellyttää jo olemassa olevien
tiedon lähteiden, kuten muistin, käyttöä.

Toinen keskeinen skientismin muoto
on ontologinen tiedeusko. Stenmarkin
määritelmän mukaan se sanoo, että vain
luonnontieteen paljastamat��ilmiöt��ovat
todella olemassa. Stenmark kritisoi mm.
nobelisti Francis Crickin (DNA:n ra-
kenteen�selvittäjän)�käsitystä, jonka�mu-
kaan ”emme ole muuta kuin kasa neuro-
neja”. Stenmark huomauttaa, että tällai-
set käsitykset eivät itsessään perustu
luonnontieteen tuloksiin, vaan ne ovat
filosofisia kannanottoja. Tämä on yksi
tärkeä kirjan opetus. Esittäessään maail-
maa ja ihmistä koskevia (yleisiä) väitteitä
myös luonnontieteilijät tekevät filosofisia
oletuksia, joista he eivät aina ole tietoisia
ja joita ei voi tukea vain tieteellisellä
tutkimuksella. Tämä on tärkeä muistaa
myös�siksi, että kaikkien luonnontieteili-
jöiden skientismi ei ole yhtä aukikirjoite-
tun jyrkkää kuin Crickin tai Richard
Dawkinsin. Siksi Stenmarkin kirjan toi-
voisi löytävän lukijoita myös luonnontie-
teilijöiden keskuudesta.

Tosin Stenmark olisi voinut myös
muistuttaa, että hänen määrittelemänsä
ontologisen tiedeuskon ei välttämättä
tarvitse johtaa jyrkkään materialismiin.
Luonnontieteellinen tutkimus on paitsi
havaintojen tekemistä materiaalisesta
maailmasta, myös teorioiden rakenta-
mista. Hallitseva tieteenfilosofinen näke-
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mys eli tieteellinen realismi lähtee siitä,
että tieteellisten teorioiden termit viit-
taavat olemassa oleviin olioihin, vaikka
jälkimmäisiä ei voitaisikaan empiirisesti
havaita. Ne ovat olemassa, koska parhai-
ten selittävät tieteelliset teoriat edellyttä-
vät niiden olemassaoloa. On esimerkiksi
mahdollista, että jossain vaiheessa luon-
nontieteellinen tutkimus joutuu myöntä-
mään, että ihmisen tietoisuutta ei��voi
selittää pelkästään aivotoiminnan avulla.
Silloin ehkä joudutaan olettamaan selit-
tävänä tekijänä jokin ihmispersoonan ei-
materiaalinen elementti, joka voi toimia
tietyissä�olosuhteista jopa aivoperustasta
riippumatta. Siten tieteellinen realisti –
ja�Stenmarkin määrittelemä ontologinen
skientisti – voisi tieteen teorioita seura-
ten päätyä hyväksymään ihmispersoo-
nan ei-materiaalisen elementin olemas-
saolon!

Moraalin�ja uskonnon analyysi liitty-
vät Stenmarkin kirjassa aksiologisen ja
eksistentiaalisen skientismin arviointiin.
Stenmark tekee keskustelussaan hyviä
erotteluja ja torjuu tiettyjen evoluutiobio-
logien yritykset perustella moraali evo-
luutioteoreettisesti esimerkiksi vain gee-
nien pyrkimyksenä jatkaa olemassa-
oloaan. Tässä yhteydessä hiukan häirit-
see Stenmarkin puhe ”sosiobiologiasta”,
jonka on sittemmin paljolti��korvannut
evoluutiopsykologia. Jälkimmäisen mu-
kaan ihmisen tietyt psykologiset tai so-
siaaliset ominaisuudet eivät ole suoranai-
sia evolutiivisia sopeumia, vaan evoluutio
on tuottanut tiettyjä kognitiivisia ohjel-
mia, joilla voidaan selittää myös kulttuu-
rista käyttäytymistä.��Evoluutiopsykolo-
gia sai�vauhtia�jo 1990-luvun alkupuolel-
la, joten Stenmarkin teoreettinen jälki-
jättöisyys ei johdu vain hänen kirjansa
ilmestymisajankohdasta.

Myös Stenmarkin keskustelu uskon-
non ja evoluution suhteesta kaipaa päivi-
tystä ja tässä auttaa Kojosen ja Visalan
jälkipuhe, jossa selostetaan 2000-luvun
luonnontieteellisiä uskonnon��selityksiä.
Tosin Stenmark tarkastelee myös laa-
jemmin uskonnon luonnontieteellistä
kritiikkiä. Hän huomauttaa aiheellisesti,
että monet uskonnon kriitikot pitävät
uskontoa väärin luonnontieteellisenä hy-
poteesina. Sen sijaan henkilön usko pe-
rustuu usein siihen,�että hän kokee koh-
danneensa jumalallisen todellisuuden,
vaikka hän jossain tilanteessa pitäisikin
Jumalaa eräänlaisena selittävänä hypo-
teesina elämässään. Tosin yksi syy krii-
tikkojen käsitykseen saattaa olla se, että
(kristityt)���uskonnonfilosofit���käsittävät
tavallisesti Jumalan perinteisen teistises-
ti. Tällöin Jumalan ja maailman välille
tehdään lähtökohtaisesti jyrkkä metafyy-
sinen ero ja Jumala ymmärretään ikään
kuin maailman ulkopuolisena toimijana,
joka ensin luo kaikkeuden ja saattaa sit-
ten jopa puuttua sen�kulkuun.�Tällainen
antropomorfiselta tuoksahtava Jumala-
käsitys on�altis kritiikille. Stenmark olisi
voinut käsitellä hiukan myös tämänkal-
taisia kysymyksiä.

Kaiken kaikkiaan Stenmarkin teos ei
skientismin analyysina ole vanhentunut
15 vuodessa, vaikka erityisesti uskontoa
koskevaan tutkimukseen on tullut uusia
teemoja, kuten��Kojonen��ja��Visala��kat-
sauksessaan esittävät. Kirjan konkreetti-
suutta olisi lisännyt se, että tekijä olisi
arvioinut tiedeuskon vaikuttavuutta
myös tiedemaailman ulkopuolella. Usko
tieteeseen on varmasti osa ainakin nyky-
päivän suomalaista ”virallista” maail-
mankuvaa; onko tiedeuskokin sitä?

216



Vartijan nykyiset ja tulevat lukijat!

Vartijan olemassaolo painettuna lehtenä lakkaa tähän numeroon. Jatkossa

Vartija ilmestyy vain sähköisesti. Alla olevia ohjeita noudattaen Vartijan

lukeminen sujuu tulevaisuudessakin.

Vartijan kannatusyhdistyksen jäsenyys vuodelle 2017

Vartijan tukijäsen saa kaikki lehden numerot ja e-kirjat välittömästi niiden ilmestyt-

tyä pdf-tiedostoina sähköpostiinsa. Lisäksi hän saa�toimituksen uutiskirjeen ja kutsuja

kiinnostaviin lukijatapaamisiin. Lehden nettisivulle uudet numerot ilmestyvät kaik-

kien luettaviksi pari kuukautta myöhemmin. Lukijatapaamisista tiedotetaan vain leh-

den tukijoille.

Tukijäsenmaksu 20 � (opiskelijat ja työttömät 10 �) yhtä lukijaa kohden vuodelle

2017 maksetaan lehden tilille Danske Bank 800010-64635, IBAN-muodossa

FI9880001000064635. Viestitilaan maksaja merkitsee e-lehden ja e-kirjojen saajan tai

saajien sähköpostiosoitteen ja varmuuden vuoksi myös puhelinnumeron.

Lisätietoja asiasta antaa matti.myllykoski@helsinki.fi



Vartija 5–6/2016

Kuinka usko puhdistui 161
Matti Myllykoski

Reformaattori Lutherin varjossa 163
Hannu K. Saloranta, rovasti, Nurmijärvi

Sikoja, ryökäleitä ja hurskaita miehiä. Martin Luther
rakentamassa reformaation mieskuvaa 170
Sini Mikkola, tohtorikoulutettava, Helsinki

Reformaation konnat ja sankarit 183
Päivi Räisänen-Schröder, tutkijatohtori, Helsinki

Lutherin tie virsirunoilijaksi 192
Seppo Väisänen, historian maisteri, Helsinki

Raamatun lukemisesta III 201
Hannu Taanila, toimittaja, Helsinki

Arviot 206
Matti Peiponen, ”Majakka, joka levittää valonsäteitään”
Gustav Björkstrand: Elämä on joukkuepeliä. John Vikström
kirkollisena ja yhteiskunnallisena toimijana
Outi Elonheimo & Aino-Maija Hiltunen, Monta tietä piispaksi
Piispanpolku 10. Hengellisiä matkakertomuksia.
Toim. Jaakko Heinimäki
Paavo Ahonen, Suomalaisen fasismin historiallinen tausta
Oula Silvennoinen & Aapo Roselius & Marko Tikka: Suomalaiset
fasistit
Leo Näreaho, Tiedeusko vai tiedeuskonto?
Mikael Stenmark: Tiedeusko ja todellisuuden rajat


