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Tiivistelmä: 

Tämä maisterintutkielma käsittelee juutalaisten rituaalimurhaamaksi väitetyn ”lapsimarttyyri” 
William Norwichlaisen kultin vaiheita vuodesta 1144 vuoteen 1174. Tutkimuskysymyksinä 
toimivat muun muassa miten kultti muodostui, ketkä vaikuttivat sen taustalla, miten siihen 
suhtauduttiin, mitä sen levinneisyydestä ja vaikutuksesta tiedetään sekä miksi kultti sammui?  
 
Tutkielman tärkeimpänä lähteenä toimii munkki Thomas Monmouthilaisen kirjoittama 
seitsemänosainen De vita et passione Sancti Willelmi Martyris Norwicensis -
pyhimyselämäkerta. Sen pohjalta on tehty huomattavasti levinneempi tiivistelmä, joka on 
säilynyt osana Nova Legenda Anglie -teosta. Tutkielma huomioi myös Anglosaksien 
kronikkaan sisältyvän Peterboroughin kronikan lyhyen William Norwichlaista käsittelevän 
osuuden, joka edustaa pyhimyselämäkerrasta itsenäistä kertomusperinnettä. Näiden 
lähteiden tulkinnan ohella tutkielma hyödyntää ja kommentoi aikaisempaa 
tutkimuskirjallisuutta. 
 
Tutkielma argumentoi kultin syntyneen reaktiona Williamin ruumiin löytymiseen ja 
kehittyneen tuomiokirkossa välineeksi ylläpitää Norwichin ensimmäisen piispan Herbert de 
Losingan muistoa ja perintöä. Tutkielmassa kultin vaiheet on jaettu ajallisesti kolmeen 
ajanjaksoon: varhaisvaiheisiin (1144–1150), nousukauteen (1150–1168) ja kuihtumiskauteen 
(1168–1174). Näitä ennen tutkielma taustoittaa Norwichin kaupungin historiaa ja tietoja 
historiallisesta Williamista. Varhaisvaiheiden yhteydessä käsitellään kultillisen toiminnan 
muodostumista kuolleen Williamin ympärille ja teorioita hänen perheenjäsentensä osuudesta 
kultin muodostumiseen. Nousukauden alkaminen ajoitetaan Williamin ensimmäisen 
translaation yhteyteen, jolloin Norwichin tuomiokirkko alkoi edistämään kultin leviämistä 
piispa William Turben johdolla. Kuihtumiskauden yhteydessä kultin katoamisen syyksi on 
esitetty useita syitä: uudempien samankaltaisten verisyytöspyhimysten kuten Harold 
Gloucesterilaisen ilmaantumista, Norwichin tuomiokirkon tulipaloa, Thomas Becketin 
suositun kultin syntyä ja piispa William Turben kuolemaa.
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Johdanto 

Tutkimustehtävä, rakenne ja terminologia 

Tämä tutkielma selvittää juutalaisten rituaalimurhaamaksi väitetyn keskiaikaisen 

”lapsimarttyyri” William Norwichlaisen (k. 1144) kultin vaiheita alusta loppuun asti. 

Keskeisinä tutkimuskysymyksinä toimivat muun muassa, miten kultti muodostui, ketkä 

vaikuttivat sen taustalla, miten siihen suhtauduttiin, mitä tiedämme sen levinneisyydestä ja 

vaikutuksesta sekä miksi se sammui? Tutkimus vastaa edeltäviin kysymyksiin tulkitsemalla 

lähdemateriaalia, tutustumalla aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen ja muodostamalla 

selvityksen aiheesta. Williamin kultista parhaiten tietoa tarjoava primäärilähde on munkki 

Thomas Monmouthilaisen seitsemänosainen De vita et passione Sancti Willelmi Martyris 

Norwicensis -pyhimyselämäkerta. Norwichin luostariin aikaisintaan vuonna 1149 saapunut 

Thomas ryhtyi väitetysti tutkimustyöhön saatuaan uskonnollisia näkyjä Williamin asemasta 

pyhimyksenä ja marttyyrina. Thomas alkoi keräämään silminnäkijähavaintoja, vieraili 

murhapaikalla ja haastatteli ihmisiä, jotka väittivät Williamin tehneen heille ihmeitä. Kirjan 

ensimmäiset kuusi osaa on kirjoitettu vuosina 1154–1155 ja viimeinen osa 1172–1174.1 Vita 

et passion lisäksi tutkielma huomioi Norwichin läheisyydessä kirjoitetun Anglosaksien 

kronikkaan sisältyvän Peterboroughin kronikan lyhyen maininnan Williamin kultista.2 

Kyseinen maininta ajoittuu samoihin aikoihin, mutta edustaa Thomasin 

pyhimyselämäkerrasta irrallista kertomusperinnettä. Vita et passio ei koskaan levinnyt 

laajalle, mutta siitä tunnetaan paremmin levinnyt tiivistelmä Nova Legenda Anglie -teoksessa. 

Päälähteenä toimiva Vita et passio mahdollistaa kultin vaiheiden analyysin. 

Rakenteellisesti tämä tutkielma etenee primäärilähteiden esittelystä ja aiheen 

tutkimushistoriasta käsittelemään Norwichin kaupungin olosuhteita, jotka mahdollistivat 

kultin muodostumisen. Kaupungin historiaa seuraa osuus historiallisesta Williamista ja hänen 

kuolemastaan. Sen jälkeen seuraa kultin historian käsittely kolmessa vaiheessa, jotka ovat 

kultin varhaisvaiheet (1144–1150), nousukausi (1150–1168) ja kuihtumiskausi (1168–1174). 

Ajanjaksot on jaoteltu näin yksinkertaisuuden vuoksi, mutta vuosien valinnalle on useita eri 

syitä. Varhaisvaiheet alkavat heti Williamin kuolemasta, tuona aikana mahdollisesti toimi 

useita itsenäisiä kultteja sekä varsinainen uskonnollinen toiminta Williamin ympärillä haki 

vielä muotoaan. Varhaisvaiheet päättyvät nousukauteen, jolloin tuomiokirkko virallisti 

 
1 Despres 2010, 33–34. 
2 The Peterborough Manuscript 1137, 265–266. 
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Williamin kultin siirtämällä hänen ruumiinsa tuomiokirkon sisälle. Nousukautta määrittävät 

useat perättäiset translaatiot, jotka vetivät paikalle pyhiinvaeltajia aiempaa kauempaa. 

Nousukautena myös kultin näkyvyys ulkomailla oli huipussaan. Rajanteko nousukauden ja 

viimeisen kauden välillä ei ole yksiselitteinen, koska Vita et passion kahden viimeisen 

teoksen välissä on pitkä aika, jota Thomas ei dokumentoinut. Viimeinen kausi on nimetty 

kuihtumiskaudeksi ja ajoitettu vuoteen 1168, jolloin William sai metsäkappelin 

kuolinpaikalleen viimeisenä kunnianosoituksensa tuomiokirkolta ja samoihin aikoihin 

ilmaantui kilpaileva ”lapsimarttyyri” Harold Gloucesterilainen. Kultin historian tarkkailu 

päättyy piispa William Turben kuolemaan vuonna 1174. Lähdemateriaalin takia kultin 

vaiheiden seuranta on rajattu Thomas Monmouthilaisen aikaan, eikä esimerkiksi 

myöhäiskeskiaikaiset William-maalaukset kuulu tämän tutkielman piiriin. Tutkielman 

rakenteen tarkoituksena on muodostaa loogisesti etenevä kokonaisuus, joka vastaa 

tutkimuskysymyksiin lähdemateriaalin ja aikaisemman tutkimusmateriaalin perusteella. 

Tutkimuskirjallisuuteen sisältyy spesifejä tutkimusteoksia William Norwichlaisesta 

kuin myös tuon ajan Englantia ja Norwichia käsitteleviä yleisteoksia, jotka ovat kultin 

paikallisuuden kannalta keskeisiä selventämään kultin taustalla vaikuttaneita olosuhteita. 

Valtaosa aihetta käsittelevistä aikaisemmista tutkimuksista on keskittynyt antisemitismiin ja 

uskontojen välisiin suhteisiin keskiajalla. Toinen yleinen tutkimusteema on ollut Williamin 

tekemien ihmeiden analysointi. Viime aikoina ilmestyneistä William Norwichlaista 

käsittelevistä teoksista kattavin on vuonna 2015 ilmestynyt E. M. Rosen teos The Murder of 

William of Norwich, joka käsitteli, mitä tiettyyn maantieteelliseen, poliittiseen ja 

uskonnolliseen kontekstiin sitoutuneet kristityt sanoivat, tekivät ja ajattelivat tiettynä aikana. 

Rose käsitteli Norwichin olosuhteiden ainutlaatuisuutta Williamin pyhimyskertomuksen 

syntymisen taustalla ja pyrki antamaan huomion kristityille tarinan taustalla. Teos sisältää 

kuitenkin rohkeita päätelmiä, jotka eroavat radikaalisti aiemmasta tutkimuksesta etenkin 

ajoituksellisissa kysymyksissä. Muihin aiheen kannalta tärkeisiin yleisteoksiin lukeutuu 

esimerkiksi Patricia Healy Wasyliwin Martyrdom, Murder, and Magic, joka käsittelee 

keskiajan Euroopan lapsipyhimysten kultteja. Ihmeitä ja pyhiinvaelluksia käsittelevistä 

teoksista kaksi mainitsemisen arvoista on Ronald Finucanen klassikkoteos Miracles and 

Pilgrims ja Simon Yarrowin artikkeli Little St William of Norwich. Finucanen teos sisältää 

selvityksen seitsemästä englantilaisesta pyhimyskultista ja niihin yhdistetyistä ihmeistä. 

William Norwichlaisen kultti on yksi näistä käsitellyistä kulteista, ja hänen teoksensa sisältää 

tärkeän selvityksen kulttiin yhteyksissä olleista pyhiinvaeltajista. Finucanen teos on vanha, 

mutta hänen tekemänsä havainnot on vahvistettu useissa uudemmissa tutkimuksissa. 
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Yarrowin artikkeli sisältää laajaa pohdintaa Williamin kultin kehittymisestä ja kokemasta 

vastustuksesta. William Norwichlaisen kultin merkityksen kannalta keskeistä on sen vaikutus 

myöhempiin ja samankaltaisiin, juutalaisten murhaamiksi väitettyihin, ”lapsimarttyyreihin”. 

Williamin pyhimyskertomuksen leviämistä ovat kartoittaneet esimerkiksi John M. McCulloh 

ja Richard Cole, jotka ovat keränneet tietoa kertomuksen levinneisyydestä keskiaikaisissa 

lähteissä.3 On kuitenkin huomioitava, että kertomusten levinneisyys ei tarkoita suoranaisesti 

kultin levinneisyyttä vaan on siitä erillinen ilmiö. 

William Norwichlaista ei koskaan kanonisoitu eikä hän saavuttanut katolisen kirkon 

sisällä virallista asemaa, mutta myöhemmin kertomukset muista juutalaisten murhaamiksi 

väitetyistä lapsista levisivät nopeasti. Nämä kertomukset muodostivat oman 

kansanperinnelajinsa, jonka merkittävimpiin vaikuttajiin William Norwichlaisen tarina 

lukeutuu. Suomalaiset tutkimukset eivät ole käsitelleet William Norwichlaista aikaisemmin, 

mutta antisemitismin tutkimuksen kautta terminologiassa ovat esiintyneet sellaiset sanat kuin 

verisyytös, rituaalimurha ja veritarina. Vuonna 1913 Ukrainassa käsiteltiin oikeudessa 

tapausta, jossa juutalaisen Mendel Bejlishin väitettiin rituaalimurhanneen 12-vuotiaan 

kristityn ukrainalaispojan nimeltä Andrej. Kulttuurilehti Valvoja julkaisi maaliskuussa 1914 

Vanhan testamentin tutkija A. F. Puukon kirjoituksen nimeltä Onko rituaalimurhia? Kyseinen 

kirjoitus lienee osa varhaisinta suomalaista tieteellistä debattia rituaalimurhan ympärillä. 

Tapauksesta tulee myös esille, kuinka pitkäikäinen tarinaperinne lasten rituaalimurhien 

ympärille rakentui. Puukon artikkeli käyttää termejä ”rituaalimurha” ja ”verisyytös” 

kuvaillessaan väitteitä, joissa juutalaisia syytettiin kristityn verenvuodattamisesta 

uskonnollisiin tarkoituksiin.4 Eero Kuparinen käyttää Antisemitismin musta kirja -

yleisteoksessaan käsitettä ”veritarina”, jonka vieraskielisinä vastineina hän ilmoittaa blood 

libel ja Blutmärchen -termit. Kuparinen erottaa nämä veritarinat rituaalimurhien alalajiksi, 

joiden osalta rajanveto ei aina ole itsestään selvää.5 Toisinaan näitä käsitteitä on käytetty 

samassa merkityksessä tekemättä erotusta niiden välille, mikä on aiheuttanut epäselvyyksiä. 

Toinen huomionarvoinen asia liittyy antisemitismiin. Keskiajalla ei esiintynyt nykyistä 

”modernia antisemitismiä”, joka perustuu rotuun, vaan sen sijaan esiintyi uskontoon 

pohjautuvaa juutalaisvihaa.6 Williamin ajasta puhuttaessa ”antisemitismi” on sanana 

anakronismi, vaikka nykyään sitä saatetaan pitää juutalaisvastaisuuden synonyymina. 

 
3 McCulloh 1997, 700–701; Cole 2020, 51–54. 
4 Puukko 1914, 181, 196. 
5 Kuparinen 2008, 111. 
6 Kuparinen 2008, 150–153; Cohen 2004, 56; Rose 2015, 241. 
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Juutalaisvastaisuus ei ole tämän tutkielman pääaihe, mutta aiheen läheisyyden ja eettisten 

syiden vuoksi verisyytösperinteen myöhempää historiaa on käsitelty lyhyesti lopussa 

yhteenvedon ja johtopäätösten yhteydessä. 

William Norwichlaisen tapausta on toisinaan väitetty Euroopan keskiajan 

ensimmäiseksi rituaalimurha- tai verisyytökseksi juutalaisia vastaan.7 Siitä huolimatta 

juutalaisiin kohdistuneiden rituaalimurhasyytösten historiallisesta alkuperästä ei ole täyttä 

varmuutta eikä yksimielisyyttä. Varhaisimmat juutalaisia käsittelevät 

rituaalimurhakertomukset ovat peräisin antiikista.8 Thomas Monmouthilaisen Vita et passio 

on kuitenkin parhaiten säilynyt, yksityiskohtaisin ja varhaisin keskiajan juutalaisvastaisista 

lapseen kohdistuneista rituaalimurhasyytöksistä. Aikuisiin kohdistuneita mahdollisia 

rituaalimurhatarinoita tunnetaan Euroopassa jo ennen Williamia. Keskiajalla William 

Norwichlaisen väitettyä marttyyrikuolemaa edeltää esimerkiksi Trierin arkkipiispa Eberhardin 

kuolema vuonna 1066, mikä erään keskiaikaisen syytöksen mukaan johtui juutalaisten 

noituudesta. Kyseisen tarinan mukaan juutalaiset valmistivat vahanuken, lahjoivat papin 

kastamaan sen Eberhardiksi ja polttivat sen pääsiäisenä. Tämä aiheutti samanaikaisesti 

messua johtaneen Eberhardin välittömän kuoleman.9 Eberhardin tapausta voi pitää noituudella 

suoritettuna rituaalimurhana, mutta se ei ole verisyytös sanan varsinaisessa merkityksessä. 

Uskomukset, joiden mukaan juutalaiset olivat valmiita ja halukkaita tappamaan kristittyjä 

taikuudella tai tekemään muuta vääryyttä mahdollisesti ennakoivat tarinoita juutalaisten 

fyysisistä ihmisuhreista. Lapsensurmaaminen herättää enemmän tunteita 

puolustuskyvyttömäksi ja viattomaksi miellettyyn kohteeseen kohdistuvana rikoksena, mikä 

osaltaan selittää kertomusperinteen pitkäikäisyyttä. Perinteisessä uskonnollisessa kontekstissa 

verisyytös oli myös jumalanpilkkasyyte. 

   

 
7 Kuparinen 2008, 111; Langmuir 1984, 842; Abulafia 2011, 261. 
8 Langmuir 1984, 822–823. 
9 Heikkilä 2005, 158–159. 
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Primäärilähteiden esittely 

Thomas Monmouthilaisen kirjoittama William Norwichlaisen pyhimyselämäkerta De vita et 

passione Sancti Willelmi Martyris Norwicensis on omistettu Norwichin piispa William 

Turbelle.10 Teoksen kirjoittamisajankohta on pääteltävissä siitä, että Thomas mainitsee 

seitsemännessä kirjassa viimeisen ihmeen ajankohdaksi vuoden 1172.11 William Turbe kuoli 

kaksi vuotta myöhemmin, mikä rajaa seitsemännen kirjan kirjoittamisajaksi 1172–1173. 

Gavin Langmuir on päätellyt muiden kuuden kirjan kirjoitusvuosiksi 1149–1155. Nämä 

vuodet perustuvat siihen, että toisessa kirjassa viitataan kuningas Stepheniin kuolleena, mikä 

rajaa vuodeksi 1154 ja Thomas itse väitti lopettaneensa kirjoittamisen 1155. Ensimmäisen 

kirjan tarkoitukseksi Langmuir esittää pyhimyksen esittelyn, siinä missä toinen kirja 

puolustelee Williamin mainetta epäilijöitä vastaan. Toisen kirjan argumentatiivisesta 

sisällöstä voi päätellä, että ensimmäinen kirja oli kiertänyt pidempään keräämässä kannattajia 

ja vastustajia. Ensimmäinen kirja ei myöskään sisällä mainintaa Williamin ruumiinsiirrosta 

uuteen paikkaan vuonna 1150. Siispä ensimmäinen kirja on kirjoitettu todennäköisimmin 

loppuvuonna 1149 tai alkuvuonna 1150.12 Nykypäivään tästä teoksesta on säilynyt vain yksi 

käsikirjoituskopio. 

Montague Rhodes James ilmoittaa, Augustus Jessoppin kanssa toimittamansa, teoksen 

esipuheessa löytäneensä sen Brent Eleighin seurakunnan kirjastosta Suffolkista, minne se oli 

testamentattu noin vuonna 1700. James huomasi, ettei kirjasta tunnettu muita kopioita ja otti 

yhteyttä Jessoppiin, jotta kirja saatiin toimitettua. Hän myös hankki alkuperäisversion 

Cambridgen yliopiston kirjaston omistukseen.13 Jessopp ja James saivat teoksensa toimitettua 

vuonna 1896. Heidän teoksensa The Life and Miracles of St. William of Norwich by Thomas 

of Monmouth sisältää rinnakkain latinan- ja englanninkieliset tekstiversiot. Tuorein julkaisu 

William Norwichlaisen hagiografiasta on Miri Rubinin englanninkielinen käännös vuodelta 

2014 nimeltä The Life and Passion of William of Norwich. Tämä tutkielma tosin hyödyntää 

Jessoppin ja Jamesin toimittamaa versiota, koska sen asema on vakiintuneempi 

tutkimustraditiossa. 

Ennen uudelleenlöytymistään 1800-luvun loppupuolella William Norwichlainen 

tunnettiin Anglosaksien kronikkaan sisältyvän Peterboroughin kronikan lyhyestä maininnasta. 

Sen lisäksi tunnettiin Thomas Monmouthilaisen pyhimyselämäkerran tiivistelmä, joka 

 
10 Jessopp & James 1896, 1. 
11 Jessopp & James 1896, 289. 
12 Langmuir 1984, 838–840. 
13 Jessopp & James 1896, l-li. 
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sisältyy Nova legenda Anglie -teokseen. Anglosaksien kronikka luetteloidessaan vuosittaisia 

tapahtumia vuoteen 1154 asti, asettaa Williamin kuoleman vuoden 1137 tapahtumiin: 

Now we wish to tell some part of what happened in King Stephen’s time. In his time the Jews of Norwich 

bought a Christian child before Easter, and tortured him with all the same tortures with which our Lord 

was tortured, and on Good Friday hanged him on a cross for love of our Lord, and afterwards buried him 

– imagined that it would be concealed, but our Lord showed that he was a holy martyr, and the monks 

took him and buried him reverently in the minster, and through our Lord he performs wonderful and 

manifold miracles; and he is called St William.14 

Anglosaksien kronikan kuvauksessa Williamin kuolema kuvaillaan huomattavasti vähemmän 

yksityiskohtaisesti kuin Thomas Monmouthilaisen teoksessa. John Britton päätteli vuonna 

1816 julkaistussa Norwichin tuomiokirkon historiaa käsitelleessä teoksessaan The History 

and Antiquities of the See and Cathedral Church of Norwich, että anglosaksien kronikan 

kirjoittaja tiesi tarkan kuolinajan, koska hän eli tuolloin. Hän oletti muiden historioitsijoiden 

käyttämän vuoden 1144 olleen vuosi, jolloin Williamin ruumis löytyi ja hänet lisättiin 

katolisiin kalentereihin. Britton oli tietoinen kateissa olevasta Thomas Monmouthilaisen 

pyhimyselämäkerrasta, jonka kirjamääräksi hän ilmoitti virheellisesti kahdeksan seitsemän 

sijasta. Hän myös tiesi Thomasin olleen munkki ja, että kirja oli omistettu piispa William 

Turbelle.15 Brittonin tiedot Williamin pyhimyskultista olivat epäsuoria eikä hän esitä 

minkäänlaista lähdekritiikkiä Williamin pyhimyskultin väitetysti suurelle suosiolle. 

Anglosaksien kronikan ulkopuoliset tiedot, jotka olivat epäsuorasti peräisin Thomas 

Monmouthilaiselta pohjautuvat 1400-luvulta peräisin olevaan tiivistelmään, jonka John 

Capgrave julkaisi Nova Legenda Anglie -teoksessaan.16 Tämän tiivistelmän ja Anglosaksien 

kronikan historiallinen vaikutus ja levinneisyys ovat huomattavampia kuin Thomas 

Monmouthilaisen varsinaisen pääteoksen. John M. McCullohin mukaan mannermaiset 

normannikirjailijat kuten Robert de Torigni (k. 1186), Mortemerin ja Ourscampin luostarien 

kronikoitsijat sekä Hélinand Froidmontilainen (k. n. 1230) viittasivat kirjoituksissaan William 

Norwichlaiseen.17 Saksalaisissa lähteissä on myös muutamia mahdollisia viittauksia 

Williamin tarinaan. Paul Bernriedilaisen baijerilaiseen 1000-luvun marttyyriluetteloon tehty 

täydennysosuus sisältää lyhyen maininnan Williamista. Nürnbergin kronikka (1493) sisältää 

kertomuksen juutalaisten tappamasta englantilaispojasta nimeltä Gwilhelmus, joka oli 

kotoisin Norwichin kaupungista. Richard Colen mukaan islantilainen käsikirjoitus AM 657 a-

b 4to vuoden 1375 tienoilta, sisältää maininnan yorkilaisesta pojasta nimeltä William, joka 

 
14 The Peterborough Manuscript 1137, 265–266. 
15 Britton 1816, 19. 
16 Nova Legenda Anglie, 452–454. 
17 McCulloh 1997, 717–719. 
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saa näyn juutalaisten pitkänäperjantaina ristiinnaulitsemasta kaimastaan William 

Norwichlaisesta.18 

Nova Legenda Anglien sisältämä tiivistelmä päätyi bollandistien Acta Sanctorum -

pyhimysluetteloon.19 1600-luvun oppineet bollandistit yhdistivät juutalaisten tekemiksi 

väitetyt rituaalimurhat taikuuteen. Kenneth Stowin mukaan bollandistit hyödynsivät 

rituaalimurhasyytöksiä tukeakseen näkemyksiään eukaristian sakramentin pelastavasta 

voimasta, jota vastaan juutalaiset hyökkäsivät häpäisemällä ehtoollista joko öylätinhäpäisyn 

tai rituaalimurhan keinoin. William Norwichlainen ei saanut huomattavaa käsittelyä 

bollandistien kommentaareissa toisin kuin Werner Oberweselilainen (k. 1287), jonka väitetyn 

kuoleman yksityiskohdat sopivat Stowin mukaan paremmin bollandistien tarkoitusperiin.20 

Bollandistien saatavilla ei ollut Thomas Monmouthilaisen kattavampaa teosta, mikä 

mahdollisesti vaikutti William Norwichlaisen jäämiseen myöhempien verisyytöspyhimysten 

varjoon. Toisaalta Anglosaksien kronikan maininta ja Nova Legenda Anglien tiivistelmä 

William Norwichlaisen elämästä sekä bollandistien kommentaarit siihen kuvaavat enemmän 

kertomuksen kuin varsinaisen kultin levinneisyyttä. Kertomuksen levinneisyydellä on 

merkitystä, koska se antaa tietoa kultin sanoman leviämisestä ja tarjoaa mahdollisen 

selityksen myöhempien verisyytöslapsipyhimysten ilmaantumiselle. 

Mainintojen lyhyyden vuoksi varsinaisen kultin, Norwichin tapahtumien ja Williamin 

tarkempi tutkiminen ei ollut samalla tavalla mahdollista ennen Vita et passio -teoksen 

uudelleenlöytymistä. Teoksen kirjoittajasta Thomas Monmouthilaisesta tiedetään erittäin 

vähän. Hänen lisänimensä monmouthilainen perusteella tiedetään, että hänellä oli jokin yhteys 

Walesin Monmouthiin. Hän saapui Norwichin tuomiokirkon luostariin munkiksi hieman 

ennen vuoden 1150 pääsiäispaastoa, jolta ensimmäinen maininta hänen läsnäolostaan on 

peräisin. Tätä vuotta edeltävät tiedot hänen kirjassaan perustuvat kuulopuheisiin.21 Thomas 

väittää nähneensä näyn pääsiäispaaston ensimmäisellä viikolla vuonna 1150, jolloin 

Norwichin tuomiokirkon perustaja, piispa Herbert de Losinga ilmestyi vaatimaan William 

Norwichlaisen ruumiin siirtämistä hautausmaalta tuomiokirkkoon. Tämän myötä Thomasista 

tuli Williamin pyhäköstä vastannut secretarius, jonka vastuulle tuli vastata haudan ja 

pyhäinjäännösten hoidosta sekä kerätä tietoa Williamin ihmeistä.22 Todellista syytä sille, 

miksi Thomas kiinnostui Williamista ei tunneta. 

 
18 Cole 2020, 51–53. 
19 Acta Sanctorum XXV Martii 589–591. 
20 Stow 2006, 58–59, 239. 
21 Jessopp & James 1896, x-xi; Langmuir 1984, 833–834. 
22 McCulloh 1997, 701–702. 
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 Thomasin luotettavuus kertojana on myös ollut teoksen tutkimushistorian kannalta 

alusta asti kyseenalainen. Augustus Jessopp kiinnittää esipuheessaan huomiota kirjoittajan 

moraalisesti arveluttaviin tekoihin kuten siihen, että Thomas varastaa teoksessa kynttilöitä, 

marttyyri Williamin kengän ja hampaita. Hän palautti ne vasta kun joku toinen kuuli asiasta 

näyn kautta.23 Myös teoksessa käytetty todistusaineisto Williamin murhasta perustuu unissa 

nähtyihin näkyihin, kyseenalaisiin silminnäkijätodistuksiin ja nimettömien henkilöiden 

antamiin epäuskottaviin lausuntoihin useita vuosia tapahtumien jälkeen.24 Rikoshistoriallisten 

todisteiden sijaan Heather Blurton on ehdottanut, että teoksen vakuuttavin todistusaineisto on 

sen käyttämässä liturgisessa kielessä. Thomas kuvailee Williamin elämää ja kuolemaa 

tavoilla, jotka jäljittelevät Kristuksen elämänvaiheita ja hyödyntää runsaasti raamatullista 

symboliikkaa. Näistä yksityiskohdista hän on päätellyt teoksen kohdeyleisöksi Norwichin 

tuomiokirkon luostarin benediktiinimunkit.25 

 Teoksessa näkyy myös Williamin pyhimyskulttiin kohdistunutta vastustusta, jota 

Thomas yritti kumota ja osoittaa vääräksi. Thomasin kohtaamasta vastustuksesta suurin osa 

oli muiden munkkien esittämää arvostelua. Hannah Johnsonin mukaan Thomas kuvailee 

Williamin pyhyyttä epäilleitä munkkeja epävarmoiksi. Thomas hyödynsi juutalaisesta 

kristityksi kääntyneen munkki Theobaldin kertomusta, kuinka hän kääntyi kristityksi 

kuultuaan Williamin ihmeistä ja kuunneltuaan omatuntoaan. Entinen juutalainen, joka pystyi 

tajuamaan totuuden pelkästään omatuntonsa kautta, sai epäilevät kristityt näyttämään vielä 

huonommilta. Thomas käytti myös pahantahtoisuuden (malevolentia) ideaa kuvaillessaan 

juutalaisia ja kristittyjä epäilijöitä, joita hänen mukaansa ei kiinnostanut totuus. Hän esitti 

vastustajansa kyvyttöminä luottamaan uskoon järjen sijasta, joka saattoi heidät alttiiksi 

jumalanpilkalle. Thomas kuvaili epäilijöidensä joukkoa epäyhtenäiseksi joukoksi, joka ei 

itsekään tiennyt mitä todella tapahtui.26 Teoksen pohjalta on rekonstruoitavissa jonkinlaista 

valtataistelua William-kulttilaisten ja muiden kristittyjen välillä. Skeptikot olivat Thomasin 

harmiksi erittäin äänekkäitä Williamin kuolemaan ja pyhyyteen liittyvistä epäilyksistään.27 

Näiden skeptikkojen esittämiin epäilyihin vastaaminen ja todisteiden kerääminen Williamin 

pyhyydelle on antanut erittäin kattavan kuvan 1100-luvun Norwichista. Thomasin 

perusteellisuus eri asioiden dokumentoinnissa on mahdollistanut erittäin rikkaan aineiston, 

jonka ympärille on rakentunut monenlaista tutkimusta. 

 
23 Jessopp & James 1896, xiii-xiv. 
24 Jessopp & James 1896, lxvi-lxxii. 
25 Blurton 2015, 1055–1056. 
26 Johnson 2012, 30–35.  
27 Jessopp & James 1896, xxiv. 
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Tutkimushistoriaa 
Thomas Monmouthilaisen Vita et passio -teos on ollut tutkimuskohteena heti 

uudelleenlöytymisestänsä asti vuodesta 1896. Poikkeuksellisen laajana ja kattavana 

kuvauksena verisyytöksestä se on jättänyt muut verisyytöspyhimykset varjoonsa, joiden 

kultteja ei aineiston vähyyden vuoksi ole tutkittu paljoa.28 Myös William Norwichlaiseen 

kohdistuneet tutkimukset ovat saaneet runsasta kritiikkiä yksipuolisesta keskittymisestään 

Williamin murhaan, verisyytöksen alkuperään ja todelliseen kuolinsyyhyn.29 Tuorein 

kattavampi teos, joka käsittelee Williamin kuolemaa ympäröiviä tapahtumia, on E. M. Rosen 

The Murder of William of Norwich vuodelta 2015. Rose monipuolisti tutkimuskenttää 

keskittymällä kertomaan, mitä tiettyyn maantieteelliseen, poliittiseen ja uskonnolliseen 

kontekstiin sitoutuneet kristityt sanoivat, tekivät ja ajattelivat tiettynä aikana.30 Tällainen 

lähestymistapa mahdollisti Norwichin tapahtumien ainutlaatuisuuden käsittelyn ilman niiden 

kytkemistä laajempiin yleisteemoihin, kuten juutalaisvastaisuuteen tai muihin 

verisyytöspyhimyksiin. Tämä tutkielma jatkaa samankaltaisella lähestymistavalla, mutta 

keskittyy henkilöiden sijasta heitä yhdistäneen kultin historiaan. 

William Norwichlaisen kulttia on tutkittu ja käsitelty aikaisemminkin osana laajempia 

pyhiinvaellusta ja ihmeitä käsitteleviä teoksia. Ronald C. Finucanen Miracles and Pilgrims 

vuodelta 1977 käsittelee seitsemää englantilaista kulttia ja 3000 keskiajan ihmistä, jotka 

väittivät kokeneensa ihmeitä. Sen lisäksi hän käytti vertailukohteena kahta ranskalaista 

kulttia.31 William Norwichlaisen kultti on yksi noista englantilaisista kulteista, eikä sillä ole 

suoranaista yhteyttä muihin käsiteltäviin kultteihin. Finucane kartoitti Thomas 

Monmouthilaisen teoksen pohjalta Williamin kultin suosiota eri aikoina ja sitä, mistäpäin 

Englantia pyhiinvaeltajat saapuivat.32 Vanhuudestaan huolimatta Finucanen teos on 

säilyttänyt asemansa tutkimusalan klassikkona, jonka havainnot on vahvistettu useissa 

uudemmissa tutkimuksissa.33 Toinen varhainen teos samalta aihealueelta on Benedicta 

Wardin Miracles and the Medieval Mind vuodelta 1987, joka sisältää lyhyen osuuden 

Williamin ihmeistä.34 Vastaavanlaisia yleisteoksissa esiintyviä katsauksia löytyy myös 

esimerkiksi Patricia Healy Wasyliwin keskiajan lapsipyhimyksiä ja heidän kulttejansa 

 
28 Rose 2015, 235–236. 
29 Langmuir 1984, 821–822; McCulloh 1997, 698–699; Wasyliw 2008, 109–111. 
30 Rose 2015, 11. 
31 Finucane 1977, 9–11. 
32 Finucane 1977, 161–162. 
33 Edwards Obenauf 2016, 10; Schmoelz 2017, 57–59. 
34 Ward 1987, 68–76. 
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tarkastelevasta Martyrdom, murder and magic -teoksesta.35 Tutkimuskohteidensa vuoksi 

edellä mainitut teokset eivät anna kovinkaan kattavaa kuvaa Williamin kultin toiminnasta. 

Kultti on ilmiönä laajempi kuin yksittäiset ihmiset ja pyhiinvaeltajat sekä heidän kokemansa 

ihmeet. Huolimatta vähäisestä aikaisemmasta tutkimuksesta on myös aikaisemmista 

tutkimuksista löydettävissä näkemyksiä siitä, miten Williamin kultti muodostui. 

Kovinkaan kattavaa kuvausta Williamin kultin varhaisvaiheista ei ole aikaisemmin 

kirjoitettu. Simon Yarrow käsitteli vuonna 2006 lyhyesti Little St William of Norwich -

artikkelissaan Williamin perheen osuutta kultin edistämisessä.36 Jeffrey Cohen vastaavasti on 

maininnut ohimennen vuonna 2004 mahdollisuudesta, että Williamin perheen ympärille 

kehittyi aluksi tuomiokirkosta itsenäinen kultti.37 Jessoppin ja Jamesin aikalainen, 

juutalaisuuteen perehtynyt folkloristi Joseph Jacobs esitti jo vuonna 1897 lennokkaan teorian 

kultin taustasta. Hänen mukaansa William kuoli taikauskoisten perheenjäsentensä yrittäessä 

ristiinnaulita häntä väliaikaisesti siunauksen toivossa. Taikauskoisen käsityksen mukaisesti 

Kristuksen kärsimyksen jäljittely olisi tuonut siunausta pojalle ja perheelle. Pojan 

sairaskohtauksen aiheuttama säikähdys johti kuitenkin ruumiin piilottamiseen ja elävältä 

hautaamiseen sekä juutalaisten syyttämiseen tapahtuneesta.38 Suurempi osa tutkijoiden 

huomiosta on kiinnittynyt vuoden 1150 jälkeiseen aikaan, jolloin tuomiokirkko alkoi 

edistämään Williamin kulttia. Ei ole yksimielisyyttä miksi tuomiokirkko alkoi ajamaan asiaa 

vasta kuusi vuotta Williamin kuoleman jälkeen. 

Vanhoissa tutkimuksissa on toistuvasti esiintynyt väitteitä, joiden mukaan noihin 

aikoihin paikalle saapunut Thomas Monmouthilainen perusti William Norwichlaisen kultin 

tai keksi verisyytöksen.39 Verisyytöskertomuksen varhaista leviämistä tutkinut John M. 

McCulloh on kiistänyt väitteet, koska Williamin tarinasta on Thomasista riippumattomia 

lähteitä ja Vita et passio itsessään sisältää mainintoja kertomuksen leviämisestä ilman 

Thomasia.40 Thomasilla oli merkittävä asema kultin historian dokumentoinnissa ja Williamin 

pyhyyden edistämisessä, mutta hän ei perustanut kulttia. Simon Yarrow puolestaan yhdisti 

tuomiokirkon kultin nousun William Turben piispaksi pääsyyn vuonna 1146. Hänen 

argumenttinsa mukaan kultin edistämistä hidasti huomattavasti luostarinjohtaja Eliaksen ja 

sheriffi John de Chesneyn vastustus sekä Norwichin tuomiokirkon perustajan ja ensimmäisen 

 
35 Wasyliw 2008, 107–120. 
36 Yarrow 2006, 147–148. 
37 Cohen 2004, 64. 
38 Jacobs 1897, 750–754. Argumentti perustuu Thomasin ihmeinä pitämiin asioihin kuten ruumiin 

mätänemättömyyteen, minkä muka pitäisi todistaa pojan olleen elossa ruumiin löytöhetkellä. 
39 Ward 1987, 72; Langmuir 1984, 846. 
40 McCulloh 1997, 709–710. 
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piispan Herbert de Losingan mahdollinen vastentahtoinen suhtautuminen reliikkien 

keräämiseen. Kultin saatettiin myös pelätä vahingoittavan tuomiokirkon ja kruunun suhteita, 

koska juutalaiset olivat lainsäädännön kannalta suoraan kuninkaan alaisuudessa.41 E. M. Rose 

sen sijaan yhdistää kultin syntymisen ritari Simon de Noversin oikeudenkäyntiin, jonka hän 

on ajoittanut vuoteen 1150. Oikeudenkäynnissä Simonia syytettiin juutalaisen velkojansa 

murhauttamisesta edeltävänä vuonna. Ritarin puolustuksesta vastasi Norwichin piispa 

William Turbe, joka hyödynsi oikeudenkäyntiä nostaakseen esille juutalaisia vastaan esitetyn 

syytöksen kristityn pojan murhaamisesta, jossa Simonin juutalainen velkoja oli väitetysti 

näytellyt pääosaa. Piispa William Turben puolustuksessa murha muuttui oikeutetuksi 

kostoksi, jonka keskiössä oli vuonna 1144 kuollut William.42 Rosen teorian ongelmana on 

ajoitus, joka poikkeaa perinteisestä näkemyksestä. Thomas ei kirjoittanut ylös juutalaisen 

velkojan murhan ajankohtaa, mutta sen tiedetään tapahtuneen piispa Eborardin eläköidyttyä ja 

piispa Williamin vastustajan sheriffi John de Chesneyn kuoltua. Nämä asiat tapahtuivat 

vuonna 1146, mikä tukee oikeudenkäynnin olleen lähempänä vuotta 1147.43 Toinen Rosen 

poikkeava idea liittyy hänen ajatukseensa, jonka mukaan Williamin kultti ei kohdannut 

luostarin sisällä vastustusta vaan kaikki kritiikki tuli ulkopuolelta.44 Thomas kuvailee 

kuitenkin kirjassaan luostarinjohtaja Eliaksen vastustaneen toistuvasti kuolemaansa asti 

Williamin ruumiin kunnioittamista kirkon sisällä eikä Elias ollut kritiikissään yksin.45 Myös 

teoksen liturgisista viittauksista ja symboliikasta voi päätellä, että teos on suunnattu munkeille 

samoin kuin vastaukset Thomasin kohtaamaan kritiikkiin. 

Rose esittää syyksi Williamin pyhimyskultin synnylle pääpyhimyksen puuttumisen. 

Norwichin tuomiokirkolla oli useita pyhäinjäännöksiä, mutta se ei toiminut kenenkään pyhän 

hautapaikkana. Kaupunkiin haudattu pyhimys olisi parantanut kaupungin asemaa sosiaalisesti 

ja taloudellisesti sekä auttanut sitä kilpailussa muita uskonnollisia keskuksia vastaan. 

Tuomiokirkko itsessään oli omistettu pyhälle kolminaisuudelle ja se oli väitetysti etsinyt 

sopivaa pyhimystä vuodesta 1094, jolloin Norwichin ensimmäisen piispa Herbert de Losinga 

siirsi hiippakunnan keskuksen Thetfordista Norwichiin. Norwichin munkit yrittivät kytkeä 

kaupunkiaan menestyksettä pyhien Edmundin ja Felix Burgundilaisen kultteihin, mutta niiden 

keskuspaikat sijaitsivat muualla. Myös piispa Herbertistä yritettiin tehdä pyhimystä, mutta 

 
41 Yarrow 2006, 166–167. 
42 Rose 2015, 80–81.  
43 Jessopp & James 1896, lxxiv; Yarrow 2006, 130; Duffy 2018, 131. 
44 Rose 2015, 98. 
45 Yarrow 2006, 132–133; Despres 2010, 39; Duffy 2018, 132. 
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hänen maineensa oli simoniasyytösten tahrima.46 Rosen esittämä teoria on ongelmallinen 

siinä, että se kuvaa kultin syntymää lähes salaliittomaisena koko luostarin jakamana 

agendana. Kultin varhaishistorian ja Norwichin olosuhteiden tarkempi ymmärtäminen auttaisi 

todennäköisesti luomaan uskottavamman perustan kultin muodostumiselle. Mahdollisesti 

laajimman yhtenäisen Williamin kultin syntyolosuhteisiin liittyvän teorian on esittänyt Jeffrey 

J. Cohen vuonna 2004. 

Cohen esittää The Flow of Blood in Medieval Norwich -artikkelissaan niin sanotun 

postkoloniaalisen teoriansa, jonka mukaan vuoden 1066 normannivalloitus hajotti Englannin 

kielellisesti, kulttuurillisesti, poliittisesti ja taloudellisesti. Valloituksen negatiiviset seuraukset 

heijastuivat myös Norwichiin, jossa normannilaisittain nimetty köyhä anglosaksi William 

muodostui välineeksi jakautuneen kaupungin kristittyjen normannien ja anglosaksien 

yhdistämiseksi.47 Teoria on eri muodoissaan saavuttanut huomattavaa kannatusta. Sille on 

ilmaissut suoraan tukensa muun muassa Anna Sapir Abulafia. Simon Yarrow on puolestaan 

esittänyt samankaltaisen väitteen, että kultti muodostui lähentämään tuomiokirkkoa ja 

kansaa.48 Väitettä normannien ja anglosaksien välisistä ristiriidoista kultin aiheuttajana on 

kritisoinut pääasiassa Rose, joka on esittänyt vaihtoehdoksi epäonnistuneen toisen ristiretken 

(1147–1149) aiheuttamat ongelmat.49 Norwichin eri väestöryhmien välien lähentäminen oli 

todennäköisesti jossain määrin kultin ansiota, toisaalta on epäselvää muodostuiko kultti tätä 

tarkoitusta varten. Toinen ristiretki saattoi vaikuttaa jollakin tavalla kultin toimintaan, mutta 

ajoituksensa puolesta se ei kytkeydy kultin syntymään Rosen esittämällä tavalla. Toinen 

vähän tutkittu aihe Williamin kultin ympärillä liittyy kultin viimeisiin vuosiin ja 

sammumiseen. 

Williamin kultin viimeisistä hetkistä ei ole esitetty kovinkaan kattavia selvityksiä. 

Finucane esitti pyhiinvaeltajatutkimuksensa osana todisteita kultin jatkuvasti laskeneista 

osallistujamääristä. Hänen johtopäätöksensä oli kiinnostuksen ja uutuudenviehätyksen 

väheneminen vuosien saatossa, mikä melkein johti kultin sammumiseen.50 Rose puolestaan on 

väittänyt Williamin vedonneen tuomiokirkon ulkopuolella pääasiassa lapsiin ja naisiin 

vaikutusvaltaisten sukujen päämiesten sijaan.51 Molemmissa tapauksissa lienee osittain kyse 

oireesta ennemmin kuin aiheuttajasta. Kultin heikko leviämiskyky ennakoi sen loppua, mutta 

 
46 Rose 2015, 94–95. 
47 Cohen 2004, 27–28. 
48 Abulafia 2011, 262; Yarrow 2006, 141–142. 
49 Rose 2015, 5. 
50 Finucane 1977, 162. 
51 Rose 2015, 119–120. 



13 

 

ei selitä sitä tyydyttävästi. Tässä tutkielmassa kuihtumiskaudeksi nimetyn ajanjakson kannalta 

tärkeimpiin tutkimuksiin lukeutuu Joe Hillabyn The ritual-child-murder accusation: its 

dissemination and Harold of Gloucester. Kyseinen artikkeli käsittelee vuoden 1168 aikoihin 

ilmaantunutta verisyytöspyhimys Harold Gloucesterilaista, jonka jälkeen useita 

verisyytöstapauksia raportoitiin nopeasti ympäri Eurooppaa.52 Hillaby ei keskity Williamin 

kulttiin, mutta hänen selvityksensä auttaa ymmärtämään olosuhteita kultin viimeisinä aikoina 

ja verisyytösperinteen vaikutusta 1100-luvulla. William Norwichlaisen kultin tutkimuksen 

kannalta suurimmat rajoitteet liittyvät Thomas Monmouthilaisen asemaan parhaana 

käytettävissä olevana lähteenä. Thomasin pyhimyselämäkerran päätyttyä on mahdotonta 

seurata sen jälkeisiä tapahtumia, koska yhtä tarkkaa lähdettä ei ole enää saatavilla. 

 Thomas Monmouthilainen ei kuitenkaan ole lähteenä täysin ongelmaton. 

Pyhimyselämäkertana teos ei edes pyri antamaan kattavaa kuvaa Williamin kuolemaa 

ympäröivistä taustatekijöistä eikä teosta lukiessa huomaisi, että tuona aikana vallitsi 

sisällissota, jos sitä ei muuta kautta tietäisi. Kirjoitus käyttää myös liturgisia tyylikeinoja ja 

symboliikkaa, joiden ymmärtäminen on oleellista teoksen luotettavuuden ja tapahtumien 

todenperäisyyden arvioinnissa. Heather Blurtonin vuonna 2015 julkaistu The Language of the 

Liturgy in the Life and Miracles of William of Norwich -artikkeli on tärkeä selvitys Thomasin 

käyttämästä kielestä ja liturgisista vaikutteista. Näitä uskonnollisia ja kulttuurisia vaikutteita 

Norwich sai monikansallisen väestönsä, hyvien meriyhteyksiensä ja benediktiiniluostarinsa 

kautta runsaasti. Kaupunkina Norwich tarjosi ainutlaatuisen kasvualustan verisyytökselle sekä 

mahdollisti sen leviämisen manner-Eurooppaan.  

 
52 Hillaby 1994, 69. 
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Jakautunut Norwich 

Wensum-joen varrella sijaitseva Norwich oli Williamin elinaikana Englannin toiseksi suurin 

kaupunki. Se toimi Itä-Englannin kirkollisena, hallinnollisena ja taloudellisena keskuksena, 

jonka asema näkyi myös kaupungin suurissa kivisissä rakennelmissa. Wensum- ja Yare-

jokien tarjoama meriyhteys hyödytti alueen kauppaa mahdollistamalla yhteyden 

Pohjanmerelle.53 Vuoden 1066 normannivalloitusta edeltänyt Norwich koki historiansa 

suurimmat muutokset 1100-luvun puoliväliin tultaessa. Ranskankieliset valloittajat teettivät 

itselleen oman asuinalueen vuosien 1071–1075 välillä, rakennuttivat kivisen linnan vuoden 

1120 tienoilla ja viimeistelivät tuomiokirkon yhteydessä toimineen luostarin vuonna 1148.54 

Normannien rakennushankkeet Norwichissa johtivat useiden anglosaksien kotien 

tuhoamiseen. Pelkästään Norwichin linnoituksen rakentamiseksi hankittiin tilaa tuhoamalla 

98 anglosaksista asuinrakennusta.55 Piispa Herbert de Losinga (1091–1119) osti suuren osan 

Norwichia pystyttääkseen tuomiokirkkonsa, jonne hän asetti piispanistuimen vuonna 1095. 

Tuomiokirkon paikalla sijaitsi aiemmin tiheä asutuskeskus, joka sai väistyä uuden 

rakennuksen tieltä.56 Simon Yarrow on argumentoinut tästä johtuen, että Williamin kultin 

osittainen tavoite saattoi olla tuomiokirkon ja tavallisen kansan välien parantaminen sekä 

lähentäminen.57 Norwichin historiaa tuona aikana leimasivat kuitenkin useat tuoreemmat 

väkivaltaisuudet, joiden syiksi on teoretisoitu anglosaksien ja normannien välistä 

vastakkainasettelua ja ristiretkeläisinnostusta. 

Jeffrey J. Cohen esittää The Flow of Blood in Medieval Norwich -artikkelissaan, että 

normannivalloitus aiheutti kansallisen trauman, joka johti tarpeeseen etsiä keino kuvitella 

jakautunut väestö jälleen yhtenäiseksi. Argumentin mukaan tämä yhteisen identiteetin 

rakentaminen kielellisesti, kulttuurisesti, poliittisesti ja taloudellisesti eriarvoistuneen 

kansakunnan kesken kesti vuosisatoja. Normannilaisittain nimetty köyhä anglosaksi William 

muodostui välineeksi häivyttää kaupungin jakolinjat ja valloituksesta syntyneet traumat.58 E. 

M. Rosen mukaan normannien ja anglosaksien välisiä riitoja merkittävämpi tekijä Williamin 

aikana olivat sisällissota ja toinen ristiretki. Kuningas Stephen (1096–1154) kävi pitkäaikaista 

sisällissotaa serkkunsa Matilden (1101–1167) kanssa. Sota alkoi Matilden isän kuningas 

Henrik I:n kuoltua 1135 ja ratkesi vasta vuonna 1154, jolloin Stephen kuoli. Ajan poliittisia 

 
53 Rose 2015, 5. 
54 Lavezzo 2014, 256–257. 
55 Cohen 2004, 33. 
56 Cohen 2004, 37–38. 
57 Yarrow 2006, 142. 
58 Cohen 2004, 27–28. 
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oloja sotki myös toinen ristiretki vuosina 1147–1149.59 Gillian Bennett väittää vastaavasti 

pohtiessaan syytä juutalaisten karkotukselle vuonna 1290, että ristiretki-innostuksella ja 

hallitsijoiden muuttuneilla asenteilla juutalaisia kohtaan oli suurempi vaikutus Englannissa 

ilmenneen juutalaisvastaisuuden ilmaantumiseen kuin lapsimurhasyytöksillä. Hänen 

mukaansa rituaalimurhasyytökset olivat oire ajan muusta juutalaisvastaisuudesta eivätkä sen 

aiheuttaja.60 Englanninjuutalaiset olivat normannien tapaan tulokkaita, joiden historia maassa 

alkaa vastaavasti vuonna 1066. 

Juutalaiset saapuivat todennäköisesti William Valloittajan kanssa Normandian 

Rouenista Lontooseen työskentelemään aloilla, jotka liittyivät luksustuotteiden kauppaan, 

rahanvaihtoon ja -painamiseen. Juutalaisia ja heidän omaisuuttaan pidettiin suoraan 

kuninkaan alaisina eikä paikallinen ja kirkollinen laki koskettanut heitä. On myös 

mahdollista, että William Valloittaja halusi hyödyntää juutalaisia Lontoossa vähentääkseen 

anglosaksisten kauppiaiden vaikutusvaltaa.61 Juutalaisten tarkkaa saapumisajankohtaa 

Norwichiin ei tunneta. Anna Abulafia uskoo Jeffrey Cohenin tavoin, että William 

Norwichlaisen hagiografia syntyi mahdollisesti yrityksenä luoda yhtenäisyyttä kaupungin 

kristittyjen keskuuteen.62 Englanninjuutalaiset olivat ranskankielisiä, kirjoittivat hepreaa ja 

mahdollisesti osasivat latinaa. On erittäin epätodennäköistä, että he osasivat englantia, mikä 

erotti heidät anglosakseista.63 Uusina tulokkaina ja suurelle osalle väestöstä vieraana ryhmänä 

juutalaiset olivat mahdollisesti helppo kohde erilaisille huhuille. 

Thomas Monmouthilaisen esittelee juutalaisvastaisena todisteena juutalaisuudesta 

kristinuskoon kääntyneen munkki Theobaldin, jonka tunnustus entisestään erottaa juutalaisia 

muista norwichlaisista. Theobald väitti juutalaisten johtajien siirtyvän vuosittain Espanjasta 

Narbonneen, jossa he arpovat minkä juutalaisyhteisön tulee uhrata kristitty lapsi Jumalalle ja 

pilkata samalla Kristusta, jotta he voisivat palata kotimaahansa.64 Tällä kertomuksella on 

yhtymäkohtia nykyaikaisempiin juutalaisvastaisiin salaliittoteorioihin kuten Siionin viisaiden 

pöytäkirjoihin. Sen takia Johannes Heil on antanut tapaukselle nimeksi Narbonnen viisaiden 

pöytäkirjat.65 Erilaiset ajatukset juutalaisten juonittelusta kristillistä maailmaa vastaan eivät 

kuitenkaan olleet uusia. Ensimmäisen ristiretken (1096) yhteydessä oli levinnyt väitteitä, että 

 
59 Rose 2015, 5. 
60 Bennett 2005b, 311–313. 
61 Abulafia 2011, 256–257. 
62 Abulafia 2011, 262. 
63 Rose 2015, 38. 
64 Jessopp & James 1896, 93–94. 
65 Heil 2012, 59–60. 
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muslimit tuhosivat Jerusalemin hautakirkon Orléansin juutalaisten pyynnöstä.66 Theobaldin 

kertomuksen kummallisuuden vuoksi sitä on usein pidetty Thomasin luomana sepitteenä 

vailla historiallista pohjaa. Toisaalta vakuuttavimman todisteen munkki Theobaldin 

olemassaolosta on esittänyt Joseph Jacobs vuonna 1897. Jacobsin mukaan Narbonne oli 

aikansa merkittävimpiä juutalaisen oppineisuuden keskuksia eikä Thomas olisi voinut tietää 

tätä.67 Myöhemmistä tutkijoista esimerkiksi Gavin Langmuir on tukenut Jacobsin 

argumenttia, ja Rose on esittänyt mahdollisen teorian Theobaldin henkilöllisyydestä.68 

Williamin kultin kannalta Theobaldin varsinaista taustaa tärkeämpää on hänen väitteensä 

Williamin kuolemaa koskevista tapahtumista. Cohenin mukaan tämä maailmanlaajuinen 

juutalainen salaliitto teki juutalaisista kansainvälisen joukkion, joka ei maanpakolaisuutensa 

ja olemuksensa puolesta muistuta muita norwichlaisia.69 Norwichin juutalaisvastaisuus ei 

alkanut William Norwichlaisen väitetystä marttyyrikuolemasta vaan jo Herbert de Losingalta 

on säilynyt juutalaisvastaisia saarnoja. Norwichin tuomiokirkon ja paikallisten maallikkojen 

keskuudessa esiintynyt epäluulo tai suoranainen juutalaisviha saattoi olla jossain määrin 

niiden aiheuttamaa.70 Paikallisten vaikutteiden lisäksi syitä verisyytöslapsipyhimysten 

synnylle on haettu laajemmista kulttuuri-ilmiöistä. 

Väestönkasvu ja oppineisuuden nousukausi, joka tunnetaan 1100-luvun renessanssina, 

lisäsivät kiinnostusta vanhempi-lapsisuhteeseen tuon ajan kristikunnassa. Taiteessa suosiotaan 

lisäsivät sekä neitsyt Maria että Jeesuksen lapsuus, josta korostettiin hänen inhimillisiä 

piirteitään.71 Liturgiseen draamaan ilmaantuivat 1000-luvulla suositut Planctus Mariae -

valitusvirret, jotka kuvasivat neitsyt Marian surua poikansa kuoleman vuoksi. Seuraavalla 

vuosisadalla nämä valitusvirret vakiinnuttivat muotonsa, ja juutalaisten osana oli usein toimia 

niissä Marian vastustajina sekä tulla tuomituiksi. Thomas Monmouthilaisen yhteys Planctus 

Mariae -perinteeseen tulee hänen benediktiinilaistaustansa kautta, koska kyseinen perinne oli 

suosittua benediktiinilaisten keskuudessa.72 Toinen uskonnolliskulttuurillinen 

kehityssuuntaus, joka vaikutti lapsipyhimysten taustalla, oli kuningas Herodeksen 

surmaamien ”pyhien viattomien” kultin suosion nopea kasvu 1100-luvulla. Aikaisemmin 

murheellisena päivänä tunnettu pyhien viattomien päivä muuttui iloisemmaksi, koska lasten 

tulkittiin kastaneen itsensä verellä ja surevat äitinsä kyynelillä. Augustinuksen käsityksen 

 
66 Kuparinen 2008, 59–60. 
67 Jacobs 1897, 752. 
68 Langmuir 1984, 835–836; Rose 2015, 83. 
69 Cohen 2004, 46–47. 
70 McCulloh 1997, 738. 
71 Wasyliw 2008, 91. 
72 Blurton 2015, 1064–1066.  
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mukaan Herodeksen surmaamien lasten osa oli palaa helvetissä kastamattomina, minkä sijasta 

keskiajan teologit sallivat heille paikan taivaassa. Keskiajan kristillisissä tulkinnoissa pyhistä 

viattomista tuli kristittyjä ja heidän murhaajistaan juutalaisia.73 Nämä kansainväliset ilmiöt 

saattoivat edesauttaa Williamin kultin synnyssä, mutta paikalliset tekijät mahdollistivat sen. 

Anglosaksien keskuudessa murhattujen lasten kunnioittaminen marttyyreina oli yleistä, 

vaikka kuolemaan ei liittyisikään uskonnollista taustaa. Patricia Healy Wasyliwin mukaan 

anglosaksisesta Englannista tunnetaan useita lapsipyhimyksiä, joiden murhaajat olivat 

kristittyjä, usein lähisukua, ja syyt poliittisia. Pyhimykseksi julistamisen mahdollisti 

kansanomainen ymmärrys marttyyriudesta ja kanonisointioikeuden vakiintumattomuus paavin 

yksinoikeudeksi.74 Norwichin lähialueella tunnettiin myös lapsimarttyyri Foy (Faith), jolle 

Robert Fitzwalter ja hänen vaimonsa Sybil de Chesney perustivat pyhäkön Norwichin 

lähistöllä sijaitsevaan Horsham St Faithin kylään vuonna 1100. Kultin yhteyksiä Williamin 

kulttiin on teoretisoitu, koska Benedicta Wardin mukaan molempien ihmeissä on 

samankaltaisuuksia.75 Robertin ja Sybilin pojasta tuli Norwichin sheriffi John de Chesney, 

joka tunnetaan juutalaisten puolustajana Williamin murhan yhteydessä. Yarrow on esittänyt 

tämän osasyynä sheriffin innolle vastustaa tuoretta lapsipyhimyksen kulttia, työhönsä 

liittyvien ja kunniallisempien motiivien ohella.76 Myös Norwichin tuomiokirkossa vaikutti 

ilmiöitä, jotka tukivat paikallisen kultin kehittymistä. 

Pappien avioliitot olivat Norwichissa yleisiä, mikä erotti sen oikeaoppisemmista 

hiippakunnista. Thomas Monmouthilainen nimeää Vita et passio -teoksessa useita naimisissa 

olevia pappeja, joista osalla oli myös lapsia. Heidän asemaansa ei kuvata mitenkään 

huonompana, kuin aviottomia eikä heihin kohdistu teoksessa kritiikkiä. Paavien paheksunta 

käytäntöä kohtaan ei toiminut Norwichissa.77 Westminsterin kirkolliskokouksen yrittäessä 

hävittää pappien avioliittoja vuonna 1102 Norwichin piispa Herbert de Losingan tiedetään 

vastustaneen suunnitelmaa. Herbertin mukaan hänen hiippakuntaansa ei löytyisi pappeja, jos 

kielto toteutuisi.78 Naimisissa olleet kirkonmiehet muodostivat laajan suhdeverkoston, joka 

yhdisti useita ihmisiä toisiinsa. Myös William Norwichlainen oli sukunsa kautta osa tätä 

verkostoa, mikä todennäköisesti vaikutti hänen suosionsa taustalla. 

  

 
73 Rose 2015, 212–216. 
74 Wasyliw 2008, 73–74. 
75 Ward 1987, 75–76. 
76 Yarrow 2006, 145–146. 
77 Jessopp & James 1896, xv. 
78 Cohen 2004, 51. 
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Williamin elämä ja kuolema 

Thomas Monmouthilainen nimeää Williamin vanhemmiksi Wenstanin ja Elvivan, jotka elivät 

maaseudulla. Hän esittelee vanhempien alhaisen taustan ja köyhyyden puolustukseksi, ettei 

Jeesustakaan haitannut syntyä köyhien keskuuteen. Elvivan isäksi hän nimeää ”omana 

aikanaan kuuluisan” pappi Wlwardin (Wulward).79 William syntyi Thomasin mukaan 

kynttilänpäivänä ja hänet kastoi Haveringlandin kylän pappi.80 Thomas ei varsinaisesti 

koskaan nimeä Williamin vanhempien kotipaikkaa, mutta papin perusteella hänen on ajateltu 

kasvaneen Haveringlandissa.81 Kahdeksanvuotiaana William muutti Norwichiin 

opiskelemaan nahkurin ammattia. Hän asui Wulward-nimisen miehen luona, joka nimestään 

huolimatta ei ollut hänen isoisänsä.82 Williamin sukulaisten nimien osalta on erikoista, että 

heillä on anglosaksiset nimet siinä, missä William on nimetty normannilaisittain. E. M. Rose 

pitää mahdollisena, että vuokraisäntä Wulward oli jollain tapaa sukua Williamille ja nimi 

kiersi suvussa. Rosen mukaan Wulward oli mahdollisesti myös Williamin alkuperäinen 

anglosaksinen nimi.83 Aikaisemmat tutkimukset ovat ainoastaan esitelleet mahdollisuutta, että 

William oikeasti kastettiin normanninimellä yhdessä veljensä Robertin kanssa.84 Rosen teoria 

on kiinnostava mutta on uskottavampaa, että Williamin perhe kopioi eliittikulttuuria 

nimeämällä lapsensa yläluokkaisemmin. Williamin suvun maalaisuus ja köyhyys ovat myös 

asioita, jotka vaativat tarkastelua. 

Jessopp ja James toteavat esipuheessaan Williamin isän olleen maanviljelijä.85 Rose on 

kyseenalaistanut tämän, koska alkuperäisteksti ei missään vaiheessa nimeä kenenkään 

Williamin sukulaisen ammatiksi maanviljelijää. Myös Williamin asuinpaikasta kaupungissa, 

työpaikasta nahkurina, luku- ja kielitaidosta, mikä ilmenee muun muassa hänen juutalaisista 

asiakkaistaan voi päätellä, ettei hän ollut erityisen köyhä. Rosen mukaan kuvaus Williamin 

köyhyydestään kertonee enemmän Thomasin omasta yläluokkaisuudesta.86 Jeffrey Cohen on 

aikaisemmin huomioinut Williamin äidinpuoleisen suvun kirkolliset yhteydet. Elvivan isä oli 

Thomasin mukaan aikoinaan kuuluisa pappi, ja hänen siskonsa oli naimisissa pappi Godwin 

Sturtin kanssa. Heidän sukunsa oli oletettavasti asunut alueella jo pitkään ja vakiinnuttanut 

asemansa. Cohen kuitenkin huomauttaa, että heidän kirkkonsa ovat kyläkirkkoja eikä heillä 

 
79 Jessopp & James 1896, 10–11. 
80 Jessopp & James 1896, 12–13. 
81 Jessopp & James 1896, lxv; Rose 2015, 28. 
82 Jessopp & James 1896, 14–16. 
83 Rose 2015, 31. 
84 Cohen 2004, 59; Yarrow 2006, 147. 
85 Jessopp & James 1896, lxv. 
86 Rose 2015, 28–30. 
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ole vastaavaa asemaa tuomiokirkossa ja linnassa kuin normanneilla.87 Toisaalta Rose on 

löytänyt kirjeitä piispa Herbert de Losingalta, jotka oli mahdollisesti osoitettu Godwin 

Sturtille mikä viittaa perheen läheisiin väleihin tuomiokirkkoon. Rose on myös löytänyt 

asiakirjan, jossa diakoni Godwin ja hänen vaimonsa lahjoittivat maansa ja omaisuutensa 

päästäkseen munkiksi tuomiokirkkoon.88 Williamin äidin isä pappi Wlward esiintyy tekstissä 

lahjakkaana näkyjen tulkitsijana ja hänen väitetään olleen kuuluisa.89 Rose on etsinyt 

mahdollisen viittauksen Wlwardiin pyhän Edmundin De miraculis Sancti Eadmundi -

hagiografiasta, joka väittää Edmundin pelastaneen Wlwardin myrskystä.90 Jos tämä kertomus 

todella mainitsee Williamin isoisän se voi olla mahdollinen selitys hänen kuuluisuudellensa. 

Nämä Williamin kirkolliset yhteydet olivat todennäköisesti huomattavassa asemassa hänen 

nousussaan paikalliseksi pyhimykseksi. Pyhimykseksi pääsy ei toisaalta olisi onnistunut ilman 

juutalaisia. 

Williamin ensikohtaaminen juutalaisten kanssa tapahtui Thomasin mukaan Norwichissa 

Williamin työpaikalla. Juutalaiset toivat hänelle viittojaan ja vaatteitaan korjattaviksi. Thomas 

esittää useita mahdollisia syitä, miksi juutalaiset asioivat juuri hänen kanssaan. Näitä olivat 

hänen taitonsa ja viattomuutensa, sekä mahdollisuus että lapselta saisi halvemman hinnan. 

Thomas itse uskoo, että kaikki tapahtui osana Jumalan suunnitelmaa, joka oli 

ennaltamäärännyt Williamin marttyyriksi. Juutalaiset valitsivat 12-vuotiaan Williamin 

kohteeksensa, mutta Godwin ja vuokraisäntä Wulward kielsivät häntä viettämästä aikaa 

juutalaisten kanssa.91 Tämä pakotti juutalaiset värväämään lähettilään, jonka tehtävä oli 

valehdella, että hän olisi arkkidiakonin kokki ja tarvitsisi Williamin keittiöapulaiseksi. 

Williamin äiti vastusteli, mutta suostui lopulta antamaan poikansa miehen mukaan Williamin 

pyynnöstä. Williamin isä oli kuollut tuohon aikaan.92 William ja mies kulkivat Norwichiin 

ohittaen Williamin tädin talon, josta täti käski tyttärensä vakoilla heidän kulkuaan. Tyttö näki 

heidän menevän erään juutalaisen asunnolle.93 Thomasin mukaan juutalaiset kohtelivat 

Williamia hyvin, kunnes oman uskontonsa pääsiäispäivänä (keskiviikkona) he kiduttivat 

häntä moninaisilla tavoilla.94 He asettivat hänelle suukapulan (teseillun), joka kiristettiin 

mahdollisimman tiukaksi. Suukapulan lisäksi he kietoivat hänen päähänsä köyden, jossa oli 

 
87 Cohen 2004, 50–51. 
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91 Jessopp & James 1896, 14–16. 
92 Jessopp & James 1896, 16–19. 
93 Jessopp & James 1896, 19. Tyttö ei myöhemmin esiinny todistajana oikeudessa vaan kertomus jää irralliseksi. 
94 Jessopp & James 1896, 20, 23. Oikeasti vuonna 1144 juutalaisten pääsiäispäivä oli lauantaina 25. maaliskuuta 

ja kristittyjen sunnuntaina 26. Thomasin kirjoituksessa murha tapahtui kuitenkin keskiviikkona 22. maaliskuuta. 
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kolme solmua luomassa painetta otsaan ja ohimoille. Tämän köyden päät sidottiin 

mahdollisimman kireäksi takaraivon alueelle. Loput köydestä vedettiin kaulan ympäri ja 

sidottiin leuan alle viidenneksi solmuksi.95 Tästä juutalaiset väitetysti jatkoivat 

”ristiinnaulitsemalla” Williamin rakennelmaan, joka muistutti ristiä olematta sellainen. 

Tavallinen kidutus muuttui rituaalimurhamaisemmaksi juutalaisten kiinnittäessä hänet 

kolmeen pylvääseen. Thomas Monmouthilaisen mukaan Williamin ruumiin myöhempi 

tarkastelu paljasti, että hänen oikea jalkansa ja kätensä oli sidottu narulla. Vasen jalka ja käsi 

oli sen sijaan naulattu kahdella naulalla. Pylväiden olemassaolosta Thomas kuuli 

nimettömiksi jääviltä todistajilta, jotka olivat nähneet rakennelman juutalaisen talossa. 

Juutalaiset väitetysti lävistivät Williamin ruumiin vasemmalta puolelta sydämeen asti, miltei 

tappaen hänet. Williamia pidettiin elossa mahdollisimman kauan kaatamalla kiehuvaa vettä 

puhdistamaan haavaa ja tyrehdyttämään verenvuotoa.96 Thomas väittää kuulleensa jälkikäteen 

juutalaiselta todistajalta, mitä Williamin kuoleman jälkeen tapahtui. Williamin kuoltua 

juutalaiset sopivat ruumiin hävittämisestä. Omalle maalle piilottamisen sijaan juutalaiset 

päätyvät kuljettamaan ruumiin mahdollisimman kauas, jotta epäilykset eivät kohdistuisi 

heihin.97 Ruumiin hävityspaikaksi valittiin Thorpen metsä, minne se kuljetettiin säkissä 

pitkäperjantaina. Ruumiinkuljettamisesta vastasi juutalainen, jonka nimeksi Thomas kertoo 

ainoastaan Deus-adiuuet (”Auttakoon Jumala”). Alkuperäisen nimen on perinteisesti tulkittu 

olevan heprealaisittain Eleazar.98 E. M. Rosen mukaan on todennäköisempää, että kyseessä 

englanninjuutalaisten keskuudessa Eleazaria huomattavasti yleisempi Deulesalt (ransk. Dieu-

le-saut).99 Ruumiin löysi pääsiäislauantaina ennen aamunkoittoa nunna Legarda, joka ei 

uskaltanut lähestyä sitä. Myöhemmin samana päivänä nimettömäksi jäävä talonpoika kertoi 

ruumiista työkierroksella olleelle metsänvartija Henry de Sprowstonille, joka puolestaan 

ilmoitti löydöstä perheelleen sekä sprowstonilaiselle papille.100 

Metsänvartija ja pappi keskustelivat ruumiinhautaamisesta Sprowstonin kirkkomaille, 

mutta pappi päätti sen saavan odottaa pääsiäissunnuntain yli. Tarina ja huhu löytyneestä 

ruumiista alkoi kuitenkin kiertämään lähiseuduilla. Maanantaina Henry kävi yhdessä 

perheensä kanssa hautaamassa ruumiin löytöpaikalle.101 Tieto ruumiista kulkeutui Williamin 

ystäville, joiden kautta sen sai tietää myös hänen tätinsä aviomies, pappi Godwin Sturt. 

 
95 Jessopp & James 1896, 19–20. 
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100 Jessopp & James 1896, 32–35. 
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Godwin matkasi poikiensa diakoni Alexanderin ja, Williamin veljen, Robertin kanssa paikalle 

tunnistamaan ruumista.102 Aikaisempi kuvaus on maallistettu versio Williamin viimeisistä 

hetkistä Thomas Monmouthilaisen kuvauksen mukaisesti siten, että siitä on poistettu kaikki 

ihmeet. Thomasin kertomus tapahtumista sisältää useita mainintoja Williamin lapsena 

tekemistä ihmeistä ja ihmisten enneunista, jotka paljastivat Williamin pyhyyden sekä useista 

kuolemanjälkeisistä ihmeistä. Kuvaus Williamin ruumiin löytymisestä sisältää vastaavia 

ihmeitä mukaan lukien yliluonnollisen valon, joka paljasti hänen ruumiinsa olinpaikan. 

Löytyessään ruumis tuoksui hyvältä ja oli mätänemätön eivätkä eläimetkään voineet lähestyä 

sitä. Historiallisen Williamin tutkiminen pyhän Williamin sijaan sisältää omat haasteensa, 

koska on mahdotonta sanoa varmasti, mitä tuolloin todella tapahtui. Suurimmat epäselvyydet 

liittyvät todennäköisimmin kuolemaan ja viimeisiin vaiheisiin. 

Williamin ristiinnaulitsemiskuvauksen omituisuuksiin on tutkimushistoriassa kiinnitetty 

runsaasti huomiota. Gavin Langmuir ihmetteli suukapulaa, kidutusköyttä ja kiehuvaa vettä, 

jotka eivät liity mitenkään ristiinnaulitsemiseen. Myös haavoista annettu kuvaus ei vastaa 

perinteistä ristiinnaulitsemista. Julma kidutusmurha, jonka jälkeen ruumis jätettiin metsään 

eläinten ja luonnon armoille, sitten haudattiin ja kaivettiin ylös, turmelee alkuperäisen murhan 

jäljet, jos ei usko Thomasin väitettä ruumiin turmeltumattomuudesta.103 Gillian Bennett vei 

epäilyksensä pidemmälle kyseenalaistamalla alkuperäisen William-kertomuksen aseman 

verisyytöksenä. Verisyytöskertomukselle on ennen kuulumatonta, että juutalaiset pyrkivät 

tyrehdyttämään verenvuodon kiehuvalla vedellä. Alkuperäinen murhakuvaus ei sisällä 

itsestään selviä rituaalimotiiveja ja selkeimmät argumentit teon rituaalimurhamaisuudelle 

esiintyvät vasta toisessa kirjassa, jossa juutalaiskäännynnäinen Theobald kertoo juutalaisten 

vuosittaisista uhrirituaaleista.104 Bennett päättelee Thomasin joutuneen sovittamaan 

kertomuksensa silminnäkijöiden antamiin kuvauksiin, minkä takia hän ei voinut kuvailla 

perinteisempää ristiinnaulitsemista.105 Thomas luultavasti oivalsi itsekin kuvauksessaan olevat 

puutteet, mutta käänsi ne juutalaisten ovelan juonittelun syyksi. Esimerkiksi Williamin 

ristiinnaulitsemisessa käytettiin naulojen lisäksi myös köyttä, jotta sitä ei suoraan 

tunnistettaisi juutalaisten tekemäksi ristiinnaulitsemiseksi.106 Toinen vastaava selittely-yritys 

liittyy ruumiin löytymispaikkaan, joka sijaitsee lähempänä anglosaksien kuin juutalaisten 
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asuinaluetta.107 Thomas Monmouthilaisen kuvaus Williamin viimeisistä vaiheista ei 

kuitenkaan ollut ainoa Norwichin lähiseuduilla levinnyt tarina Williamin kuolemasta. 

Peterboroughin kronikoitsija antoi Williamin ristiinnaulitsemisesta huomattavasti 

perinteisemmän kuvan Anglosaksien kronikassa. Hänen mukaansa William koki samaa 

kidutusta kuin Kristus, jonka jälkeen juutalaiset ristiinnaulitsivat ja hautasivat hänet.108 John 

McCullohin mukaan Anglosaksien kronikan tiedot eroavat Thomas Monmouthilaisen 

väitteistä sen verran, että ne todennäköisesti syntyivät toisistaan riippumattomina. 

Huomattavina ristiriitaisuuksina kronikka väittää Williamin kuolleen pitkäperjantaina vuonna 

1137, kun Thomasin mukaan kuolema tapahtui pääsiäistä edeltävänä keskiviikkona vuonna 

1144.109 Heather Blurtonin havainnon mukaan Williamin kuoleman sijoittaminen 

pääsiäisviikolle yhdisti sen Kristuksen kuolemaan, siinä missä yhteys juutalaisten pääsiäiseen 

sai sen vaikuttamaan juutalaiselta rituaalilta.110 Sekä Anglosaksien kronikan että Thomasin 

kuvaukset Williamin viimeisistä vaiheista ovat värittyneitä ja ne syntyivät useita vuosia 

Williamin kuoleman jälkeen. Williamin todellinen kuolinsyy on jäänyt arvoitukseksi. 

Gavin Langmuir on argumentoinut, että Williamin kuolinsyytä tärkeämpää on kysyä, 

kuka ensimmäisenä syytti juutalaisia, kollektiivisena ryhmänä, kristittyjen lapsien 

rituaalimurhaamisesta kuin kuka oikeasti tappoi Williamin.111 Williamin kuolemasta on 

esitetty useita teorioita, jotka ovat sisältäneet muun muassa kataleptisen kohtauksen, 

seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä tapahtuneen murhan tai muun henkirikoksen, jonka 

tekijä on jäänyt tuntemattomaksi.112 E. M. Rose on esittänyt mahdollisena vaihtoehtona 

itsemurhan, joka tuona aikana oli suuri häpeä tekijälle ja hänen suvulleen.113 Kaikki teoriat 

Williamin ”todellisesta kuolinsyystä” perustuvat enemmän tai vähemmän rivien välistä 

lukemiseen ja spekulointiin. Niiden todistaminen on mahdotonta Thomasin tarjoamalla 

puolueellisella todistusaineistolla, joka pyrkii todistelemaan juutalaisten syyllisyyttä. 

Williamin kultin muodostumisen kannalta olennaista on, että murhasta syytettiin juutalaisia, 

joiden uskottiin tehneen sen uskonnollisista syistä. Tarinan levinneisyys ja eroavaisuudet siinä 

saattavat viitata useisiin toisistaan riippumattomiin kultteihin, jotka toimivat itsenäisesti. 

Williamin ympärille keskittyneen kultillisen toiminnan muodostumisen kannalta varhaisin 

mahdollinen aloituspiste on hänen kuolemaansa seurannut aika vuodesta 1144 eteenpäin. 

 
107 Jessopp & James 1896, 24–26. 
108 The Peterborough Manuscript 1137, 265. 
109 McCulloh 1997, 713. 
110 Blurton 2015, 1061. 
111 Langmuir 1984, 821–822. 
112 Bennett 2005, 135. 
113 Rose 2015, 21. 
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Kultin kolme vaihetta 

Williamin kultin varhaisvaiheet: 1144–1150 

William Norwichlaisen kultin kannalta vuosi 1150 oli merkittävä, koska silloin Norwichin 

tuomiokirkko tarjosi hänelle lepopaikan munkkien hautausmaan sijaan kapitulisalista. 

Kyseistä vuotta voi myös pitää aikana, jolloin tuomiokirkko tunnusti Williamin kultin 

virallisesti ja jota seurasi jatkuvasti suuremmat kirkolliset kunnianosoitukset. Noihin aikoihin 

myös kulttia dokumentoinut Thomas Monmouthilainen aloitti työnsä, minkä takia kultin 

varhaishistorian kannalta tärkeimmät kehityskulut tapahtuivat ennen vuotta 1150. 

Todennäköisesti Williamin ruumiin löytyminen vuonna 1144 synnytti huhuja hänen 

kohtalostaan. Thomas väittää, että Williamin ruumiin löydyttyä metsästä tarina kiersi useina 

eri versioina kertojalta toiselle ja useat kiiruhtivat metsään tarkastelemaan ruumista. Monet 

näistä uteliaista ihmisistä päättelivät juutalaisten syyllisyyden tutkittuaan ruumiin jälkiä ja 

murhan tekotapaa. Väkijoukon keskuudessa levisi Thomasin mukaan halu tappaa juutalaiset, 

mutta pelko sheriffi John de Chesneyn kostosta sai heidät luopumaan ajatuksesta.114 Tuolloin 

Williamin asema pyhimyksenä ei ollut luultavimmin vakiintunut, minkä takia häneen 

yhdistettiin vain muutamia ihmeitä. 

William teki Vita et passio -teoksen mukaan ensimmäisen ihmeensä rinnasta 

vierottamispäivänään isänsä Wenstanin järjestämissä juhlissa. Juhlijoiden joukossa oli 

katumusharjoitusta tehnyt mies, jonka kädet oli kahlitut. William kosketti kahleita 

uteliaisuuttaan, minkä jälkeen ne särkyivät juhlijoiden hämmästykseksi. Hajonneet kahleet 

päätyivät Haveringlandin kirkkoon tapausta todistaneen papin mukana.115 Jo aikaisemmin 

ennen Williamin syntymää hänen äitinsä oli väitetysti nähnyt enneunen, joka todisti pojan 

pyhyyden ja tulevan marttyyrikuoleman.116 Näiden tarinoiden todistusarvoa vähentää se 

itsestäänselvyys, että tapahtunut ei herättänyt juhlijoissa pitkäkestoisempaa kiinnostusta 

William-vauvaan. Williamin äidin enneuni hänen lapsensa traagisesta kuolemasta ei 

puolestaan säilynyt äidin mielessä, vaikka uni kertoi lapsen kuolevan 12-vuotiaana ja sen 

tulkitsi äidinisä W(u)lward. Seuraavat ihmeet tapahtuivat Williamin kuoltua. 

Kuolleen Williamin ensimmäiseksi metsässä nähnyt nunna Legarda havaitsi ruumiin 

päästä ja jaloista nousevan kaksi valonsädettä, jotka muistuttivat valotikkaita. Hän myös 

huomasi lintuja, jotka yrittivät nokkia ruumista siihen kykenemättä.117 Vastaava varhainen 

 
114 Jessopp & James 1896, 35–37. 
115 Jessopp & James 1896, 12–13. 
116 Jessopp & James 1896, 10–12. 
117 Jessopp & James 1896, 32–33. 
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ihme tapahtui metsänvartija Henry de Sprowstonin mennessä hautaamaan ruumista, jolloin 

hän havaitsi ruumiin tuoksuvan kasveilta ja yrteiltä.118 Ruumista tunnistamaan matkanneet 

Williamin ystävät ja pappi Godwin Sturt poikiensa kanssa väittivät jonkin voimakkaan 

voiman siirtäneen maata pois Williamin ruumiin luota, kun he kaivoivat ruumista ylös. Hekin 

todistivat ruumiin poikkeuksellisesta tuoksusta.119 Godwinin palattua kotiinsa hänen 

vaimonsa, Williamin täti, Liviva kertoi unessa näkemästään näystä. Unessa Liviva seisoi torin 

viereisellä kadulla, josta juutalaiset piirittivät hänet ja repivät irti joko hänen oikean jalkansa 

(crus) tai ristinsä (crux).120 E. M. Rose on huomioinut, ettei näissä Williamin varhaisissa 

ihmeissä ole mitään poikkeuksellisen vakuuttavaa ja niitä raportoitiin erittäin vähän. 

Huomattavaa on myös, että kukaan ei tuonut lahjoja tai pyytänyt apua Williamilta ennen 

vuotta 1150. Rosen mukaan tästä johtuen on aihetta epäillä, että varhaiset ihmeet olivat 

ihmisten muistoja luonnollisista ilmiöistä.121 Näkyjen ja muiden syytösten osalta on 

huomattavaa, että ensimmäiset nimeltä mainitut Williamin kuolemasta juutalaisia syyttäneet 

henkilöt olivat hänen perheenjäseniään. 

Thomasin mukaan muutaman päivän kuluttua Williamin kuolemasta Godwin Sturt 

esitti kirkolliskokouksessa puheen, jossa hän syytti juutalaisia Williamin kuolemasta ja vaati 

näitä oikeuden eteen. Godwin käytti todisteinaan ”tietoa” juutalaisten ajoittaisista rituaaleista 

ja pojan haavoja. Godwin huomioi myös Williamin äidin valituksen, kuinka hän menetti 

lapsensa juutalaisille, ja Livivan näkemän näyn.122 John McCullohin mukaan Thomasin 

kirjoittamaa Godwinin kirkolliskokouspuhetta ei voi pitää sanatarkkana kopiona todellisesta 

puheesta, mutta esitystilaisuudesta voi päätellä juutalaisvastaisen syytteen olleen jossain 

määrin uskonnollinen. Juutalaiset olivat 1100-luvun Englannin lainsäädännössä suoraan 

kuninkaan alaisuudessa, mutta kirkolliskokouskäsittely antaa ymmärtää, että asia oli jollain 

tapaa myös kirkolliskokouksen toimivallan piirissä. Tämä viittaa siihen, että Godwin 

mahdollisesti syytti juutalaisia murhan lisäksi kristinuskon pilkkaamisesta.123 Godwinin 

tiedetään jo ennen Williamin kuolemaa suhtautuneen kielteisesti juutalaisiin. Hän oli yhdessä 

vuokraisäntä Wulwardin kanssa kieltänyt Williamia asioimasta juutalaisten kanssa.124 

 
118 Jessopp & James 1896, 37. 
119 Jessopp & James 1896, 38–39. 
120 Jessopp & James 1896, 40–41; Blurton 2015, 1063. Alkuperäisessä käsikirjoituksessa lukee risti, mutta jalka 

sopii paremmin asiayhteyteen. Kirjoittaja mahdollisesti piti juutalaisia ristinvihollisina. 
121 Rose 2015, 17–18. Ensimmäisen kirjan osalta näin, mutta toisessa kirjassa esiintyy lahjoja, jotka on päivätty 

vuoteen 1144. 
122 Jessopp & James 1896, 43–45. 
123 McCulloh 1997, 733–735. 
124 Jessopp & James 1896, 16. 
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Williamin kultin varhaisimpana apostolina Godwinin maine kuitenkin tahraantuu Thomas 

Monmouthilaisen myöhemmässä kirjassa, jossa jopa pyhä William tuomitsee setänsä. 

Thomas Monmouthilaisen mukaan Godwin Sturt keräsi suuret määrät omaisuutta 

parantamalla kansaa maksua vastaan Williamin suukapulalla pyhitetyllä vedellä. Lopulta 

Godwin vaati köyhältä naiselta kanaa maksuksi parantamisesta, naisen vakuutellessa 

maksukyvyttömyyttään. William suuttui Godwinille ja tappoi hänen siipikarjansa yön aikana, 

minkä seurauksena hän tajusi tehneensä vääryyttä.125 Jeffrey Cohenin mukaan tämä kertomus 

on mahdollinen todiste, että tuomiokirkon William-kultti halusi hävittää Williamin perheen 

ympärillä toimineen erillisen kultin. Cohen esittää vastaavanlaisena tapauksena Thomasin 

kertomuksen, jossa pyhä William vaati äitiään luopumaan rististään ennen kuolemaansa.126 

Williamin perheen ympärille muodostunut tuomiokirkosta erillinen kultti on mahdollinen, 

mutta puhtaasti teoreettinen asia. Toisaalta on mahdollista, että Williamin kuolemaa 

ympäröivät epäselvyydet vetivät puoleensa myös vähemmän järjestäytyneitä uskovia ja muita, 

jotka yrittivät hyötyä tilanteesta. E. M. Rosen löytöjen perusteella Godwinilla ja Williamin 

suvulla oli huomattavasti läheisemmät yhteydet tuomiokirkkoon kuin mitä Cohen väittää.127 

Cohenin mukaan on merkillepantavaa, että ensimmäiseksi juutalaisia Williamin kuolemasta 

syyttäneet olivat anglosakseja. Cohen myös esittää Godwinin tehneen Williamin kuolemasta 

uskonnollisen kysymyksen tarkoituksenaan yhdistää normannitkin yhteisen asian taakse.128 

Yhteinen asia ei kuitenkaan edennyt kirkolliskokouksessa johtuen maallisen oikeuden 

vastustuksesta. 

Godwin onnistui vakuuttamaan kirkolliskokouksen, joka päätyi kutsumaan juutalaiset 

paikalle todistamaan asiasta. Juutalaiset kuitenkin pyysivät avukseen sheriffi John de 

Chesneyn, joka ilmoitti kirkolliskokoukselle, ettei juutalaisten tarvitse kuninkaan ollessa 

poissa vastata kristittyjen syytöksiin. Kirkolliskokous vaati juutalaisia paikalle vielä kahdesti, 

mutta sheriffi esti tapauksen käsittelyn molemmilla kerroilla.129 Kirkolliskokouksen jälkeen, 

siihen osallistunut Pyhän Pancratiuksen luostarin johtaja Aimar pyysi Norwichin piispa 

Eborardilta (n. 1083–1150) Williamin ruumista mukaansa. Piispa kieltäytyi ja antoi käskyn 

haudata pojan Norwichin tuomiokirkon munkkien hautausmaalle.130 Thomasin mukaan 

hautaaminen toteutui 24. huhtikuuta, jolloin kuolemasta oli kulunut 32 päivää. Williamin 

 
125 Jessopp & James 1896, 192–193. 
126 Cohen 2004, 64; Jessopp & James 1896, 213–216. 
127 Rose 2015, 34–35. 
128 Cohen 2004, 54. 
129 Jessopp & James 1896, 46–49. 
130 Jessopp & James 1896, 49–50. 
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ruumis kuljetettiin kirkkoon pyhän ristin alttarin eteen, jossa hänen ruumiinsa puhdistamisen 

yhteydessä havaittiin edelleen olevan turmeltumaton. Kasvojen puhdistamisen yhteydessä 

Williamin sieraimista tuli tuoretta verta ja tilan täytti raikas tuoksu, mitä pidettiin hänen 

pyhyytensä merkkeinä. Seuraava ihme tapahtui hautaamisen yhteydessä. Haudankaivajien 

kaivaessa hautapaikkaa puuarkulle, he havaitsivat kaivamassaan kuopassa puhtaan sarkofagin, 

jollaisen olemassaoloa kukaan ei muistanut. Thomasin mukaan kaitselmus oli valmistellut 

kyseisen sarkofagin jo kauan sitten pyhälle Williamille.131 Thomasin ensimmäinen kirja 

päättyi tähän, mutta toinen kirja sisältää vielä muutamia Williamin ensimmäisistä ihmeistä. 

Williamin hautausvuonna 1144 hänen haudallaan olleen ruusun väitettiin kukkineen 

jopa talvella.132 Samana vuonna sairas ja vuoteenoma mies nimeltä Lewin, Wellsin kylästä, 

teki kuolemaa. Lewinin mukaan enkeli näytti hänelle ensiksi helvetin, mistä hän tunnisti 

useita ihmisiä, jotka pyysivät häntä varoittamaan eläviä sukulaisiaan. Lewin jatkoi matkaansa 

paratiisiin, jossa hän näki itselleen tuntemattoman pojan istuvan Herran jalkojen lähellä. 

Lewinin kysyttyä enkeliltä pojasta, enkeli vastasi pojan tulleen Norwichin juutalaisten 

surmaamaksi ja hänen haudallaan Lewin parantuisi sairaudestaan. Herättyään Lewin pyysi 

isäänsä matkustamaan Norwichiin ja selvittämään, missä juutalaisten tappaman pojan hauta 

sijaitsee. Isä epäonnistui tehtävässään kuultuaan pelkästään epävarmoja huhuja. Wellsin kylän 

pappi osallistui muutaman päivän päästä samaan kirkolliskokoukseen, jossa Godwin syytti 

juutalaisia Williamin murhasta, ja kertoi Lewinille haudan sijaintipaikan. Lewin parantui 

sairaudestaan ja antoi Williamille lahjaksi kynttilän ja kolikon, mitkä Thomas on kirjoittanut 

Williamin ensimmäisiksi lahjoiksi.133 Thomas jatkaa luettelemalla Williamin muita 

samankaltaisia parannusihmeitä, joita ei ole ajoitettu. Kultin toiminnan kannalta ainoa 

mainitsemisen arvoinen näistä liittyi dunwichlaiseen naiseen. 

 Thomasin mukaan nainen eli hurskaasti selibaatissa, vaikka useat halusivat avioon 

hänen kanssaan naisen kauneuden ja varakkuuden takia. Nainen eli isänsä kotona 

uskonnollista elämää, mikä sai paholaisen lähettämään faunin tai incubuksen häntä 

viettelemään. Olento muuttui komeaksi ihmismieheksi ja saapui toistuvasti naisen luokse 

piittaamatta lukituista ovista ja vartijoista. Naisen vanhemmat tajusivat vieraan olevan paha 

henki, koska sitä oli mahdotonta pitää loitolla. Olento vieraili päivittäin ja muuttui 

väkivaltaisemmaksi huomattuaan lahjojen olevan tehottomia. Naisen vanhemmat järjestivät 

messuja, rukoilivat ja jakelivat almuja. Papit asettivat naisen huoneen seinälle ristin ja 

 
131 Jessopp & James 1896, 50–53. 
132 Jessopp & James 1896, 66–67. 
133 Jessopp & James 1896, 67–74. 
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pirskottivat huoneeseen pyhää vettä. Naisen mentyä nukkumaan hänen unessaan vieraili 

piispankaapuun pukeutunut mies, joka kehotti häntä valmistamaan kolme kynttilää ja 

matkaamaan aamun koittaessa Norwichiin. Norwichissa hänen tulisi vierailla ”juutalaisten 

surmaaman pyhän marttyyri Williamin haudalla”, minkä jälkeen hän vapautuisi. Mies lopetti 

puheensa kertomalla olevansa piispa Herbert (de Losinga, k. 1119), Norwichin kirkon 

perustaja. Herättyään nainen totteli käskyä ja raportoi tapauksesta Norwichissa munkki 

Wichemanille, joka avusti piispaa tunnustusten kuulemisessa.134 Thomas ei ajoita tapausta, 

mutta väittää Williamin palanneen sen seurauksena ihmisten muistoihin, koska hänet oli 

melkein jo unohdettu.135 Tähän pohjautuen M. R. James on päätellyt ihmeen tapahtuneen 

joskus vuosien 1145–1147 välillä.136 Naisen unentulkinnasta vastasi todennäköisesti 

Wicheman, joka onnistui herättämään uutta kiinnostusta William Norwichlaisen kulttiin.137 

Unessa vieraillut piispa Herbert de Losinga saa myös osansa Thomasin ylistyksestä.138 Simon 

Yarrow on päätellyt tämän olleen kultin yritys saavuttaa tukea tuomiokirkon sisältä hakemalla 

kultille edesmenneen piispan hyväksyntä.139 Tapauksen tärkeimmät asiat liittyvät 

Wichemanin mahdolliseen osuuteen kultin keskeisenä varhaisena tukijana ja Herbert de 

Losingan varhaiseen käyttöön kultin edistämisessä. Myös kultin täpärästi vältetty katoaminen 

unohduksiin on asia, joka vaatii tarkempaa tarkastelua. Thomas kuvaa myöhemmin kaksi 

tapahtumaa, joita hän piti Jumalan kostona Williamin murhaajille. 

Sheriffi John de Chesney, joka suojeli juutalaisia kirkolliskokouksen 

oikeudenkäynniltä, sairastui Thomasin mukaan verenvuototautiin. Thomas väittää Johnin 

kuolleen Williamin marttyyriudesta laskettuna kolmantena vuonna eli vuoden 1146 tienoilla. 

Thomasin mukaan sheriffi teki viimeisen syntinsä yrittäessään sekaantua Norwichin 

tuomiokirkon oikeuteen valita oma piispansa. John oli vastustanut piispa Eborardin 

seuraajaksi suunniteltua luostarinjohtaja William Turbea, mutta hän ei kyennyt estämään 

uuden piispan valintaa sairautensa takia.140 John de Chesneyn halu vastustaa William 

Norwichlaisen kultin keskeisimmän johtajan William Turben nousua piispaksi saattoi johtua 

hänen sukunsa omista yhteyksistä kilpailevan lapsipyhimys Foyn kulttiin Norwichin 

 
134 Jessopp & James 1896, 79–85. 
135 Jessopp & James 1896, 84. Hoc quippe miraculo beati martyris Willelmi reuiuixit memoria, que paulatim 

decrescens, in cordibus uniuersorum fere funditus iam fuerat emortua. 
136 Jessopp & James 1896, lxxiii-lxxiv. 
137 Langmuir 1984, 832–833; Rose 2015, 39. 
138 Jessopp & James 1896, 84–85. Porro diligentem ammonitum uolo lectorem ut scilicet ex pretaxatis perpendat 

quante uirtutis merito pie memorie HERBERTUS episcopus coram deo polleat, qui et diuine dispensationis tam 

secretus fieri mereatur nuntius, et sancte Norwicensis ecclesie quam ipse fundauit tam diligens sit patronus.  
139 Yarrow 2006, 136. 
140 Jessopp & James 1896, 111–112. 
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lähistöllä.141 Toisaalta juutalaiset kuuluivat lainsäädännön kannalta kuninkaan alaisuuteen ja 

sheriffi teki työtään pitäessään heidät turvassa. John de Chesneyn kuoltua juutalaiset 

menettivät keskeisen puolustajansa, joka oli tehnyt parhaansa suojellakseen heitä. Sheriffin 

kuolemaa seurasi Norwichin vaikutusvaltaisimpana pidetyn juutalaisen murha. 

Thomas ei kerro ajankohtaa, mutta väittää Williamin murhaan osallistuneiden 

juutalaisten kuolleen tai hajaantuneen Jumalan tuomion seurauksena. Juutalaisiin 

kohdistuneista väkivaltaisuuksista ei kuitenkaan ole todisteita, mikä viittaa Thomasin 

liioitelleen.142 Ainoa Thomasin erittelemä tapaus liittyy Deus-adiuuet-nimellä (jatkossa 

Deulesalt) kutsutun vaikutusvaltaisen juutalaisen kuolemaan. Deulesalt näytteli keskeistä osaa 

Williamin murhassa omistamalla talon, jossa murha tapahtui ja osallistumalla ruumiin 

kuljettamiseen Thorpen metsään. Thomas väittää, että Deulesalt oli Norwichin rikkain 

juutalainen ja hänen velallisiinsa lukeutui muuan ritari Simon de Novers. Rahattomana Simon 

ei kyennyt maksamaan velkaansa, mikä sai hänen palvelijansa miettimään keinoa herransa 

auttamiseksi. Palvelijat päättivät huijata Deulesaltin mukaansa velanmaksua varten, jolloin he 

murhasivat hänet. Thomas väittää, ettei tiedä oliko Simon tietoinen alaistensa teosta. 

Juutalaiset kuljettivat ruumiin Lontooseen, ja kuningas Stephenin saavuttua Norwichiin 

aloittivat oikeudenkäynnin Deulesaltin murhasta.143 Velkojien murhaaminen ei ollut 

keskiajalla kovinkaan poikkeuksellinen rikos, mutta juutalaisten asema kuninkaan 

alaisuudessa sekä kuninkaan maine rauhanylläpitäjänä pakotti kuningas Stephenin 

aloittamaan oikeudenkäynnin.144 Thomas ei kerro yksityiskohtia siitä, miten Simon oli 

velkaantunut juutalaisille, mutta E. M. Rose on yhdistänyt tapahtuman epäonnistuneeseen 

toiseen ristiretkeen (1147–1149), jonka takia useat ritarit olivat ottaneet suuria lainoja.145 

Rosen ajoitus on epävarma ja siirtäisi oikeudenkäynnin vuoteen 1150. Eamon Duffyn mukaan 

ei ole todisteita, että Simon de Novers olisi osallistunut ristiretkelle ja vuosi 1147 on 

huomattavasti todennäköisempi ajankohta oikeudenkäynnille.146 

Ritari Simon de Noversin puolustajana oikeudenkäynnissä toimi piispa William 

Turbe, joka käänsi keskustelun Deulesaltin murhasta Williamin kuolemaan. Piispan mukaan 

juutalaisilla ei ollut oikeutta syyttää kristittyä omiensa murhasta, koska Williamin 

murhatapausta ei ollut vielä käsitelty. Piispa Williamin taktiikkana oli mahdollisesti saada 

 
141 Yarrow 2006, 145–146. 
142 Jessopp & James 1896, 97; Yarrow 2006, 149; Abulafia 2011, 262; Rose 2015, 90. 
143 Jessopp & James 1896, 97–99. Deus-adiuuet on tyypillisesti käännetty Eleazariksi, mutta Rose (2015, 75) 

esittää uskottavampana nimenä Deulesalt. 
144 Rose 2015, 70–71. 
145 Rose 2015, 52. 
146 Duffy 2018, 130–131. Tutkimushistoria-kappaleessa kerrotaan tästä ajoituksesta tarkemmin. 
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oikeus käsittelemään murhaa oikeutettuna kostona.147 Lopulta oikeustapaus ei johtanut 

kummankaan osapuolen selvään voittoon, koska kuningas päätti siirtää asiankäsittelyn 

myöhempään ajankohtaan, joka ei koskaan koittanut. Simon de Novers vapautui 

murhasyytteistä ja juutalaisten syyllisyyttä Williamin kuolemaan ei vahvistettu.148 

Oikeudenkäynti myös mahdollisesti toi tuntemattoman piispa William Turben kuninkaan 

huomioon, minkä seurauksena hänet nimitettiin edustajaksi paavin koollekutsumaan 

Rheimsin kirkolliskokoukseen seuraavana vuonna (1148).149 McCulloh on esittänyt kyseisen 

kirkolliskokouksen yhtenä mahdollisena reittinä, jota pitkin tieto Williamista levisi Englannin 

kanaalin toiselle puolelle.150 E. M. Rosen mukaan Simon de Noversin oikeustapaus johti 

verisyytöksen ilmaantumiseen Euroopassa ja se myös pelasti William Norwichlaisen 

unohduksiin vaipumiselta.151 Väite eroaa kultin omasta tarinasta, jonka mukaan William 

palasi ihmisten muistoihin Dunwichin incubus-tapauksen jälkeen.152 Oikeudenkäynti on 

huomattavasti julkisempana tapahtumana jossain määrin uskottavampi selitys Williamin 

uudelle nousulle julkisuuteen. Toisaalta Williamin kuoleman täytyi olla yleisesti tunnettua, 

jotta piispa William Turben oli oikeudenkäynnissä mielekästä viitata siihen. 

Williamin suurta huomiota herättäneestä kuolemasta vuonna 1144 on erittäin lyhyt 

ajallinen etäisyys vuoden 1147 oikeudenkäyntiin. Huhut Williamin ruumiin löytymisestä ja 

kuolemasta levisivät nopeasti useina eri versioina suullisesti ja kirjallisesti Thomasista 

riippumatta.153 Williamin muisto pysyi todennäköisesti kirkollisissa piireissä elossa pappi 

Godwin Sturtin ja hänen muiden sukulaistensa kautta. Dunwichin tapaus oli ensimmäinen 

kerta, jolloin tuomiokirkon yhteydessä yritettiin yhdistää Williamia tuomiokirkon perustajan 

muistoon. Kultin tiedetään saaneen tukea William Turbelta, joka valittiin piispaksi 

varhaisvaiheen merkittävimmän vastustajan sheriffi John de Chesneyn kuoltua vuonna 1146. 

Piispan tiedetään ottaneen Williamin kuoleman käsittelyyn oikeudenkäynnin yhteydessä, ja 

aloittaneen kehityskulun, joka vakiinnutti kultin tuomiokirkon alaisuuteen. Thomas 

Monmouthilainen saapui Norwichiin aikaisintaan vuoden 1149 tienoilla, minkä jälkeen hän 

alkoi dokumentoimaan kultin toimintaa ja keräämään todisteita Williamin pyhyydestä. Näiden 

tapahtumien myötä Williamin kultti tuli osaksi tuomiokirkkoa, jonka alaisuudessa se koki 

lyhyen nousukautensa.  

 
147 Jessopp & James 1896, 104–108; Rose 2015, 80–81. 
148 Jessopp & James 1896, 108–110. 
149 Duffy 2018, 131. 
150 McCulloh 1997, 728–729. 
151 Rose 2015, 89–91. 
152 Jessopp & James 1896, 84. 
153 McCulloh 1997, 717. 
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Tuomiokirkon kultin nousukausi: 1150–1168 

William Norwichlaisen kultin vaikutusvallan voi katsoa kokeneen huippuhetkensä vuodesta 

1150 alkaen. Noihin aikoihin Thomas Monmouthilainen saapui paikalle ja aloitti Williamin 

pyhimyselämäkerran kirjoittamisen. Tuolloin myös tuomiokirkko virallisti tukensa Williamin 

kultille, jota kohtaan se oli aikaisemmin ilmaissut vain ajoittaista kiinnostusta. Williamin 

jäänteet kokivat ensimmäisen translaationsa vuonna 1150. Tätä seurasi useita perättäisiä 

translaatioita, jotka vetivät paikalle pyhiinvaeltajia jatkuvasti kauempaa. Tämän 

nousukaudeksi kutsutun ajanjakson lopun voi ajoittaa vuoteen 1168, jolloin Thomasin 

dokumentoimat ihmeet vähenivät huomattavasti. Nousukauden alun todennäköisesti keskeisin 

tapahtuma liittyi Aelward Dedin tunnustukseen vuonna 1149, joka yhdisti juutalaiset 

Williamin kuolemaan. 

 Norwichin rikkaimpiin miehiin lukeutunut Aelward Ded väitti vuonna 1149 

kuolinvuoteellaan munkki Wichemanille, että hän oli kohdannut juutalaisia Thorpen metsässä 

vuonna 1144. Aelward näki heidän kuljettaneen säkkiä hevosen selässä, jota tunnustellessaan 

hän tunsi ihmisruumiin. Hän ei paljastanut näkemäänsä, koska juutalaisten lahjoma sheriffi 

John pakotti hänet vaikenemaan. Aelward väitti paljastaneensa totuuden vasta nähtyään 

hetkeä ennen kuolemaansa näyn pyhästä Williamista, joka kehotti häntä paljastamaan 

totuuden. Thomas Monmouthilainen puolestaan kuuli tästä tunnustuksesta edellä mainitulta 

Wichemanilta, jonka tehtävä oli avustaa piispaa tunnustusten kuulemisessa.154 Gavin 

Langmuir on päätellyt Thomas Monmouthilaisen saapuneen tuomiokirkkoon vuoden 1149 

aikoihin, jolloin hän teki yhteistyötä Wichemanin kanssa elvyttääkseen kiinnostusta 

Williamiin. Thomasin pakkomielteisestä suhtautumisesta Williamin marttyyriuteen on 

vaikeaa ajatella, että hän olisi aiemmin pidättäytynyt edistämästä Williamin asemaa 

pyhimyksenä, jos hän olisi ollut paikalla. Thomasin haastattelemat todistajat, joista suuri osa 

oli pojan sukulaisia kuten Godwin Sturt ja Liviva, eivät pystyneet yhdistämään juutalaisia 

Williamin kuolemaan aukottomasti toisin kuin Aelward Ded silminnäkijälausunnossaan.155 

Tunnustuksen uskottavuutta vähentää huomattavasti se, että Aelward ei puhunut edes hänet 

vaikenemaan pakottaneen sheriffin kuoltua vuonna 1146 eikä hän ottanut asiaa esille 

oikeudenkäynnin yhteydessä. Siitä huolimatta todistus oli ilmeisesti riittävä oikeuttamaan 

väitteet Williamin marttyyrikuolemasta, mikä mahdollisti ruumiin ensimmäisen translaation 

vuonna 1150. 

 
154 Jessopp & James 1896, 26–30. 
155 Langmuir 1984, 834; Rose 2015, 40–41. 
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Williamin ruumiin ensimmäisessä translaatiossa se siirrettiin munkkien hautausmaalta 

tuomiokirkon kapitulisaliin. Ennen kanonisointioikeuden keskittymistä paavin alaisuuteen 

tällainen piispan johdolla toteutettu ruumiinsiirto hautausmaalta kirkkoon laskettiin 

kanonisoimiseksi. Paavi Alexander III:n (virassa 1159–1181) aloittama prosessi 

kanonisointioikeuden keskittämiseksi paavin alaisuuteen ei ollut vielä vakiintunut.156 Thomas 

mainitsee teoksessaan Williamin pyhyyteen kohdistuvaa kritiikkiä, jonka mukaan on 

röyhkeyttä pitää pyhänä, sitä mitä maailmanlaajuinen kirkko ei ole tunnustanut 

(”Presumptuosum nimis est quod uniuersalis ecclesia non recipit tam audacter suscipere et 

non sanctum pro sancto habere”). Thomas puolusti Williamia vastaamalla harvojen 

pyhimysten olevan maailmanlaajuisesti kuuluisia. Esimerkiksi Palestiinassa ja Kreikassa 

kukaan ei tunne englantilaisten marttyyrikuningas Edmundia tai Cuthbertia.157 Williamin 

ruumiin siirtäminen hautausmaalta kirkon sisälle pohjautui Thomasin mukaan hänen uneensa, 

jossa Williamin pyhyyttä ilmaantui puolustamaan Norwichin tuomiokirkon jo edesmennyt 

johtohahmo. Sama Herbert de Losinga (k. 1119) joka oli aikaisemmin esiintynyt vuosia sitten 

dunwichlaisen naisen incubus-tapauksen yhteydessä. 

 Thomas Monmouthilainen väittää kolmannen kirjansa alussa nähneensä unta kuusi 

vuotta Williamin hautaamisen jälkeen. Unessa häntä lähestyi mies, joka käski häntä 

varoittamaan luostarinjohtaja Eliasta ja piispa William Turbea, että heidän tulee siirtää 

hautausmaalle kätkemänsä kallis aarre parempaan paikkaan. Thomas tiedusteli miehen 

identiteettiä, mihin mies vastasi olevansa Norwichin tuomiokirkon perustaja Herbert. Herbert 

käski muistuttaa seurakuntaansa ajoista, jolloin he pyysivät häntä tuomaan tuomiokirkolle 

pyhäinjäännöksiä. Herbert väitti aina kieltäytyneensä ja ottaneensa mieluummin maata ja 

vuokratuloja, koska Jumalan armo antaisi vielä ajan, jolloin Norwichin kirkon 

pyhäinjäännöksiä kunnioitettaisiin Englannissa ja meren takana.158 Simon Yarrow on 

huomioinut äskeisen puheen mahdollisesti kuvanneen Herbertin välinpitämätöntä 

suhtautumista pyhäinjäännösten keräämiseen. Tuomiokirkon iäkkäimmät työntekijät, jotka 

olivat eläneet munkkeina Herbertin alaisuudessa, kuten William Turbe ja Elias olivat 

todennäköisesti siitä tietoisia. Varsinkin Eliakselle Williamin pyhyyden hyväksyminen tuntui 

olevan hankalaa, minkä takia kultin oli saatava Herbert puoltamaan kulttia.159 Unen päätyttyä 

 
156 Britannica: Canonization. 
157 Jessopp & James 1896, 59–60; Wasyliw, 2008, 115. 
158 Jessopp & James 1896, 116–117. Quibus ego non me rem eiusmodi tunc, sed terras et redditus quesiturum 

aiebam; quia post aliquanti spacium temporis diuina ministrante gratia eos tantas et tam uenerabiles habere 

contingeret reliquias, unde ecclesia Norwicensis plurimum exaltaretur, totique anglie celebris et transmarinis 

partibus foret uenerabilis. 
159 Yarrow 2006, 133–136. 
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Thomas ei kuitenkaan noudattanut saamaansa ohjeistusta, minkä takia Herbert ilmestyi 

hänelle uudelleen kahden viikon jälkeen varoittamaan varkaista, jotka uhkaavat kirkon suurta 

aarretta. Thomas ei vieläkään välittänyt viestiä eteenpäin. Kolmannessa unessa raivostunut 

Herbert iski häntä piispansauvallaan, tällä kertaa 12-vuotias William Norwichlainen oikealla 

puolellaan. Herbert kertoi jättävänsä Thomasin rangaistuksetta ainoastaan, koska William 

suojeli häntä. Tällä kertaa varoitus oli viimeinen, Williamin ruumis tulisi siirtää kirkon sisälle 

kapitulisaliin tai se menetettäisiin pysyvästi.160 Thomas heräsi hetkeksi ja nukahti uudelleen 

nähden unta, jossa hän matkasi luostariveljiensä kanssa Williamin haudalle ja huomasi sen 

olevan täynnä hopeaa. Unessa lapsimarttyyri William kehotti piispaa valmistamaan 

lepopaikan kapitulisaliin poikien tuolien luokse. Herättyään Thomas ilmoitti asiasta piispa 

William Turbelle ja luostarinjohtaja Eliakselle, jotka aloittivat siirron valmistelut.161 Thomas 

ei asiasta mainitse, mutta Rose on päätellyt Wichemanin todennäköisesti tulkinneen hänen 

varhaisimmat näkynsä.162 Päätelmä on uskottava ottaen huomioon Wichemanin aikaisemman 

toiminnan vastaavien näkyjen tulkitsemisen yhteydessä. Thomasin näyt ja Williamin 

ensimmäinen translaatio saivat tuomiokirkon johdon hyväksynnän. Kapitulisaliin valmistetun 

hautapaikan valinta aiheutti kuitenkin pienimuotoisen kiistan, joka vihjaa mahdollisesta 

erimielisyydestä tuomiokirkon sisällä. 

 Luostarinjohtaja Elias käski kaivaa Williamin sarkofagille hautapaikan, joka olisi 

samalla tasolla lattian kanssa. Tästä huolimatta työläiset eivät pystyneet toteuttamaan pyyntöä 

ja hauta pysyi korkeammalla kuin mitä luostarinjohtaja olisi halunnut. Hautakuoppa kaivettiin 

Thomasin mukaan kahdesti, mistä huolimatta hauta jäi korkeammalle tasolle.163 Rosen 

mukaan tämä ruumiinsiirto ei välttämättä liittynyt vielä Williamin pyhyyden tunnustamiseen, 

vaikka Thomas käyttikin siitä virallista termiä translatio. Huomattavana yksityiskohtana 

Williamia ei siirretty alttarin läheisyyteen, kuten ei myöskään hänen pyhäinjäännöksiään. 

Paikalle ei ollut myöskään kutsuttu ketään merkkihenkilöä todistamaan siirtoa. Rosen mukaan 

kyseessä oli väliaikaisratkaisu, jonka aikana munkit suunnittelivat suurempaa 

translaatiotapahtumaa seuraavalle vuodelle.164 Hänen argumenttinsa pohjautuu ajatukseen, 

jonka mukaan luostarin sisällä kukaan ei vastustanut Williamin pyhyyttä vaan kaikki 

vastustus oli peräisin yhteisön ulkopuolelta.165 Tässä asiassa Rose eroaa muusta 

 
160 Jessopp & James 1896, 118–120. 
161 Jessopp & James 1896, 120–121. 
162 Rose 2015, 39. 
163 Jessopp & James 1896, 123–125. 
164 Rose 2015, 102–103. 
165 Rose 2015, 98. Rose kirjoittaa ilman viitteitä, ettei ole todisteita, että kukaan luostarissa olisi vastustanut 

Thomasin väitteitä Williamin pyhyydestä ja kaikki kritiikki tuli ulkopuolelta. 
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tutkimusperinteestä, koska useat tutkijat ovat tulkinneet luostarinjohtaja Eliaksen 

vastustaneen Williamin kulttia eikä hän todennäköisesti toiminut yksin.166 Seuraavaksi 

Thomas jatkaa kuvaustaan kertomalla, kuinka luostarinjohtaja Elias vaati Thomasia 

poistamaan Williamin haudalle asetetun maton ja kynttilän.167 Neljännessä kirjassaan Thomas 

kertoo Eliaksen kuolemasta (22. lokakuuta 1150), jonka aiheutti Williamin suuttumus 

Eliaksen haluttomuuteen palauttaa takavarikoimansa matto.168 Thomasin huomautuksista voi 

päätellä, että luostarinjohtaja Elias vastusti Williamin kunnioittamista tuomiokirkon sisällä. 

Vuoden 1150 translaation ajattelu väliaikaisratkaisuna ei vastaa siihen kysymykseen, miksi 

Elias vaati haudan asettamista lattiatasolle ja kielsi haudan kunnioittamisen esinelahjoituksin. 

Eliaksen kuoleman myötä Williamin kultin tieltä poistui korkea-arvoisin vastustaja 

tuomiokirkon sisältä. Tämä mahdollisti useat vaikuttavammat translaatiotapahtumat. 

 Williamin ruumiin seuraava translaatio tapahtui Thomasin mukaan 2. heinäkuuta 

1151, jolloin ruumis siirrettiin kapitulisalista kirkon pääalttarin eteläpuolelle.169 Tällä kertaa 

William sai kunnian olla lähellä Norwichin tuomiokirkon perustajan piispa Herbert de 

Losingan leposijaa. Tämän jälkeen Williamin maine kasvoi myös kansainvälisesti, mistä Rose 

on teoretisoinut saksalaisten marttyyriluetteloiden William-mainintojen kertovan.170 Neljäs ja 

viimeinen Thomasin dokumentoima translaatio tapahtui pääsiäismaanantaina 5. huhtikuuta 

1154. Tuolloin luostarinjohtaja Richard ehdotti ja piispa määräsi Williamin ruumiin 

siirrettäväksi pääalttarin pohjoispuolella sijaitsevaan marttyyrien kappeliin. Thomasin mukaan 

syy siirtoon johtui suurista pyhiinvaeltajamääristä, joiden tarpeisiin entinen paikka alttarin 

vieressä ei soveltunut.171 Rose on tuonut esille myös Thomasin mainitsematta jättämän ja 

ajoitukseltaan epävarman siirron, jossa Williamin jäänteet asetettiin pyhän ristin alttarille 

kirkon laivan keskelle. Tämä viimeinen translaatio saattoi tapahtua 1170-luvun alkupuolella 

Thomasin jo lopetettua kirjoitustyönsä, mutta ennen kultin kuihtumista. Rosen havainnon 

mukaan Thomasin mainitsemissa translaatioissa kultin pyhäkkö sijaitsi munkkien suojaamissa 

paikoissa kuten munkkien hautausmaalla, kapitulisalissa ja pääalttarin läheisyydessä. Vasta 

tässä viimeisessä translaatiossa Williamin jäänteet sijaitsivat paikassa, mihin tavallinen kansa 

pääsi helposti.172 Näiden siirtojen tavoite oli todennäköisesti kerätä huomiota tuoreen 

pyhimyksen kultille. Thomasin dokumentointityön ansiosta useiden ihmeitä raportoineiden 

 
166 Jessopp & James 1896, lxxiv; Yarrow 2006, 130; Despres 2010, 58–59; Duffy 2018, 131. 
167 Jessopp & James 1896, 127–128. 
168 Jessopp & James 1896, 165–166.  
169 Jessopp & James 1896, 185–186. 
170 Rose 2015, 107–108. 
171 Jessopp & James 1896, 220–222. 
172 Rose 2015, 110. 
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pyhiinvaeltajien nimet, ammatit ja kotipaikat ovat tiedossa, mikä mahdollistaa kultin 

pyhiinvaeltajakannan ja levinneisyyden seuraamisen. 

 Ronald Finucane kartoitti vuoden 1977 tutkimuksessaan Williamin kultin ihmeitä 

kokeneiden pyhiinvaeltajien asuinpaikoista 94 prosenttia. Hän myös selvitti Williamin 

translaatioiden mukaan järjestellyt tiedot kultin muuttuvasta pyhiinvaeltajakannasta vuosina 

1150–1151, 1151–1154 ja 1154–1172. Puuttuvien kuuden prosentin tarkkoja kotipaikkoja on 

mahdotonta nimetä useista eri syistä: Thomas saattoi esimerkiksi nimetä heidän 

kotipaikakseen laajan maantieteellisen alueen, kotikylän nimi saattoi myös olla useiden eri 

kylien käytössä tai se on unohtunut historian hämäriin.173 Finucane laski William 

Norwichlaiseen yhdistettyjen ihmeiden määräksi 115, mutta huomautti tavallisten 

pyhiinvaeltajien, jotka eivät väittäneet kokeneensa ihmeitä, määrän jäävän 

tuntemattomaksi.174 Michael Schmoelz esitti väitöskirjassaan vuonna 2017 laskeneensa 

ihmeitä kokeneiden pyhiinvaeltajien määräksi, melkein saman kuin Finucane, 116 henkeä. 

Schmoelz totesi määrän olevan suhteellisen pieni ja mahdollisesti jotenkin vinoutunut, koska 

Thomasin käyttämät valikointikriteerit eivät ole tiedossa. Hänen mukaansa muutokset 

pyhiinvaeltajien ammattiluokissa on vuosien saatossa kuitenkin niin huomattava, että kyse 

lienee todellisesta ilmiöstä.175 Finucanen ja Schmoelzin tutkimukset täydentävät toisiaan ja 

vahvistavat toistensa havainnot. 

Finucanen selvityksen mukaan ylivoimainen enemmistö kaikista Williamia 

kunnioittaneista pyhiinvaeltajista saapui alle kymmenen mailin päästä Norwichista (57 %). 

Kultin levinneisyyden kannalta kiinnostavampi ryhmä ovat ihmeitä raportoineet 

ulkopaikkakuntalaiset, jotka saapuivat translaatioiden myötä yhä kauempaa. Vuosina 1150–

1151 keskiverto ulkopaikkakuntalainen matkasi 23 mailia. Vuosina 1151–1154 etäisyys nousi 

32 mailiin. Thomasin lopetettua kirjoittamisen vuonna 1172 etäisyys oli lähes 

kaksinkertaistunut alkuperäisestä 45 mailiin. Samankaltainen muutos tapahtui aikaa myöten 

myös, siinä että norwichlaisten osallistuminen kultin toimintaan väheni ja ihmeitä raportoivat 

kaupungin työväestön sijaan maanviljelijät sekä paimenet. Ihmeitä raportoineiden määrä laski 

aikaa myöten myös kokonaisuudessaan, minkä Finucane teorioi johtuneen 

uutuudenviehätyksen katoamisesta.176 Paikallisuutensa ja lyhyen menestyskautensa sijaan 

Williamin kultin historiallisesti merkittävämpi vaikutus kytkeytyy verisyytöslegendaan. 

 
173 Finucane 1977, 161. 
174 Finucane 1977, 121. 
175 Schmoelz 2017, 57–58. 
176 Finucane 1977, 161–162. 
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Kertomus Williamin marttyyrikuolemasta levisi kulttia voimakkaammin, mikä herättää 

kysymyksiä kultin yhteyksistä ulkomaille. 

 Thomas Monmouthilainen kertoo kuudennessa kirjassaan Wimarc-nimisestä naisesta, 

joka kuningas Stephenin aikana jäi ryövärien vangiksi. Muiden vankitoveriensa kanssa hän 

yritti myrkyttää vartijan sekoittamalla sammakon erittämää myrkkyä juomaan. Vartija oivalsi 

jotakin olevan vialla ja pakotti vankinsa juomaan ensin. Kaikki muut kuolivat paitsi Wimarc, 

jolle myrkky aiheutti pahanlaatuista turvotusta. Seitsemän vuotta kärsittyään Wimarc parantui 

vierailtuaan Williamin haudalla. Wimarc jatkoi matkaansa Roomaan, missä hän raportoi 

asiasta paavi Hadrianus IV:lle (1154–1159).177 Seitsemännessä kirjassaan Thomas mainitsee 

ajoittamattoman tapauksen, jossa Norjasta paluumatkalla ollut laiva joutui merihätään. Laiva 

pelastui miehistöineen kyydissä olleen thetfordilaisen papin rukoiltua Williamia 

tyynnyttämään myrskyn. Richard Cole on pohtinut kultin mahdollista leviämisyritystä 

Norjaan. Mainitun papin tiedetään olleen englantilainen lisänimensä ”thetfordilainen” takia, 

mutta ei ole tiedossa mitä hän teki Norjassa.178 Näistä Thomasin kertomista tapauksista ei ole 

muita todisteita, kuten ei myöskään niiden vaikutuksista. Rituaalimurhasyytöksen varhaista 

leviämistä selvittäneen John McCullohin mukaan Ourscampin sisterssiläisluostarin 

kronikoitsija on viitannut Thomasin tietoihin kertoessaan Williamin (virheellisesti ajoitetusta) 

kuolemasta vuonna 1146. Kronikoitsija viittasi yksinomaan Thomasin kertomuksesta 

löytyviin valotikkaisiin, jotka paljastivat Williamin ruumiin sijainnin. Ei kuitenkaan ole 

tiedossa lukiko Ourscampin kirjoittaja koskaan Thomasin teosta, koska hän toteaa samassa 

yhteydessä ut ferunt (kuten he sanovat), mikä McCullohin päätelmän mukaan viittaa 

kertomuksen levinneen suullisessa muodossa.179 Williamin kuolemasta tiedetään liikkuneen 

useita Thomasin teoksista itsenäisiä versioita ja rituaalimurhasyytöksen tiedetään levinneen 

ympäri Eurooppaa, mutta sitä ei voi suoranaisesti yhdistää kultin leviämiseen. 

Mannereurooppalaisille englantilaisen pojan kuolema juutalaisen rituaalimurhan kautta saattoi 

olla pelkästään mielenkiintoinen kertomus, joka ei itsessään houkutellut matkustamaan 

paikalle. Myös kotiseudulla koettu kultin osallistujamäärien kuihtuminen aiheutti uhan, johon 

tuomiokirkon johdon oli vastattava. 

 Thomasin mukaan piispa William Turbe pyhitti kappelin Thorpen metsään 27. 

huhtikuuta 1168 paikalle, jossa William Norwichlainen oli aikoinaan löydetty kuolleena.180 

 
177 Jessopp & James 1896, 246–250. 
178 Cole 2020, 53–54; Jessopp & James 1896, 276–277. 
179 McCulloh 1997, 718. 
180 Jessopp & James 1896, 279. 
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Kyseisellä pyhäköllä Thomas raportoi tapahtuneen neljä ihmettä, joista viimeinen kuvasti 

paikan merkitystä erityisesti. Thomas kirjasi ylös pershorelaisen munkin kirjeen, joka kertoi 

kunnioitetun Adam Croomelaisen tyttären Agneksen olleen vuoteenoma. Tyttö näki unta 

komeasta ja verisestä ristiä kantaneesta nuorukaisesta, jota hän seurasi metsään. Mies käveli 

kappeliin ja pukeutui papin vaatteisiin. Agnes osallistui messuun ja ehtoolliseen, joiden 

päätyttyä hän tiedusteli papin henkilöllisyyttä. Pappi vastasi olevansa pyhäksi kutsuttu 

William. William ohjeisti tyttöä ottamaan pyhää vettä ja pesemään krusifiksin jalat sekä 

kastamaan leivänpalasia, jotka syötyään hän paranisi.181 Heather Blurtonin mukaan Williamin 

muuttuminen papiksi saattoi Williamin elämäntarinan päätökseen tehden hänestä marttyyrin 

sijasta papin. Ihme myös kytkeytyi tuona aikana suosittuihin tutkielmiin messun 

merkityksestä, jotka yhdistivät messua johtavan papin roolin Kristukseen.182 Thomas ei anna 

suoraa tietoa siitä, kuinka suosittu Williamin uusi metsäkappeli oli, mutta sen tiedetään 

saaneen yksittäisiä lahjoituksia 1500-luvulle asti.183 Metsäkappelin perustaminen oli 

viimeinen Thomasin dokumentoima tuomiokirkon kunnianosoitus Norwichin 

lapsimarttyyrille. William Norwichlaisen jäänteet kokivat vielä yhden translaation, josta 

Thomas ei kirjoittanut ja vanhan piispa William Turben aika oli käymässä vähiin. 

  

 
181 Jessopp & James 1896, 283–289. 
182 Blurton 2015, 1072–1075. 
183 Schmoelz 2017, 59.  
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William Norwichlaisen kultin kuihtumiskausi: 1168–1174 

William Norwichlaisen metsäkappelin perustamista vuonna 1168 seurasi kultin hidas 

kuihtuminen. Lapsimarttyyrin innokkaimmat kannattajat, jotka olivat edistäneet hänen 

pyhyyttään vuodesta 1150 olivat jo vanhoja. Tuomiokirkko oli aikaisemmin menettänyt kultin 

äänekkäimmät ja nimekkäimmät vastustajat, nyt vuorossa olivat Williamin pyhyyden 

puolustajat. Thomas Monmouthilaisen kirjoitusurakka oli lopussa ja hänen seitsemäs kirjansa 

valmistui vuonna 1172 dokumentoimaan Williamin viimeisiä ihmeitä. Kirjan päätyttyä 

tapahtumat jäävät hämäränpeittoon, mutta tiettävästi Williamin kanonisointiprosessia ei 

edistetty enää koskaan samanlaisella päättäväisyydellä mitä Thomas ja piispa William Turbe 

olivat osoittaneet. Tähän lyhyeen mutta tapahtumarikkaaseen ajanjaksoon sisältyy Williamia 

valovoimaisempien pyhimysten kuten Thomas Becketin (k. 1170) ilmaantuminen ja 

Norwichin tuomiokirkon tulipalo vuonna 1171. Samoihin aikoihin ympäri Eurooppaa 

ilmaantui uusia verisyytöslapsipyhimyksiä, joiden tarkka syntyhistoria ei ole tiedossa. 

 William Norwichlainen sai vuonna 1168 seurakseen toisen englantilaisen 

”lapsipyhimyksen”, jonka kuolemasta syytettiin juutalaisia. Harold Gloucesterilaisen ruumis 

löytyi Severn-joesta ja siinä havaittiin kidutuksen merkkejä. Pojan päälle oli väitetysti 

kaadettu kiehuvaa vahaa, joka oli polttanut hänen kasvojansa ja hänen päästään löytyi 

orjantappurakruunu. Tapauksesta löytyy lyhyt maininta aikaisintaan 1300-luvun lopulla 

kirjoitetusta Gloucesterin Pyhän Pietarin luostarin historiasta eikä Haroldilla tiedetä olleen 

omaa pyhimyselämäkertaa. Pojan tausta ei myöskään ole yhtä hyvin selvillä kuin William 

Norwichlaisen.184 Joe Hillabyn mukaan Haroldin alkuperäinen kuolinvuosi oli luultavasti 

1167, koska se vastaa paremmin alkuperäistekstissä mainittuja viikonpäiviä. Kuolinvuosi 

siirrettiin myöhemmin vuoteen 1168, jotta Haroldin kuolinpäivä olisi verisyytösperinteen 

mukaisesti pääsiäissunnuntaina.185 Ei ole tiedossa millainen mahdollinen yhteys William 

Norwichlaisen ja Harold Gloucesterilaisen välillä on. Verisyytöstarinan tiedetään kuitenkin 

siirtyneen seuraavaksi Englannin kanaalin toiselle puolelle. 

Pohjois-Ranskassa ilmaantui vuonna 1170 neljä rituaalimurhasyytöstä, jotka E. M. 

Rose on yhdistänyt William Norwichlaisen kulttiin. Rosen argumentin mukaan piispa 

William Turbe keräsi rahaa tulipalossa vaurioituneen tuomiokirkon kunnostamiseksi 

esittelemällä lapsimarttyyrin reliikkejä toisella puolella Englannin kanaalia, mikä aiheutti 

alueella juutalaisvastaisia levottomuuksia. Todisteena piispa William Turben yhteyksistä 

 
184 Wasyliw 2008, 122; Hillaby 1994, 74. 
185 Hillaby 1994, 77–79. Haroldin ruumis löydettiin väitetysti lauantaina 18. maaliskuuta 1168. Tämä päivä oli 

lauantai vuonna 1167, mutta ei 1168. Tarinan muistakin ajoituksista löytyy ongelmia. 
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Ranskaan Rose käyttää Thomasin kirjoittaman esipuheen mainintaa, jonka mukaan piispan 

kaunopuheisuus on näkynyt Englannin lisäksi Roomassa ja Galliassa.186 Väite on kiehtova, 

mutta sen suurin ongelma liittyy ajoitukseen. Perinteisesti Norwichin tuomiokirkon tulipalo 

on ajoitettu vuodelle 1171. Eamon Duffy huomauttaa myös William Turben joutuneen 

ongelmiin kuninkaan kanssa, koska hän tuki kuninkaan kanssa riitautunutta arkkipiispa 

Thomas Becketia. Tämän vuoksi William Turbe todennäköisemmin piti matalaa profiilia 

kotiseudullaan kuin kiersi Ranskassa rahaa keräämässä.187 Hillabyn mukaan verisyytös siirtyi 

Englannista Ranskaan benediktiinien välityksellä. Gloucesterin benediktiineiltä Mont-Saint-

Michelin luostarin benediktiineille, joista kronikoitsija Robert de Torigni (1110–1186) 

dokumentoi englantilaisten esittämät verisyytöskertomukset.188 Benediktiiniyhteys on 

uskottavampi kuin mahdolliset yritykset kytkeä Ranskan tapahtumia suoraan Norwichin 

kultin toimintaan. Gloucesterin verisyytös oli tapahtumana huomattavasti tuoreempi kuin 

Williamin murha, eikä Williamin kulttikaan ollut enää suosionsa huipulla. Englannissa 

koettiin pian uusi uskonnollinen mullistus, joka näkyi Norwichissa asti. Kuninkaan ja 

arkkipiispa Thomas Becketin keskinäinen valtakamppailu kärjistyi. 

Arkkipiispa Becket murhattiin kirkossaan 29. joulukuuta 1170 ja häntä alettiin 

nopeasti kunnioittamaan pyhimyksenä ja marttyyrina. Hänestä kirjoitettiin useita 

pyhimyselämäkertoja ja tiedot hänen nimiinsä laitetuista ihmeistä levisivät ympäri Eurooppaa. 

Paavi julisti Becketin pyhäksi helmikuussa 1173. Vertailukohteena William Norwichlaisesta 

on säilynyt ainoastaan yksi painosversio Thomasin kirjoittamaa pyhimyselämäkertaa, 

Williamin translaatio vei useita vuosia eikä paavi koskaan tunnustanut häntä pyhimykseksi.189 

Huomattavasti suositumpi Thomas Becket esiintyy myös William Norwichlaisen 

pyhimyselämäkerran viimeisessä ihmekertomuksessa. Thomas Monmouthilainen kirjoittaa 

vuonna 1172 Gaufridus-nimisen canterburylaisen miehen kärsineen hammassärystä, joka 

paheni muuttuen turvotukseksi hampaiden poistamisen jälkeen. Turvotuksen myötä 

Gaufriduksella oli hengitysvaikeuksia ja hänen ulkomuotonsa muistutti Thomasin mukaan 

enemmän hirviötä kuin ihmistä. Parantuakseen Gaufriduksen ystävät veivät hänet yöksi 

arkkipiispa Thomas Becketin haudalle. Haudalla Gaufridus näki unta, jossa Thomas Becket 

kehotti häntä valmistamaan kynttilän Norwichin marttyyri Williamille ja kohottamaan 

kynttilän päänsä päälle. Parannuttuaan Gaufriduksen olisi kiiruhdettava Norwichiin antamaan 

 
186 Rose 2015, 151–154; Jessopp & James 1896, 1. Cumque eloquentiam uestram ipsa congnouerit Roma, 

compererit Gallia, uniuersa quoque sepissime senserit Anglia. 
187 Duffy 2018, 134. 
188 Hillaby 1994, 98–101. 
189 Finucane 1977, 121–123. 
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kynttilä vapauttajalleen.190 Thomas Becketin ilmaantuminen Williamin 

pyhimyselämäkerrassa muistuttaa tapaa, jolla Norwichin edesmennyt piispa Herbert de 

Losinga ilmestyi kannattamaan Williamin jäänteiden siirtämistä sopivampaan paikkaan. 

Thomas Monmouthilaisen yritys yhdistää kansan pyhimyksenä pitämä, vielä kanonisoimaton, 

arkkipiispa Williamiin jäi kirjan viimeiseksi ihmeeksi. Yritys ei tiedettävästi saavuttanut 

kummoista menestystä, minkä vuoksi Williamin kultti ei enää koskaan saavuttanut entistä 

suuruuttaan. 

Augustus Jessopp ilmaisi jo vuonna 1896 epäilevänsä piispa William Turben 

kuoleman tammikuussa 1174 johtaneen kultin hiipumiseen. Seuraava piispa John 

Oxfordilainen ei oletettavasti ollut yhtä kiintynyt paikalliseen lapsimarttyyriin. Tätä on 

kuitenkin mahdotonta varmistaa, koska Thomasin kirjoitustyön loputtua kultin toiminnasta ei 

ole enää todistusaineistoa.191 William Turben keskeinen rooli ja vaikutusvaltainen asema 

kultin sisällä antoi hänelle mahdollisuuden edistää William Norwichlaisen mainetta sekä 

nimittää uskollisia kulttilaisia keskeisiin virkoihin. Näihin kulttilaisiin lukeutuivat Wicheman 

ja Thomas Monmouthilainen, jotka toimivat piispan hyväksynnällä. William Turbe ajoi 

lapsimarttyyri Williamin asiaa heti piispaksi päästyään vuodesta 1146. Simon Yarrowin 

mukaan piispa William todennäköisesti pyrki rakentamaan oppi-isänsä Herbert de Losingan 

perintöä lähentämällä luostaria ja tavallista kansaa.192 William Turbe ja tuomiokirkon 

vanhimmat jäsenet tunsivat Herbert de Losingan henkilökohtaisesti ja hänen muistonsa 

säilyttäminen saattoi olla yksi kultin keskeisistä tehtävistä. Tästä todistavat kultin useat 

yritykset tuoda Herbert lapsimarttyyrin yhteyteen aina Dunwichin incubus-tapauksesta 

Thomasin näkyihin asti.193 Syy sille miksi kultti syntyi lapsimarttyyri Williamin ympärille, 

eikä piispa Herbert de Losingan, johtui mahdollisesti Williamin arvoituksellisen kuoleman 

ympärillä nopeasti levinneistä huhuista ja uskonnollisesta toiminnasta, jollaista Herbertin 

ympärille ei koskaan muodostunut. Herbert de Losinga, johon seuraavilla sukupolvilla ei ollut 

samanlaista yhteyttä, saattoi myös osaltaan vähentää kultin vetovoimaa myöhempinä vuosina. 

  

 
190 Jessopp & James 1896, 289–294. 
191 Jessopp & James 1896, xxiv-xxv. 
192 Yarrow 2006, 153–154, 166–167. 
193 Jessopp & James 1896, 79–85, 116–120. 
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Yhteenveto ja johtopäätökset 
William Norwichlaisen kultti oli puhtaasti norwichlainen ilmiö, jonka synnyn mahdollisti 

lapsen hämärä kuolemantapaus ja ruumiin löytyminen Thorpen metsästä vuonna 1144. Kultti 

muodosti mahdollisen alun eurooppalaiselle verisyytös- ja rituaalimurhaperinteelle, jonka 

varjolla juutalaisia on teloitettu, karkotettu ja sorrettu vuosisatoja. Kultin syntyä vauhditti 

1100-luvun renessanssin kiinnostus Jeesuksen lapsuuteen ja Marian tunne-elämään, 

Herodeksen murhaamien pyhien viattomien kultin elpyminen sekä Norwichin olosuhteet. 

Norwichin väestön kahtiajako normanneihin ja anglosakseihin antoi tuomiokirkolle 

mahdollisuuden yhdistää seudun katoliset uskonnon kautta juutalaisvähemmistöä vastaan. 

Myös tuomiokirkossa yleiset pappisavioliitot loivat henkilöiden välisiä tiiviitä siteitä, jotka 

osaltaan yhdistivät kultin avainhenkilöitä toisiinsa. Eräs tärkeimmistä tekijöistä oli 

kanonisointioikeuden vakiintumattomuus paavin alaisuuteen, mikä antoi piispa William 

Turben kaltaisten kirkollisten johtajien luoda pyhimyksiä. Kultti ei vaikutuksestaan 

huolimatta kuitenkaan elänyt koskaan ilman vaikeuksia vaan kohtasi alusta alkaen vastustusta 

sekä tuomiokirkon sisältä että ulkopuolelta. Munkki Thomas Monmouthilaisen kirjoittama 

pyhimyselämäkerta De vita et passione Sancti Willelmi Martyris Norwicensis antaa 

harvinaislaatuisen katsauksen Williamin kultin sisälle, mikä mahdollistaa kultin toiminnan 

tutkimisen. 

William Norwichlaisen kultin historian voi jakaa kolmeen eri vaiheeseen: 

varhaisvaiheisiin (1144–1150), nousukauteen (1150–1168) ja kuihtumiskauteen (1168–1174). 

Ensimmäisenä on varhaisvaiheet, jotka kattavat ajanjakson Williamin murhasta vuonna 1144 

vuoden 1150 translaatioon. Tänä aikana tuomiokirkko ei vielä virallistanut tukeaan kultille, 

mutta Williamin perhe on tiettävästi aktiivisesti edistänyt pojan asemaa pyhimyksenä. Kultin 

kannalta keskeisimpiä näistä perheenjäsenistä ovat Williamin äiti Elviva, täti Liviva ja tädin 

aviomies, pappi Godwin Sturt. Godwin syytti juutalaisia Williamin murhasta pitämässään 

kirkolliskokouspuheessa, mutta sheriffi John de Chesney hidasti asian käsittelyä. Williamin 

ruumis siirrettiin löytöpaikaltaan Thorpen metsästä Norwichin tuomiokirkon munkkien 

hautausmaalle 32 päivää löytymisensä jälkeen. Ensimmäiset merkit tuomiokirkon 

kiinnostuksesta kulttiin ilmenivät joskus vuosien 1145–1147 välisenä aikana, jolloin munkki 

Wicheman väitti dunwichlaisen naisen nähneen näyn Norwichin tuomiokirkon perustajasta 

Herbert de Losingasta, joka ohjeisti naista vierailemaan Williamin haudalla. Näkyvimmin 

Williamin murhatapaus palasi takaisin julkisuuteen vuonna 1147 ritari Simon de Noversin 

murhattua Williamin kuolemaan yhdistetyn vaikutusvaltaisen juutalaisen henkilökohtaisten 

velkojensa takia. Oikeudenkäynnissä Simonia puolusti piispa William Turbe, joka osana 
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puolustustaktiikkaansa siirsi keskustelun William Norwichlaiseen ja juutalaisten mahdolliseen 

syyllisyyteen. Williamin kultin voi katsoa virallistuneen seuraavassa vaiheessa niin sanotulla 

nousukaudella, jolloin tuomiokirkko tunnusti sen siirtämällä Williamin ruumiin kapitulisaliin 

vuonna 1150. 

 William Norwichlainen sai translaation myötä aseman pyhimyksenä, koska 

kanonisointioikeus ei ollut vielä vakiintunut paavin alaisuuteen. Tuomiokirkko ei kuitenkaan 

alkuvaiheessa ollut vielä täysin sitoutunut uuteen pyhimykseen, varsinkin luostarinjohtaja 

Elias vaikuttaa suhtautuneen kielteisesti Williamin tunnustamiseen. Eliaksen kuolema samana 

vuonna poisti kultilta korkea-arvoisimman vastustajan, mikä mahdollisti Williamin ruumiin 

siirtämisen pääalttarin eteläpuolelle vuonna 1151 ja pohjoispuolen marttyyrien kappeliin 

vuonna 1154. Tänä aikana Williamin tarina levisi manner-Eurooppaan, minkä vuoksi useista 

marttyyriluetteloista löytyy mainintoja juutalaisten surmaamasta englantilaispojasta. 

Perättäisten translaatioiden tiedetään tuoneen Norwichiin pyhiinvaeltajia jatkuvasti kauempaa 

samalla, kun paikallisten osallistuminen väheni. Englannin ulkopuolelle verisyytöskertomus 

levisi todennäköisesti Thomas Monmouthilaisesta riippumatta useita eri reittejä eikä se 

houkutellut pyhiinvaeltajia mantereen puolelta Norwichiin. Tuomiokirkon kultin kuihtumisen 

voidaan katsoa alkaneen vuoden 1168 aikoihin useista eri syistä. 

 Piispa William Turbe perusti William Norwichlaisen ruumiin löytöpaikalle 

metsäkappelin vuonna 1168. Se jäi viimeiseksi Thomasin dokumentoimaksi 

kunnianosoitukseksi Norwichin lapsimarttyyrille. Samoihin aikoihin Gloucesterin 

kaupungissa ilmaantui seuraava verisyytöslapsipyhimys Harold Gloucesterilainen. Tästä 

eteenpäin juutalaisten murhaamiksi väitettyjä ”lapsimarttyyreita” alkoi esiintyä nopeaan 

tahtiin. Ranskassa nousi esille neljä verisyytöstapausta yksinään vuonna 1170, mitkä E. M. 

Rose on yhdistänyt William Norwichlaisen kulttiin ja piispa William Turben mahdolliseen 

varainkeruutoimintaan alueella. Williamin kultin suosion hiipumisen huomioiden on 

kuitenkin todennäköisempää, että Ranskan verisyytöstapaukset olivat yhteydessä 

tuoreempaan Harold Gloucesterilaisen tapaukseen. William Norwichlaisen viimeiseksi 

dokumentoiduksi ihmeeksi jäi Thomas Monmouthilaisen menestyksetön yritys yhdistää 

William huomattavasti suositumman arkkipiispa Thomas Becketin (k. 1170) maineeseen. 

Thomas Monmouthilaisen saatua kirjoitustyönsä valmiiksi vuoden 1173 tienoilla jäävät 

seuraavat vaiheet epäselviksi. Uudet tuoreemmat verisyytöspyhimykset todennäköisesti 

jättivät Williamin varjoonsa ja luultavasti veivät viimeisenkin uskottavuuden koko perinteeltä. 

Williamin alkuperäiselle kultille todennäköisin loppu oli piispa William Turben kuolema 
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tammikuussa 1174. William Turben jälkeen kukaan ei edistänyt Norwichin lapsimarttyyrin 

asemaa samanlaisella tarmolla tai menestyksellä. 

 Motiivia Williamin kultin muodostumiselle ei tunneta, minkä takia asiasta voi esittää 

ainoastaan teorioita. Tämä tutkielma on kuvannut Williamin kultin muodostumisen 

mahdollistanutta taustaa ja käsitellyt kultin varhaishistoriaa, minkä osalta voi päätellä kultin 

muodostuneen alun perin reaktiona ruumiin löytymiseen. Williamin ratkaisematon 

murhatapaus herätti todennäköisesti erilaisia nopeasti levinneitä huhuja. Pojan perhe, jolta 

löytyi yhteyksiä tuomiokirkkoon muun muassa pappi Godwin Sturtin kautta, osallistui 

Thomasin kuvauksen perusteella erittäin näkyvästi juutalaisten syyttämiseen murhasta. 

Tuomiokirkon keskuudessa varhaista mielenkiintoa tapausta kohtaan osoittivat tunnustusten 

kuulemisesta vastannut munkki Wicheman ja piispa William Turbe. Thomas 

Monmouthilainen saapui paikalle aikaisintaan vuoden 1149 tienoilla, minkä jälkeen hän alkoi 

keräämään todisteita pojan pyhyydestä. Todennäköisesti varhaisvaiheessa esiintyneet ja 

tuomiokirkon johdon motiivit olivat toisistaan riippumattomia. Edesmenneen piispan, ja 

Norwichin tuomiokirkon perustajan, Herbert de Losingan toistuva esiintyminen kultin 

kertomuksissa edistämässä Williamin pyhyyttä antaa ymmärtää, että tuomiokirkon motiivit 

kytkeytyivät tavalla tai toisella häneen. Mahdollisesti osasyy kultin toiminnalle oli pitää yllä 

piispa Herbertin muistoa ja perintöä. Syy miksi kultti henkilöityi Williamin eikä Herbertin 

ympärille liittynee siihen, että jälkimmäisen kuoleman yhteydessä ei esiintynyt yhtä nopeasti 

levinneitä uskonnollisesti värittyneitä huhuja ihmeistä ja pyhyydestä. Kultin muodostumisen 

mahdollistivat Norwichin ainutlaatuiset olosuhteet, joiden puuttuessa sillä oli vaikeuksia 

levitä. 

 Williamin kultti jäi paikalliseksi erikoisuudeksi, joka ei koskaan saanut virallista 

tunnustusta paavilta. Norwichlaisten muistoissa kultti kuitenkin eli pidempään. William pääsi 

Norwichin nahkurien killan pyhimykseksi vuonna 1376 ja piispa William Turben perustama 

metsäkappeli sai viimeisen dokumentoidun lahjoituksensa vuonna 1506.194 Kulttia 

huomattavasti menestyneempi ja haitallisempi verisyytösperinne on tuottanut yli sata 

epämääräistä verisyytös- ja rituaalimurhatapausta. Tarkkoja lukuja ilmiön yleisyydestä ei ole 

esitetty, mutta 1900-luvulla kirjoitetut puutteelliset arviot kattavat noin 100–175 tapausta, 

mikä käsittänee vain pienen osan kokonaisuudesta.195 William Norwichlainen jäi useiden 

muiden verisyytöslasten kanssa ilman paavin hyväksyntää. Lopulta Rooma tunnusti 

ainoastaan Andreas Oxnerin (k. 1462) ja Simon Trentolaisen (k. 1475) rituaalimurhatapaukset 

 
194 Schmoelz 2017, 59–60. 
195 Dundes 1991, 339–340; Wasyliw 2008, 121. 
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aidoiksi kardinaali Ganganellin tutkimusraportissa vuodelta 1759. Kirkko julisti Andreas 

Oxnerin autuaaksi Andreas Rinnilaiseksi ja kanonisoi Simonin pyhimykseksi. Ganganelli, 

joka myöhemmin valittiin paavi Clemens XIV:ksi, kuitenkin vapautti juutalaiset 

kollektiivisesta syyllisyydestä todeten noiden kahden olleen yksittäistapauksia useiden 

valheellisten syytteiden seassa. Lopulta paavi Johannes XXIII (1958–1963) aloitti prosessin 

näiden menestyneiden verisyytöskulttien tukahduttamiseksi.196 Tästä huolimatta 

verisyytöstarinaperinne elää vielä nykyaikanakin varsinkin islamilaisessa maailmassa, 

kansallissosialismin vaikutusalueella ja internetissä.197 

 Verisyytösperinteen tutkiminen on aiheellista johtuen sen pitkästä historiasta ja 

suuresta vaikutuksesta. Useimmista rituaalimurhatapauksiin kytkeytyvistä lapsista ei ole 

jäänyt jäljelle yhtä kattavaa aineistoa kuin William Norwichlaisesta, jonka 

pyhimyselämäkerta on laajuutensa puolesta mahdollistanut lukuisia tutkimuksia. Williamin 

erityisasemaa vertaistensa joukossa selittää myös hänen paikkansa mahdollisesti 

ensimmäisenä rituaalimurhan uhriksi väitettynä eurooppalaisena. Tämä tutkielma käsitteli 

kultin vaiheita 1100-luvulla, mutta tutkittavaa jää myös kultin uudesta noususta 

myöhäiskeskiajalla. Yleisestikin muiden rituaalimurhatarinoiden Williamia vähemmän 

tunnetut päähenkilöt ja taustavaikuttajat ovat hyviä ja vähän kartoitettuja tutkimusalueita. 

Tutkimuskohteena verisyytös on varsinkin Suomessa vähän käsitelty aihealue, minkä huomaa 

suomenkielisen termistön vakiintumattomuudesta ja vanhuudesta. 

  

 
196 Dundes 1991, 343–345. 
197 Wasyliw 2008, 134; Kuparinen 2008, 73–75; Dundes 1991, 349. 
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Liitteet 
Liite 1. Keskiaikaisen Norwichin kartta.198 

 

  

 
198 Jessopp & James 1896, xlviii. 
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Liite 2. Norwichin tuomiokirkon pohjapiirros 1800-luvun lopulta.199 Williamin kultin 

kannalta tärkeimmät osat ovat kapitulisali (H), pääalttari (G) ja marttyyrien kappeli (D, 

nykyisin Jeesuksen kappeli). 

 

 
199 Quennell 1898, 113. 
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