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Tutkielma käsittelee Basileios Suurta, joka on yksi merkittävimmistä teologeista 300-
luvulla. Hänellä on valtava kirjallinen tuotanto, joista tutkielman kannalta 
merkittävimmät ovat hänen esipuheensa ensimmäiseen Psalmiin ja kuuluisa puhe Ad 
adolescentes. Tutkielmassa tarkastelen erityisesti Basileioksen käsitystä 
mimesiksestä, jolla on sielua tai tunteita parantava luonne, joka näkyy kolmella 
tavalla hänen teksteissään: negatiivinen mimesis, positiivinen mimesis ja antiikin 
kirjallisuuden jäljittelevä ominaisuus suhteessa pyhiin kirjoituksiin. Mimesiksellä on 
myös kolmitasoinen luonne: se näyttäytyy sekä suoraan että epäsuoraan ja sillä on 
yhteisöllinen ulottuvuus. Basileioksen käsitys mimesiksestä on olla välineenä 
hyveeliseen elämään, ja sillä on myös sielun therapeiaan liittyvä ulottuvuus. 

Ensimmäinen pääluku antaa aatehistoriallisen pohjan Basileioksen mimesis-
käsitteelle. Keskityn tässä luvussa antiikin ajan mimesis-käsitteeseen, jota 
tarkastelen runoudessa ja musiikissa esiintyvän mimesiksen avulla. Antiikin ajan 
mimesiksellä on muun muassa jäljittelevä, kopioiva tai matkiva luonne sekä sillä on 
vahva yhteisöllinen ulottuvuus. 

Toinen pääluku käsittelee varhaiskirkon hymnografiaa, jossa tutkin mimesistä 
nimenomaan jumalanpalveluskontekstissa. Tässä luvussa otan huomioon askeettien 
tavan käyttää mimesistä, sillä Basileios on askeettisesti elävä luostarin johtaja. Tämä 
toinen pääluku osoittaa myös Basileioksen kontekstin yhteisöelämiseen suuntaavaan 
luonteeseen, jossa on mimeettisiä aineksia. 

Kolmas pääluku ottaa huomioon antiikin ja varhaiskirkon hymnografian, kun 
kyseessä on Basileioksen mimesis-käsite, jota tarkastelen hänen esittämän antiikin 
kirjallisuuden ja musiikin valossa. Mimesiksellä on hyveelliseen elämään ja sielun 
parantumiseen liittyviä ominaisuuksia Basileioksen ajattelussa.
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1. Johdanto 
“Ὅποιος θέλει νά γίνει χριστιανός πρέπει πρῶτα νά γίνει ποιητής” (Suom. Sen, joka haluaa 

tulla kristityksi, on ensin tultava runoilijaksi), kirjoitti Porfyrios Kausokalivialainen (1906–

1991). Tämä lause omalla tavallaan kuvaa tätä tutkielmaani, sillä Porfyrioksen lauseen 

kontekstin perusteella ”runoilu” tarkoittaa sisäisten tunteiden käsittelyä kuten kyyneliä, 

rakkautta ja tuskaa. Tällä sisäisten tunteiden käsittelyllä on sielua parantava ote. Eräällä 

tavalla runoilijan sydän sykkii rakkaudesta Kristukseen ja ihmisiin.1 Tutkielmassa kuitenkin 

käsittelen kreikaksi omia tekstejään kirjoittanutta Basileios Suurta (330–378/379 jKr.). 

Hänestä käytetään myös nimityksiä kuten Kesarean piispa ja Basileios Kesarealainen. 

Tarkastelen Basileios Suuren suhdetta antiikin kirjallisuuteen – johon liittyy runoutta, 

tragediaa ja filosofien tekstejä – ja musiikkiin, joiden merkitystä tarkastelen mimesis-käsitteen 

avulla. Tarkastelen, millä tavalla mimesis-käsite tulee esiin Basileioksen teksteissä, ja kuinka 

kirjallisuuden ja musiikin mimeettinen ulottuvuus vie ihmistä hyveelliseen elämään. Tähän 

kysymyksenasetteluun liittyy olennaisesti sielun ja tunteen therapeia2 vaikutus. Tämän 

 
1 Porfirios 2011, 234. Vanhus Porfyrios Kausokalivialaisen elämä ja opetukset teoksesta Rakkauden 

haavoittama. (Kääntänyt Hannu Pöyhönen) Kreikan kielisen teoksen ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 

ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ: Βίος καί Λόγοι ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ XANIA 2018 kolmannen edition sivunumero 

256 
2 Tässä yhteydessä tarkoitan therapeialla eri asiaa kuin moderni käsite terapia tarkoittaa. Tämän vuoksi käytän 

θεραπεία-sanan suomen kielistä litteroitua versiota teknisenä terminä vastaamaan antiikin ajan therapeiaa. 

Käytän therapeia-sanasta sen suomenkielisiä taivutusmuotoja. Antiikin ajalla therapeia viittaa sielun ja 

tunteiden hallintaan liittyviin käsitteisiin. Simo Knuuttilan mukaan stoalaista ja platonilaista therapeiaa kuvattiin 

termeillä μετριοπάθεια ja ἀπάθεια. μετριοπάθεια tarkoitti peripateetikkojen opetuksessa itsehillintää, mutta 

platonistiset filosofit kuten Alkinoos ja Plutarkhos ajattelivat μετριοπάθεια-käsitteestä, että se on tunteiden 

arvosteluja. Antiikin yksi merkittävä platonisti filosofi Plotinos ajatteli passioiden (tunteet, emootiot) (Kr. πάθος) 

hillinnän kuuluvan hyvään elämään. Platonilla esiintyi malli emotionaalisesta sielun osasta, joka tuottaa 

reaktiivisia emootioita tahdottomasti. Nämä reaktiiviset emootiot ja niiden therapeia luonteet eivät ole 

pelkästään kognitiivisia. Reaktiiviset emootiot sisältävät kontrolloidun yhdessä olemisen, kuorolaulua ja 

tanssimista kuten se nähdään Platonin Lait-teoksen toisessa kirjassa. Platon koki suurta kiinnostusta rakkauden ja 

tunteiden subjektiiviseen luonteeseen. Hän piti tätä filosofisesti kiinnostavana kysymyksenä, joka koskee 

tunteiden luonnetta emootioissa. ἀπάθεια on spontaaneja emootioita tuhoava osa, joka on yhtenä elementtinä 

hyvään elämään. Ihmiset ovat rationaalisia olentoja, jotka voidaan vakuuttaa filosofisella maailmankuvalla, mikä 

aiheuttaa emootioiden poistumista. Stoalaisessa ἀπάθεια-käsitteessä on kyse kaikkien tunteiden kuolettamisesta, 

että voidaan elää hyveellistä elämää. Tämän ajatuksen taustalla on kyseessä arvovalinnat, joita tehdään 

tietoisuudessa puhuttaessa tunteista. Stoalaisessa filosofiassa onkin kyse siitä, että vapaudutaan emootioista tai 

passioista. Ks. Knuuttila 2004, 6, 18; Meurman 2014, 45; Sorabji 2000, 46. ἀπάθεια-sanan viittaaminen tunteista, 

passioista tai emootioista vapautumiseen liittynee sen sanan pilkkomiseen. ἀπάθεια-sanan alkuliite ”ἀ-” viittaa 

”ilman” tai ”vastaan” sanoihin ja -πάθεια juuret ovat πάθος-sanassa, jolla on yleensä kielteinen sävy kreikan 

kirjallisuudessa. Toisin sanoen ἀπάθεια-sanan voisi kääntää tunteita vastaan olemiseksi tai vailla tunteita 

olemiseksi.    

Liddel & Scott – A Greek-English Lexicon antaa therapeia (θεραπεία) sanalle useita eri merkityksiä, 

joita antiikin ajalla olivat: lääkinnällinen huolenpito, ruumiista huolehtiminen, temppelin huoltamiseen ja 

korjaukseen viittaavia kohtia, palvelusta, jonka tarkoituksena on saada etua ja vanhempien huolenpitoa lapsiin. 

Knuuttila kirjoittaa stoalaisesta moraali teoriasta (joka liittyy stoalaisessa filosofiassa myös therapeiaan), joka 

kertoo mielessä tapahtuvista asioista, jotka kasvavat luontaisesti. Tähän ajatteluun liittyy ajatus siitä, että 

kärsimys kehittyy puutteellisesta ja kehittymättömästä tilasta, joka johtuu epäonnistumisesta suuntautumisesta 

kohti tilaa, jossa on rationaalinen tai järjellinen itseobjektiivisuus. Tämä johtuu siitä, että annetaan liikaa arvoa 



2 

 

pohjalta nousee uusi therapeiaa koskeva kysymys eli mikä on lopulta kirjallisuudessa ja 

musiikissa olevan mimesiksen päämäärä ja tarkoitus Basilieioksen ajattelussa. Basileios 

kirjoitti mimesiksestä teoksessaan Ad adolescentes, jonka yhteydessä tehtyjen tutkimusten 

kohdalla Basileioksen käsityksestä mimesiksestä näyttää olevan jonkin verran tutkittu.3 

Tutkielmassa on noteerattu, että Basileioksella löytyy mimesis-sanan johdannaisia hänen Ad 

adolescentes4-teoksessa. Yksi mimesistä koskeva kirjoitus on Ruth Webbin artikkeli Basil of 

Caesarea and Greek Tragedy. Artikkeli on sangen lyhyt, ja Webb keskittyy enemmän 

tragedia-runouden näkökulmaan. Mimesistä käsitellään siinä lähinnä maininnan omaisesti. Ad 

adolescentes-teosta näyttää olevan myös enemmän tutkittu kreikkalaisen koulutuksen tai 

ylipäätään koulutuksen näkökulmasta, josta yksi esimerkki on Jennifer Helen Ganen 

väitöskirja Fourth Century Christian Education: An Analysis of Basils’s Ad Adolescentes. 

Gane viittaa mimesikseen sanalla imitate tai imitation. Hänen näkökulmaansa liittyy erityisesti 

kristilliseen kasvatukseen liittyvät kysymykset, joissa hän käytti Basileioksen mimesis-

käsitteistöä. Gane keskittyi mimesiksestä puhuttaessa kreikkalaiseen kasvatukseen, jonka 

suunta on hyveellinen elämä. Gane seuraa omasa väitöskirjassaan Neil McLynnin mukaista 

ajatusta Ad adolescentes-teoksen luonteesta. McLynn kirjoitti artikkelissaan The Manna from 

Uncle: Basil of Caesarea’s Adress to Young Men, että Basileioksen katseen suunta oli 

hyveellisen elämän saaminen hallinnan avulla. McLynn ei mainitse omasa artikkelissaan 

mimesis-sanaa, eikä imitation-sanaa. Hieman vanhemmassa artikkelissa The Occasion of St 

Basil’s Address to Young Men Ann Moffat puolestaan keskittyy enemmän kuvaamaan Ad 

 
sielua häiritseville emootioille, eikä anneta oikean järjen arvostella asian tilaa. Cicero puhui tästä siten, että 

sielun therapeian ei pidä olla sen vähempää kuin lääkitseminen. Ciceron esittämässä mallissa on kyse siitä, että 

sielun sairaus on paljon vakavampaa kuin ruumiin sairaudet. Cicero otti Krysippokselta aineksia omaan 

filosofiseen therapeiaansa, joka kytkeytyy sielun infektioon. Hän mainitsee sielua muokkaavana asiana hoitajien 

vaikutuksen, sillä stoalaiseen ajatteluun liittyy emootioiden kaavan kehityskulku, jolla on alku ensimmäisessä 

kohtaamisessa ympäristönsä kanssa. Stoalaisen filosofin Poseidonioksen ajattelussa kasvatuksen päämäärä on 

emotionaalisten sielun osien valmisteleminen siihen, että ne olisivat vastaanottavaisia järkeen, joka on yksi 

sielua hallitseva osa. Poseidonioksen mukaan tunnepitoisia liikkeitä hallitaan kuuntelemalla tietynlaista 

musiikkia. Poseidonialainen therapeian idea kytkeytyy käsitykseen siitä, että se vähentää luonnollisia 

tunnepitoisia liikkeitä kontrollin, käyttäytymisen, ruokavalion ja musiikin avulla. Tällä tavalla poseidonialainen 

therapeia yhdistää platonilaista ja stoalaista filosofiaa sielun lääkitsemiseksi. Therapeian päämääränä on siis 

tunnepitoisten liikkeiden hallitseminen. Ks. Knuuttila 2004, 57–58, 62, 67. Tässä tutkielmassa en tämän 

enempää mene therapeiaan koskevaan keskusteluun, josta lisää Simo Knuuttilan perusteellisesta teoksesta 

Emotions in Ancient and Medieval Philosophy. 
3 Varhaiskirkon mimesistä on tutkittu jonkin verran, josta esimerkkinä Gregory J. Rileyn artikkeli. Siinä hän 

lähinnä keskittyy Klemens Aleksandrialaisen käsitykseen mimesiksestä ja huomioi mimesis-tutkimusta koskevan 

puutoksen varhaiskirkon saralta. Ks. Riley 2001. Varhaiskirkon mimesiksestä ovat myös kirjoittaneet Carrol 

Harrison ja Frances M. Young. Heillä ei tosin ole monografioita mimesiksestä, vaan heidän kirjoissaan on 

käsitelty mimesistä. Ks. Basileioksen mimesis-käsityksestä. Ks. Gane 2012; Webb 2008. 
4 Käytän latinan kielistä lyhennettä Basileioksen teokseen kuuluisaan puheeseen: Kuinka nuorisolle tulee opettaa 

kreikkalaista sivistystä. Ks.Paul J. Fedwick – Basil of Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic symposium 

artikkelikokoelmasta sivu xix. Muutenkin patristiikassa on vakiintunut käytäntö, jossa käytetään latinankielisiä 

termejä, vaikka kirjoittaja olisikin kirjoittanut kreikaksi.    
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adolescentes-teoksen aikakautta ja ketkä olisivat voineet mahdollisesti olla puheen 

vastaanottajia. Hän ei näytä menevän syvemmälle varsinaisiin teemoihin, joita on Ad 

adolescentes-teoksessa. Sen sijaan Basileioksen käsitykseen mimesiksen luonteesta sielun ja 

tunteen therapeian-vaikutuksesta on vähän tutkimuskirjallisuutta. Basileios-tutkimus 

käsittelee edellä mainittujen lisäksi musiikkiin liittyviä teoksia, joista yksi esimerkiksi on 

Tuomas Meurmanin kirjoittama gradu vuodelta 2014. Hänen gradussaan on tutkielmani 

kannalta oleellisia käsitteitä musiikista – erityisesti Basileioksen musiikkiosiossa, johon liittyy 

Psalmin 1 Prologi. Meurman viittaa gradunsa johdannossa, että Psalmin 1 Prologista on 

vähän tutkimuskirjallisuutta.5 Koska Basilieioksella löytyy käsitys mimesiksestä, on 

mielekästä tutkia hänen ajattelun mimeettisyyttä, jolla on sielun tai tunteen therapeiaan 

liittyviä vaikutuksia – erityisesti musikaalisen mimesiksen teorian valossa. Siksi tässä 

tutkielmassa olen päättänyt keskittyä juuri siihen, kuinka Basileioksen mimesis-käsite 

kytkeytyy runouteen ja musiikkiin, joilla on sielua parantava luonne. Tämän vuoksi haen 

tutkielmaani aatehistoriallista tukea ja esittelen, mitä mimesiksestä on ajateltu antiikin ajalla. 

Tämä tutkielma paikkaa sitä puutosta, jota Basileios-tutkimuksessa on suhteessa 

kirjallisuuden ja musiikin mimeettisyyteen. 

Basileioksen filosofiseen ja teologiseen ajatteluun on vaikuttanut sekä juutalais-

kristillinen6 että kreikkalais-roomalainen tausta – nämä taustat ovat usein limittäisiä ja 

päällekkäisiä.7 Juutalaisen Filonin (20 eKr.–40 jKr.) tekstit – jotka olivat Platonin ja 

stoalaisuuden sävyttämiä – vaikuttivat toisen vuosisadan kristityyn filosofiin Klemens 

Aleksandrialaiseen (150–215 jKr.), jonka välityksellä filosofiset ja teologiset ajattelumaailmat 

siirtyivät Origenes Aleksandrialaiseen (185–253 jKr.). Klemensin ja Origeneen teologiset ja 

filosofiset ajatukset levisivät kappadokialaiseen teologiaan, jonka yhtenä edustajana on 

Basileios Suuri.8 Hän lainasi muun muassa ajatuksia kreikkalaisesta kasvatuksesta (παιδεία9) 

kristilliseen kasvatukseen. Kreikkalaista παιδεία-käsitettä hän katsoi nimenomaan 

 
5 Meurman 2014, 12. 
6 Antti Laato seikkaperäisessä artikkelissaan Kristillisen Vanhan testamentin tulkinnan juutalaiset juuret antaa 

kosolti tietoa siitä, että kristillistä ajattelua ei voi irrottaa juutalaisesta kontekstista. Kreikkalais-roomailaisen 

vaikutuksen lisäksi on hyvä tiedostaa myös kristillisen ajattelun juutalainen konteksti. Ks. Laato 2020. 
7 Juutalais-kristillisen ja kreikkalais-roomalaisen limittäisyydestä ja päällekkäisyydestä lisää. Ks. Boys-Stones 

2001; Dillon 1977. 
8 Tässä tutkielmassa ei ole mahdollista käydä tämän enempää kristillisen aatehistorian kehittymisestä, sillä se on 

liian laaja. Tästä kristilliseen ajatteluun liittyvistä kehityskuluista löytyy materiaalia lisää muun muassa J. N. D. 

Kelly – Early Christian Doctrines, Jaroslav Pelikan – The Christian Tradition Volume 1: The Emergence of The 

Catholic Tradition (100–600), Georges Karamanolis – The Philosopshy of Early Christianity ja Pauli Annala – 

Antiikin teologinen perintö. 
9 παιδεία-sana viittaa jälkipolven kasvatukseen, koulutukseen, harjoitteluun, opetukseen. Se myös viittaa 

tulokseen, jota saadaan harjoittelemalla, mentaalisesta kulttuurista ja koulutuksesta. Monikossa se voi viitata 

koulutuksen eri osa-alueisiin. Ks. Liddel & Scott – A Greek-English Lexicon 
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kristinuskon näkökulmasta. Basileioksen ei-kristittynä retoriikan opettajana toimi Libanius, 

joka opetti hänelle kreikkalaista kasvatusta.10 Kreikkalainen παιδεία oli välineenä kristilliseen 

teologiaan, mistä alettiin puhua kristillisenä filosofiana.11 

Päälähteinäni ovat Basileios Suuren esipuhe ensimmäiseen Psalmiin, josta käytän 

leipätekstissä Prologi-sanaa (alaviitteissä käytän Prologiin viittaamiseen Hom. In Ps.) ja 

toinen päälähteeni on Basileioksen kuuluisa puhe, Kuinka nuorisolle tulee opettaa 

pakanallista sivistystä, josta käytän nimitystä Ad adolescentes. Nämä teokset ovat merkittäviä 

tutkimuksen kannalta, sillä niissä on tutkielman kannalta merkittäviä teemoja. Koska 

Basileioksen hyveellisen elämän etsintä liittyy vahvasti yhteisölliseen toimintaan käytän 

tutkimuksessani hyväksi myös Basileioksen Laajaa luostarisääntöä. Laajassa 

luostarisäännössä erityisesti Kysymys12 seitsemän koskee yhteisöllistä elämää, josta hyveet 

kehittyvät. 

Tutkielma koostuu viidestä osasta: 1) johdanto, 2) antiikin ajan mimesis kirjallisuudessa 

ja musiikissa, 3) varhaiskirkon hymnografia, 4) Basileios Suuri ja kirjallisuuden ja musiikin 

mimeettisyys, joka vie kohti hyveellistä elämää ja 5) johtopäätökset. Johdannossa esittelen 

aiheen ja mihin kysymyksiin kiinnitän huomiota. Antiikin aikaa käsittelevässä luvussa 

esittelen, kuinka mimesis-käsite esiintyy antiikin perinteeseen kirjallisuudessa ja musiikissa. 

Antiikin kirjallisuutta voisi tarkastella laajasti, mutta rajaan tämän osion tarkastelun 

nimenomaisesti runoudessa esiintyvään mimesikseen. Tämän antiikin perinteen tarkastelu luo 

teoreettisen viitekehyksen tutkielmalleni ja pohjan varsinaiselle aiheelleni, eli Basileios 

Suuren teksteissään käsittelemälle mimesiksen käytön tarkastelulle. Toisessa luvussa 

käsittelen mimesistä siis antiikin kreikan musiikin ja kirjallisuuden näkökulmasta. Tätä 

seuraavassa varhaiskirkon hymnografiaa käsittelevässä luvussa (3) tarkastelen mitä mimesis 

tarkoittaa nimenomaan jumalanpalveluskontekstissa. Käytän luvussa lähteenä Palladioksen 

(364–425 jKr.) teosta Historia Lausiaca,13 joka on erämaakilvoittelijoiden 

anekdoottikokoelma, jossa Palladios valottaa, kuinka askeettista kilvoittelijaelämää 

harjoitettiin 300–400-luvuilla. Viimeisessä varsinaisessa pääluvussa (4) tarkastelen, kuinka 

mimesis näyttäytyy Basileioksen Ad adolescentes ja Prologi teoksissa ja mikä on lopulta 

mimesiksen päämäärä. 

 

 
10 Rousseau 1998, 57–60. 
11 Ashanin 2006, 101. 
12 Laajassa luostarisäännössä on yhteensä 55 kysymystä, joissa on erilaisia teemoja koskien luostarielämää. 
13 Alaviitteissä käytän Historia Lausiaca-teoksen suomennoksessa Kilvoittelijaelämää olevia otsikoita. 
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Tutkielmassa käytän systemaattista analyysia. Analyysini kohdistuu Basileioksen 

tekstien lisäksi myös hänen filosofisten taustaoletusten analysointiin aatehistoriallisesta 

kontekstista käsin. Toisin sanoen pyrin analysoimaan Basileioksen taustaoletukset hänen 

filosofisesta ajattelustaan. Tutkielmassa oletuksena on, että Basileios lukeutuu antiikin 

kontekstiin, kun hän käytti mimesis-käsitettä. Analysoin, millainen mimesis-käsite 

Basileioksen ajattelussa on. Alustavasti totean mimesiksen olevan kolmitasoinen: 1) mimesis 

näkyy suoraan tekstissä (Ad adolescentes), 2) mimesis näkyy epäsuorasti (Prologi), 3) 

mimesis näkyy käytännön toimintona (kontekstina luostarielämä, jonka viikottaisissa 

jumalanpalveluksissa olevia psalmeja jäljiteltiin). Mimesis-käsitteeseen liittyvät muun muassa 

jäljittelyyn, kopioimiseen ja esimerkkiin liittyviä merkityksiä. Mimesiksen päämääränä 

näyttää olevan hyveellisen elämän saavuttaminen, jossa on elementtejä tunteiden ja sielun 

therapeiaan. Taustateoriaksi esitän antiikin kirjallisuudessa ja musiikissa esiintyvät mimesis-

käsitteen käyttötavat. Teorianmuodostuksessa otan huomioon myös varhaiskirkon 

hymnografian. Sovellan tutkielmassa antiikin teoriaa mimesiksestä Basileiosta koskevaan 

tutkimuskirjallisuuteen ja Basileioksen itsensä teksteihin. 

Basileiosta koskevaa aiempaa tutkimusta, liittyen muun muassa varhaisen kirkon 

musiikkiin, löytyy esiteltynä ja luetteloina Tuomas Meurmanilta ja Paul J. Fedwickiltä.14  

Stig Y. Rudbergin mukaan Basileioksen teoksien käsikirjoitustraditio on laaja ja 

monimutkainen. Se sisältää erilaisia teoksia, joita ovat muun muassa saarnat, homiliat, kirjeet, 

dogmaattiset esitykset ja askeettisuutta käsittelevät kirjoitukset sekä kasvatukseen liittyvät 

opetukset. Lisäksi Basileioksella on liturgisia ja jumalanpalvelukseen liittyviä teoksia. 

Rudberg viittaa M. Geerardin Clavis Patrum Graecorum-teokseen, jossa Geerard listaa 

Basileioksen käsikirjoituksia olevan 125. Basileioksen tekstikorpuksista on erilaisia editioita, 

joista yhtenä on J.P. Mignen editoima Patrologia Graeca. Basileioksen teokset löytyvät 

 
14 Paul J. Fedwick on koonnut monituhatsivuisen viiden osan kokoelman tutkimuksista, joita Basileioksesta on 

tehty vuosina 1459–2004. Tämä kokoomateos tunnetaan nimellä Bibliotheca Basiliana Universalis. Basileioksen 

lähes elämänkerrallisen teoksen on tehnyt Phillip Rousseau teoksessaan Basil of Caesarea. Myös Anna M. 

Silvas on tehnyt laadukkaita tutkimuksia Basileioksesta teoksiin Asketikon of Basil the Great ja The Rule of St. 

Basil in Latin and English. Basileioksen teologista ajattelua valottavia tutkijoita ovat esimerkiksi Stephen M. 

Hildebrandt ja Andrew Radde-Gallwitz. Varhaiskirkon musiikin teologiaa on tutkittua paljon. Näitä ovat 

kirjoittajat, jotka ovat kirjoittaneet jotakin varhaiskirkkoon liittyvistä musiikinteologisista kysymyksistä. Tutkijat 

ovat James McKinnon ja John Arthur Smith, jotka ovat lähinnä kirjoittaneet musiikin historiaan liittyviä teoksia. 

Suomalaisia panoksia varhaiskristilliseen musiikinteologiaan ovat antaneet Pauli Annala, joka käsitteli 

Augustinuksen musiikin teologiaa artikkelissaan Mikä saa kirkkoisän kyyneliin? Hengellinen musiikki 

Augustinuksen teologiassa ja Lauri Holman tekemä pro-gradu tutkielma Pyhä laulu: Niketa Remesialaisen 

käsitys seurakuntalaulun pyhyydestä ja hyödyllisyydestä.  Meurman teki gradunsa vuonna 2014, minkä jälkeen 

vuonna 2018 on tullut ainakin yksi varhaiskirkon musiikkiin liittyvä teos Hilkka Seppälältä Ortodoksisen 

Kirkkolaulun Teologia. Ks. Meurman 2014; Fedwick 1981. Lista ei ole kattava, mutta siinä esiintyy joitakin 

tutkijoita, jotka ovat tehneet musiikin teologiaan liittyviä tutkimuksia. 
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Mignen editiosta niteistä 29-32. Rudberg käyttää psalmien kirjojen homilioista HPs 

lyhennettä. Editioita Basileioksen käsikirjoituksiin on tehty 1500-luvulta lähtien. Editioista 

eniten käytetty ja parhaiten tunnettu on Mignen editio, joka julkaistiin 1857. Uusin laaja 

editio on ranskalaisen Stanislas Gietin editoima niin sanottu Sources chrétiennes laitos, joka 

julkaistiin hieman ennen editoijan kuolemaa 1968.15 Uudessa kriittisemmässä Sources 

chrétiennes editiossa ei ole Psalmin 1 Prologia eikä Ad adolescentes teoksia, joten tässä 

tutkielmassa käytän Mignen editiota. Marke Ahonen kirjoittaa Basileios Suuren nuoremman 

veljen Gregorios Nyssalaisen tekstin Sielusta ja Ylösnousemuksesta käännöksensä 

esipuheessa, että Mignen editio on hieman heikkotasoinen. Hän kuitenkin huomauttaa, että 

Mignen edition apparaatissa on jonkin asteinen järkevyys joissain ongelmakohdissa.16 

Basileioksen Ad adolescentes ja Prologin teoksissa käytän siis Mignen kreikankielistä 

editiota Patrologia Graeca. Alaviite numeroinnissa käytän Mignen laitoksen 

kappalejaottelua. 

  

 
15 Rudberg 1981, 50–59. 
16 Ahonen 2006, 14. 
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2. Antiikin kirjallisuuden ja musiikin mimeettisyys 
Tässä luvussa tarkoituksena on käsitellä, mitä mimesis tarkoitti antiikin runoudessa ja 

musiikissa ja kuinka se vaikuttaa sielun therapeiaan, jolla on hyveelliseen elämään liittyviä 

ominaisuuksia. Ennen mimesiksen tarkastelua käsittelen runouden ja musiikin yhteyttä 

toisiinsa. 

2.1. Yleistä runoudesta antiikin ajalla 

Runoudella oli antiikin Kreikassa todella suuri merkitys, sillä sen avulla tallennettiin 

merkityksellisiä tarinoita ja kertomuksia sukupolvelta toisille. Runoudessa eri kertomuksilla 

haluttiin opastaa, kuinka ihmisen tulee toimia ja mitä ihmisen on hyvä tavoitella. Tämän 

vuoksi runouden sisältöön kuului erilaisia tapoja, käytösohjeita ja ajatusmalleja, jotka olivat 

vakiintuneita. Muun muassa Platon kirjoitti Valtio-teoksessaan, että Homeros on 

kreikkalaisten kasvattaja.17 Platon kirjoitti: ”Kun sinä tapaat Homeroksen ylistäjät, he 

sanovat: tämä runoilija on Kreikan kasvattaja.”18 Vaikka Platonilla oli tällainen asenne 

Homerosta kohtaan, siitä huolimatta hän kritisoi runoutta. Platonin mukaan runous pilaa 

ihmisten aistit ja antaa todellisuudesta väärän kuvan, kun se vetoaa tunteisiin. Aristoteles 

puolestaan ajatteli hieman myönteisemmin runoudesta omassa Runousopissaan. Aristoteles 

antoi ennen muuta runoudelle tehtäväksi tuottaa elämyksiä. Tunteisiin vaikuttaminen oli 

Aristoteleelle runouden merkittävin osuus. Tärkeiksi ei siis muodostunut niinkään moraalinen 

näkökulma, tai faktojen täsmäävyys. Aristoteleelle oli tärkeää, että runous esitettiin 

mahdollisimman uskottavasti ja toden tuntuisesti. Toisin sanoen Aristoteles ajatteli, että 

runous on toiminnan mallintamista. Kyse on samankaltaisesta taidosta kuin puhujilla on eli 

puheiden taitavuus on tehokasta, mitä tahansa niiden sisältö oli. Toinen kysymys on, 

käytetäänkö runoja moraalisesti oikein vai väärin; runoja voidaan käyttää niin hyvään kuin 

pahaan.19 

Antiikin ajan runouteen liittyi inspiraatioteoria, jonka mukaan runous on jumalten 

inspiroimaa taidetta. Esimerkiksi Homeros molemmissa eepoksissaan (Ilias ja Odysseia) 

kirjoitti, että runoilija pyytää jumalhahmoa tekemään jotain puolestaan. Toisin sanoen 

runoilija toimii ikään kuin jumalien välikappaleena.20 Myös Hesiodos kirjoitti jumalallisesta 

 
17 Kivimäki 2012, 32. 
18 ”ὅταν Ὁμήρου ἐπαινέταις ἐντύχῃς λέγουσιν ὡς τὴν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν οὗτος ὁ ποιητὴς” (Plat. Rep. 

10.606e) Käännös minun 
19 Kivimäki 2012, 32–33. 
20 Korhonen et al. 2012, 330–331. 
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inspiraatiosta teoksessaan Jumalten synty (Kr. Theogonia): ”He hengittivät minuun 

jumalallisesti inspiroiman äänen, jotta laulaisin ylistystä tapahtumista, jotka ovat sekä 

tulevaisuudessa että ennen tätä hetkeä.”21 Tässä yhteydessä Hesiodos kuvaa jumalattarien 

kohtaamisista Helikon-nimisellä vuorella. Tällä tavalla inspiraatioteorian kehitysuunta kulki 

kohti latinan kielen sananmukaiseen inspiratio-käsitteeseen, jolla oli sisään puhaltamisen 

merkitys. Vastaava kreikankielinen ilmaus on ἐμπνέω. Inspiraatioteorian mukaan 

nimenomaan jumalat olivat siis innoittajia eri runoilijoille.22 Demokritos kiteyttää 

inspiraatioteorian jumalallista luonnetta seuraavalla tavalla: ”Mutta mitä tahansa runoilija 

kirjoittaa on inspiraation ja pyhän hengen (ιερού πνεύματος23) vallassa, se on erittäin hyvää.”24 

Tässä kohdassa Demokritos tarkoittaa runoudella, että se on ennen muuta jumaluuden 

vaikuttamaa eikä niinkään sisään puhallukseen liittyvää vaikutusta.25 

Antiikin ajalla runouteen liittyy myös elämän tekeminen merkitykselliseksi, sillä sen 

avulla juhlistettiin, tuotettiin iloa ja vahvistettiin elämän tunnetta. Runoudella oli myös 

merkitystä antava rooli esimerkiksi hautajaisissa, kun sen avulla sekä juhlistettiin vainajaa että 

purettiin surua valitushuudoin. Muun muassa Platon Lait-teoksessaan halusi erottaa 

runoudesta kaksi osaa: kuoleville tarkoitettu runous ja jumalille ja sankareille tarkoitetut 

ylistyslaulut. Platon Lait-dialogissaan (672a-d) kirjoitti, että jumalat ovat antaneet ihmisille 

kykyjä tajuta rytmiä ja melodiaa (ῥυθμοῦ τε καὶ ἁρμονίας26), joista ihminen sai nauttia 

(αἴσθησιν). Juhlissa ihmisillä oli kumppaneina runottaret eli muusat27 ja runottarien johtaja 

Apollon ja Dionysios-jumala.28 Platon ei kokonaan hylännyt musiikin luonnetta tunteisiin 

vaikkuttamisena myönteisessä valossa Valtio-teoksessa – tietyn tyyppinen musiikki on 

hyväksi ja toisenlainen musiikki on huonoksi.  

 
21 "ἐνέπνευσαν δέ μοι αὐδὴν θέσπιν, ἵνα κλείοιμι τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα." (Hes. Th. 31–32) (Käännös 

minun) 
22 Korhonen et al. 2012, 330–331. 
23 Tässä kohdassa on hyvä huomata ιερού-sana, joka ei ole sama pyhää tarkoittava sana kuin Uudessa 

testamentissa on käytetty tarkoittamaan Pyhää Henkeä. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä 

luvussa on käytetty Pyhästä Hengestä ἁγίου-sanaa: ”ἐκ πνεύματος ἁγίου” (Pyhästä Hengestä) (Matt. 1:18) 

Kristillisessä teologiassa Pyhä Henkeen on systemaattisesti käytetty ἁγίου-sanaa. Oletan ιερού-sanan liittyvän 

pyhäkköön tai pyhään alueeseen tarkoittavia ilmauksia, joista on muodostunut myös sanaksi pappi, joka toimitti 

Kreikan pyhäköissä jumalille uhreja. ιερού-sanasta lisää Liddel & Scott – A Greek-English Lexicon teoksesta. 
24 ”ποιητής δε άσσα μεν αν γράφει μετ ' ενθουσιασμού και ιερού πνεύματος, καλά κάρτα εστιν” (Dem. Frag. 

B18) (Käännös minun) Temppelit olivat yleisesti kulttuurin säilytyspaikkoja, jossa säilytettiin muun muassa 

tärkeitä lakitekstejä ja eri runoja. Ks. Shaya 2005. 
25 Korhonen et al. 2012, 331–332. 
26 ἁρμονία-sana ei tarkoittanut sointua vaan melodiaa antiikin Kreikassa. ἁρμονία-käsitteeseen liittyi sävellajeja, 

joista asteikkona käytettiin neljän sävelen muodostamaa tetrakordia. Neljännellä vuosisadalla tetrakordit olivat 

kahteen oktaaviin ulottuvia systeemejä, joissa oli tarkoituksena aiheuttaa erilaisia äänensävyjä, joista muodostui 

doorinen, fryyginen, lyydinen ja miksolydinen tonos. Ks. Oksala 1998, 19.  
27 Hesiodos kirjoitti, että muusat ovat Mnemosyneen tyttäriä. Mnemosyneen nimi viittaa muistamiseen, minkä 

vuoksi muusat ymmärrettiin säilyttäjinä runouteen ja rytmiseen kieleen. Ks. Korhonen et al. 2012, 331. 
28 Korhonen et al. 2012, 332–333. 
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Runoudella on yhteys musiikkiin. Runouden ja musiikin yhteneväisyys näkyy muun 

muassa siinä, että runoudella on metrisyys. Runouden metrisyydellä on elementtejä, joissa on 

vaihtelevia pitkiä ja lyhyitä tavuja. Metriikassa tavujen mitat jakautuivat puhe- ja 

laulusäkeisiin. Tärkeimpiin puhesäkeisiin kuuluvat heksametri ja draaman puhejaksoissa 

ilmaantuvat jambinen trimetri ja trokeinen tetrametri29. Runouden yhteys musiikkiin oli 

antiikissa ilmeinen myös siksi, että runoutta oli tapana laulaa ja soittaa kieli- ja 

puhallinsoitinten kanssa. Kielisoittimiin kuului lyra, kithara, phorminks ja barbitos, joita 

käytettiin laululyriikan säestämiseen. Puhallinsoittimiin lukeutui aulos, joka on huilun ja 

oboen välimuoto. Auloksella soitettiin surumielistä ja mietteliästä elegiarunoutta.30 

Tämän runouden ja musiikin yhteyden osoittamisen jälkeen tarkastelen μίμησις-käsitettä 

runoudessa ja musiikissa. Tutkielman puitteissa ei ole mahdollista käydä läpi koko antiikin 

ajan μίμησις-käsitettä, mutta käsittelen tutkielman kannalta merkittävimmät käsitteet. 

2.2. μίμησις-käsitteen yhteys runoihin, erilaisiin tunnereaktioihin ja 
yleensä mielenteoriaan 

Runousopissaan Aristoteles kirjoitti μίμησις-käsitteestä monipuolisesti31 – yleisesti μίμησις-

käsitteellä voidaan katsoa olevan sielun silmin nähtäviä asioita. μίμησις-käsitteellä voidaan 

ymmärtää monia asioita kuten esittämistä, kuvaamista, jäljittelyä tai representaatiota. 

Aristoteles kirjoitti, että monien taitojen joukossa on sellainen käsite kuin μίμησις, johon 

kuuluvat muun muassa tragedia- ja komediarunous sekä muita runouden lajeja. μίμησις-

käsitteeseen liittyy myös paljon instrumenttien soittoa kuten auloksen ja kitharan soittoa sekä 

tanssia. Lisäksi Aristoteles mainitsee μίμησις-käsitteen, kun hän puhui maalareista ja muista 

kuvataiteen tekijöistä. Aristoteles ei kuitenkaan anna kunnollista määritelmää puhuessaan 

μίμησις-käsitteestä.32 Aristoteleen Runousopissa μίμησις-käsite esiintyy kahdella tavalla: 

luoda erilaisia kuvia ja tarinoita. Aristoteles otti aineksia kuvien luomisesta Platonilta, mutta 

hän kehitteli omaa teoriaansa μίμησις-käsitteeseensä, kun hän puhui tarinoiden tai 

kertomusten luomisesta.33 

 
29 Musiikin eri lajeista enemmän keskustelua Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (Toim. Maarit Kaimio et al.) 

kirjassa. 
30 Oksala 1998, 20–21. 
31 μίμησις-sanan juuret ovat μῖμος-sanassa, josta ovat tulleet erilaiset taivutusmuodot kuten μιμεῖσθαι, μίμησις, 

μίμημα, μιμητές ja μιμητικός. μιμεῖσθαι-sanalla tarkoitetaan matkimista, representaatiota ja kuvaamista. μῖμος- ja 

μιμητές-sanoilla on merkitys, joka koskee henkilöä, joka matkii tai esittää. μῖμος-sana voi myös viitata 

dramaattisen toiminnan kontekstiin. Puolestaan mimeettisen toiminnan tulokseen viittaa sana μίμημα ja itse teko 

on μίμησις. Ks. Gebauer et al. 27. 
32 Korhonen 2012, 70. 
33 Gebauer et al. 1995, 53. 
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Aristoteleen Runousopissa μίμησις-käsite tulee melko lähelle esittämistä koskevaan 

käsitteistöön. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että μίμησις tarkoittaisi konkreettista esittämistä. 

Ennen muuta μίμησις voidaan ymmärtää käsitteenä, jonka taiteelliseen puoleen liittyy 

maailman tai mahdollisen maailman kuvaaminen. μίμησις-käsite on usein käännetty 

jäljittelemiseen viittaavien sanojen kanssa. μίμησις-sanan sukulaiset kuten μιμεῖσθαι ja muut 

sanan taivutusmuodot ovat käännetty usein jäljittelyksi. Jäljittely ei kuitenkaan kuvaa tarkasti 

Aristoteleen kreikankielistä sanaa, sillä se on liian kapea sanoittamaan, mitä μίμησις-sana 

tarkoittaa. Yhtenä merkittävänä taustatekijänä jäljittely-sanaksi kääntämiseen on Platonin 

kirjallisen tuotannon tulkinnat, joita on käytetty Aristoteleen tekstien käännöksiin.34 

Yleisesti antiikin ajalla runoutta käytettiin hyveiden opettamiseen, jossa tarkoituksena 

oli juhlistaa κλέος-käsitteeseen liittyviä asioita. κλέος-käsitteeseen liittyi heeroksien (ἥρως) 

kunnioittamiseen ja kuuluisuuteen liittyviä merkityksiä.35 μίμησις toimi välineenä jäljittelyyn 

tai kuvaamiseen ja heeroksien κλέος – heeroksien kunnioittaminen – merkitsi hyveiden 

opettamista.36 Usein μίμησις on perusteltua kääntää jäljittelyksi Platonin teksteissä, sillä hänen 

todellisuuskuvansa oli dualistinen, jossa erotettiin aistein havaittava maailma ja ideoiden 

todellisuus. Platonin dualismissa ajatuksena oli aistimaailman luonne, jossa se jäljittelee 

ideamaailmaa – aistimaailma on vajavainen jäljitelmä ideamaailmasta. Platonin Valtio-

teoksessa on tragediarunoilijoihin ja muihin taiteilijoihin kriittinen sävy, sillä ne jäljittelevät 

aistien kautta tulevaa maailmaa, minkä takia sellainen jäljittely on kolmannen asteen tuotetta 

suhteessa korkeimpaan todellisuuteen.37 Puolestaan Platonin Timaios-dialogissa on käsitys 

siitä, että aistimaailma on järjellisen maailman jäljitelmä tai kopio (μίμημα δὲ 

παραδείγματος).38 

Platonin kritiikki runouteen ja taiteisiin yleensä kohdistui ennen muuta aistimaailmassa 

koettuihin asioihin, joissa on eri tunnepitoisia reaktioita mukana. Monet tunteet ja reaktiot 

ovat aistimaailman jäljittelyä, eivätkä siten kuvaa tarkasti todellisuutta. Platon ei halunnut 

korostaa tunteita, vaan hänelle tärkeää oli totuus, joka ylittää aistimaailman.39 Hänen 

taideteoreettinen projektinsa nojasi filosofiseen ehdottomuuteensa, jonka pyrkimyksenä oli 

kauneusilmiöiden ja taiteen olemuksen ymmärtäminen. Platon pyrki sijoittamaan näitä 

 
34 Korhonen 2012, 70–71. 
35 Heerokset olivat joko urheilukilpailun voiton kautta saaneita merkkihenkilöitä tai jumalhenkilöitä 

kreikkalaisessa mytologiassa. Aina urheilija ei saanut heeroksen titteliä, mutta usein voittaja sai ἥρως-

kunniatittelin. Heeroksista lisää Ks. Reid 2016. 
36 Campbell 2005, 2.  
37 Korhonen 2012, 72. 
38 González Valerio 2021, 4. 
39 Korhonen 2012, 74–76. 
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pyrkimyksiä omaan maailmankuvaansa. Kun Platon halusi ymmärtää ja selvittää taiteen 

suhdetta todellisuuteen, hän omaksui μίμησις-käsitteen. Hänelle μίμησις-käsite on 

tunnepohjainen käsite, jolla on aistimaailmaa jäljittelevä olemus, minkä takia μίμησις on 

toisarvoista toimintaa.40 Platonin kritiikki μίμησις-käsitteelle kohdistui nimen omaan siihen, 

että runoudessa oleva μίμησις oli jo vanhentunutta eli se ei vastannut nykyhetkeä, minkä 

vuoksi runous oli kehnoa ja se ei kyennyt antamaan luotettavaa kuvaa.41 

Aristoteles puolestaan esitti kritiikkiä omalle opettajalleen Platonille, jonka ajatuksia 

hän kuitenkin kehitteli eteenpäin. Aristoteles käytti samaa terminologiaa kuin Platon, kun hän 

kirjoitti μίμησις-käsitteestä. Joissakin Runousopin kohdissa μίμησις tarkoittaa samaa kuin 

Platonilla eli jäljittelyä. Runousopissaan Aristoteles Platonista poiketen arvosti homeerista 

epiikkaa ja tragediakirjailijoita sekä taidetta. Aristoteleella ei ollut samanlaista käsitystä 

todellisuudesta kuin Platonilla oli eli hän ei jakanut todellisuutta aisteilla havaittavaan ja 

tosiolevaisiin asioihin. Tutkielmassa ei ole pyrkimyksenä ratkaista Platonin ja Aristoteleen 

metafysiikan ongelmaa. Mainitsen vain, että Platonin mallin mukaisesti taiteilijat tuottavat 

jäljitelmiä aisteilla havaittavasta maailman osasta. Esimerkiksi tragedia-runous oli tälläista 

aistimaailman jäljittelyä, jossa todellisuus ei ole välttämättä totta tunnetasolla. Sen sijaan 

käsitellessään maalaustaidetta Aristoteles ajatteli, että on olemassa μίμησις-taito, joka ei ole 

peilinkaltaista jäljittelyä kuten Platon ajatteli. Aristoteleen μίμησις-taitoon kuului 

nimenomaan ilmiöiden kuvaaminen tai esittäminen, joita on todellisuudessa tai mahdollisessa 

todellisuudessa. μίμησις-sana kattaa useita merkityksiä Aristoteleen Runousopissa, muun 

muassa esittämisen, ilmaisemisen, kuvaamisen, representaation, jäljittelyn tai matkimisen, 

uskottelun tai hyväntahtoisen huijaamisen merkitykset. Lisäksi μίμησις voi olla tietyn kaltaista 

tuottamista, jonka avulla taiteilija tuottaa teoksen, joka on mimeettinen. Aristoteleen μίμησις-

käsitteen merkityskenttä ulottuu siis syvälle hänen filosofiaansa ja erityisesti etiikkaan. Kalle 

Korhosen mukaan mimesis-käsitteistöä ei ole aina hyvä johdonmukaisuussyistä kääntää 

yhdellä ja samalla termillä, minkä vuoksi μίμησις-sanasta voitaisiin käyttää suomenkielistä 

väännöstä mimesis. Aristoteleella oli mimesiksessä hieman samankaltaisia aineksia kuin 

Platonilla, kun hän käyttää μίμησις-sanan verbimuotoa μιμεῖσθαι. Aristoteles käytti μιμεῖσθαι-

sanaa sellaisessa yhteydessä, jossa filosofi voi ymmärtää tai tutkia todellisuutta itseään. Siksi 

hänen ei tarvitse pelkästään tyytyä jäljitelmään, kopioon tai havaittaviin asioihin (μίμημα).42 

 
40 Oksala 1998, 181–182; Gebauer et al. 1995, 31–44. 
41 Melberg 1995, 10–14; Gebauer et al. 1995, 26. 
42 Korhonen 2012, 74–77; Oksala 1998, 183. 
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Aristoteles kirjoitti Runousopissaan, että “mimesis43 on luonnollista ihmisille.”44 Tässä 

samassa yhteydessä Aristoteles kirjoitti, että mimesikseen liittyy mimesiksen kokeminen, jossa 

yhdistyvät mielihyvän tunteminen ja ymmärrys. Mimeettiseen kokemukseen liittyy kaksi 

tasoa: kokemukset selitetään mimeettisten objektien pohjalta ja kokemukset ajatellaan 

perustuvan ymmärrykseen.45 

Tulkitsen Aristoteleen Runousopin – ja sitä tutkivan kirjallisuuden valossa – mimesistä 

siten, että mimeettinen taito onnistuu silloin, kun joku runoilija onnistuu jäljittelemään tiettyjä 

tunnetiloja ja kokemuksia kuten pelkoa, surua, iloa ja vihaa sekä muita tunteita siten, että se 

saa aikaan kuulijoissa samankaltaisia jäljiteltävissä olevia tunnekokemuksia. Tämän vuoksi 

ajattelen, että mimeettinen taito runoudessa syventää itsetuntemusta ja eri tunnetilojen 

käsittelyä, ja tämä puolestaan voi olla ihmistä kasvattava, sillä mimeettiseellä taidolla voi olla 

myös tunnetiloja parantava elementti. 

Mimesiksen yhteydessä mainitaan myös erilaiset musiikki-instrumentit, joita ovat 

esimerkiksi aulos-huilistin ja kitharansoittajien välineet. Platon ja Aristoteles ajattelivat, että 

musiikilla oli yhteys todelliseen maailmaan ja sen tapahtumiin. Heidän ajattelussa musiikkiin 

liittyi kyky, jolla on jäljittelyyn tai aitoon tunteiden esittämiseen liittyviä ominaisuuksia. 

Tämä musiikkiin liittyvä kyky on kasvattamassa ihmistä tunneherkkyyteen46 ja eettisiin 

kykyihin.47 

2.3. Musiikki (μουσικῇ) yhtenä runouden välineenä ja musikaalinen 
mimesis – yhteys tunteisiin ja sielun therapeiaan 

Antiikin ajalla nähtiin, että musiikki liittyi kykyihin, joiden avulla ihminen voi jäljitellä tai 

kuvailla erilaisia tunnetiloja. Tällaisen musiikillisen jäljittelyn katsottiin saavan aikaan 

positiivista kasvua tunteiden hallinnassa sekä kehittämään ihmisen tunneherkkyyttä. Lisäksi 

ajateltiin, että musiikilla oli kyky kasvattaa ihmisen eettisiä kykyjä. Musiikin vaikuttavuudella 

nähtiin olevan kaksi eri tasoa: yhtäältä sen nähtiin saavan aikaan kuulijassa erilaisia 

tunnetiloja, ja toisaalta myös kykenevän jäljittelemään tai esittämään erilaisia tunnetiloja.48 

 
43 Tästä eteenpäin käytän mimesis-sanaa ilman kreikkalaisia aakkosia, sillä Kalle Korhonen artikkelissaan 

Aristoteles ja mimesis kirjoitti, että on perusteltua käyttää mimesis-sanaa suomeksi käännettynä mimesis. 

Tarpeen mukaan kuitenkin käytän kreikkalaista muotoa. 
44 Arist. Poet. 1448b ”μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις” (Mimesis on luonnollista ihmisille) Käännös minun. 
45 Korhonen 2012, 78–79. 
46 Tunneherkkyys antiikin ajalla käsitettiin enemmänkin tunteiden hallintaan liittyvien käsitteiden avulla. 

Musiikin kontekstissa se tarkoittaa tietynkaltaisten tunteiden hallitsemista musiikin avulla. Ks. Knuuttila 2004, 

62–67. Tunneherkkyyteen liittyy myös eräällä tavalla haitallisten tunteiden tunnistaminen kuten vihan tunteen, ja 

siten tulla tietoiseksi, kuinka se on väärä tunnetila. Tämä on tärkeää siksi, koska se antaa ihmisarvon vihan 

kohteelle. Ks. Nussbaum, 1994, 410–416. 
47 Korhonen 2012, 83. 
48 Korhonen 2012, 83; Knuuttila 2005, 62, 106. 
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Sokrates mainitsi Platonin Valtio-teoksessa, että kasvatukseen liittyy kaksi eri käsitettä 

musiikki ja fyysiset harjoitteet (μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ).49 

Musiikin esittäminen oli kytköksissä rytmiikkaan ja sanojen ilmaisuun musiikin avuin. 

Esittämistapana oli joko yhdessä laulua, resitatiivisia esityksiä tai puhelaulua. Musiikkiin 

liitettiin tiettyjä kiinteitä melodiakaavoja eli nomoksia. Näillä melodioiden kaavoilla ajateltiin 

olevan vakiintuneita tunnevaikutuksia. Doorilaiseen sävellajiin50 liittyi tunnetiloja kuten 

rakentava ja rauhoittava, fryygiseen sävellajiin kuului kiihdyttävä vaikutus ja lyydiseen 

sävellajiin liittyi valittaminen. Tunnevaikutuksia rakennettiin myös musiikkisoittimin: 

lyrasoittimeen tai luuttutyyppisiin soittimiin kuten kitharaan, lyraan ja forminksiin liittyi 

rauhoittavia ja rakentavia tunnevaikutuksia, aulos-puhallinsoittimeen puolestaan liittyi 

kiihdyttävät tunnetilat. Platonin Lait-teoksessa painottuu selkeämmin puhtaasti hyvinvointiin 

liittyvät asiat muusisten taitojen yhteydessä. Aristoteles puolestaan jakoi melodiat kolmeen 

osaan: eettisiin, toiminnallisiin ja hurmoksellisiin. Eettiset ja toiminnalliset melodiat liittyivät 

kasvatuksellisiin asioihin ja hurmokselliset melodiat kuuluivat esiintymistehtäviin. Tämän 

takia runoilijat olivat myös säveltäjiä.51 

Musiikillisuus on siis runoudessa oleva yksi elementti, josta Aristoteles käyttää omassa 

Runousopissaan μελοποιία ja μέλος-käsitteitä. Nämä sanat viittaavat yleisesti μέλος-

runouteen. Lisäksi musiikillisuuteen liittyi käsite μουσικῇ. Aristoteles mainitsi 

Runousopissaan, että tragediakirjallisuudessa musiikki on yksi tragedian kielen52 

sulostuttaja.53 Aristoteles kirjoitti: ”Lopuista asioista lyyrisen runouden teko tai melodinen 

runous (μελοποιία) on mausteista suurin näkökohta tai ilmentymä mieltymykseen.”54 

Aristoteleen mukaan tämä miellyttävyys tarkoittaa runouden kohdalla tragedian kielessä 

olevaa rytmiä tai melodiaa. Tosin jotkut tragedian osat Aristoteles ajatteli olevan runomitoilla 

operoitavia asioita ja toisiin kohtiin käytettiin μέλος-käsitettä. Musiikillisuuteen tragedioissa 

kuului Aristoteleen mukaan lauluja, säestyksiä ja instrumentaalijaksoja.55 

Musiikin kasvatuksellinen rooli näkyi antiikin ajalla siinä, että sen katsottiin vaikuttavan 

tunteiden ja mielen hallintaan. Esimerkiksi Simo Knuuttila kirjoittaa stoalaisten mielen 

 
49 Campbell 2005, 2. 
50 Platonin Valtio-teoksessa on puhetta sävellajien vaikutuksesta tunteisiin. (Valtio 3.398d–399a) Ks. myös 

Pelosi et al. 2010, 46–47. 
51 Korhonen 2012, 292–293. 
52 Platon ajatteli, että runoudessa olevalla mimesiksellä on välineenä kieli. Runous ikään kuin kytkeytyy 

mimesikseen, kun se puhuu toisen äänellä. Runous myös luo mimeettisiä kuvia puheissa. Ks. Valesquette Moreau 

2017, 195. 
53 Korhonen 2012, 294. 
54 ”τῶν δὲ λοιπῶν ἡ μελοποιία μέγιστον τῶν ἡδυσμάτων, ἡ δὲ ὄψις ψυχαγωγικὸν” (Arist. Poet. 1450b15) Minun 

käännökseni 
55 Korhonen 2012, 294. 



14 

 

teoriasta, jossa tunnepitoisia liikkeitä kyetään hallitsemaan kuuntelemalla tietyn tyyppistä 

musiikkia. Stoalaiseen mielen teoriaan liittyy myös käsitykset arvostelmista tai 

arvostelukyvystä. Stoalainen filosofi Poseidonios ajatteli, että arvostelukyky tai arvostelmat 

eivät saa aikaan emootioita. Stoalaisesta valtavirrasta poiketen Poseidonius ajatteli sielussa 

olevan irrationaalisia osia. Poseidonioksen mukaan teoria tunnepitoisista liikkeistä ratkaisee 

tietyn tyyppisiä ongelmia. Hän opetti, että riittävä arvostelukyky epäonnistuu kiihottamaan 

tunnereaktioita, jollei kyetä kuvailemaan kohdetta. Poseidoniuksen ajattelussa arvostelukyky 

ei ole siis riittävä tunteiden esille nostamisessa, eikä se ole edes välttämätön keino tunteiden 

heräämisen kannalta. Tunnepuuskat voivat olla niin voimakkaita, että tahto ei riitä 

sammuttamaan kyynelien esille tulemista. Musiikki voi kiihottaa tunteiden esille tuloa, mihin 

ei vaadita arvostelukykyä ollenkaan. Stoalaisessa tunteen therapeiassa päämääränä on vapaus 

vääristä arvostelukyvyistä ja tunnepitoisten liikutusten hallinta. Poseidonialaisen mallin 

mukaan therapeia-vaikutukseen liittyy luonnollisten tunnereaktioiden vähentäminen 

esimerkiksi musiikin avulla. Tällä tavalla musiikki on yhtenä vaikuttimena mahdollistamassa 

sielussa olevaa therapeiaa.56 

Aristoteles ajatteli omassa Runousopissaan musiikin ja konkreettisen esityksen olevan 

elementteinä runoudessa, erityisesti tragediakirjallisuudessa. Kaikki ne elementit, joita tähän 

liittyy, tuottavat oikeanlaista mielihyvää.57 Aristoksenos Aristoteleen koulukunnan edustaja 

300-luvulla eKr. pohti moraalin ja musiikin yhteyttä toisiinsa. Hän sai todennäköisesti 

vaikutteita Aristoteleen pohdinnoista musiikin luonteesta, johon liittyi musiikin aistittavuus.58 

Pythagoras puolestaan ajatteli että musikaalinen kasvatus on keino käsitellä luonteita ja 

passioita, ja sen avulla voidaan johtaa sielun kyvyt harmoniaan.59 

Kautta antiikin ajattelijoiden siis koettiin, että runoudella ja musiikilla oli vahva suhde 

toisiinsa. On esitetty ajatus siitä, että Platonilla olisi ollut paljon kiistaa runouden ja filosofian 

välillä. Nina Valiquette Moreaun mukaan tutkijat ovat katsoneet Platonin tehneen Valtio-

teoksen kymmenennessä kirjassa eron filosofien ja runoilijoiden välillä. Valiquette Moreaun 

kirjoittaa, että ero kytkeytyy Platonin poliittiseen projektiin, jossa filosofialla on suuri 

merkitys.60 Platon voi vaikuttaa ristiriitaiselta runouden suhteen, kun hän kirjoittaa dialoginsa 

runollisessa asussa, vaikka hän toisaalta näyttää olevan vihamielinen runoutta kohtaan. 

 
56 Knuuttila 2004, 62–63, 67. 
57 Korhonen 2012, 87. 
58 Korhonen 2012, 295. 
59 Vernon Hodges-Kluck 2017, 60. 
60 Valiquette Moreau 2017, 192–193. Plat. Rep. 607b ”τις διαφορὰ φιλοσοφίᾳ τε καὶ ποιητικῇ” (Eräs ero 

filosofian ja runouden välillä) Käännös minun. 
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Ristiriitaa aiheuttaa myös se, että Platon kuitenkin hyväksyi runouden osaksi kasvatusta ja 

hänen poliittista projektiaan. Platon käsitteli runoutta Valtio-teoksensa niissä kohdissa, joissa 

käsiteltiin inspiraatiota ja mimesistä. Platon käsitteli erityistä mimesistä, nimittäin 

musiikaalista mimesistä. Tämä musikaalinen mimesis palvelee vivahteikkaassa muodossaan 

yhteiskunnallisessa harkintakyvyssä. Platon yhdistää kyvyn, joka musiikilla on, sielua 

muotoilevaksi kyvyksi esteettisen ja eettiseen sisältöön – erityisesti tämä näkyy kaupunkien 

vartioiden kasvatuksessa. Yleisesti musiikin ja politiikan nähtiin olevan yhteydessä toisiinsa; 

musiikin nähtiin jakavan erottamattomasti samankaltaiset ominaisuudet kuin valtion lait.61 

Platon kirjoittaa Lait-teoksessa seuraavasti: ”Runoudet tai laulut ovat tulleet meille laeiksi tai 

tavoiksi.”62 Tällä tavalla musiikilla on kyky luoda järjestystä, perustaa asioita ja entisöidä. 

Musikaalinen mimesis on läsnä oleva kyky tai vaikutus, joka on määrittelemässä poliittista 

arvostelukykyä. Musiikki ei ole siis pelkästään sisällytettynä estetiikkaan ja politiikkaan.63 

Musiikilla on myös vahvasti eettinen puoli esillä Platonin ajattelussa.64 

Musiikaallinen mimesis tulee esiin Valtio-teoksen kontekstissa, jossa rajattiin puheet, 

joissa vartijoita kasvatettiin. Vartijoita käsittelevissä puheissa vartijoita altistettiin musiikille 

heidän nuoresta iästään lähtien, jotta he saisivat oikean käyttäytymisen, estetiikan, etiikan ja 

järjellisyyden. Tämän vuoksi musiikilla on suvereniteetti kasvatukseen liittyvissä asioissa. 

Platonin ajattelussa musikaalinen mimesis on juuri ehtona puheille tai järjelliseen harkintaan 

(λόγος). Siksi musikaalisella mimesiksellä on kyky toteuttaa sielussa olevaa ethosta (ἔθος65), 

jota vaaditaan terveeseen harkintakykyyn. Musiikki ei tuota välitettyjä represesentaatioita 

vaan ennemminkin se aiheuttaa muutoksia sielussa oleviin tiloihin.66 Musikaalisen ethoksen 

teoriaan liittyy ajatus siitä, että se saavuttaa musiikin avulla sielun, eikä se ole ainoastaan 

kineettisten tunteiden tila.67 Toisin sanoen musikaalinen mimesis resonoi sielussa olevien 

tunnetilojen kanssa, minkä vuoksi se tuo musiikin avulla erilaisia tunnetiloja esiin. Tulkitsen 

tätä musikaalista mimesistä siten, että sielussa olevat tunnetilat saavat samaistumispinnan 

musiikista, minkä vuoksi tunteet alkavat jäljittelemään musiikissa esiintyviä tunnetiloja. 

Jäljittely ei kuitenkaan ole aktiivista, vaan spontaania jäljittelyä. 

 
61 Valiquette Moreau 2017, 192–193. 
62 Lait 799e. ”νόμους τὰς ᾠδὰς ἡμῖν γεγονέναι” Käännös minun. 
63 Valiquette Moreau 2017, 193. 
64 Pelosi et al. 2010, 29. 
65 ἔθος-sana tarkoittaa ”tapaa”, ”tottumusta” tai ”käyttäytymistä” Ks. Liddel & Scott – A Greek-English Lexicon 
66 Valiquette Moreau 2017, 192, 196. 
67 Pelosi et al. 2010, 30. 
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Musikaalisuuden yhtenä päätavoitteena oli saada aikaan terävyyttä vakaan 

harkintakyvyn edellytyksiin.68 Platon kirjoitti Valtio-teoksessaan: ”Näiden perusteella 

musiikilla on arvovalta kasvatuksessa, niin että erityisesti sieluun sisälle upotetaan rytmi ja 

harmonia.”69 Tällä tavalla musiikilla oli erityislaatuinen tapa muokata sielua.70 Platon kirjoitti, 

kun ihminen tällä tavalla saa musiikin avulla kasvatusta, hän ”on käsittänyt järjen kyvyt, että 

alkaessaan näin, hän vastaanottaisi järjen.”71 Musiikillisella kasvatuksella on siis iso rooli 

Platonin Valtio-teoksessa. Musiikki on osana valmistamassa sielua järjelliseen 

arvostelukykyyn, ja se myös valmistaa sielua, että se tunnistaisi järjen, joka on mieltynyt 

hyveisiin. Toisin sanoen musiikissa on mukana järjellisiä ja nautinnollisia elementtejä. Platon 

ajatteli, että tietyntyyppinen musiikki on viemässä kohti hyveellistä elämää. On myös 

toisenlaista musiikkia, joka vie kuulijansa juopumaan, tekee hänestä liian pehmeän ja sen 

vaikutuksesta tulee joutilaaksi. Tällaista musiikkia on esimerkiksi lyydialainen ja joonialainen 

musiikki. Puolestaan doorialainen ja frygialainen musiikki kasvattaa rohkeutta ja 

itsehillintää.72 

Edellisten asioiden perusteella ajattelen, että musikaalinen mimesis saa aikaan 

kuulijassaan samoja tunnetiloja, kuin mitä musiikki itse esittää tai tuottaa. Toisin sanoen 

ihmisessä oleva kyky tuntea erilaisia asioita alkaa jäljittelemään niitä tunnetiloja, joita 

musiikissa ilmenee. Tämä voi parhaimmillaan olla tunteille ja koko sielunrakenteille 

therapeiaa.  

2.4. Yhteisöllisyys – mimesiksen harjoituspaikka kohti hyveellistä 
kasvatusta 

μίμησις-käsitteellä oli antiikin ajalla vahva yhteisöllinen merkitys nimenomaan runouden ja 

suullisen tradition kontekstissa. Runoja ja lauluja opittiin ja sisäistettiin yhteisöllisesti muun 

muassa teattereissa esitettävien näytelmien kautta. Lisäksi torit ja aukiot olivat oppimisen ja 

yhteisöllisen jakamisen keskiössä, niiden toimiessa yhteisöjen oppimisen, kasvun ja 

kehittymisen paikkoina. Antiikin kulttuuri muuttuikin vahvasti Platonin aikoihin kun 

kreikkalaisista julkisista paikoista kehittyi rauhallisten ja hiljaisten torien sijaan lukeneitten ja 

oppineiden kohtaamispaikkoja.73 Antiikin ajalla hyveellisen elämän etsintä näyttää olevan 

yhteisöllistä, sillä antiikin ajan pedagoginen luonne oli tyyliltään keskusteluissa olevaa 

 
68 Valiquette Moreau 2017, 192, 196. 
69  ”τούτων ἕνεκα κυριωτάτη ἐν μουσικῇ τροφή, ὅτι μάλιστα καταδύεται εἰς τὸ ἐντὸς τῆς ψυχῆς ὅ τε ῥυθμὸς καὶ 

ἁρμονία” (Plat. Rep. 401d) Käännös minun. 
70 Valiquette Moreau 2017, 196. 
71  ”λόγον δυνατὸς εἶναι λαβεῖν, ἐλθόντος δὲ τοῦ λόγου ἀσπάζοιτ᾽” (Plat. Rep. 402a) Käännös minun. 
72 Valiquette Moreau 2017, 196–197; Pelosi et al. 2010, 32–33. 
73 Gebauer et al. 1995, 46–52. 
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totuuden etsintää. Eros oli antiikin ajalla se, jonka avulla ihmisiä kasvatettiin hyveiden asialla. 

Eros oli intohimo itse Kauneuteen, jota tavoiteltiin filosofisten keskusteluiden avulla.74 

Esimerkiksi viidennen vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla, jos halusi ryhtyä poliittiseksi 

vaikuttajaksi, reetorin koulutus oli tarpeen – reetorin koulutusta valvoivat sofistit. 

Kasvatukseen liittyi vahvasti vanhemman rakastajan suhde nuorempaan rakastettuun. Tässä 

rakkaussuhteessa, jossa oli oppilasopettaja suhde, opeteltiin analysoimaan teatteria tai 

runoutta. Myös antiikin ajalla oli vastaavuutta oppineilla ja sofisteilla, joilla oli mahdollisuus 

toimia poliittisella areenalla.75 Toisin sanoen tässä näkyy yhteisöllisyyden mimeettinen 

luonne, sillä oppilasopettaja suhde oli olemukseltaan opettajan seuraamista tai jäljittelyä. 

Toisin sanoen yhteisössä haluttiin yhdessä jäljitellä todellista Kauneutta.  

Antiikin ajalla hyveellisen elämän etsintä tapahtui siis yhteisöissä. Esimerkiksi 

sosiaalisella ja kasvatuksellisella puolella antiikin gymnastike-käsitteessä oli suhde atleettien, 

heeroksien ja laulamisen kanssa. Atleeteilla, heeroksilla ja runoudella oli kulttuurinen juonne, 

jossa hyveitä etsittiin yhdistymällä yhteisöön. Kaikenlaiset olympialajit ja hautajaisten äärellä 

toimivat leikit antoivat nuorisolle motivaatiota kehittyä hyveissä, sillä ne saivat aikaan 

inspiraation hyveelliseen elämään.76  

Urheiluyhteisöissä oli agoninen kulttuuri, jossa tarkasteltiin heeroksien ja jumalien 

toimintaa runoudessa, kun heerokset ja jumalat agonisesti kamppailivat saavuttaakseen voiton 

hyveissä. Tällä tavalla heeroslainen laulukulttuuri luo pohjaa urheiluyhteisöissä kamppailuun, 

jotta saisi hyveellisen elämän mallin heeroksista ja jumalista. Urheiluyhteisöissä harjoitettiin 

mimesiksen avulla agonista kamppailua hyveiden kasvamisessa.77 

Antiikin ajalla yleensä oli vahvana suullisen esitystavan perinne, jossa runoja ja lauluja 

käytiin kuuntelemassa jossain paikoissa kuten teattereissa ja puhe-esityksissä. Runoutta ja 

muutakin kirjallisuutta siis välitettiin kuulijoille eri tilaisuuksissa. Antiikin ihmisen käydessä 

teattereissa ja puhe-esityksissä hän omaksui runoja, joita hän luki itsekseen ääneen.78  

2.5. Sielun therapeia ja tunteet mimesiksen näkökulmasta 

Koska tutkielmassa on yhtenä ulottuvuutena tunteiden hallintaan liittyviä elementtejä, on 

hyvä käsitellä therapeia-sanaa. Tutkielman laajuusvaatimusten puitteissa ei ole mahdollista 

käydä laajasti therapeiaa koskevia keskusteluja, mutta käsittelen therapeiaa tutkielman 

 
74 Campbell 2005, ii. 
75 Campbell 2005, 4–5. 
76 Reid 2016. 
77 Reid 2016. 
78 Oksala 1998, 12–13. 
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kannalta olennaisiin osiin. Liddel & Scott – A Greek-English Lexicon antaa monia merkityksiä 

therapeia-sanan eri johdannaisille: pitää huolta ruumiista, hoivata lasta, lääkitä. Lisäksi termi 

pitää sisällään palveluun viittaavia määritelmiä, sekä huoltamiseen ja korjaamiseen liittyviä 

merkityksiä, moraalisiin kysymyksiin käytettäviä hoitokeinoja sekä merkityksen ”olla 

huolellinen”. Listaa voisi jatkaa pidempään, mutta on hyvä ymmärtää, kuinka laajoja 

merkityssisältöjä therapeia on pitänyt sisällään antiikin aikana, verrattuna suomenkieliseen 

vastineeseensa. 

Filosofia koettiin therapeiana, jonka tarkoituksena oli parantaa tunteita tai emootioita. 

Filosofiasta käytettiin lääkinnällistä vertauskuvastoa, jonka tarkoituksena oli kuvata sen 

perimmäistä tarkoitusta suhteessa sielun therapeiaan.79 

Antiikin Kreikan therapeiaan liittyi kasvatuksellinen (παιδεία) elementti, josta 

käytetään muun muassa vertausta sielussa olevasta vahataulusta, johon kirjoitetaan ja 

kaiverretaan asioita. Theaitetos-dialogissa Platon kirjoitti vahataulusta, joka sisälsi sielussa 

olevia merkintöjä aisteista ja ajatuksista. Tämä on samanlainen kuva kuin kuumennettu 

sinettisormus, joka painaa leiman vahaan. Stoalaiset kehittelivät omaa ajatustaan tästä 

vahatauluvertauksesta. Stoalaisten filosofiassa vaikutelmat (φαντασία) ovat jälkien painaumia 

sieluun. Antiikin ajalla oli siis käsitys siitä, että ihmisen sieluun voi painaa jäljeksi kuvia tai 

sanoja kuten vahatauluun. Plutarkhos ajatteli tästä vahatauluvertauksesta, kun hän keskusteli 

kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä. Hänen mukaan se on käyttäytymistä muokkaava 

prosessi.80 Mielestäni tästä vahatauluvertauksesta on nähtävissä mimeettisiä piirteitä, sillä 

mitä ikinä sielun vahatauluun on kaiverrettu, ihminen käyttäytyy niiden mukaisesti eli alkaa 

jäljitellä vahatauluun painettuja asioita. 

Platon kirjoittaa Valtio-teoksessaan sielun jäljittelevästä luonteesta. Platonin ajattelu 

pohjaa hänen ideaoppiinsa, josta käsin hän muodosti kaikki muut ajatuksensa. Ideaopistaan 

käsin Platon tarkasteli ideaalista kauneutta, jota oli tärkeää jäljitellä. Tämän vuoksi hän 

kirjoitti Valtio-teoksessaan, että hänen valtiossaan koko valtiojärjestys jäljittelee kauneinta ja 

parasta elämää (μίμησις τοῦ καλλίστου καὶ ἀρίστου βίου).81 Platon käsitteli Faidros-

dialogissaan, että intosielun osalla on pyrkimyksenä kohottautua kohti järjellistä ja 

muuttumatonta ideaalitodellisuutta.82 Tulkitsen tätä siten, että tässä näkyy intosielun 

mimeettinen puoli, jossa se haluaa jäljitellä järjellistä ja muuttumatonta ideaalitodellisuutta.  

 
79 Nussbaum 1994, 484–510. 
80 Hodges-Kluck 2017, 53–55. 
81 Korhonen et al. 2012, 325–326. 
82 Knuuttila 2017, 120. 
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Sielun therapeiaan tai ihmisen kasvatukselliseen puoleen liittyy myös toisenlainen 

kuva, joka näkyy Platonin Faidros-dialogissa. Platon kuvaa sielun therapeia-luonnetta 

kuuluisan valjakkovertauksen avulla.  

Elizabeth Belifioren mukaan Platon jakaa valjakkovertauksessa sielun kolmeen eri 

kykyyn. Näistä kyvyistä Platon kirjoitti Faidros-dialogissaan, jossa Sokrates opetti, että 

sielussa on sekoitus sekä hyvää että pahaa. Sieluun liittyi myös kolme kykyä: ajaja, musta 

hevonen ja valkoinen hevonen, joilla oli kaikilla yhteys jumalallisiin tekijöihin. Sielun 

langetessa pahuuteen jokaisella sielun kyvyllä on osuus pahuuteen. Valjakkovertauksessa 

siivet kuvaavat jumalallisia ominaisuuksia kuten hyvää, kaunista ja viisasta. Kun ruumis 

lankeaa pahuuteen, se menettää siivet, jotka kuitenkin Eros kykenee kasvattamaan takaisin.  

Musta hevonen saa jumalallisia ominaisuuksia vain, jos se on yhteydessä siipiin. Sokrates 

puhuessaan valjakkovertauksen, hän sanoi, että jokainen ihminen on puutteellinen ja heikko, 

minkä takia ajajalla on vaikea tehtävä olla ohjaksissa.83 Simo Knuuttila kirjoittaa mustasta 

hevosesta, että se on aistillinen rakkauden tunne, jota täytyy kurittaa ja se vaatii paljon 

ohjausta. Valkoinen hevonen puolestaan yhtyy iloiten järjen mukaiseen toimintaan.84 

Tulkitsen tätä valjakkovertauksen mustan hevosen toimintaa mimesiksen avulla seuraavasti. 

Mustaa hevosta sekä suitsitaan järjen avulla että annetaan miellyttäviä kokemuksia, jotta se 

mieltyisi olemaan järjen äärellä. Tämä puolestaan motivoi mustan hevosen jäljittelemään tai 

toimimaan järjen mukaisesti. 

Tiivistelmä luvusta 

Antiikin ajalla esiintyi siis mimesis sekä kirjallisuuden että musiikin yhteydessä. Mimesiksen 

tarkoituksena oli jäljitellä, mallintaa tai kopioida antiikin kirjallisuudessa esiintyvien 

esimerkkihenkilöiden hyveitä. Mimesikseen liittyi myös käsitys musikaalisesta mimesiksestä, 

jonka tarkoituksena oli jäljittää tiettyjä tunnetiloja, joita välitettiin myös kuulijoille. Tämän 

vuoksi mimesiksellä on hyveelliseen elämään ja tunteiden hallintaan liittyviä ominaisuuksia. 

Mimeettiseen ajatteluun liittyi myös yhteisöllinen elementti, joka näkyi siinä, että opettajat 

halusivat välittää oppilailleen runoutta resitoinnin tai laulun avulla, mikä johtaa hyveelliseen 

elämään, jossa jäljiteltiin esimerkkihenkilöitä. 

Tämän antiikin kontekstin tarkastelun jälkeen siirryn varhaisen kirkon hymnografiaa 

käsittelevään osioon teemoihin, jotka koskevat kirkkolaulua. Hymnografinen osuus on 

 
83 Belfiore 2006, 187–188. 
84 Knuuttila 2017, 120. 
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olennainen tutkielmani kannalta, sillä se luo pohjan Basileioksen musiikinteologiseen 

ajatteluun.  
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3. Varhaiskirkon hymnografia 
Tässä luvussa keskityn mimesikseen jumalanpalveluskontekstissa eli kuinka mimesikseen 

liittyvät elementit kytkeytyvät jumalanpalveluselämään. Ennen jumalanpalvelukseen liittyvän 

mimesiksen tarkastelua käsittelen lyhyesti varhaiskristillisen ajattelun taustaa ja psalmeja sekä 

musiikkia ja runoutta jumalanpalveluselämässä. Käytän tässä luvussa myös hieman 

myöhäisempää tuotantoa kuin Basileioksella oli, mutta ne kuvaavat Basileioksen aikakauden 

askeettista kilvoituselämää, jolla oli hyveelliseen elämään suuntautuva kiintopiste. 

3.1. Yleisiä huomioita varhaiskristilliseen ajatteluun 

Varhaiskristilliseen ajatteluun on vaikuttanut juutalaiskristillinen ja kreikkalais-roomalainen85 

kulttuuri. Vanhan- ja Uuden testamentin lisäksi pohdittiin, kuinka suhtautua antiikin 

runoilijoihin ja filosofeihin. Kun varhaiskristilliset teologit puhuivat kristinuskon vastustajille, 

he turvautuivat antiikin filosofien ja runoilijoiden teksteihin. Jeesus Nasaretilaisen aikalainen 

juutalainen filosofi Filon Aleksandrialainen yhdisti platonilaista filosofiaa ja Vanhaa 

testamenttia keskenään. Filon vaikutti moneen eri kristittyyn filosofiin, kuten Klemens 

Aleksandrialaiseen ja Origenes Aleksandrialaiseen86, jotka puolestaan vaikuttivat 

kappadokialaiseen teologiaan. Kappadokialaisen teologian isät ovat Basileios Suuri, 

Gregorios Nyssalainen (335–395 jKr.) ja Gregorios Naziansoslainen (329–390 jKr.).87 

Varhaiskristillisten ajattelijoiden merkittävin lähde on Raamattu88 tai tarkemmin 

heprealainen Raamattu ja heprealaisen Raamatun kreikannos eli Septuaginta sekä ne 

kirjoitukset, jotka ovat Uudessa testamentissa. Tämän vuoksi niiden tarkastelua ei voi 

 
85 Juutalaiskristillisen ja kreikkalaisroomalaisen kulttuurin vaikutukset ovat monimutkaiset Basileioksen aikana. 

Ne kulkivat päällekkäin ja myös limittäin. Niiden vaikutussuhde toisiinsa on vaikeaselkoinen lähteä selvittämään 

tässä tutkielmassa. Tästä lisää muun muassa Boys-Stones 2001. 
86 Klemensin ja Origeneen ajattelu on vaikuttanut paljon luostarielämän hurskausihanteeseen. He yhdistivät 

platonistista ja stoalaista filosofiaa kristilliseen uskoon, kun he opettivat tunteiden hallintaan liittyviä asioita. He 

ajattelivat, että ihmisellä on kyky irtautua maallisista tunteista kuten stoalaiset opettivat. Jumalallisen 

armovaikutuksen seurauksena ihminen voi saavuttaa jumalallistumiseen kohdistuvan elämäntavan. Puolestaan 

vähemmän täydellisille kristityille he painottivat platonismin mukaista järjen tiukkaa kontrollia. 

Kappadokialaisten isien tekstien välityksellä Klemensin ja Origeneen ajatukset levisivät bysanttilais-

ortodoksiseen teologiaan. Ks. Knuuttila 2017, 125. Yleisemminkin varhaiskristillisenä aikana Rooman 

valtakunnassa oli valalla eri filosofikoulukuntien ajatusten fuusioita. Ks. Dillon 1977; Boys-Stones 2001. 

Aleksandrialaisen teologiaan liittyvästä kristittyjen eri asteista – erityisesti Origeneen. Ks. Af Hällström 1984. 
87 Tutkielman puitteissa ei ole mahdollista käydä koko keskustelua läpi, sillä siitä voisi nostaa esiin monta asiaa 

näistä aatehistoriallisista tekijöistä. Otin kuitenkin esiin aiheen kannalta tärkeitä huomioita, jotta voisi ymmärtää 

varhaisten kristittyjen ajattelijoiden yhteyden antiikin filosofeihin ja runoilijoihin. Myös olisi paljon monia 

huomioita kristillisen teologian kehityksestä. Tässä tutkielmassa en mene niihin sen syvemmin. Näistä lisää Ks. 

Annala 1993; Stead 1994; Kelly 1977; Pelikan 1971 ja The Oxford Handbook of Early Christian Studies 
88 Varhaiskirkon näkökulmasta on parempi käyttää pyhät kirjoitukset kuin Raamattu-sanaa. 
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sivuuttaa. Tässä tutkielmassa käyn läpi sellaisia pyhiin kirjoituksiin liittyviä asioita, jotka 

liittyvät varhaiskirkon näkökulmasta musiikkiin ja runouteen. 

Yleisesti hymneillä oli merkittävä asema antiikin ajan kristinuskossa. Kreikkalaisella 

kirjallisuudella oli vaikutusta varhaiseen kristinuskoon. Kreikkalaista runoutta julistettaessa 

laulettiin jumalille ja uhraamisien yhteydessä oli tapana resitoida. Varhaisessa kirkossa 

kuitenkin tehtiin ero liturgisten ja seurakunnallisten hymnien sekä retoristen runojen välillä. 

Retoriset runot olivat patrististen kirjoittajien väline, jolla suosittiin klassista metriikkaa.89 

3.2. Musiikin ja runouden juuret Vanhassa- ja Uudessa 
testamentissa 

Koska tutkielman aiheena ja henkilönä on idän suunnalla toiminut Kappadokian piispa 

Basileios, käsittelen musiikkia ja laulua idän kirkon näkökulmasta. Jaakko Olkinuora omassa 

väitöskirjassaan kirjoittaa, että kristillisen musiikin ja runouden juuret ovat Vanhassa- ja 

Uudessa testamentissa. Näillä runoilla ja lauluilla on hartaudellinen elementti mukana. 

Erityisesti Psalmien kirja on koko kristillisen runouden ja laulamisen ydin. Psalmien laulut 

liittyivät Jumalan ylistämiseen – myöhemmin alettiin käyttää muita raamatullisia hymnejä ja 

hellenististä traditiota.90 Hilkka Seppälän mukaan kirkkolaulun teologia nojautuu neljään 

osaan: Raamattu, kirkon opettajien antama opetus, hymnografia ja muut liturgiset aineistot ja 

laulujen säveljärjestelmä, joka nojautuu bysanttilaiseen lauluperinteeseen. Ylipäätään äänellä 

on ollut suuri vaikutus varhaisessa kirkossa. Esimerkiksi Eusebios Kesarealainen (260/65–339 

jKr.) viittasi luomiskertomukseen, että siinä ”Herran ääni huutaa vetten päällä.” On esitetty, 

että Raamatussa ensimmäinen runonmittainen säe on jae, joka on osana luomiskertomusta, 

jossa Jumala siunaa ihmiset ja luo heidät omaksi kuvakseen (1. Moos. 1:26–28). Seppälä 

ajattelee, että tämä Raamatun luomiskertomukseen viittaava kohta voidaan ajatella olevan 

laulettua runoutta.91 

Seppälä kirjoittaa, että Mooseksen kirjoissa esiintyi pappi Aaronin alaisuudessa 

toimivia leeviläisiä, joilla oli erilaisia palvelustehtäviä ilmestysmajassa. He suorittivat 

palveluksia ottamalla vastaan kymmenyksiä, ja heidän piti seisaallaan kiittää ja ylistää 

Jumalaa. Musiikin, laulujen ja runouden kannalta merkittävin henkilö onkin kuningas ja 

profeetta Daavid, joka oli useiden psalmilaulujen runoilija. Myös Daavid jakoi leeviläisille 

palvelustehtäviä ennen kuolemaansa. Seppälän mukaan musiikki saa erityistä painoarvoa 

 
89 McGuckin 2005, 643–644. 
90 Olkinuora 2015, 1–2. 
91 Seppälä 2018, 16–18. Vanhassa testamentissa on monia muitakin kirjoituksia, joista käy ilmi laulaminen ja 

runollinen ilmaus. Tästä lisää Ks. Seppälä 2018. 
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Vanhan testamentin kirjoituksissa, sillä musiikin harjoittajat yleensä samaistetaan myös 

profeettoihin. Eräs 500-luvulla elänyt munkki kirjoitti profeetoista ja musiikista, että profeetta 

Daavidilla oli pienten profeettojen kuoroja, joiden yhtenä kuoronjohtajana oli Asaf. Myös 

Apostolien teot mainitsee Daavidin profeetaksi.92 Yleisesti Psalmien kirja on rukous ja runous 

kirja, jota laulettiin Jumalan kunniaksi.93 Psalmit, raamatulliset oodit ja liturgia olivat 

edellytyksenä yksityisiin rukoushetkiin.94 

Myös Uudessa testamentissa on viitteitä laulamiseen95 ja musiikkiin. Esimerkiksi 

Paavalin kirjeissä on mainintoja psalmeista ja hymneistä, joita laulettiin ja Apostolien teoissa 

itse Paavali mainitaan hyvänä laulajana, jota vanginvartijat kuuntelivat. Luukkaan 

Evankeliumissa katsottiin olevan myös hymnien kaltaisia jaksoja kuten Simeonin ylistyslaulu. 

Jeesuksen Vuorisaarnassa on tulkittu olevan niin ikään runollisia elementtejä ja rytmiikkaa.96 

3.3. Kirjoitusten mimeettisyys askeettien parissa 

Basileios Suuri oli askeettisesti97 elävä luostarin johtaja ja piispa Kappadokiassa. Tämän 

vuoksi on mielekästä tutkia, miten askeetit käyttivät Raamattua tai oikeastaan pyhiä 

kirjoituksia. 

300-luvulla askeettiliike etsi muotoaan, minkä vuoksi sana askeetti tai askeesi tulee 

ymmärtää laajassa merkityksessä. Askeetti-sana viittaa yleensä tapaan, jolla harjoitettiin 

erilaisia toimintoja. Tämä näkyy muun muassa 300-luvun naisen, Egerian, 

pyhiinvaellusmatkasta kohti Pyhää maata, mistä hän kirjoitti. Egeria kirjoitti, että ”meillä 

päin” oli tapa tehdä asioita kuten rukoilla, osallistua ehtoolliseen ja paastoamiseen.98 

Frances M. Young kirjoittaa, että Kirjoituksiin liittyi erilaisia typoksia, joilla oli 

mimeettisiä ominaisuuksia. Esimerkiksi Job oli Kristuksen typos tai esimerkki. Kummassakin 

tapauksessa esimerkillinen tai mimeettinen ulottuvuus liittyi kärsivällisyyteen.99 Kirjoituksilla 

oli paljon merkitystä munkkien ja askeettien keskuudessa. Munkkien ja askeettien 

spiritualiteettiin kuului opetella kirjoituksia ulkoa, ja niitä myös laulettiin ja resitoitiin.100 

 
92 Seppälä 2018, 20–21. 
93 Barrois 1977, 13. 
94 Steward 2005, 746. 
95 Lisää Uuden testamentin musiikin teologiasta Ks. McGowan 2014 112–114; Seppälä 2018, 45–66. 
96 McGuckin 2005, 644–645. 
97 Sana askeesi tarkoittaa ihmisten impulssien itsekontrollia, jossa on mukana harjoitteita ja kurinalaisuutta 

asioiden hylkäämiseen tai välttämiseen korkeamman hyvän saavuttamiseksi. Ks. Vernon Hodges-Kluck 2017, 

28–29. Askeettisen elämäntavan päämääränä oli lihallisista tunteista luopuminen. Ihanteina nähtiin olevan 

ehdottomuus, vilpittömyys, totuus ja äärimmäinen kuuliaisuus sekä nöyryys. Ks. Seppälä 2019, 7. Ks myös Elm 

1996, 340. 
98 Laato 2021, 9. 
99 Young 1997, 209. 
100 Douglas 1993, 107. 
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Askeetit usein opettelivat Kirjoituksia ulkoa omissa keljoissaan101,  askeettien 

rukouspaikoissa.102 Askeettisen ihanteen esimerkkihenkilö pyhissä kirjoituksissa oli Mooses, 

joka eli Egyptin erämaassa.103 300-luvulla askeettisessa ihanteessa oli kahdenlainen 

suhtautumistapa, jossa on joko erakkoelämään vetäytymistä erämaihin tai luostariyhteisöjen 

perustamista lähelle kaupunkeja. Luostareissa elävät askeetit ottivat mallia erämaa-askeeteilta, 

mutta he sovelsivat sitä luostariyhteisöön, mistä yhtenä esimerkkinä on Basileios Suuri.104 

Ennen piispaksi vihkimystään, Basileios kävi Egyptissä ja Syyrian alueilla, joissa myös 

Palladios vieraili.105 Palladios106 (363/364–420/430 jKr.) kirjoitti omassa Historia Lausiaca-

teoksessa107, että Kirjoituksia opeteltiin ja laulettiin ulkoa. Palladios kirjoitti108, että sokeaksi 

tullut Didymos, Ammonios ja Markos osasivat Vanhan- ja Uuden Kirjoituksen ulkoa.109 

Palladios kirjoitti myös eräästä Heroksesta, joka yhden kävelymatkan aikana lauloi ulkoa 

seuraavat kirjoitukset: viisitoista psalmia, kirjeen Heprealaisille, profeetta Jesajan, osia 

profeetta Jeremiasta ja Luukkaan evankeliumin sekä Sananlaskut.110 Heronin esimerkistä on 

esitetty seikka, jonka mukaan Kirjoituksia ennen muuta laulettiin eikä niinkään puhuttu tai 

lausuttu.111 James McKinnon taustoittaa Heronin tapausta siten, että Palladioksen kuvaama 

Heronin matkaseurue joi vettä, mutta Heron itse ei maistellut mitään muuta kuin psalmeja ja 

 
101 Keljat ovat askeettimunkeille rukouspaikkoja, joihin he vetäytyivät rukoilemaan viikoittaisista 

jumalanpalveluksista ja liturgioista. Kelja on suomenkielinen väännös kreikan sanasta κελλίον, jolla on juuret 

κέλλα-sanaan. κέλλα tarkoittaa huonetta tai kammiota. Ks. Liddel & Scott – A Greek-English Lexicon. Kelja tai 

κελλίον on luostariyhteisön sisällä oleva pieni rakennus, jonka yhteydessä on kappeli. Keljan ympärillä on myös 

pieni maa-alue. Munkille (Kr. μοναχός, jonka kantasana on μόνος, joka tarkoittaa yksin) kelja on hänen oma 

luostarinsa. Ks. Robinson 1916, 4, 16–17. Palladios mainitsee Historia Lausiaca-teoksessaan useampaan kertaan 

kelja-sanan, mutta mainitsen yhden kohdan. Palladios kirjoitti Doroteoksesta, joka teki kivistä keljoja muille 

erämaakilvoittelijoille. Ks. Doroteoksesta-luku Historia Lausiaca-teoksesta. 
102 Kruger 2011, 95–98. 
103 Rapp 2005, 32. 
104 Askeettien eri ihanteista lisää Ks. Elm 1996; Sterk 2004; Rapp 2005. 
105 Knuuttila 2004, 138. 
106 Palladios eli 300–400 lukujen taitteessa ja hän sai Lausos-nimiseltä henkilöltä tehtäväkseen mennä erämaihin 

tutkimaan askeettien ja munkkien elämää sekä kirjoittaa heidän elämästään. Tästä tehtävänannosta Palladios 

kirjoittaa Historia Lausiaca-teoksensa esipuheessa. Historia Lausiaca on anekdoiotti tyyppinen kokoelma 

erämaakilvoittelijoiden ja askeettien sekä munkkien elämästä. 
107 Historia Lausiaca on teos, jossa Palladios kuvaa värikkäästi kohtaamiaan erämaakilvoittelijoita. Historia 

Lausiaca-teos on kuitenkin tyyliltään yhden henkilön pyhiinvaellusmatka, jossa hän yhdisti eri anekdootteja 

askeettien elämästä, ja heidän ikimuistoisista lausumistaan. Ks. Rapp 2005, 108–109. Palladios kirjoitti Historia 

Lausiaca-teoksensa alkuun, että hän halusi kirjoittaa teoksessaan ”pyhien isien uroteoista hengelliseksi 

hyödyksi.” Claudia Rappin huomio ja Palladioksen oman motiivin perusteella on suhtauduttava hieman 

varauksellisesti Historia Lausiaca-teokseen, mutta se antaa jonkinlaisen kuvan, kuinka erämaissa sekä naiset että 

miehet kilvoittelivat erämaissa. William Harmless kirjoittaa, että Palladioksen tarkoituksena oli esittää 

moraalisia näytelmiä pienoiskoossa. Ks. Harmless 2004, 286. Toisin sanoen Historia Lausiaca-teos kuvaa 

ideaalia kilvoitteluelämää. 
108 Käytän tässä tutkielmassa Palladioksen suomennoksessa esiintyviä suomenkielistä otsikointia alaviitteissä. 
109 Didymoksesta; Ammonioksesta; Markoksesta. 
110 Heronista. 
111 Harmless 2004, 245. 
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muita kirjoitusten osia, missä hän käytti resitointia avukseen.112 Lisäksi Palladioksen 

esimerkeistä on ilmeistä, että Kirjoituksia opeteltiin systemaattisesti ulkoa.113 Askeettien 

voitaisiin nähdä olevan Kirjoitusten kyllästämiä, ja he elivät niiden kyllästäminä 

viikoittaisissa liturgioissaan. Työskennellessään käsin askeetit lauloivat ulkoa Kirjoituksia, ja 

he katsoivat paremmaksi elämäntavaksi elämistä ja työskentelemistä Kirjoitusten 

edellyttämällä tavalla, kuin vain puhua niistä.114 Näistä seikoista näkyy Kirjoitusten opettelun 

mimeettinen ulottuvuus, sillä liturgioissa olevia Kirjoituksia resitoitiin, ja niitä haluttiin 

jäljitellä arkielämässä ja omissa keljoissa. Toisin sanoen Kirjoitusten jäljittely oli osana 

varhaisen kristinuskon jumalanpalveluselämää. Carol Harrison kirjoittaa, että mimesikseen 

liittyy erilaisten kirjoitusten kuuleminen, jonka jälkeen aletaan tottelemaan sitä, mitä kuultiin. 

Kuulemiseen liittyy seuraavien asioiden toistaminen: jumalallisen totuuden ilmestyminen, 

hyvyys ja kauneus sekä pyhien ihmisten sanat. Marttyyreita sen sijaan katseltiin sielun silmin 

ja heitä matkittiin ikään kuin he olisivat läsnä kyseisellä hetkellä, mikä oli omiaan 

liikuttamaan kristittyjen mieltä mimeettiseen tilaan.115 

Kuten aiemmin todettua, antiikin ajalla runouteen liittyi mimeettiset elementit. 

Tarkoituksena oli jäljitellä, kuvata tai esittää runoudessa olevia ilmiöitä.116 Sama näkyy myös 

askeettien elämässä, heidän ottaessa esimerkkiä Kirjoituksista ja pyhien isien teksteistä. Kun 

aloittelevat kilvoittelijat olivat kiinnostuneet askeettisesta elämästä, he kyselivät munkeilta 

pelastuksen sanoja – munkit usein nojasivat Kirjoituksiin. Munkit myös ohjeistivat 

kilvoittelijoita ottamaan esimerkkiä Kirjoitusten lisäksi pyhien isien teksteistä. Esimerkiksi 

eräs abba Poimen antoi kilvoittelijoille ohjeeksi Kirjoitusten ja pyhien isien viitoittaman tien. 

Tämä viittaa siihen, että Kirjoituksia ja pyhien isien tekstejä pidettiin arvossa, ja niistä 

haluttiin ottaa esimerkkiä omaan kilvoitteluelämään.117 Yleensäkin erilaisilla kirjoituksilla oli 

merkitystä ja suuria rooleja askeettien elämässä, sillä yhtenä puolena heidän elämässään oli 

eri hagiografioiden118 lukeminen ja omaksuminen heidän hengelliseen elämäänsä, mikä 

tapahtui muun muassa meditoimalla, rukoilemalla119 ja laulamalla. Kirjoittajat pyrkivätkin 

 
112 McKinnon 1987, 60. 
113 Perron 2008, 404–405. 
114 Harmless 2004, 244–245. 
115 Harrison 2013, 232–233. 
116 Young 1997, 196. 
117 Douglas 1993, 109–110. Frances M. Young jopa kirjoittaa, että Kirjoituksilla on jumalallisen totuuden 

mimesiksen ominaisuuksia, joissa on moraalisia ja opillisia sekä profetaalisia opetuksia. Ks. Young 1997, 175  
118 Hagiografiat ovat kirjoituksia pyhistä ihmisistä. Hagiografia tulee kreikankielisistä sanoista ἅγιος (pyhä 

tarkoittamassa pyhää ihmistä) ja γραφή (kirjoitus).  
119 Rukouksen suhteesta Kirjoituksiin ja niiden käyttöön löytyy lisää aineistoa Ks. Columba Steward 2005, 744–

758. 
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esittämään pyhien elämää teksteissään.120 Palladios kirjoitti oman Historia Lausiaca-

teoksensa loppuun Lausoksen kilvoittelijaelämästä, että Lausos oli Kristuksen matkija tai 

jäljittelijä (μιμούμενος). Tämän jäljittelyn voimin hän oli oppinut taistelemaan pahaa vastaan. 

Tässä yhteydessä Palladios käyttää siis mimesis-sanan yhtä taivutusmuotoa, kun hän kirjoitti 

Kristuksen esimerkistä.121 

Hänen esimerkkinsä (μιμούμενος) mukaisesti sinäkin olet torjunut katoavan rikkauden ja tämän elämän 

varjomaisen kunnian ja halajat tahratonta elämää ja iankaikkista valtakuntaa, pysyvää kunniaa ja 

käsittämätöntä rikkautta ja niitä sanomattomia hyvyyksiä, ”joita silmä ei ole nähnyt, josta korva ei ole 

kuullut ja jotka eivät ole nousseet ihmisen sydämeen122.”123 

Puhuttaessa mimesiksestä Harrisonin mukaan menneiden asioiden muistamisella on myös 

yksi rooli varhaisessa kristinuskossa. Nimittäin jumalanpalveluksissa olevia tekstejä, 

hymnejä, Kirjoituksia sekä muita erilaisia tekstejä ja pyhien esimerkkejä muisteltiin, mikä oli 

niiden esimerkkien tuomista muistamishetkeen, jolloin niitä myös alettiin jäljittelemään niinä 

hetkinä.124 Kirjoitusten mimeettisyys ilmeni siten että ne toivat lukijassa esiin innoitusta 

mimeettiseen harjoittamiseen.125 

3.4. Psalmilaulaminen ja meditoiminen mimeettisine olemuksineen 

Psalmilaulamisessa näkyy mimeettisyys myös käytännöllisenä toimintana 

jumalanpalveluskontekstissa, sillä psalmeja ja muita kirjoituksia laulettiin ikään kuin 

jäljitellen tiettyä rytmiä ja tekstien sisältöjä jäljiteltiin aina palvelusten jälkeen käytännön 

hurskauselämässä. Kun siis Jumalanpalveluksissa ja muissa viikoittaisissa kirkonmenoissa 

kuultiin melodioiden saattelemana psalmeja ja kirjoitusten eri osia, päädyttiin käyttämään 

niiden antamia ohjeita todeksi elämään myös jumalanpalveluselämän ulkopuolella.  

Psalmien ja hymnien laulamiseen otettiin vaikutteita antiikin kreikan tavasta tuoda esiin 

tekstejä musiikin saattelemana. Samalla tavalla kuin antiikissa, musiikkia yhdisteltiin nyt 

pyhien kirjoitusten sisältämiin tarinoihin ja runojen ilmaisemiseen.126 Jumalanpalveluksissa 

olevia lauluja jäljiteltiin tai kopioitiin omassa kilvoituselämässä, minkä vuoksi 

 
120 Krueger 2011, 2, 95–98. Askeettien elämässä pyhien esimerkki oli merkittävässä roolissa, kuten myös pyhät 

kirjoitukset, joista he ottivat mallia. Tästä lisää Ks. Bronwen 2019; Clark 2019; Graves 2019. 
121 ”Ον δή και αυτός μιμούμενος” ”Ja myös hänen (Kristuksen) jäljittely” (Palladios Lausaica Historica) 

Käännös minun 
122 Kääntäjä Johannes Seppälä huomauttaa tämän lainauksen olevan Paavalin ensimmäisestä kirjeestä 

Korinttilaisille: ”mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa.” 

(1. Kor. 2:9) 
123 Seurassa olevasta veljestä. Ον δή και αυτός μιμούμενος τον δέοντα πλούτον παρωσάμενος και την σκιώδη 

δόξαν του παρόντος βίου την ουράνιον επιπoθείς ακήρατον ζωήν και αΐδιον βασιλείαν και μένουσαν δόξαν και 

ανεξιχνίαστον πλούτον και τα απόρρητα αγαθά. ἅ ούτε οφθαλμός είδεν ούτε ούς ήκουσεν ούτε επι καρδίαν 

ανθρώπου ανέβη. Käännös Johannes Seppälän 
124 Harrison 2013, 233. 
125 Young 1997, 240. 
126 McGuckin 2005, 644. 
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psalmilaulamisella on vahva mimeettinen luonne. Jumalanpalvelusten laulamiseen liittyi 

vahvasti yhteisöllinen elementti, josta jo itse Uusi testamenttikin puhui ja josta myös 

juutalainen filosofi Filon mainitsi - laulu oli vahvassa osassa askeettien yhteen 

kokoontumisia.127 Seppälä summaa varhaiskirkon opettajien opetusta psalmeista seuraavasti:  

Tulkitessaan psalmeja kirkon opettajat korostavat niiden tärkeätä sanallista sanomaa, mutta samalla 

sanaan liittyvän melodian merkitystä. Sana tuodaan esille melodian kantamana. Silloin sävel tukee sanaa 

ja sen sanomaa.128 
Askeetit lauloivat Kirjoituksia ja erityisesti Psalmeja, niin kävellessään, tehdessään työtä kuin 

ollessaan viikoittaisissa liturgioissaan. Muun muassa Palladios mainitsi Nitrassa asuvien 

munkkien ja erään Adolioksen 129 laulavan Psalmien kirjaa ahkerasti. Nitrassa olevista 

munkeista Palladios kirjoitti: ”Nitrassa elävät munkit illan koittaessa laulavat hymnejä ja 

psalmeja, joita he laulavat Kristukselle.”130 Myös neljännellä vuosisadalla elänyt piispa 

Athanasios Suuri (292–373 jKr.) mainitsi teoksessaan Antonios Suuren (250–356 jKr.) 

elämästä (Vita Antonii), että vuorilla asuvat munkit lauloivat Psalmeja. Athanasios kirjoitti 

myös siitä, kuinka Antonios oli kuvannut pitkässä puheessaan kilvoituselämästään paholaisen 

kanssa, ja kuinka tämän tarinan kuullessaan munkkeja kerääntyi yhä enemmän ihmettelemään 

Antonioksen elämää. Tämän seurauksena Athanasios kirjoitti:  

Vuorilla oli luostareita kuin telttoja täynnä munkkien jumalallisia kuoroja, jotka veisasivat psalmeja, 

tutkivat pyhiä kirjoituksia, paastosivat ja rukoilivat, riemuitsivat tulevaisen odotuksesta ja tekivät töitä 

voidakseen harjoittaa laupeutta.131  

Palladios kirjoitti Antonios Suuresta, että hän lauloi kahtatoista rukousta ja psalmia omassa 

keljassaan keskiyöstä päivään asti, kunnes huomasi, että oli päivä.132 

Psalmilaulut olivat niin suuressa arvossa, että niille annettiin nimitykseksi ”Psalmilaulujen 

sääntö.” Tiettyinä hetkinä päivästä laulettiin tiettyjä teemoja, joita psalmeissa oli. Askeeteilla 

yleisesti oli mielessään yhteen kietoutuneena rukouselämä ja psalmilaulut.133 Musiikki nähtiin 

välineenä tunteiden ja ajatusten ilmaisemiseksi rukouksen ja ylistämisen yhteydessä.134 

Varhaisessa kirkossa oli tapana enemmän laulaa Psalmeja kuin resitoida. Tähän viittaa 

sana psalmodia (ψαλμῳδία). Psalmodia-käsitteellä on enemmän viittauksia laulamiseen kuin 

resitoimiseen.135 ψαλμῳδία ei ole vain mitä tahansa laulamista, vaan se on ennen muuta 

jumalanpalvelukseen liittyvää laulua.  ψαλμ-osa viittaa sanaan ψάλλω, joka merkitsee laulaa 

 
127 Seppälä 2018, 67. 
128 Seppälä 2018, 105. 
129 Adolioksesta. Adolioksella oli oma luostariyhteisö, jossa hän lauloi psalmeja. 
130 Nitrassa asuville. 
131 Vita Antonii 44. 
132 Smith 2011, 194. 
133 Ward 1984, 65. 
134 McGovan 2014, 111. 
135 Ward 1984, 65. 
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psalmeja tai psalmilaulaa ja -ῳδία-loppuosa viittaa lauluun tai runoon. Psalmilaulaminen on 

ollut Uuden testamentin ajoilta, jolloin esimerkiksi Paavali kehotti ihmisiä opettamaan 

psalmeja, hymnejä ja oodeja.136 Palladios kirjoitti ψάλλω-sanan muotoja (ψάλλοντες), kun hän 

kertoi Apolloksesta, joka kuuli laulajien äänen.137 Palladios kirjoittaa: ”Innolla he riensivät 

meitä (Apollosta ja muita munkkeja) vastaan laulaen (ψάλλοντες)…”138 ψάλλοντες-sana siis 

ilmaisi tai kuvasi tapaa, jolla Palladioksen kuvaamat ihmiset riensivät laulaen vastaan 

munkkeja, kuten kontekstista käy ilmi. Munkkeja ilmeisesti kunnioitettiin niin suuresti, että 

haluttiin laulaa psalmeja samalla kuin riennetään heitä vastaan. 

Psalmit ovat siis kuuluneet vahvasti osaksi jumalanpalveluselämää. Niitä laulettiin, 

resitoitiin ja luettiin. 300-luvulla Egeria kertoi omasta pyhiinvaellusmatkastaan Pyhälle 

maalle eli Jerusalemiin, että kristityillä oli tapana laulaa jumalanpalveluksissa ja kulkiessa 

paikasta toiseen.139 Varhaiskirkossa olevat opettajat ja teologit olivat yksimielisiä Psalmien 

kirjan laulamisen, resitoimisen tai lukemisen hyödyistä. Psalmien hyödyistä kirjoitti muun 

muassa Johannes Krysostomos (347–407 jKr.). Krysostomos ajatteli, että Jumala yhdisti 

profetiaan melodian, sillä se oikaisee kevytmielisiä Psalmien kirjan lukijoita. Melodia tekee 

haluttavammaksi Psalmien kirjojen opetusten omaksumista.140 Psalmilaulut ovat siis todella 

vaikuttavia elementtejä jumalanpalveluksissa. Muun muassa Palladios kirjoitti seuraavalla 

tavalla Psalmilaulamisen vaikuttavuudesta:  

Illan koittaessa voi seisahtaa ja kuulla hymnejä ja psalmeja (ύμνους και ψαλμούς), joita lauletaan 

Kristukselle jokaisessa luostarissa, sekä rukouksia, jotka kohotetaan taivaisiin. Voi kuvitella tulleensa 

ilman kohottamana nautinnon paratiisiin141.142 

McKinnon selittää tätä Palladioksen tekstiä, että munkit ryhtyivät seisomaan yhdeksännellä 

tunnilla kuuntelemaan psalmodiaa, jotta he voisivat omissa keljoissaan kuvitella olevansa 

paratiisissa. Tällä tavalla he tekevät tilaa kirkolliselle elämälle sapattina ja Herran Päivänä.143 

Kirjoituksilla oli siis meditatiivinen asema askeettien jokapäiväisessä elämässä. 

Meditointiin kuului Kirjoitusten resitointia ja niiden osien toistamista. Esimerkiksi Antonios 

Suuri mainitsi meditoinnin yhteydessä, että Kirjoituksia tai niiden osia opeteltiin ulkoa tai 

toistettiin. Askeettien joukossa meditoimisella ja resitaatiolla oli siis suuri rooli, kun 

 
136 Seppälä 2018, 98–99; McGuckin 2005, 644. 
137 Abba Apolloksesta 
138 Abba Apolloksesta 
139 Laato 2021, 8. 
140 Seppälä 2018, 103–104; Laato 2021, 8. 
141 ”Και της εσπέρας καταλαβούσης έστιν εστάναι και ακούειν αφ εκάστης μονής ύμνους και ψαλμούς τω 

Χριστώ αδομένους και προσευχάς εις ουρανούς αναπεμπομένας ως νομίσαι τινά μετάρσιον εν τεν της τρυφής 

παραδείσω μετοικισθήναι.” (Palladios Nitrassa elävistä) Käännös Johannes Seppälän 
142 Nitrassa elävistä 
143 McKinnon 1987, 59. Herran Päivä viitannee sunnuntaihin, koska ajateltiin sunnuntain olevan Kristuksen 

ylösnousemuksen päivä, jonka kuvan mukaisesti sunnuntaisin pidettiin jumalanpalveluksia. 
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kirjoituksia opeteltiin ulkoa. Ulkoa opettelu oli siis merkittävässä osassa askeettien elämää, ja 

askeetteja opetettiinkin lukemaan ja resitoimaan paljon Kirjoituksia. Kirjoitusten lukemien 

samaistettiin pahaa vastaan taistelemiseen. Resitoiminen yhdistettynä kirjoitusten 

meditoimiseen auttoi palauttamaan ja pitämään tärkeitä tekstejä ja ohjeita mielessä.144  

3.5. Psalmilaulun ja runouden yhteys sekä yhdessä laulava kuoro 

Proosateksteihin ja niiden rytmisyyteen sekä laulamiseen liitetään useita varhaiskristillisiä 

teologeja kuten Johannes Krysostomos ja yksi kappadokialaisen teologian edustaja Gregorios 

Naziansoslainen – Basileios Suuren ystävä. Gregorios kirjoitti useita runojen korpuksia, 

joiden juuria on nähtävissä antiikin Kreikan hymnikirjailijoissa. Gregorios oli tietoinen 

antiikin ajan keskusteluista, joita käytiin filosofian ja runouden välillä – Platon kirjoitti näistä 

keskusteluista Valtio-teoksessaan. Platonilla oli ajatus siitä, että runous on jumalallisesti 

inspiroitua, josta Gregorios tekee oman vastineensa jumalallisesta inspiraatiosta, joka koskee 

kristillisiä tekstejä. Näissä teksteissä Kristus esiintyy jumalallisena heeroksena, joka nousee 

korkeuksiin kertomalla kuolemattomuudesta. Kristillisessä runoudessa Gregorios suosi paljon 

kreikkalaista metriikkaa. Kreikkalais-kristillinen hymnologia sai metrisen aksentin, jota 

suosittiin, sillä se oli helppo omaksua. Tätä metristä aksenttia oli myös helppo tuottaa.145 

Tässä yhteydessä ei ole tarpeen käydä psalmien eri runollisia ilmauksia ja niiden 

merkityksiä, sillä se olisi toisen tutkimuksen aihe.146 Käsittelen kuitenkin aiheen kannalta 

merkittäviä teemoja. Psalmeihin usein liitetään ajatus siitä, että ne ovat osana runoutta. 

Raamatulliset psalmit olivat runouden yksi väline, jota luettiin ja käytettiin 

jumalanpalveluselämässä. Varhaiskristillisellä ajalla esimerkiksi historioitsija Josefus (37–

100 jKr.) ja Origenes sekä kirkkohistorioitsija Eusebius Kesarealainen ajattelivat psalmien 

olevan osana runoutta. Kuten kreikkalaista runoutta oli tapana resitoida tai laulaa, samoin 

Psalmien kirjaan yhdistettiin laulun elementti. Psalmeihin liittyy myös erilaisten musiikki-

instrumenttien käyttö, joita mainitaankin niissä usein. Psalmirunoudessa on myös ajatuksena 

niiden rituaalinen käyttö, ja merkittävässä osassa on myös tekstien lausuminen oikealla 

tavalla. Tähän liittyy luennan tai lausunnan strategian muodostamista, mikä liittyy 

psalmilaulamisen harjoittamiseen. Psalmien rytmisyys poikkeaa antiikin kreikkalaisesta 

runoudesta, sillä Psalmien kirjassa rytmisyys on vapaata. Oleellista psalmeissa esiintyvään 

runouteen on niiden paino, kesto ja pituus. Psalmeissa on tietty rytmisyys, mutta se ei ole 

 
144 Wortley 2010, 318–325; McGowan 2014, 125, 204–206; Harrison 2013, 233. 
145 McGuckin 2005, 648–649. 
146 Psalmien erilaisista käyttötavoista ja runollisista teemoista lisää kattavassa teoksessa The Oxford Handbook of 

the Psalms. 
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samanlaista kuin kreikkalaisessa runoudessa esiintyvää rytmisyyttä. Kolmas tärkeä asia 

psalmeissa olevaan runouteen on niiden esittämistapa. Psalmeja välitettiin eteenpäin 

suullisesti, mikä näkyy selkeimmin psalmeihin liittyvän laulun kohdalla. Suullisesti lauletut 

psalmit ovat saaneet kirjallisen muodon tullessaan osaksi Psalmien kirjan kokonaisuutta.147 

Varhaiskirkossa tai yleensäkin erämaakristillisyydessä oli oppimattomia ihmisiä, jopa 

munkkien kohdalla. Eräällä Poimenella oli huono kreikan kielen taito, minkä vuoksi hän 

välitti suullisesti omia opetuksiaan opetuslapsilleen.148 Tämä on yhtenä esimerkkinä siitä, että 

joukossa oli oppimattomia ihmisiä, minkä vuoksi psalmien laulamisella oli suuri merkitys, 

jotta ihmiset saisivat opittua asioita kuulemisen avulla. 

Yleensäkin ihmisen nähtiin olevan laulava ihminen soinnuttomasta lauluäänestä 

huolimatta. Laulun käsitteellä voidaan katsoa olevan paljon laajempia ja syvällisempiäkin 

merkityksiä, kuin mitä sille intuitiivisesti tai perinteisesti on luettu. Hilkka Seppälän mukaan 

laulu voidaan katsoa toiminnaksi, joka vie Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Tämän 

ajatusmallin mukaisesti voidaan ajatella, kun ihminen tekee syntiä, hän poikkeaa Jumalan 

melodiasta ja siksi hän laulaa väärin. Jumalanpalveluksissa – kuten Basileios Suuren 

jumalallinen liturgia149 – käytettävä sana rikkomus (πλημμέλεια150) tarkoittaa melodiasta 

poikkeamista. Seppälä selittää tätä melodiasta poikkeamista seuraavalla tavalla. Kun ihminen 

poikkeaa melodiasta, hän rikkoo Jumalan ”musiikilliset” ohjeet eli elämänohjeet, jotka ovat 

kristinuskon mukaiset. Ihminen voi laulaa oikein tehdessään hyviä Jumalan mieleisiä tekoja, 

mikä osoittaa myös epämusikaalisten ihmisten kohdalla kykyä laulaa oikein. 

Merkityksellisempää onkin Seppälän mukaan sydämen polttava laulu ja hyvät teot, kuin 

ääneen laulaminen, sillä kirkko katsoi ääneen lauletussa laulussa myös vaaransa; sydän voi 

olla kaukana lauletusta tekstin sisällöstä. Sydämessään oikeamielisesti ja hurskaana laulava 

ihminen voi lähestyä omaa Luojaansa. Tätä harjoitusta voi tehdä konkreettisimmin 

jumalanpalveluksessa.151 

Kirkkotilat ovat aina palvelleet ensisijaisesti ollakseen paikkoja toimittaa 

jumalanpalveluksia, ne eivät koskaan ole olleet pelkästään arkkitehtuuria. 

Jumalanpalveluksissa tarkoituksena oli laulaa juhlavasti resitatiivisella äänellä ja laulamisella 

yleensä oli suuri asema jumalanpalveluselämässä. Lauluja laulettiin antifonisesti eli 

 
147 Kingsmill 2014; Hawkings 2014; Dobbs-Allsopp 2014; Harmless 2004, 193. 
148 Harmlaess 2004, 210. 
149 Ilmeisesti tämä Basileios Suuren jumalallinen liturgia on Basileioksen nimessä kulkeva liturgia, joka on 

myöhempää perua. Siinä esiintyy Trisagion-hymnin kohdalla πλημμέλεια-sana. 
150 πλημμέλεια-sanan Liddel & Scott – A Greek-English Lexicon kääntää rikkomukseksi tai epäonnistumiseksi. 

Sen voi myös kääntää musiikissa esiintyväksi virheeksi. 
151 Seppälä 2018, 92. 
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vuorolauluna. Laulamassa oli siis ainakin kaksi tai useampi osapuoli laulamassa vuorotellen. 

Vuorolaulu toi lauluun elävyyttä, jota vielä korosti kirkon tilavaikutelma. Vuorolauluun liittyy 

näin kahdenlaista ääntä: ääntä, joka lauletaan ja ääntä, joka saatiin vastaukseksi. 

Vuorolaululla katsottiin olevan symbolinen merkitys; se oli maan ja taivaan, ihmisten ja 

enkelien välistä vuorolaulua. Jumalanpalveluksissa oli näin yhteislaulun ja vuorolaulun 

puvuissa sisään rakentunut Paavalin kehotus yhdessä lauletuista psalmeista, hymneistä ja 

hengellisistä oodeista.152 

Jumalanpalveluselämässä korostui kirkon opettajien mukaan melodia, ei siis vain 

sanakeskeisyys. Melodia liittyy laulamiseen, mutta siihen liittyy myös tekstien lausumista 

ääneen. Esimerkiksi Athanasios Suuri käytti esimerkkinä Daavidia, joka laulaen rauhoitti 

kuningas Saulia. Tämän vuoksi Athanasios totesi, että samalla tavalla papit saavat ihmisten 

sielut tyyneyden tilaan, joka on jo olemassa taivasten kuorossa. Jumalanpalveluselämässä ääni 

oli siis suuressa osassa, minkä vuoksi laulujen oli oltava äänellisesti tehokkaita ja soivan 

kauniita. Seppälä tiivistää asian seuraavasti: ”Melodinen esitys on tekstin asu, sen kirkollinen 

puku. Ilman melodiaa kirkollista pukua ei olisi.”153 Seurakunnissa laulaminen oli vakiintunut 

tapa, joka oli olemassa jo ennen Konstantinuksen tuomaa rauhaa.154 

Jumalanpalveluselämässä ääneen lausumisen lisäksi yhtenä elementtinä oli tekstien 

kuulemiseen liittyvät sanastot. Tekstejä luettiin ääneen ja kuulijat osallistuivat tekstien 

kuuntelemiseen, joka oli osana hartauselämää. Tekstien lukeminen tapahtui erilaisten 

esiintymisien keinoin ja tekstejä valikoitiin eri tilanteisiin. Tekstejä omaksuttiin omaan 

elämään tarkkaavasti kuulemalla, jonka jälkeen yhdyttiin vastaamaan teksteihin psalmodialla. 

Psalmodia oli vastauksena eri teksteille, ja niiden selittämiselle, joita papit tekivät. Tällä 

tavalla jumalanpalvelukseen osallistuja oli vuorovaikutuksessa visuaalisesti ja äänellisesti.155 

Yhdessä laulavan kuoron yhtenä päämääränä oli yhteen ääneen laulaminen, joka 

tarkoittaa samaa kuin yhtä uskoa tunnustavat ihmiset. Esimerkiksi Johannes Krysostomos 

opetti kirkkolaulujen yhteydessä yksiäänisyyttä. Hän ajatteli, että yksiäänisyys tarkoittaa 

samaa kuin yhtä uskoa. Johannes Krysostomoksen liturgiassa ektenian156 yhteydessä on 

kohta, jossa jumalanpalveluksen toimittaja rukoilee Jumalaa antamaan ylistysmielen Pyhää 

Kolminaisuutta kohtaan. Rukous, joka lähtisi ”yhdestä suusta ja yhdestä sydämestä.” Tässä 

 
152 Seppälä 2018, 85–86. 
153 Seppälä 2018, 137. 
154 McGuckin 2005, 644. 
155 Sheerin 2005, 715–716. 
156 Ektenia-termi viittaa rukoussarjaan, jossa jumalanpalveluksen toimittaja lausuu rukouksia, joiden jälkeen 

lausutaan ”Herra armahda” Tällaisen ”Herra armahda” rukousten syntyaika on vanhinta 

jumalanpalvelusaineistoa. Ks. Seppälä 2018, 72–73. 
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lienee viittaus Paavalin kirjeeseen Roomalaisille, jossa seurakuntalaiset ylistäisivät Jumalaa 

yksimielisesti ja yhdestä suusta (Room. 15:6). Johannes ajatteli, että jumalanpalveluksissa 

äänessä on pappi tai lukija. Tämä kuvaa Johanneksen mielestä kirkon yksiäänisyyttä, jossa 

pappi tai lukija puhuu, johon seurakunta hiljaa yhtyy. Tätä Johannes kutsui symfoniaksi eli 

yksimielisyydeksi, joka lähtee yhdestä suusta. Johanneksen tavoite oli kehottaa 

yksimielisyyteen ja sopusointuun.157 

Krysostomoksen ajatteluun liittyi myös opettajaoppilas tyyppinen suhde, kun hän opetti 

saarnaamisesta. Pareneettiset saarnat olivat kuin peilejä, joita tuli jäljitellä, mikä puolestaan 

muodosti hengellisen elämän moraaliset opetukset, joissa hyveet kasvavat.158  

Tiivistelmä luvusta 

Idän varhaiskirkon hymnografiaan liittyi askeettinen luostarielämä, jossa opeteltiin, 

kirjoitettiin ja laulettiin kirjoituksia. Mimesis-käsitteen kannalta tämä luku osoitti sen, että 

psalmilauluja omaksuttiin jumalanpalveluselämästä, josta psalmeja ja muita kirjoituksia 

haluttiin jäljitellä tai kopioida. Laulun ja resitoinnin avulla kirjoituksia ja psalmeja sekä 

esimerkkihenkilöitä kyettiin pitämään helposti mielessä, mikä johti ihmistä hyveelliseen 

elämään. Psalmien ja kirjoitusten avulla kyettiin myös hillitsemään himoja. 

Psalmilauluilla oli vahvasti yhteisöllinen luonne, sillä niitä kokoonnuttiin laulamaan 

yhteen. Lisäksi jumalanpalveluksissa yhdyttiin laulajan psalmilauluihin, jolloin 

seurakuntalainen kykeni yhtymään psalmilaulun henkeen, jota hän jumalanpalveluksen 

jälkeen alkoi mallintamaan. Voidaan siis katsoa, että jumalanpalvelusten tekstien ja laulujen 

mietiskely ja muistaminen on jäljittelyä tai matkimista. Toisin sanoen mietiskelyllä ja 

muistamisella oli mimeettisyys. 

Tämä tässä luvussa käsitelty varhaiskirkon hymnografia loi pohjaa Basileioksen 

käsityksiin musiikista. Lisäksi se avasi tarkemmin sitä kontekstia ja maailmaa, jossa Basileios 

eli. Seuraavassa luvussa käsittelen tarkemmin ensimmäisessä ja toisessa luvussa käsittelemäni 

aatehistoriallisen kontekstin valossa Basileioksen mimeettistä ajattelua. 

  

 
157 Seppälä 2018, 70–71. 
158 Young 1997, 257. 
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4. Basileios Suuri ja kirjallisuuden ja musiikin 
mimeettisyys, joka vie kohti hyveellistä elämää 

Tässä luvussa tutkin, kuinka Basileios käyttää mimesistä välineenä sielun therapeiaan, ja 

kuinka mimesiksen avulla saavutetaan hyveellinen elämä. Esittelen ensimmäisenä sellaisia 

Basileioksen elämään ja ajatteluun liittyviä teemoja, jotka selittävät sitä, miten hän näki 

hyveellisen elämän mahdollistuvan. Koska luostariyhteisön rooli oli suuri Basileioksen 

elämässä, luon katsauksen myös siitä, kuinka luostarikontekstissa hyveellistä elämää etsittiin. 

4.1. Basileios Suuren elämä lyhyesti, ja hänen therapeia-ajattelunsa 
taustaa  

Basileios Suuri syntyi vuoden 330 jKr. tienoilla, aikana jolloin Konstantinus Suuri oli vielä 

elossa. Basileios varttui Pontoksessa Vähän Aasian maakunnassa lähellä Mustaa merta. Hän 

oli opiskelijana Kesareassa, Konstantinopolissa ja Ateenassa159, ja hän matkusteli ympäri 

Egyptiä ja Syyriaa. Egyptin ja Syyrian vaelluksen jälkeen Basileios alkoi harrastamaan 

”filosofista” tai askeettista elämää ystäviensä ja opetuslastensa kanssa. Tämä tapahtui 

Pontoksessa Konstantinuksen viimeisinä elinvuosina. Basileios vihittiin papiksi Julianoksen 

ollessa vallassa noin vuonna 363 jKr. Basileios oli hieman vastahakoinen kirkollisen elämän 

suhteen, mutta kuitenkin hän asettui Kesareaan vuonna 365 jKr. ja hänet vihittiin piispaksi 

vuonna 370 jKr. Piispuuden vuodet kestivät yhdeksän vuotta. Basileioksen elämää varjostivat 

areiolaisten tuomat haasteet160, jotka saivat hänet taistelemaan uskon puolesta. Hän kuoli 

ennen Konstantinopolin konsiilia, joka pidettiin 381 jKr.161 Tuomas Meurman esittää omassa 

gradussaan Basileoksen kuolemalle kaksi mahdollista vuotta, joko 1. tammikuuta 379 jKr. tai 

syyskuuta 378. Meurman pitää jälkimmäistä todennäköisempänä viitaten uusimpiin 

tutkimuksiin.162 

Basileios sai paljon vaikutteita ystävältään Gregorios Naziansoslaiselta, jonka mukaan 

kristinusko on “filosofinen elämäntapa.” Tämä sai Basileiokseen innostusta saamaan laajaa 

 
159 Ennen Basileioksen aikaa Ateenan koulussa vaikutti filosofinen ajattelutapa, jossa kehiteltiin antiikin 

filosofien opetuksia, jota tulkittiin monella tavalla. Ateenan koulu sai siis vaikutteita monelta eri filosofiselta 

koulukunnalta, joiden opetuksia oli limittäin ja päällekkäin. Joidenkin filosofien opetukset jäivät vähemmälle ja 

joidenkin opetukset nousivat selkeämmin esille. Ks. Dillon 1977; Boys-Stones 2001. 
160 Basileioksen aikaan areiolaisia vastaan olevissa kiistoissa oli lähinnä kyse Pyhän Hengen roolista 

Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Areiolaiset ajattelivat, että Pyhä Henki on jonkinlainen Jumalan vaikutus ja 

voima. Basileios puolestaan ajatteli Pyhän Hengen olevan yhtä ja samaa olemusta kuin Isä ja Poika. Areiolaisia 

vastaan olevista kiistoista lisää. Ks Kelly 2014; Pelikan 1971; Fedwick 1979, 55–60. 
161 Rousseau 1994, 1–2, McKinnon 1987, 64. 
162 Meurman 2014, 18; Sterk 2004, 33. 
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kreikkalaista koulutusta ja sivistystä. Tätä filosofista elämäntapaa hän ei kadottanut 

näköpiiristään. Tämä vahvisti Basileioksen klassisen sivistyksen opiskelua, mikä sai aikaan 

hänessä omaksumaan malliksi homeerisen hyve-ajattelun. Opiskeluvuodet myös vahvistivat 

Basileioksen johtajuutta.163 

Meurman pitää huomionarvoisena seikkana Anna Silvasin tutkimusta, jossa 

Basileioksen ajattelu siirtyi askeettisemmasta katsannosta entistä yhteisöllisempään suuntaan. 

Askeettisessa ihanteessa tapahtui muutos 356–365 jKr. välisellä ajalla. Tämä on merkittävä 

huomio tutkielmani kannalta. Helleenisen kirjallisuuden käyttäminen vähentyi Basileioksella 

vähitellen, ja luostarielämää koskevien tekstien ja puheiden osuus lisääntyi.164 Lyhyessä 

johdannossa omaan käännökseensä Ad adolescentes-teokseen Nunna Kristoduli kirjoittaa, että 

teos on todennäköisesti kirjoitettu Julianoksen aikana, jolloin kristittyjä kiellettiin opettamasta 

filologian ja puhetaidon opettamista.165 Basileios käytti siis kreikkalaista kirjallisuutta 

ensimmäisinä vuosinaan papiksi vihittynä. Hänen viittauksensa klassiseen kirjallisuuteen 

vähenee hiljalleen, kun hän siirtyy monastista elämää koskeviin kirjeisiin ja opetuksiinsa, 

joihin liittyy psalmihomiliat. Meurman pitää todennäköisenä, että psalmeihin liittyvät 

homiliat ovat syntyneet 362–378 jKr., jolloin Basileios toimi pappina tai piispana.166 

Meurmanin ja Silvasin huomioiden valossa käy ymmärrettäväksi, että psalmeihin liittyvissä 

teksteissä ei ole mukana viittauksia kreikkalaiseen kirjallisuuteen. Basileioksen ajattelutavan 

muutoksen jälkeen kysymyksessä olivat ennen muuta pyhien kirjoitusten, kirkon ja 

hurskauselämän tärkeys sekä yhteenkuuluvuuden korostaminen.167 

Meurmanin ja Silvaksen huomioiden takia käsittelen Basileioksen Ad adolescentes ja 

Prologia erikseen. Samalla otan huomioon kummankin tekstin mimeettisen luonteen, sillä se 

näkyy teksteistä sekä suoraan että epäsuoraan. Jos oletukseksi ottaa Basileioksen ajatteluun 

liittyvän mimeettisen tunteen therapeiana ihmisen sieluun, on syytä kiinnittää katse hänen 

ajattelunsa taustaan. Kappadokialaiseen teologiaan kuului Platonin kaltainen sielun 

kolmijako, jossa ylimmällä tasolla oli Jumalan kuva, ja sielun alemmilla osilla olivat maalliset 

emootiot. Sielun päämäärä oli Jumalan kuvan korjautuminen – kuva, joka oli rikkoontunut 

syntiinlankeemuksessa. Aistimaailmaan liittyvillä tunteilla oli määrä asettua ylemmän tason 

kontrollin alle. Ihmisille annettiin emootiot avuksi, kun he elivät aistimaailmassa. Jumalan 

 
163 Sterk 2004, 38; Holder 1992, 400. 
164 Meurman 2014, 18–19. 
165 Kristoduli 1994, 62. Ks. myös Gane 2014, 13–14; Moffat 1972, 74–75. 
166 Meuraman 2014, 9, 19. 
167 Meurman 2014, 20. 
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kuvan korjaantumisen tarkoitus oli jumalallistuminen168, jonka merkitys oli sama kuin jakaa 

olemus, joka Jumalalla oli.169 Mielestäni näiden asioiden pohjalta käy ymmärrettäväksi 

Basileioksen askeettinen elämäntapa, jossa halutaan mallintaa Jumalan ominaisuuksia eli 

korkeinta hyvää. Toisin sanoen kaikki aistimaailmaan liittyvät asiat kuten kirjallisuus, 

laulaminen ja musiikki ovat auttamassa ihmistä kasvamaan hyveellisessä elämässä. Näihin 

ulottuvuuksiin osallistuminen vaikuttaa ihmisessä myös tunteen therapeiana. Basileios antaa 

lyhyen määritelmänsä hyveisiin ja paheisiin170 oman Laajan Luostarisääntönsä Toisessa 

kysymyksessä. 

Käyttämällä Jumalalta saamaamme voimaa oikein ja kelvollisesti pystymme sen avulla elämään koko 

elämämme pyhyydessä ja hyveissä. Jos taas käytämme sitä väärin, joudumme vähitellen paheiden 

saaliiksi. Pahe määritellään näin: ihminen käyttää väärin sitä, minkä Jumala on antanut hänelle hyvään 

tarkoitukseen, ja rikkoo näin Jumalan käskyn. Vastaavasti Jumalan meiltä vaatima hyve määritellään 

näin: ihminen käyttää hyvällä omalla tunnolla näitä samoja lahjoja Jumalan käskyn mukaisesti.171  
Tässä tulee mukaan kirjallisuuden ja musiikin mimeettisyys, jossa ihminen jäljittelee tai 

mallintaa kirjallisuuden eri hahmoja tai musiikkiin sisältyviä tunnevaikutuksia. Jäljittely ja 

tunnevaikutukset korjaavat ihmisessä olevaa rikkoutunutta Jumalan kuvaa. 

Basileioksen sielun käsitteeseen kuuluu järjellinen osa ja ei-järjellinen osa. Järjelliseen 

osaan kuuluu auktoriteetti ja ei-järjelliseen järjellisen osan totteleminen172 ja sen alaisuudessa 

toimiminen. Mikäli ei-järjellinen osa on ristiriidassa järjellisen osan kanssa, aiheutuu harmia 

sieluun. Toisin sanoen, jos ei-järjellinen sielun osa tekee yhteistyötä järjellisen osan kanssa, 

johtaa tämä hyveelliseen elämään.173 Tästä on helppo nähdä kuinka Basileioksen ajattelun 

mimeettinen puoli tulee esiin. Ei-järjellinen osa jäljittelee järjellistä osaa, minkä vuoksi ei-

järjellinen osa kulkee kohti hyveellistä elämää. Toisin sanoen järjellinen sielunosa ikään kuin 

houkuttelee ei-järjellistä osaa pysymään järjen parissa, mikä johtaa ei-järjellistä sielunosaa 

toimimaan järjen mukaisesti eli jälijittelemään sitä. 

Järjellisen osan jäljittely tai siihen mukautuminen saa aikaan rohkeutta, kestävyyttä, 

pidättyväisyyttä ja vihaa syntiä kohtaan. Jos ihminen suostuu sielun haluavan osan 

ruokkimiseen, silloin hän saattaa itsensä harjoittamaan siveettömyyttä. Kun taas ihmisen 

kyvyt ovat suuntautuneet kohti Jumalaa ja hänen rakastamiseen, hän on siunattu saamaan 

arvon, jossa Jumalan jäljittely on mahdollista. Sielun haluavan osan hyveellistä käyttöä on sen 

 
168 Jumalallistumisesta lisää Suomen Patristisen Seuran erinomaisessa artikkeli kokoelmassa Jumalan 

kaltaisuuteen: Aatehistoriallisia tutkielmia elämän päämäärästä (Toim. Serafim Seppälä). 
169 Knuuttila 2004, 127–128. 
170 Hyveistä ja paheista lisää Ks. Holder 1992; Trenchard-Smith 2016, 326. 
171 Kysymys 2. Kääntänyt Fevronia Orfanos 
172 Tässä järjellisen ja ei-järjellisen tavan ajattelussa näyttää olevan viitteitä toisaalta platoniseen sielun 

käsitykseen ja toisaalta stoalaiseen sielun alemman osan alistamisesta kontrollin alle. Tästä kirjoitin johdannossa 

olevaan alaviitteeseen. 
173 Knuuttila 2004, 128. 
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saaminen suremaan syntejä, jolloin kyynelten tarkoituksena on Jumalan liikahtaminen. Tämä 

puolestaan johtaisi Jumalan olemaan armollinen ihmistä kohtaan. Kun ihminen kokee tämän 

Jumalan armon, hänessä ilmenee iloisuus, ja kyky olla Jumalalle mieluinen.174 

Simo Knuuttilan mukaan Basileioksen ajattelussa on kolme uskonnollisen kehityksen 

vaihetta: 1) elämän kehitys pohtimalla iankaikkista rangaistusta tai etsimällä iankaikkista 

hyvää, 2) emotionaalisen sielun osan hallinta ja 3) kristillinen kasvatus. Iankaikkista 

rangaistusta pohtimalla ihminen voi kehittää elämäänsä iankaikkisen rangaistuksen pelossa. 

Iankaikkisen hyvän etsiminen puolestaan ohjaa ihmistä hyvään itseensä. Basileioksen 

ajattelussa siis helvetin pohtimisella on therapeia-vaikutus sielun haluavaan osaan, sillä se saa 

aikaan ei-järjellisen osan ymmärtämään, kuinka katkeraa ja karua on syntinen 

käyttäytyminen. Kuitenkin Basileios ajatteli, että parhain suhtautumistapa on muistaa, 

millainen on Kristuksen ja pyhien ihmisten nöyryys. Kun emotionaalinen sielunosa on saatu 

hallintaan, se johtaa kuuliaiseksi järjelle, jolloin sielun hallitseminen vastaa sen alkuperäistä 

tarkoitusta sielun järjestyksestä. Tämän kaiken mahdollistaa kristillinen kasvatus, jota 

tulkitaan hengellisellä ja askeettisella tavalla.175 Basileioksen ajattelussa näyttää olevan 

pohjalla mimeettisyys, sillä epäjärjestyksessä oleva sielu kasvaa hyveissä, kun se pyrkii 

suuntaamaan katseensa siihen, mikä on sen alkuperäinen tarkoitus, eli tarkoituksena on 

jäljitellä alkuperäistä tarkoitusta. 

4.2. Basileioksen askeettinen luostarielämä kontekstina hyveellisen 
elämän etsimiseen 

Ennen kuin tarkastelen Ad adolescentes ja Prologi-teoksia, luon katsauksen Basileioksen 

luostarielämän kontekstiin, jossa hyveellistä elämää harjoitettiin. Basileios syntyi kirkon 

elämässä uudenlaiseen ympäristöön, sillä juuri ennen hänen syntymäänsä kirkko sai 

vakituisen aseman Rooman valtakunnassa. Ennen tätä vakituista asemaa kristittyjä 

vainottiin176 enemmän ja vähemmän. Basileioksen aikana kirkolliset johtajat pohtivat, kuinka 

elää uudessa elämäntilanteessa, jossa sillä oli vakituinen asema yhteiskunnassa. Kirkko sai 

kartuttaa omaisuutta, vaikuttavuutta yhteiskunnassa ja valtaa. Basileioksen johtajuudella oli 

vaikutusta siihen, kuinka elää kristillistä elämää uudessa vakiintuneessa asemassa. 

Basileioksen mukainen kristillinen elämäntapa liitti yhteen opiskelun, askeettisuuden ja 

opettamisen sekä hallinnon.177 Luostarit ja jumalanpalvelukset olivat paikkoja, jotka olivat 

 
174 Knuuttila 2004, 128. 
175 Knuuttila 2004, 128–129. 
176 Kirkkohistoriallisesta näkökulmasta kristinuskoon liittyvistä vaiheista, kuinka vainotusta kirkosta tuli 

hyväksytty uskonto, lisää Ks. Arffman 2004, 14–51. 
177 Binns 2020, 75. 
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Basileioksen ajattelussa kaiken hengellisen elämän keskuksia, ja joissa hyveitä harjoitettiin. 

Kesareassa kehittyi 300-luvun puolen välin tienoilla entistä suositummaksi kaupungiksi, jossa 

oli älylliseen elämään liittyviä keskuksia, kaupankäynnin keskuksia ja käsityöläisten alueita. 

Basileios muun muassa perusti sairaalan Kesareaan. Sairaalan tarkoituksena oli avustaa 

pyhiinvaeltajia, sairaita ja köyhiä. Basileios tutustui luostareihin Lähi-Idän ja Egyptin alueilla, 

jolloin hän oppi näkemään erämaakilvoittelijoiden elämäntapaa. Hän innostui 

erämaakilvoittelijoiden elämäntavasta, minkä seurauksena hän perusti luostarin, joka oli 

lähellä yhteisöelämässä asuvien ihmisten luona. Luostarisäännöt tukivat sitoumusajatusta 

sosiaaliseen, koulutukselliseen ja hyväntekeväisyys toimintaan. Tämän vuoksi oli tapana 

perustaa luostareita lähelle kaupunkeja178, jotta munkit voisivat olla palvelemassa luostaria ja 

muuta kansaa, jotka elivät luostareiden ulkopuolella.179 Kaupunkialueeseen liittyvästä 

luostarielämästä kertoo Melitan munkkien lähestymistapa, sillä he halusivat perustaa 

luostareita lähelle asutusta, jossa he voisivat käydä kauppaa ja valmistaa tuotteita. 

Basileioksen mukainen urbaaninen askeettinen elämä oli yhdistelmä erämaa-asketismia ja 

yhteisöelämää. Basileioksen ystävä Gregorios Naziansoslainen teki eron täysin erakkoelämän 

ja yhteisöelämän välillä. Gregorioksen yhteisöelämän mallissa ihmiset harjoittivat 

armeliaisuutta toisiaan kohtaan ja yhdisti yksinelämisen ja maailmassa elämisen keskenään. 

Athanasios puolestaan ajatteli, että Kristus on välimiehenä erakkojen ja yhteisöjen välillä, 

minkä vuoksi tarvitaan papillista palvelusta. Athanasioksen ajattelussa on myös pohjaa 

Basileioksen mukaiseen asketismiin, jossa hän yhdisti erämaa-askeesin ja yhteisöelämän 

keskenään. Basileioksen asketismiin kuului tiukka järjestelmällinen ja organisoitu malli, jossa 

hyveitä harjoitettiin rukouksen, meditaation ja tiukan paaston avulla yhteisön sisällä. 

Päämääränä oli haitallisten tunteiden poistaminen, minkä seurauksena jumalallisten asioiden 

mietiskely rauhassa on mahdollista.180 

Ensimmäisinä piispuuden vuosina Basileios oli syvästi murheellinen, sillä Kesareassa 

pilkattiin munkki- ja luostarielämää. Basileios puolusti luostarielämää, jotta voisi parantaa 

välejä munkkien ja kirkon johdon välillä. Hän oli murheellinen siitä, että luostarielämä sai 

halveksuntaa joidenkin yksittäisten munkkien takia181, jotka antoivat huonoa kuvaa 

luostarielämästä. Basileioksen ystävällä Gregorios Naziansoslaisella oli munkkiyhteisö, joka 

 
178 Kaupungin ja kirkon välisestä suhteesta enemmän Ks. Rousseau 1994, 133–188. Ks. myös Knuuttila 2004, 

134. 
179 Sterk 2004, 26–27; Metropoliitta Johannes 1977, 86–88. 
180 Elm 1996, 62–66, 345, 354. 
181 Tästä Basileioksen huolenaiheesta on osoituksena Laajan luostarisäännön Kysymys 35, jossa Basileios 

mainitsee kapinoivia munkkeja, jotka eivät halua sitoutua yhteisöelämän sääntöihin. 
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jakoi samankaltaisia ajatuksia kuin Basileios. Basileios ei epäröinyt antaa kritiikkiä heidän 

harjoittamaa munkkielämää kohtaan. Gregorioksen ympärillä olevat munkit olivat liiallisen 

innokkaita, ja hajottivat kirkon yhtenäisyyttä kapinoidessaan piispojaan kohtaan.182 Yhtenä 

Basileioksen saavutuksista voidaan nähdä visio, jossa eriävät elämän tavat voisivat kokoontua 

yhteen. Tästä osoituksena Basileios halusi näyttää askeettisen elämän olevan mahdollista 

yhteisöissä, jotka ovat kaupunkien yhteydessä, mutta kirkon valvonnassa.183  

Basileios halusi välittää kristillistä kasvatusta luostareissa. Hän eli askeettista elämää 

luostariyhteisön sisällä ja opetti ihmisille hyveellistä elämää.184 Basileios kirjoitti monenlaisia 

liturgisia tekstejä185 sekä jumalanpalvelukseen186 ja luostarilaitoskäytäntöihin187 koskevia 

tekstejä.188 Basileioksella oli merkittävä rooli luostariyhteisön teoretisoimisessa 

varhaiskristillisellä ajalla.189 Luostarisäännöllä oli kuria ja moraalia antava ote, joka ohjasi 

kasvamaan hengellisesti hyveitä tavoitellen.190 Basileios on syystä luostarielämän isä. Hänen 

vaikutuksestaan luostaritraditio muodostui sekä syvällisellä että konkreettisella tavalla. Häntä 

ohjasi suuresti kiinnostus pyhien isien opetuksiin, ja hän halusi seurata heidän esimerkkiään. 

Hän innostui erämaakilvoittelijoiden elämäntavasta, minkä seurauksena hän perusti luostarin, 

joka toi askeettisen elämän mahdollisuuden myös yhteisöelämää haluaville. Basileios suosi 

enemmän yhteisöelämää kuin äärimmäistä erakkoelämää. Luostariyhteisössä opeteltiin, mitä 

kilvoittelijaelämä on ja siellä opetettiin ja ohjattiin siihen.191 Paul Fedwickin mukaan 

Basileios otti kirkkoyhteisön hierarkkisuuskäsitteensä stoalaisesta polis-käsitteestä. Tämän 

ajattelumallin mukaisesti kirkkoa ei ohjannut ainoastaan evankeliumin säännöt, vaan siinä 

saattoi olla näin mukana myös ihmisten käytännön elämässä keksimiä sääntöjä.192 

Basileioksen ajattelussa luostariin pyrkijällä piti olla tietoisuus, mihin hän on 

ryhtymässä ennen kuin hän aikoi luostarissa tapahtuvaan kilvoituselämään. 

Kilvoitteluelämään pyrkijää valvottiin tarkasti, koska haluttiin katsoa, kuinka vakaata on 

 
182 Sterk 2004, 32–33. 
183 Binns 2020, 74. Ks. myös Basileioksen Laajan Luostarisäännön Kysymys 35. 
184 Sterk 2004, 38–39. 
185 Yksi liturginen teksti Basileiokselta on Basileios Suuren liturgia, jota ortodoksinen kirkko käyttää kymmenen 

kertaa vuodessa. Erityisesti Basileios Suuren liturgiaa käytetään Suuressa Paastossa, joka on pääsiäistä edeltävä 

jakso. Ks. McGuckin 2011, 294–295.  
186 Jumalanpalveluksissa liturgisessa käytössä Basileioksella oli eksorgismia, jolla oli parantava voima. Ks. 

McGuckin 2011, 236. 
187 Anna M. Silvas on kirjoittanut teokseensa The Rule of St. Basil in Latin And English seikkaperäisen 

johdannon, jossa hän käsittelee laajasti Laajaa luostarisääntöä (Regula Basilii). Tässä yhteydessä ei ole 

mahdollista käydä Laajaa luostarisääntöä kokonaisuudessaan. 
188 McGuckin 2011, 15. 
189 McGuckin 2011, 403; Steward 2014, 8. 
190 Steward 2014, 12. 
191 Metropoliitta Johannes 1977, 86–88; Binns 2020, 74. 
192 Fedwick 1979, 46–47. 
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hänen pyrkimyksensä päästä kilvoittelijoiden joukkoon. Kilvoittelijoille oli opetettava sekä 

kilvoitteluelämän vaikeuksista että toivoa, joka koituu hyväksi Herran edessä. Basileios 

arvosti pyrkijöiden valinnanvapautta, ja sitä että he voisivat vapaasti valita oman johtajansa, 

jota seurata. Luostarielämän päämääränä oli ykseys, jotta kilvoittelijoilla olisi yksi sydän, yksi 

tahto ja yksi pyrkimys. Ykseyden tavoite oli välttämätön, mikäli halusi elää samaan 

pelastuspäämäärään omaavien kilvoittelijoiden kanssa luostarissa. Niin sanotusti yhteen 

hiileen puhaltaminen oli siis tärkeää, sillä yksittäisen ihmisen hankaluudet saattoivat vaikuttaa 

epämieluisasti koko yhteisöön. Metropoliitta Johannes kirjoittaa näistä Basileioksen 

ajatuksista tiiviisti: ”Luostarissa tulee kaiken palvella pelastusta, kilvoittelun päämäärää, 

Jumalan läheisyyteen pääsemistä, hänen yhteyteensä kasvamista ja tahtonsa toteutumista.”193 

Mielestäni tässä tulee esiin yhteisössä olevien kilvoittelun mimeettinen luonne, sillä jokainen 

kilvoittelija pyrkii jäljittelemään tai kopioimaan ykseyden ideaaliin liittyviä ominaisuuksia. 

Laaja luostarisääntö, jota tässä käsittelen, on seurausta Basileioksen pitkästä prosessista, 

jossa hän eli pappeuden ja piispuuden kanssa askeettista luostarielämää.194 Phillip Rousseaun 

mukaan Luostarisäännön merkitys on vastaava kuin lääkkeen eli se ohjaa hengelliseen 

ohjaukseen, jossa on stoalaisen filosofian ideaalisia piirteitä sielun kontrolliin saamiseksi.195 

Basileiokselle oli siis tärkeää yhteisöllinen näkökulma hyveellisen elämän 

saavuttamiseksi, minkä hän näki onnistuvan parhaiten luostariyhteisön sisällä.196 Tästä 

Basileios kirjoitti hänen Laajassa luostarisäännössään197 Kysymyksessä seitsemän.198 Hän 

pohti, tuleeko kristityn elää yksin erakkona vai yhteisössä, ja opetti, että yhdessä eläminen on 

monella tavalla hyödyllisempää. Ihminen tarvitsee toista ihmistä perustarpeiden 

tyydyttämiseksi.199 Basileios vertasi tätä ottamalla esimerkin ruumiista, jossa jalalla on yksi 

tehtävä, mutta siltä uupuu toinen tehtävä.  Jalan toimintaan tarvitaan koko ruumiin 

yhteistoimintaa, jotta se kykenee toimimaan halutulla tavalla. Ilman muiden ruumiinosien 

toimintaa jalka ei kykene suoriutumaan tehtävästään.200 

 
193 Metropoliitta Johannes 1977, 88–92. 
194 Rousseau 1994, 192. 
195 Rousseau 1994, 220–221. 
196 Metropoliitta Johannes 1977, 97–101. 
197 Laajan luostarisäännön Johdannossa kääntäjä Fevronia Orfanos kirjoittaa, että Basileioksen Laaja 

luostarisääntö on levinnyt länteen Benedictus Nursialaisen (480–543 jKr.) omaan Luostarisääntöönsä. Ks 

Orfanos 2016, 14. Tästä samasta asiasta kirjoittaa John Binns kirjassaan History of Monasticism. Ks. Binns 

2020, 74. Myös McKinnon 1987, 64. 
198 Laajassa Luostarisäännössä on 55 kysymystä eri osa-alueista, joista seitsemäs pohtii yhteisöelämän etuja ja 

hyötyjä, jotka vievät hyveelliseen elämään. Metropoliitta Johanneksen mukaan Laaja luostarisääntö on 

muodossa kysymysvastaus tyylinen. Ks. Metropoliitta Johannes 1977, 87. 
199 Basileioksella on piirteitä Platonin Valtio-teoksen yhteisökehityksen kannalta oleviin asioihin. Platon käsitteli 

yhteisökehitystä, ja sen perustarpeita hänen ideaalivaltiomallissaan. (Ks. Valtio 369b-) 
200 Kysymys 7. 
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Kysymyksessä seitsemän Basileios vertasi erakkona eläjää ja yhteisössä eläjää 

keskenään. Tässä tutkielmassa en keskity kuvaamaan tarkemmin varhaisen kristillisen ajan 

erakkoelämää. Tärkeää tutkimukseni kannalta on ymmärtää, että vertaillessaan erakkoelämän 

ja yhteisöelämän luonteita, Basileioksen tarkoitus oli nimenomaan saada kuulijaa 

ymmärtämään yhteisöelämän hyödyt. Seuraavassa yhteisöelämän hyödyllisyyttä ylistävässä 

otteessa Basileios esitti kritiikkiä erakkoelämää kohtaan ja viittasi myös Paavalin kirjeeseen 

Korinttilaisille201, kirjoittaessaan erakkoelämän olevan ristiriidassa rakkauden käskyn kanssa. 

Yksinäisyydessä elävä ihminen202 keskittyy lähinnä omien tarpeidensa tyydyttämiseen, eikä 

erakkona osallistu muiden tarpeiden tyydyttämiseen. 

Voin valaista asiaa vertauksella: ihmisen jalalla on tietty kyky ja siltä puuttuu toisenlainen kyky. Ilman 

muiden ruumiin osien yhteistyötä se ei pysty hetkeäkään omin avuin suorittamaan tehtäväänsä eikä se voi 

hankkia kykyjä, jotka siltä luonnostaan puuttuvat. Samoin on erakkoelämän laita: se mikä on 

käytettävissämme, tulee meille hyödyttömäksi, ja sitä, mikä puuttuu, emme pysty hankkimaan, koska 

Jumala, Luojamme, sääti, että meidän tulee pyytää toistemme apua, niin kuin on kirjoitettu, jotta 

voisimme elää yhdessä toistemme kanssa. Toisaalta Kristuksen rakkauden käsky ei myöskään salli 

yksilön keskittyä vain omiin yksityisasioihinsa. Apostoli Paavali sanoo: ’Rakkaus - - ei etsi omaa etuaan.’ 

Yksinäisyydessä elävä keskittyy kuitenkin pelkästään omien yksilöllisten tarpeidensa tyydyttämiseen.203  
Toinen kritiikki erakkoelämää kohtaan oli omien puutteiden ja vikojen näkemisen vaikeus. 

Yhteisössä on monta ihmistä näkemässä, kuinka ihmisenä elää ja missä kohdin joku menee 

vikaan, jolloin toinen voi esittää nuhteen tai ojennuksen. Tällä tavalla ihminen voi löytää 

helpommin parannuksen omista synneistään. Yhteisössä kykenee noudattamaan useampaa 

käskyä kerrallaan, esimerkiksi tilanteessa, kun toinen tulee vierailemaan ja voi osoittaa 

toiselle vieraanvaraisuutta, ystävällisyyttä ja huolenpitoa. Yhteisössä kykenee myös 

vaatettamaan puutteenalaisen, kun sellaisen näkee. Erakko ei voi osoittaa vieraanvaraisuutta 

samalla kuin osoittaisi puutteenalaiselle rakkauttaan. Yhteisöelämä Basileioksen ajattelussa 

oli sama kuin Pyhässä Hengessä yhdistyminen toisiin kristittyihin ruumiin harmoniassa.204 

Sitä paitsi monet yhteisössä asuvat pystyvät helposti noudattamaan useampia käskyjä, mutta näin ei ole 

yksin asuvan laita, sillä vaikka hän täyttäisikin yhden käskyn, toisen noudattaminen saattaa estyä. 

Esimerkiksi käydessään sairaiden luona hän ei voi samanaikaisesti osoittaa vieraanvaraisuutta luokseen 

tulevalle vieraalle, ja huolehtiessaan sairaiden perustarpeista (varsinkin silloin, kun tähän kuluu runsaasti 

aikaa) hän ei pysty syventymään keskittyneesti muihin tehtäviin. Sen tähden hän ei kykene noudattamaan 

suurinta ja pelastuksen kannalta erityisen tärkeää käskyä, koska ei ruoki nälkäistä, eikä vaateta alastomia. 

… Jos siis me kaikki, koska olemme yhtä toivossa, johon meidät on kutsuttu, olemme yksi ruumis, jonka 

pää on Kristus, me olemme myös toistemme jäseniä. Jollemme liittyisi toisiimme yhdistyneinä Pyhässä 

Hengessä yhden ruumiin harmoniassa, vaan jokainen meistä valitsisi erakkoelämän, emme palvelisi 

papistona yhteistä hyvää Jumalan mielisuosion mukaisesti, vaan tyydyttäisimme omia halujamme 

tuottaaksemme itsellemme mielihyvää.205  

 
201 ”Rakkaus ei…etsi omaa etuaan” (1. Kor. 13:5) 
202 Philip Rousseaun mukaan Basileioksen perusvireenä onkin katseen suuntaaminen yksilökeskeisyyden ylitse. 

Ks. Rousseau 1994, 224. 
203 Kysymys 7. Käännös Fevronia Orfanoksen 
204 Kysymys 7. 
205 Kysymys 7. Käännös Fevronia Orfanoksen 
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Kolmantena kritiikkinä erakkoelämään Basileios opetti, että erakko ei kykene iloitsemaan 

iloitsevan kanssa, eikä suremaan surevien kanssa, sillä hän ei näe toisia ihmisiä, eikä heidän 

tarpeitaan, ilojaan ja surujaan. Yhteisössä eläjät puolestaan kykenevät näkemään, kun toinen 

on iloinen tai surullinen, mihin hän kykenee ottamaan osaa. Kullakin ihmisellä on oma 

armolahjansa, jonka tarkoituksena on palvella toisia kristittyjä yhteisön sisällä eli toisen 

armolahjasta tulee toisen omaisuutta. Tässä yhteydessä Basileios viittasi Paavalin 

ensimmäiseen kirjeeseen Korinttilaisille206. Tällä tavalla Pyhän Hengen työ välittyy 

yhteisöelämässä yksilöstä kaikkiin yhteisön jäseniin. Erakko puolestaan hautaa lahjansa 

sisimpään, eikä siten hyödytä muita omilla lahjoillaan.207 

Koska lisäksi kaikki ei voi saada kaikkia hengellisiä lahjoja, vaan Hengen armolahja annetaan sen 

mukaisesti kuin meillä on uskoa, ihmisen eläessä muiden kanssa yhteisönä kullekin yksityisesti annetusta 

armolahjasta tulee hänen työtoverinsa omaisuutta. ’Yhden ja saman Hengen voimasta saa toinen kyvyn 

jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen 

lahjan; -- joku [saa] profetoimisen lahjan.’ Se, joka saa jonkin näistä lahjoista, ei omista sitä itsensä takia, 

vaan pikimminkin muiden takia, niin että yhteisöelämässä Pyhän Hengen työskentely yksilössä välittyy 

väistämättä yhteisön kaikkiin jäseniin. Näin ollen yksin asuva, jolla on ehkä yksi armolahja, tekee siitä 

hyödyttömän jättäessään sen käyttämättä, koska se on hautautuneena hänen sisimpäänsä.208 

Basileioksen neljäs kritiikki erakkoelämästä kohdistui siihen, että erakkoa kohtaa 

itsetyytyväisyys, eikä hän siten kykene arvioimaan omaa käyttäytymistään. Basileioksen 

mukaan syntisen ihmisen on helpompaa luopua synneistään, kun on yhteisö ympärillä, sillä 

häpeän pelko estää tekemästä syntiä. Erakko ei kykene samalla tavalla näkemään omia 

puutteitaan tai edistymistään kilvoittelussa kuin yhteisössä elävät ihmiset. Yhteisöelämässä 

siis punnitaan tilanteita, joissa käskyjä noudatetaan. Yhteisöelämän sisällä ihmisessä kasvaa 

nöyryys, joka edelleen harjaantuu yhteiselossa muiden kanssa.209 

Aikaisemmin mainitsemieni haittojen lisäksi erakkoelämä on täynnä muita vaaroja. Niistä ensimmäinen 

ja suurin on itsetyytyväisyys. Erakolla ei ole ketään, joka arvioisi hänen käyttäytymistään, ja siksi hän 

luulee saavuttaneensa moraalisen täydellisyyden. Toiseksi hän ei koskaan joudu koettelemaan sielunsa 

tilaa harjoituksella. Sen tähden hän ei kykene näkemään omia puutteitaan eikä toisaalta huomaa 

toiminnassaan mahdollisesti saavuttamaansa edistystä, koska on täysin poistanut elämästään kaikki 

käytännön tilanteet, joissa käskyjen noudattamista punnitaan.210 

Basileioksen ajattelussa nousee siis keskeiseksi ajatus siitä, että yhteisöllinen elämä 

luostareissa on hyveellisen elämän alullepaneva voima - paikka jossa hyveellinen elämä 

kasvaa ja kehittyy. Tämän Basileioksen hengellistä yhteisöllisyyttä painottavan kappaleen 

jälkeen tarkastelen, kuinka hyveellistä elämää Basileioksen mukaan opitaan ja kuinka siinä 

kasvetaan mimesiksen avulla.  

 
206 ”Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen jakaa tietoa, toiselle sama Henki 

suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan.” (1. Kor. 12:8–10) 
207 Kysymys 7. 
208 Kysymys 7. Käännös Fevronia Orfanoksen 
209 Kysymys 7. 
210 Kysymys 7. Käännös Fevronia Orfanoksen 
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4.3. Basileioksen suhde antiikin kirjallisuuteen ja runoilijoihin sekä 
mimesis – hyveellistä elämää kohti 

Basileios yhtyi kreikkalaiseen παιδεία-käsitteeseen eli kasvatukseen. Klassisessa 

kreikkalaisessa ja kristillisessä muodossa παιδεία tarkoitti kasvattamista211 ja opastamista 

ihmisen tajuamaan sen, mitkä olivat ihmisyyteen liittyvät arvot, ja miksikä ihminen oli 

kykenevä tulemaan. Tällä tavalla ihminen oppi, millainen oli hänen luontonsa tila.212 

Ateenassa ollessaan Basileios sai klassista kreikkalaista opetusta Libanius-nimiseltä213 

reetorilta, joka oli pakanaopettaja. Libaniuksen vaikutuksesta Basileios kykeni yhdistämään 

klassista kreikkalaista opetusta kristilliseen opetukseen.214 Klassiseen kreikkalaiseen 

koulutukseen sisältyi usean filosofikoulukunnan yhdistelmiä ja sovellutuksia. Oli stoalaista 

sovellutusta platonismin kanssa ja Platonin ajatuksia kehiteltiin eteenpäin 

pythagoralaisuudessa.215 

Ruth Webbin mukaan kreikkalaista kasvatusta ei kristittyjen parissa tahdottu täysin 

hylätä, eikä sitä niin paljon vastustettu. Runoutta haluttiin lukea sen esteettisyyden takia – 

tosin silloin, kun ihmiset ovat tarpeeksi kypsiä siihen. Runouden opetuksen tarkoituksena oli 

opettaa retoriikkaa ja logiikkaa. Kristityt opiskelivat perinteisissä kouluissa sellaisten ihmisten 

kanssa, jotka eivät olleet kristittyjä. Näistä koululaitoksista varhaiset kristityt saivat 

sivistyneet retoriikan taidot, mistä esimerkkinä ovat Gregorios Nyssalaisen ja Gregorios 

Naziansoslaisen sekä Basileios Suuren teokset. Tosin Webb pohtii, kuinka paljon houkutteita 

Kappadokialaiset teologit saivat sellaiselta opetukselta, joka on pakanallista. Tämä 

pakanallisen ja kristillisen opetuksen liitto on monimutkainen, mistä osoituksena on 

Basileioksen Ad adolescentes-teos.216 

Basileios Suuren Ad adolescentes-teoksessa on jälkiä kreikkalaisesta kasvatuksesta.217 Tämä 

näkyy hänen puheensa ensimmäisestä virkkeestä. Basileios toi kreikkalaisen 

kasvatusperinteen luostarikontekstiin, kun Basileios opetti pakanallisesta sivistyksestä 

“lapsilleen.” Basileios ensimmäisessä virkkeessään kertoi, että oli valinnut tiettyjä tekstejä, 

 
211 Kreikkalaisen sivistyksen käytöstä kristillisessä kasvatuksessa Ks. myös Holder 1992, 395–399; Sterk 2004, 

38. 
212 Ashanin 2006, 104; Gane 2014, 31–32.  
213 Libaniuksen mainitseminen on tärkeää, sillä voi olla mahdollista, että Basileios ei saanut klassisesta 

kreikkalaisesta opetuksesta pelkästään kristittyjen filosofien ja teologien Klemensin ja Origeneen opetusten 

tuntemisen takia. Basileios sai mahdollisesti siis klassista sivistystä myös ei-kristityn opetusten avulla. 
214 Rousseau 1998, 31, 37, 57–60. 
215 Boys-Stones 2001, 120–121. 
216 Webb 2008, 93–94. 
217 Ashanin 2006, 103. Neil McLynn viittaa Philip Rousseauhun sanoen, että Basileioksen yhtenä perusvireenä 

oli sekä katsoa taakse kreikkalaiseen kirjallisuuteen että suuntautua kohti kristillistä tulevaisuutta. Basileioksen 

ajanjakso oli kreikkalaisen kirjallisuuden heijastusten pohtimista, eikä se ollut niinkään yksittäinen aihe. Ks. 

McLynn 2010, 107.  
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jotka hyödyttävät ”lapsiaan.” Hän halusi neuvoa, kuinka käyttää hyväksi pakanallista 

sivistystä, johon liittyy erilaisia tekstejä kuten Homeroksen, Platonin ja Hesiodoksen tekstejä. 

Näistä teksteistä hän halusi valita teemoja, jotka hyödyttävät hyveellisen elämän 

kasvamista.218 Ad adolescentes-teoksessa Basileios hylkäsi ajatuksen siitä, etteikö muutakin 

kuin kristillisiä tekstejä voisi opettaa.219 

Ad adolescentes-teoksen yleisestä luonteesta suhteessa antiikin kirjallisuuteen tai 

runoihin voisi sanoa, että useat viitteet antiikin runouteen ovat epäsuoria. Basileios viittasi 

myös suoraan joihinkin antiikin auktoreihin kuten Hesiodokseen. Viittaukset antiikin 

kirjallisuuteen ovat lähinnä proosakirjallisuutta ja runoutta – suurin osa viittauksista on 

teoksista, joissa on filosofinen ja moraalinen ote.220 Ad adolescentes-teoksessa alkoi 

näkymään vivahteita kirkollisen filosofian kehittymisestä.221 Nunna Kristoduli on laittanut 

omaan käännökseensä omat arviot siitä, mistä antiikin kirjallisuudsta jotkin Basileioksen 

teemat ovat poimittu. Ad adolescentes-teokseen liittyy yksi olennainen kreikankielinen sana 

προπαίδευσις. προπαίδευσις222-sanalla on sellainen luonne, että se ikään kuin ennalta kasvattaa 

ihmisiä tulevaisuutta varten.223 Tulkitsen tätä siten, että προπαίδευσις-käsite tarkoittaa Ad 

adolescentes-teoksen kontekstissa sitä, että kreikkalaisen sivistyksen opettaminen valmistaa 

ihmistä pyhien kirjoitusten ymmärtämiseen ja “toista elämää” varten.  

Basileios Suuri käsittelee antiikin kirjallisuutta kolmella tasolla, joista yksi on niiden 

hyöty ihmisen sieluun ja hyveelliseen elämään. Toinen taso liittyy pyhien kirjoitusten ja 

antiikin kirjallisuuden vertailtavuuteen. Lisäksi voidaan nähdä myös kolmas taso, joka liittyy 

kysymykseen siitä, että kaikki antiikin kirjallisuuden antamat esimerkit eivät ole hyödyllisiä 

hyveellisen ihmisen kasvuun. Kolmas taso on limittäin ja päällekkäin ensimmäisen ja toisen 

tason kanssa, sillä antiikin kirjallisuutta voidaan käyttää, mikäli ne kasvattavat kristillisiä 

hyveitä ja ovat pyhien kirjoitusten kanssa sopusoinnussa. 

Hesiodokseen viitaten Basileios ylisti ”lapsiaan”224, mikäli he halukkaasti haluavat 

oppia hänen sanojansa. He ovat kuin Hesiodoksen mainitsemia henkilöitä, jotka pystyvät 

 
218 Ad adolescentes 1. 
219 Ashashin 2006, Webb 2008; Frend 1984. Basileioksen arvostuksesta kreikkalaiseen sivistykseen Ks. myös 

Webb 2008, 93. 
220 Webb 2008, 94. 
221 Padelford 1902, 33. 
222 προπαίδευσις-sana eriteltynä on seuraava: προ- viittaa ”ennalta” tai ”edeltä” tai ”jonkun edestä” viittaaviin 

käsitteisiin ja -παίδευσις viittaa kasvatukseen. 
223 Gane 2014, 102. 
224 Basileios puhuu ennen lainaamaani lausetta, että hän on kuulijoilleen heti vanhempien jälkeen toinen vanhin. 

Tästä syystä on oletettu, että Basileioksen kuulijat ovat olleet nuoria iältään. Ks. Gane 2004, 16–17; Moffat 

1972. 
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näkemään erilaisista puheista ja teksteistä sitä, mikä on jaloa sekä jättämään pois, mikä ei ole 

hyödyllistä. Tämän kaltaisia ihmisiä Hesiodos kutsuu parhaiksi ihmisiksi.225  

Jos siis halukkaasti otatte vastaan sanani, kuulutte siihen ihmisryhmään, jota Hesiodos ylistää toiseksi 

parhaana. Jos taas ette, ei minun ole tarpeen huomauttaa siihen mitään epäystävällistä, sillä itsekin 

muistatte selvästi hänen säkeensä. Hänhän sanoo parhaaksi sitä, joka itse pystyy näkemään, mikä on 

tarpeellista, jaloksi myös sitä, joka ottaa vastaan muiden lausuman hyvän, mutta kaikkeen kelvottomaksi 

sitä, joka ei kykene kumpaankaan.226  

Tämä näyttää olevan Basileioksen perustelu sille, että pakanallista sivistystä on mahdollista 

opettaa, sillä se voi olla hyödyllistä ja opettavaista. Basileios myös opetti kuulijoilleen, että ei 

tule kuitenkaan juosta umpimähkään eri kirjoilijoiden opetuksien pariin, vaan on syytä 

kehittää erottelukykyä siitä, mikä on hyödyllistä ja mikä ei.227 Tämän vuoksi on esitetty, että 

Basileios arvosti suuresti pakanallista sivistystä228, jota hän käytti kasvatuksellisena 

elementtinä.229 Basileios ajatteli, että runoudella ja sen opettamisella oli hyötyä hyveiden 

opettamiseen.230 Jennifer Helen Gane vertailee Platonin ja Basileioksen jäljittelyyn liittyvää  

ajattelua seuraavasti. Platonin mukaan runous oli vain aistimaailman jäljittelyä, ja siksi se oli 

toisarvoista ja jopa hylättävä. Hän ajatteli, että runoutta oli vaarallista jäljitellä, mutta 

Basileios ajatteli, että runoudella voi olla totuudellinen arvo kasvatuksessa, koska se on 

valmistamassa tietä totuuteen itseensä.231 

Basileioksen motiivina näytti olevan tavoite, joka ulottuu kauemmaksi kuin maallinen 

elämä eli hän halusi pitää silmällä valmistumista “toiseen elämään.” Tämän vuoksi Basileios 

ei antanut arvoa sellaiselle elämäntavalle, joka koski pelkästään maallisen elämän hyvää. 

Toisin sanoen Basileios ei katsonut hyvällä, mikäli asiat olivat hyödyllisiä vain tätä elämää 

varten. Basileioksella oli dualistinen ihmiskäsitys, kun hän vertaili tämän ja toisen elämän 

välistä suhdetta: 

Käyttääksemme tutumpaa vertausta: Samassa määrin kuin sielu kaikkien mielestä on arvokkaampi kuin 

ruumis, yhtä suuri on myös ero tämän ja toisen elämän välillä.232 

Edellä sanotun perusteella oletan Basileioksen ajattelun taustalle piirteitä platonilais-

stoalaisesta therapeuttisesta luonteesta, jossa tämän elämän aistimaailman haitalliset ajatukset 

piti asettaa kontrollin alle, joka on puolestaan johtamassa ihmistä hyveelliseen elämään. 

Basileioksella näytti siis olevan piirteitä poseidonialaisesta ajattelusta, jossa sielua tulee 

 
225 Ad adolescentes 1. 
226 Ad adolescentes 1 Käänös on Nunna Kristodulin. Tässä kohdassa Kristoduli mainitsee Hesiodoksen teoksen 

olevan Työt ja Päivät-teos.  
227 Ad adolescentes 2. 
228 Sterk 2004, 39. 
229 Basileios ilmeisesti yhtyy klassisen kreikan kirjallisuuden opettamisen perinteeseen, jossa kristityt kopioivat 

antiikin kirjallisuudesta löytyviä perustavia hyötyjä. Ks. Gane 2014, 31; Riley 2001, 91. 
230 Gane 2014, 39–40. 
231 Gane 2014, 40. 
232 Ad adolescentes 2. Μάλλον δε ίν’ οικειοτέρω χρήσωμαι παραδείγματι όσῳ ψυχή τοις πάσι τιμιωτέρα 

σώματος τοσούτω και των βίων εκατέρων εστί το διάφορον. (Ad adolescentes 2) Käännös Nunna Kristodulin 
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valmistaa ottamaan vastaan järjen ääntä, jolla asetetaan platonilaiset aistimaailman haitalliset 

tunteet kuriin. 

Basileioksen opetuspuheesta Ad adolescentes näkyy mimeettisyys. Ad adolescentes-

teoksessa esiintyy mimesis-sanan taivutusmuotoja: μιμούμενοι, την μίμησιν, μιμουμένους, 

μιμησόμεθα, μιμήσασθαι ja μιμησαμένου.233 Näitä mimesis-sanan eri taivutusmuotoja Basileios 

käytti kolmella tasolla: negaativinen mimesis, positiivisen mimesis ja antiikin kirjallisuuden 

suhde kirjoituksien jäljittelyyn. Negaatiivisella mimesiksellä tarkoitan esimerkkihenkilöitä, 

joita ei tule jäljitellä tai heistä ei tule ottaa esimerkkiä. Positiivisella mimesiksellä tarkoitan 

esimerkkihenkilöitä, joita ehdottomasti tulee jäljitellä. Kolmannella mimeesiksen tasolla 

tarkoitan antiikin kirjallisuutta, jonka esimerkit jäljittelevät pyhiä kirjoituksia. 

Mielestäni antiikin kirjallisuudessa esiintyvän mimesiksen-teorian valossa Basileioksen 

Ad adolescentes näyttäytyy seuraavalla tavalla. Basileioksen mimesis on luonteeltaan sitä, että 

negatiivisella mimesiksellä on piirteitä platonilais-stoalaisesta teoriasta, jossa aistinautinnoille 

ei saa antaa sijaa234, ja siksi niitä ei pidä jäljitellä ja ne pitää asettaa järjen kontrollin alle. 

Toisin sanoen aistinautinnoille pitää olla välinpitämätön ja siksi ne tulee saattaa järjen 

kontrollin alle. Tämä on ilmeisesti syy, miksi Basileios käyttää omassa kasvattavassa 

(παιδεία) roolissaan räiskyviä esimerkkihenkilöitä, joiden elämä näyttää tuhoisalta. Antiikin 

kirjallisuuden mimesis-teorian valossa nämä räiskyvät esimerkit voivat aiheuttaa 

epämiellyttäviä tunteita, jotta Basileioksen “lapset” eivät alkaisi jäljittelemään heidän 

esimerkkejään. Puolestaan positiivisen mimesiksen luonteeseen Basileioksella näyttää olevan 

samankaltaisuutta Aristoteleen kaltaiseen myönteiseen suhtautumiseen runouden tai 

yleisemmin kirjallisuuden esteettiseen puoleen, josta voi ottaa esimerkkiä omaan elämäänsä. 

Myönteisillä esimerkeillä Basileios ikään kuin houkuttelee “lapsiensa” positiivisia tunteita 

esiin, jotta he jäljittelisivät hyviä esimerkkihenkilöitä. Tällä tavalla Basileios halusi tähdentää 

antiikin kirjallisuudessa esiintyvien esimerkkien valossa tiettyjä tunnetiloja, joita hänen 

kuulijansa joko jäljittelevät tai eivät jäljittele. 

Negativisesta mimesiksestä Basileios kirjoitti omassa tekstissään siinä kontekstissa, 

jossa tutkielman otsikon toinen puoli tulee esiin eli hunajaa myrkyn kanssa. Basileios viittasi 

Homeroksen Odysseia teokseen, että joitakin esimerkkejä (την μίμησιν) on kartettava ja 

tukittava korvat kuin Odysseus teki kuullessaan seireenien laulaessa.  

 
233 Ad adolescentes 1–6. 
234 Platonin kasvatukseen liittyvä malli liittyy käsitykseen siitä, että aistinautintoihin liittyvät sielunosat tulee 

asettaa järjen ohjattavaksi. Hyvä ihminen on sellainen, joka kykenee hallitsemaan sielun aistinautintoihin 

liittyviä sielunosia. Tällä tavalla Platonin malli ohjaa ihmistä hyveelliseen elämään, sillä hän kykenee 

hallitsemaan itseään. Ks. Gane 2014, 34.  
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Ei pidä kiinnittää huomiota kaikkeen järjestään, vaan kun runoilijat kertovat teille kunnon miesten teoista 

ja sanoista, niitä tulee rakastaa ja arvostaa ja ennen kaikkea tulemaan näiden miesten kaltaiseksi, mutta 

kun he kertovat kelvottomista, on kartettava tällaista esimerkkiä (την μίμησιν) ja tukittava korvat samalla 

tavoin kuin kerrotaan Odysseuksen tehneen seireenien laulaessa. Sillä tottumus kuulemaan huonoja 

asioita on tie itse tekoihin. Sen tähden on sielua varjeltava kaikin tavoin, ettemme sanojen suoman 

nautinnon välityksellä tietämättämme ottaisi vastaan jotain pahaa, niin kuin ne, jotka nauttivat myrkkyä 

hunajan kanssa.235 

Ruth Webb kommentoi tätä Seireenien kuulemista, että Basileioksen tarkoituksena oli 

varoittaa kuulijoitaan hengelliseltä kuolemalta. Basileios siis katsoi, että joillain pakanallisilla 

teksteillä voi olla vaarallinen olemus.236 Webb myös näkee tässä yhteydessä viittauksen 

Platonin Valtio-teokseen (377e-378e; 389e-390c), jossa on samankaltainen tapa käsitellä 

huonoja esimerkkejä, joista ei pidä ottaa esimerkkiä.237 Basileiokselle Odysseuksen esimerkki 

oli mallina suuresta itsehillinnästä, josta on suurta hyötyä.238 

Basileioksen mimesis-käsitteellä on samankaltaisia piirteitä kuin Platonin ja 

Aristoteleen kaltaisessa mimesiksessä, mutta hän valjasti mimesiksen teologiseen tai 

filosofiseen ajatteluunsa. Basileioksen ajattelussa mimesiksen päämääränä on siis sielusta 

huolehtiminen, ettei vain nautinnon halusta ottaisi hunajaa myrkyn seassa. Toisin sanoen pitää 

kerätä niitä aineksia antiikin kirjallisuudesta, jotka ovat hyödyllisiä, eivätkä siten aiheuta 

vahinkoa.239 Tulkitsen Basileioksen ajatusketjua seuraavalla tavalla. Basileioksen ajattelussa 

on vastaavanlaisia teemoja mimesiksestä kuin Aristoteleella ja Platonilla. Hänen ajattelussaan 

oli toisaalta aristotelistä vastaavuutta runouden myönteisessä jäljittelyssä, jolla on myönteinen 

vaikutus tunteisiin. Toisaalta hänellä oli vastaavaa kritiikkiä kuin Platonilla, että ei ole hyvä 

keskittyä aistimaailman nautintojen jäljittelyyn.240 Basileioksen absoluuttinen päämäärä 

mimesiksen harjoittamisella on sen ulottuminen ”toiseen elämään.”241  

Toinen negatiivinen mimesis on sellaisessa kontekstissa, jossa Basileios kritisoi antiikin 

kirjallisuuden242 esimerkkihenkilöitä ja jumalia, jotka käyttäytyvät epäasiallisesti ja 

ristiriitaisesti. Basileioksen mukaan sellaisia runoilijoita ei saa ylistää, jotka kuvaavat 

 
235 Ad adolescentes 2. Kääntänyt Nunna Kristoduli 
236 Webb 2008, 94. Ks. myös McLynn 2010, 108. 
237 Huonot puheet voivat vahingoittaa sielua, kuten myös Platon ajatteli. Basileioksella oli Platonin ajattelun 

kaltaisia piirteitä – kaikkia puheita ja kirjoja ei pidä kuunnella, vaan Odysseuksen lailla tukkia korvat. Sielua 

tulee varjella. Ks. Webb 2008, 95. 
238 Gane 2014, 77–81. 
239 Ad adolescentes 3–4. 
240 Platonin Valtio-teoksessa on kahtalainen suhtautuminen runouteen ja musiikkiin, sillä tietyn tyyppiset 

musiikit ja runoudet johtavat oikeaan suuntaan ja toisaalta toisenlaiset runoudet ja musiikit johtavat paheelliseen 

elämätapaan kuten antiikin kirjallisuutta koskevassa luvussa totesin. 
241 Ad adolescentes 2. 
242 Basileios näyttää erottavan antiikin runoudessa ja historia teoksissa olevat henkilöt toisistaan. Basileiokselle 

runoudessa olevilla esimerkkihenkilöillä on enemmän negatiivista hyötyjä. Puolestaan historia teoksissa näyttää 

olevan enemmän positiivista hyötyä omaksuttavaksi. Plutarkhoksella on vastaavan tyyppinen ajattelumaailma, 

sillä runous voi turmella ihmisen mielen, koska se esittää pahoja esimerkkejä. Ks. Gane 2014, 46–47; Webb 

2008, 94. 
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(μιμουμένους) juopuneita ja rakastelevia ynnä muita paheellisesti käyttäytyviä henkilöitä tai 

jumalia. 

Emme siis kaikessa ylistä runoilijoita, emme silloin kun he herjaavat pilkkaavat, emme silloin kun he 

kuvaavat (μιμουμένους) rakastelevia ja juopuneita, emme kun he rajoittavat onnellisuuden käsittämään 

vain runsaan ruokapöydän ja hillittömät laulut. Kaikkein vähiten saamme kiinnittää huomiota heidän 

puhuessaan jumalista ja varsinkin, kun he kertovat niitä olevan paljon ja niiden olevan keskenään 

erimielisiä. Näiden jumalien keskuudessa veli vehkeilee veljeä vastaan ja isä lapsiaan, jolla taas on 

käynnissä salainen sota vanhempiaan vastaan. Jumalien aviorikokset ja rakkausseikkailut ja kaikkien 

näkyvissä tapahtuvat irstailut, varsinkin kuin niitä tekee heistä korkein ja kaikkien pää Zeus, kuten 

runoilijat sanovat, nämä teot, joista puhuisi punastuen vaikka kyse on vain karjaeläimistä, ne kaikki 

jätämme näyttelijöille.243 

Toisin sanoen Basileios ajatteli, että on olemassa negatiivista mimesistä, joka ei ole 

rakentavaa tai hyödyllistä, vaan se vie huonoon käytökseen. Webbin mukaan Basileioksella 

oli taustalla kreikkalainen tragedia-runous, jota käytiin katsomassa teattereissa. Näissä 

teattereissa esitettiin erilaisia paheisiin johtavia teitä, joita tuli välttää.244 Basileioksen puheen 

korostus lienee siinä, että se on osoitettu nuorisolle kuten puheen ensimmäiset kreikankieliset 

sanat antavat ymmärtää πρὸς τοὺς νέους 245. Arthur G. Holder arvelee, että Basileios opetti 

12-15 vuotiaita nuoria ihmisiä. Holderin mukaan Basileios alkoi pitämään opettamiaan 

ihmisiä veljenpoikinaan246, joille hän tuli vanhemmaksi ja pastoraaliseksi ohjaajaksi. Näiden 

vuoksi Basileios saattoi korostaa kasvattavaa opetustaan nuorille ihmisille, jotka ovat hänen 

mielestään alttiita kaikenlaisiin himoihin, irstauteen ja kaikenlaiseen muuhun paheelliseen 

elämään.247 

Kirjoituksiin viittaavassa mimeettisessä ajattelussa Basileios kirjoitti, että antiikin 

kirjallisuudessa olevat hyveelliseen elämäntapaan opettavat katkelmat248 jäljittelevät 

(μιμούμενοι) pyhiä kirjoituksia. Basileioksen mukaan pyhät kirjoitukset kasvattavat salaisiin 

totuuksiin. Hän samaan aikaan kuitenkin opetti, että ei ole mahdollista tietyn iän puolesta 

käsittää pyhien kirjoitusten saloja, minkä vuoksi on hyvä lukea muita kirjoituksia, jotka 

jäljittelevät tai kuvastavat (μιμούμενοι) niitä kuin peili249. Basileioksen ajattelun mukaisesti 

 
243 Ad adolescentes 2. Käännös Nunna Kristodulin 
244 Webb 2008, 97–98. 
245 Patristiikassa on vakiintunut käytäntö viitata latinankieliseen teokseen. Ad adolescentes-käsite viittaa myös 

nuorisoon. Tästä sanasta lienee johdettu englannin kielen sana adolescent eli suomeksi teini. Teoksen 

kreikankielinen otsikko alkaa nuoriin ihmisiin viittaavalla sanalla: πρὸς τοὺς νέους (Nuorille tai nuorisolle)  
246 Keskustelua Ad adolescentes-teoksen vastaanottajista, olivatko ne hengellisiä lapsia vai veljenpoikia tai 

ylipäätään nuoria ihmisiä. Ks. Moffat 1972. 
247 Holder 1992, 400–401, 408. 
248 Basileios ilmeisesti yhtyy Klemens Aleksandrialaisen käsitykseen siitä, että kunniallisista ihmisistä voi ottaa 

elämäänsä esimerkkejä, jotka johdattavat hyveelliseen elämään. Hyvien esimerkkien seuraaminen on kuin ottaisi 

ensimmäisiä askeleita kohti kristillistä elämäntapaa. Ks. Gane 2014, 55–56. 
249 Basileios viitannee Platonin Valtio-teokseen, jossa on peiliin viittaava kohta mimesis (τοὺς μιμητικούς) sanan 

yhteydessä, jossa maalaaja on matkija tai jäljittelijä. (595a–596e) Platon kuitenkin ajatteli, että maalaajien 

teokset ovat ala-arvoisia, eivätkä siten ole totuudenmukaisia. Basileios puolestaan jätti tämän Platonin 

negatiivisen ajatuksen jäljittelystä pois ja käyttää peilivertausta myönteisessä sävyssä. 
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kreikkalaisella kirjallisuudella on siis mimeettisyys suhteessa kirjoituksiin. Hyveellisen 

elämäntapaan ohjaavissa kohdissa kreikkalainen kirjallisuus voi olla hyödyllistä toimiessaan 

Pyhiä kirjoituksia jäljittelevänä tai kuvastavana. Basileioksen mukaan näin ollen kirjoitusten 

lisäksi myös pakanallisilla teksteillä saattoi olla rooli hyveelliseen ja arvokkaaseen elämään 

ohjaamiseen. 

Siihen elämään ohjaavat pyhät kirjoitukset, jotka kasvattavat (εκπαιδεύοντες) meitä salaisiin totuuksiin. 

Mutta niin kauan kuin iän puolesta ei ole mahdollista käsittää niiden syvällistä merkitystä, voimme 

harjoittaa (προγυμναζόμεθα) sielun silmiä muilla teoksilla, jotka eivät eroa niistä paljoakaan, vaan 

kuvastavat (μιμούμενοι) niitä kuin varjo tai peili.250  
προγυμναζόμεθα-sana viittannee ennalta harjoittamiseen, kuten προ-etuliite osoittaa harjoittaa 

-γυμναζόμεθα-sanan yhteydessä. Basileioksen ajatuskulku kuulunee kreikkalaisen sivistyksen 

luonteeseen, jolla näyttää olevan ikään kuin ennalta valmistava ote, jotta ihminen näkisi 

pyhien kirjoitusten luonteen. Basileios näyttää siis käsittävän kreikkalaisen kirjallisuuden 

mimeettisen luonteen siten että niiden tarkoituksena voi olla myös jäljitellä pyhiä kirjoituksia 

251. Jos oletetaan Kristodulin huomio siitä, että Ad adolescentes-teos on kirjoitettu 

Basileioksen ensimmäisinä papiksi vihittyinä vuosina ja Meurmanin ja Silvaksen huomiot 

helleenisen kirjallisuuden asteittaisesta vähenemisestä Basileioksen kirjoituksissa, niin käy 

ymmärrettäväksi Ad adolescentes-teoksessa olevat runsaat viittaukset kreikkalaiseen 

kirjallisuuteen ja myös tuon kirjallisuuden suuri arvostaminen. 

Basileios muun muassa hyödynsi Vanhan testamentin henkilöitä, Moosesta ja Danielia, 

osoittaakseen pakanallisen sivistyksen hyötyjä. Basileioksen mukaan Mooses ”harjoitti 

järkeään egyptiläisten viisaudessa.” Tämän jälkeen Mooses eteni todelliseen tietoon. Niin 

 
250 ”Εις δή τούτον άγουσι μεν ιεροί λόγοι δι απορρήτων ημάς εκπαιδεύοντες έως γε μην υπό της ηλικίας 

επακούειν του βάθους της διανοίας αυτών ουχ οίόν τε εν ετέροις ου πάντη διεστηκόσιν ώσπερ εν σκιαίς τισι και 

κατόπτρους τω της ψυχής όμματι τέως προγυμναζόμεθα τους ἐν τοις τακτικούς τάς μελέτας ποιουμένους 

μιμούμενοι” (Ad adolescentes 2) Käännös Nunna Kristodulin 
251 Aatehistoriaa on vaikea hahmottaa, mikä vaikutti ja mihin. Kuitenkin löytyy vastaavia ajatuksia toisen 

vuosisadan apologeetalta, Jostinos Marttyyrilta. Justinos nimittäin ajatteli, että Platon kirjoitti Mooseksen 

vaikuttamana. Arthur D. Droge kirjoittaa, että Justinos sai omaan ajatteluunsa vaikutteita muun muassa stoalaista 

ja platonilaista ainesta. Droge esittää teorian, jonka mukaan Platon olisi vieraillut Egytissä, jossa hän luki 

katkelmia Moosekselta. Drogen mukaan tämä tieto perustuu Hecateaus nimiseen historioitsijaan, joka eli 

Ptolemaios I aikoihin neljännellä vuosisadalla ennen Kristusta. Justinos on saattanut yhtyä tämän teorian 

perinteeseen. Drege esittää myös toisen teorian, että Justinos olisi saanut käsityksensä Platoninsta Numeniukselta 

(platonismin edustaja), jolla on ajatus siitä, että Platon on sama kuin Mooses mutta attikan Kreikassa. Ks. Droge 

1987, 303–306, 311–312. Justinoksen stoalaisesta ja platonilaisesta taustasta myös Karamanolis 2013. Justinos 

kirjoitti Platonin ja Mooseksen välisestä suhteesta ensimmäisessä Apologiassaan, että Platon sai vaikutteita 

Moosekselta (1. Apol. 59). Padelford toteaa, että joka on lukenut Ad adolescentes-teoksessa voi nähdä 

samankaltaisuuksia kuin Justinoksen ajattelussa on. Padelford näkee aatehistoriallisen linkin siinä, että Justinos 

Marttyyrin oppilaan Klemens Aleksandrialaisen välityksellä filosofinen ja teologinen ajattelu siirtyi Origeneelle, 

jonka vaikutus levittäytyi Kappadokiaan, jossa vaikutti muun muassa Basileios Suuri. Ks. Padelford 1902, 40–

43. Näiden tietojen perusteella olisi kiinnostavaa pohtia laajemmin myös Basileioksen suhdetta antiikin 

kirjallisuudessa esiintyvien henkilöiden jäljittelyyn. Jos Justinos ajatteli, että Platon ikään kuin jäljitteli 

Moosesta, niin tämä ajatus ei ole kaukana Basileioksen ajatuksesta, että antiikin kirjallisuuden henkilöt ikään 

kuin jäljittelevät pyhiä kirjoituksia. Sitä on vaikea sanoa, mistä Basileios sai vaikutteita antiikin kirjallisuuden ja 

pyhien kirjoitusten suhteen. Hän ainakin arvosti niitä suuresti.  
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ikään Basileios kirjoitti Danielin saaneen kaldealaisten viisauden opetusta Babyloniassa. 

Näiden oppien jälkeen Daniel eteni jumalallisiin opintoihin.252 Näillä esimerkeillä Basileios 

halusi siis alleviivata pakanallisen sivistyksen hyötyjä. Näiden perusteella Basileios ei 

halunnut halveksia pakanallista sivistystä, jota esiintyi antiikin kirjallisuudessa. Tavallaan 

Basileios opasti kuulijoitaan jäljittelemään Moosesta ja Danielia, ja siten omaksumaan 

pakanallisesta sivistyksestä hyötyä elämäänsä, jotta hänen kuulijansa kasvaisivat hyveissä. 

Basileios kehotti kuulijoitaan varjelemaan sieluaan253 tarkoin, ettei runoilijoiden 

kaunopuheisuudella ”sanojen suoman nautinnon välityksellä tietämättämme ottaisi vastaan 

jotain pahaa.” Basileios käytti vertauskuvana myrkkyä, johon on sekoitettu hunajaa. Tämän 

takia Basileios ei kehottanut ylistämään runoilijoita kaikessa puheessa, joita he esittivät. 

Esimerkiksi kun runoilijat kuvaavat tai jäljittelevät rakastelevia tai juopuneita (ούκ ερώντας ή 

μεθύοντας μιμουμένους), silloin ei tule kuunnella heitä. Basileios varoitti voimakkaasti, että 

tottumus kuulemaan huonoja asioita on tienä itse tekoihin.254 Samalla tavalla Basileios 

suhtautui proosakirjailijoihin, kun he halusivat viihdyttää kuulijoitaan vain huvittelun vuoksi. 

Näitä proosakirjailijoita ei saa jäljitellä silloin kun he käyttävät valehtelutaitoaan (περί το 

ψεύδεσθαι τέχνην ου μιμησόμεθα).255 

Basileios mainitsi proosakirjailija Hesiodoksen teoksessaan Ad adolescentes. Ilmeisesti 

Hesiodoksen säkeitä laulettiin. Basileios kertoi ihmisten yhdistäneen laulamisen Hesiodoksen 

säkeisiin, jotka kannustivat ihmisiä hyveelliseen elämään. Aluksi hyveeseen johtava tie on 

rosoinen ja vaikeasti kuljettava, mikä on kuin kiipeämistä vuorelle. Kun ihminen on kiivennyt 

sinne vuorelle, hyveeseen johtava tie alkaa tuntua entistä helpommalta. Sinne kavuttuaan 

ihminen näkee, kuinka miellyttävää elämä on, kun kasvetaan kohti hyveellistä elämää. 

Vuoren huipun saavutettuaan ihminen näkee, kuinka paljon parempaa on kulkea tiellä, joka 

johtaa hyveisiin kuin helppo tie, joka ensisilmäyksellä näyttää olevan hyvä, mutta johtaa 

huonoon elämään. Basileioksen mukaan Hesiodos kirjoitti tällä tavalla ettei ihmisten ote 

herpaannu ja ettei ihminen antaisi heti periksi.256 Tästä Hesiodoksen runomittaisten säkeiden 

ja musiikin suhteesta on kajahduksia antiikin musiikin ja runouden mimesikseen. On paljon 

miellyttävämpi omaksua tai jäljitellä vaikeasti kavuttavaa tietä, kun musiikki on yhdistyneenä 

runolliseen aineistoon. 

 
252 Ad adolescentes 2. 
253 Basileios yhtyy Platonin kaltaiseen malliin, jossa lukemisella on kyky vaikuttaa sieluun – erityisesti silloin, 

kun sielu on nuori. Ks. Webb 2008, 95. 
254 Ad adolescentes 2. 
255 Ad adolescentes 3. 
256 Ad adolescentes 3. 
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Positiivisesta mimesiksestä Basileios kirjoitti siinä yhteydessä, kun viisaat ihmiset 

ylistivät hyvettä omissa kirjoituksissaan. Heidän ideaalista esimerkkiä tulee noudattaa ja 

myöskin koettaa pitää heidän sanoistaan kiinni niin, että niiden mukaan koitettaisiin elää. 

Näitä henkilöitä Basileios vertasi taidemaalariin, joka kuvaa (μιμησαμένου) taulussaan 

ihmisen suurenmoisen kauniiksi257.  

Melkein kaikki viisaudestaan tunnetut ovat kuka enemmän, kuka vähemmän, jokainen voimiensa 

mukaan, kirjoituksissaan ylistäneet hyvettä. Heistä tulee ottaa esimerkkiä ja koettaa toteuttaa elämässä 

heidän sanojaan. Joka näet teoillaan vahvistaa hyveen, jonka muut jättävät vain sanoihin: ‘se vain on 

viisas, muut häilyvät varjojen lailla.’258 Tämä on verrattavissa siihen, että taidemaalari kuvaa 

(μιμησαμένου) taulussaan ihmisen suurenmoisen kauniiksi ja tämä sitten todellisuudessa osoittautuukin 

kuvansa kaltaiseksi.259  

Basileios vertasi sellaisia ihmisiä näyttelijöiksi, jotka asettavat nautinnon kohtuuden edelle ja 

ahneuden oikeudenmukaisuuden edelle. Nämä ihmiset voivat pitää kauniita pitkiä 

kaunopuheisia puheita hyveistä, mutta heidän elämänsä eivät kohtaa omien sanojensa 

elämäntapaa.260 Tämän ajattelun taustalla lienee antiikin teattereihin kohdistuvaa kritiikkiä, 

jota oli varhaiskirkossa. 

Joka taas loistavin sanoin ylistää hyvettä julkisesti ja pitää siitä pitkiä puheita, mutta yksityisesti asettaa 

nautinnon kohtuuden ja ahneuden oikeudenmukaisuuden edelle, on kuin näyttelijöitä, jotka esittävät 

erilaisia osia, ovat siellä kuin kuninkaita ja valtiaita, vaikka eivät todellisuudessa ole kumpaakaan, eivät 

kaiken huipuksi ehkä edes vapaita.261 

Basileios kehotti siis hyväksymään sellaiset pakanalliset kirjoitukset, jotka sisältävät neuvoja 

hyvään. Hän muistutti kuulijoitaan siitä, että oli säilynyt niin suullista kuin kirjallista ainesta 

muinaisaikojen sankareiden elämästä ja teoista, joita ei saanut syrjäyttää, sillä niistä saatu 

hyöty oli suurta. Basileios kirjoitti useista esimerkkihenkilöistä, joista otan kahden henkilön 

tarinat, Perikleen ja Sokrateen. Basileios opetti, että Perikleestä kerrottiin tarinaa, jossa häntä 

pilkattiin, mutta hän ei antanut mitään huomiota pilkkaajilleen. Pilkkaajat yrittivät jatkuvasti 

laittaa Perikleen ylenmääräisen ivan kohteeksi, mutta Perikles saattoi pilkkaajia lyhty 

kädessään, jotta voisi harjoittaa todellista filosofin nöyryyttä. Basileioksen mukaan Plutarkhos 

kirjoitti Perikleen elämänkerran, jossa Perikles sanoi, että viha luonnostaan aseistaa käden 

vihollisia vastaan. Tämän takia Basileios päätteli, että vihalle ei saa antaa valtaa, mutta jos ei 

ole helppoa jäljitellä Perikleen esimerkkiä, pitää antaa järjen suitsia262 vihaa, ettei mentäisi 

liiallisuuksiin. Toinen esimerkki on Sofronin poika Sokrates, jonka kimppuun hyökättiin 

 
257 Ensimmäisessä luvussa sivusin Aristoteleen mimesis-käsittettä, että hän yhdistää mimesiksen kuvataiteen 

tekemiseen. Basileioksella näyttää olevan tässä yhteydessä aristotelinen tapa käyttää mimesistä. 
258 Kääntäjä Nunna Kristoduli on sijoittanut tämän Basileioksen lainaaman säkeen Homeroksen teokseen 

Odysseia. 
259 Ad Adolescentes 4. ”Καί μοι δοκεί το τοιούτον παραπλήσιον είναι ώσπερ αν ει ζωγράφου θαυμαστόν το οίον 

κάλλος ανθρώπου μιμησαμένου ο δε αυτός είη τοιούτος επί της αληθείας οίον επί των πινάκων εκείνος έδειξεν” 

Katkelma on kursivoitu osa lainauksesta. Kursivointi ja korostus on minun. Käännös Nunna Kristodulin  
260 Ad adolescentes 4. 
261 Ad adolescentes 4. Kääntänyt Nunna Kristoduli 
262 Basileios ilmeisesti viittaa Platonin Valjakkovertaukseen 
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väkivaltaisesti. Sokrates ei tehnyt vastarintaa, vaan antoi juopuneen ihmisen kohdistaa koko 

vihansa häneen. Basileioksen mukaan Sokrateesta sanottiin, että hän laittoi kostoksi otsaansa 

nimet, jotka tekivät ne teot. Basileios sanoi, että Perikleen ja Sokrateen esimerkit ovat kuin 

”meidän omat kirjoituksemme.”263 Tällaiset esimerkkihenkilöt ovat hyviä hyveiden 

kehittämisen kannalta ja heidän esikuvaansa (μιμήσασθαι) on hyvä toteuttaa elämässään.264 

Basileioksen ajattelussa antiikin ajan kirjallisuudella oli siis syvä mimeettisyys, josta voi olla 

hyötyä hyveellisen elämän kasvattamisessa. Basileios vertasi Perikleen ja Sokrateen tapauksia 

Matteuksen evankeliumin kahteen kohtaan, joista toinen puhuu toisen posken kääntämisestä 

(Matt. 5:39) ja toinen koskee vihollisille tehdystä hyvästä (Matt. 5:44).  

Basileioksen ajattelussa antiikin kirjallisuuden mimeettisyys näkyy myös Pythagoraan 

oppilaan Kleiniaan tapauksessa. Basileioksen mukaan Kleinias noudatti tai jäljitteli 

(μιμησαμένου) kirjoituksissa olevaa elämäntapaa. Kleinias ei halunnut vannoa päästäkseen 

vapaaksi leiviskän tappiosta, vaan hän mieluummin maksoi itsensä vapaaksi vannomatta 

valaa. Basileios puhui, että Klenias olisi ikään kuin kuullut käskystä, joka kieltää 

vannomasta.265 

Ad adolescentes-teoksessa Basileios vertasi henkilöitä266 soittimiin, jotka eivät pitäneet 

ruumiistaan kurissa. Nämä henkilöt ovat kuin soittajia, jotka pitävät huolta soittimista, mutta 

eivät soittotaidostaan. Tässä kohdassa mimesis näkyy epäsuorasti. Tulkitsen tätä antiikin 

mimeettisen kirjallisuuden teorian valossa siten, että soittotaitovertaus voisi näyttäytyä 

seuraavalla tavalla. Parempi olisi käyttää mimeettistä taitoa hyödykseen kuin olla käyttämättä 

sitä. Soittotaito viriäisi kuntoon, kun käyttää mimeettistä taitoa tai kykyä, joka ohjaa ihmistä 

jäljittelemään oikeaa säveltä. Tämä sävel puolestaan ohjaa ihmistä soittamaan tai laulamaan 

oikein, kuten kirjoitin hymnografia osuudessa.267 Oikein laulaminen puolestaan tarkoittaisi 

Jumalan tahdon mukaista elämää, jossa pyrittäisiin jäljittelemään tai kopioimaan Jumalan 

ominaisuuksia. 

 
263 Ilmeisesti viittaa Raamattuun 
264 Ad adolescentes 4–5. 
265 Ad adolescentes 5.Vrt. 2. Moos. 20:7 
266 Basileios yhtyi ilmeisesti laajempaan patristiseen käsitykseen siitä, että kristitty ihminen on kuin soitin. 

Esimerkiksi Andrew B. McGowan kirjoittaa Basileioksen aikaa varhaisemmin eläneen kristityn ajattelijan 

Ignatius Antiokialaisen sanoneen, että piispat ovat kuin kirkollisen elämän lyran kieliä. Musikaaliseen 

terminologiaan liittyy myös Johannes Kryrostomos, joka ajatteli kirkosta, joka laulaa mutta ei soi. Ks. McGowan 

2014, 122–123. Ihmisestä olevia soitin kuvia varhaiskirkossa myös Ks. Seppälä 2018, 109–110, 113–116. 
267 Ad Adolescentes 7. 
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Basileios kehotti kuulijoitaan pitämään mielessään sotilaat, kun he harjoittelevat 

sotataitojaan, jotta hyvveet voisivat kasvaa. Kuvat sotilaista268 ovat omiaan luomaan urhean 

mielen kilvoitteluelämässä entistä hyveellisempään elämään. 

Pitäkäämme mielessämme sotilaat, jotka harjoiteltuaan kädenliikkeitä ja jalkojen nopeutta korjaavat 

taisteluissa hyödyn harjottelustaan. Ja taistelu, joka meillä on edessämme, on kaikista taisteluista 

suurin269. Sen hyväksi meidän on tehtävä kaikkemme ja ponnisteltava kaikin voimin siihen 

valmistautuaksemme.270  

Näiden seikkojen vuoksi ajattelen, että Basileioksen therapeia-ajattelun yhtenä 

kasvatuksellisena välineenä on mimesis. Basileioksen ajattelusta kumpusi siis antiikin 

kirjallisuuden mimeettisyys. Basileioksen konteksti on liturginen elämä luostarissa, jossa hän 

toimi pappina. Luostari elämään kuului erilaisten kirjoitusten laulaminen tai resitoiminen. 

Seuraavaksi etenen käsittelemään Basileioksen Prologia. 

4.4. Basileioksen käsitys musiikin sielun therapeiasta ja 
musikaalinen mimesis 

Basileios Suuri viittasi paljon musiikkiin saarnoissaan ja opetuksissaan, jotka liittyivät 

luostarikontekstiin. Luostareissa käytiin läpi keskusteluita musiikista muun muassa yöllisessä 

psalmodiassa.271 Meurman pohtii artikkelissaan “Kirkon ääni: Basileios Suuren psalmilaulun 

teologiaa”, miten Basileioksen musiikinteologiassa musiikki vaikuttaa teologiseen 

ajatteluun.272 Tämä on hyvä lähtökohtakysymys myös tähän tutkielmaan, mutta tässä 

tutkielmassa käsittelen enemmän, miten musiikki vaikuttaa hyveellisen ihmisen 

kehittymiseen. Mielestäni Basileioksen teologista ajattelua ei voida erottaa hyve-eettisistä 

kysymyksistä – ne kulkevat käsi kädessä. Meurman näkee varhaiskristillisessä 

musiikinteologisissa kysymyksissä haasteen siinä, että Basileioksen käsitystä musiikista ei 

käsitellä niin tarkkaan273 kuin muita teologisia keskusteluita. Hän myös kirjoittaa, että 

 
268 Basileioksen sotilas kuvista lisää myös Ks. Gane 2014, 56–57. 
269 Kääntäjä Nunna Kristoduli on laittanut tähän kohtaan viitteen, että Basileios oliisi käyttänyt Platonin Valtio-

teoksen (4.429–430) kuvausta sotilaista. Tässä yhteydessä sotilaita kasvatettiin erilaisten harjoitusten ja musiikin 

avulla: ”ἐπαιδεύομεν μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ.” ”Kasvatetaan musiikin ja harjoitteiden avulla.” Käännös minun. 

Kreikkalaiseen sotilaskuviin liittyy ajatuksia kuten ”harjoita itsekuria kaikessa”, ”kestä loppuun asti”, ”taistele 

hyvä taistelu”, ”aseistaa oikeamielisyyden aseilla.” Tämän kaltaisia lauseita löytyy Paavalilta ja muilta varhaisen 

kirkon kristityiltä kirjoittajilta. Niillä löytyy juuria kreikkalaisessa traditiossa. Ks. Riley 2001, 98.  
270 Ad adolescentes 2. Kääntänyt Nunna Kristoduli 
271 McKinnon 1987, 64. 
272 Meurman 2017, 56. 
273 Oma teoriani tähän Basileiosta koskevan musiikin teologian tutkimuksen vähyyteen on seuraava. Basileios 

usein nähdään opin suurena puolustajana areiolaisia vastaan. Hänen De Spiritu Sancto-teoksensa jäi 

kirkkohistoriaan Konstantinopolin konsiiliin (381 jKr.), jossa muotoiltiin Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen olevan 

samaa olemusta keskenään. Opin muodostuksesta Ks lisää Pelikam 1971; Kelly 2014. Basileios on niin ikään 

enemmän tunnettu pappina, piispana tai luostarin johtajana, joka puolusti uskonoppia. Nämä oppikiistat ja opin 

puolustukset ovat voineet jättää varjoon Basileioksen esteettistä ja musikaalista ajattelua. 
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Basileioksen yhteisöllisen kirkkolaulun osalta tutkimus on niukkaa, sillä ei tiedetä tarkkaan, 

miten kirkkolaulua esitettiin eli on vaikea rekonstruoida Basileioksen musiikin esitystapaa.274 

Basileios Suuren musiikkia koskeva päälähteeni on Prologi, sillä siellä hän käsittelee 

paljon musiikkia koskevia teemoja. Basileios ajatteli Psalmeista olevan suurta hyötyä, kun 

musiikki yhdistyi niihin. Basileios Prologissaan esitteli pyhiä kirjoituksia yleensä, että ne 

ovat Jumalan innoittamia ja hyödyllisiä. Basileioksen mukaan Henki on kirjoittanut pyhät 

kirjoitukset, että ihminen voisi valita lääkityksen275 (τὸ ἵαμα) sieluunsa. Hän käytti pyhien 

kirjoitusten äärellä olevaa tilaa termillä sielujen yhteinen parantola. Basileios viittasi johonkin 

sanontaan, että ”lääkitys tekee lopun suurista synneistä.”  

’Koko Kirjoitus on Jumalan innoittama ja hyödyllinen.’276 Henki on sen kirjoittanut siksi, että me kaikki 

voisimme kukin valita lääkityksen omaan vaivaamme ikään kuin sielujen yhteisessä parantolassa. 

Onhan sanottu: ’Lääkitys tekee lopun suurista synneistä’277 

Basileios kirjoitti, että jokaiset pyhät kirjoitukset opettavat erilaisia asioita, jotka ovat 

hyödyllisiä. Erityisesti Psalmien kirja on ottanut kaikista pyhistä kirjoituksista vastaan kaiken 

hyödyllisen. Psalmien kirja ikään kuin kattaa kaiken hyödyllisen erilaisista kirjoitusten 

lajeista, joita pyhistä kirjoituksista löytyy. Basileios kirjoitti listaa, minkä kaltaisia asioita 

Psalmien kirjaan liittyy, ja mitä se vaikuttaa ihmisen sieluun ja elämään sekä mitä hyötyä 

Psalmien kirjalla on. Psalmien kirjalla on siis parantava luonne, joka poistaa himoja tai 

passioita (τα πάθη).278 Tämän vuoksi Basileioksella oli vastaavia ajatusmalleja kuin 

stoalaisessa tunteen tai sielun therapeia-ajattelussa, jossa tarkoituksena oli päästä 

vahingollisista tunteista pois alistamalla sielussa olevat alemmat osat kontrollin alle. 

Basileioksen mielenteoriaan kuuluu käsitys sielusta, jonka alemmilla osilla toimivat 

passiot. Meurmanin mukaan πάθος-käsite (passio) on Prologia kehystävä ajatus. πάθος on 

Prologin alussa rinnastettavissa sairauteen, johon Basileios ehdotti hoitokeinoksi Jumalan 

inspiroimat kirjoitukset. “Viisainta järkevyyttä” on silloin, kun poistaa passiot. Basileios 

 
274 Meurman 2017, 56. 
275 Tästä sielun lääkityksestä enemmän Ks. Huovinen 2020. 
276 Kääntäjä Johannes Seppälä omassa alaviitteessään ajattelee, että Basileios viittaa Paavalin toiseen kirjeeseen 

Timoteukselle: ”Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen.” (2. Tim. 3:16) 
277 Hom. In Ps. 1. Kääntäjä Johannes Seppälä pohtii viittauksen olevan Vanhaan testamenttiin kuuluvaan 

Saarnaajan kirjaan: ”Sävyisyys lievittää suuretkin synnit.” (Saarn. 10:4) Basileioksella näyttää olevan Vanhan 

testamentin kreikan kielinen käännös Septuaginta (LXX) käytössä, sillä siellä on Basileioksen kaltainen viittaus 

lääkkeeseen, joka tekee lopun suurista synneistä: ”ἴαμα καταπαύσει ἁμαρτίας μεγάλας” (LXX Saarn. 10:4) sen 

voisi kääntää: ”lääke tekee lopun (tekee jonkun lopettamaan jonkin asian) syntien suuruudesta.” (Minun 

käännökseni) 
278 Basileioksella näyttää olevan jonkin asteista ἀπάθεια käsitteistöjä taustalla. Nimittäin Simo Knuuttilan 

mukaan yleensä kappadokialaiseen ajatteluun liittyen tunteilla oli platonilaisia piirteitä, jossa maallisista tunteista 

piti päästä kerta kaikkiaan eroon. Syntiinlankeemus sai aikaan jumalallisen kuvan rikkoutumisen, mutta ihmisen 

luontoon kuuluu jumalalliseen kuvaan etenevä muuntautuminen, jota kutsutaan jumalallistumiseksi (θέωσις). 

Passioiden ollessa kokonaan järjen hallinnassa, passiot resonoivat suuntautuvat alkuperäiseen tilaansa. 

Kappadokialaisten ajatteluun ἀπάθεια-käsitteeseen liittyi ajatus siitä, että ἀπάθεια on lopulta vapautta 

synnillisistä tunteista. Ks. Knuuttila 2004,127–129, 133.    
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suhtautuu psalmilaulujen aikaansaamaan mielihyvään pienellä varauksella, jottei vajottaisi 

“alas lihan passioihin.” Basileioksen πάθος-käsitteeseen liittyi tunteiden hillitsemistä, 

hallitsemista ja niistä vapautumista. Ennen kaikkea Basileioksen πάθος-käsite tarkoittaa 

tunneliikkeitä, jotka häiritsevät sielua; tunneliikkeissä ovat mukana suuttumus, himo, 

pelkuruus ja kateus. Nämä tunteet ovat Basileioksen mukaan Jumala-yhteyttä rikkovia 

tunneliikkeitä. Passioiden vaikutus ihmisiin oli sellaista, että ne rikkovat ihmisessä olevan 

sielun alkuperäisen luodun olemuksen. Basileioksen mukaaan passioita hillitsemällä ja 

poistamalla ihmisessä olevan Jumalan kuvuus korjautuu.279 

Profeetat opettavat yhtä, historioitsijat toista, laki yhtä ja sananlaskukehotusten muoto toista. Mutta 

Psalmien kirja on ottanut kaikesta vastaan hyödyllisen. Se profetoi tulevasta, muistuttaa historiasta, 

säätää elämälle lakeja, ja esittää, mitä olisi tehtävä. Se on kerta kaikkiaan hyvien opetusten varasto, 

josta jokainen huolella etsiessään löytää oman etunsa lääkitystä. Sehän parantaa sielujen vanhoja 

vammoja, tarjoaa vasta haavoittuneelle pikaisen parannuksen, huolehtii sairastavasta ja pelastaa 

eheyden. Ja se kerta kaikkiaan poistaa himot (τα πάθη) silloin, kun ne ihmisen elämässä monin tavoin 

vallitsevat sieluja.280 

Meurman selittää tätä Basileioksen Prologissa esiintyvää himojen tai passioiden (τα πάθη) 

poistamista seuraavalla tavalla. Psalmien avulla ihminen saisi parannuskeinon häntä 

vaivaaviin passioihin (τα πάθη). Basileios luetteli eri pyhien kirjoitusten hyötyjä, mutta 

Psalmien kirja ”sulkee sisäänsä” tai kokoaa muiden kirjojen hyödyt. Basileioksen perusteena 

Psalmien kirjan hyötyihin on psalmien voima, joka on keinona taltuttamassa passiot pois 

ihmisestä. Basileios näki passiot ihmisessä olevana sairautena ja jumalalliset sanat 

hoitokeinona siihen sairauteen.281 Harri Huovinen kirjoittaa artikkelissaan ”Towards 

Participation in the Healthy Body: Spiritual Healing and Church Membership in Cyril of 

Jerusalem, Basil of Caesarea and John Chrysostom” kolmen varhaisen kirkon teologin 

ajatuksesta sielun sairaudesta. Huovisen mukaan nämä teologit – mukaan lukien Basileios – 

ajattelivat, että irstaus ja passiot tekevät epäpuhtaaksi ihmiset, joilla on kuolematon sielu. Tätä 

synnin sairautta selitetään erilaisilla kehollisilla tuntemuksilla kuten ruumiillinen kärsimys, 

kuume tai olla haavoitettu. Tämä sairaus estää ihmistä toimimasta Jumalan tarkoittamalla 

tavalla eli tämä sielussa oleva vika rikkoo myös yhteyttä jumalalliseen. Basileios selitti tätä 

sielussa olevaa vikaa ἡγεμονικόν-käsitteen avulla. Se on sielussa oleva osa, joka hallitsee 

sielua ja se on altis tekemään syntiä.282 ἡγεμονικόν sisältää kaksi kykyä: λόγος (järki) ja νοῦς 

(mieli). νοῦς  on linkkinä Jumalan ja ihmisen välillä sekä sillä on kontemplatiivinen luonne. 

 
279 Meurman 2017, 58–60. 
280 Hom. In Ps. 1. Käännös Johannes Seppälän 
281 Meurman 2017, 57–58. 
282 Meurman selittää psalmihomilioden analyysisään, että Basileioksen ajattelussa järjellä ja tunteilla on 

kamppailu keskenään. Sielun hallitsevaosa on vakaa silloin, kun se on ideaalissa tilassa. Mikäli järjellinen 

sielunosa ei kykene ottaa ohjaksia, silloin alemmat osat ottavat ylivallan. Ks. Meurman 2014, 43.   
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Synti estää ihmistä näkemästä jumalallista todellisuutta, johon ihminen on todellisuudessa 

luotu.283 

Basileios Prologissa antaa ratkaisun sielun therapeia-ajatukseen, jossa Psalmien kirja 

korjaa ja hoitaa ihmistä viihdyttämällä ja nautinnolla melodian kanssa (μετά τινος ψυχαγωγίας 

έμμελούς και ηδονής), mikä tuottaa siveän mielen.284 McKinnon selittää lyhyesti Basileioksen 

psalmilaulun melodiaa, että se on tehokas väline, jolla opetetaan heikkoja ihmisiä ja yleensä 

psalmeilla on luonne, jossa armeliaisuus on apuna hoitamassa ihmistä.285 Prologin 

kontekstissa tämä tarkoittaa himojen vallassa olevia heikkoja ihmisiä, joilla on sielussa olevia 

vammoja, jotka vaikuttavat erilaisia sairauksia sieluun. Melodia on auttamassa psalmilaulujen 

yhteydessä näitä heikkoja ihmisiä, jotta he saisivat sielulleen lääkkeen tai hoitokeinon.286 

Prologissaan Basileios kirjoitti, että pyhät kirjoitukset ovat apuneuvoina passioiden 

poistamiseen sielusta. Toisin sanoen Basileios sanoi, että pyhissä kirjoituksissa on 

parannuskeino sielua häiritseviin passioihin. Prologissa Basileios korostaa psalmien 

ylivertaista asemaa passioiden hillitsemisessä. Tämä liittyy Basileioksen ajattelussa tapaan, 

jolla psalmit vaikuttavat tässä prosessissa, jossa häiritseviä passioita hillitään. Psalmien 

kirjaan liittyvä psalmilaulu on juuri keinona passioiden hillitsemisessä, sillä sävel ottaa sielun 

mukaansa, ja se saa sielun kokemaan mielihyvää. Psalmilaulujen mielihyvää tuottavat tekijät 

ovat niitä asioita, jotka saavat aikaan häiritsevien passioiden poistumisen, jolloin vahingolliset 

tunteet poistuvat ihmisestä. Meurmanin mukaan Basileioksen ajattelussa laulettu sana on 

Pyhän Hengen eli viisaan Opettajan keksintöä.287 

Basileios ajatteli, että Pyhä Henki näki hyveen tielle johdatuksen vaikeana ihmisille, 

joten hän sekoitti melodian ihanuutta dogmeihin, jotta melodian tuottaman miellyttävyyden 

avulla ihminen saisi jopa huomaamatta hyödyn sanoista, jotka ovat Psalmien kirjassa. Tässä 

kohtaa Basileios vertasi psalmilaulua viisaisiin lääkäreihin, jotka voitelivat maljan hunajalla, 

jotta karvaat lääkkeet ovat helpompia juoda – otsikkoni toinen osa. Sävelmistä, joita Psalmien 

kirjassa on, Basileios kirjoitti:  

Nämä psalmien soinnukkaat sävelmät on annettu meille siksi, että iältään lapset, tai muuten elintavoiltaan 

nuoret, näennäisesti melodoisivat, mutta tosiasiassa saisivat sieluillensa kasvatusta. Eihän mikään 

apostolien taikka profeettojen kehotus ole helposti painunut kovin kevytmielisen muistiin, mutta tästä 

huolimatta psalmeja melodoidaan kotona ja niitä kuljetetaan mielessä toreillakin. Jopa petomaisesti 

vihastuneitten sielujenkin villeyden on nukuttanut melodia, kun sitä on lumottu psalmeilla.288  

 
283 Huovinen 2020, 124–127. 
284 Hom.In Ps. 1. Käännös Johannes Seppälän 
285 McKinnon 1987, 65. 
286 Hom. In Ps. 1. 
287 Meurman 2017, 60–62. 
288 ”Διά τοῦτο τα εναρμόνια ταύτα μέλη των ψαλμών ημίν επινενόηται ίνα οι παίδες την ηλικίαν ή και όλως οι 

νεαροί το ήθος τω μεν δοκείν μελωδώσι τη δε αληθεία τας ψυχάς εκπαιδεύωνται Ούτε γάρ άποστολικόν τις ούτε 
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Basileioksen konteksti on luostari ja liturginen elämä, jossa psalmien laulamisella oli suuri 

rooli. Laulajaan vaikuttaa positiivisesti melodian yhdistyessä psalmeihin, sillä melodian 

avulla otetaan vastaan psalmeissa olevien sanojen hyöty. Tämä johtaa ihmistä psalmeissa 

olevien opetusten mukaiseen elämään tai jäljittelemään niitä. Toisin sanoen psalmilauluilla 

näyttää olevan musikaalinen mimeettisyys, jossa musiikki vaikuttaa ihmisen tunteisiin niin, 

että musiikin avulla ihmisessä olevat tunnereaktiot aktivoituvat jäljittelemään psalmien 

opetuksia, jotka jäävät mieliin – petomaisetkin ihmiset tyyntyvät vihastaan melodian 

kuulemisen jälkeen, kun se on yhdistyneenä psalmeihin. Tämä puolestaan on viemässä 

ihmistä hyveelliseen elämään. Tämän vuoksi edellä kuvatulla Basileioksen psalmilauluilla tai 

melodoimisella näkyy epäsuorasti musiikin mimeettinen ulottuvuus, sillä melodoimisen avulla 

ihminen alkaa jäljittelemään psalmien opetuksia, että hän saisi sielulleen kasvatusta. Toisin 

sanoen Basileioksella oli samankaltainen mimeettisen kokemuksen kaltainen ajatus, kuin 

Aristoteleella – kuulija kokee saman tunnevaikutuksen, jonka melodia yhdistyneenä 

psalmeihin antaa. Lisäksi muistamisella oli rooli mimeettiseen harjoitteluun, sillä sen avulla 

ihminen muistaisi psalmeissa olevia opetuksia laulujen kanssa, jotta he voisivat jäljitellä 

psalmeissa olevia opetuksia. 

Sillä kun Pyhä Henki näki, että ihmissukua oli vaikea johdattaa hyveeseen, ja että me nautinnonhaluisina 

emme huolehdi oikeasta elämästä, niin mitä Hän teki? Hän sekoitti melodiaan ihanuuden dogmeihin, jotta 

kuulon miellyttävyyden avulla me huomaamatta ottaisimme vastaan myös hyödyn sanoista. Niinhän 

viisaat lääkäritkin tekevät, kun he voitelevat useinkin maljan hunajalla antaessaan karvaampia lääkkeitä 

juotavaksi huonosti ravituille.289 

Ensimmäisessä luvussa kirjoitin Aristoteleen mimesis-käsitteellä olevan monia merkityksiä, 

joista yksi oli hyvätahtoinen huijaaminen. Basileios käyttää Prologissaan lääkärivertausta, 

jossa lääkäri sivelee hunajaa kuppiin, minkä vuoksi nirppanokalla on helpompi niellä karvas 

lääke.290 Basileios ajatteli, että lääkäri joutuu hämäämään potilastaan, jotta hän saisi juotua 

karvaan lääkkeensä.291 Mielestäni tässä tulee esiin vastaavia piirteitä kuin aristotelisessa 

mimesiksessä, jossa tarkoituksena oli hyväntahtoinen huijaaminen ja musikaalinen mimesis, 

joilla on kyky saada aikaan sielussa muutosta entistä hyveellisempään elämään. Basileioksen 

mukaan Jumala on yhdistänyt melodian psalmeihin, jotta ihmisen on helpompi omaksua 

psalmeissa olevia karvaita opetuksia.292 Toisin sanoen Jumala hyväntahtoisesti hämää 

 
προφητικών παράγγελμα των πολλων και βαθύμων ραδίως ποτέ τη μνήμη κατασχών απήλθε τα δε των ψαλμών 

λόγια και κατ οίκον μελωδούσι και επί της αγοράς περιφέρουσι και που τις των σφόδρα εκτεθηριωμένων υπό 

θυμού επειδάν άρξηται το ψαλμώ κατεπάδεσθαι απήλθεν ευθύς το άγριαίον της ψυχής τη μελωδία 

κατακοιμίσας.” (Hom. In Ps. 1) Käännös Johannes Seppälän 
289 Hom. In Ps. 1. Kääntänyt Johannes Seppälä. Tuomas Meurman kääntää huonosti ravitut ihmiset sanalla 

nirppanokka, kun hän on liittänyt oman käännöksensä liitteeksi Psalmin 1 Prologista. 
290 Hom. In Ps. 1. 
291 Meurman 2017, 63. 
292 Hom. In Ps. 1. 
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musiikin avulla ihmistä, jotta hän omaksuisi psalmeissa olevia opetuksia, joita ihminen 

noudattaisi elämässään. Tämän vuoksi edellä kuvattu Basileioksen psalmilaulamisella tai 

melodoimisella näkyy epäsuorasti musiikin mimeettinen ulottuvuus. Viikoittaisissa 

jumalanpalveluksissa laulettuja psalmeja jäljiteltiin tai kopioitiin melodisesti, jotta niistä 

saataisi hyötyjä sielun parantumiseksi. Psalmeja kannettiin melodian avulla, missä ikinä 

ihminen liikkuikin toreilla tai kotona. Melodian jäljittelyllä on siis tunteen therapeia 

vaikutuksia sieluun, kun se tyynnyttää vihastuneen sielun.293 

Basileios siis alleviivasi laulun aiheuttaman mielihyvän hyödyllisyyttä, kun hän opetti 

laulamisen olevan väline opetusten painumiseen sieluihin, jossa se vaikuttaa monin tavoin. 

Psalmi on sielujen tyven, rauhan antaja, ajatusten metelöinnin ja kuohunnan asettaja. Sehän pehmittää 

sielun vihastuksen ja tekee siveettömän siveelliseksi. Psalmi kokoaa ystävyyteen, liittää erillään olevat 

yhteen, sovittaa viholliset. Sillä kuka voisi pitää enää vihollisenaan sellaista, jonka kanssa on kohottanut 

yhden äänen Jumalan puoleen? Siispä psalmodia tarjoaa hyvyyksistä suurimman, rakkauden, kun se on 

johdattanut lauluyhteisön yhteen ja virittänyt kansan yksiääniseksi kuoroksi.294 

Pakottamalla mitään ei saada aikaiseksi, vaan mielihyvän kanssa opetukset juurtuvat 

kestävästi sieluun. Ensimmäisessä luvussa kirjoitin musikaalisesta mimesiksestä, jonka 

tarkoituksena oli jäljitellä tietynkaltaisia tunnetiloja, joita kuulija alkaa jäljittelemään. 

Samankaltainen musikaalinen mimeettisyys näkyy Basileioksen Prologissa.  

Psalmilaulaminen tekeekin ihmisen iloiseksi ja luo Jumalan mielen mukaisen murheen – 

kivisydämisestäkin tulee esiin kyyneleet. Tämä oli se tapa, jolla musikaalinen mimesis toi 

psalmilaulujen avulla psalmeissa olevat opetukset kivisydämisen ihmisen reaktiivisiin 

tunteisiin, joita hän alkaa jäljittelemään intuitiivisesti. Myös musikaalinen mimesis tuo 

positiivisia tunnekokemuksia, joita ihminen alkaa jäljittelemään. 

Se tekee juhlat riemullisiksi! Se luo Jumalan mielen mukaisen murheen. Kutsuuhan psalmi 

kivisydämestäkin esiin kyyneleen. Psalmi on enkelten työtä, taivaallista elämää, hengellistä suitsutusta. 

Voi opettajan viisasta keksintöä! Hän on pannut meidät sekä laulamaan että samalla oppimaan 

hyödyllistä! Sillä tavallahan juuri opetukset painuvatkin sieluihin. Eihän pakotettu opetus pysy, mutta 

nautinnolla ja ilolla sieluihimme sukeltaneena se juurtuu varsin kestävästi. Mitä et psalmeista oppisikaan? 

Etkö miehuullisuuden suurenmoisuutta? Etkö oikeudenmukaisuuden tarkkuutta? Etkö siveyden 

kunniallisuutta? Etkö ymmärryksen täydellisyyttä? Etkö katumustapaa? Etkö kärsivällisyyden mittoja? 

Etkö mitä hyvänsä hyvää?295  
Ensimmäisessä luvussa kirjoitin myös siitä, että Aristoteleen mukainen mimeettinen runous 

onnistuu silloin, kun runoilija osaa jäljitellä tiettyjä tunnetiloja ja välittää ne myös 

kuulijoilleen. Saman kaltainen oli myös musikaalinen mimesis. Basileioksella oli 

samankaltaisia piirteitä kuin antiikin mimeettisellä luonteella, jossa on kyse tunnetilojen 

vaikutuksesta. Meurman selittää tätä Basileioksen tunnevaikutusta siten, että sävelen siivillä 

raivataan synnin vesakkoa pois, jotta ihminen näkisi pahan pahana ja hyvän hyvänä. 

 
293 Hom. In Ps. 1. 
294 Hom. In Ps. 2. Käännös Johannes Seppälän 
295 Hom. In Ps. 2. Käännös Johannes Seppälän 
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Basileioksen mielestä tämän kaiken tarkoituksena oli synnyttää sielussa ahdistusta, joka 

johtaa Jumalan mielen mukaiseen murheeseen. Sävelien avulla ihminen voi myös kantaa 

psalmeja missä ikinä kulkee eli psalmeissa olevilla sävelillä oli suuri hyöty sielun 

kasvatuksessa. Tämän takia Basileioksella oli pedagoginen ajattelutapa suhteessa sävelmiin, 

jotka yhdistyvät psalmilaulujen kanssa.296 Tämän perusteella ajattelen, että Basileioksen 

ajattelussa mimeettisessä kokemuksessa oli piirteitä stoalaisen Poseidonioksen kaltaisesta 

tunteen therapeiasta, jossa arvostelukyky ei riitä tunteiden esille tuomisessa. Tähän tarvitaan 

musiikkia, joka edesvaikuttaa tunteiden esille tulemisessa. Toisin sanoen Basileios näytti 

ajattelevan, että musiikki yhdistyneenä psalmeihin aiheuttaa mimeettisen kokemisen, jossa 

tarkoituksena on tuottaa tietynkaltaisia tunnetiloja kuten kyyneleitä, mikäli on toiminut 

Jumalan tahtoa vastaan – pelkkä arvostelukyky ei riitä tunteiden esille tulemiseen. 

Basileioksen mukaan tämä kaikki oli mahdollista, koska Psalmien kirjaan on sovitettu 

niin sanottu psalterion297, vaikka musiikkisoittimia on monenlaisia. Basileioksen ajattelussa 

tämä oli viittausta siihen, että Henki on saanut kajahtamaan tietyn soinnun. Hän kirjoitti, että 

psalterion on ainoa musiikkisoitin, jonka ääni on tullut ylhäältä. Basileios vertasi tätä oman 

aikansa musiikkisoittimiin kitharaan ja lyyraan. 

Vaikka musiikkisoittimia on monia, profeetta on sovittanut Psalmien kirjan niin sanotulle psalterionille. 

Mielestäni hän viittaa armoon, jonka Henki on pannut hänessä kajahtamaan. Onhan psalterion ainoa 

musiikkisoitin, jonka äänien alkusyy tulee ylhäältä. Kitharassa ja lyyrassahan vaski vastaa alhaalta päin 

plektralle, mutta tällä soittimella harmonisten rytmien alkuaihe tulee ylhäältä. Näin on, jotta mekin 

pyrkisimme tavoittamaan ylhäällä olevaa emmekä alentuisi sävelmän nautinnon takia lihan himoihin.298   
Näissä Basileioksen musiikin sielua parantavissa asioissa näkyy epäsuorasti mimeettinen eli 

jäljittelevä tai kopioiva elementti. Kun psalmilaulaja psalterionia käyttämällä laulaa ääneen 

psalmeja, hän alkaa toimimaan psalmeissa olevien opetusten mukaisesti eli alkaa jäljitellä 

samaa virettä, joka psalmeissa on. Mielestäni Basileioksen kaltaisen musikaalisen mimesiksen 

päämäärä on lopulta sielun täydellinen puhdistuminen kaikista passioista. Ihminen alkaisi 

laulamaan täydellisesti psalmien opetusten mukaisesti, mikä veisi ihmistä himottomuuteen ja 

lopulta se veisi ihmisen samankaltaiseen absoluuttiseen päämäärään kuin Ad adolescentes-

teoksessa oli eli ”toiseen elämään.” 

Basileioksen mukaan tietyillä sävellajeilla on yhteys haitallisten passioiden 

hillitsemisessä, mikä näkyy hänen teoksessaan Ad adolescentes. Basileios viittaa 

kertomukseen Daavidista, joka soitti Saul kuninkaalle harppua, kun Saul oli mielisairauden 

 
296 Meurman 2017, 64–65. 
297 Ilmeisesti Basileios on itse kehittänyt tällaisen termin kuin psalterion, jolla hän tarkoittanee erityistä 

kuvainnollista soitinta, joka liittyy Psalmien kirjaan. Kontekstin perusteella näyttää siltä, että psalterion on 

kuvainnollinen soitin, jossa Psalmien kirja on instrumentti ja laulun melodia luo Psalmien kirjaan äänen, joka 

tulee ylhäältä. Psalterionia soitetaan laulamalla Psalmien kirjaa. 
298 Hom. In Ps. 2. Käännös Johannes Seppälän 
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partaalla. Daavidin soittama musiikki rauhoitti Saulia. Tässä sävellajien tunteen therapeia-

vaikutus mallissa on piirteitä pythagoralais-platonistisessa filosofiassa. Tämän filosofisen 

tradition mukaan tietyt sävellajit aiheuttavat sielulle häiriöitä ja toiset sävellajit parantavat 

sielua. Koko tunteen therapeian päämääränä oli sielun harmonia, jota tietyt sävellajit 

edustivat.299 

Basileioksen sävellajien harmonia-käsitteestä voidaan nähdä vastaavuuksia Platonin 

Timaios-dialogiin. Platon kirjoitti, että tietyt kuuloaistien avulla kuullut äänet on annettu 

harmonian tähden. Timaios-dialogissa on kohta, jossa muusat ovat antaneet harmonian 

välityksellä sieluun kiertoliikkeen, jota harjoitetaan muusisten taiteiden tavoin järjen avulla. 

Epäjärjelliset sielunnautinnot tulee laittaa järjestykseen ja sopusointuun, mikä onnistuu 

muusisten taiteiden avulla. Meurmanin mukaan Basileioksen teksteistä käy esille, kuinka hän 

tunsi perusteellisesti pythagoralais-platonisen harmonia-käsitteen. Tämä harmonia on 

Basileioksen mukaan sovitettavissa Vanhan testamentin lehdille, mikä näkyy hänen 

Hexaemeron-teoksessaan. Basileios kirjoitti Hexaemeron-teoksessaan300, että ”hyvä” vastaa 

”harmoniaa.”301 Serafim Seppälän mukaan Basileios piti itsestään selvänä, että hänellä 

itsellään oli antiikin estetiikan peruslähtökohdat selkeät, mistä osoituksena oli hyvän eli 

kauneuden yhdistäminen harmoniaan.302 

Basileioksella on vastaavia käsityksiä kuin pythagoralais-platonistisessa filosofiassa, 

kun hän pohti harmonia-käsitettä. Hän puhui sielun puhdistuksesta, joka tarkoittaa aistien 

mitätöintiä. Tässä yhteydessä musiikilla oli tärkeä rooli tunteiden kuohunnan 

tyynnyttämiseksi. 

Sielun puhdistaminen – puhuakseni lyhyesti ja teille soveliaasti – tarkoittaa aistinautintojen 

halveksimista. Silmiään ei saa antaa tempuntekijöiden sopimattomien esitysten katselemiseen tai sallia 

niiden katsoa himoa kiihottavia vartaloita; korviensa kautta taas ei pidä päästää turmeltunutta melodiaa 

vallitsemaan sielussa. Sillä on luonnollista, että tuonlaatuinen musiikki synnyttää intohimoja, jotka 

orjuuttavat ja alentavat sielua. Sen sijaan meidän tulee pyrkiä kuuntelemaan toisenlaista, parempaa ja 

parempaan johdattavaa musiikkia, jonka avulla Daavidkin, pyhien psalmien runoilija, kerrotaan 

vapauttaneen kuninkaan synkkämielisyyden raivosta. Kerrotaan, että kun Pythagoras kohtasi juopuneen 

juhlaseurueen, hän käski kulkuetta johtavaa huilunsoittajaa vaihtamaan sävelmää ja soittamaan juhlijoille 

doorilaiseen tapaan, ja se järkiinnytti heitä siinä määrin, että he viskasivat seppeleensä ja lähtivät 

häpeissään tiehensä. Toiset taas huilunsoitto pystyy saamaan korybynttilaisen hurmion tai bakkanttisen 

raivon valtaan. Niin suuri on ero sen mukaan, antautuuko terveen vai turmeltuneen musiikin valtaan.303  

 
299 Meurman 2017, 68–69. 
300 Hexaemeron-teos käsittelee Jumalan kuuden päivän luomistapahtumaa, joka on 1. Mooseksen kirjan 

ensimmäisessä luvussa. Hexaemeron-teoksesta on kirjoitettu jonkin verran. Mainitsen yhden gradun, jonka on 

kirjoittanut Esa Yli-Vainio otsikolla Basileios Suuren ja Ambrosius Milanolaisen Hexaemeron-teokset creatio ex 

nihilo- opin puolustajina. Tosin Yli-Vainio keskittyy Hexaemeron-toeksen ex nihilo-oppiin, joka tarkoittaa 

keskustelua siitä, syntyikö maailma tyhjästä vai oliko sillä jokin alkuaine, josta se sai syntynsä. 
301 Meurman 2017, 69–70. 
302 Seppälä 2011, 236–237. 
303 Ad adolescentes 7. 
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Kääntäjä Nunna Kristodulin mukaan Basileioksella on nähtävissä edellisen lainauksen 

perusteella Platonin vaikutusta, kun hän laittoi viitteen Platoniin kääntäessään lauseen: 

“Toiset taas huilunsoitto pystyy saamaan korybynttilaisen hurmion tai bakkantilaisen raivon 

valtaan.” Kristoduli näkee tässä linkin Platonin Valtio-teokseen.304 

Meurman ajattelee, että Basileioksen filosofinen harmonia pyrkii suuntautumaan 

sielun epäjärjestyksestä kohti luomisen mukaiseen Jumalan kuvaan.305 Mielestäni tässä on 

nähtävillä musikaalinen mimesis taustalla, sillä sielun suuntautuminen kohti luomisen 

mukaista Jumalan kuvaa tarkoittaa jonkin asteista jäljittelyä, jossa musiikki toimii välineenä. 

Meurman kirjoittaa selittäessään Basileioksen Prologia seuraavasti: ”Kiihkon nukuttamisesta 

tässä on kysymys: harmonisesti soiva, kosmoksen perimmäistä kauneutta ilmentävä 

psalmisävel korjaa ihmissielun epävireisyyttä, jonka synnilliset passiot ovat saaneet 

aikaan.”306 

Psalmilaulamisen therapeiaa kuvaa parhaiten Basileioksen katkelma, jossa hän luetteli 

erilaisia vaikutuksia sieluun kuten ystävyyden kokoaminen yhteen, vihollisuuden 

sovittaminen ja pehmittää vihassa olevan sielun. Katkelmassa näkyy myös psalmilaulamisen 

yhteisöllinen elementti, sillä siinä psalmodia johdattaa lauluyhteisön yhteen eli psalmodia on 

virittänyt yksiäänisen kuoron kansasta.307  

Tulkitsen tätä Basileioksen katkelmaa musikaalisen mimesiksen avulla siten, että 

psalmilaulamisessa on lopulta kyse siitä, että psalmilaulajan sielu lopulta alkaa täydellisesti 

jäljittelemään psalmeissa olevaa opetusta, johon sielu yhdistyy. Tällä tavalla psalmilaulaja 

alkaa jäljittelemään intuitiivisesti niitä opetuksia, joita Psalmien kirja antaa. Psalmilaulut siis 

virittävät lauluyhteisön yksiääniseksi kuoroksi.308 Basileioksen ajattelussa psalmilaulaminen 

on kirkon ääni (Εκκλησίας φωνή). 

Myös puheessaan Ad adolescentes Basileios opetti musiikkiin liittyviä asioita, joilla on 

musikaalinen mimeettisyys. Basileios kertoi eräästä Timotheoksesta, jolla oli suurenmoinen 

musiikkitaito. Timotheoksella oli kyky soittaa ankaria ja kireitä sointuja, jotka olivat omiaan 

herättämään vihaa. Kun hän puolestaan halusi lepyttää ja pehmentää vihan tuntemuksia, hän 

 
304 Kristoduli 1994, 76. 
305 Meuraman 2017, 70–71. 
306 Meurman 2017, 71–72. 
307 ”Ψαλμός γαλήνη ψυχών βραβευτής ειρήνης το θορυβούν και κυμαίνον των λογισμών καταστέλλων 

Μαλάσσει μέν γάρ της ψυχής το θυμούμενον το δέ ακόλαστον σωφρονίζει Ψαλμός φιλίας συναγωγός ένωσις 

διεστώτων έχθραινόντων διαλλακτήριον Τις γάρ έτι εχθρών ηγείσθαι δύναται μεθ ού μίαν αφήκε προς θεόν την 

φωνήν Ωστε και το μέγιστον των αγαθών την αγάπην ή ψαλμωδία παρέχεται οιονεί σύνδεσμόν τινα προς την 

ένωσιν την συνοδίαν επι νοήσασα και εις ενός χορού συμφωνίαν τον λαόν συναρμόζουσα” (Hom. In Ps. 2) 

Käännös Johannes Seppälän 
308 Hom. In Ps. 2. 
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soitti vienoa musiikkia. Basileioksen mukaan Timotheoksesta kerrotaan, että hän taidokkaasti 

soitti fryygialaista musiikkia, joka laukaisi Aleksanterissa tunteen ottaa aseet käsiinsä aterialla 

ollessaan. Kun Timotheos halusi Aleksanterin menevän takaisin pöytäkumppaneidensa 

seuraan, hän alkoi soittaa leppeää musiikkia. 

Mutta eipä Timotheoskaan puolestaan jättänyt musiikkia viettääkseen aikaansa urheilukentillä. Ei hän 

silloin olisi ollut soittotaidoiltaan kaikkea paljon etevämpi; hänhän oli siinä määrin ylivoimainen 

taidossaan, että pystyi kireillä ja ankarilla soinnuilla herättämään vihaa ja taas halutessaan vienolla 

musiikilla sen laukaisemaan ja pehmentämään. Kerrotaan, että kun Timotheos kerran taidokkaasti soitti 

fryygialaisen sävelmän Aleksanterille, hän sai tämän nousemaan kesken illallisen ja tarttumaan aseisiin ja 

sitten leppeällä soinnuillaan palaamaan pöytäkumppaniensa luo. Niin suuri voima päämäärään tähtäävällä 

harjoittelulla on sekä musiikissa että urheilussa.309  
Tällä kertomuksella Timotheoksesta Basileios halusi tähdentää siis musiikin voimaa 

päämäärän suhteen.310 Tässä Timotheoksen kertomuksessa näkyy parhaiten, kuinka 

musikaalinen mimesis toimii ja herättää erilaisia tunnetiloja, joita ihminen alkaa 

jäljittelemään. 

4.5. Kokoava osa Basileios Suuren passion ja sielun therapeia 
vaikutukseen 

Basileioksen yhtenä keskeisenä tekijänä Prologissa oli hänen therapeia ajattelunsa luonne, 

jolla on vaikutus tunteisiin (τὸ πάθος311 tai monikossa τὰ πάθη). τὸ πάθος-käsite oli eräällä 

tavalla kehystämässä koko Prologia, jossa psalmeilla ja niiden laulamisella oli vaikutusta 

tunteisiin. τὸ πάθος-käsitettä aluksi määriteltiin sairauteen312, johon Basileios esitti 

parannuskeinona psalmit ja niiden laulamisen – yleisemmin Jumalan Hengen inspiroimat 

kirjoitukset. Basileioksen ajattelussa tunteiden poistaminen on viisasta ja järkevää, sillä 

 
309 Ad adolescentes 5. Käännös Nunna Kristodulin 
310 Ad adolescentes 4–5. 
311 Tässä tutkielmassa ei ole mahdollista käydä tunteisiin liittyvää keskustelua ja ongelmaa. τὸ πάθος-sanalla on 

laaja merkityskenttä, eikä sitä oikein kykene kääntämää sanalla tunne. Eikä se ole tietynlainen tekninen termi, 

vaan sillä on pohja koko ihmisyyteen liittyvään therapeiaan. Meurman analysoi τὸ πάθος-sanaa, onko se 

Basileioksen ajattelussa hyvä vai paha, sillä se voi näyttää ristiriitaiselta joissakin kohdissa Prologissa. Samaan 

aikaan tunnekielteisyyden kanssa Basileios esittää tunteiden olevan myös hyödyllisiä. Useaan Basileioksen 

psalmien homilioihin viitaten Meurman kirjoittaa, että τὸ πάθος-sanalla on ainakin kolmenlaista merkitystä: 

myönteisiä, kielteisiä ja neutraaleita. Hänen suorittaman laajan käsiteanalyysin perusteella Basilieioksen τὸ 

πάθος-käsitteen merkityskenttä on laaja. Ks. Meurman 2014, 32–37. τὸ πάθος-sanaa analysoi myös Simo 

Knuuttila teoksessaan Emotions in Ancient and Medieval Philosophy, jossa hän käyttää τὸ πάθος-sanan 

yhteydessä emotion-sanaa. 
312 Harri Huovinen kirjoitti kolmeen varhaisen kirkon ajattelijaan – Johannes Krysostomos, Basileios Suuri, 

Kyrillos Jerusalmilainen – viitaten, että synnin sairauteen liittyy asia, jonka mukaan se on sisäisten passioiden 

(τὰ πάθη) tai konkreettisemmin synnin sairaus on seurausta syntisen käyttäytymisen takia. Varhaisen kirkon 

teologit kuten Basileios Suuri käyttivät lääkinnällisiä kuvia, kun he kuvasivat synnin luonnetta. Basileios otti 

tämän käyttöön osaksi opetuspuheitaan erilaisiin tilanteisiin käyttäen sitä uskonnolliseen kasvatukseen (παιδεία). 

Kun Basileios käytti näitä dramaattisia kuvia, hän halusi osoittaa, että syntiä ei tule ottaa kevyesti, vaan sillä on 

olemassa seurauksia – jopa iankaikkisia seurauksia. Basileioksen tarkoituksena tällaiselle puheelle oli kuitenkin, 

että kuulijansa voisivat uudistusta elämäänsä, jotta he voisivat välttyä onnettomilta askeleilta. Basileios 

mieluummin halusi saada aikaan kuulijansa parantumaan synneistään. Ks. Huovinen 2020, 129–130. 
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lihallisten tunteiden myötä ihminen voi vajota alas, vaikka psalmilaulaminen voi tuottaakin 

mielihyvää. Toisin sanoen on hyvä, että tunteet suunnataan oikeisiin asioihin.313 

Psalmien laulamisella on myös myönteisiä vaikutuksia tunteisiin, sillä ne ovat omiaan 

tuomaan kyyneliä, mikä on osoitus Jumalan mielen mukaisesta murheesta. Nautinnot ja 

mielihyvät (τὸ τερπνόν, ἡ τέρψις sekä ἡ ἡδονή), joita psalmeissa olevat laulut tuottavat, 

ilmaisevat tunteita neutraalissa ja arkisessa muodossaan. Toisin sanoen tunteet eivät 

pelkästään esiinny negatiivisessa valossa, vaan laulamisella on hyötyä ihmiselle. Siksi 

psalmilaulamisella on tärkeä rooli ihmiselle, sillä se edesauttaa psalmien omaksumista.314 

Mielihyvä on Prologissa yksi keskeinen termi, kun puhutaan sielun motivoinnista elää 

hyveellisesti. Jumalanpalveluksissa toimivat laulut ovat edesauttamassa mielihyvää, joka 

auttaa hyveissä harjaantumiseen (ἡ ἄσκησις τῆς ἀρητῆς) ja jättämään paheellisen elämän. 

Psalmilauluissa olevat kristilliset opetukset juurtuvat psalmilaulamisen avulla ihmisten 

mieliin, jotta kristillinen elämäntapa saisi enemmän sijaa. Psalmilaulamisen avulla synnin 

aiheuttama kipu ei aiheuta vastarintaa sanan juurtumiselle ihmisen sieluun. Tällä tavalla sana 

tulee ihmisten sieluun vaivihkaa ja sielu ottaa vastaan huomaamattaan Jumalan sanan 

antaman opetuksen.315 Toisin sanoen tässä on samankaltaisuutta kuin antiikin musikaalisessa 

mimesiksessä, jonka valossa kivun tunne asettuu. Siksi tilalle tulee uudenlainen tunne, jonka 

psalmilaulut välittävät jäljiteltäväksi. 

Tunteisiin liittyy myös keskustelua siitä, että sielussa oleva kiihkoa tai himoa 

tarkoittava osa pitää saada hallintaan järjen avulla. Basileioksella oli vastaavanlaisia piirteitä 

kuin platonismissa ja stoalaisuudessa. Basileios ajatteli tunteiden paikaksi sielun, jolla on 

Platonin kaltainen kolmijako: järki (λογιστικόν), kiihko (θυμοειδές) ja himo (ἐπιθυμητικόν). 

Kun Basileios puhui θυμοειδές-tunteesta, hän valjakkovertauksen kaltaisesti ajatteli 

θυμοειδές-tunteen olevan kuin musta hevonen, jota tulee suitsia järjen ohjattavaksi tai sotilas 

kuvaa käyttäen θυμοειδές-tunteella pitää olla sotilaan asenne, että se saataisiin järjen 

ohjaukseen. Meurmanin mukaan Basileioksen teksteistä ei löydy θυμοειδές-sanaa, mutta sen 

toista johdannaista θυμóς-sanaa, joka viittaa sielun kiihkoavaan tai haluavaan osaan.316 

Myös Ad adolescentes-teoksessa Basileios kirjoittaa, että himo tai kiihko-sanasta 

(θυμóς317), että se tulee asettaa järjelle (λογισμόν) alistuvaksi. Argumentoidessaan 

askeettisesta päämäärästä Basileios kirjoitti, että lyyran soittaja Timotheos soittaa 

 
313 Meurman 2014, 29–30. 
314 Meurman 2014, 30. 
315 Meurman 2014, 53–60. 
316 Meurman 2014, 40–41; Knuuttila 2004, 7–18. 
317 Antiikin ajan θυμóς-käsitteestä lisää keskustelua Ks. Ahonen  
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raivokkaasti, että θυμóς virkoaa. Tunteen therapeiassa on nimenomaan kysymys siitä, että 

musiikilla on voima sielun puhdistumiseen ja itsetuntemukseen, mikä on seurausta sielun 

puhdistumisesta. Tämän vuoksi tärkeää on aistinautintojen halveksunta, sillä sieluun pääsee 

sisään aistien välityksellä asioita, jotka vaikuttavat sielun elämään.318 

Meurmanin mukaan Basileioksen sielu ajattelussa on kaksi osaa: järjellinen ja älyllinen 

sielun osa ja tunteellinen ja irrationaalinen sielunosa. Sielussa olevalle järjen osalle kuuluu 

luontaisesti hallitsemiseen liittyvät tehtävät ja tunteelliselle sielun osalle kuuluu järjen 

hallintaan alistuminen. Prologissa Basileios käyttää psalmeja ja psalmilauluja suuttumusten 

tai kiihkojen rauhoittajina (Μαλάσσει μὲν γὰρ τῆς ψυχῆς τὸ θυμούμενον). Meurman kirjoittaa, 

että Prologissa esiintyvä ἐπιθυμητικόν on sielussa oleva paikka, jossa tunneliikahdukset 

tapahtuvat ja ἡγεμονικόν on vastinpari ἐπιθυμητικόν osalle. ἡγεμονικόν on sielussa oleva 

autoritatiivinen osa. Tämän vuoksi Meurman ajattelee, että ἡγεμονικόν-sanan osalta Basileios 

tukeutuu enemmän stoalaiseen filosofiseen perinteeseen. Meurman huomauttaa, että 

Basileioksen ajattelussa ἡγεμονικόν on sydämessä, mistä on heijastuksia stoalaisuudesta, sillä 

Platonin ajattelussa päässä sijaitsi sielun ylin taso. Meurman gradussaan kirjoitti, että 

Prologissa esiintyvä ἡγεμονικόν on sielua hallitseva osa.319  

Tunteen therapeiasta Meurman huomioi kaksi kohtaa Prologissa. Meurman kiteyttää 

asian seuraavasti: ”Siinä Jumalan Sana, Herra Jeesus Kristus on kuin miekka, joka halkaisee 

sielun tunteellisen osan (τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς) ja kuolettaa siinä sijaitsevat himolliset 

liikkeet (τὰ πρὸς ἐπιθυμίαν κινήματα).” Basileioksen ajattelussa sielu on monitasoinen, jossa 

on tietty osa, jossa hallitsevia ovat himot ja tunteet. Hänellä esiintyy myös ajatus taistelevasta 

järjestä tai mielestä, joka pyrkii hallitsemaan tunteita.320 Vaikka Meurmanin gradu ei käsittele 

mimesis-käsitettä, niin siinä on yksi olennainen asia mimesiksen kannalta. Nimittäin Meurman 

kirjoittaa, että keskeistä Basileioksen Prologissa on, kuinka pitää pahat lihalliset tunteet 

poissa. Tämä onnistuu silloin, kun sielu pitää hallinnassaan haitallisia tunteita, jotta se voisi 

toimia Jumalan esimerkin mukaan.321 

Basileios yhtyi myös antiikin käsitykseen vahatauluvertauksessa olevaan kasvatukseen, 

jolla on sielua korjaava tekijä. Basileios ajatteli, että askeettinen vetäytyminen hänen entisestä 

koulutuksestaan oli mahdollisuus poistaa sieluun jääneitä asioista hänen aiemmasta 

koulutuksestaan. Hän vaihtoi aiemman opitun kirjoitusten parissa olevaan kasvatukseen, jossa 

 
318 Meurman 2014, 62. 
319 Meurman 2014, 40–42. Ks. myös Trenchard-Smith 2016, 325–326. 
320 Meurman 2014, 42–43. 
321 Meurman 2014, 45. 
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häneen jäi jälkiä sieluun kirjoituksien parissa askaroimalla. Kasvatukseen liittyi prosessi, 

jossa sieluun painettiin jälkiä erilaisista käyttäytymismalleista yksilöihin. Tämä tapahtui 

kontrolloimalla, mitä ihminen näki, kuuli ja puhui. Tällainen sielun vahatauluun jäljen 

jättämisellä oli luontainen taipumus itsehillintään, jota odotettiin kaikilta koulutetuilta 

eliiteiltä.322 Tästä vahatauluvertauksesta voi nähdä myös mimesiksen kaltaisia piirteitä, sillä 

tiettyjen jälkien painamisella sielun vahatauluun merkitsee samaa kuin sielun vahataulussa 

olevat jäljet, joita ihminen alkaa toteuttamaan omassa elämässään. Laajassa 

luostarisäännössä Kysymyksessä viisitoista lienee linkki vahatauluvertaukseen, kun Basileios 

puhui lasten ja nuorten kasvatuksesta. 

Siinä vaiheessa, kun ihmismieli on vielä helposti muokattavissa ja pehmeää kuin vaha, joka mukautuu 

siihen painetun muotin kuvaksi, sitä pitää totuttaa alusta alkaen kaikenlaiseen hyvän kilvoitteluun. Kun 

järki alkaa kasvaa ja valintaan perustuvat tottumukset kehittyvät, ne ottavat suuntansa ohjauksen alussa 

opituista alkeista ja perinteistä hurskauselämän muodoista. Silloin järki ehdottaa sitä, mikä on hyödyllistä, 

ja tapa tekee oikean toiminnan helpoksi.323 

Mainitsemisen arvoinen asia on myös papiston rooli Basileioksen kasvatuksellisessa 

ajattelussa. Hän ajatteli, että papistolla on samankaltainen luonne kuin lääkäreillä324, joilla on 

kyky korjata virheitä kirkollisessa elämänmuodossa. Tämän vuoksi papiston therapeia-

työskentely oli välittämässä jumalallista toimia uskovaisiin.325 Toisin sanoen tunteen tai 

sielun therapeialla on yhteys kirkolliseen elämään eli sillä on yhteisöllinen luonne, jossa 

papisto korjaa rikkoutunutta sielua kristillistä kasvatusta käyttäen. Margaret Trenchard-Smith 

puolestaan kirjoittaa, että Basileios kutsuu syntiä sielun sairaudeksi, jonka hyvänä parantajana 

on Athanasios.326 Mielestäni papisto on auttamassa ihmistä psalmilaulujen ja muiden 

hengellisten harjoitteiden avulla tunteen tai sielun therapeiaan, jonka välineenä on mimesis. 

Musiikilla ja runoudella on siis suuria vaikutuksia tunteen therapeiaan, johon liittyy 

olennaisesti tunteiden hallintaan liittyviä elementtejä. Tunteiden hallinta puolestaan johtaa 

hyveelliseen elämään, jossa mimesis on yhtenä välineenä näiden saavuttamiseksi. 

 
322 Hodges-Kluck 2017, 62. 
323 Kysymys 15. Käännös Fevronia Orfanoksen 
324 Vastaavaa sielun lääkäriin liittyviä kuvia on myös antiikin ajalla, sillä Epikuros ajatteli olevansa sielun 

lääkäri. Epikuroksen sielun therapeia-käsitteeseen liittyi autoritatiivinen elementti, jossa opettajat valvoivat 

ihmisiä. Tässä mallissa filosofia toimi välineenä, joka lääkitsi sielua. Ks. Knuuttila 2004, 83–84. Basileioksen 

Laajan luostarisäännön Kysymys 28 puhuu tästä parantamisteemasta, että luostarin johtaja on sielujen parantaja. 

Myös abba Ammonas – 300 luvulla Egyptin kuuluisimpia erakkomunkkeja Ks. Seppälä 2021 – kirjoitti myös 

kilvoittelijoista, jotka olivat saaneet tietyn kilvoittelija asteen, jossa he tulivat hengellisiksi ohjaajiksi, jotka 

rupesivat parantamaan toisten sieluja. Ks. Serafim Seppälän kääntämä abba Ammonaksen kirjekokoelmasta 

kahdestoista kirje: Hiljaisuuden harjoittamisesta.  
325 Huovinen 2020, 141–142. 
326 Trenchard-Smith 2016, 326–344. 
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Tiivistelmä luvusta 

Basileioksen käsitykseen mimesiksestä liittyi siis tunteen therapeia ja hyveellisen elämän 

etsintä, jota etsittiin luostariyhteisössä. Hänen ajattelussaan yhteisöllinen elämä loi pohjaa 

hyveellisen elämän etsimiseen. Kukaan ei voi harjoittaa hyveellistä elämää yksin, vaan on 

oltava yhteisön tuki, jossa yhteisön muut jäsenet kykenevät valvomaan toinen toisiaan. 

Välineitä hyveellisen elämän harjoittamiseen oli kirjallisuudessa esiintyvien 

esimerkkihenkilöiden jäljittely tai jäljittelemättömyys. Toisen luvun kontekstin valossa myös 

Basileioksella oli nähtävissä erilaisten kirjoitusten opiskelu ja kirjoitusten resitatiivinen 

luonne. Esimerkiksi psalmeja laulettiin tai resitoitiin. Basileioksen mimeettisen ajattelun 

taustat ovat sekä antiikin ajalta että varhaisen kirkon kirkkolauluista. Hänen esittämän 

mimesiksen luonne on hyveelliseen elämään suuntautuva katse, jossa on mukana tunteen tai 

sielun therapeia-käsite. Ad adolescentes-teoksessa Basileios tarkasteli mimesistä kolmella eri 

tasolla: negaatiivinen mimesis, positiivinen mimesis ja antiikin kirjallisuuden suhde 

kirjoitusten jäljittelyyn. Negatiivinen mimesis tarkoitti tarinoita runoudessa, jossa olevia 

ihmisiä ei tule jäljitellä tai matkia, mikä voi viedä paheelliseen ja turmiolliseen elämään. 

Positiivisella mimesiksellä on päinvastainen rooli eli jäljittelyn kohteena ovat 

esimerkkihenkilöt, jotka kasvattavat kristillisiä hyveitä. Kirjoitusten tasolla mimesis tarkoittaa 

antiikin kirjallisuudessa olevia esimerkkejä, jotka jäljittelevät pyhiä kirjoituksia. 

Basileios liittää mimeettisyyden musiikkiin, jota hyödynnettiin tunteen tai sielun 

therapeiassa. Tällöin mimesiksen tarkoituksena oli mielihyvän kautta saavuttaa tunteiden 

hillintää, kun musiikki yhdistyi psalmeihin. Musiikaalisella jäljittelyllä voi olla joko 

negatiivisia tai positiivisia vaikutuksia. Tämä näkyi Ad adolescentes-teoksessa, jossa raivoisa 

musiikki aiheutti ottamaan aseen käteen, mutta leppeä musiikki laittamaan aseen pöytään. 

Tällä tavalla musikaalinen mimesis jäljittelee tietynlaisia tunnetiloja, joita se välittää 

kuulijalleen jäljitettäväksi, mikä puolestaan johtaa tunteen therapeiaan ja hyveelliseen 

elämään.  
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5. Johtopäätökset 
Tämän tutkielman aiheena oli tarkastella Basileios Suuren antiikin kirjallisuuteen ja 

musiikkiin liittyvää mimeettisyyttä, jolla on sekä sielua tai tunteita parantava vaikutus että 

hyveelliseen elämään ohjaavia tekijöitä. Tutkielma oli aatehistoriallinen esitys Basileioksen 

teksteistä kumpuavalle mimesikselle. Ensimmäisellä luvulla loin pohjaa antiikin ajan 

mimesiksen aatehistorialliseen kontekstiin, johon myös Basileios kuului. Antiikin 

kirjallisuuteen liittyy mimeettinen ulottuvuus, jonka tarkoituksena oli kirjallisuudessa 

esiintyvien esimerkkihenkilöiden jäljittely tai matkiminen, jonka tarkoitus oli ihmisen 

hyveellisen elämän kehittäminen. Mimesikseen liittyi monia merkityksiä, joita ovat 

esimerkiksi jäljittely, matkiminen ja kopioiminen sekä hyvätahtoinen huijaaminen. Antiikin 

ajan inspiraatioteorian valossa on selvää, miksi haluttiin jäljitellä esimerkkihenkilöitä. 

Runoilijat ja eri kirjailijat saattoivat kirjoittaa jumalallisen inspiraation vaikutuksesta tai 

jumalallinen tekijä ohjasi kirjoittajaa ulkoa päin.  

Antiikin kirjallisuuden mimeettisyyteen liittyi myös musikaalinen mimesis, jonka 

tehtävänä oli jäljitellä musiikin avulla tiettyjä tunnetiloja, joita myös kuulijat kykenivät 

jäljittelemään. Mimesiksellä oli siis tunteisiin vaikuttamisen ominaisuuksia. Tietynlainen 

musiikki saa aikaan vihan kaltaisia tuntemuksia ja toisenlainen musiikki saa aikaan tunteiden 

leppymistä. Näin ollen musiikilla voi olla tunteita parantava vaikutus. 

Mimesiksellä oli myös yhteisöllinen luonne, sillä yhteisöissä opetettiin jäljittelemään 

tiettyä rytmisyyttä, jota runoudella oli. Mimesiksen yhteisöllistä luonnetta kuvaa 

oppilasopettaja suhde, jossa opettaja opettaa oppilastaan jäljittelemään runoudessa esiintyviä 

esimerkkihenkilöitä musiikin tai resitoimisen avulla. Antiikin ajalla haluttiin siis vaalia 

runoutta matkimalla rytmistä runoutta, jonka avulla palautettiin mieleen esimerkkihenkilöiden 

hyveitä. Tämän vuoksi mimesiksellä oli myös kasvattava vaikutus. Runoudella, musiikilla ja 

yhteisöllisyydellä sekä mimesiksellä oli siis yhteys toisiinsa. 

Toisen luvun tarkoituksena oli luoda askeettinen musiikinteologinen luostari konteksti, 

joka oli merkittävä Basileios Suuren ajattelussa. Tämän luvun anti mimesis keskusteluun oli 

mimesiksen konkreettinen esiintyminen luostariyhteisöissä, joissa psalmeja ja muita 

kirjoituksia sekä kirjoitusten osia laulettiin tai resitoitiin samalla tavalla kuin viikoittaisissa 

jumalanpalveluksissa. Toisin sanoen laulun tai resitoinnin avulla jumalanpalveluksen tekstejä 

haluttiin jäljitellä tai matkia. Resitoinnit ja laulamiset olivat mielessä mukana joka paikassa, 

johon askeetit menivätkin. Tällä tavalla oli myös helppo pitää mielessä kirjoituksissa 
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esiintyviä esimerkkihenkilöitä ja raamatullisia kertomuksia mielessä. Esimerkkihenkilöt ja 

raamatulliset kertomukset olivat ohjaamassa kohti hyveellistä elämää. Kirjoituksia siis 

opiskeltiin, ja niitä haluttiin jäljitellä sekä laulamalla että ottamalla esimerkkiä niissä 

esiintyvistä henkilöistä. 

Toisen luvun anteihin liittyi myös yhteisöllinen ominaisuus. Jumalanpalveluksissa 

sielua viritettiin kuntoon, kun seurakuntalaiset yhtyivät jumalanpalveluksissa oleviin 

psalmilauluihin. Yhdistyneenä psalmilauluihin seurakuntalainen tuli osaksi psalmia, jota hän 

rupesi jäljentämään. Varhaisen kirkon elämää ja opetusta ei voi olla ottamatta huomioon 

ilman jumalanpalveluselämää, sillä se oli keskuksena kaikelle hengelliselle elämälle. 

Kolmannen luvun tarkoituksena oli tarkastella Basileios Suuren käsitystä mimesiksestä, 

joka löytyy hänen Ad adolescentes ja Prologi teoksistaan, joissa mimesis on joko epäsuorasti 

tai suorasti läsnä. Tarkastelin näitä kahta teosta ottamalla huomioon antiikin mimesiksen 

aatehistoriallisen taustan, jossa mukana oli Basileioksen tausta varhaiskirkon musiikkiin 

liittyvään teologiaan ja askeettiseen luostarielämään. Oletuksena minulla oli, että Basileioksen 

tekstejä voidaan mielekkäästi tarkastella mimesis-käsitteen avulla, sillä Basileios käytti 

mimesiksen eri muotoja omassa Ad adolescentes-teoksessaan.  

Basileioksen mimesis-käsitteeseen liittyi sekä hyveellisen elämän etsintä että therapeian 

vaikutus. Ad adolescentes-teoksessa mimesis oli hyveellisen elämän etsimiseen liittyvä termi, 

jolla oli kolmenlainen käyttötapa: negatiivinen mimesis, positiivinen mimesis ja kirjoitusten 

jäljittely. Negatiivinen mimesis oli kontekstissa, jossa esimerkkihenkilöitä ei ehdottomasti tule 

jäljitellä. Positiivinen mimesis puolestaan oli kontekstissa, jossa Basileios halusi kehottaa 

nimenomaan jäljittelemään tiettyjä henkilöitä. Kolmas tapa oli kirjoitusten jäljittely eli jotkut 

antiikin kirjoittajat ikään kuin jäljittelivät kirjoituksia. 

Prologissa mimesis esiintyi hieman epäsuoremmin, mutta musikaalisen mimesiksen 

teorian valossa Basileioksella näytti olevan suunta, jota kannattaa seurata. Toisin sanoen 

psalmilaulujen yhteydessä on hyvä olla, sillä niillä on hyödyllinen vaikutus tunteiden ja sielun 

parantumiseen. Musikaalinen mimesis näyttäytyi siinä, että kivisestä sydämestä kykeni 

tulemaan kyyneleitä. Tämä tapahtui jumalanpalveluksen kontekstissa, josta toinen luku oli 

osoituksena, kuinka psalmeja laulettiin ja käytettiin jäljittelymielessä. Ad adolescentes-

teoksessa oli kaksi kohtaa, jossa musikaalisen mimesiksen-teoria näkyi selvemmin. 

Tietynkaltainen musiikki jäljitteli tietynkaltaisia tunnetiloja kuten vihaa ja lempeyttä. Näiden 

musiikkien avulla kuulija alkoi myös jäljittelemään musiikissa olevia tunnetiloja. Musiikilla 

oli siis sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. 
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Aineiston pohjalta voidaan nähdä, että Basileioksen mimeettisen ajattelun päämääränä 

on saavuttaa hyveellinen elämä, jonka tarkoituksena ei ole ainoastaan maallisen elämän 

hyödyt, vaan mimesis ulottuu ”toiseen elämään.” Tämä luonne näkyi erityisesti Prologin 

kohdalla, kun psalmilaulamisella on sielua puhdistava tai korjaava vaikutus. Tunteen tai 

sielun therapeian avulla sielua hoidetaan kuntoon mimesistä käyttämällä. Tunnekuohussa 

oleva sielun osan tulee jäljitellä järkeä ja asettaa se järjen kontrollin alle.  

Tutkielman johtopäätösosiossa haluan myös ottaa esiin kolme pohtimisen arvoista asiaa, 

joita tutkielman aineiston perusteella voisi soveltaa nykypäivänä. Basileios Suuren 

kirjallisuuden ja musiikin mimeettisyys voi antaa lisävaloa ihmisen tunteen therapeian 

kaltaiseen hoitoon. Vaikka tutkielma oli uskonnonfilosofian kenttään kuuluva, niin sen anti 

voi yltää käytännölliseen teologiaan ja sen kautta sielunhoitoon eli kuinka musiikin ja 

runouden mimeettistä puolta voisi hyödyntää välineenä kohti sielun therapeiaa. 

Tutkielman anti nykypäivään voisi myös olla proosakirjailijoille tai muusikoille tilan 

antaminen, jotta he voisivat kuvata teoksissaan eri tunnetiloja, joihin ihmisellä voisi olla 

samaistumispinta. Tällä tavalla musiikki ja runous voisi hyödyttää ihmisiä parantavalla 

tavalla. Se olisi toisen tutkielman aihe, kun pohditaan runouden ja musiikin mimeettisyyttä 

nykypäivänä. Totean vain, että kirjailijoilla ja musiikin tekijöillä on myös vastuunalaisuus, 

kun he luovat kirjallista ja musikaalista aineistoa, sillä musiikki tai runous voi johtaa ihmistä 

vahingolliseen käyttäytymiseen, sillä ihmiset hakevat musiikista ja kirjallisuudesta omille 

tunteilleen samaistumispintaa, jota he voisivat jäljitellä. Tietenkin myös kuulijalla tai lukijalla 

on vastuunalaisuus, kuinka lähteä toteuttamaan itseään, kun he kuuntelevat tietyntyyppistä 

musiikkia tai lukevat tietyntyyppisiä kirjoja. 

Lisäksi tutkielman aineiston pohjalta voidaan pohtia, kuinka mimeettinen runous ja 

musikaalinen mimesis voisivat antaa uskonnollisille tunteille merkityksiä, joita ihminen kokee 

käydessään jumalanpalveluksissa ja kuunnellessa hengellistä musiikkia, jossa musiikki on 

yhdistyneenä runouteen. Tämäkin olisi toisen tutkielman aihe, kuinka Basileioksen käsitystä 

mimesiksen therapeia-luonteesta voisi soveltaa uskonnollisten tunteiden käsittelyssä.  

 Tällä tavalla Basileioksen tekstejä voidaan siis myös soveltaa nykypäivänä, ja niistä 

voidaan oppia paljon. 
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