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  1. ALUSTUS 

 

Näinä epävarmuuden ja kahtiajakautuneisuuden päivinä moni kokee sanan- 

sekä ilmaisuvapauden käsitteet kimuranteiksi ja joko kyseenalaistetuiksi 

tai kyseenalaistettaviksi. Niinpä mieleen nouseekin kysymys miltä 

keskustelu on näyttänyt aiempina aikoina, kun nykyiset valtiot 

lainsäädäntöineen vasta hakivat muotojaan ja ihmiset pysähtyivät ensi 

kerran kunnolla määrittelemään ilmaisunvapautta muistuttavia käsitteitä 

määrittäviä mielipiteitään. 

 

Roger Williamsin elinaikana 1603-1683 keskustelu sananvapaudesta tuntuu 

nykynäkökulmasta näyttäytyvän lähinnä uskonnonvapauskeskustelun muodossa. 

Jo 1525, yhdeksän vuotta Martin Lutherin kuuluisan kirkkoreformin 

aloituksen jälkeen, alkoi nimittäin myös kiistely siitä millaista on 

hyväksyttävä ja ei-hyväksyttävä debatointi uskonnollisista asioista  

Desiderius Erasmuksen valitellessa kuinka toisen soimaaminen on muuttunut 

yleiseksi praktiikaksi.1  

 

Tästä hän syytti juuri Lutherin kannattajia ja pyrki tuomaan nyansseja 

sekä tietynlaisia kohteliaisuuskäytänteitä mielestään kovinkin 

poleemiseksi sekä hyperbooliseksi muuttuneeseen – anakronistista 

nykytermiä lainatakseni, vastakkainasettelulliseen – uskonnollisten 

erimielisyyksien ratkontaan pyrkivään debatointikulttuuriin.2 Luther ei 

taas puolestaan vältellyt rajuakaan, jopa pilkkaavaa kielenkäyttöä koska 

hänelle se näyttäytyi keinona leipoa aikaiseksi niin sosiaalista kuin 

henkistäkin muutosta.3 

 

Williams itse otti vahvasti osaa kyseiseen keskusteluun noin sata vuotta 

myöhemmin omilla kirjoituksillaan. Hänet muistetaankin nykyään lähinnä 

yhdysvaltalaiselle peruslainsäädäntökeskustelulle tärkeästä ”ero kirkon 

ja valtion välillä” -keskustelusta.4 Tästä syystä hän on saanut 

 
1 Bejan 2017, 23. 
2 Havu 2021, 16-17. 
3 Bejan 2017, 23. 
4 Chupack 1969, Preface. 
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eräänlaisen oikeuksien puolustajan ja hyväksynnän rintamalla 

edelläkävijän jälkimaineen.5 

 

Esimerkiksi 1950-luvulla kirjoittanut Perry Miller näkee Williamsin 

vaativan toisten mielipiteiden kunnioittamista sekä piti uskonnollista 

vainoa tuomittavana johtuen lähinnä siitä, että kukaan ei voisi olla 

varma omien uskonkappaleittensa oikeamilisyydestä.6 Nykytutkijat kuten 

asiaa sivuavasta kohteliaisuuskeskustelusta teoksessaan Mere Civility 

kirjoittava Teresa M. Bejan kuitenkin tulevat hitusen toisiin 

johtopäätelmiin ja haluavat nostaa esiin Williamsin persoonan päältä päin 

ristiriitaisempia puolia. Itsekin hänen tekstejään luettuani on helppo 

yhtyä Bejanin näkemykseen ja huomioida, että Williams jos kuka tuntuu 

varmalta siitä, miten uskontoa kannattaisi ja pitäisi tulkita – eikä 

toisen mielipiteen kunnioittaminen tosiaankaan ollut hänelle minkään 

sortin prioriteetti.  

 

Williamsia onkin kutsuttu ”suvaitsevaksi suvaitsemattomaksi”7 sekä 

”vastuuttomaksi demokraatiksi”8. Oman aikansa jyrkkänä puritaanina9 ja 

avoimesti toisten syvimpiä uskomuksia epäkunnioittavana10 vänkääjänä hän 

ei toki näyttäydykään mitenkään helposti lähestyttävänä – tahi 

ymmärrettävänä – henkilönä. 

 

Koska kuitenkin juuri ristiriidat ovat mielenkiintoisia, paneudun tässä 

tekstissä Williamsiin sekä hänen käsitykseensä toisten ihmisten kanssa 

toimimisesta hänen kolmen asiaa koskien kiehtovimman tekstinsä kautta ja 

yritän päästä sisälle kirjoittajan mielenmaisemaan. Missä hänellä kulki 

raja siinä, mitä sai ja mitä ei saanut sanoa tai tehdä – ja miksi juuri 

siinä?  

 

Ensikuulemalta voisi helposti ajatella, etteivät Williamsin käsitykset 

toisaalta uskonnon vapaudesta ja toisaalta kiihkeän puritaaniset 

pyrkimykset kansakunnan ohjaamisesta kohti uskonnollista puhdasoppisuutta 

voisi mitenkään sopia ristiriidattomasti yhteen. Edetessäni pyrin 

 
5 Bejan 2017, 54. 
6 Miller 1953, 256. 
7 Bejan 2017, 54. 
8 Brockunier, teoksen nimi ”The Irresponsible Democrat” 1940 
9 Barry 2012, 136-139. 
10 Bejan 2017, 74. 
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teoksessani argumentoimaan kuinka Williamsin rankat näkemykset monista 

eriävillä tavoilla uskovista aikalaisistaan saattoivat kuitenkin olla 

johdonmukaisia hänen uskonnolliseen suvaitsevaisuuteen tavoittelevien 

pyrkimystensä kanssa. Bejanin kohteliaisuusmietteiden sijaan tulen 

vetämään tästä yhdysviivoja Williamsin rajanvetoihin hengellisen ja 

maallisen ajattelun sekä toimimisen välillä. 

 

Otan tutkimuksessani huomioon aiempien tutkijoiden teoksia sikäli kun ne 

ovat relevantteja, ja ajoittain vertailen myös heidän mielipiteitään 

omiin löydöksiini.  

 

Williamsin kolme päälähteinäni käyttämääni teosta jakavat tämän 

tutkimuksen karkeasti trilogiseen muotoon. Kukin niistä keskittyy 

miettimään kirjoituksen itsensä pääajatuksen viitoittamaa teemaa, mutta 

myös ristiviittaa niitä keskenään sikäli, kun allekirjoittanut löytää 

niistä kiinnostavia vertailukohtia tai poikkeavuuksia. Koetan myös sitoa 

niitä enemmän tai vähemmän Williamsin kiinnostavaan henkilöhistoriaan 

pohdiskellakseni miksi hän on saattanut näihin mielipiteisiinsä päätyä. 

Kunkin pääluvun alussa esittelen myös tarkemmin sen pääasiallisen 

lähteen. 

 

Tekstini tärkeimmät tutkimuslähteet tulevat olemaan jo mainittu Teresa M. 

Bejanin Mere Civility sekä Henry Chupackin iäkäs mutta pikkutarkka 

elämäkerta, joka tottelee kuvaamansa henkilön omaa nimeä Roger Williams.  
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  2. VAINOAMISEN PAHUUDESTA 

 

Tämän osion pääasiallisena tekstilähteenä tulen käyttämään Williamsin 15. 

heinäkuuta 1644 julkaisemaa11 teosta The Bloudy Tenet, of Persecution, 

for Cause of Conscience, Discussed, in a Conference Betweene Truth and 

Peace, Who, in All Tender Affection, Present to the High Court of 

Parliament, (as the Result of their Discourse) these, (Amongst other 

Passages) of Highest Consideration12. Teoksen nimi tavataan yleensä 

lyhentää muotoon The Bloudy Tenent of Persecution ja näin myös itse pyrin 

jatkossa tekemään. 

 

The Bloudy Tenentille omintakeista on se, että pääosa siitä on 

kirjoitettu kuvitteellisen dialogin muotoon jonka lausujiksi on mainittu 

Rauha ja Totuus13. Chupack tietää kertoa näillä nimillä käytyjen 

keskustelujen olleen oman aikansa pamfletistien muotioikkuja ja on 

yhdyttävä hänen tulkintaansa siitä, kuinka se mahdollistaa Williamsille 

syyllistymisen ”itsensä toistamiseen, epäjohdonmukaisuuteen” ja 

elämäkerturin mukaan aihehenkilöllemme ajoittain tyypilliseen 

”tarpeettomaan kaunopuheisuuteen”.14 Nykynäkökulmasta retorinen keino 

näyttäytyy myöskin perin kummallisena jo sinänsä, etteivät Williamsin 

kaksi persoonaa edes juurikaan ole eri mieltä asioista keskenään, joten 

samat argumentit olisi yhtä hyvin voinut esittää normaalissakin 

proosamuodossa. 

 

 

 2.1. The Bloudy Tenet of Persecutionin taustoista 

 

Williamsin syntyessä melkein sata vuotta sen jälkeen kun Englanti oli 

siirtynyt anglikaaniseen kirkkoon Lutherin reformaatiosta syntyneet 

protestantit olivat hajonneet useaksi, keskenään riiteleväksi lahkoksi. 

Näille annettiin Kuningatar Elisabet I:n hallintokaudella lupa toimia 

vapaasti niin kauan kuin monarkin asemaa valtion hengellisenä johtajana 

 
11 Chupack 1969, 83. 
12 Nimi suomennettuna: Omatunnon Vuoksi Tuominnan Verinen Opinkappale, 

Keskusteltuna Konferenssissa Totuuden ja Rauhan Välillä, Jotka Hellässä 

Kiintymyksellisyydessään Esittävät Parlamentin Korkealle Istuimelle 

(Keskustelunsa Tuloksena) (Muiden Muassa) Nämä Asiat Heidän Pohdittavikseen. 
13 Alun perin ”Peace” ja ”Truth”. 
14 Chupack 1969, 87. 
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ei enää asetettu kyseenalaiseksi. Tällä rajalla tanssahtelivat 

erityisesti puritaanit, jotka tarttuivat Lutherin ajatukseen jokaisesta 

omana pappinaan15.  

 

Puritaani alkoi nimityksenä ”normaalia kiukkuisemmille protestanteille”, 

joiden mielestä Lutherin uudistukset eivät olleet menneet kyllin 

pitkälle.16 Heidät voitiin vielä jakaa kahteen eri ryhmittymään, mitkä 

luonnollisesti kiistelivät keskenään suuresti: presbyteereihin, jotka 

nähtiin konservatiivisempina ja jotka tahtoivat korvata anglikaanisen 

uskonnon papiston omilla uskonnollisilla johtajillaan; sekä 

riippumattomiin, jotka vastustivat kaikenlaista valtiokirkkoa ja 

kannattivat seurakunnallista demokratiaa.17 Williams kuului 

johdonmukaisesti jälkimmäiseen kategoriaan. 

 

Williams itse koki uskonnollisen herätyksensä toimiessaan tunnetun 

juristin, Sir. Edward Coken, pikakirjoittajana. Tämä takasi hänelle myös 

mahdollisuuden jatko-opiskelemaan18 - kartuttaen näin sivistystään ja 

taitojaan, joita tulisi tarvitsemaan kirjoituksiensa tulevana laatijana. 

 

Kuningas Jaakko I:n ja puritaanien suhteet olivat kuitenkin varsin 

häilyvät, ja tämä – samoin kuin jatkuva, verinenkin väkivalta näissä 

uskonnollisissa näkemyseroissa – saivat Williamsin lähtemään setänsä ja 

isänsä perintöjen turvin kohti vehreämpiä laidunmaita vuonna 162819. Tämä 

lupausten maa olisi New England Amerikan kolonioissa, josta Williams 

yhteensopivammin ajattelevine tovereineen ostivat vuokrakirjan20. 

 

Asiat eivät kuitenkaan välttämättä menneet Uudella Mantereella juuri 

sutjakammin. Tässä vaiheessa koloniat olivat vielä kuitenkin Englannin 

kruunun hallinnassa ja toimivat pääsääntöisesti emämaansa perinteiden 

mukaisesti.21 Kirkollisten auktoorien erottautumattomuus anglikaanisesta 

kirkosta ei miellyttänyt Williamsia.22  

 

 
15 Chupack 1969, 20-22. 
16 Bejan 2017, 24. 
17 Chupack 1969, 26. 
18 Chupack 1969, 26-27. 
19 Chupack 1969, 35. 
20 Chupack 1969, 38. 
21 Curtis 2000, 23. 
22 Curtis 2000, 48-49. 
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Etsiessään todellista kristillisyyttä hän tuli kokeilleeksi baptismia – 

mm. auttaen perustamaan ensimmäisen baptistikirkon Atlantin taa – muttei 

lopulta kokenut mitään löytämäänsä tunnustusmuotoa todella tyydyttäväksi. 

Pyrkimyksissään hän kuitenkin toistuvasti ajoi uskonnollisen toleraation 

näkökulmaa23 – varmaankin koska moinen kokeilevaisuus ei muuten olisi 

mahdollista ollutkaan. Positiivinen suhtautuminen sovinnollisuuteen ei 

alueen muita auktoriteetteja juuri miellyttänyt. Toisaalta Williamsin oma 

jyrkkyys näyttäytyi jo aikoinaan siirtolaisten mielissä äärimmäisenä, 

mutta Williams saavutti silti heidän luottamuksensa paitsi ilmiselvällä 

pyrkimyksellään kohti Jumalan palvelemista, myös älyllään ja 

väsymättömyydellään toimia yhteisönsä parhaaksi.24 

 

Peläten Williamsin, samoin kuin muutaman muun hänen kaltaisensa 

toisiajattelijan näkemysten esiinoususta lähistölle ympäröivät 

Massachusettsin, Connecticutin ja New Havenin siirtokunnat alkoivat 

vaatia vuokrakirjojen haltioillekin kuuluvia alueita hallintaansa.25 1635 

Williams tuomittiin ”vaarallisten ajatusten levittämisestä” ja 

”harhaoppisuudesta” lähtemään Salemin alueelta, jolle oli asettunut.26 

 

Monien vaiheiden jälkeen 1644 hän lopulta kirjoitti muistetuimman 

teoksensa, The Bloudy Tenet of Persecutionin, viimeisenä hyökkäyksenään 

Massachusettesin alueen ”kirkollista oligarkiaa” vastaan.27  

 

 

 2.2. Pohdintaa uskonnollisesta toleraatiosta 

 

Pintapuolisesti Williamsin tunnetuinta teosta selaamalla miehestä voi 

todellakin saada jossakin määrin vapaamielisen kuvan – eritoten 

henkilöksi, joka toisaalta tunnetaan nimenomaisesti puritaanina ja 

 
23 Bremer 2004. https://www-oxforddnb-

com.libproxy.helsinki.fi/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-

9780198614128-e-29544?rskey=fRKADD&result=1 
24 Bremer 2004. https://www-oxforddnb-

com.libproxy.helsinki.fi/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-

9780198614128-e-29544?rskey=fRKADD&result=1 
25 Bremer 2004. https://www-oxforddnb-

com.libproxy.helsinki.fi/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-

9780198614128-e-29544?rskey=fRKADD&result=1 
26 Chupack 1969, 48-49. 
27 Chupack 1969, 83. 
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vieläpä uskonnollisen kiivasmielisyytensä takia Salemistakin pois 

lähetettynä sellaisena.  

 

Useaan kertaan The Bloudy Tenet of Persecutionissa Williams tähdentää, 

kuinka vapaus erinäisiltä riistoilta on eri tavoin yhteisöille – ja myös 

uskonnolle itselleen – hyödykästä. Heti teoksen aluksi hän listaa 

pääväitteensä joiden puolesta tulee kirjassaan argumentoimaan ja yhdeksi 

näistä on nostettu se, kuinka pakanallisuutta sekä antikristillisyyttä 

vastaan tulisi sotia vain älyllä, ”sielunasioiden kukistamiseen 

kelvollisella miekalla”. Lisäksi hän nostaa tässä esiin myös sen, kuinka 

liiallinen uniformiteetin haku ihmisten sielunelämissä johtaa vain 

sisällissotiin ja sydämellisten Jeesuksen alamaisten syrjintään, mikä 

itsessään on kristillisyyden pääsanoman vastaista.28 Tällaisen 

”hengellisen raiskauksen” hän kertoo Jumalallekin olevan erityisen 

epämieluisa.29 

 

Sisällissotaa koskeva kommentti on tietysti sikälikin kurantti, että 

kirjan julkaisun aikana Englannin sisällisota oli tunnetusti täyttä päätä 

käynnissä. Williamsin kunniaksi onkin sanottava, että vaikka 

kuninkaallinen sensuuri karisi sisällissodan tuoksinnassa,30 lähti 

hallitsijan – sekä asemaansa parantavan parlamentin – valta taas suuresti 

nousemaan pian restoraation jälkeen. Ja näillä valtiollisilla toimijoilla 

oli paljonkin pakotteita sälytettäväksi uskonnollisten 

toisinajattelijoiden niskaan.31 Williamsin ajatuksen uskonnollisen 

suvaitsemattomuuden johtamisesta kamppailuihin ja siitä taas uusiin 

vainoihin voi siis tästä näkökulmasta allekirjoittaa. 

 

Williamsin mietteet johtavat myös usein ajatukseen siitä, kuinka 

pakotettu uskonto ei voi milloinkaan olla aitoa: toisin sanoen siitä 

itsestään tulee synnillistä.32 Tällä hän ei siis tarkoita ainoastaan 

palveltavaa jumalolentoa ja tämän luomaa maailmanjärjestystä kohtaan, 

vaan myös niitä käsityksiä, mitä ihmisellä henkisistä toimintamalleista 

itsestään on. Täytyy muistaa, että Williamsille uskonnon 

 
28 Williams 1644, a3. 
29 Williams 1644, 94. 
30 Curtis 2000, 31. 
31 Curtis 2000, 34. 
32 Williams 1644, b3. 



Niko Koivistolainen Maallisista ja henkisistä aseista 8 

miniskuulisimmissakin kiemuroissa oli itsessään suurta merkitystä, ja 

näihin koukeroihin pääsemme myöhemmin tarkastellessamme väittelyitään 

kveekareita vastaan. 

 

Williams jakaakin kansalaisten hallinnan selkeästi kahtia: maallisen 

vallan hallitsijalle, sielullisen ohjauksen kirkolle. Tästähän hänet ehkä 

parhaiten muistetaankin, kun hän lahjoitti Yhdysvalloille näiden kovasti 

rakastaman ”separation between church and state33” -lausahduksen.34 

Williams argumentoikin, kuinka on Jeesuksen tahdon mukaista, etteivät 

kuninkaat tai keisarit komenna alamaisiaan sielun tai omantunnon 

asioissa35 ja referoi aiemmaksi ilmoitettua mielipidettä siitä, kuinka 

Kuningatar Elisabet I saattoi hyvinkin ajaa koko kristikunnan – 

Englannista puhumattakaan – turmiolle puuttumalla alamaistensa 

hengellisiin asioihin.36 Näkemyksiään hän perustelee historiallisilla 

anekdooteilla siitä, kuinka viime vuosisadan hallitsijat ovat vaihdelleet 

”Englannin kaapua” kepeällä huolettomuudella.37 

 

Tässä Williams on selkeästi kulkenut vaaran reunamilla. Amerikan 

varhaisessa koloniallishistoriassa koettu totuus ei oikeuttanut 

hallitsijan vallan kyseenalaistamista,38 ja negatiivisesti 

vastaaontetuilla sanoilla Kuningas Jaakon korvissa olisi voinut olla 

vakavat seuraukset Williamsille ja erityisesti tämän asemalle. Niillä 

olikin ilmeisesti paljolti tekemistä Williamsin poistamiselle Salemista 

tämän aiempiin kirjoituksiin nojaten.39 

 

Williams lasketaankin yleensä antirojalistiseen traditioon, ja näin ollen 

on mielenkiintoista miettiä, kuinka paljon – vaiko ollenkaan – 

vankkumattomista periaatteistaan tunnettu puritaani on ottanut omat 

uhkakuvansa huomioon The Bloudy Tenet of Persecutionia kirjoitellessaan. 

Yrittikö Williams pehmentää sanojaan ja sättiä lähinnä jo kuolleita 

hallitsijoita kyseisessä teoksessa verrattuna aiemmin hänet pulaan 

johtaneeseen traktaattiin, jossa ilmeisestikin kutsui Jaakkoa 

 
33 Suomeksi: Erotus uskonnon ja valtion välillä. 
34 Bejan 2017, 50. 
35 Williams 1644, 27. 
36 Williams 1644, 66. 
37 Williams 1644, 64. 
38 Curtis 2000, 23. 
39 Chupack 1969, 45-46. 
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valehtelijaksi ja vertasi tätä Ilmestyskirjan vähemmän mairitteleviin 

säkeisiin?40 Kauan sitten kuolleen miehen syvimpiä omatunnon kuiskeita 

emme toki voi mitenkään tietää ja niitä olisi joutavaa yrittää 

perusteetta arvailla, mutta kysymys on mielenkiintoinen sivuhuomio 

pohdiskeltavaksi. 

 

Lähimmin tutkimukseni laukaissutta sananvapausteemaa päästään hänen 

ajatuksissaan siinä, miten yhteiskunnan hänen mielestään pitäisi 

parhaimmillaan toimia. Kuten tulemme myöhemmin käsittelemään, Williams 

vastusti Amerikan alkuperäiskansojen pakkokäännyttämistä,41 vaikka piti 

käännytystyötä itseään tärkeänä.42 Williams näkee vapaassa ajatusten 

vaihdossa myös parhaimman mahdollisen keinon voittaa eri mieltä olevat 

puolelleen. 

 

Kaikki komentamassa ja painostamassa 

epäpuhtaiden esilletuontia, 

itsepäisesti suhtautuvien poistamista, 

[...] vääräoppisten hylkäämistä. Ihan 

kuin koska orjantappurat, ruusunpiikit 

ja ohdakkeet eivät saa olla Kirkon 

Puutarhassa, ne pitää kaikki kitkeä 

erämaastakin: kun taas hän joka on 

[...] juutalainen, turkkilainen, 

pakana, antikristitty tänään, voi olla 

(kun Herran Sana saa vapaana virrata) 

Jeesus Kristuksen jäsen huomenna, 

leikattuna villioliivista ja 

istutettuna kesytettyyn.43 44  

 

 
40 Chupack 1969, 45-46. 
41 Williams 1644, 15-16. 
42 Williams 1645, 13-14. 
43 ”All commanding and pressing the putting fourth of the unclean, the cutting 

off the obstinate [...], rejecting of Hereticks. As if because briers, thornes, 

and thistles may not bee in the Garden of the Church, therefore they must all 

bee pluckt up out of the Wildernesse: whereas hee that is a Briar, that is, a 

Iew, a Turke, a Pagan, an Antichristian to day, may be (when the Word of the 

Lord runnes freely) a member of Iesus Christ to morrow cut out of the wild 

Olive, and planted into the true” Tekijän oma suomennos. 
44 Williams 1644, 39. 
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Oman empiirisen kokeumseni mukaan tämä vertautuu varsin voimallisesti 

nykyaikaisten sananvapauden puolustajien puheita kohtaan, jossa 

erimielisyydet pitäisi pystyä ratkaisemaan ideoita kilpailuttamalla 

parhaan jäädessä luontevasti eloon. Tai, kuten asiasta kirjoittanut 

poliittinen kommentaattori Nick Cohen summasi teostaan You can’t Read 

this Book:  

 

Kenenkään ei [...] pitäisi vaatia 

kunnioitusta julksille ideoille joilla 

on voima tukahduttaa toisia vastaavia 

niin kauan kuin kritiikki niitä 

kohtaan ei varsinaisesti ole lain 

vastaista.45 46 

 

Missä tuo lain raja tulee vastaan sitten onkin vain harvemmin kovin 

päivänselvää – se ei varmasti ole sitä tänään, eikä varmasti ollut 

Williamsinkaan päivinä. 

 

Williams vastusti myös kirkonkiroukseen asettamista loogisesti 

seuraavista syistä: olihan henkilön pois ajaminen juurikin maallisen 

vallan käyttämistä hengellisistä syistä.47 Vaikkei omassa tapauksessaan 

ekskommunikaatiosta kyse ollutkaan, joutuihan Williams itsekin lähtemään 

Salemista, ainakin omasta mielestään, uskonnollisista syistä; joten 

kenties hän samaistui myös pannaan asetettujen ihmisten asemaan osittain 

tämänkin takia. 

 

Lisäksi tietysti kyseessä oli hänen näkökannastaan ”sielullinen 

kuolemantuomio” sillä uskonnollisten erimielisyyksien vuoksi kirkosta 

poistettu henkilö ei näin ollen voisi teoreettisestikaan enää löytää 

”oikeaa tietä” vaan ajautuisi väkisinkin Saatanan syliin48 – 

oletettavasti toisinajattelijoiden parissa tällaisenkin raukan voisi 

vielä, ainakin teoreettisesti, ohjata oikealle polulle. 

 

 
45 ”No one [...] should demand respect for public ideas that have the power to 

oppress others as long as criticism is not a direct incitement to crime”. 

Tekijän oma suomennos. 
46 Cohen 2012, 299. 
47 Williams 1644, 100. 
48 Williams 1644, 100. 
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Edellä esitetyn perusteella Williamsista nouseekin mieleen varsin 

liberaali, salliva kuva. Tätä vielä lisäävät sellaiset historialliset 

asiat kuten parlamentin päätös polttaa Williamsin työ ”kaikensorttisten 

uskontojen sietämisestä”.49  

 

Williams näyttäytyy nykykatsannon mittarissa ehkä vapaamielisempänä kuin 

jotkut aikalaisensa, kuten kaikenlaisen toleraation ”Babylonin porton 

peräovena” esittäneet puritaanitoverinsa.50 Edwin S. Gaustad nostaakin 

esiin hyvän huomion teoksessaan Roger Williams: Prophet of Liberty siitä, 

kuinka järjettömänä mahtoi Williamsista näyttäytyä, että puritaanit, 

jotka olivat itse saaneet paeta uskonnollista vainoa Englannista, nyt 

sortuivat itse vainoamaan muita.51 

 

Nykytutkijat, Teresa M. Bejan etunenässä, kuitenkin kiirehtivät 

muistuttamaan meitä, että mistään kaikkia mielipiteitä arvostavasta 

vapaa-ajattelijasta ei todellakaan kuitenkaan ole tosiasiassa kyse52. 

Sata vuotta Williamsin kuoleman jälkeenkin Massachusettsin pastori Cotton 

Mather vertasi tämän ajatuksia tuleen syttyneeseen tuulimyllyyn joka 

liikkeillään sytyttää kaiken ympäriltään hallitsemattomasti palamaan. 

Matherin luonnehdinnan mukaan Williamsissa oli ”enemmän tulta kuin 

valoa”.53 

 

Oliko Williams hyveellinen, omana aikanaan väärinymmärretty järjen airut 

vaiko epäjohdonmukainen tarinoitsija, jonka periaatteet pätivät muihin 

mutta eivät häneen? Vai olisiko totuus jälleen kerran jotakin hitusen 

monimutkaisempaa ja vähemmän mustavalkoista? 

 

 

 

  

 
49 Chupack 1969, 96. 
50 Bejan 2017, 38. 
51 Gaustad 2001, 100. 
52 Bejan 2017, 54. 
53 Gaustad 2001, 84-85. 
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  3. OIKEAMIELINEN HARHAOPPISTEN JA PAKANOIDEN JOUKOSSA 

 

Tämän luvun pääasiallisena lähteenä on käsiteltävistä Roger Williamsin 

teksteistä lyhin, vain hitusen yli 20 sivua pitkä traktaatti Christenings 

Make Not Christians or a Briefe Discourse Concerning that Name Heathen, 

Commonly Given to the Indians – As Also Concerning that Great Point of 

their Conversion.54 Koska tekstin pituus ei korreloi sen nimen 

merkkimäärään, tulen myös tämän teoksen nimen lyhentämään jatkossa: tällä 

kertaa muotoon Christenings Make Not Christians. 

 

Tuotos käsittelee pääasiallisesti kysymystä siitä, miksi Amerikan 

alkuperäisväestöjä55 kutsuttiin pakanoiksi56 termin etymologiaa ja 

käyttötarkoituksia avaten. Näitä kiinnostavammiksi tutkimuksemme teeman 

kannalta kuitenkin muodostuivat vähemmälle huomiolle jääneet Williamsin 

mielipiteet tästä väestöstä jonka kanssa hän tiettävästi tuli 

aikakaudelle epätyypillisen hyvin toimeen57 huolimatta sen ei-

kristillisyydestä ja varmasti muutenkin suurista kulttuurieroista heidän 

välillään. David Read nostaakin esiin, kuinka 1600-luvun uskonnollisessa 

kisailussa kokonaan tämän uskonnollisen pääsateenvarjon ulkopuolelle 

jääneiden tuntojen mietiskely kiinnosti aniharvoja.58 

 

Nämä myös kontrastoivat jännittävällä tavalla joihinkin eri 

uskonnollisiin ryhmittymiin, joita kohtaan Williams vaikutti usein olevan 

huomattavasti vähemmän suopea huolimatta oletettavasti suuremmasta 

maailmankatsomuksellisesta yhteensopivaisuudesta heidän välillään. 

 

 

 3.1. Christenings Make Not Christiansin taustoista 

 

Elämäkerrassaan Henry Chupack kertoo meille kuinka Roger Williams 

mahdollisesti näki tunnetun natiiviprinsessa Pocahontaksen vierailun 

Lontooseen 1616 pojan ollessaan vielä nuori, mahdollisesti satama-

 
54 Nimi suomennettuna: Kasteet Eivät Kristittyjä Tee tai Lyhyt Keskustelu Koskien 

Nimeä Pakana, Mitä Usein Intiaaneille Annetaan – Sekä Koskien Heidän 

Käännyttämisensä Suurta Päämäärää. 
55 Tai Williamsin ajan kielenkäytössä siis ”intiaaneja”; alkuperäiskielellä 

indians. 
56 Alun perin Heathens. 
57 Chupack 1969, 51. 
58 Read 2005, 99-100. 
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alueella tovereineen notkuva koltiainen – tai oli vähintäänkin aikansa 

kuuluisuuden saapumisesta taatusti tietoinen.59 Kaksoismanner 

jännittävine väestöineen onkin varmasti saanut jo nuorena englantilaisen 

mielenkiinnon heräämään. 

 

Alkuperäisväestöasiassa palaamme jälleen kerran Williamsin karkoitukseen 

Salemista: yksi tämän tuomioon johtaneista kirjoituksista oli käsitellyt 

paikallisten heimojen asiaa ja ilmeisestikin argumentoinut näiden olevan 

maansa aidot omistajat. Kolonisaation ajalla elänyt Williams näyttää siis 

kääntyneen omaa emämaataan vastaan tässä asiassa. 60 

 

Pohjoisten muinaisuuksien kuninkaallisen yhteisön luennoitsija Romeo 

Elton kirjoittaa kuinka siirtomaaväellä ei ollut oikeutta maahansa ilman 

alkuperäisväestön suostumusta. Tätä sitten puolestaan pidettiin kuninkaan 

auktoriteetin haastamisena, joka oli luonnollisesti laissa rangaistavaksi 

määritelty teko. Eltonin mukaan Williams ymmärsi alkuperäisväestön 

puuttuvan kuninkaan alamaisten joukosta, jolloinka minkäänlainen auktoori 

ei voisi omia heidän täysivaltaista hallintoaan – etenkään jos heillä ei 

itsenäisinä heimoina itselläänkään sellaista ollut.61 Valitettavasti 

asiaa käsitellyt traktaatti on sittemmin hävinnyt menneisyyden tuuliin,62 

ja Eltoninkin näkemykset sen sisällöstä perustuvat muihin asiaa sivuaviin 

lähteisiin kuten Rhode Islandin johtohahmo William Coddingtonin 

kirjoittamiin, Williamsia vastustaviin kirjeisiin63. 

 

Salemista lähdön jälkeen Williams päätyikin Narrangansettin alueelle ja 

ilmeisestikin hänen tuntemansa Wampanoag-heimo tarjosi hänelle suojan 

purevalta talven kylmyydeltä – pelastaen näin hänen henkensä.64 Ei sikäli 

ehkä mikään ihme, että Williamsilla oli suopeita tunteita juuri tätä 

ihmisryhmää kohtaan. Hänen perustettuaan tovereineen alueelle Providencen 

kaupungin - joka nykyään tunnetaan Rhode Islandin osavaltion 

pääkaupunkina – paikallinen heimopäällikkö suhtautui häneen jo kuin omana 

poikanaan.65 

 
59 Chupack 1969, 25. 
60 Chupack 1969, 49. 
61 Elton 1852, 20. 
62 Chupack 1969, 49. 
63 Elton 1852, 20. 
64 Chupack 1969, 51. 
65 Chupack 1969, 51. 
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Onkin ehkä ymmärrettävää, että Williams halusi puolustaa tätä häntä 

auttanutta väkeä, etenkin kun koloniaaliset määrääjätahot laskivat heidät 

sumeilematta villien pakanoiden arvottomaan joukkoon – vaikka sitten 

myöhemmin Williams esimerkiksi heidän alkoholinkäyttöään paheksuikin.66 

Hän myös tiettävästi oppi useita eri alkuperäiskansojen kieliä ja 

murteita paremmin kommunikoidakseen – sekä tietysti tehdäkseen 

käännytystyötä – näiden kanssa. Hän julkaisi jopa ensimmäisen painetun 

kirjan asiasta.67 Sen lisäksi paikallisen Pequot-heimon ollessa 

sotajalalla Williamsin maanmiehiä vastaan, tämä kirjoitti armeijalle 

kirjeen humaanin sodankäynnin puolesta anellen etenkin naisten ja lasten 

säästämistä.68 

 

Bejan nostaa esiin merkittävän eron Williamsin ja aikalaistensa – 

eritoten ”kovimmaksi kilpailijakseen” luonnehditun ”intiaaniapostoli” 

John Eliotin välillä: Eliotin mielestä ”villit ja vaeltavat” natiivit 

eivät olleet kristikunnan luottamuksen arvoisia ”sekavine ja hallintaa 

vailla olevine” elämineen.69 

 

Ehkäpä juuri tällaisiakin mielipiteitä vastustaakseen Williams kirjoitti 

viimeiseksi jääneen traktaattinsa,70 Christenings Make Not Christiansin, 

vuonna 1645. Oman teesini mukaisesti myöskin ymmärrän, että Williams 

siinä näki alkuperäisväestön muuna kuin uhkana julkiselle rauhalle, jonka 

säilyttäminen tulee muodostumaan tärkeäksi teemaksi tutkimukseni 

myöhemmässä vaiheessa. 

 

 

 3.2. Pohdintaa ”pakanoista” ja ”vääräuskoisista” 

 

Päästäksemme käsiksi Williamsin ajatuksiin oikeanlaisesta kristinuskon 

levittämisestä, palaamme jälleen hetkeksi tämän The Bloudy Tenet of 

Persecutioniin. Siinä on kohta, jossa hän tulkitsee ”hyvät” Rooman 

keisarit, kuten kristillisyyden valtionkirkoksi nostaneen Konstantinuksen 

 
66 Chupack 1969, 67. 
67 Warren 2019, 150. 
68 Brockunier 1940, 97-98. 
69 Bejan 2017, 62-63. 
70 Chupack 1969, 97. 
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vahingollisemmaksi Isä Jumalan Valtakunnalle kuin Neron tai muut 

pahamaineisimmatkaan ”huonot” virkaveljensä. Tämä siksi, että 

jälkimmäisen vainoissa kristityt kestivät ja vahvistuivat kuin taottu 

rauta71 – vähän vanhaa ”mikä ei tapa, vahvistaa” -sanontaa mukaillen. Kun 

taas  

 

...nuo hyvät keisarit, vainoten 

väärinymmärtäneitä ihmisiä [...] ja 

ajaen jonkinlaisen Kristuksen Totuuden 

(sillä suurikin määrä totuuksia oli 

tuolloin hukassa) eteenpäinmenoa, ja 

pitäen yllä uskontoaan miekoin; tällä 

tavoin Kristikunta [...] nukahti.72 73 

 

”Nukahtamisella” hän tässä oletettavasti tarkoittaa jonkinlaista, 

moraalista unohdustilaa jossa päämäärä hyvittää keinot – ja mahdollisesti 

Williamsin usein esiinnostama korruptiokin löytäisi tilaa rehottaa.74 

Puheilla kadonneista totuuksista hän varmaankin viittaa omaan 

puritaaniseen uskomukseensa jossa katsoo itsensä olevan oikealla tolalla 

uskonnollisissa asioissa ja häntä edellä tulleiden vielä hakeneen oikeaa 

tietä siinä kuinka messiastaan oikeaoppisesti palvella. Williamsin mukaan 

Saatana pystyy käyttämään raamatun sanaa helposti hyväkseen.75 

 

Näin Williams ei toki häntä kohtaan hyvää tarkoittaville 

alkuperäisasukkaille tohtinut käyvän, eikä muutakaan omasta 

näkökulmastaan negatiivista. Traktaattinsa Christenings Make Not 

Christians Williams aloittaakin heti maalaamalla useat maanmiehensä 

varsin vihamielisiksi alkuperäisväestöjä kohtaan: 

 

...(eivät vain sivistyneet, vaan mitä 

irstaimmat ja Jumalaa 

 
71 Williams 1644, 95. 
72 ”...those good Emperours, persecuting some erroneuous persons [...] and 

advancing the professours of some Truth of Christ (for there was no small number 

of Truths lost in those times) and maintaining their religion by the imperial 

sword, I say by this means Christianitie [...] fell asleepe” Tekijän oma 

suomennos. 
73 Williams 1644, 95. 
74 Esim. Williams 1676, 142. 
75 Williams 1644, 31. 
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pilkkaavimmatkin) sanovat: nämä 

pakanakoirat; parempi tappaa niitä 

tuhatmäärin jotta me Kristityt emme 

niistä vaaraan joutuisi tai tulisi 

niiden vaivaamiksi[...]. Ne ovat 

vuodattaneet kristittyä verta, ja 

paras tapa niistä hankkiutua eroon on 

hoitaa ne kaikki päiviltä, ja tehdä 

kristityille tilaa.76 77 

 

Moinen sananvaihto näyttäytyy nykykatsojalle tietysti hyvinkin 

hyberbolisena, mutta on toki hyvä muistaa, että Amerikan kolonisaation – 

samoin kuin siirtomaapolitiikan ylimalkaansa – historia on tunnetusti 

erityislaatuisen julma ja verinen. Ehkäpä nämä eivät todella olleet 

paljoa liioiteltuja näkemyksiä 1600-luvun ilmapiirissä ja niitä Williams 

lähtee traktaatissaan vastustamaan. 

 

Williams ei nähnyt ”intiaanipakanoita” sen synnillisempinä – ja näin 

ollen sen kauempana ”Suuresta Armon Merestä” olevina kuin 

eurooppalaisiakaan syntisiä.78 Vaikuttaisi siltä, että Williams näki 

heissä täyden potetiaalin ”kristillisyyteen”; hänen 

maailmankatsomuksessaan siis hyvyyteen. Williamsin kirjoitukset ovat 

täynnä sätintöjä tämän kristillisiä tovereita vastaan, jotka hänen 

mielestään toimittavat uskoaan väärin. Eroa näiden ja alkuperäisväestön 

välillä ei siis ollut, vaan molemmat olisi mieluusti saatava näkemään 

puritaaninen, juuri Williamsin hyväksymä sekä perustelema Jumalainen 

Totuus. 

 

Ei siis palvelisi alkuperäisasukkaita jos heidät väkisin tai väärin 

perustein houkuteltaisiin palvelemaan uskontoa, jota eivät kunnolla 

ymmärrä tai mitä alun pitäenkin opetetaan väärin.79 Yksi syistä, joita 

Williams käyttää vihoitteluissaan kveekareita vastaan oli juuri näiden 

 
76 ”...(not onely the civill, but the most dedbauched and profane) say, These 

Heathen Dogges, better kill a thousand of them then that we Christians should be 

indangered or troubled with them [...]; They have spilt our Christian bloud, the 

best way to make riddance of them, cut them all off, and so make way for 

Christians” Tekijän oma suomennos. 
77 Williams 1645, 1-2. 
78 Williams 1645, 9-10. 
79 Williams 1645, 14. 
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tapa myydä laimentamatonta viinaa alkuperäisasukkaille näin johtaen 

useisiin kuolintapauksiin,80 vaikka heidän varmasti Jumalaa pelkäävinä 

ihmisinä tulisi tietää paremmin. 

 

Williams vastustaa pakkokäännytystä myös käytännönläheisemmistä syistä. 

Hän luonnehtii, jälleen Rauhan ja Totuuden kautta, kuinka vaikka 

paholaisten ja jumalankuvien palvonnan tulisi olla laitonta, 

alkuperäisväestölle tämä pitää sallia jo sen takia etteivät kaikki 

maailman saarnamiehet tai ”Taivaan Enkelitkään” voi sitä noin vain 

kokonaisten kansojen käytänteitä muuttaa.81 Muutoksen on siis lähdettävä 

ihmisestä itsestään. Taas kerran pääsemme aiemminkin mainittuun 

ajatukseen argumentoinnista avainasemana mielenliikahdusten 

aikaansaattamisessa. 

 

Ja tätä argumentointia Williamsilla totisesti riittää. Aina kun 

mahdollista, hän muistaa myös kohdistaa syyttävän sormen ns. 

”harhaoppisiin”, olipa kirjoituksensa varsinainen aihe mikä tahansa – 

eritoten juutalaiset ja katolilaiset82 tuntuvat saavan vahvimmat osansa.  

 

Heidänkään vainoamistaan Williams ei tue, erinäisistä aikalaistensa 

vastaväitteistä huolimatta83 – mutta vahvaa, sanallista hyökkäystä 

sitäkin enemmän. Tällä onkin varmasti tekemistä Williamsin 

kohteliaisuuskäsitysten kanssa, joista Teresa M. Bejanin kirja Mere 

Civility juuri käsittelee – ei pelkästään Williamsin kannalta, vaan 

verraten häntä enemmän tai vähemmän aikalaisiinsa, Thomas Hobbesiin ja 

John Lockeen. 

 

Bejan esittää, että Williams luki ihmisen kohteliaisuuden tai sivistyneen 

käytöksen84 näiden alkeellisimmaksi, hyväksyttäväksi pääsymääreeksi 

yhteiskuntaan jonka muoto ja toiminta sitten taas oli juurikin vahvasti 

väiteltävissä.85 Monista muista poiketen tämä ei olisi nähnyt 

kohteliaisuutta minään imarteluna tai hyväntahtoisuutena vaan niinä 

pyörinä jotka hyväksyttävän käytöksen keinoin pitivät yhteiskunnan pyörät 

 
80 Williams 1676, 32-33. 
81 Williams 1644, 102. 
82 Tai ”paavilaiset” (”popists”) kuten Williams heitä kutsuu. 
83 Williams 1644, 33. 
84 Alkuperäismuodossa termillä ”mere civility”. 
85 Bejan 2017, 58-61. 
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pyörimässä huolimatta siitä, mitä mieltä ihmiset tosiasiassa toisistaan 

olivat tai toistensa pyhimmistä ajatuksista ajattelivat.86 

 

Mutta Williamsillakin on kuitenkin rajansa toleraationsa kanssa. Mainitun 

yhteiskuntarauhan häirintään palaamme tarkemmin seuraavassa luvussa, 

mutta hänen Rauhansa ja Totuutensa puhuvat myös usein siitä hetkestä, 

milloin Jumala paljastaa totuutensa ihmiselle. 

 

Tällä ilmaisulla Williams tuntuu tarkoittavan sitä, kun saa ihmisen 

”oikeaoppiseksi” – eli toki samalle kannalle itsensä kanssa. Hän 

kirjoittaa, että ennen tämän ”totuuden” paljastumista, ihmistä on vain 

siedettävä.87 Toisin sanoen, Williams haluaa ikään kuin nakertaa ihmistä 

väitteillä ja syytöksillä, kunnes tämä kääntyy hänen kanssaan 

yhdenmieliseksi.  

 

Jos Jumalan totuuden paljastuminenkaan ei saa ihmistä oikealle janalle, 

he ovat ansainneet kaksi ”nuhtelua88”. Taas kerran Williams painottaa, 

ettei tarkoita näillä mitään maallista, fyysistä tai yhteiskunnallista 

rangaistusta, vaan ”henkistä rangaistusta henkisin asein”. Sen sijaan hän 

määrittelee ne ”paheksunnaksi, torumiseksi, kehottamiseksi ja 

suostutteluksi”.89 

 

Näinpä Williamsin torusanat ”harhaoppisille” tovereilleen kuulunevat 

jälkimmäiseen kategoriaan – he ovat löytäneet Jumalan ja heidän pitäisi 

kaikin puolin osata toimia kristitystä näkökulmasta oikein – ja näiksi 

”nuhteluiksi” hän varmasti laskee omat, kuvainnollisesti 

tulikivenkatkuiset rimpsunsa heitä vastaan. Ovathan ne todellakin 

”paheksuntaa, torumista, kehotuksia ja suostuttelua”. Alkuperäisasukkaat 

lienevät aiemmassa kategoriassa, joilla ei ole vielä käsitystä Jumalasta 

tai Jeesuksesta hänen poikanaan ja niinpä näitä pitää asian suhteen 

opettaa. Mainitseehan Williams myös, että kristinuskon mysteerit kysyvät 

kärsivällisyyttä ja nöyryyttä.90 

 

 
86 Bejan 2017, 74. 
87 Williams 1644, 37. 
88 Alkuperäinen termi: admonition. 
89 Williams 1644, 36. 
90 Williams 1644, 63. 
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Jos nämä nuhtelutkaan eivät riitä, on sitten ryhdyttävä kovempiin toimiin 

ja tässä vaiheessa on Williamsin – tai ainakin Totuus ja Rauha -miniensä 

– mukaan hyväksyttävää hylätä harhaoppinen keskuudestaan. Mitä hän sitten 

tällä tarkoittaa? 

 

...viimesijaisesti seuraa hylkäys; 

mikä ei ole sama kuin teloitus 

mestaamalla, hirttämällä, polttamalla 

jne. tai karkotus maasta ja 

rannoilta[...]. Vaan se on se 

kammottava irrottaminen näkyvästä 

päästä ja ruumiista, Kristus 

Jeesuksesta ja hänen Kirkostaan[...]; 

pahan ja inhan henkilön poistaminen 

Pyhästä Maasta ja Jumalan Israelin 

kansainyhteisöstä.91 92 

 

Miltä tällainen ”ei-maallinen” hylkäys sitten maallisessa maailmassa 

näyttäisi, jäi hitusen hämäräksi ja huonosti määritellyksi. On kuitenkin 

selkeää, että Williams edelleen puhuu, ainakin ensisijaisesti, 

uskonnollisista asioista ja ihmisen sielun tilanteesta, ja muistaa 

tässäkin jälleen korostaa väkivallattomuutta sekä maallisen ja 

hengellisen vallan erillisyyttä. Ehkäpä tämä mainittu nuhtelu seurasikin 

vasta kuoleman jälkeen ja on jotakin sellaista, mistä meidän ei täällä 

maallisella vaelluksellamme tarvitse vaivata itseämme lainkaan. 

 

Omituista kyllä, Williamsin mainittu etymologinen läpikäynti termistä 

”pakana93” voidaan myös johtaa tähän luokitteluun maallisen ja 

hengellisen välillä. Williams selittää, että kyseinen sana on hepreasta 

ja kreikasta johdettuna vanhan testamentin aikana tarkoittanut kaikkia 

ei-juutalaisia, ts. valittuun kansaan kuulumattomia – mm. 

babylonialaisia, kaldealaisia, medealaisia, persialaisia, kreikkalaisia 

 
91 “...in the last place followes rejection; which is not a cutting off by 

heading, hanging, burning &c. or an expelling of the Country and Coasts[...]. 

But it was that dreadful cutting off from that visible Head and Body, Christ 

Jesus and his Church[...]; the putting away of the evill and wicked person from 

the holy Land and Commonwealth of Gods Israel” Tekijän oma suomennos. 
92 Williams 1644, 36. 
93 Tässä siis ”heathen”, ei ”pagan”, jolla varsin erilainen alkuperäismerkitys. 
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ja roomalaisia. Nykyisin ennen Jeesusta eläneiden juutalaisten kanssa 

samassa asemassa ”Jumalan silmissä” ovat toki kristityt – ja näinollen 

pakanoiksi voi luokitella kaikki, jotka eivät toimita kristinuskoa 

”oikein” ja ”hyvin”.94 

 

Williamsin ajatukset ja suhtautuminen alkuperäisväestöä kohtaan kuitenkin 

aiheutti aikanaan paljon kummastusta sekä paheksuntaa hänen omien 

puritaanitovereidensa joukosta – joita sattumoisin Williams saattoi myös 

ruotia vapaan keskustelun hengessä näiden ”uskonnollisista puutteista” 

johtuen. Nämä olisivat ilmeisesti nähneet Williamsin innokkaammin 

käännyttämässä ”pakanoita”, selittelyistä viis.95 

 

Professori David Read on tutkinut Williamsin alkuperäisväestön kieltä ja 

kulttuuria tutkivaa opaskirjaa, Key into the Languagea, ja verrannut 

puolestaan tätä The Bloudy Tenet of Persecutionissa ilmaistuihin 

ajatuksiin. Siinä Read huomioi, että osasyy kielioppaan laatimiselle oli 

Williamsille juurikin lähetyssaarnaajien avustaminen näiden 

käännytystyössä. Hänkin kuitenkin huomioi, ettei Williams aseta mitään 

väkeviä aikarajoja tai pakotteita tämän toimen loppuunsaattamiselle. 

Eihän Jumalan aikeita tai aikatauluja voi kuitenkaan kuolevainen 

ymmärtää.96 

 

Ainakin Readin mukaan myös Key into the Languagesta näkyy Williamsin 

jalomielinen pyrkimys oman aikansa mittapuissa ymmärtää 

alkuperäisväsestön ihmisiä. Hän saattaa hitusen kummastella joitakin 

näiden tapoja, mutta kertoo myös heidän samaistumispisteistään, sekä 

mielestään hyvistä – ja sikäli kristittyyn Eurooppaan vertautuvista – 

kyvyistään kuten laskentataidosta.97 

 

Sen sijaan kaikista erilaisista uskonnollisista ryhmittymistä 

Williamsilla tuntui olevan eniten pahaa sanottavaa omia Jeesuksen sanaa 

ainakin omasta näkökulmastaan tunnustavia tovereitaan, kveekareita, 

kohtaan – jopa siinä määrin, että kirjoitti kolmantena tarkasteluun 

 
94 Williams 1645, 2-3. 
95 Chupack 1969, 98-99. 
96 Read 2005, 116-118 
97 Read 2005, 124-129 



Niko Koivistolainen Maallisista ja henkisistä aseista 21 

tulevan kirjansa pelkästään näiden vikoja ja puutteita koskien. Siihen 

perehdymme seuraavassa luvussa. 
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  4. KURJAAKIN KURJEMMISTA KVEEKAREISTA 

 

Tässä luvussa pääasiallisena lähteenä viimeinen tarkastelun alla olevista 

Roger Williamsin teksteistä, George Fox Digg’d Out of his Burrovves, Or 

an Offer of Disputation on Fourteen Proposalls Made this Last Summer 1672 

(so call’d) Unto G. Fox then Present on Rode-Island in New-England.98 

Jälleen tulen käyttämään lyhyempää nimeä, George Fox Digg’d Out of his 

Burrovves ajan sekä tilan säästämiseksi. 

 

Nimi on sikäli mielenkiintoinen, että se sanaleikin omaisesti viittaa 

kahteen kveekarien johtohahmoon, George Foxiin99 ja George Burrowsiin100 

101 – Williams siis kuin metsästäjä konsanaan kokee kaivavansa 

kveekarismin villipedon päivänvaloon tässä teoksessaan, jossa ruotii 

kyseistä uskonlahkoa ja kohtaamisiaan näiden kanssa. Tai kuten hän itse 

asian ilmaisee: 

 

Näinpä ainut viisas ja hyveellinen 

Kuningas nappaa viekkaimmankin ketun 

omasta kolostaan, ja kääntää tämän 

ylväät oletukset ja syytökset 

päälaelleen.102 103 

 

Viisaan ja hyveellisen Kuninkaan kuitenkin ollessa tässä tapauksessa itse 

Jumala, joka ohjeistaa Williamsin näiden ovelien villipetojen luo.104 

 

 

  4.1. George Fox Digg’d Out of his Burrovvesin taustoista 

 

Kuten edellä ilmaistu, Roger Williams ei koskaan vältellyt tuomitsevia 

sanoja mitä tahansa uskonnollisia näkemyksiä omaavia tahoja kohtaan 

 
98 Nimi suomennettuna: George Fox Kaivettuna Kolostaan, tai Väittelytarjous 

Neljästätoista Väitteestä jotka tänä Viime Kesänä 1672 (niin kutsutusti) 

Kirjattiin G. Foxille joka Silloin oli Rode-Islandilla New-Englandissa. 
99 Fox = Kettu. 
100 Burrows = Kolot, kaninkolot. 
101 Bejan 2017, 70. 
102 “Thus the only Wise and Righteous King catcheth the craftiest Foxes in ther 

own Burrowes, and turns their proud Surmises & Censures upon their own Pates” 

Tekijän oma suomennos. 
103 Williams 1676, 53-54. 
104 Williams 1676, 53. 
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silloin kun se hänen mielestään ansaittua oli. Hänen osallistumisensa 

alterkaatioihin kveekareiden – ”kirotun lahkon105” - kanssa vanhemmalla 

iällään olivat kuitenkin tässä suhteessa erillisessä asemassa niin 

mittasuhteittensa kuin vakavuutensakin suhteen – ja niistä kuohuttiin 

paljon jo aikanaan.106 Tämä huolimatta siitä, että Williamsilla ja 

Kveekareilla oli paljon yhteisiä intressejä kuten uskonnonvapauden 

puolesta puhuminen ja kirkollisverojen vastustaminen.107 

 

Kveekarit nousivat suosioon Englannin sisällissodan jälkeen. Monarkian 

restauraation jälkeen 1661 parlamentin noustessa ylimpään valtaan 

tavallisten kansalaisten oikeuksia ajavat levellerit alistettiin rankoin 

toimin ja monet näistä siirtyivätkin kveekareiden piiriin. Mikä ei 

puolestaan tarkoita, etteikö kveekareitakin olisi syrjitty ja vainottu, 

johtaen näidenkin emigroitumiseen kolonioihin. Erityisesti Länsi-Jersey 

oli suosiossa sillä siellä oikeudet edustukselliseen hallintoon olivat 

laissa taatut.108 

 

Vaikka kveekarit perustivat uskonsa perinteisiin, kalvinisteillekin 

tuttuihin puritaaniarvoihin ihmisestä oman sielunsa vartijana he vetivät 

ajatuksen yhtä askelmaa pidemmälle pitäessään papistoa ylimalkaansa 

turhanpäiväisenä väliaskeleena Jumalan ja ihmisen välillä. Muistakaan 

ihmisten laeista ja säännöistä he eivät tuntuneet niin tässä vaiheessa 

piitanneen, mm. vapauttaessaan petoksesta syytetyn William Harrisin 

vankilasta.109 

 

Williamsin kuitenkin innosti tekoihin – tai ainakin sanoihin – kveekarien 

johtohahmo George Foxin kiertue pitkin Rhode Islandia 1672. Williams oli 

lukenut hänen kirjoittamansa kirjan The Great Mystery of the Great 

Whore.110 Hän piti Foxin mietteitä niin Jumalaa pilkkaavina ja höperöinä, 

että kirjoitti 14 väitettä näitä vastaan ja neuvotteli kveekarien kanssa 

julkiseen väittelyyn ryhtymisestä.111 Niinpä hän lähtikin ”vanhoine 

luineen” soutamalla kohtauspaikaksi määrättyyn Newportiin112 – nyt lähes 

 
105 Alun perin ”The cursed sect”. 
106 Chupack 1969, 133-134. 
107 Brockunier 1940, 213. 
108 Curtis 2000, 34-35. 
109 Chupack 1969, 134-135. 
110 Nimi suomennettuna: ”Suuren Huoran Suuri Mysteeri”. 
111 Chupack 1969, 136-137. 
112 Williams 1676, 36-37. 
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70. vuoden iässä. Chupack tietää kertoa matkan olleen n. 30 mailia, eli 

siis n. 50 kilometriä.113 

 

Väittely oli monipäiväinen ja jäi Williamsin uran viimeiseksi.114 Julkinen 

debatointi oli kuitenkin varmasti tällä verissä, sillä kouluaikoinaan 

Cambridgessa oppilaiden ja tiedekunnan väliset väittelyt kaikenlaisista 

asioista olivat olleet lähes jokapäiväistä ”harjoittelua” opiskelun 

nimissä.115 Vähemmän yllättävästi kveekarit eivät onnistuneet kääntämään 

Williamsin päätä tämän vakaumusten suhteen, joskaan monien – mm. 

elämäkerturi Chupackin – mukaan tämä ei itsekään saanut juuri mitään 

hyödyllistä aikaiseksi.116 

 

Kenties siitä syystä hän sitten päätyikin kirjoittamaan George Fox Digg’d 

Out of his Burrovvsin, jossa kertaa paitsi koko väittelyn käänteineen ja 

sananvaihtoineen, myöskin sitä edeltävän yhteydenpitonsa eri asiaan 

liittyvien tahojen kanssa sekä eräänlaisena ”kulissien takaisena” 

kertomuksena myös yksityiskohtia vastaanotostaan ja siitä, kuinka 

suorituksensa asioiden esittämisessä mielestään kullakin hetkellä sujui. 

Kokonaisuutena sitä voisi pitää Williamsin tyhjentävänä yrityksenä 

vastata tähän ”kveekarikysymykseen” parhaan tietonsa ja taitonsa 

mukaisesti. 

 

 

  4.2. Kveekarit piikkinä Williamsin lihassa 

 

Valtaosa George Fox Digg’d Out of his Burrovvesia kuluu erilaisista 

raamatun, jumaluuden ja uskon luonteen detaileista kiistelyyn ja tämä on 

kaikille paitsi kenties uskonnon tutkijoille vähemmän hedelmällistä – 

saati mielenkiintoista – materiaalia. Edellä esitetynkään läpi käyneelle, 

saati sitten yleensä Roger Williamsiin tutustuneelle ei liene mikään 

yllätys hänellä olleen vakavia, poikkeavia näkemyksiä kaikensorttisten 

tahojen kanssa näistä asioista. George Foxin tekstit ovatkin Williamsista 

yksiselitteisesti loppujen lopuksi ”kehnoja ja ontuvia117”.118 

 
113 Chupack 1969, 137. 
114 Chupack 1969, 136-137. 
115 Chupack 1969, 29-30. 
116 Chupack 1969, 144. 
117 Alun perin: “poor and lame”. 
118 Williams 1676, 277. 



Niko Koivistolainen Maallisista ja henkisistä aseista 25 

 

Kiinnostavimmaksi piirteeksi tutkimuksemme luonnetta kohtaan nouseekin 

juuri kysymys siitä, mikä erotti kveekarit monista muista aikalaisistaan 

uskonlahkoista. Eihän Williams sentään, useasti kuohahtaneista 

syytöksistään huolimatta, aivan kaikista kokonaista, päälle 500-sivuista 

syytösopusta kirjoittanut tai monipäiväisiä väittelyitä näiden huonoista 

näkemyksistä organisoinut. Tämän perustama Providencekin usein koetaan 

yrityksenä järjestää juuri demokraattista maaperää eri uskonnollisia sekä 

muitakin näkemyksiä omaavien tahojen yhteiseen käyttöön.119 George Fox 

Digg’d Out of his Burrovvesin luettua mieleen tuleekin helposti kuva, 

että Williamsilla on tosiaankin ollut jotain perin erityistä juuri 

kveekareita vastaan. 

 

Pelkkien teologisten kiistanalaisuuksien lisäksi Williams ruotii myös 

vastustajiensa henkilökohtaisia ulottuvuuksia. Hän kertoo erään heistä 

kutsuneen häntä ”sokeaksi typerykseksi120” avoimella kadulla, eikä Fox 

itse vaivautunut hänen väitteisiinsä henkilökohtaisesti perehtymään.121 

Vanhukseksikin olivat Williamsia puheissaan riipineet122.  

 

Williams oli myös käärmeissään joutuessaan väittelemään kveekareita 

vastaan yksin kun näitä taas oli monta samalla asialla;123 usein vielä 

keskeyttäen tämän puheenvuorot, vaikka Williamsin taas tarjotessa kaiken 

mahdollisen kohteliaisuuden vastustajilleen: 

 

...mutta kun hän oli saarnansa 

lopettanut ja minä kerännyt hitusen 

tyyneyttä ja puheenvapautta, 

välittömästi ennen kuin olin saanut 

yhtä lausetta lopetettua; se 

pragmaattinen ja loukkaava taho W. 

Edmundson pysäytti ja keskeytti minut 

niin että avoimesti valitin 

sivistymättömyydestä ja 

 
119 Brockunier 1940, 282-284. 
120 Alun perin: ”blind sot”. 
121 Williams 1676, 6-7. 
122 Williams 1676, 47. 
123 Williams 1676, 38. 
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epäinhimillisyydestä: että 

kuunneltuani kärsivällisesti heidän 

kaksi saarnaansa oli heidän istuttava, 

ja maalaisjärkikin sanoi, että oli 

vuoroni puhua...124 125  

 

Tähän tilannetta valvova apulaiskuvernöörikin joutuu eräässä vaiheessa 

puuttumaan.126 

 

Väittelyn toisena aamuna Williamsin kurkku oli ilmeisestikin kipeänä 

edellisen päivän kiivaasta äänenkäytöstä ja tämän jalkojen kastumisesta 

ja tästä johtuvista vaikeuksistaan ilmaista itseään kveekarit syyttivät 

tätä humalassa puhumaan tulemisesta eivätkä olisi antaneet tämän jatkaa 

väittelyä.127 Tämä vaikuttaa ärsyttäneen Williamsia suuresti ottaen 

huomioon kuinka yksityiskohtaisesti hän panostaa tilanteen oikean laidan 

selvittämiseen ja väitteen pöyristyttävyyteen teoksessaan. 

 

George Fox Digg’d Out of his Burrovvesin mukaan kveekarit myöskin, 

rehellisesti teoksen tekijän väitöksiin vastaamisen sijaan, kaivautuivat 

kuvannollisiin juoksuhautoihinsa tai - jälleen kettumetaforaa 

hyödyntääkseen - koloonsa vain johtajansa lausahduksia laiskasti 

toistellen.128 Parin ensimmäisen päivän pitkälliset tuokiot saivat 

kveekarit myöskin vallan väsymään ja tympääntymään, ja nämä 

huiputtavatkin Williamsin lupaamaan jatkossa pysyä varttitunnissa per 

käsiteltävä syytös.129 

 

Tämä kaikki kalskahtaa siltä, että Williamsia eivät niinkään välttämättä 

edes ärsyttäneet kveekarien eri näkemykset uskontonsa elementeistä – niin 

mittavia kuin varmasti olivatkin. Välillä teosta lukiessa tulee melkeinpä 

mieleen, että vääntelyt vaikkapa Jeesuksen tai Taivaan luonteesta olivat 

 
124 ”...but when he had finished his Sermon and I had gained a little calm and 

liberty of Speech, immediately before I could finish one Sentence; that 

Pragmatical and Insulting Soul W. Edmundson stopt and Interrupted me, so that I 

openly complained of incivility amd inhumanity: that hearing patiently their two 

Sermons, they were set down and common Reason said that it was my turn to 

speak...” Tekijän oma suomennos. 
125 Williams 1676, 99. 
126 Williams 1676, 58. 
127 Williams 1676, 65-67. 
128 Williams 1676, 92. 
129 Williams 1676, 104-107. 
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enemmän savuverho johon Williams saattoi taitella oman 

vastenmielisyytensä kveekareiden hyvän keskustelun sääntöjen 

noudattamattomuutta kohtaan. Kun Williams oli valmiina kohtaamaan 

vastustajansa pystypäin ja hankaluuksista piittaamatta, nämä kiertelivät 

ja kaartelivat, huutelivat ja välttelivät näin riisuen tunnetun 

saarnamiehen tehokkaimmasta aseestaan.  

 

Perry Miller myöskin huomioitsee oivasti, kuinka monet Williamsin 

aiemmista, henkilökohtaisista vastustajista Rhode Islandin alueella 

olivat kääntyneet kveekareiksi, mikä ei varmasti auttanut tämän 

antipatioissa heitä kohtaan.130 Ja tästä pääsemme tietysti heidän jo 

mainittuun perinteeseensä olla noudattamatta hirveästi muitakaan kuin 

diskurssiivisia, yhteiskunnallisia tapoja. 

 

Varsin eri hengessä kuin mistä heidät on sittemmin opittu tuntemaan,131 

Williamsin ajan kveekarit nähtiinkin tähän aikaan laajalti 

yhteiskunnallisen rauhan uhkana. Paitsi että eräät uskonnolliset 

näkemyksensä olivat puritaaneille hyvinkin harhaoppisen luonteisia, nämä 

tapasivat myös uhmata kaikin keinoin julkista järjestystä. Vielä enemmän 

hurjistusta aiheuttivat näiden uskonnolliset hurmokset, jotka 

ulkopuolisesta muistuttivat enemmänkin demonin riivauksen valtaan 

joutumista132 sekä tottumuksensa häiritä muiden jumalanpalveluksia ja 

vaikkapa heittäytyä alasti.133 

 

Teresa M. Bejan johtaa tästä syystä Williamsin koko inhon kveekareita 

kohtaan juontuvan juuri näiden kohteliaan käytöksen puutteesta134 ja 

varmasti se onkin osa asiaa. Jossakin määrin sen voi kuitenkin nähdä myös 

osana isompaa kudosta: Williamsin yleistä kaipuuta uskonnolliseen 

vapauteen ja julkiseen rauhaan jotka jyrkästi toisistaan erotettuina 

mutta juuri siksi samalla toisiaan tukien toimivat yhteisesti. 

 

Bloudy Tenet of Persecutionissa Williams määritteleekin yhteiskunnallisen 

järjestyksen yhdeksi tärkeimmistä, säilyttämisen arvoisista asioista – 

 
130 Miller 1953, 243 
131 Chupack 1969, 134. 
132 Hamm 2003, 23. 
133 Hamm 2003, 26. 
134 Bejan 2017, 70-76. 
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samassa lomassa kun pyrkii vastustamaan uskonnollista vainoamista. Joten 

selkeästikään konseptit eivät hänen mielessään olleet tällöinkään 

mitenkään ristiriitaisia. 

 

Niin usein ovat Maan päällä nöyrät ja 

rauhanomaiset paneteltuina 

kapinallisiksi, puolueellisiksi, 

rauhanrikkojiksi, vaikka eivät puutu 

valtioon tai sen herroihin vaan 

jumalaisuuden sekä hengellisen 

luonteeseen; samalla kun nämä 

panettelijat itse ovat niitä rauhaa 

tahtomattomia ja julkisen rauhan 

rikkomisesta syyllisiä.135 136 

 

Ja varmasti ne olivatkin juuri nämä piirteet, jotka kveekareissa 

Williamsia ärsyttivät – etenkin kun kveekarit olivat tällöin vielä 

tunnettuja hyväksi käytettävien porsaanreikien etsinnästä lakikirjoista137 

sekä uskonkappaleittensa tuputtamisesta vaikkapa alasti riehuen.138 Tämän 

jos minkä saattoi Williams nähdä julkisen rauhan rikkomuksena josta 

kuuluu rangaista; toleraatiota eli ei. 

 

Kveekareiden – ja eritoten kveekarinaisten – vaatteettomuutta Williams 

kauhisteleekin George Fox Digg’d Out of his Burrovvsissa useaan 

otteeseen.139 Tätä alastomuutta hän vertaa alkuperäiskansojen ja 

prostituoitujen alastomuuteen mikä ei kuulosta järin mairittelevalta 

ketään näistä ihmisryhmistä kohtaan: 

 

...naistenne ja neitojenne alasti 

riisuminen; villeyttä ja barbaariutta 

 
135 ”So commonly the meeke and peacable of the earth are traduced as rebels, 

factious, peace-breakers, although they deale not with the State or State-

masters, but matters of Divine and Spirituall nature, when their traducers are 

the only unpeacable, and guilty of breach of Civill peace” Tekijän oma 

suomennos. 
136 Williams 1644, 40. 
137 Hamm 2003, 25. 
138 Chupack 1969, 134. 
139 Williams 1676, To the People Called Quakers kappale 10; sivut 17; 43; 134, 

jne. 
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pahempi tapaus johon kykenevät vain 

julmurit ja joskus intiaanit - ja 

humalaiset huorat, kun kaikki kainous 

ja järki on ylenmääräiseen 

kännäämiseen kaikonnut. Kuka ei voisi 

kauhistua ajatellessaan moista 

huorahtavaa ja hirviömäistä julkeutta, 

moista helvetillistä yllykettä 

saastaisiin himoihin, ja vielä Jumalan 

Hengen pyhimmän nimen alla.140 141 

 

Williamsilla olikin selkeästi kuva paitsi kohteliaisuudesta, myös 

sukupuolirooleista joilla hänen näkemyksensä mukaisesti selkeästi oli 

vaikutusta julkisen rauhan sujuvuuden sekä säilymisen suhteen. ”Yllyke 

saastaisiin himoihin” -kohta kuulostaakin klassiselta puritaanipuheelta 

ja nykymaailmassa arvostellulta periaatteelta siitä kuinka naisen 

seksuaalisuus aktivoisi läheisiä miehiä paheelliseen toimintaan. 

 

Teoksessaan Williams perehtyy kuvaansa hyveellisestä naisellisuudesta 

tarkemminkin: 

 

Miesten ja naisten alastomuus on 

eroltaan suuri kaikissa maissa. Naisen 

häpy on Jumalan asettama sekä 

sovittama peittelyä, vetäytymistä ja 

kotona pysyttelyä varten, sekä 

kainosteluun ja sievistelyyn. [...] Ja 

jopa alastomat barbaarit itse, jotka 

kärsivät miespuolisten lastensa 

viihtyä vaatteitta noin seitsemänteen 

ikävuoteen asti peittävät kyllä 

naisenpuolensa syntymästä: näin 

 
140 ”...the stripping Naked of your Women and Maidens; a case worse then Savage 

and Barbarous, only practised by the Bruites, and sometimes by Indians, and 

Whores in their drink, when all Modesty and Reason is overwhelmed with more then 

common Drunkenness. Who can but abhor to think of such whorish and monstrous 

Immodesty, such an hellish Incentive to filthy Lusts, and that under the most 

holy name of the Spirit of God”. Tekijän oma suomennos. 
141 Williams 1676, 28. 
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sanotaan totta olevan Brasiliasta ja 

muista julmista paikoista missä villit 

elävät, vaikka ovat kannibaaleja, 

ihmissyöjiä jne. sekä muuten 

barbaareja; paitsi humalassa ja 

hulluudessa.142 143 

 

Naisella oli siis selkeästi oma, yhteiskunnallinen ja koko Jumalaista 

järjestystä ylläpitävä roolinsa Williamsin maailmassa – ja tätä 

kveekareiden toiminta sitten varmastikin uhkasi. He olivat Williamsille 

näitä ”humalaisia ja hulluja” jotka eivät tajunneet asioista edes 

”jumalattoman villin” vertaa. 

 

Kveekarit olivat monellakin tapaa tällä tasolla pahimmista pahimpia, 

sillä Williams kirjoittaa jopa egyptiläisten ja etiopialaisten peittävän 

”salaiset osasensa144” vaikka riepuihin jos eivät muuta käsiinsä 

saaneet.145 

 

Tässä tapauksessa myös eräs asia erottaa kveekarit – samoin kuin 

edellisen luvun alkuperäisväestönkin – tekstikatkelmassa mainituista 

brasilialaisista tai yläpuolella viitatuista egyptiläisistä ja 

etiopialaisista: niin positiivisemman kuvan jättänyt alkuperäisväki kuin 

Williamsia ärsyttäneet kveekaritkin olivat hänelle arkista jokapäivää, 

kun Brasiliassa, Egyptissä tai Etiopiassa hän ei tiettävästi ikinä 

vieraillut eivätkä käsilläni olevat lähteet mainitse hänen sikäläisen 

väen kanssa muutenkaan olleen interaktiossa. Onkin syytä miettiä, 

millainen merkitys oman käden tuttavuudella on ihmisen mielipiteiden 

muodostumiseen – kuka tietää olisiko Williams päätynyt myös puolustamaan 

vaikkapa mainittuja brasilialaisia jos olisi näiden kanssa ollut samalla 

lailla tekemisissä kuin amerikan alkuperäisväestön? Onko osassa hänen 

 
142 ”The difference of Nakedness of Mankind and Womankind is very great in all 

Nations. The Sex of Women is more fitted and framed by God for a Covering, for 

Retiredness and keeping at home and for Modesty and Bashfulness. [...] No nor 

from the naked Barbarians themselves, who though they suffer their Male Children 

to go naked till about seven years old, yet cover they heir Females from their 

birth: Tis true it is said in Brasil and other bruitish places some Savage 

bruits go so, but they are Canibals, Men-eaters &c. and other Barbarians do not 

for except in Drunkenness and Madness” Tekijän oma suomennos. 
143 Williams 1676, 62. 
144 Alun perin “secret parts” 
145 Williams 1676, 61. 
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sallivuuttaan myös kysymys siitä, että oppiessamme tuntemaan toinen 

toisiamme paremmin ikävät ennakkoluulomme ja kuulopuheen mukana syntyneet 

harhakäsityksemme alkavat helpommin väistyä – ellei kyseessä ole sitten 

fundamentaalimpi, ihmisen perusluonteiden epäsovinnaisuudesta kumpuava 

vihanpito, kuten vaikuttaisi kveekareiden tapauksessa olevan? 

 

Eikä pelkästään kveekarinaisten alastomuus joutunut Williamsin arvostelun 

kohteeksi, vaan heidän naiskuvansa ylimalkaansa. Teoksessaan hän 

kertaakin pörmistyneen oloisena kertomuksen siitä kuinka kritisoidessaan 

kveekarinaisten saarnaamista yksi näistä paitsi keskeytti hänet, myös 

vaati vastaamaan itselleen – naiselle, julkisesti! – ja että eräs 

kveekarimiehistä, J. Nicols, nousi ylös ja ilmaisi ihmisen kelpaavan 

Jeesukselle sukupuoleen katsomatta. Williamsilla oli sanojensa mukaan 

ollut tekemistä oman kärsivällisyytensä ja kohteliaisuutensa kanssa tässä 

tilanteessa.146 

 

Williams vertaakin kveekareita libertiineihin, jotka sanojensa mukaisesti 

Saatana nostatti protestanttireformaation aikaan vanhojen manikealaisten 

ja gnostikkojen raunioista, jotka puolestaan olivat muiden ”vähempien 

käärmeiden147” kanssa tulleet Paavin, ”seitsenpäisen ja kymmensarvisen 

lohikäärmeen148” nielaisemaksi – näin samalla liittäen kveekarit myös 

kovasti inhoamiinsa katolilaisiin.149 

 

...mutta kuten kun varkaat, jonglöörit 

ja väärentäjät tulevat tutkittaviksi, 

heidän häpeämättömät sanansa ja 

kiroilunsa todistetaan pelkäksi 

huorien ja porttojen somisteiksi? Näin 

paavilaisten, kveekarien ja kaikkien 

fanaattisten, muodollisten, 

lihallisten protestanttien 

paholaismaiset opit sekä 

paholaismaiset keksinnöt ja 

 
146 Williams 1676, 18-19. 
147 Alun perin ”lesser serpents” 
148 Alun perin ”a Dragon with seven Heads and ten Horns” 
149 Williams 1676, 42-43. 
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mielenheilahdukset todistetaan myös 

[...].150 151 

 

Huomaamme jälleen kerran, kuinka Williams sitoo lihallisuuden osaksi 

paholaismaisuutta näin sitoen inhoamiensa näkemysten koko tapakulttuurin 

osaksi yhteiskunnallisen rauhan uhkaa. Myöskin on mielenkiintoista, että 

Roger Williams leimaa vastustajansa fanaattisiksi – mitä tuolloiset 

kveekarit varmasti, niin oman kuin etenkin meidän aikamme mittapuulla 

olivatkin, mutta samalla irroittaen itsensä tästä kontekstista vaikka 

tämänkin lainauksen sanankäyttö ei hänestäkään varsinaisesti kovin 

moderaattia kuvaa antane. 

 

Kuten jo kerrottu, aiemmin käsitellyssä The Bloudy Tenet of 

Persecutionissa Williams jakaa vallankäytön kahteen osaan: maalliseen ja 

henkiseen. Tarkimmillaan hän erittelee asian näin, tässä materiaalisia 

ulottuvuuksia koskien: 

 

...maailman alusta lähtien on Jumala 

aseistanut isiä, mestareita ja 

virkamiehiä rankaisemaan 

pahantekijöitä [...], rankaisemaan 

sellaisia syntisiä kun käyvät vastoin 

yhteisön, perheiden, kylien, 

kaupunkien, kuningaskuntien hyvyyttä 

ja rauhaa: näiden valtiot, 

hallitukset, kuvernöörit, lait, 

rangaistukset ja aseet ovat kaikki 

julkista laatua. Ja siksi ei 

vanhempain tai virkamiehistön 

tottelemattomuutta eikä murhaamista ja 

riitelyä, epäpuhtautta tai 

säädyttömyyttä, varkautta tai 

kiristystä pidä jättää rauhaan [...] 

 
150 “But as Thieves Iuglers, and Counterdiets when they come to Examination, 

their Impudent sayings and Swearings prove but the paints of Whores and Harlots? 

So do the Devilish Doctrines and Devilish Conceit and Fancies of Papists, 

Quakers, and all Fanastick, Formal, Carnal Protestants [...]” Tekijän oma 

suomennos. 
151 Williams 1676, 184-185. 
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vaan parhaiten julkista turvallisuutta 

taiten tukahduttaa.152 153 

 

Henkisestä puolesta Williams toteaa näin: 

 

...Kristus Jeesuksen kuningaskunnassa, 

jonka valtakunta, varuskunta, lait, 

rangaistukset, aseet ovat henkistä ja 

sielullista laatua, ei hän salli 

epäkristittyjen jumalankuvanpalvojien, 

kiristäjien, toisen omaisuutta 

kaipaavien jne. jäävän rauhaan, vaan 

epäpuhtaiden ja lepraisten 

työnnettäväksi esiin, vanhan taikinan 

hävitettäväksi, synnissään itsepäisten 

henkisesti kivitettävän kuoliaaksi ja 

Israelista karkoitettavaksi; ja tämä 

kaikki eteenpäin monessa eri asteessa 

hellästä nuhtelusta yksityisesti tai 

julkisesti, tapauksen luonteen 

mukaan.154 155 

 

Tai kuten hän toisaalla ytimekkäämmin asian muotoilee: 

 

...koen, että maalliset aseet ovat 

mitä epäsoveliaimpia ja -sopivimpia 

 
152 ”...from the beginning of the world, God hath armed Fathers, Masters, 

Magistrates, to punish evill doers [...], such sinners as trasgresse against the 

good and peace of their Civill state, Families, Townes, Cities, Kingdomes: their 

States, Governments, Governors, Lawes, Punishments and Weapons being all of a 

civill nature, and therefore neither disobedience to parents or Magistrates, nor 

murther nor quarrelling, uncleanesse nor laciviousnes, stealing nor extortion, 

neither ought of that kinde ought to be let alone [...] but feasonably to be 

supprest, as may best conduce to the publike safety” Tekijän oma suomennos. 
153 Williams 1644, 47. 
154 ”...in the Kingdomes of Christ Jesus, whose kingdome, officers, lawes, 

punishments, weapons are spirituall and of a Soule-nature, he will not have 

Antichristian idolators, extortioners, covetuous &c. to be let alone, but the 

uncleane and lepers to be trust forth, the old leaven purged out, the obstinate 

in sinne spiritually stoned to death, and put away from Israel; and this by many 

degrees of gentle admonition in private and publike, as the case requires” 

Tekijän oma suomennos. 
155 Williams 1644, 47. 
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henkisen valtion ja kuningaskunnan 

asioissa, vaikka maallisen valtion 

asioissa ovatkin soveliaita ja 

sopivia.156 157 

 

George Fox Digg’d Out of his Burrovvesin luettua voikin mielestäni 

argumentoida, että Williams vastusti kveekareita molemmilta suunnilta 

tätä tarkasti kahtiajakoista maailmankuvaansa. 

 

”Henkisen valtion” asioissa kveekarit olivat ilman muuta epäkelpoja; 

Williamsin lukemattomat, raamatulliset perustelut sekä kveekareiden 

vertaaminen katolilaisiin, juutalaisiin ja muihin tämän mielestä 

hyväksymiskelvottomiin ”epäkristittyihin” jo todistaa tästä. ”Maallisen 

valtion” puolesta kveekarit eivät ehkä olleet ”murhaajia” tai ”varkaita” 

mutta Williamsin näkemyksen mukaan kylläkin ”säädyttömiä” alasti 

heittäytymisineen ja jos eivät riitelijöitä itse, ainakin riidan 

aiheuttajia jumalanpalveluksia häiritsemällä ja Williamsiakin 

pilkkaamalla tai syyttelemällä milloin mistäkin. 

 

Tällaisia julkisen rauhan häiritsijöitä Williams ei halunnut omille 

alueilleen – ja George Fox Digg’d Out of his Burrovvsissa hän käyttää 

molempien näiden ”tasojen” tai ”valtioiden” valtuuksia hyökätäkseen heitä 

vastaan. Varmasti juurikin sen tähden kveekareiden huonoksi koettujen, 

henkilökohtaisten ominaisuuksien päivittelykin on oleellista 

normaalimpien, raamatullisten argumenttien joukossa. 

 

Williams ei kuitenkaan ikinä varmista, mikä olisi sovelias ”maallinen” 

rangaistus kveekareiden ”maallisista” rikoksista. Hän ei mene 

yksityiskohtiin soveliaista rangaistusmuodoista missään lukemassani 

teoksessaan. Mutta voinemme ainakin olla varmoja, että fyysinen väkivalta 

– puhumattakaan kuolemantuomiosta – tai pakkokäännyttäminen niihin tuskin 

kuitenkaan kuuluivat. 

 

 
156 ”...I first observe, that civill weapons are most improper and unfitting in 

matters of the Spirituall state and kingdome, though in the civill state most 

proper and sutable” Tekijän oma suomennos. 
157 Williams 1644, 71. 
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Williamsin ajatukset näyttäytyvät tästä kahden, erillisen maailman 

näkökulmasta yhtäjaksoisilta: hän ei halua pakkokäännyttää 

kveekareitakaan. Hän saattaa kutsua heitä kaikilla pahoilla termeillä 

jotka keksii – nimetä ”pahamaineisesti syyllisiksi maanpetturuudesta 

Kuninkaiden Kuningasta, herraamme Jeesusta158” vastaan – mutta erotti 

tässäkin aina, puhuiko hengellisellä vai maallisella tasolla.159 

Kveekareidenkin hellää kohtelua lain edessä eräässä tapauksessa tämän 

tiedetään jopa kehuneen.160 

 

Professori Samuel Hugh Brockunier jopa argumentoi, että kveekarien 

kohtaama, fyysinen vastustus muualla Amerikan kolonioissa ja se, ettei 

tämä estänyt uusia käännynnäisiä liittymästä näiden riveihin jopa todisti 

Williamsin ajatuksen siitä, etteivät kilpailijoita kestämättömät uskonnot 

voineet säilyä ja levittää omaa uskoaan väkivallan pelolla.161  

 

Kveekarit olivatkin uhka molemmilla näillä mainitulla, 

maailmankatsomuksellisella tasoilla ja tämä puolestaan erotti heidät 

monista Williamsin maailmankuvan haastajista – vaikkapa edellisessä 

luvussa käsitellyistä alkuperäisasukkaista. 

 

 

 

  

 
158 Alun perin ”High Treason against the King of Kings, the Lord Jesus” 
159 Williams 1676, 101. 
160 Brockunier 1940, 250. 
161 Brockunier 1940, 248-249. 
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  5. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

 

Roger Williams -teoksessaan Perry Miller sanoo: 

 

...Williams vaati sekä lain ja 

järjestyksen tarvetta, että samaan 

aikaan suurinta sallivaisuutta sekä 

julkisen rauhan laveinta määrettä 

jokaiselle näkökulman sävylle, olkoot 

kuinka pölkkypäisiä hyvänsä.162 163 

 

Tästä voisi helposti nähdä ristiriidan tämän kirjoituksen edellisessä 

luvussa esitetyn kanssa. Vai missä välittyy sallivaisuus kveekarien 

näkökulmia kohtaan? Onkin huomionarvoista ettei Miller käsittele koko 

tätä kveekaririitaa teoksessaan kuin hyvin pintapuolisesti. Sen sijaan 

lainauksen ensimmäisen osan suhteen hän saattoi osuakin kuvainnolliseen 

maaliinsa. 

 

Teoksessaan Mere Civility Teresa M. Bejan argumentoi että Roger 

Williamsille kaikki alkoi ja päättyi tämän kohteliaisuuskäsityksestä. 

Asiasta voi varmasti toki väitellä, mutta mielestäni on mahdollista 

väittää myös että kohteliaisuus oli vain osa isompaa kudosta: yleistä 

järjestystä yhteiskunnassa jota oli suojeltava keinoin mine hyvänsä. 

Yhteiskunta, sikäli kun me sen ymmärrämme, sitten puolestaan näyttäytyy 

toisena puolikkaana Williamsin maailmankaikkeutta, eräänlaisena jininä 

hengellisen, sielullisen ja omatunnollisen jumaluusmaailman jangille. 

Eikä näitä pitäisi sekoittaa keskenään. 

 

Tästä näkökulmasta Williamsin kirjoituksia voi pitää rationaalisina ja 

johdonmukaisina. Myös kveekarit syyttivät erinäisiä kolonioiden alueita 

heidän uskonnollisesta vainoamisestaan ja vähemmän yllättävästi Williams 

kiistää moiset väitteet täysin.164 Hänen kirjoituksensa George Fox Digg’d 

Out of his Burrovvesin voikin nähdä eräänlaisena The Bloudy Tenet of 

 
162 ”...Williams insisted on the need for law and order, and at the same time on 

the utmost allowance within the broad confines of civil peace for every shade of 

opinion, even the most foolish” Tekijän oma suomennos. 
163 Miller 1953, 257. 
164 Williams 1676, 22. 
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Persecutionin ajatusmaailman asettamisena konkretiaksi: sinä 

argumentaationa, jota puolustaakseen Williams kirjoitti tämän aiemman 

teoksensa. Ehkäpä hänen uskonnolliset perustelunsa olivat juurikin näitä 

kveekareita kohtaan kohdistettuja ”helliä nuhteluita” joista aiemmin 

mainittiin.  

 

Ehkäpä Williamsin George Fox Digg’d Out of his Burrovvesissa usein 

esiinnostamat eroavaisuuden kveekareiden Jumalan hurmiossa tärisemisestä 

ja sen hänen näkemyksensä mukaan eroamisesta vaikkapa Mooseksen ja 

Daavidin Jumaluuden edessä vapisemisesta165 juontavat juurensa siihen, 

että tällä hän saa tuotua hienovaraisesti esiin heidän uskonsa 

epäaitouden, joka – kuten opimme alkuperäisasukkaita käsittelevässä 

luvussa – oli Williamsille tärkeää. Hyvin toimiminen ei yksistään riitä, 

vaan täytyy myös täydestä sydämestään uskoa hyvään ”oikein”. 

 

Tämä ilmenee myös The Bloudy Tenet of Persecutionista, jossa hän jälleen 

aprikoidessaan kristittyjä käyttämässä maallista valtaa hengellisten 

erimielisyyksien ratkaisemiseen näin: 

 

Minusta, jos nämä yksityiskohdat ja 

muutkin pelolla ja vapinalla kaikkein 

korkeimman edessä tarkastellaan, 

ilmestyy heidän sydämiensä mahtava 

petos heille, ja kuinka syyllisiksi he 

osoittautuvatkaan kun ovat kaikkein 

korkeimman tuomion edessä Pyhät 

kirjoitukset vääntäneet.166 167 

 

Siinä Bejan lienee oikeassa, että on toki väärin nähdä Williams 

minkäänlaisena, nykyaikaisena tasa-arvon vaalijana tai muunakaan 

liberaalina. Nykynäkökulmasta Williamsilla oli erityisen jyrkkiä 

näkemyksiä joita hän ei myöskään epäillyt tuoda ilmi; mahdollisesti jopa 

oman asemansa ja maineensa uhalla. Monet tutkijat - ymmärrettävästi 

 
165 Williams 1676, 41-42. 
166 “I say if these particulars and others bee with feare and trembling in the 

presence of the most high examined; the wonderful deceit of their owne hearts 

shall appeare unto them, and how guilty they will appeare to be of wrestling 

this Scripture before the Tribunall of the most high” Tekijän oma suomennos. 
167 Williams 1644, 73. 
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etenkin yhdysvaltalaisesta uskonnollisen vapauden kentästä ponnistavat – 

tahtoivat kuitenkin nimenomaan nostaa Williamsin esille melkeinpä 

modernin ajatusmaailman airueena.  

 

Esimerkiksi Edwin S. Gaustad maalaa koko USA:n kuulun vapausunelman 

peittelemättömästi Williamsin aikaansaannokseksi mikä mahtaa kuitenkin 

olla melkoista liioittelua – puhumattakaan sen epäsopivuudesta 

Williamsista tässä työssä rakentamamme kuvan kanssa.168 Samoin Brockunier 

aloittaa teoksensa The Irresponsible Democrat kertomalla lukijalleen 

Yhdysvaltain vallanvaihdon tarinan alkaneen juuri samaisesta 

henkilöstä.169 

 

Toisaalta kuitenkin juuri tämä jyrkkä erottelu maallisten ja hengellisten 

oikeustoimien välillä tekee hänestä mielenkiintoisen henkilöksi joka eli 

aikana, jolloin erinäiset kirkonkiroukset, noitaoikeudenkäynnit sekä 

uskonnolliset vainot olivat yleisiä. Olihan brittienkin sisällissodalla 

vahvasti uskonnolliset juuret, eikä koko reformaatiosta lukuisine, 

maailmankatsomuksellisine selkkauksineen ollut Williamsin syntyessä 

kulunut pitkäkään tovi. 

  

Väiteltyään kveekareiden kanssa pitkällisesti esimerkiksi Pyhästä 

Hengestä ja Jeesuksen luonteesta, Williams päättää näitä vastaan 

kirjoitetun teoksensa näihin sanoihin: 

 

Mutta vaan pelkään G. Foxin olevan 

niin innoissaan ajatuksesta istua 

Kristuksen kanssa Taivaallisissa 

paikoissa hänen väitetyn Pyhän 

Henkensä välittömistä käskyistä että 

Jumala puhuessaan näille alhaisille 

madoille kuin miehille konsanaan ja 

näiden ulkoisten olemusten löyhkän 

osuessa Hänen sieraimiinsa, mikä jos 

totta on, ja totta korjaamattomasti, 

kaipaanpa, ja kaipaavat kaikki Jumalaa 

 
168 Gaustad 2001, 83. 
169 Brockunier 1940, V. 
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ja omaa pelastustaan kaipaavat pakoa 

[...] sillä Hänen vihansa virtaa tämän 

päälle hengellisinä inkrementteinä, ja 

Hän tulee tämän päälle kaatamaan niin 

hengellisiä kuin ruumiillisiakin 

kidutuksia halki iankaikkisen.170 171 

 

Näemme, että vain Jumala on tämän Williamsin maailmallisen kahtiajaon 

yläpuolella, viimeisenä tuomarina. Onkin mielenkiintoista, että juuri 

Williams teki tämän vedon maallisen ja kirkollisen vallan väliin, vaikka 

itse eri vaiheissa elämäänsä käytteli molempia näistä mahdeista.  

 

Ymmärrettävästi Williamsia on käsitelty eniten juuri Yhdysvaltalaisessa 

tutkimuksessa. Sielläkin hän on ollut usein varsin vähälle huomiolle 

jäänyt etenkin kuolemansa jälkeen, kunnes itsenäistymistaistelut nostivat 

hänet osaksi kolonian vapaudenkaipuun perinnettä. Ja ainakin Brockunier 

näkee hänet myös osainnoittajana Ranskan suuren vallankumouksen 

periaatteiden suhteen.172 Maailman globalisoituessa myös ajatukset 

esimerkiksi sanan- tai uskonnonvapaudesta muuttuvat globaaleimmiksi, ja 

näin myös Williamsin ajatusten voi nähdä saavan enemmän kansainvälisiä 

merkityksiä ajan kuluessa. Myös osana demokraattisten ajatusten 

kehittymistä voi Williamsin nähdä ja tämäkin puheenaihe jatkaa 

keskustelujen innoittamistaan yhä.173 

 

Roger Williams on ehdottomasti kiehtova hahmo, jonka mielipiteissä on 

paljon kiinnostavia yhtymäkohtia niin Yhdysvaltojen perustuslain kuin 

aluksi puhutun sananvapauskeskustelummekin kannalta. Tuskinpa hänen 

ajatuksensa suoriltaan nykypäivään johdettavissa ovat, mutta ne voivat 

ainakin osaltaan avata meille kuinka eri tavoin ihmiset ovat tällaisia 

asioita omina aikoinaan käsittäneet. Williamsista ja tämän ajattelusta 

 
170 ”But alas I fear G. Fox is so taken up with his sitting with Christ in 

Heavenly Places, with Immediate Dictates of his supposed holy Spirit: That Gods 

speaking thus to his poor Worms after the way of Men, and by these outward means 

stinks in his Nostrils; which if so, and so Irrecoverably, I desire, and desire 

all that love God and their own Salvations to flee [...] for his Viol is pouring 

on him in Spiritual Indgements, and shall be pouring on him in Spiritual and 

Corporal Torments to all Eternity”. Tekijän oma Suomennos. 
171 Williams 1676, 503. 
172 Brockunier 1940, 285. 
173 Brockunier 1940, 289. 
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saisikin helposti tehtyä lisätutkimusta, esimerkiksi vertaamalla häntä 

joihinkin muihin aikalaisiinsa ja näiden käsityksiin samankaltaisista 

teemoista. 
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