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G . G. ROSENQVISTIN NÄKEMYS
KULTTUURIN EETTISESTÄ PERUSTASTA

Georg Gustaf Alexander Rosenqvistia (1855—
1931) on tutkimuksessa pidetty suomalaisen

kristillisen kulttuurikeskustelun nykyaikaisen
vaiheen aloittajana. Tämä teologi, kulttuurifilo-
sofi ja poliitikko kävi aktiivista keskustelua ajan-
kohtaisista kulttuurikysymyksistä 1890-luvulta
alkaen 1920-luvulle saakka.1 Kysymys uskonnos-
ta ja kulttuurista kiinnosti 1800-luvulla niin sa-
nottua välitysteologista suuntaa, jonka merkittä-
vimpiä edustajia Suomessa olivat Rosenqvistin li-
säksi professorit A. F. Granfelt ja F. L. Schauman.
Rosenqvistin seuraaja dogmatiikan professorina,
Antti J. Pietilä, osoitti niin ikään kiinnostusta
kristinuskon ja kulttuurin välistä problematiik-
kaa kohtaan.2

G. G. Rosenqvist toimi aluksi teologisten esi-
käsitteiden apulaisen virassa ja vuosina 1896—
1917 hän oli dogmatiikan ja moraalin professori.3

Vuonna 1896 Rosenqvist perusti teologisen ai-
kakausjulkaisun Teologisk Tidskrift — Teologi-
nen Aikakauskirja, jonka päätoimittajana hän toi-
mi vuoteen 1915 saakka. Kahdeksan vuotta ai-
kaisemmin perustettu toinen teologinen aika-
kauslehti Vartija korosti kirkon opin ja elämän
uudistamista. Rosenqvistin perustaman Teologi-
sen Aikakauskirjan tehtävä oli jossakin määrin
erilainen. Sen ohjelmana oli keskustelun käymi-
nen sekä kirkon sisäisistä asioista että teologian ja
kirkon suhteesta tieteeseen ja kulttuuriin.4

Rosenqvist oli tyytymätön olemassaolevaan
kirkollisia asioita käsittelevään lehdistöön, eri-
tyisesti Vartijaan. Hänen mielestään sekä Uusi
Suomi että Vartija edustivat kirkollisia asioita kä-
sitellessään katolisoivaa korkeakirkollisuutta ja
sellaista vanhoillisuutta, joka ei käsittänyt ajassa
liikkuvia virtauksia. Olemassaolevat lehdet oli-

vat lisäksi Rosenqvistin mielestä liian sitoutu-
neita puoluepolitiikkaan.5 Keskusteleva ja avoin
teologinen julkaisu puuttui ja sellaista alettiin
nyt kaivata.

Rosenqvist pyrki löytämään suomalaiselle teo-
logialle positiivisen paikan ja tehtävän modernin
tieteen ja kulttuurin piirissä. Hän asettui teo-
reettis-filosofisin asein puolustamaan kristinus-
kon ja teologian asemaa naturalistista uskonnon-
kritiikkiä vastaan, minkä vuoksi hänen teologiansa
sai usein voimakkaasti apologeettisen luonteen.6

Rosenqvistin aktiivisuus kulttuuri- ja yhteiskun-
taeetikkona synnytti nuorempien teologien kes-
kuudessa sekä kunnioitusta että kritiikkiä. Opis-
kelijat antoivat hänelle jopa nimen "teologisen
polemiikin professori". Rosenqvistin polemiikki
kulttuuriradikalismia edustanutta Prometheus-
ylioppilasyhdistystä vastaan sai teologien kes-
kuudessa laajan kannatuksen. Sen sijaan hänen
näkemyksensä työväestöstä ja vanhasuomalaises-
ta puolueesta herättivät kritiikkiä.7

Kysymys uskonnon ja kulttuurin välisestä suh-
teesta on John Vikströmin mukaan keskeinen Ro-
senqvistin koko ajattelussa. Rosenqvistin mieles-
tä nimenomaan moraalilla oli perustavanlaatui-
nen merkitys kulttuurin kehitykselle. Kulttuu-
rilla Rosenqvist tarkoitti inhimillisen toiminnan
kokonaisuutta ja kaikkea mitä se tuotti. Kult-
tuuri oli näin ollen hänelle hyvin laaja käsite, jo-
ka sisälsi kaiken tieteestä ja taiteesta yhteiskun-
taelämään ja politiikkaan. Hän jakoi kulttuurin
henkiseen ja aineelliseen kulttuuriin. Aineellisen
kulttuurin hän ymmärsi välineelliseksi, "koneel-
liseksi" kulttuuriksi ("maskinkulturen"), joka si-
sälsi sekä viljelyn että jalostuksen.8

Henkiseen kulttuuriin Rosenqvist sisällytti
tieteen ja taiteen sekä sosiaalisen ja poliittisen
edistyksen. Henkisen kulttuurin sisällä hän erot-
ti ytimen, jota hän piti kulttuurin perustana. Ta-
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mä ydin merkitsi hänen mukaansa persoonalli-
suuden kasvamista entistä suurempaan sopusoin-
tuun ihmisyyden ihanteen kanssa. Rosenqvist
käytti erilaisia ilmaisuja tällaisesta kulttuurista:
"persoonallisuuskulttuuri", "sielunkulttuuri", "ih-
misolemuksen tai ihmisarvon kulttuuri", "eetti-
nen kulttuuri". Kulttuurin terve kehitys oli hä-
nen mukaansa kokonaan riippuvainen tästä pe-
ruskulttuurista. Kun Rosenqvist näin teki "per-
soonallisuuskulttuurista" kulttuurin perustan, on
ymmärrettävää, että hän korosti moraalin ratkaise-
vaa merkitystä kulttuurille. Kulttuurin perustana
olivat eettiset ihanteet. Ihmisyys ja itsensätoteutta-
minen merkitsi siveellisyyden toteutumista.9

Kulttuuri oli Rosenqvistille eettisesti väritty-
nyt käsite. Toisaalta ihmisen eettinen toiminta
loi kulttuuria. Toisaalta kulttuuri muovasi ih-
mistä kristinuskon eettisten ihanteiden mukai-
seksi. Ihminen oli siis sekä kulttuurin subjekti
että sen objekti.10

Koska Rosenqvistin perusnäkemys kristinus-
kon ja kulttuurin suhteesta on jo aiemmassa tut-
kimuksessa selvitetty, on syytä lähemmin tarkas-
tella, mitä kulttuurikysymyksiä käsiteltiin ni-
menomaan Teologisessa Aikakauskirjassa ja mil-
lainen kuva annettiin kirkon ja laajemmin kris-
tinuskon suhteesta muuttuviin kulttuurin muo-
toihin. Tarkasteltava ajanjakso ulottuu lehden
perustamisesta vuoteen 1939 eli talvisotaan. So-
tavuodet ja sen jälkeinen aika synnyttävät koko-
naan erilaisen henkisen ilmaston myös teologi-
sessa keskustelussa.

Tässä artikkelissa keskitytään tarkastelemaan
kulttuuria kuitenkin jossakin määrin suppeam-
min kuin Rosenqvist sen ymmärsi. Tarkastelun
kohteena on Teologisen Aikakauskirjan kirjoit-
tajien käsitys kristinuskon ja kulttuurin suhtees-
ta. Tutkimuksessa selvitetään, millaista kulttuu-
ria kirjoittajat suosivat tai vastustivat ja millaisia
kulttuuri-ihanteita he edustivat eri elämänaloja
koskevissa artikkeleissaan. Tutkimusaineiston pe-
rusteella keskeisiksi teemoiksi nousevat kysymys
kristinuskon ja kulttuurin suhteesta, raittiusky-
symys, prostituutiokysymys ja nuorison eettinen
kasvatus sekä uskonnonopetus.

KONSERVATISMIN JA EDISTYKSEN
TASAPAINO KULTTUURI-IHANTEENA

Teologinen Aikakauskirja oli ennen kaikkea am-
mattilehti, joka muodostui keskeiseksi teologi-
sen ja kirkkopoliittisen keskustelun foorumiksi
Vartijan ohella. Vaikka suuri osa lehden artikke-
leista kosketteli jo alkuvaiheessa teologiseen tie-
teenharjoitukseen liittyviä kysymyksiä, ei aika-
kausjulkaisu ollut tarkoitettu yksinomaan vähä-
lukuisten yliopistomiesten ja tutkijoiden julkai-
suksi. Myös monet kirkkoherrat ja kouluissa työs-
kentelevät teologit lähettivät lehteen kirjoituksi-
aan.11

Useista eri yhteiskuntaelämän alueista kiin-
nostuneella G. G. Rosenqvistilla oli tapana kyt-
keä sanottavansa laajoihin kokonaisuuksiin, kult-
tuurin ja yhteiskunnan muutoksiin. Dogmatii-
kan professorina hän eritteli ja analysoi kirkon
toiminnan ja kulttuurin suhdetta ja siinä tapah-
tuneita muutoksia.

Teologisella Aikakauskirjalla oli Rosenqvistin
aikana kulttuuripoliittinen linja, joka tuli ilmi jo
lehden ensimmäisessä numerossa. Rosenqvist jul-
kaisi ohjelmaluonteisen kirjoituksen Frigörelse,
jossa hän korosti, että kristinusko oli luonteel-
taan ihmistä vapauttava voima. Rosenqvist ope-
roi käsitteillä lunastus (förlossning) ja vapautus
(emancipation). Lunastuksella hän ymmärsi ih-
misen vapauttamista synnistä ja itsekkyydestä elä-
mään Jumalan yhteydessä. Emansipaatiolla hän
puolestaan tarkoitti vapautta ihmistä sitovien
luonnonvoimien ja historian mahtien, kaikkien
väärien auktoriteettien ja traditioiden vallasta.

1 Vikström 1966b, 310; Alhonsaari 1988,172.
2 Luukkanen 1993,22,26.
3 Murtorinne 1986,246.
4 Murtorinne 1986,247.
5 Mäkisalo 1988,55.
6 Vikström 1966b, 318; Murtorinne 1986,256.
7 Virkkunen 1953,240-244.
8 Vikström 1966a, 28,32,223-224.
9 Vikström 1966a, 224.
10 Vikström 1966a, 224-225.
11 Juva 1986,341-342; Mäkisalo 1988,55.
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Rosenqvistin mukaan jompikumpi näistä vapau-
den muodoista oli usein syrjäytetty. Jumalasuh-
teen unohtaminen johti yksipuoliseen "kulturis-
miin", joka tunnusti ainoastaan ihmiselämän ajal-
liset, maalliset päämäärät. Toisaalta uskonnollisen
puolen korostamisessa oli se vaara, että unohdet-
tiin ihmisen vapauden ja itsenäisyyden tarve.12

Rosenqvist piti länsimaisen ihmisen vapautu-
miskehityksen alkuna reformaatiota ja humanis-
mia. Reformaatio oli painottanut enemmän lu-
nastusta synneistä ja humanismi puolestaan ih-
misen henkistä emansipaatiota. Rosenqvist näki
tämän vastakohtaisuuden jatkumon historiassa ja
myös omassa ajassaan. Pyrkiessään vapautumaan
luonnonvoimien ja historiallisten tekijöiden val-
lasta ihminen tahtoi usein päästä riippumatto-
maksi myös Jumalasta. Rosenqvist nimesi "van-
hojen humanistien" perillisiksi positivistit, utili-
taristit ja teosofit sekä muut vapaamieliset, jotka
asettivat tieteen, järjen ja sivistyksen kristinuskon
vastakohdiksi. Toisena ääripäänä oli väärä kon-
servatismi, joka sulki silmänsä ja korvansa ajan
merkeiltä ja takertui katoamassa olevaan kehi-
tysasteeseen.13 Sekä emansipaation että lunastuk-
sen yksipuolinen korostaminen oli pahasta. Näi-
den välillä oli löydettävä tasapaino.

Rosenqvist puolusti teologisen tieteen asemaa
sekä oikealta että vasemmalta tulevaa arvostelua
vastaan. Modernia teologiaa ei voinut hänen mie-
lestään pitää pysähtyneenä tai kuolleena. Vaikka
teologia toi esiin ristiriitoja ja vastakohtaisuuksia,
kristinuskon ei tarvinnut pelätä tiedettä. Kris-
tinusko ei myöskään tarvinnut puolustuksekseen
mitään asianajajaa. Sen paremmin vanhaa kuin
uuttakaan teologiaa ei tullut hyväksyä sellaise-
naan, vaan oli koeteltava sen perusteet. Rosen-
qvistin mukaan papin tehtävänä oli julistaa evan-
keliumia lunastuksesta. Samalla pappi työskenteli
myös kulttuurin hyväksi, sillä kulttuuri sai poh-
jimmiltaan voimansa kristillisestä lunastuksesta.
Pappisvirka ei ollut kulttuuritehtäviä varten, mut-
ta papilla tuli olla avoimuutta ja halua arvostaa
kulttuuripyrintöjä. Teologisen Aikakauskirjan
tehtävänä oli omalta osaltaan työskennellä elävän
yhteyden luomiseksi lunastuksen ja emansipaa-
tion välille teologiassa ja kirkossa alkuperäisen
kristinuskon ja reformaation hengessä. Rosenqvist

uskoi, että tällaisen tasapainon tuloksena olisi ter-
ve konservatismi ja terve edistys.14

Ohjelmakirjoituksessaan Rosenqvist odotti
kirkolta ja papistolta avarakatseista suhtautumis-
ta tieteen ja kulttuurin irtautumiseen yhtenäises-
tä maailmankatsomuksesta. Samanaikaisesti hän
painotti evankeliumin julistamista kirkon ensisi-
jaisena perustehtävänä, joka ei ollut ristiriidassa
kirkon kulttuuritehtävän kanssa.

Vikström luonnehtii Rosenqvistin ajattelua
kristilliseksi liberalismiksi, jonka tämä esitti na-
turalismin ja kirkolliseen autoriteettiin nojaavan
opillisuuden vaihtoehtona. Rosenqvist halusi säi-
lyttää henkisen välimatkan sekä kirkkoon että us-
konnolliseen liberalismiin.15 Hän etsi jonkinlais-
ta via mediaa kristinuskoa vieroksuvan kulttuurin
ja kulttuuria karsastavan uskonnollisuuden välil-
lä. Tämä pyrkimys tuli esille toistuvasti hänen
Teologisessa Aikakauskirjassa julkaisemissaan kir-
joituksissa. Osa hänen kannanotoistaan oli suun-
nattu naturalistista liberalismia ja osa kirkon joh-
don jäykkää konservatismia vastaan. Vuonna 1910
hän pohdiskeli artikkelissa Folkuppfostran ur etisk-
religiös synpunkt kansanvalistuksen eettisiä perus-
teita. Lähtökohtana oli idealistinen ajatus, että
arvokkainta kansassa oli sen sielu, joka oli ohjat-
tava hyvään. Kyse oli intellektuaalisesta, esteetti-
sestä ja moraalisesta kasvatuksesta. Korkein hyvä
inhimillisessä todellisuudessa oli hyvä tahto.16 Ro-
senqvist korosti muulloinkin tahdon merkitystä
moraalin perustana ja ammensi ajattelunsa ainek-
set pitkälti Immanuel Kantin idealismista.17

Tasapaino oli Rosenqvistin mukaan saatava ai-
kaan myös yksilön ja yhteisön välille. Kun tavoi-
teltiin hyvinvoinnin ja elintason parantamista,
unohdettiin helposti ihmisen sisimmän rakenta-
minen. Ihmisen arvoa ei tullut mitata tuloksilla,
tuotannolla eikä myöskään henkisillä voimava-
roilla, vaan sielun tilalla. Kasvatuksen tehtävänä
tuli olla hyvään suuntautuneen tahdon luominen
ja ylläpitäminen. Sosiaalisiin kysymyksiin kes-
kittyminen olikin antanut voimakkaita impulsseja
myös moraaliseen käyttäytymiseen. Solidaarisuu-
den ja veljeyden tunteet olivat herättäneet halua
auttaa köyhempiä ja heikompia. Myös indivi-
dualismin kasvu oli samanaikaisesti nähtävissä.
Rosenqvist piti kuitenkin sekä yksipuolista koi-
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lektivismia että yksipuolista individualismia hai-
tallisina naturalismin muotoina.18

Rosenqvistin ihanteena oli sisäisesti vapaa,
mutta samalla eettisesti itsenäinen ja sosiaalisen
vastuunsa tunteva ihminen. Hänen mukaansa
Kant oli osoittanut siveellisyyden ja vapauden vä-
lisen yhteyden, mikä oli sittemmin naturalismis-
sa unohtunut. Jos ihmisen jumalasuhde kiellet-
tiin, epäinhimillisyys sai vallan. Kantin ohella
hän lainasi uskonnonfilosofi Rudolf Euckenia ja
Zachris Topeliusta, jotka pitivät uskoa yhtenä ih-
misen tärkeimmistä voimavaroista. Kasvatukses-
sa oli Rosenqvistin mielestä huomioitava koko
persoonallisuus eikä ainoastaan tiedon lisäämi-
nen.19 Rosenqvist etsi tasapainomallia paitsi edis-
tyksen ja konservatismin myös individualististen
ja sosiaalisten korostusten välillä.

SUVAITSEMATTOMAT VAPAA-AJATTELIJAT
JA AHDASKATSEISET PIISPAT

Rosenqvist arvosteli purevasti sekä kristinuskon
vulgaareja muotoja että rahvaanomaista vapaa-
ajattelua. Edellinen käytti väärin uskontoa ja jäl-
kimmäinen tiedettä. Äärimmäinen konservatismi
ja uskonnollisista arvoista piittaamaton vapaa-
mielisyys olivat itse asiassa hyvin lähellä toisiaan.
Molemmat näyttäytyivät hänelle yksipuolisina ja
eksklusiivisina. Ne olivat suvaitsemattomuudes-
sa ja farisealaisuudessa toistensa kaltaisia.20 Täl-
lainen taistelu traditionalismin ja individualis-
min ylilyöntejä vastaan oli ominaista laajemmin-
kin välitysteologialle, jonka taustalla oli hegeli-
läinen filosofia.21

Vapaamieliseltä lehdistöltä puuttui Rosen-
qvistin mielestä usein syvällinen uskonnollisten il-
miöiden ymmärtämys. Naturalismin värittämät
tendenssihakuiset kirjoitukset esitettiin helposti
modernin uskontotieteen viimeisenä sanana, mut-
ta aitoon tieteelliseen tutkimukseen ei juuri kiin-
nitetty huomiota. Ylioppilasyhdistys Prometheus
sai enemmän julkisuutta kuin tieteellisten seu-
rojen toiminta. Papisto ei Rosenqvistin mukaan
yleensä torjunut kulttuuria, mutta kirkonjohtajat,
joiden olisi tullut laajentaa papiston näköaloja ja
kohottaa kulttuuritasoa, osoittivat ymmärtämät-

tömyyttä kulttuurikehitystä kohtaan. Hän ei kui-
tenkaan tahtonut leimata koko suomalaista pa-
pistoa kulttuurivihamieliseksi eikä koko edistyk-
sellistä sanomalehdistöä uskonnonvastaiseksi.22

Vuonna 1912 Rosenqvist otti kirjoituksessaan
Religionsfientlig kultur och kulturfientlig religiositet
kantaa arkkipiispa Johanssonin ja piispa O. I. Col-
lianderin Turun ja Savonlinnan pappeinkokouk-
sissa esittämiin näkemyksiin. Hänen mielestään
osa pappeinkokouksissa esitetyistä lausunnoista
olisi voinut olla peräisin prometheus-konferens-
sista ja päinvastoin. Collianderin demokratian-
vastaisia kannanottoja Rosenqvist piti ahdasmie-
lisinä. Colliander oli osoittanut selvästi, miten
vähän hän arvosti niitä, jotka pyrkivät ymmärtä-
mään aikansa ilmiöitä. Arkkipiispa oli puolestaan
arvostellut Helsingin teologisen tiedekunnan har-
joittamaa raamatuntutkimusta. Rosenqvist ei ym-
märtänyt lainkaan piispoja. Hänen mielestään nä-
mä kielsivät kansalaisvapauden ja tutkimuksen
vapauden, jotka olivat kehityksen ja henkisen
eheyden perusedellytykset. Yliopistotiedekunta,
joka ei tunnustanut oikeutta kriittiseen tutki-
mukseen kaikkea tiedettä koskevien normien mu-
kaisesti, ei voinut säilyttää paikkaansa protes-
tanttisena korkeakouluna.23

Rosenqvist vastasi piispoille paitsi Teologisen
Aikakauskirjan päätoimittajana myös teologisen
tiedekunnan dekaanina. Etenkin arkkipiispan nä-
kemykset heittivät varjon tiedekunnan opettajien
päälle, mihin Rosenqvist kärkevästi reagoi. Hän
näki piispojen kannanotoissa sellaista ymmärtä-
mättömyyttä yhteiskunnan ja kulttuurin kehi-

12 Rosenqvist 1896b, 3-4; Vikström 1966a, 31.
13 Rosenqvist 1896b,5-11.
14 Rosenqvist 1896b,11-12.
15 Vikström 1966a, 350-351; Vikström 1966b, 318.
16 Rosenqvist 1910,177-179; Rosenqvist 1912; Vikström 1966a, 213.
17 Rosenqvist 1922,172-174.
18 Rosenqvist 1910,179-184.
19 Rosenqvist 1910, 185-191.
20 Rosenqvist 1912,464-466; Vikström 1966a, 42-43.
21 Luukkanen 1993,23-24.
22 Rosenqvist 1912, 467-469.
23 Rosenqvist 1912, 467-469.
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tystä kohtaan, jota ei voinut hyväksyä edes kon-
servatiivisuutena.

Piispojen tuntema epäluulo teologisen tiede-
kunnan opetusta kohtaan ei kuitenkaan ollut vain
suomalainen ilmiö. Jo kymmenen vuotta aikai-
semmin, vuonna 1902, Ruotsin kirkon piispain-
kokous lähetti Lundin ja Uppsalan teologisille
tiedekunnille kirjeen, jossa korostettiin uskolli-
suutta raamatulliselle totuudelle ja evankelis-lu-
terilaisen kirkon tunnustukselle. Ruotsissa syntyi
vilkas keskustelu vapaan tunnustuksellisen tiede-
kunnan perustamisesta. Hanke, jolle kerättiin jo ra-
haa, ei kuitenkaan toteutunut. Norjassa sen sijaan
perustettiin seurakuntatiedekunta vuonna 1908.24

Rosenqvistin ihanteena oli kulttuuri, jossa tun-
nusti ihmisen riippuvuuden Jumalasta, mutta
suhtautui vapaamielisesti aikasidonnaisiin muo-
toihin ja ulkoisiin auktoriteetteihin. Vapaan ih-
misen edellytyksenä oli se, että hänellä oli hyvät
pyrkimykset eli hyvä tahto. Rosenqvist kuului
tuon ajan suomalaisen teologian harvoihin kult-
tuurieetikkoihin. Hän pyrki sopeuttamaan kirk-
koa demokratiaa kokeilevaan yhteiskuntaan ja sa-
malla puolustamaan kristinuskon asemaa eettis-
ten arvojen perustana ja kulttuurivoimana.

Rosenqvist luopui Teologisen Aikakauskirjan
päätoimittajan tehtävistä vuotta ennen eläkkeel-
le siirtymistään. Vuoden 1915 viimeisessä nume-
rossa julkaisemassaan artikkelissa Vad har Teologisk
Tidskrift velat hän esitti testamentinomaisesti toi-
mitustyönsä aatteellisen perustan. Kuten kolme
vuotta aiemmin hän nimesi kansan terveen kehi-
tyksen ja edistyksen esteiksi pelkästään transsen-
denttiseen keskittyvän jumalisuuden (en trans-
scendent gudlighet) ja ahdaskatseiden vapaamie-
lisyyden (en filisterad frisinthet).25 Jälkimmäisel-
lä Rosenqvist tarkoitti ilmeisesti maailmankat-
somusta, joka tieteeseen vedoten ei voinut myön-
tää, että ihmisellä oli yhteyttä itseään suurempaan
olentoon. Kyseessä oli siis moderni ihminen, jo-
ka ei tunnustanut mitään yliluonnollista, hyväk-
syi ainoastaan empiiriseen todellisuuteen kohdis-
tuvan tieteen ja oli tässä näkemyksessään muita
kohtaan suvaitsematon.

Alkuperäinen kristinusko ja protestantismi oli-
vat Rosenqvistin mielestä molempien kuvattujen
äärimmäisyyksien vastaisia. Kristinuskon syvä ja

rikas humaniteettikäsitys sulki pois kummatkin.
Kansanvalistus ei voinut perustua positivismiin
eikä naturalismiin, mutta ei myöskään ulkoisten
auktoriteettien kunnioitukseen. Sisäisen ja ul-
koisen vapautumisen oli tapahduttava käsi kä-
dessä ja ihmiset oli kasvatettava itse käyttämään
vapauttaan. Kristinuskon elinvoima ei ollut ai-
koinaan luoduissa opinkaavoissa.26

Rosenqvist vierasti maailmasta pakenevaa as-
ketismia ja korosti kristinuskon tehtävää voittaa
maailma puolelleen ja uudistaa sen arvot. Hänen
ihanteenaan oli henkisesti ja hengellisesti vahva ja
itsenäinen kristitty persoonallisuus, joka uskalsi
osallistua yhteiskunnalliseen uudistamiseen ja
maailmankatsomukselliseen keskusteluun luo-
pumatta uskonnollisesta vakaumuksestaan.

Rosenqvistin dialektinen malli näyttää siirty-
neen myös hänen oppilailleen. Kirkkohistorian
professori Jaakko Gummerus nimittäin korosti
konservatismin ja edistyksen tasapainoa aidon si-
vistyksen ja terveen kulttuurin merkkinä. Gum-
meruksesta tuli Teologisen Aikakauskirjan pää-
toimittaja Rosenqvistin jälkeen. Yhdessä lehden
vastaavan toimittajan professori S. E. Stenijin
kanssa hän ilmoitti jatkavansa Rosenqvistin vii-
toittamalla linjalla.27 Rosenqvistin kaltaisia kult-
tuuriteoreetikko ja uudet toimittajat eivät kui-
tenkaan olleet.

KIRJALLISUUS JA EETTISEN KULTTUURIN LIIKE

Monet suomalaiset kirkonmiehet näkivät vuosi-
sadan vaihteessa kulttuurin ongelmat moraalisi-
na ja perimmältään uskonnollisina. He pitivät
vaarana kulttuurin irtautumista kristinuskosta.
Kirkonmiesten epäluulo kohdistui usein ajan
kaunokirjallisuuteen, vaikka kirjallisuudessa ha-
vaittu kiinnostus uskonnollisia kysymyksiä koh-
taan herätti myös varovaista toiveikkuutta. Suu-
relle osalle kaunokirjallisuutta oli ominaista au-
tonomisuus suhteessa kristillisen perinteen edus-
tajiin.28

August Strindberg, Bj0rnstjerne Bj0rnson,
Henrik Ibsen ja Georg Brandes olivat tulleet suo-
malaiselle sivistyneistölle tutuiksi suomalaisen
kulttuurielämän radikalisoituessa 1870- ja 1880-
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luvuilla, jolloin Rosenqvist oli opiskellut. Hä-
nellä oli mielenkiintoa pohjoismaisen kirjalli-
suuden virtauksia kohtaan vielä vuosisadan tait-
teessa.29 Hän seurasi myös Pohjoismaissa käytyä
keskustelua kirkon ja kulttuurin suhteesta ja vä-
litti siitä tietoa suomalaisille teologeille.

Amerikasta Eurooppaan levinnyt eettisen kult-
tuurin liike synnytti sekä positiivisia odotuksia et-
tä epäilyksiä. Amerikkalainen Felix Adler oli
vuonna 1876 perustanut New Yorkissa eettisen
kulttuurin yhdistyksen Society for Ethical Culture.
Yhdistyksen tehtävänä oli soveltaa tieteellisen
etiikan tulokset ihmisten jokapäiväiseen elämään.
Liike ei sitoutunut mihinkään uskonnolliseen tun-
nustuskuntaan .30

Rosenqvist esitteli vuonna 1896 norjalaisen
kirjallisuustieteen dosentin Christen Collinin
teosta Bidrag til kritik af Realismens Digtere og Kri-
tikere?31 Kirjallisuuskriitikkona Collin kiinnitti
ensisijaisesti huomiota kirjallisuuden aatesisäl-
töön eikä niinkään sen esteettisiin ansioihin. Hän
oli Bj0rnsonin tuotannon tuntija ja tämän Eu-
roopassakin laajalti tunnetun kirjailijan henkilö-
kohtainen ystävä. Bj0rnsonilla ja Collinilla oli us-
konnollis-eettinen reformiohjelma, joka oli kris-
tillis-humanistinen, muttei tunnustuksellinen.
Bj0rnsonilla oli yhteyksiä myös vapaamielisiin
pappeihin.32

Realistinen kirjallisuus oli Collinin mukaan
osoittanut todellisuuden varjopuolet ja pakotta-
nut ihmiset näkemään kaiken sairaan ja epämiel-
lyttävän. Collin kritisoi Ranskassa kukoistanutta
niinsanottua dekadenttikirjallisuutta. Hän hyök-
käsi etenkin Emile Zolan edustamaa naturalismia
vastaan. Naturalismi idealisoi hänen mielestään
sairaita ilmiöitä näkemällä psyykkisissä sairauk-
sissa jotakin hienoa ja salaperäistä. Collinin mu-
kaan moraali ulottui myös taiteen ja fantasian alu-
eelle. Naturalistitkaan eivät olleet pysyneet mo-
raalisesti neutraaleina asettuessaan sairaiden ja
turmelevien voimien puolelle. Naturalistista kir-
jallisuutta oli mahdotonta ymmärtää asettamat-
ta sitä materialistisen psykologian yhteyteen. Col-
linin mielestä kirjailijan valittamilla moraalisilla
asenteilla oli suuri vaikutusvalta lukuisiin ihmi-
siin. Hän kehottikin kriitikoita arvioimaan kir-
jailijaa paitsi esteettisestä myös eettisestä näkö-

kulmasta.33 Collin kannatti teoriaa moraalin itse-
näisyydestä, joka oli tyypillistä eettisen kulttuu-
rin liikkeelle.

Rosenqvist yhtyi pääosin Collinin naturalisti-
seen kirjallisuuteen kohdistamaan kritiikkiin,
mutta muistutti samalla, ettei uskontoa voinut
erottaa muusta elämästä ja moraalista. Eettinen
ryhdistäytyminen ei hänen mielestään ollut mah-
dollista ilman uskonnollisten voimien merkityk-
sen tunnustamista. Eettisen kulttuurin liike saat-
toi Rosenqvistin mielestä ainoastaan valmistaa
tietä jollekin paremmalle.34 Rosenqvist osoitti
kuitenkin olevansa kiinnostunut esimerkiksi
Bjørnsonista, jonka tuotannolle oli ominaista voi-
makas eettinen sanoma.

Vuonna 1899 Rosenqvist julkaisi Teologises-
sa Aikakauskirjassa ruotsalaisen Lundin yliopiston
professorin Magnus Pfannenstillin esitelmän Kris-
tendom och etisk kultur, joka oli pidetty pohjois-
maisessa opiskelijakokouksessa Romsdalenissa
Norjassa. Pfannenstill selvitteli esitelmässään mo-
raalin ja uskonnon suhdetta.35

Pfannenstillin keskeinen kysymys oli, miten
kristittyjen tuli suhtautua eettisen kulttuurin liik-
keeseen. Liike pyrki luomaan modernin länsi-
maisen ihmisen etiikan, jonka tuli olla riippu-
maton kristinuskosta ja yleensä uskonnosta. Pfan-
nenstill ei suoranaisesti hyökännyt liikettä vas-

24 Hammar 1972,122-126,153-160.
25 Rosenqvist 1915,405-407; Gummerus 1931,63.
26 Rosenqvist 1910,187-189; Rosenqvist 1915,407-408; Gummerus

1931,63.
27 Ijäs 1993,73-74,141,418.
28 Mäkinen 1988,36-37.
29 Rosenqvist 1897c; Vikström 1966b, 315.
30 Rosenqvist 1904b, 5-6.
31 Rosenqvist1896a.
32 Bull 1926, l25-125;Amdam 1977,123-124.
33 Rosenqvist 1896a, 106-110.
34 Rosenqvist 1896a, 114; Vikström 1966,209.
35 Pfannenstill 1899, 505-508. Pfannenstill oli keskeinen hahmo

keskustelussa, jota Ruotsissa käytiin kristinuskon ja luonnontieteiden
suhteesta. Hänellä oli vahva asema etenkin kristillisessä ylioppilas-
liikkeessä. Tämän kontaktin hän rakensi osallistumalla pohjois-
maisiin ylioppilaskokouksiin. Hän oli saanut vaikutteita Albrecht
Ritschlin ja Wilhelm Hermannin teologiasta, mikä näkyy myös hä-
nen esitelmässään. Hammar 1972,20-23.
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taan, mutta epäili tällaisen etiikan kestävyyttä.
Ruotsalaisprofessorin mielestä jo historia osoitti,
että pyrkimykset luoda uskonnosta riippumaton-
ta etiikkaa eivät olleet onnistuneet kovin hyvin.
Esimerkkeinä hän mainitsi vanhan ajan stoalai-
suuden, keskiajan humanismin ja uuden ajan ra-
tionalismin.

Pfannenstill piti sinänsä arvokkaana sitä, että
eettisiä ja aatteellisia herätteitä pyrittiin tuomaan
materialismin läpäisemään kulttuuriin. Eettisen
kulttuurin liike oli antanut kristikunnalle muis-
tutuksen siitä, mikä myös kristinuskossa oli kes-
keistä. Pfannenstill myönsi, ettei kristinusko ol-
lut kyennyt luomaan yhtenäistä eettistä arvopoh-
jaa kulttuurille. Hän arveli kuitenkin, ettei us-
konnosta riippumaton moraalijärjestelmä pystyi-
si takaamaan sen yhtenäisempää eettistä ideaalia.
Lopuksi hän nosti Kristuksen eettiseksi esiku-
vaksi, jonka historiallinen elämä täytti korkeim-
mat mahdolliset siveelliset vaatimukset.36

Rosenqvist otti perusteellisemmin kantaa eet-
tisen kulttuurin liikkeeseen vuonna 1904 julkai-
semassaan akateemisessa kutsukirjassa Moderna
sträfvanden för etisk kultur. Hän korosti, etteivät
eettiset yhdistykset suhtautuneet kristinuskoon
vihamielisesti. Niillä oli kuitenkin kokonaan toi-
senlainen tehtävä kuin kirkoilla. Kirkko opetti, et-
tä ihminen saattoi muuttua ainoastaan uskon
kautta. Eettisen kulttuurin liikkeen tavoitteena oli
ihmisen hyvyys hänen filosofisista tai uskonnol-
lisista näkemyksistään riippumatta.37 Rosenqvis-
tin kanta eettisen kulttuurin liikkeeseen oli jok-
seenkin samanlainen kuin hänen lundilaisen vir-
kaveljensä Pfannenstillin.

Bonnin yliopiston käytännöllisen teologian
professorin Emil Pfennigsdorfm (1868-1952) kir-
joitus Suurin kulttuurivoima, joka ilmestyi Teolo-
gisessa Aikakauskirjassa vuonna 1907, oli suo-
mennos aikakauskirjasta Beweis des Glauben. Kir-
joittaja ylisti aluksi tekniikan edistystä ja yleistä
elintason kasvua. Hän pelkäsi kuitenkin, että an-
tautuessaan teknisen kulttuurin kehittämiseen
ihminen jäi helposti henkisesti tyhjäksi. Teknii-
kan kehitys oli voitettu persoonallisen elämän
riistämisellä. Ihminen tahtoi olla muutakin kuin
osa teknistä tuotantokoneistoa. Hän tahtoi tulla
persoonallisuudeksi. Pfennigsdorfin mukaan us-

konnon kaipuu raivasi jälleen itselleen tietä mo-
derniin kulttuurielämään, vaikka esimerkiksi D.
F. Strauss oli 1800-luvulla ennustanut, että us-
konto katoaisi sivistyksen lisääntyessä.38

Pfennigsdorf esitti Pfannenstillin tavoin Kris-
tuksen eettisenä esikuvana, jonka rinnalla kult-
tuurin luomat jumalat kalpenivat. Ihmiskunnan
mielenkiinto kohdistui polttavammin kuin kos-
kaan aikaisemmin juuri Jeesuksen persoonaan.
Kristus esiintyi runoudessa ja kuvataiteessa. Kris-
tus täytti sen täydellisyyden kaipuun, jota ihminen
kulttuurissa etsi.39 Kristuksen merkityksen kult-
tuurin luojana Pfennigsdorf tiivisti seuraavasti:

Jeesus Kristus on kulttuurissamme voimana, johon verrattuina kaik-
kien muiden kulttuurisuuruuksineen on väistyttävä: hän, uuden,
avaran, Jumalan kanssa sovitetun elämän lähde, elämän, joka vuo-
taa lukemattomiin ihmissieluihin ja äärettömän monina vaiku-
tuksina salaa ja silminnähtävästi leviää yli ihmismaailman, aiko-
jen suunnasta huolimatta. Kristinoppi ei ole todistautunut ainoas-
taan elinvoimaksi mukautuvassa kulttuurimaailmassa: se on myös-
kin raivannut tietä tulevalle kulttuurille ja se on edelleen toimin-
nassa, tehdäkseen raakalaiskansoista kulttuurikansoja ja säilyt-
tääkseen kulttuurikansoja vajoamasta raakalaisuuteen. Aikojen
nousua ja laskua valaisee evankeliumin aurinko - todistus siitä, et-
tä sen ytimenä on ylimaailmainen totuus, ijankaikkinen elämä.40

Pfennigsdorf edusti näkemystä kristinuskon suu-
resta kulttuurimerkityksestä ja voittoisaa kult-
tuurioptimismia, joka oli ominaista 1800-luvun
lopun protestanttiselle teologialle. Uskonnon ja
kulttuurin yhteys oli kulttuuriprotestantismin
kauden teologeille tärkeä arvo ja päämäärä. Nä-
kemyksiä uskonnosta ja kulttuurista toistensa vas-
tavoimina ja edistysoptimismin kritiikkiäkin
esiintyi 1890-luvulta alkaen, mutta Pfennigsdorf
ei kyseenalaistanut länsimaisen kulttuurin saavu-
tuksia ja kristinuskon kulttuurivaikutusta.41

Maailmansodan vuosina uskonnon ja kulttuu-
riin suhde oli verrattain vähän esillä Teologisessa
Aikakauskirjassa. Rosenqvistin kauden jälkeen
kulttuurikysymysten teoreettinen pohdiskelu oli
selvästi vähäisempää kuin julkaisun ensimmäisi-
nä vuosikymmeninä. Sen sijaan suomalaiselle
kulttuurille tuolloin keskeiset käytännön kysy-
mykset, kuten raittiusasia ja kouluolojen järjes-
täminen, pysyivät julkaisun mielenkiinnon koh-
teina.
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EHDOTON RAITTIUS VAI
KOHTUULLISUUDEN PERIAATE?

Raittiusliike siirtyi 1880-luvulta alkaen yhä voi-
makkaammin ehdottoman raittiuden kannalle.
Sen kannattajat tekivät kieltolakiin tähtääviä eh-
dotuksia lainsäädännön muuttamiseksi. Vuosisa-
dan vaihteessa ehdottomalla raittiudella ja kiel-
tolakipyrkimyksillä oli huomattavan laaja kan-
natus kansan keskuudessa. Vuonna 1883 perus-
tettiin aktiivinen Raittiuden ystävät ja vuoden
1898 työväen juomalakon julkilausuma sisälsi
määrätietoisen pyrkimyksen kieltolakiin. Rait-
tiusopetus ja -valistus tehostuivat, useiden sano-
malehtien kanta muuttui raittiudelle myöntei-
seksi ja vuonna 1899 perustettu Suomen Työvä-
enpuolue otti ohjelmaansa kieltolakivaatimuk-
sen. Yleinen mielipide oli kallistumassa ehdotto-
man raittiuden kannalle, mutta poliittinen tilan-
ne esti routavuosien aikana kieltolain toteutta-
misen.42

Raittiusliikkeen kannatuksen kasvu liittyi sii-
hen joukkoliikehtimiseen, jonka muotoja olivat
erilaiset kansalaiskokoukset, lakot ja joukkoad-
ressit ja joiden välityksellä väestö kanavoi tiu-
kentuvia yhteiskunnallisia ja poliittisia vaati-
muksiaan. Työväestön ja raittiusmielisten yhtei-
set mielenosoitukset olivat yleisiä ja vuosina
1898-1905 raittiusyhdistysten jäsenmäärät kas-
voivat yhtämittaisesti.43

Juoppouden vastustaminen johti 1880- ja
1890-lukujen taitteessa myös papiston keskuu-
dessa ehdottoman raittiuden ihanteen yleistymi-
seen. Elis Bergrothin johdolla pappissääty teki
vuonna 1900 aloitteen kunnallisen kieltolain sää-
tämiseksi. Raittiusasia yhdisti hyvinkin erilaisia
teologisia katsomuksia edustavia pappeja. Osa lä-
hinnä vanhemmasta papistosta kannatti raittiut-
ta, mutta suhtautui kriittisesti kieltolakiin. Hei-
dän mielestään raittius oli uskoon perustuva hy-
ve, jota ei voinut saada pakolla aikaan. Tämän
suunnan johtavimmat edustajat olivat arkkipiis-
pa Johansson ja G. G. Rosenqvist.44

Suurlakko oli kieltolain historiassa merkittä-
vä taitekohta, sillä siinä saavutettu yleinen ja yh-
täläinen äänioikeus johti kieltolain säätämiseen.
Ruotsalaista kansanpuoluetta lukuunottamatta

kaikki puolueet omaksuivat kieltolakikannan en-
nen ensimmäisiä eduskuntavaaleja.

Teologisessa Aikakauskirjassa käytiin ensim-
mäinen keskustelu raittiuskysymyksestä suurlak-
kovuonna 1905, kun päätoimittaja analysoi seik-
kaperäisesti modernin raittiusliikkeen syitä ja
toimintatapoja. Rosenqvist piti alkoholismia va-
kavana yhteiskunnallisena ja terveydellisenä on-
gelmana, jonka vaarat oli havaittu selvemmin kuin
aikaisemmin. Taistelua alkoholijuomien väärin-
käyttöä vastaan oli alettu useimmissa kulttuuri-
maissa käydä lainsäädännön keinoin. Hänen mie-
lestään tavoite oli siis oikea, mutta niin kuin kaik-
kia oikeitakin pyrintöjä ja niiden johtavia peri-
aatteita, niin myös raittiusliikettä oli tarkastelta-
va kriittisesti.45 Rosenqvistin kritiikki kohdistui
raittiusliikkeen äärimmäisiin muotoihin, lähinnä
ehdottoman kieltolain vaatimuksiin.

Rosenqvist korosti, etteivät raittius ja alkoho-
lijuomista pidättäytyminen olleet sama asia. Rait-
tiin ihmisen ei tarvinnut olla absolutisti. Yksi-
puolisessa raittiuden korostamisessa hän näki
myös farisealaisuuden vaaran eli sen, että tehtiin
yhdestä ulkonaisesta kysymyksestä perinnäis-
sääntö ja jätettiin muut elämänalueet eettisen
huomion ulkopuolelle. Raittiusintoilijoidenkin
tuli nähdä asiansa osana inhimillisen elämän ko-
konaisuutta. Alkoholista pidättäytyminen voitiin
hänen mukaansa perustella omalla tai toisten heik-
koudella ja välttämättömänä kasvatuskeinona,
mutta siitä ei tullut tehdä Jumalan käskyä tai ih-
misyyden ihannetta. Askeesi tai alkoholista pi-
dättäytyminen ei sellaisenaan saanut olla pää-
määrä, vaan raittiuden tuli olla vapaasta tahdos-
ta omaksuttu ratkaisu.46

36 Pfannenstill 1899,598-604.
37 Rosenqvist 1904b, 8-10,122-124.
38 Pfennigsdorf 1907,473-475; Küppers 1986,1359.
39 Pfennigsdorf 1907,476-477.
40 Pfennigsdorf 1907,478-479.
41 Pfennigsdorf 1907,477-479; Graf 1992, 40.
42 Sulkunen 1986,220-230.
43 Sulkunen 1986,220-221.
44 Larkio 1976,9-12.
45 Rosenqvist 1905a, 149-150; Larkio 1976,9.
46 Rosenqvist 1905a, 151-154.
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Rosenqvist tahtoi pyrkiä raittiuteen vapaaeh-
toisuuden ja kasvatuksen keinoin. Hän vetosi
ruotsalaisen raittiusliikkeen edustajaan R Wie-
selgreniin, jonka mukaan raittiuteen ei tullut pyr-
kiä pakkotoimenpitein, vaan valistuksen ja asen-
nekasvatuksen avulla. Rosenqvist erottikin rait-
tiuspyrinnöissä kaksi vastakkaista virtausta. Mal-
tillinen suunta hyväksyi alkoholin kohtuukäytön
ja pyrki edistämään sitä. Se saattoi myös hyväk-
syä täydellisen tai osittaisen pidättäytymisen al-
koholista sosiaalisista syistä. Maltilliset raittiu-
den kannattajat painottivat yksilöllistä vapautta.
Sen sijaan radikaalit raittiuden kannattajat vaati-
vat absolutismia ja halusivat tehdä siitä yleisen
velvollisuuden.47

Rosenqvistin kirjoitus herätti aikakauskirjas-
sa vilkkaan keskustelun. Maisteri Ernst Lönnber-
gin ja pastori Matti Tarkkasen mielestä Rosen-
qvist ei ollut ymmärtänyt raittiusliikettä ja oli
antanut siitä suorastaan virheellisen kuvan. Lönn-
bergin mukaan raittiusliike huolehti myös muis-
ta eettisistä kysymyksistä kuin raittiudesta. Hän
ei uskonut, että alkoholin kohtuullinen käyttö
toteutuisi valistuksen avulla. Alkoholismi oli en-
nen kaikkea sosiaalinen ongelma, jota vastaan oli
taisteltava myös lainsäädännöllisin toimin.48

Tarkkanen arvosteli Rosenqvistia suorastaan
viinan myynnin edistämisestä, sillä Suomen pa-
nimoteollisuusyhdistys oli tukeutunut tämän ar-
tikkeliin polemisoidessaan raittiuslainsäädäntöä
vastaan. Lisäksi Teologisen Aikakauskirjan pää-
toimittaja oli tehnyt raittiudenystävistä raittiu-
sintoilijoita, mitä Tarkkanen piti virheellisenä nä-
kemyksenä. Tarkkanen tulkitsi Rosenqvistin kri-
tiikin kohdistuvan hänen omaan kirjaansa Raa-
mattu ja Raittiuskysymys, jota hän itse piti ainoa-
na laaja-alaisena yrityksenä arvioida raittiuskysy-
mystä raamatullisesta näkökulmasta. Raittiuden
perusteleminen tietyillä Raamatun kohdilla oli
kansainvälinen ilmiö. Tarkkasen vuonna 1896 il-
mestynyt kirja oli merkittävin suomalainen yri-
tys perustella raittiutta Raamatulla.49

Tarkkasen mielestä raittiusliike oli pitänyt va-
pauden periaatetta aina ensisijaisena. Koska yksi-
löllistä vapautta käytettiin väärin, tarvittiin myös
lakiin perustuvia rajoituksia ja rangaistuksia. Kan-
san oikeustajua ei tullut vahvistaa ainoastaan rait-

tiusesitelmillä, vaan myös terveen lainsäädännön
keinoin.50

Rosenqvist vastasi raittiusmiehille perusteel-
lisesti. Molemmat olivat käsittäneet hänen kir-
joituksensa väärin. Hän ei ollut halunnut arvioi-
da Suomen sen enempää kuin minkään muun-
kaan maan raittiusliikettä, vaan tarkastella ylei-
sesti raittiuspyrkimysten eettisiä, pedagogisia ja
poliittisia periaatteita. Hän oli uskaltautunut va-
roittamaan raittiusliikettä yksipuolisuuksista ja
erehdyksistä, mikä oli ärsyttänyt Lönnbergiä ja
Tarkkasta. Rosenqvist totesi Tarkkaselle, ettei hä-
nen tarkoituksensa ollut esitellä raittiuskysymys-
tä käsittelevää kirjallisuutta, minkä vuoksi hän
ei maininnut Tarkkasen teosta. Hän ei liioin voi-
nut vastata siitä, miten muut olivat hänen kirjoi-
tustaan käyttäneet. Tarkkanen oli tulkinnut kri-
tiikin vihamielisyydeksi koko raittiusliikettä vas-
taan, mikä ei ollut lainkaan ollut hänen tarkoi-
tuksensa. Rosenqvistin mielestä Tarkkasen olisi
kannattanut tutustua Svenska Nykterhetssällska-
petin julkaisusarjaan, jossa nähtiin myös raittius-
liike kriittisessä valossa.51

Rosenqvist tahtoi laajentaa suomalaisten rait-
tiusmiesten näköaloja ja osoittaa, ettei raittius-
liike ollut yhtenäinen eikä yksimielinen eri puo-
lilla maailmaa. Keskustelijat puhuivat kuitenkin
toistensa ohi ja raittiusasiasta tuli osittain arvo-
valtakysymys.

Kirjoittajat olivat eri mieltä paitsi raittius-
liikkeestä annetusta kuvasta myös alkoholinkäyt-
tötavoista. Tarkkasen mielestä ihminen, joka myr-
kytti itseään alkoholilla, ei voinut täysin täyttää
tehtäväänsä maailmassa. Absolutismia ei näin ol-
len voinut pitää askeesina. Alkoholin käyttöä lää-
ketieteellisiin tai muihin yleishyödyllisiin tar-
koituksiin hän ei vastustanut. Rosenqvist huo-
mautti purevasti, että myös kahvin ja tupakan
käyttö oli siinä tapauksessa itsensä myrkyttämis-
tä. Dogmatiikan ja moraalin professori näki rait-
tiuskysymyksen osana laajempaa henkistä ajan
virtausta. Hän oli huolissaan siitä, että ahdas puo-
luehenki oli vallannut alaa. Se oli tuonut muka-
naan röyhkeyden, joka kohdistui itsenäisiä mieli-
piteitä, yksilöllistä erilaisuutta ja persoonallisia
eroja vastaan. Rosenqvist vertasi fanaattista ja fa-
risealaista raittiusliikettä poliittisiin puolueisiin,



jotka pyrkivät kitkemään jalot ja syvälliset per-
soonallisuudet. Tätä ongelmaa Tarkkanen ei hä-
nen mielestään ollut oivaltanut.52

Teologisessa Aikakauskirjassa käyty keskuste-
lu heijasti kirkon sisällä esiintynyttä kahta eri-
laista kantaa. Melkein koko valtiopäiväpapisto oli
varauksettomasti kieltolain kannalla. Matti Tark-
kanen kuului aktiivisimpiin kieltolakitaistelijoi-
hin. Vapaamielisesti alkoholikysymykseen suh-
tautuvia oli yleensä enemmän ruotsinkielisten
kuin suomenkielisten keskuudessa. Esimerkiksi
Raittiuden Ystävien pitkäaikainen johtaja A. A.
Granfelt pysytteli kohtuullisuuden kannalla ab-
solutistista ohjelmaa vastaan. Vuoden 1907 val-
tiopäivillä Rosenqvist edusti kantaa, jonka mu-
kaan kieltolaki ei ollut paras keino raittiuden saa-
vuttamiseksi.53

Rosenqvist kuului kieliryhmään ja sukupol-
veen, joka ei ymmärtänyt raittiusliikkeen kehit-
tymistä jyrkkään suuntaan. Hän näki raittius-
liikkeen ja työväenliikkeen ehdottomuuden yksi-
löllisen vapauden rajoittamisena ja yksilön eettisen
vastuun alistamisena joukkoliikkeen valvontaan.
Hänellä oli todennäköisesti myös enemmän tietoa
raittiusliikkeen kehityksestä ja alkoholikysymyk-
sestä ulkomailla kuin monilla raittiusmiehillä.

Raittiuskysymys tuli esille Teologisen Aika-
kauskirjan palstoilla uudelleen vuonna 1910, kun
Matti Pesonen käsitteli raittiusopetusta. Pesonen
esitteli taustaksi raittiuskasvatusta muissa Eu-
roopan maissa ja Amerikassa. Vuoden 1907 val-
tiopäivillä eduskunta oli anonut, että hallitus jär-
jestäisi valtion ja kuntien ylläpitämiin oppilai-
toksiin opetusta alkoholijuomien vaikutuksesta.
Koulutoimen ylihallituksen ehdotuksesta senaat-
ti asetti komitean, jonka mietintö valmistui ke-
sällä 1909. Pesonen esitteli ja arvioi mietinnön si-
sällön. Hän kannatti raittiusopetuksen järjestä-
mistä, mutta tahtoi keskittää sen luonnontiedon
ja nimenomaan terveysopin yhteyteen. Pesosen
mukaan komitea pyrki tekemään kaiken opetuk-
sen raittiuskeskeiseksi niin, että muu opetus "pyö-
risi alkohologian ympärillä". Mikä tahansa hyvä
asia, eläinsuojelu, sukupuolivalistus, rauhanaate
tai jokin vastaava, saattoi tavoitellessaan itselleen
oikeutettua asemaa, järkyttää opetustyön tasapai-
noa.54 Pesosen näkemykset raittiusopetuksesta vas-

tasivat varsin pitkälle Rosenqvistin kannanottoja.
Teologisen Aikakauskirjan linja raittiuskysy-

myksessä oli maltillinen ja kieltolakiin kriittises-
ti suhtautuva. Rosenqvist osoitti poikkeuksellis-
ta itsenäisyyttä esittäessään liberaalia kantaansa
raittiuskysymyksessä, kun yleinen mielipide oli
voimakkaasti kieltolain kannalla. Hän edusti joh-
donmukaisesti näkemystä, jonka mukaan vain
persoonallinen henkinen kypsyys johti oikeisiin
eettisiin ratkaisuihin. Ihminen saattoi kasvaa ai-
noastaan kokonaisuutena. Yhteen asiaan keskit-
tyvä poliittinen puolue tai raittiusliike ei usein ot-
tanut riittävästi huomioon toimintamenetel-
miensä eettistä ja pedagogista vaikutusta.55

Yhteistä niin Rosenqvistille kuin hänen vas-
tustajilleenkin oli jonkin verran elitistinen näkö-
kulma raittiusasiaan. Fennomaaniseen kansallis-
valtioideologiaan kuului ajatus holhottavien kan-
sankerrosten suojelemisesta, kasvattamisesta ja si-
vistämisestä toisin sanoen opastamisesta "ihmis-
arvoiseen alamaiskansalaisuuteen". Holhottavat
ohjattiin tavoittelemaan holhoajien edustamaa ih-
misarvon ja kansalaisuuden ihannemittaa ja hei-
dän moraalisia, sosiaalisia ja ideologisia arvojaan.56

Vaikka Rosenqvist ei kuulunut fennomaaniseen
ryhmittymään eikä kannattanut yleensä mitään
yhtenäistä joukkoideologiaa, myös hänelle näyt-
tää olleen ominaista isällisen kasvattava suhtau-
tuminen, joka kohdistui sekä kansaan että osittain
myös papistoon. Rosenqvist oli ennen kaikkea pa-
piston sivistystasosta huolta kantava professori.

Rosenqvistin kauden jälkeen myös raittius-
asiasta kirjoittelu vähentyi. Entinen päätoimitta-
ja palasi aiheeseen vielä vuonna 1924. Hän tote-
si, että viisi vuotta aiemmin voimaan tullut kiel-

47 Rosenqvist 1905a, 156-161.
48 Lönnberg 1905,250-253; Tarkkanen 1905,256.
49 Tarkkanen 1905, 256; Larkio 1976,12-13.
50 Tarkkanen 1905,257-258
51 Rosenqvist 1905b, 253-256,258-262.
52 Rosenqvist 1905b, 263-266; Tarkkanen 1905,257.
53 Larkio 1976, 11-12; Sulkunen 1986,51.
54 Pesonen 1910,73-77,83-85.
55 Rosenqvist 1909,334-335.
56 Sulkunen 1986,38-39.
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tolaki ei ollut johtanut toivottuihin tuloksiin. Ro-
senqvist toivoi puolueettoman henkilön tutki-
musta kieltolain vaikutuksesta. Hän viittasi al-
koholikysymyksestä paljon kirjoittaneen lääke-
tieteen professorin Robert Tigerstedtin näke-
myksiin, joiden mukaan kieltolain vaikutuksia ei
voinut vielä varmuudella arvioida. Rosenqvist ha-
lusi niin ikään selvittää kieltolain vaikutusta kan-
salaismoraaliin ja korosti positiivisen raittiustyön
merkitystä. Raittiutta ei voinut saavuttaa yksin-
omaan lainsäädännön avulla. Raittiusvalistus kuu-
lui myös papiston tehtäviin.57 Rosenqvist näyttää
mukautuneen 1920-luvulla vallinneeseen tilan-
teeseen, mutta säilytti vapaamielisen näkemyk-
sensä ja suhtautui skeptisesti lainsäädännön mah-
dollisuuksiin edistää raittiutta.

KAUPUNGIN SIVEELLISET VAARAT
KOULU-JA YLIOPPILASNUORISON UHKANA

Euroopassa käytiin 1800-luvun viimeisinä vuosi-
kymmeninä ja 1900-luvun alkupuolella pitkäai-
kaista taistelua laillistettua eli ohjesääntöistä pros-
tituutiota vastaan. Englannissa ohjesääntöinen
prostituutio lakkautettiin vuonna 1883. Norjas-
sa papisto, naisasianaiset ja työväestö olivat yh-
teisessä rintamassa vastustamassa prostituutiota
ja saivat aikaan laillistetun prostituution kieltä-
misen vuonna 1883. Tanskassa samanlainen pää-
tös tehtiin valtiopäivillä vuonna 1906 ja Ruot-
sissa vasta vuonna 1919. Suomessa prostituutio oli
virallisesti tunnustettu vasta vuonna 1875, jol-
loin perustettiin erityinen lääkintöhallituksen
alainen toimisto, jonka tehtävänä oli huolehtia
prostituoitujen terveystarkastuksista. Helsingin
lisäksi tällaisia toimistoja perustettiin muihinkin
kaupunkeihin 1870-luvulta alkaen. Suhteutettu-
na kaupungin väestöön prostituoitujen määrä oli
Helsingissä korkeimmillaan 1880-luvulla.58

Suomen kirkon piispat alkoivat ottaa prosti-
tuutiokysymykseen julkisesti kantaa vasta 1890-
luvulla. Porvoon piispa C. H. Alopeus teki vuo-
den 1891 valtiopäivillä aloitteen ohjesääntöisen
prostituution lakkauttamiseksi. Aloitteen taka-
na olivat Suomen Siveellisyysseura, raittiusväki
ja Suomen Naisyhdistys. Anomuksen liitteenä oli

lista prostituution vastustajien nimiä. Piispa Gus-
taf Johansson piti prostituutiota rangaistavana
elämänmuotona, mutta toisin kuin virkaveljensä
hän ei hyväksynyt Naisyhdistyksen toimintaa
asiassa. Hänen mielestään prostituution yksityis-
kohtien vetäminen päivänvaloon oli vahingollis-
ta kansan moraalille ja nimilista hyödytön. Alo-
peuksen seuraaja Herman Råbergh jatkoi kuiten-
kin edeltäjänsä linjalla ja teki samansisältöisen
aloitteen valtiopäivillä vuonna 1897.59

Kirkolliset vaikuttajat näyttävät toimineen
prostituutiokysymyksessä verrattain itsenäisesti
ja toisistaan riippumatta. Teologisen Aikakaus-
kirjan kannanotot ajankohtaiseen prostituutio-
kysymykseen ovat jääneet tutkimuksessa vähäi-
selle huomiolle, minkä vuoksi niihin on syytä
kiinnittää huomiota. Päätoimittaja G. G. Rosen-
qvist puuttui prostituutiokysymykseen neljä ker-
taa vuosina 1896—1899.60 Hän arvosteli voimas-
saolevaa käytäntöä liian suvaitsevaiseksi. Prosti-
tuutio rinnastettiin laillistettuun ammattiin, mi-
kä oli ristiriidassa kansan oikeustajun kanssa.61

Rosenqvist ilmaisi tukensa piispa Råberghil-
le, joka oli huolestunut Helsingin ruotsalais-suo-
malaisen seurakunnan eettisestä tilasta ja pyhä-
päivän viettotavoista. Piispa oli tehnyt asiasta tie-
dustelun senaatille. Kysymys oli lopulta annettu
poliisiviranomaisten vastattavaksi. Nämä olivat
perustelleet väkevien alkoholijuomien anniske-
lua sekä varieté- ja sirkusnäytäntöjen järjestämis-
tä sunnuntaisin sillä, että Helsingissä asui mui-
takin kuin luterilaisia. Poliisikamari vetosi niin
ikään yleiseen mielipiteeseen ja kulttuurimaiden
esimerkkiin. Rosenqvistille poliisikamarin vasti-
ne ei kelvannut alkuunkaan. Hän ihmetteli, min-
kä uskontokunnan edustajat eivät voineet hyväk-
syä Suomen sunnuntai- ja pyhäpäivien viettoa kos-
kevia säädöksiä. Hän arveli yleisen mielipiteen
olevan päinvastoin pyhäpäivän huvitilaisuuksia
vastaan.62

Rosenqvist katseli prostituutiokysymystä yli-
opistonopettajan näkökulmasta. Hän ei ollut niin-
kään huolestunut prostituoiduista kuin heidän
asiakkaistaan, erityisesti nuorista ylioppilaista.
Professorin mielestä nuoriso sai prostituutioko-
kemuksista sisimpäänsä parantumattoman haa-
van ja menetti uskonsa Jumalaan viranomaisten
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liiallisen suvaitsevaisuuden vuoksi. Prostituuti-
oon johtavina "esikouluina" hän piti varieté-esi-
tyksiä ja vetosi Ruotsin esimerkkiin. Naapuri-
maassa oli nimittäin noussut varietéta vastustava
kansalaisliike.63

Vaikka Rosenqvistin asenne oli holhoava, hä-
nellä oli näkemyksilleen perusteensa. Ylioppilas-
vuosia pidettiin vuosisadan vaihteessa joissakin
piireissä elämänvaiheena, joka vietettiin vapaana
vanhempien ja oman perheen kontrollista. Kiel-
letyillä teillä kulkemiseen muutaman vuoden ajan
suhtauduttiin suvaitsevaisesti. Alkoholin käyttö
ja siihen liittyvä juhlinta ja bordellissa käynti,
nähtiin "nuoruuden hulluksina", kunhan ne eivät
jääneet pysyviksi tavoiksi. Opiskelijoiden vapaa-
ajanvietto ei aina ollut harmitonta. Poliisit jou-
tuivat usein puuttumaan opiskelijoiden liian rie-
hakkaaseen elämöintiin öisillä kaduilla. Toisinaan
opiskelijapojat yrittivät väkivalloin tunkeutua ilo-
taloihin ja prostituoitujen asuntoihin.64

Antti Häkkisen tutkimuksen mukaan prosti-
tuoitujen asiakkaista suuri osa oli naimattomia
20-30-vuotiaita miehiä ja etenkin ylioppilas-
nuorison keskuudessa protituutiosuhteet olivat
tavallisia. Helsigissä opiskelevilla ylioppilailla oli
vuosisadanvaihteessa myös verrattain paljon su-
kupuolitauteja.65

Viimeisen kerran Teologisen Aikakauskirjan
palstoilla Rosenqvist puuttui kysymykseen vuon-
na 1899. Hän vetosi kirkolliskokoukseen, jotta
se tekisi aloitteen ohjesääntöisen prostituution
lakkauttamiseksi. Ohjesääntöinen prostituutio
kiellettiin Suomessa vuonna 1908 ja ilotalot jou-
tuivat sulkemaan ovensa.66

Rosenqvist ei kuitenkaan pohtinut prostituu-
tion sosiaalisia syitä tai tarkastellut sitä kulttuu-
ri-ilmiönä, vaan ennen kaikkea eettisenä ongel-
mana, johon oli tartuttava. Hänellä oli vastuun-
tuntoinen asenne, mutta ei käsitystä ilmiön taus-
tatekijöistä.

Porin lyseon uskonnonlehtori Lars Hugo San-
delin (1860-1933) kirjoitti vuonna 1901 kau-
punkinuorison eettisestä tilasta ja siihen liitty-
vistä ongelmista. Sandelinilla oli käytössään Po-
rin kasvatusopillisen yhdistyksen vuosina 1899-
1900 teettämä tutkimus ja nuorisorikollisuutta
koskevaa kirjallisuutta. Hänen mukaansa nuo-

risorikollisuus oli lisääntynyt etenkin kaupun-
geissa, minkä syynä hän piti työväestön vaikeita
elinoloja ja vanhempien vähentynyttä kiinnos-
tusta lastensa kasvatukseen.67

Sandelin suhtautui kaupunkien tarjoamiin
kulttuuririentoihin sangen epäluuloisesti:

On niin paljo nykyaikana, joka vetää pois kodin hiljaisesta piiristä.
Kaupungissahan ensiksikin rehottavat kaikellaiset kapakat ja ra-
vintolat, joiden houkutuksia moni ei jaksa vastustaa. Ja sitte kaikki
nuo huvitilaisuudet, jotka myös ovat houkuttelemassa. Useilla rait-
tius- ja työväenyhdistyksilläkin on huvitusten toimeenpaneminen
pää-asiana. Ja näihin kuuluu tavallisesti joku teaatterikappale
(enimmäkseen aivan arvoton) ja tanssi. Edelliset vaativat paljo har-
joitusta ja niihin käydään kiusaamassa paljo semmoisiakin, joilla ei
muuten itsellään olisi halua. Tanssit taas kestävät myöhään yöhön ja,
kun niistä sitten tullaan kotia, on elonvoimaa tuhlattu moneksi päi-
väksi. Ketolaiset saavat sitte kärsiä siitä seuraavaa ärtyisyyttä.68

Sandelinin ihanteena oli agraarinen perhekeskei-
nen kulttuuri, jossa yksilön vapaa-aika vietettiin
perheen seurassa ja vanhemmat asettivat lastensa
kasvatukselle korkeat eettiset päämäärät. Hän
edusti osalle papistoa ja herätysliikkeille omi-
naista varautunutta asennetta seuratoimintaan.
Hänen näkemyksensä kansanhuvien ja harrastus-
toiminnan vaikutuksesta oli aivan päinvastainen
kuin esimerkiksi fennomaaniälymystön tai Min-
na Canthin, jotka nimenomaan suosittelivat eri-
laisten yhdistysten perustamista alkoholittomien
huvitusten järjestämistä varten.69

Sandelin tiedosti kaupungistumisen ja teol-
lisuustyön vaikutuksen perhe-elämään, mutta vaa-
li ja ihannoi vielä voimakkaasti maaseutukulttuu-

57 Rosenqvist 1924,19-23; Larkio 1976,82-83,85-86,88.
58 Rajainen 1973,126-127; Häkkinen 1995,225.
59 Rajainen 1973,131,133-136,141.
60 Rosenqvist 1896c; Rosenqvist 1897a; Rosenqvist 1897b; Rosenqvist

1899.
61 Rosenqvist 1896c, 305-308.
62 Rosenqvist 1897b, 507-510.
63 Rosenqvist 1897a, 128-129; Rosenqvist 1897b, 511-512.
64 Häkkinen 1995,87-90.
65 Häkkinen 1995,77,79-81.
66 Rosenqvist 1899; Häkkinen 1995,222.
67 Sandelin 1901,162-170; Veikkola 1980,264.
68 Sandelin 1901,170.
69 Haavio 1947,151; Sulkunen 1986,36-37.
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rin idylliä. Hänen näkemyksensä kuvastavat neu-
vottomuutta kaupungistumisen ja teollistumisen
kulttuurissa aiheuttamien muutosten edessä.

Sandelin pelkäsi myös kaupungeissa leviäviä
uusia aatteita ja uskonnollisia ja poliittisia liik-
keitä. Sosialistiset aatteet levittivät vihamieli-
syyttä kristinuskoa kohtaan sekä heikensivät per-
heyhteyttä ja kunnioitusta esivaltaa kohtaan. Kau-
pungeissa rehotti niin ikään lahkolaisuus, jonka
tuntomerkkeinä kirjoittaja piti muiden tuomit-
semista ja parjaamista. Uskonnollisista liikkeistä
Sandelin vieroksui etenkin Pelastusarmeijaa. Hän
oli huolestunut lepopäivän laiminlyömisestä hu-
vitusten vuoksi ja suurten työmaiden ja tehdas-
salien henkisestä ilmapiiristä.70

Koulun vaikutusta nuorisoon Sandelin piti
kaksijakoisena. Toisaalta opetuksen taso ja opet-
tajien koulutus oli huomattavasti parantunut kan-
sakoululaitoksen vaikutuksesta. Toisaalta tilastot
osoittivat, että nuorisorikollisuus oli lisääntynyt
ja nuorison eettinen tila oli huonontunut. Sande-
lin ei suoranaisesti pitänyt koulua syynä epäkoh-
tiin ja muistutti, että 22,6 % lapsista ei käynyt
koulua lainkaan. Koulu saattoi kuitenkin hänen
mielestään edistää eettistä rappeutumista. Itse-
näisyys ja omintakeisuus, joka oli elämässä niin
tarpeellista, saattoi koulussa tukehtua eikä koulu
aina kehittänyt mielenlujuutta ja ankeruutta.
Koulua käyneessä nuorisossa saattoi syntyä sellai-
nen väärä käsitys, että ruumiillinen työ oli alen-
tavaa. Sivistymätön saattoi olla tyytyväinen myös
koneelliseen ja yksitoikkoiseen työhön, joka sen si-
jaan vaati sivistyneeltä suurta itsensäkieltämistä.71

Vaikka Sandelin oli itse koulualalla, hän suh-
tautui varauksellisesti koulun mahdollisuuksiin
vaikuttaa nuorison eettiseen kehitykseen. Hänen
ajattelussaan on samoja piirteitä kuin piispa Gus-
taf Johanssonin 1880-luvun lopulla Vartijassa esit-
tämissä päätelmissä. Johansson vastusti tuolloin
ehdotusta, jonka mukaan jokaisen kunnan oli pe-
rustettava kansakoulu. Perusteena olivat saksa-
laiset tutkimukset, joissa oli todettu rikollisuut-
ta esiintyvän enemmän niillä seuduilla, joissa oli
runsaasti kouluja. Piispa kertoi kuulleensa, että op-
pilaat herraskaistuisivat helposti saadessaan kou-
lutusta. Kansakouluja Johansson kuitenkin ilmoitti
rakastavansa.72 Sandelin toisteli näitä Johanssonin

jo kymmenkunta vuotta aiemmin esittämiä epäi-
lyksiä kansakoulun vaikutuksesta. Kirkon valvomat
kiertokoulut tuntuivat turvallisemmalta vaihtoeh-
dolta alkuopetuksen järjestämiseksi.

Sandelin muistutti, että koulun ohella lasten-
tarhat, raittiusseurat, kansanopistokurssit ja muu
kansansivistystoiminta työskentelivät nuorten tie-
dollisen ja eettisen kehityksen hyväksi. Hän tah-
toi kiinnittää huomiota myös lainsäädännön ja ri-
kosoikeuden epäkohtiin. Lainsäädännön tuli pan-
na lasten vanhemmat edesvastuuseen lastensa teke-
mistä rikoksista. Hän arveli, että lyhytaikainen van-
keusrangaistus teki monelle "paheelliselle isälle"
hyvää ja piti ilahduttavana edistyksenä sitä, että uu-
den rikoslain mukaan nuoria rikoksentekijöitä voi-
tiin tuomita kasvatuslaitokseen lähetettäviksi.73

Sandelin uskoi kasvatuslaitosten mahdolli-
suuksiin. Hänellä oli tilastotietoja kasvatuslai-
toksen toiminnan hyvistä tuloksista. Vanhempia,
jotka laiminlöivät velvollisuuksiaan lapsiaan koh-
taan oli hänen mielestään ensin neuvottava ja va-
roitettava, mutta mikäli varoitukset eivät tehon-
neet, tuli kasvatuslautakunnan sijoittaa lapset jo-
ko toisiin perheisiin tai kasvatuslaitokseen. San-
delin piti parempana edellistä vaihtoehtoa.

Sandelinilla oli myös ongelmien ennaltaeh-
käisyyn liittyviä parannusehdotuksia. Hän kiin-
nitti huomiota työväen asunto-olojen parantami-
seen sekä ehdotti veisto- ja muiden käsityökou-
lujen, koulukeittiöiden ja nuorisokirjastojen pe-
rustamista, jotta lapsille saataisiin hyödyllistä te-
kemistä. Kansakoulujen opetuksen hän arveli ole-
van liiankin teoreettista. Sandelin piti kasvatus-
työn tavoitteena siveellistä ja lujaluontoista, Ju-
malaansa ja isänmaataan rakastavaa uutta suku-
polvea.74 Sandelin edusti vanhoillisinta linjaa kou-
lukysymyksissä Teologisen Aikakauskirjan kir-
joittajien joukossa, vaikka luultavasti hänen kans-
saan samansuuntaisesti ajattelevia pappeja ja kou-
lumiehiä oli vielä sangen paljon.

Kysymys nuorten eettisestä kasvatuksesta hal-
litsi 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä
koko nuorison kasvatuksesta käytyä kirjoittelua
Teologisessa Aikakauskirjassa. Paavo Virkkunen
(tuolloin Snellman) julkaisi vuonna 1903 Teolo-
gisessa Aikakauskirjassa artikkelin sukupuoliva-
listuksesta.75
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Virkkunen toimi jonkin aikaa NMKY:n si-
veellisyystyön johdossa Helsingissä. Teologisessa
Aikakauskirjassa hän kertoi järjestäytyneestä si-
veellisyystyöstä, jota tehtiin useissa eri maissa ja
jolla oli esimerkiksi Norjassa kaksi omaa äänen-
kannattajaa.76 Virkkusen kasvatusnäkemys oli op-
timistisempi kuin esimerkiksi Sandelinin ja hän
uskoi kasvatuksen mahdollisuuksiin:

Tiedämme kyllä, miten nopeasti ja voimakkaasti synninkin valta
etenee nykyaikana. Mutta miksi antaa vaan sen rauhassa, salassa ja
julkisesti, versoa? Toisaalla on kyllä olemassa yhteistoimintaa. Mik-
si ihanteellisuuden, hengen, uskonnon edustajat ja puolustajat ei-
vät hekin järjestä rivejään. Meillä pitää toki olla se kristillinen opti-
mismi, joka voittoisana tietää: se joka teissä on, hän on suurempi
kuin se joka maailmassa on.77

Virkkusen näkemykset heijastivat voimakasta us-
koa valistustyön merkitykseen, joka oli ominais-
ta vuosisadanvaihteen aatteelliselle toiminnalle,
raittiusliikkeelle, kansansivistystyön harrastajille
ja kristillisen ylioppilasliikkeen edustajille.

Virkkunen oli huolestunut avioliiton ulko-
puolisista suhteista ja prostituutiosta. Hän pyrki
selvittämään sen syitä ja kiinnitti huomiota eri-
tyisesti miesten nuoruusiän seksuaaliseen kehi-
tykseen. Nuoria ei hänen mielestään ajoissa oh-
jattu siveelliseen puhtauteen ja seksuaalisen ke-
hityksen vinoutuminen sai alkunsa nuoruusiän
masturbaatiosta eli "nuorisoepäsiveellisyydestä".
Maaseudulla se johti epäsiveelliseen yö juoksuun
ja kaupungeissa "miehinen nuoriso hävisi prosti-
tutsionin kitaan". Näkemyksensä tueksi Virkku-
nen viittasi Arvid Järnefeltin esittämiin ajatuksiin
teoksessa Puhtauden ihanne.78

Virkkunen oli tutustunut myös nuorison su-
kupuolivalistukseen Norjassa ja siteerasi pastori
Fredrik Klavenessin ja kirjailija Bjørnstjerne
Bjørnsonin näkemyksiä. Hän vetosi Bjørnsoniin,
jonka mukaan "eetillinen kyky" ei edellyttänyt
ensisijaisesti oppia ja tietoa, vaan sisäistä voimaa,
jota ei saavutettu ilman taistelua ja ponnistusta.79

Virkkunen näki kasvatuksen sukupuoliseen
puhtauteen peräti kansalliskysymyksenä, jonka
hoitamisella oli vaikutus sukupolvia eteenpäin:

Asia on yhtä vakava isänmaalle kuin siveydelle. Sentähden on oikeus
toivoa jokaisen lämminsydämisen ihmisen voimiensa ja kykynsä
mukaista osanottoa tarmokkaaseen yhteistyöhön. Mutta erityisesti tä-
mä tehtävä kutsuu kirkon ja koulun miehiä toimintaan. Sillä asia
on yhtä vakava uskonnollekin. Aivan epäilemättä nuorisoepäsiveel-
lisyys on omiansa suuressa määrässä synkistämään ja heikonta-
maan, kylmentämään nuoren ihmisen vienoa, päivänpuhtoista suh-
detta Jumalaan. ... Paha omatunto ja nuoruuden synti tappaa tut-
tavallisen, lapsellisen suhteen Jumalaan. Sen sijaan omistetaan vää-
rä, uhmaileva miehuullisuus, varhainen raaistuminen itää ja kan-
taa hedelmänsä julkeassa laittomuudessa.80

Virkkusen näkemyksissä sukupuolivalistuksen
tarpeellisuudesta voidaan nähdä myös moderneja
piirteitä, kun otetaan huomio viktoriaanisen ajan
pidättyväinen suhtautuminen seksuaalisuuteen.
Hän korosti, että sukupuoliasioista oli puhuttava
nuorille avoimesti. Kasvattajan oman nuoruuden
ajatus- ja tunne-elämän, sen kokemusten ja ereh-
dysten muisteleminen oli hänen mielestään ter-
veellistä, vaikka se saattoi olla nöyryyttävää. Virk-
kunen ihmetteli sitä, että luonnontieteen oppi-
kirjoissa puhuttiin yksityiskohtaisesti ihmisen
anatomiasta, muttei kerrottu mitään genitaaleis-
ta. Viattomuutta ja mielenpuhtautta ei hänen mie-
lestään voinut kehittää asioita salaamalla.81

Amerikkalaiseen piispaan Phillips Brooksiin
vedoten Vikkunen korosti, että nuorisoa oli in-
nostettava "positiiviseen siveysharrastukseen". Su-
kupuolivalistus oli hänen mukaansa liian usein
perustunut pikkumaisille ja tuskallisille kielloil-
le. Pyrkimys sukupuoliseen puhtauteen oli sen si-
jaan tehtävä nuorelle eräänlaiseksi "henkiseksi ur-
heiluksi". Tavoitteena oli hengen voitto ruumiil-
lisuudesta. Siveellisen puhtautensa varjelemises-
sa nuori voitti hengen, ilon, voiman ja rauhan.82

70 Sandelin 1901,231-238.
71 Sandelin 1901,238-242.
72 Mäkisalo 1988,31-32.
73 Sandelin 1901,242-247.
74 Sandelin 1901,320-326.
75 Snellman 1903,146-167.
76 Paarlahti 1986,16.
77 Snellman 1903,167.
78 Snellman 1903,152-157.
79 Snellman 1903,155-156,159,166.
80 Snellman 1903,159-150.
81 Snellman 1903,158-159,1 2-1 5.
82 Snellman 1903,1 5-1 7.
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Dualistisesta ja puritaanisesta ajattelustaan huo-
limatta Virkkunen oli yksi kristillisen suku-
puolivalistuksen uranuurtajista Suomessa.

HERBARTILAISEN PEDAGOGIIKAN
HERÄTTEET USKONNONOPETUKSELLE

Kirkon ja koulun perinteisesti kiinteää yhteyttä
alettiin Suomessa purkaa 1800-luvun puolenvä-
lin jälkeen. Alkuopetus eli lukemisen ja kristin-
opin alkeiden opettaminen jäi kansakoulun pe-
rustamisvaiheessa 1860-luvulla edelleen kirkon
ja kotien tehtäväksi. Kansakoulu oli alkuopetuk-
sen saaneille tarkoitettu opintoja syventävä ja mo-
nipuolistava oppilaitos, jonka perustaminen oli
kunnille vapaaehtoista. Kansakoulun kehittyessä
vaadittiin entistä laajempaa ja perusteellisempaa
alkuopetusta. Kansakoulun tavoitteita ei kuiten-
kaan kirkon johtamissa kouluissa aluksi pidetty
kovinkaan tärkeinä. Kirkon piirissä pelättiin, et-
tä koululaitos vieraantuisi kristillisestä elämän-
katsomuksesta. Kirkon ja kansakoulun välisiä suh-
teita 1800-luvun lopulla on kuvattu kulttuuri-
taisteluksi. Vuosisadan taitteessa myös kirkossa
alettiin vähitellen hyväksyä ajatus kunnan johta-
masta alkuopetuksesta. Kirkon ja koulun eron jäl-
keen kirkko tunsi tehtäväkseen erityisesti koulu-
jen uskonnonopetuksen aseman vahvistamisen.83

Uskonnonopetusta vastaan noussut kritiikki ja
koko oppiaineen poistamista vaativat julkilausu-
mat olivat omalta osaltaan synnyttämässä uskon-
nonopetuksen reformiliikettä Saksassa. Myös Suo-
messa uskonnonopetus joutui kulttuuriradikaa-
lien sivistyneistön edustajien ja marxilaisen so-
sialismin omaksuneiden työväenliikkeen johta-
jien hyökkäysten kohteeksi. Vaikka hyökkäyksis-
sä vedottiin myös pedagogisiin perusteihin, niiden
keskeisenä motiivina oli yleensä taistelu papistoa
ja kristinuskoa vastaan.84

Sekä uskonnonopetuksen lainsäädännöllinen
asema että uskonnonopetuksen metodiset kysy-
mykset olivat esillä Teologisessa Aikakauskirjan
palstoilla. Uskonnonopetukseen liittyvistä kysy-
myksistä kirjoittivat Rosenqvistin päätoimitta-
jakaudella pääasiassa Lauri Ingman ja Martti
Ruuth. Lauantaiseuraan kuuluneet Ingman ja

Ruuth olivat opintomatkoillaan Saksassa tai kir-
jallisuuden välityksellä tutustuneet uskonnonpe-
dagogiikan uusiin virtauksiin.85

Herbartilainen suuntaus oli noussut muotipe-
dagogiikan asemaan 1880-luvulla. Sen kehittäjä
oli saksalainen filosofi Johann Friedrich Herbart
(1776-1841). Leipzigin yliopiston professorin
Tuiskon Zillerin (k. 1882) vaikutuksesta Herbar-
tin ajatukset alkoivat saada koulukunnallista lei-
maa. Herbartilaisuudessa opetus määriteltiin kas-
vattavaksi sekä "harrastuneisuuteen" ja "siveelli-
sen luonteen" lujuuteen pyrkiväksi toiminnaksi.
Herbartin näkemyksiin sitoutuneesta koulukun-
nasta käytetään joko nimitystä herbartilaisuus tai
herbart-zilleriläisyys. Suomeen herbartilaisuuden
juurruttivat kasvatustieteilijät Waldemar Ruin ja
Mikael Soininen.86

Lauri Ingman teki vuosina 1895—1896 Sak-
saan opintomatkan, jonka aikana hän pyrki tu-
tustumaan Herbartin ja Zillerin teorioihin ja nii-
den sovelluksiin uskonnonopetuksessa. Ingmanin
taustatukena oli professori Ruin. Vaikka saksa-
lainen uskonnonopetus oli Ingmanille lievä pet-
tymys, hän tapasi Auerbachissa tohtori E. Thrän-
dorfin, jonka teoksen perusteella hän oli alunpe-
rin kiinnostunut herbart-zilleriläisyydestä.87

Opintomatkalta palattuaan Ingman julkaisi
Teologisessa Aikakauskirjassa kolmiosaisen ar-
tikkelin Tyska reformstäfvanden på religionsunder-
visningens område, jossa hän lähti liikkeelle uskon-
nonopetuksen historiasta 1600- ja 1700-luvuilla.
Ingman oli käyttänyt Neue Bahnen -nimisessä ai-
kakauslehdessä ollutta artikkelia. Uskonnonope-
tuksen metodiikka oli Saksassa joutunut kritii-
kin kohteeksi ja sen uudistamiseksi oli tehty usei-
ta ehdotuksia. Schleiermacheria seurannutta us-
konnonopetusta arvosteltiin sitoutumisesta taan-
tumukselliseen poliittiseen järjestelmään ja ah-
taasta dogmaattisuudesta, joka ei jättänyt oppi-
laalle riittävästi tilaa. Uskonnonopetuksen vika-
na ei ollut Ingmanin mielestä uskonnollisesti he-
delmättömän aineiston välittäminen oppilaille,
vaan epäpsykologinen opetustapa.88

Opettajansa Thrändorfin osoittaman kirjalli-
suuden pohjalta Ingman esitteli herbartilais-zil-
leriläisen opetusmetodin soveltamista uskonnon-
opetukseen. Herbartilaisten mielestä katekis-
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muksen ja dogmatiikan tuli itsenäisinä oppiai-
neina kokonaan kadota uskonnonopetuksesta.
Niiden tuli nousta Raamatun ja kirkkohistorian
herättämistä kysymyksistä. Kirkkohistorianope-
tuksen pääperiaatteena oli, että oppiminen ta-
pahtui paremmin eläytymällä kirkkohistorian
henkilöiden kokemuksiin kuin opettamalla fak-
tatietoa. Sen vuoksi lähteet oli annettava oppilai-
den käsiin.89

Herbartin opetussuunnitelman mukaan ope-
tuksen tuli mukautua oppilaan sielullisen omak-
sumisprosessin kulkuun. Opetus jakautui neljään
peräkkäiseen vaiheeseen, joita kutsuttiin muo-
dollisiksi asteiksi.90 Ingman esitteli artikkelissaan
tuntisuunnitelman, joka noudatti herbartilaista
teoriaa. Ingmanin mielestä herbartilaisissa uu-
distuspyrkimyksissä oli paljon varteenotettavaa,
joskin raamattuopetus muodollisia asteita käyt-
täen saattoi muodostua pitkäveteiseksi. Herbart-
zilleriläinen metodi vaati paljon opettajan per-
soonalta, mitä Ingman piti hyvän metodin merk-
kinä. Hän esitteli artikkelissaan myös herbarti-
laisuudesta poikkeavia näkemyksiä katekismus-
opetuksesta.91 Ingman oli selvästi herbartilaisen
metodin kannattaja, mutta hän pyrki soveltamaan
Saksassa saamiaan herätteitä suomalaisiin olosuh-
teisiin kriittisesti.

Uskonnonopettajana Viipurissa ja Helsingissa
1900-luvun alkuvuosina toimineen tohtori Mart-
ti Ruuthin mukaan uskonnonopetuksen tavoit-
teita olivat asiallisten tietojen antaminen uskon-
non ilmiöistä ja vaikutuksista sekä harrastuksen
herättäminen uskonnolliseen elämään. Ruuth
muistutti, että uskonnonopettajan oli pidettävä
perimmäisenä tavoitteenaan uskonnollisen va-
kaumuksen syntymistä. Tätä tavoitetta silmällä
pitäen oli kiinnitettävä huomiota tiettyihin aika-
kausiin, uskonnollisiin persoonallisuuksiin ja pe-
ruskäsitteisiin. Uskonnonopetuksen tuli tukeu-
tua kodin ja seurakunnan uskonnolliseen elämään.
Paavo Virkkunen puolestaan puhui oppilaan ke-
hittymisestä "kristillissiveelliseksi luonteeksi, jo-
ka seurakuntayhteydessään osaltaan edistäisi Ju-
malan valtakunnan toteutumista".92 Näissä us-
konnonopetusta koskevissa periaatteissa näkyivät
sekä ritschliläisen teologian korostus uskonnon
eettisestä ja historiallisesta merkityksestä sekä

herbartilaiselle pedagogiikalle ominainen pyrki-
mys harrastuksen, aktiivisen mielenkiinnon he-
rättämiseen.

USKONNON JA ETIIKAN
EROTTAMINEN TORJUTAAN

Vaatimus uskonnottoman moraalin puolesta oli
ominaista 1800-luvun vapaa-ajattelijakulttuuril-
le. Uskontojen moraali yleensä ja erityisesti kris-
tinuskon moraali nähtiin suorastaan pahan alku-
na ja juurena. Moraaliperiaatteiden olemassaolo ei
tällaisen ajattelutavan mukaan ollut riippuvaista
uskonnosta. Vapaa-ajattelijakulttuurille oli omi-
naista myös vankka tieteisusko, joka ei halunnut
nähdä tieteellä mitään yhtymäkohtaa kristinus-
koon ja sen eettisiin perusarvoihin. Useat keskei-
set vapaa-ajattelijavaikuttajat olivat myös samal-
la sosialisteja.93

Teologisen Aikakauskirjan toimittajat pyrkivät
vastaamaan näihin näkemyksiin, kun Suomessa
alettiin vaatia moraalikasvatuksen ja uskonnon-
opetuksen erottamista toisistaan. Martti Ruuth
vastusti vuonna 1907 erillisen siveysopin ope-
tuksen järjestämistä, jota etenkin sosialistit vaa-
tivat. Uskonnollinen totuus ei voinut hänen mu-
kaansa esiintyä ilman siveellistä kärkeä ja käy-
tännöllistä merkitystä eikä siveellinen totuus voi-
nut olla ilman uskonnollista pohjaa ja pontta. Ko-
kemukset uskonnottomasta moraaliopetuksesta
Ranskassa olivat osoittaneet, että tällainen opetus
oli "ryhditöntä ja ponnetonta, kuivaa ja elotonta".
Hänen mielestään nimenomaan kristinuskon kes-

83 Haavio 1947,116-123; Iisalo 1989,178,183.
84 Tamminen 1967b, 35-39,45-47,54.
85 Tamminen l967b, 12.
86 Iisalo 1989,152,159-161.
87 Tamminen 1967b, 129-130; Välimäki 1994,35-41.
88 Ingman 1896,98-105.
89 Ingman 1896,297- 298,302-303; Tamminen 1967a, 130.
90 Iisalo 1989,157.
91 Ingman 1896,298-301,341-347.
92 Ruuth 1906,529-531; Tamminen 1967a, 79-81.
93 Chadwick 1975,237-238; Seppo 1995,193-195.
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keinen merkitys ihmiskunnan historiassa oli kiis-
taton, minkä vuoksi tunnustuksellinen uskon-
nonopetus voitiin rinnastaa historianopetukseen.94

G. G. Rosenqvist puuttui kysymykseen pe-
rusteellisemmin vuonna 1922. Hallitus oli tehnyt
eduskunnalle aloitteen kaikille oppilaille pakol-
lisen siveysopin ottamisesta kansakoulun oppiai-
neeksi. Emeritusprofessori vastusti jyrkästi pa-
kollisen siveysopin sisällyttämistä kansakoulujen
opetusohjelmaan. Pitkässä artikkelissaan entinen
päätoimittaja pyrki sekä filosofian että kulttuuri-
historian perusteella osoittamaan, että etiikan ope-
tus ilman kosketuskohtaa uskontoon oli vastoin
koko suomalaista kulttuuriperintöä.93 Sekä Ruuth
että Rosenqvist toivat esille ajatuksen, että kris-
tinusko ei ollut pelkkiä oppikäsityksiä. Uskon-
nonopetuksen tarkoituksena ei ollut saada oppi-
laita uskomaan dogmeihin, vaan tutustuttaa hei-
dät uskonnon maailmaan.96

Artikkelissaan Rosenqvist tarkasteli siveys-
opetuskysymystä sekä filosofiselta että pedagogi-
selta kannalta. Perusteluissaan hän vetosi Kantin
näkemyksiin kristinuskosta moraalin perustana
ja nobelkirjailija Rudolf Euckeniin, jonka mu-
kaan ihmisen eettisen elämän voima oli lähtöisin
häntä suuremmasta voimasta, Jumalasta. Si-
veysopin ottamista oppiaineeksi oli perusteltu
saksalaisen pedagogin Friedrich Wilhelm Foer-
sterin näkemyksillä. Rosenqvist näki kuitenkin
Foersterin näkemysten tukevan omaa kantaansa.
Tämä korosti uskonnon merkitystä luonteen kas-
vatukselle ja kritisoi Ranskassa toteutettua si-
veysopetusta, joka oli irrotettu uskonnonopetuk-
sesta. Foersterin mukaan siveysoppia oli Rans-
kassa käytetty poliittisiin tarkoituksiin, uudel-
leen perustetun tasavallan tukemiseen.97

Siveysopin ottaminen pakolliseksi oppiaineeksi
ei ollut Rosenqvistille pelkästään pedagoginen
kysymys. Hän näki kyseisen lakiesityksen yri-
tyksenä tuoda kouluun kokonaan uudenlainen
moraaliajattelu, joka ei ollut kristillinen eikä pro-
testanttinen. Hän myönsi, että muihin uskonto-
kuntiin kuuluvilla tai uskontokuntiin kuulu-
mattomilla oppilailla oli oikeus saada vapautus
uskonnonopetuksesta. Kirkkoon kuuluvien las-
ten vanhempia ei kuitenkaan voinut pakottaa an-
tamaan lastensa osallistua moraaliopetukseen, jo-

ka ei voinut lähtökohtiensa vuoksi edustaa kris-
tillistä etiikkaa.

USKONNONOPETUKSEN UUDISTUS-
PYRKIMYKSET ITSENÄISESSÄ SUOMESSA

Suomessa herbartilaisuuden läpimurto osui ajan-
kohtaan, jolloin sekä Saksassa että Yhdysvallois-
sa reformipedagogiikan edustajat jo arvostelivat
ankarasti herbartilaisuutta ja vaativat sen syrjäyt-
tämistä. Reformipedagogiikka korosti opettajan
kasvatuspsykologisen tiedon merkitystä. Kasvat-
tajalle ei riittänyt vain tieto opetettavista asiois-
ta, vaan hänen oli tunnettava kasvattinsa. Olen-
naista oli nuoren kypsyminen eli hänen asentei-
densa, tiedollisen uteliaisuutensa ja tiedonhank-
kimis- ja toimintatapojensa kehittyminen. Re-
formipedagogiikka oli yksi ihmisen yksilöllisyyttä
ja vapautta korostavista liikkeistä. Myös lapsi oli
vapautettava aikuisten holhouksesta ja pakon-
omaisesta koulutuksesta.

Reformipedagogiikan tulo Suomeen 1910-lu-
vulla aiheutti hämmennystä. Vasta hyväksi ha-
vaittu herbartilaisuus oli jo tavallaan tuomittu.
Tuolloin alettiin entistä enemmän korostaa eläy-
tymistä ja tahdon ratkaisua. Martti Haavio teki sa-
moihin aikoihin tunnetuksi dialektisen teologian
pohjalta syntynyttä suuntausta, joka korosti Ju-
malan sanan ja toiminnan keskeistä asemaa.98

Teologinen Aikakauskirja julkaisi vuonna 1928
Suomen ensimmäisen yleisen uskonnontutkijoi-
den ja opettajien kokouksen pöytäkirjan. Ko-
kouksessa pidetyt esitelmät käsittelivät uskon-
nonopetuksen eri alueiden, Raamatun, kirkko-
historian dogmaattisen aineiston, etiikan ja kirk-
kohistorian asemaa uskonnonopetuksessa sekä
opetusmetodeihin liittyviä kysymyksiä. Esitel-
missä kosketeltiin niin ikään kouluhartauksia ja
uskonnonopettajien koulutusta.

Irtautuminen vuosisadan alun herbartilaisista
vaikutteista näkyi näissä esitelmissä selvästi. Paa-
vo Virkkusen mukaan Herbartin koulukunnan
opetusasteet eivät enää määränneet metodisesti
opetusta niin paljon kuin aikaisemmin. Uutta oli
psykologisesti syventävä ja eläytymiseen auttava
opetusmetodi. Uskonnonopetuksen oli syvennyt-
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tävä kristinuskon olemukseen ja samalla muo-
dostettava selkeä käsitys lapsen ja nuoren sielus-
ta. Reformipedagogiikan ihanteiden mukaisesti
Virkkunen korosti, että uskonnonopetuksen oli vas-
tattava niihin tarpeisiin, joita oppilailla itsellään
oli. Hän uskoi, että oli olemassa henkinen yhteys ja
vuorovaikutus kristinuskoon perustuvien elämän-
voimien ja nuorison syvimpien tarpeiden välillä.100

Reformipedagogisia vaikutteita on havaitta-
vissa myös Eino Sormusen artikkelissa, joka kä-
sitteli kirkkotaiteen merkitystä uskonnonope-
tukselle. Sormusen mukaan nuoren esteettinen
kehitys oli voimakasta etenkin puberteetti-iässä.
Esteettisen tajun heräämiseen oli vastattava tar-
joamalla kehittäviä taiteellisia virikkeitä. Näin
torjuttiin mielikuvituksen täyttyminen kaikella
likaisella. Sormunen korosti etenkin kirkkovuo-
den opetuksen kasvattavaa merkitystä. Toinen
kirkkotaiteesta kiinnostuneen kirjoittajan koros-
tus oli opetuksen kotiseutuperiaate. Hän kehotti
opettajaa käyttämään hyväkseen paikkakunnalla
olevaa kirkkotaiteellistä materiaalia.101

Lauri Pohjalan mukaan herbart-zilleriläinen
opetus oli merkittävästi havainnollistanut us-
konnonopetusta. Se oli kuitenkin ollut liian in-
tellektuaalista eikä ollut kyennyt muokkaamaan
oppilaan luonnetta. Oppilaan mieliala oli jäänyt
kylmäksi ja hänen tahtonsa kehittäminen oli lai-
minlyöty. Pohjala vetosi Wilhelm Wundtiin, jon-
ka perustaman koulukunnan mukaan ihmisen tah-
toon vaikutti enemmän tunne kuin käsitteiden
ymmärtäminen.

Pohjala esitteli myös uuden työkouluaatteen
vaikutusta uskonnonopetukseen. Saksalaiseen Ot-
to Eberhardiin viitaten hän totesi, ettei kristilli-
siä persoonallisuuksia kasvateta intellektuaalisen
psykologian eikä herbartilaisten muodollisten as-
teitten avulla. Oppilaan oli saatava vapaasti tuo-
da esille kysymyksensä ja epäilyksensä ja ongel-
mansa. Opetuksen oli kosketettava oppilaan ko-
ko persoonaa, myös tunteita ja tahtoa.102 Refor-
mipedagogiikan ihanteiden mukaista oli nimen-
omaan lapsen omien tavoitteiden ja aktiivisuu-
den korostus.103

Teologisessa Aikakauskirjassa ei kosketeltu ai-
noastaan uskonnonopetuksen metodikysymyksiä,
vaan myös sen kansallista ja kulttuurista merki-

tystä. Uskonnonopetusta perusteltiin kotiseutu-
periaatteella eli sillä, että näin oppilaat tutustui-
vat kotipaikkakuntansa ja oman maansa kulttuu-
rin keskeiseen alueeseen. G. O. Rosenqvist, joka
oli saanut vaikutteita Ruotsin nuorkirkollisuu-
desta, totesi vuonna 1933, että seurakunnan yh-
teisöllinen merkitys oli uudelleen tiedostettu teo-
logiassa. Hän korosti seurakuntaelämän tunte-
muksen sisällyttämistä uskonnonopetukseen.
Kirkko oli yhä tärkeä osa kulttuurielämää ja jat-
kuvasti kansan elämään syvästi vaikuttava tekijä,
minkä vuoksi kirkollisten kirjojen, kirkon orga-
nisaation ja toimintamuotojen tuntemus oli osa
kansalaissivistystä.104 Teologisessa Aikakauskir-
jassakin oli aiemmin kiinnitetty huomiota lähin-
nä uskonnonopetuksen aatteelliseen vaikutukseen.
G. O. Rosenqvistin ajatukset perustuivat sen si-
jaan käytännön seurakuntaelämän tarpeisiin.

Kaarlo Auliksen mukaan keskikoulun uskon-
nonopetuksen tehtävänä oli laskea perustus kor-
keammalle kansalais- ja seurakuntasivistykselle.
Opettajaseminaarin uskonnonopetuksen tarkoi-
tuksena oli puolestaan valmistaa kansakoulun pe-
dagogisesti tärkeimmän aineen opettajia ja lute-
rilaisen kansalaissivistyken perustan laskijoita.105

Vähän ennen talvisotaa ilmestyi kouvolalaisen
pastorin ja filosofian maisterin Kalevi Kajavan ar-
tikkeli uskonnonpedagogisista uudistussuunnis-
ta ja koulun uskonnonopetuksesta Saksassa. Us-
konnonhistorialliselta koulukunnalta vaikutteita
saaneet opettajat olivat siellä jo vuosisadan alus-
sa vaatineet, että oppilaita oli tutustutettava pait-

94 Ruuth 1907,14-18.

96 Ruuth 1906, 528-529; Rosenqvist 1922,189-191.
97 Rosenqvist 1922,174-179,184-186; Raeber 1959,670-672.

99 Aulis 1928; E. Kaila 1928; L. Kaila 1928;Ottelin 1928; Perälä 1928;
Pietilä 1928; Pohjala 1928; Ruuth 1928; Sormunen 1928; Virkku-
nen 1928.

100 Virkkunen 1928,145-146.
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si suuriin maailmanuskontoihin myös muinais-
ten germaanien uskonnollisiin käsityksiin. Saksa-
laiskristityt veivät germaanien uskonnollisten juu-
rien korostuksen vielä pitemmälle vaatimalla Van-
han testamentin poistamista kokonaan koulujen
opetusohjelmasta. Jeesus oli esitettävä opetukses-
sa saksalaisena sankarina ja hänen arjalaista synty-
peräänsä pidettiin pätevästi todistettuna.106

Kajava kommentoi Saksan kehitystä varovaisen
kriittisesti. Uskonnonopetus kansallissosialisti-
sessa hengessä merkitsi Vanhan testamentin ja
juutalaisuuden syrjäyttämistä saksalaisuuden hy-
väksi, mitä Kajava ei voinut hyväksyä. Hän arve-
li kuitenkin, että uskonnonopetuksen oli muun
kouluopetuksen tavoin noudatettava kansallisso-
sialistisen maailmankatsomuksen perusteita.107

Vastapainona kansallissosialistisille näkemyk-
sille Kajava esitteli myös dialektisen teologian
vaikutusta uskonnonopetukseen. Dialektisen teo-
logian edustajat korostivat uskonnonopetuksen
julistavaa luonnetta. Oppilaat asetettiin elämän
keskeisten ratkaisujen eteen. Opetuksessa tuotiin
selvästi esille Jumalan suvereenisuus ja ihmisen
syntisyys. Kajava arvioi, että dialektinen teologia
hallitsi Saksan koulujen tunnustuksellista uskon-
nonopetusta.108 Kajavan näkemykset Saksan us-
konnonopetuksen suuntauksista kuvastavat sitä
jännitettä, joka tuolloin oli syntynyt Saksan ja
pohjoismaisten kirkkojen välille. Hän vältti Sak-
san kirkollisen ja uskonnollisen tilanteen suoraa
arvostelua, mikä oli ominaista suomalaisille teo-
logeille 1930-luvun loppupuolella.109

HERÄNNÄISYYDEN SUHDE
SUOMALAISEN KULTTUURIN NOUSUUN

Martti Ruuthin virkaanastujaisesitelmä Kulttuu-
ri herännäisprobleemina julkaistiin Teologisessa Ai-
kakauskirjassa vuonna 1923. Uusi kirkkohisto-
rian professori halusi liittää Suomessa virinneen
herännäisyyden tutkimuksen yleiseurooppalai-
seen kiinnostukseen kansanuskonnollisuutta koh-
taan. Hän viittasi Albrecht Ritschlin vuosina
1880—1884 julkaisemaan teokseen Geschichte des
Pietismus ja Ernst Troeltschin uskonnonhistorial-
liseen lähestymistapaan.110

Ruuth korosti, että herännäisyyden keskeinen
kysymys koski ihmisen jumalasuhdetta, mutta
herännäisyys oli joutunut myös määrittelemään
suhteensa kulttuurielämään ja sen kehitykseen.
Suhde kulttuuriin oli muuttunut herätysliikkeen
historian aikana ja vaihdellut sen mukaan, missä
yhteiskuntakerroksissa herännäisyys oli kulloinkin
vaikuttanut.111

Ruuth oli kirjoittanut kaksi teosta Abraham
Achreniuksesta ja kiinnitti luonnollisesti huo-
miota tämän herännäisjohtajan kulttuurinäke-
mykseen. Achrenius ei edustanut maailmasta ve-
täytyvää separatistista pietismiä. Hänenkin suh-
teensa valistusajan kulttuurikehitykseen ja -har-
rastuksiin oli kuitenkin perin kielteinen. Ruuthin
mukaan Achreniuksen kanta kulttuurikysymyk-
sissä kuvasti uskonnon ja kulttuurin välisen suh-
teen jännittymistä eli sitä ristiriitaa, joka esiintyi
pietististen virtausten ja valistussuunnan välillä.
Achreniuksen edustama pietismi ei Ruuthin mie-
lestä kyennyt edistämään ristiriidan ratkaisemis-
ta ja yhteys ajan sivistyneistöön katkesi.112

Valistuksen ja herännäisyyden välinen mitte-
lö jatkui Ruuthin mukaan 1800-luvulla. Herän-
näispappien oppositio valistusajan kulttuuria vas-
taan oli sukua romantiikalle. Romantiikan es-
teettis-uskonnollisen elämänkatsomuksen sijaan
herännäisyys kuitenkin edusti eettis-uskonnollis-
ta elämänkatsomusta, jossa sovitus Kristuksessa
oli keskeisessä asemassa. Herännäisyys vaati jyr-
kästi teosentristä kulttuuria sekä tehosti uskonnon
itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä vastapainona us-
konnon sysäämiselle kulttuurin sivuilmiöksi.
Ruuth rinnasti herännäisyyden Sören Kierke-
gaardin esiintymiseen Tanskassa ja Friedrich
Schleiermacherin esittämiin ajatuksiin.113

Herännäisyyden uusi nousukausi Wilhelmi
Malmivaaran ja Mauno Rosendahlin aikana oli
Ruuthin mielestä osoittanut myös herännäisyyden
positiivisen vaikutuksen suomalaiseen kulttuu-
riin. Hän viittasi heränneiden merkitykseen va-
paussodassa, tunnolliseen kansalaisvelvollisuuk-
sien täyttämiseen ja valtioelämän rakentamiseen.
Siinä näkyi hänen mukaansa aito, luterilainen val-
tiojärjestyksen kunnioittaminen. Ruuth muis-
tutti niin ikään, että monet suomalaisen kult-
tuurielämän edustajat olivat lähtöisin kodeista ja



piireistä, joiden henkistä maaperää herännäisyys
oli hedelmöittänyt. Hän päätti artikkelinsa arvi-
oon, että suomalaisen kulttuurin nousu 1800-lu-
vun loppupuolella oli monilla aloilla herännäi-
syyden välillisen tai välittömän vaikutuksen tu-
losta.114

Herännäisyys alettiin vuosisadan alussa ja eten-
kin 1920-luvulla nähdä olennaisena osana suo-
malaista kulttuuria. Jaakko Gummerus, Ruuthin
edeltäjä kirkkohistorian professorina, korosti usein
herännäisyyden yhteiskunnallista merkitystä. Hän
näki herännäisyyden merkityksen yhteiskunnal-
listen raja-aitojen madaltajana. Herätysliike oli
myös lisännyt talonpoikaisväestön poliittista ja
sosiaalista aktiivisuutta.115 Sekä Ruuthilla että
Gummeruksella oli sukutaustansa perusteella yh-
teyksiä herännäisyyteen. Uudenlaista ajattelua oli
kuitenkin herännäisyyden ymmärtäminen laa-
jempana kulttuuri-ilmiönä kuin puhtaasti us-
konnollisena herätysliikkeenä.

ALBERT SCHWEITZER-
LIBERAALI TEOLOGI JA KULTTUURIEETIKKO

Albert Schweitzer julkaisi 1920-luvun alussa kak-
si teosta, jotka käsittelivät länsimaisen kulttuurin
kriisiä. Teokset Verfall und Wiederaufbau der Kul-
tur ja Kultur und Ethik liitettiin sittemmin yh-
deksi nimellä Kulturphilosophie I—II. Schweitzer
mainitsi edellisen teoksen esipuheessa vuonna
1923, että hän oli työskennellyt kyseisen teeman
parissa jo vuodesta 1900 lähtien. Teoksessa esite-
tyt näkemykset olivat sittemmin kypsyneet hänen
työskennellessään lääkärinä Afrikassa vuosina
1914-1917.116

Yrjö J. E. Alanen kirjoitti artikkelin Schweitze-
rista kulttuurieetikkona Teologiseen Aikakaus-
kirjaan vuonna 1933. Alanen vertasi Schweitzeria
renessanssiajan suuriin persoonallisuuksiin. Hän
toi esille Schweitzerin ansiot lääketieteen, filoso-
fian ja musiikkitieteen alalla ja kehui tämän erin-
omaista tyylitajua kirjoittajana. Alanen arveli
Schweitzerin mestaruuden johtuvan osittain sii-
tä, että tämä oli kasvanut sekä ranskalaisen että
saksalaisen kulttuurin vaikutuspiirissä. Alasen
mielestä Schweitzer oli enemmän kulttuuriper-

soonallisuus ja kulttuurintutkija kuin teologi.117

Teologina Schweitzer oli Alasen mukaan tyy-
pillinen rationalisti, jonka ajattelussa näkyivät va-
listusajan traditiot. Kristus oli Schweitzerille ai-
noastaan ihminen, suuri eettinen persoonallisuus.
Vaikka Alanen selvästi vierasti Schweitzerin teo-
logiaa ja totesi, ettei tämä tuntenut evankeliu-
min voimaa, häntä kiehtoivat tämän kulttuuri-
eettiset näkemykset. Schweitzer piti länsimaisen
kulttuurin suurimpana heikkoutena sitä, että se
oli irtaantunut eettisistä arvoista. Todellisen etii-
kan ja kaiken kulttuurin perustana tuli Schweitze-
rin mielestä olla elämän kunnioitus.118

Alanen piti Schweitzerin ajattelun heikkoute-
na sitä, että tämä yleisti omat psykologiset edel-
lytyksensä. Kaikilla ei ollut samanlaista hyvää eet-
tistä sukuperintöä kuin Schweitzerilla. Tämä oli
elämässään osoittanut, että avun antaminen siel-
lä, missä hätä oli suurin, oli tieteellistä ja taiteel-
lista toimintaa tärkeämpää. Suuren kulttuu-
rieetikon merkitystä Alanen arvioi seuraavasti:

Mutta mitään suurempaa eetillistä uudistusta ei Schweitzer voi ai-
kaansaada. Ei sanat, ei edes esimerkki voi muuttaa sydämiä, joissa
itsekkyys ruhtinoi täydellä vallallaan. Ei tänäkään päivänä ole mi-
tään muuta voimaa, joka todella voisi murtaa ja muuttaa sydämiä
kuin evankeliumi, sovituksen ja syntien anteeksisaamisen jumalal-
linen sanoma. Se asettaa joka ihmisen samalle kohdalle, syntisen ja
armoitetun kohdalle. Ja se on voitollinen voima taistelussa synnin su-
kuperintöä vastaan ja se on voima, joka luo uutta siunauksen pe-
rintöä tulevillekin polville. Ja evankeliumin sisäisesti uudistamat ih-
miset voivat myös kukin omalla paikallaan omassa kutsumuksessaan
uudistaa yleistä elämänalaa, vaikuttaa uudistavasti nykyajan niin
monella tavalla rappeutuneeseen kulttuurielämäänkin.119
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Alasen arvio Schweizerin merkityksestä heijasti
suomalaisen herätyskristillisyyden peruskoros-
tuksia. Ainoastaan evankeliumi sovituksesta saat-
toi muuttaa ihmistä ja kulttuuria niin, että eetti-
set arvot pääsivät vaikuttamaan yhteiskuntaan.
Yhteiskunnallisiin uudistuksiin muista lähtö-
kohdista suhtauduttiin varauksellisesti.

KANSANKIRKON EETTINEN TEHTÄVÄ ETUSIJALLA

Teologinen Aikakauskirja osoitti 1920- ja 1930-
luvuilla kulttuurikysymyksissä enemmän kiin-
nostusta kotimaisia kuin kansainvälisiä aiheita
kohtaan. Samalla se kuitenkin vältti ottamasta
voimakkaasti kantaa tuon ajan suomalaisen kult-
tuurielämän kuumiin kysymyksiin, aitosuoma-
laisuuteen, ruotsin kielen asemaan ja heimoaat-
teeseen. Poliittisesti julkaisu oli Stenijin ja Gum-
meruksen aikana pidättyvämpi kuin Rosenqvis-
tin kaudella. Lehden toimituskunnassa oli sekä
suomen- että ruotsinkielisiä ja sillä oli yhteyksiä
Skandinavian maiden teologeihin, mikä lienee ra-
joittanut aitosuomalaisia äänenpainoja.120

Artikkelien aiheet keskittyivät 1920-luvulta
lähtien entistä enemmän joko akateemisiin teo-
logisiin teemoihin tai kirkon toiminnan ja us-
konnonopetuksen käytännöllisiin kysymyksiin.
Ilmeisesti Rosenqvistin siirtyminen pois lehden
päätoimittajan paikalta oli syynä vähäiseen kiin-
nostukseen kirkon ja kulttuurin suhteen teoreet-
tista tarkastelua kohtaan. Vaikka Jaakko Gum-
merus olikin kiinnostunut kulttuurikysymyksis-
tä, hän toimi 1920-luvulla piispana ja hänen kes-
keisenä näkökohtanaan oli tuolloin kirkon työtä
hyödyttävän tutkimuksen edistäminen.121

Teologisen Aikakauskirjan toimituskunnassa
tapahtui 1920-luvulla muutoinkin sukupolven-
vaihdos. Lehteen alkoivat kirjoittaa Teologiseksi
Maanantaiseuraksi kutsutun nuorten teologien
ryhmän jäsenet, muiden muassa Eino Sormunen,
G. O. Rosenqvist, E. G. Gulin, Yrjö J. E. Alanen,
Max von Bonsdorff ja Ilmari Salomies. Ryhmä oli
suuntautunut kirkollisen ja yhteiskunnallisen elä-
män käytännön kysymyksiin eikä niinkään kes-
kittynyt rajattuihin tutkimusalueisiin. Alanen on
sittemmin todennut, ettei teologiryhmän tuo-

tanto ollut myöskään kansainvälisesti kovin tun-
nettua.122

Itsenäisen Suomen alkuvuosikymmeninä suo-
malaiset teologit korostivat kirkon tehtävää kan-
san kasvattajana ja eheyttäjänä sekä isänmaan mo-
raalisena selkärankana sisäisiä ja ulkoisia vaaroja
vastaan. Kansankirkon johtavat teologit pitivät
kirkkoa sopivana kansallisen itsenäisyyden sisäis-
ten edellytysten vahvistamiseen ja kansan hen-
kisten juurien hoitamiseen.123 Kansainvälisille tee-
moille ei jäänyt enää samassa määrin huomiota ja
kiinnostusta kuin vuosisadan alussa.

Toisaalta suurvaltapolitiikan muutokset 1930-
luvulla tekivät ulkomaisten aiheiden objektiivi-
sen käsittelyn entistä vaikeammaksi. Paavo Virk-
kunen kirjoitti vuonna 1939 lämpimästi poh-
joismaisten kansankirkkojen tehtävästä ja mah-
dollisuuksista. Kristinuskon totuuksiin suhtau-
duttiin kodeissa, yhteiskunnassa, politiikassa ja
valtioiden välisissä suhteissa uudenlaisella avoi-
muudella. Hän oli vakuuttunut siitä, että de-
mokratian tulevaisuus Pohjoismaissa oli riippu-
vaista Kristuksen hengen vaikutuksesta näiden
kansojen elämässä. Samalla hän muistutti, että
vielä 20. vuosisadalla kristityt olivat joissakin
maissa joutuneet totalitäärisen valtion sorron koh-
teiksi mainitsematta kuitenkaan nimeltä Saksaa
tai Neuvostoliittoa.124

Koko Teologisen Aikakauskirjan ensimmäisten
neljänkymmenen vuoden ajan kulttuuria koske-
vat kirjoitukset keskittyivät nimenomaan kult-
tuurin eettisen merkityksen arviointiin. Kirjoit-
tajat eivät yleisesti ottaen enää kaivanneet kris-
tillistä yhtenäiskulttuuria, mutta korostivat kir-
kon asemaa länsimaisen ja suomalaisen kulttuu-
rin muovaajana ja sen arvokkaiden puolien yllä-
pitäjänä. Teologit olivat kiinnostuneita erityisesti
niistä kulttuurialueista, jotka läheisesti liittyivät
kirkon toimintaan tai jotka katsottiin kirkon vas-
tuualueeseen kuuluviksi. Suhde kulttuurielämään
ei ollut keskusteleva, mutta kansankirkon asema
modernin länsimaisen kulttuurin keskellä oli jat-
kuvasti kysymys, johon pyrittiin etsimään teolo-
gisia ratkaisuja.
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