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7

Esipuhe
Väitöskirjan kirjoittaminen on monisyinen prosessi ja hetken innostus voi  vaihtua 

epätoivoon, ja päinvastoin. Kaikesta huolimatta tämän tutkimuksen tekeminen on 

ollut mielenkiintoista, ja se on avannut uusia näkökulmia varhaisen uuden ajan ih-

mi sen mielenmaisemaan ja niihin olosuhteisiin, joissa tavallinen rahvas joutui tuol-

loin elämään.

 Valmistuttuani fi losofi an maisteriksi, en oikein tiennyt mitä tekisin ”isona”.  Tuol-

loin nykyinen väitöskirjan ohjaajani professori Kimmo Katajala ehdotti,  että Inke-

rinmaan ortodoksien liikehdintä uskontokysymysten puitteissa 1600-luvun lopus sa 

voisi olla kiinnostava väitöskirjan aihe. Aikakausi ja aihe tuntuivat mielenkiin toisilta 

ja ehkä hieman eksoottisiltakin, joten aloitin jatko-opinnot heti maisteriksi valmis-

tumiseni jälkeen.

 Työn alkuvaiheessa ensimmäisen kynnyksen ylittäminen eli 1600-luvun ruotsin 

kielen ja kirjoituksen tulkitsemisen opettelu tuotti eniten ”harmaita hiuksia”. Kui-

tenkin sitkeällä puurtamisella aikakauden asiakirjat avautuivat nuorelle tutkijalle ai-

van uudella tavalla ja paljastivat monia kiinnostavia asioita ja yksityiskohtia tuosta 

varsin kaukaiselta tuntuvasta todellisuudesta, joka ympäröi 1600-luvun ihmistä.

 Työn aloittamisesta on kulunut melko pitkä aika, koska monet tekijästä riippumat-

tomat asiat ovat välillä keskeyttäneet tutkimuksen tekemisen. Mutta parempi myö-

hään kuin ei milloinkaan! Tutkimustyön päätoiminen tekeminen ei olisi ollut mah-

dollista ilman taloudellista tukea. Kiitän Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiötä, joka 

on tukenut väitöskirjan tekijää sekä työn alku- että loppuvaiheessa. Myös Niilo Helan-

derin säätiö on tukenut väitöskirjatyötä sen alkuvaiheessa. Joen suun yliopiston hu-

manistisen tiedekunnan apuraha on auttanut merkittävästi työn eteenpäinviemisessä. 

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston myöntämät matka-apurahat ovat mahdol-

listaneet työskentelyn Ruotsin valtionarkistossa Tukholmassa. Työskentely Joensuun 

yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksessa Venäjä Euroopassa-tutkijakoulun palkkaama-

na tutkijana mahdollisti väitöskirjatyön loppuunsaattamisen.

 Väitöskirjan tekijä joutuu vaivaamaan monia ihmisiä työn tekemisen aikana. 

Kiitän erityisesti väitöskirjatyön ohjaajaa professori Kimmo Katajalaa, joka laajalla 

varhaisen uuden ajan asiantuntemuksellaan opasti aloittelevaa tutkijaa  pahimpien 

”karikkojen” ohi. Esitarkastajina toimineilta professori (mvs.) Pasi Ihalaiselta ja pro-

fessori Jouko Vahtolalta sain arvokkaita neuvoja, joiden avulla pystyin terävöittä-

mään ja syventämään tutkimustani. Professori Veijo Saloheimo on myös ehtymät-

tömän 1600-luvun tietämyksensä voimin neuvonut nuorta tutkijaa.

 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa kiitän siitä, että se otti väitöskirjani julkai-

susarjaansa ”Bibliotheca Historica”. Kiitän myös kustannusosaston päällikköä Rau-

no Endéniä mutkattomasta ja miellyttävästä yhteistyöstä. Kartat on piirtänyt Joen-

suun yliopiston kuvakeskuksen Mika Saarelainen. Englanninkielisen tiivistelmän 

on asian tuntemuksella kääntänyt Roy Goldblatt. Kiitän heitä hyvästä työstä. Lisäksi 

haluan kiittää Joensuun maakunta-arkiston henkilökuntaa sujuvasta ja ystävällises-

tä palvelusta.

 Väitöskirjan edistymiseen vaikuttaa myös tutkijayhteisössä vallitseva ilmapii-

ri. Se on ollut ainakin Joensuun yliopiston historian oppiaineryhmän piirissä erin-



omainen. Hurtti ja vähän sarkastinenkin huumori on vienyt ajatukset välillä pois 

”1600-luvun maailmoista”. Societas Sanctus Humiduksen ja SRBS:n riennot ovat 

myös auttaneet rentoutumaan. Tutkijakollegoiden parissa on ylipäätään ollut ren-

to ilmapiiri. Karjalan tutkimuslaitoksessa työskentelevät kollegani FT Jukka Kokko-

nen ja FT Eija Lähteenmäki ovat kärsivällisesti opastaneet väitöskirjan tekijää tutki-

mustyöhön ja väitöskirjan julkaisuun liittyvissä kysymyksissä. Haluan myös kiittää 

Kotkan opiston rehtoria FM Mika Kempasta ja FT Kari Miettistä ’korkealentoisista’ 

keskusteluista, jotka ovat välillä siivittäneet ajatukset arkisista asioista ’elämää suu-

rempiin’ kuvioihin.

 Suuri kiitos kuuluu omaisilleni, jotka ovat kannustaneet ja tukeneet silloin kun 

tutkimustyö ei ole tuntunut niin innostavalta ja hohdokkaalta. Vanhemmiltani olen 

saanut hyvät eväät elämään. Omistan tämän väitöskirjan äitini Irma Sivosen muis-

tolle.

Joensuussa 20.8.2007 syksyn kynnyksellä

Mika Sivonen
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1. Johdanto

1.1.  Varhaismodernit identiteetit
 ja uskonto

Identiteettien rakentuminen varhaisen uuden ajan Euroopassa on noussut tärkeäk-

si historiantutkimuksen kohteeksi. Varsinkin uskonnon ja identiteettien rakentami-

sen välinen vuorovaikutus on ollut tässä tarkastelussa keskeisellä sijalla. Varhai sella 

uudella ajalla erityisesti kirkko pyrki luomaan uskontoon perustuvaa  identiteettiä 

varsin heterogeenisen eurooppalaisen väestön keskuuteen. Tässä konteks tissa Ruot-

sin suurvalta on mielenkiintoinen tutkimuskohde, kun tarkastellaan luterilai seen 

tunnustukselliseen identiteettiin pyrkivän keskushallituksen ja paikallisten identi-

teet tien välistä vuorovaikutusta. Ruotsi sai uuden merkittävän vierasuskoi sen vähem-

mistön valloitettuaan vuonna 1617 Venäjältä Käkisalmen läänin ja Inkerin maan. Nä-

mä ortodoksista uskoa tunnustavat uudet alamaiset pyrittiin integroi maan osaksi 

Ruotsin luterilaista valtakuntaa. Erityisesti Inkerinmaalla paikalliset identiteetit oli-

vat monimuotoisia alueella asuneiden useiden etnisten ryhmien vuoksi. Inkerin-

maan väestö oli ollut kulttuurisesti ja ortodoksisen uskonnon kautta sidoksissa itään 

ennen ruotsalaisvalloitusta. Aiemmassa tutkimuksessa tämän vähemmistön integ-

rointiyritykset on kuvailtu hyvin, mutta sitä ei ole analysoitu, antoivatko painos-

tuksen alla eläneen väestön reaktiot viitteitä näiden identiteetin rakentumisesta.1

 Pohjoismaissa luterilainen yhtenäiskulttuuri tarjosi paremmat lähtökohdat yhte-

näisen tunnustuksellisen identiteetin levittämiselle, esimerkiksi Brittein saariin ver-

rattuna. Protestanttisen Britannian kirkoissa kansankielisillä saarnoilla yritettiin vah-

vistaa alamaisten englantilaista identiteettiä. Tämän johdosta pienempien kansojen, 

kuten walesilaisten, skottien ja irlantilaisten identiteetit alkoivat jossakin määrin hä-

märtyä. Yhtenäisen identiteetin luominen ei ollut kuitenkaan helppoa, sillä englan-

tilainen protestantismi oli hajanainen, koska eri kirkkokunnissa ja lahkoissa protes-

tanttinen identiteetti määriteltiin eri tavoin. On kuitenkin huomioitava, että Brittein 

saarilla tilanne oli erilainen Ruotsiin verrattuna, siinä mielessä, että kaikki alamaiset 

olivat joko protestantteja tai katolisia. Ruotsin Tanskalta, Norjalta ja Saksalta valloit-

tamilla alueilla lähes kaikki alamaiset taas olivat luterilaisia, kuten  Ruotsissa.2

 Uskontoon on alettu kiinnittää yhä enenevässä määrin huomiota muunakin kuin 

’luonnollista kehitystä’ hidastavana tekijänä varhaisen uuden ajan Euroopassa. Kiin-

nostus on herännyt siihen, miten uskonto on muovannut historiallisten toimijoi den 

maailmankuvaa. Uskontoa on tarkasteltu entistä enemmän yhtenä tärkeä nä tekijä-

nä identiteetin rakentumisessa, erityisesti kun on ollut kyse protestantismin, kansal-

 1 Kuujo 1969, s. 64 ja 68 –71; Väänänen 1991, s. 83 – 90; Saloheimo 1991, s. 76– 81; Laasonen 2005, 
s. 98–103.

 2 Gustafsson 1998, s. 189–190; Ihalainen 2002, s. 78–79 ja 97– 98.
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listen identiteettien ja uskonnon välisestä suhteesta. Tässä kontekstissa uskon toa ei 

ole nähty kehityksen jarruna, vaan jopa identiteettiä luovana tekijänä kehityk sessä 

kohti kansakuntia. Euroopan valtioissa, jotka koostuivat monista etnisistä ryhmistä, 

paikallisia tai tunnustuksellisia perifeerisiä yhteisöjä painostettiin samankaltaisiin 

normeihin. Protestantismin merkitystä varhaisen kansallisen identiteetin rakenta-

misessa on kuitenkin varottava ylikorostamasta. Uskonto on vain yksi elementti, 

koska identiteetit ovat rakenteeltaan monimutkaisempia, ja niillä on monia omi-

naispiirteitä. Yksi identiteetinmuodostuksen avaintekijöistä on kuitenkin suhde 

’toiseen’. Lisäksi erilaiset rituaalit, kuten uskonnolliset seremoniat, luovat ihmisiin 

tunteen kuulumisesta laajempaan yhteisöön.3

 Varsinkin 1600-luvulla kansallinen kirkko oli tärkein virallisten protestanttisten 

arvojen levittäjä Ruotsissa. Uskonnollinen kieli oli tärkeällä sijalla tässä arvojen pro-

pagoimisessa kansalle, joka käsitettiin joukoksi alamaisia, joiden lojaalisuus hallitsi-

jaa kohtaan määrittyi näiden tunnustaman uskonnon kautta. Myöhemmin ”kansa-

kunta” (nation) ja ”kansa” alkoivat saada yhä enemmän ei-teologisia määritelmiä ja 

poliittisia, nationalismille perustuvia merkityksiä. Varhainen kansallinen identiteet-

ti pyrittiin kuitenkin vielä rakentamaan uskonnon pohjalle.4

 Esivallan edustajien asenne toisenlaisen uskonnollisen taustan omaavaan rah-

vaaseen kertoo omalta osaltaan aikalaisten suhtautumisesta erilaisuuteen, mikä on 

saattanut johtaa myös ennakkoluuloisiin asenteisiin ’toista’ kohtaan. Toisaalta talon-

poikien reagointi tähän yhteiskunnallisen eliitin asenteeseen kertoo halusta tai ha-

luttomuudesta integroitua rajaseutujen asukkaiden kannalta vieraaseen hallinto-

systeemiin. Jokaisella reuna-alueella on omanlaisensa rakenne, ja sillä saattaa olla 

pyrkimyksiä erota keskusvallasta ja halua avoimesti vastustaa keskushallintoa ja sen 

menettelyjä. Euroopassa, ja jopa Venäjällä, valtion ja kirkon pyrkimystä uskonnol-

liseen yhtenäisyyteen horjuttivat talonpoikaiset yhteisöt, joiden uskonnolliset käsi-

tykset eivät muodostaneet lojaaliuden sidettä hallitsijaan, eivätkä ne olleet virallisen 

kirkon käsitysten mukaisia.5 Tämän tutkimuksen puitteissa voidaan kysyä, mikä oli 

ratkaiseva tekijä provinssin erottautumisessa? Talonpoikien halu tai haluttomuus 

kulttuuriseen ja uskonnolliseen integraatioon on avainasemassa määriteltäessä ra-

ja-seudun tai provinssin väestön identiteettiä, varsinkin kun kyse on etnisestä ja us-

konnollisesta vähemmistöstä.

 Jeremy Blackin mukaan uskonnon ja kansallisuuden vuorovaikutusta käsitel-

leissä tutkimuksissa uskonnon on tulkittu hallinneen ihmisten toimintaa ja itseym-

märrystä. Pelkästään uskonnon painottaminen vallitsevana ideologiana voi johtaa 

puutteisiin selitettäessä monimerkityksisiä tilanteita paikallisissa olosuhteissa. Se 

voi myös jättää huomiotta eri ryhmien välisen vuoropuhelun monimuotoisuuden, 

ja sen miten paljon yhden uskonnon konstruoima maailmankuva itse asiassa sisälsi 

erimielisyyden aineksia.6 Ennen kaikkea on punnittava niiden eri tekijöiden paino-

arvoa, jotka olivat osallisena rajaseudun asukkaiden, ja tässä tapauksessa etnisen ja 

 3 Black 1998, s. 53–56; Claydon & McBride 1998, s. 4–9; Kidd 1999, s. 1–2; Ward 1999, s. 1–2 
ja 214–220.

 4 Ihalainen 2005(a), s. 2–3.
 5 Rokkan & Urwin 1983, s. 14–16; Black 1998, s. 66 – 67; Bell 2001, s. 8.
 6 Black 1998, s. 55–56.
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uskonnollisen vähemmistön identiteetin rakentumisessa. Voidaan myös kysyä, oliko 

tämänkaltainen identiteetti jatkuvan muutoksen ja uudistumisen alainen? Nykyi-

sin tutkimuksessa on painotettu juuri identiteettien muutosta etnisyyden ja etnis-

ten identiteettien muuttumattomien rakenteiden sijaan. Keskeistä tässä prosessissa 

on vuorovaikutus, mikä saattaa vahvistaa tietyn etnisen ryhmän omaa identiteettiä. 

Lisäksi on otettava huomioon identiteettien kehitykseen liitetty poliittinen ulottu-

vuus eli ne keinot, joilla etnisten ryhmien kulttuuria ja traditioita on käytetty hyväk-

si tiettyjen poliittisten päämäärien saavuttamiseksi.7

1.2.  Ruotsin itäisten provinssien 
 aikaisempi tutkimus

Ruotsin itäisiä provinsseja, Käkisalmen lääniä ja Inkerinmaata, käsittelevää tutki-

musta on ilmestynyt aina 1800-luvulta lähtien. Näiden tutkimusten näkökulmat 

ovat vaihdelleet aina kunkin ajan henkisen ilmaston mukaan. Erityisesti 1800-lu-

vulla tutkimuksessa vallitsi luterilaismyönteinen suhtautuminen yhdenmukais-

tamiseen ja uskontopolitiikkaan, missä voi nähdä myös pyrkimystä suunnata si-

vistysmissio takapajuisiksi katsottuihin heimokansoihin. Yksi ensimmäisiä itäisiä 

provinsseja käsitteleviä teoksia oli J. J. Tengströmin vuonna 1833 kirjoittama Nar-

van superintendentti Johannes Gezelius nuoremman elämäkerta. Kirjassa puutut-

tiin Inkerinmaan ja Käkisalmen läänin uskontopoliittiseen tilanteeseen 1600-luvul-

la. Tengström luokitteli Inkerinmaan suomea puhuvat asukkaat kahteen ryhmään, 

joita hän nimitti inkerikoiksi ja vatjalaisiksi. Kolmannen väestöryhmän muodosti-

vat venäläiset. Tengströmin mukaan inkeriläiset olivat takapajuista kansaa ja vasta 

sivistyksen alkuaskelmilla.8

 Vuonna 1865 ilmestyi Matthias Akianderin Inkerinmaata käsittelevä tutkimus 

Bidrag till kännedom om Evangelisk-lutherska Församlingarne i Ingermanlands stift. 

Akianderin tutkimus jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan 

Inkerinmaan kirkollista tilaa, perustuen Tengströmin painettuun keski- ja uuden 

ajan lähdekokoelmaan. Tähän osaan sisältyy myös painettuna kirjeenvaihtoa Inke-

rinmaan kruunun virkamiesten ja Ruotsin kuninkaan välillä.9 Jälkimmäisessä osas-

sa Herdaminne för Ingermanland esitellään seurakunnittain Inkerinmaan papisto 

Ruotsin ja Venäjän ajalla. Ruotsin ajan papistoluettelo on sama, jonka Kyösti Vää-

nänen toimitti uudistettuna vuonna 1987.10 Akianderin mukaan Inkerinmaalla asui 

kaksi suomalaista kansanheimon haaraa (tvenne grenar af den fi nska folkstammen), 

inkeriläiset (Ingrer) ja vatjalaiset (Woter). Inkeriläisillä Akiander tarkoitti todennä-

köisesti inkerikkoja, koska heitä kutsuttiin venäjäksi ishoreiksi (Ishorer).

 ”Saattaa kyllä monasti tuntua siltä, kuin sekä Sperling että Gezelius olisivat osoit-

taneet liian jyrkkää suvaitsemattomuutta Inkerinmaan kreikanuskoisia vatjalaisia ja 

inkerikkoja kohtaan, koettaessaan pakollisilla keinoilla saada heidät kääntymään 

 7 Barth 1969; Kidd 1999, s. 4–5; Vrt. Pulma 2006, s. 12–13.
 8 Tengström 1833, s. 31–34.
 9 Akiander 1865, s. 1–58.
 10 Akiander 1865, s. 59–98; Väänänen 1987, s. 105–304.
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lutherinuskoon. […] Mutta yleiseltä kannalta katsoen ja sivuseikkoja sikseen heit-

tämällä, oli Sperlingin ja Gezeliuksen harrastus lutherinuskon juurruttamiseksi ja 

levittämiseksi Inkerinmaalla edistystä sanan täydellisessä merkityksessä. Sillä luthe-

rinusko merkitsi siellä syvempää uskonnollista elämää, lukutaitoa ja kansan opetus-

ta; sanalla sanoen kansan henkistä kehitystä.” Näin kiteytti tutkimuksensa tuloksen 

ortodoksien, inkerikkojen ja vatjalaisten käännyttämisestä O. A. Forsström vuonna 

1890 väitöskirjassaan Kuvaus Inkerinmaan oloista ruotsinvallan aikana.11

 Forsström tulkitsee Ruotsin hallituksen harjoittaman uskontopolitiikan Inkerin-

maalla myönteiseksi asiaksi. Luterilainen uskonelämä ja kansanopetus olivat hänen 

mukaansa edistystä ortodoksien keskuudessa. Forsströmin tulkinnasta huokuu aika-

kauden suomalaiskansallinen henkinen ilmapiiri, jonka innoittamana korostettiin 

sitä Inkerinmaan ”kansan henkistä kehitystä”, johon kuului luterilaisen opetuksen 

kautta hankittu lukutaito. Näin painotettiin inkerikkojen ja vatjalaisten saattamista 

”läntisille” sukujuurilleen, kuten Johannes Gezelius nuorempi pari sataa vuotta ai-

kaisemmin.12

 Vuonna 1898 Carl Öhlander julkaisi väitöskirjan Inkerinmaasta osana Ruotsin 

suurvaltaa. Tutkimus keskittyy Ruotsin vallan alkuvuosiin 1617–1645. Tarkastelun 

kohteena ovat Ruotsin hallituksen toimet maan asuttamiseksi ja saattamiseksi vilje-

lykseen, alueen puolustuksen järjestäminen, verotusjärjestelmä, Inkerinmaan kau-

pungit, kauppa ja muut elinkeinot, oikeusjärjestelmä, hallinto, kirkollinen tilanne 

sekä Inkerinmaan koululaitos. Erityisen tarkasti Öhlander paneutuu Inkerinmaan 

kirkollisiin oloihin. Hän ottaa neutraalimman kannan suomenkielisiksi kutsumien-

sa ortodoksien luterilaistamiseen kuin Forsström, vaikka taustalla häilyy ajatus suo-

mensukuisten heimojen sivistämispyrkimyksistä. Öhlander tiedostaa myös sen, et-

tä aikakauden olosuhteissa oli mahdotonta ajatella Ruotsin valtakunnan alamaisten 

työskentelevän keskenään ”ystävyydessä ja yhteisymmärryksessä yhteisen isänmaan 

parhaaksi”. Kuitenkin venäläisille ortodokseille myönnettyä ”uskonnonvapautta” 

Öhlander pitää ”suurena ajattelun vapauden edistysaskeleena”.13 Kaksi vuotta myö-

hemmin ilmestyi Öhlanderin perusteellinen tutkimus Inkerinmaan luterilaisesta 

kirkosta, kattaen koko Ruotsin vallan ajan.14

 Nämä varhaiset teokset hallitsivat vuosikymmeniä merkittävämpää Inkerinmaa-

ta koskevaa tutkimusta. Vuonna 1932 J. J. Mikkola toi esiin uusia tietoja itäisten pro-

vinssien uskontopolitiikasta ja kuvaili tarkasti ortodoksien painostusta Käkisalmen 

läänissä ja Inkerinmaalla. Hän jopa suoraan kritisoi Carl Öhlanderin Inkeriä kä-

sitteleviä tutkimuksia ”huolimattomaksi työksi”.15 Muuten Mikkola ei kritisoi van-

hempaa tutkimusta, eikä tapahtumien tulkinnassa ole O. A. Forsströmille tyypillisiä 

suomalaiskansallisia sävyjä. Mikkolan tutkimusote on lähinnä toteava ja aiheeseen 

neutraalisti suhtautuva.

 Vuosisadan vaihteen tutkimuksen näkökantoja on välittynyt myös toisen maa-

ilmansodan jälkeiseen tutkimukseen. Vuonna 1949 Ilmari Salomies loi lyhyen kat-

 11 Forsström 1890, s. 80.
 12 Forsström 1890, s. 80; Lehtinen 1961, s. 16–17; Ks. Mikkola 1932, s. 1.
 13 Öhlander 1898, s. 165–167.
 14 Öhlander 1900.
 15 Mikkola 1932, s. 1–31.
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sauksen ortodoksisen kirkon asemaan Ruotsin voittomailla teoksessaan Suomen 

kirkon historia II. Salomies ottaa sovittelevamman kannan ortodoksien käännytyk-

seen kuin vuosisadan vaihteen tutkijat. Hän kritisoi luterilaistamispolitiikan olleen 

epäoikeudenmukaista ja toteaa rajaseutujen ortodoksien mentaalisen sidonnaisuu-

den uskontoonsa. Salomies ottaa moralisoivan kannan Ruotsin valtakunnan yhte-

näistämispyrkimyksiin Käkisalmen läänissä ja Inkerinmaalla. Tällaista painotusta ei 

esiintynyt O. A. Forsströmin tutkimuksessa vuonna 1890.16

 Hallinnollinen lähestymistapa oli hyvinkin merkittävässä osassa näissä aiemmis-

sa tutkimuksissa, vaikka myös niissä osaltaan pohdittiin uskontopolitiikan esiintuo-

mia kansallisuuskysymyksiä. Vuonna 1961 Erkki Lehtinen keskittyi tutkimuksessaan 

kokonaan yhtenäistämispolitiikkaan ja erityisesti ’kansallisuuden’ problematiikkaan. 

Hän käsittelee myös kahden luvun verran Ruotsin voittomaiden ortodoksiväestön 

käännyttämistä osana valtakunnan yhtenäistämispolitiikkaa. Lehtinen tukeutuu 

aikalaisnäkemykseen, jonka mukaan suomalaiset olivat hallituksen näkökulmasta 

luotettavampia kuin ortodoksit. Vaikka jotkut ruotsalaistahot näkivät suomalaiset 

uppiniskaisina barbaareina, suhtauduttiin heihin luterilaisina suopeammin kuin 

ortodokseihin. Myös vatjalaiset ja inkerikot luettiin tämän suomalaisen väestön pii-

riin. Muuten Lehtinen näkee yhtenäistämisen ”Suomen erilliskehityksen” kannalta 

haitallisena. Hänen näkökulmansa on suurimmaksi osaksi hallinnollinen.17

 Myös Erkki Kuujo on sivunnut tutkimuksissaan Inkerinmaan uskontokysymys-

tä. Teoksessaan Inkerin suomalaisten historia (1969) Kuujo tekee lyhyen katsauksen 

kirkollisiin oloihin. Hän käyttää muutamia esimerkkitapauksia, joissa kuvaillaan ta-

lonpoikien reaktioita käännytykseen.18 Perusteellisempi kuvaus Ruotsin Käkisalmen 

läänissä ja Inkerinmaalla harjoittamasta politiikasta on Kalevala-seuran vuosikirjas-

sa 53 (1973). Kuujon huomion kohteena on erityisesti ortodoksien vanhauskois-

ten asema. Ruotsin hallitus kiinnitti vanhauskoisten lahkoon erityistä huomiota, ja 

taustalta nousee esiin superintendentti Johannes Gezeliuksen hahmo. Kuujo kuvai-

lee vanhauskoisten värikkäitä vaiheita keljojen polttamisineen.19

 Alvin Isberg julkaisi vuonna 1973 hyvin perusteellisen tutkimuksen Ruotsin har-

joittamasta uskontopolitiikasta Inkerinmaalla 1600-luvulla. Siinä käsitellään kat-

tavasti tämän politiikan taustoja ja käytännön toteutusta. Konfl ikti ruotsalaisen 

uskontopolitiikan ja venäläisen papiston välillä nousee johtoteemaksi. Johannes Ge-

zeliuksen toiminta inkerikkojen ja vatjalaisten käännyttämiseksi luterilaisuuteen on 

myös näkyvästi esillä. Ortodoksitalonpoikien toimintaa uskontopolitiikkaa vastaan 

analysoidaan lähinnä esivallan tuottaman lähdeaineiston kautta. Rahvaan itsensä tai 

pikemminkin heidän edustajiensa tuottamaa kirjallista materiaalia ei käsitellä kovin 

paljon. Lisäksi talonpoikien toiminnan merkitystä identiteetin rakentumisen suh-

teen ei juuri pohdita, eikä esivallan etnisistä ryhmistä käyttämiä termejä ja nimityk-

siä analysoida.20

 

 16 Salomies 1949, s. 406–414; Vrt. Forsström 1890, s. 25–41. 
 17 Lehtinen 1961, s. 203–216 ja 325–326.
 18 Kuujo 1969, s. 75–79.
 19 Kuujo 1973, s. 23–34. Kimmo Katajala on perusteellisesti kuvannut vanhauskoisten lahkon edes-

ottamuksia Käkisalmen läänissä 1600-luvun lopulla. Katajala 1995, s. 181–207.
 20 Isberg 1973.
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 Uudempaa, vaikkakaan ei suoranaisesti Ruotsin itäisiä provinsseja käsittelevää 

tutkimusta, edustaa Kari Tarkiaisen tutkimus vuodelta 1986. Tarkiaisen tutkimus on 

merkittävä sikäli, että hän tarkastelee Ruotsin suurvalta-ajan aikalaisten käsityksiä 

itäisen naapurin kulttuurista. Nämä käsitykset ovat tärkeitä, kun tarkastellaan en-

nakkoluuloja Venäjää ja venäläisiä kohtaan varhaisella uudella ajalla. Tarkiainen no-

jautuu tutkimuksessaan lähinnä aikakauden oppineiden kirjoittamiin teoksiin Ve-

näjästä. Muutamat niistä käsittelivät mm. ortodoksista uskoa. Hän päätyy siihen, 

että ruotsalaisten Venäjän-kuva oli hyvin negatiivisesti värittynyt. Vaikka näkökan-

nat jopa ajoittain lientyivät 1600-luvun alussa, niin yleinen käsitys pysyi kielteisenä. 

Osin ortodoksisen uskon opinkappaleiden tunnustettiin olevan samoja kuin luteri-

laisuuden. Kuitenkin ortodoksisuus katsottiin lähes ”pakanuudeksi”.21 Tutkimusta 

voi myös tarkastella identiteetin muodostuksen näkökulmasta siten, että näillä en-

nakkoasenteilla luotiin suhde ’toiseen’, minkä avulla Ruotsin suurvallassa rakennet-

tiin omaa valtakunnallista identiteettiä, samaan tapaan kuin protestanttisessa Eng-

lannissa suhteessa katolisuuteen.22

 Uusimmat Inkeriä koskevat esitykset on julkaistu Kalevala-seuran vuosikirjassa 

69  –70 (1990) ja teoksessa Inkeri – historia, kansa, kulttuuri (1991). Kalevala-seuran 

vuosikirjassa Veijo Saloheimo pohtii Inkerinmaalla 1600-luvulla tapahtuneita väes-

tömuutoksia. Hän tarkastelee ilmiötä muuttoliikkeiden taustaa vasten ja väestön lii-

kehdintää selittää aikakauden levoton luonne. Osin samoilla linjoilla liikkuu Erkki 

Kuujo Inkerinmaan suomalaisasutuksen syntyvaiheiden tarkastelussa. Molemmissa 

tutkimuksissa selityksiä haetaan väestöliikehdinnän laukaisevista ulkoisista olosuh-

teista. Näitä olivat väestöä työntävät ja vetävät tekijät.23

 Teoksessa Inkeri – historia, kansa, kulttuuri tarkastellaan Inkerin 1600-luvun his-

toriaa väestö-, hallinto- ja kirkkohistorian näkökulmista. Veijo Saloheimo keskit-

tyy muuttoliikkeiden vaikutuksiin Inkerinmaan väestörakenteeseen. Raimo Ranta 

tarkastelee yksityiskohtaisesti Inkerin hallinnollista asemaa osana Ruotsin suurval-

taa. Kyösti Väänänen keskittyy käsittelemään Ruotsin pyrkimyksiä juurruttaa lute-

rilainen kirkkohallinto ja seurakuntaverkosto Inkeriin. Kyösti Väänäsen artikkeli 

koskettaa osaltaan tämän tutkimuksen problematiikkaa, koska Väänänen kuvailee 

myös ruotsalaisten suorittamia ortodoksiväestön käännytysyrityksiä. Hän liittää sen 

osaksi luterilaisen kirkkohallinnon leviämistä. Väänäsen artikkeli tukeutuu paljolti 

J. J. Mikkolan vuonna 1932 julkaisemaan artikkeliin.24

 Saulo Kepsu on laatinut kattavan selvityksen Nevansuun eli nykyisen Pietarin 

kaupungin alueen vaiheista 1600-luvulla ennen kaupungin perustamista. Teos kes-

kittyy lähinnä Nevansuun asutuksen kehityksen tarkasteluun 1600-luvun kuluessa. 

Kepsu tarkastelee tätä asutusta nimenomaan nimistön kautta ja luo kuvaa väestö-

ryhmien keskinäisistä määrällisistä suhteista ja siitä, mistä Suomen osista muutto-

liike oli kohdistunut Nevansuuhun. Nevansuussa olleet kylät Kepsu esittelee myös 

tarkasti. Tarkastelun kohteena on myös Inkerinmaan tilanne 1600-luvun lopulla, 

jolloin talonpojat joutuivat veronvuokraajien ja uskontopolitiikan puristuksiin. 

 21 Tarkiainen 1986, s. 87–110.
 22 Haydon 1998, s. 33–52; Ihalainen 2005(a), s. 299–302.
 23 Saloheimo 1990, s. 143–166; Kuujo 1990, s. 135–142.
 24 Saloheimo 1991, s. 67–82; Väänänen 1991, s. 83–102; Ranta 1991, s. 103–158.
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Kepsu luo kattavan katsauksen myös ortodoksien ”sortoon” sekä kuvaa talonpoi-

kien reaktioita ja valitustoimintaa olosuhteidensa korjaamiseksi. Ortodoksitalon-

poikien toiminta olojensa kohentamiseksi kuvataan hyvin, mutta sitä ei pohdita, 

ilmensikö talonpoikien toiminta perifeeristen raja-alueiden identiteettiä suhteessa 

valtakunnan ydinalueisiin. Kepsun tutkimuksessa ei myöskään pohdita paikkojen 

nimien vaikutusta identiteetin rakentumiseen.25

1.3. Tutkimustehtävä

Tämä tutkimus pyrkii etsimään uusia näkökulmia jo aiemmassa tutkimuksessa kä-

siteltyyn aiheeseen eli Inkerinmaan ortodoksien tilanteeseen 1600-luvun lopulla. 

Tutkimus liittyy osaksi varhaismodernien yhteisöjen identiteetteihin keskittynyttä 

tutkimustraditiota. Ruotsin suurvallan itäisten provinssien ja rajaseutujen väestö-

olosuhteisiin ja ’kansojen’ kirjoon sekä uskontopolitiikan käytännön toimien tar-

kasteluun keskittyneissä aiemmissa tutkimuksissa paikallisen väestön identiteetin 

rakentuminen ja eliitin etnisistä ryhmistä käyttämien käsitteiden analysointi on jää-

nyt vähälle huomiolle. Niiden analysointiin on kuitenkin löydettävissä toisenlaisia 

välineitä kuin näissä tutkimuksissa on käytetty.

 Tutkimuksessa keskitytään Ruotsin suurvallan kaltaisen konglomeraattivaltion 

keskuksen ja sen itäisessä provinssissa Inkerinmaalla asuneen uskonnollisen vähem-

mistön välisen suhteen tarkasteluun identiteetin rakentumisen näkökulmasta. Us-

konnollisella vähemmistöllä tarkoitetaan Inkerinmaalla asuneita ortodokseja, jot-

ka joutuivat ruotsalaisen, luterilaisen esivallan uskonnollisen painostuksen alaisiksi. 

Tärkein kysymys on se, miten nämä ortodoksit, erityisesti esivallan suomenkieli-

siksi ymmärtämät inkerikot ja vatjalaiset, reagoivat uskonnolliseen painostukseen? 

Toinen tärkeä kysymys on se, onko heidän reaktionsa ja itseilmaisunsa tulkittavissa 

osoituksiksi jonkin kaltaisen identiteetin olemassaolosta? Mikäli ortodoksit ilmai-

sivat identiteettiään, voiko tässä prosessissa nostaa vain yhtä tekijää ylitse muiden? 

Ruotsin uskontopolitiikan vaikutus paikalliseen ortodoksitalonpoikien identiteet-

tiin on myös arvioitava. Onnistuivatko ruotsalaiset, kirkollisen ja maallisen vallan 

viranomaiset luterilaistamaan ortodoksit, erityisesti inkerikot ja vatjalaiset?

 Paikallinen identiteetti esittäytyi varmasti muodossa tai toisessa ruotsalaiselle 

esivallalle, joka pyrki luomaan luterilaista, tunnustuksellista identiteettiä paikallisen 

ortodoksiväestön keskuuteen. Tuskin esivalta kuitenkaan ymmärsi rahvaan reaktiot 

identiteetin ilmauksiksi. Voidaan myös kysyä, ilmenikö rahvaan keskuudessa paikal-

lisen identiteetin lisäksi vielä myös seudullista tai koko provinssin kattavaa identi-

teettiä, joka olisi ylittänyt paikalliset väestöryhmien väliset raja-aidat? Mihin tämä 

laajempi identiteetti olisi perustunut?

 Kysymys Inkerinmaan uskonnollisen ja etnisen vähemmistön asemasta ja sen 

identiteetin ilmauksista kytkeytyy myös yleiseurooppalaisessa ja pohjoismaisessa 

varhaisen uuden ajan tutkimuksessa käytyyn keskusteluun kansakunnan (nation) 

käsitteen merkityssisällöistä. Tavoitteena on hahmottaa sitä, millä tunnusmerkeillä 

 25 Kepsu 1995, s. 97–106.
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etniset ryhmät määrittivät omaa identiteettiään sekä mitä tunnusmerkkejä esivalta 

piti merkittävinä luokitellessaan ja määritellessään näitä ihmisryhmiä. Olennaisia 

ovat eri toimijoiden antamat määritelmät erilaisille väestöryhmille.

 Inkerinmaalle jäi myös venäläistä ortodoksipapistoa ruotsalaisvalloituksen jäl-

keen. Miten ortodoksirahvas ja luterilainen esivalta suhtautuivat heihin? Papistohan 

edusti näkyvää linkkiä itäiseen ortodoksiseen kulttuuripiiriin. Mikä oli tämän orto-

doksipapiston rooli ortodoksitalonpoikien identiteetin rakentumisessa? Mikä yli-

päätään oli heidän merkityksensä Ruotsin hallitsemalla Inkerinmaalla? Olivatko he 

ruotsalaisen esivallan myötäilijöitä vai asettuivatko he Ruotsin virallista uskontopo-

litiikkaa vastaan? Keskeinen kysymys on myös se, esiintyikö luterilaisten ja ortodok-

sien välillä konfl ikteja Inkerinmaalla? Mahdollisen konfl iktin syntyyn vaikuttivat 

uskontoryhmien väliset suhteet talonpoikaisyhteisössä. Minkälaisia nämä suhteet 

olivat?

 Tutkimuksessa tarkastellaan Inkerinmaan ortodoksien asemaa Ruotsin uskon-

topolitiikan alaisena vuosina 1680   –1702. Kyseinen aikarajaus on aiheellinen sen 

vuoksi, että Johannes Gezelius nuorempi laati suunnitelmansa Inkerinmaan suo-

mensukuisia kieliä puhuneiden ortodoksien eli inkerikkojen ja vatjalaisten kään-

nyttämiseksi 1680-luvun alussa. Gezeliuksen ajaman uskontopolitiikan vuok-

si ruotsalaisen esivallan uskonnollinen painostus ortodokseja kohtaan oli tuolloin 

voimakkaimmillaan. Kuningas Kaarle XI:n määräyksestä ortodoksien käännytystoi-

met lopetettiin virallisesti 1680-luvun lopussa. Tarkastelu ulotetaan kuitenkin aina 

suureen Pohjan sodan aikaan saakka. Tämä siksi, että ajatus inkerikkojen ja vatja-

laisten käännyttämisestä luterilaisuuteen eli Johannes Gezeliuksen ajatuksissa tä-

män jälkeenkin ja vaikutti varmasti myöhempien Inkerinmaan superintendenttien 

asenteisiin kyseistä väestöryhmää kohtaan. Luterilaisen ja tunnustuksellisesti yhte-

näisen valtion idea tuskin katosi Kaarle XI:n mahtikäskyllä lopettaa käännytystoi-

met. Kyseessä olevalta ajanjaksolta on myös olemassa kattava lähdeaineisto, jonka 

avulla voidaan tutkia viranomaisten toimia ja ortodoksien reaktioita uskonnolliseen 

painostukseen.

1.3.1. Identiteetin ja etnisyyden käsitteistä

Tutkimusongelmaan liittyvä tärkeä näkökohta on se, miten näitä varhaismoder-

neja identiteettejä voidaan tutkia ja miten niitä voidaan luonnehtia? Näkökulmas-

sa on huomioitava ennen kaikkea se yhteiskunnallinen hierarkia, joka uuden ajan 

alun Euroopassa määritti ihmisen statusta. Ruotsissa säätyjako aatelistoon, papis-

toon, porvaristoon ja talonpoikiin sitoi ihmiset tiettyyn asemaan ja tehtäviin yhteis-

kunnassa. Kolmisäätyopin mukaan elämää hallitsi alamaisuus Jumalaa, hallitsijaa ja 

hengellistä esivaltaa kohtaan. Ihmisen oli hyväksyttävä paikkansa yhteiskunnassa, 

mitä määritti myös hyvin pitkälle syntyperä.26

 Varhaismoderneissa yhteisöissä yksilöllä oli vähemmän sosiaalista liikkumatilaa 

kuin nykyisin. Sääty, ikä, sukupuoli, sukulaisuus ja syntyperä vaikuttivat merkit-

 26 Moilanen & Sulkunen 2006, s. 10.
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tävästi yksilön omakuvaan. Tällä tavalla muodostunut sosiaalinen asema ja roolit 

määrittelivät pitkälle myös identiteettiä. Kuitenkaan identiteetti-käsitettä ja ajatusta 

itsenäisestä yksilöstä ei vielä tuolloin ollut olemassa, vaan ihminen identifi oi itsensä 

ryhmään kuulumisen kautta.27 Colin Kidd huomauttaa identiteetti-käsitteen itses-

sään olevan anakronistinen varhaisen uuden ajan käsitemaailmassa.28 Tässä tutki-

muksessa identiteetti on ensisijaisesti metodologinen väline, jolla kuvataan orto-

doksisen vähemmistön kollektiivisen itseymmärryksen rakentumista.

 Modernisti tulkittuna identiteetteihin liitetään usein kysymys jonkin ihmisryh-

män etnisestä alkuperästä ja puhutaan heidän etnisyydestään. Keskiössä ovat olleet 

etnisen identiteetin eri määrittymisperusteet, kuten territoriaalisuus, uskonto, kult-

tuuriset rakenteet, kieli ja yhteenkuuluvuuden tunne.29 Varhaismodernien identi-

teettien tarkastelussa etnisen identiteetin tai etnisyyden luonnehdinta on kuitenkin 

ongelmallista, koska sen määrittelyssä on paljon käytetty modernin tutkimuksen 

luomaa käsitteistöä. Tämä voi johtaa aikalaiskäsitteistön merkitysten hämärtymi-

seen. Varhaismodernien identiteettien tarkastelussa Anthony D. Smith on käyttänyt 

ethnos-käsitettä, jonka avulla voisi määritellä tiettyjä ihmisiä, jotka asuvat yhdessä 

ja joilla on samat kulttuuriset tuntomerkit. Näitä ’ethnoksen’ ulottuvuuksia olisivat 

sama nimi, yhteinen myytti alkuperästä, yhteinen historia, jaettu kulttuuri, samais-

tuminen tiettyyn alueeseen ja yhteisyyden tunne, mutta eivät kuitenkaan suku- ja 

verisiteet. Kuitenkin tiettyä väestöryhmää on katsottu voitavan nimittää etniseksi 

ryhmäksi, varsinkin jos esivallan tästä väestöstä käyttämää nimitystä voidaan pitää 

osoituksena ymmärretystä etnisyydestä.30

 Etnisistä ryhmistä puhuttaessa puhutaan usein myös etnisestä identiteetistä. Voi-

siko sen avulla luonnehtia varhaismoderneja identiteettejä? Anthony D. Smithin tul-

kinnan mukaan etniset identiteetit ylittävät eri yhteisöjen rajat ja näihin yhteisöihin 

saattaa kuulua hyvinkin erilaisia ihmisryhmiä. Uskonnollisten yhteisöjen kohdalla 

voitaisiin puhua uskonnollisista identiteeteistä, jotka ovat usein yhteydessä etnisiin 

identiteetteihin. Kuitenkin uskonnolliset identiteetit muodostuvat kommunikaati-

on ja sosialisaation kautta. Ne perustuvat kulttuurisiin tekijöihin; arvoihin, sym-

boleihin, myytteihin ja perinteisiin. Uskonnollinen yhteisö muodostuu henkilöistä, 

jotka tuntevat jakavansa tietyt symboliset koodit, arvot ja uskonnollisten rituaalien 

perinteet. Vaikka uskonnolliset identiteetit ylittävätkin etnisiä rajoja, useimpien us-

konnollisten yhteisöjen rajat noudattelevat etnisten ryhmien rajoja. Vielä nykyaika-

nakin monet etniset vähemmistöt ovat sisäistäneet vahvat uskonnolliset ja vertaus-

kuvalliset siteet. Kuitenkaan etninen ja uskonnollinen identiteetti eivät sulje toisiaan 

pois, vaan ne voivat mennä limittäin ja vahvistaa toinen toisiaan.31

 27 Hakanen 2006, s. 98–99.
 28 Kidd 1999, s. 1–5 ja 291.
 29 De Vos 1975, s. 9–18.
 30 Smith 1986, s. 21–31; Smith 1991, s. 21; Katajala 2005, s. 53; Hakamies 2006, s. 23–29 ja 37–39. 

Myytit kansojen menneisyydestä ovat usein modernin ajan nationalistisen älymystön tuotetta. 
Tosin myös esimodernilta ajalta löytyy näitä myyttisiä tarinoita, jotka kertovat ”historiallisen to-
tuuden” siitä miten, joku yhteisö on muodostunut ja kehittynyt. Näiden tarinoiden tarkoitus ei 
ollut kertoa ’tieteellistä ja objektiivista’ totuutta, vaan ne palvelivat yhteisön solidaarisuuteen ja 
itseymmärrykseen liittyneitä emotionaalisia tarpeita. Smith 1986, s. 25.

 31 Smith 1991, s. 6– 8.
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 Anthony D. Smith käyttää myös käsitettä esimoderni etninen identiteetti. Hä-

nen mukaansa tämän identiteetin perustalle ovat rakentuneet myös kansakunnat 

(nations) ja nationalismi. Smith pyrkii määrittelemään tätä varhaismodernia iden-

titeettiä etnisyys-käsitteen (ethnicity) kautta. Käsite on sidoksissa etnisiin ryhmiin, 

joiden asenteet, käsitykset ja mielipiteet muuttuvat tilanteesta riippuen. Samalla yk-

silön identifi oituminen johonkin ryhmään voi muuttua. Eliitille tämä identifi oitu-

misen muutos voi olla edullinen, mikäli tietty ihmisryhmä halutaan kannattamaan 

eliitin poliittisia tavoitteita. Etninen ryhmä on kulttuurinen kollektiivi, joka koros-

taa myyttisen menneisyyden arvoa. Näille etnisille yhteisöille ovat tärkeitä paikalli-

seen sukuun, kylään tai seutuun perustuvat identiteetit.32

 Eric Hobsbawmin mukaan etnisyys liitetään tavallisessa kielenkäytössä epämää-

räisesti yhteiseen alkuperään, mistä etnisen ryhmän yhteisten piirteiden väite tään 

olevan peräisin. Kuitenkin etnisyyden geneettisen viitekehyksen sijasta huomio  olisi 

kiinnitettävä etnisen ryhmän sosiaalisen organisaation muotoon ja siihen,  että sen 

perusta ei ole biologinen vaan kulttuurinen. Etnisten ryhmien alkuperä voi  olla hy-

vinkin monimuotoinen, sillä suuressa osassa Eurooppaa alueet ovat useaan ottee-

seen tyhjentyneet väestöstä, minkä jälkeen ne on taas asutettu uudelleen.  Etnisyys 

voi kuitenkin sitoa väestöjä yhteen tiettyjen asioiden perusteella, mitä voidaan 

kutsua protokansakunniksi. Tällaisella etnisyydellä ei ole kuitenkaan historiallista 

suhdet ta kansallisvaltion muodostamiseen. Päinvastoin tietyllä ihmisryhmällä saat-

toi olla niin vahva itseymmärrys kuulumisesta johonkin heimoon tai ’kansaan’, että 

se vastusti kansallisvaltion tai minkä tahansa valtion muodostamista.33

 Etnisen identiteetin ja etnisyyden käsitteitä on käytetty myös tutkittaessa 1600  –

1700-lukujen poliittista ja uskonnollista argumentointia. Itse sana etninen muo-

dostaa kuitenkin ongelman varhaisen uuden ajan kontekstissa. Kirkkoisät ja Uuden 

Testamentin kirjoittajat yhdistivät sanan pakanoihin ja kaikkiin muihin kansanryh-

miin paitsi kristittyihin ja juutalaisiin. Sana esiintyi ensi kerran muodossa ”ethnick” 

vuonna 1656 painetussa Clossographiassa ja se määriteltiin sanoilla: pakanallinen, 

jumalaton ja uskonnoton. Lähes vuosisata myöhemmin Johnsonin sanakirjassa sa-

na määriteltiin miltei samoin sanoin: pakanallinen, ei juutalainen ja ei kristitty. Ter-

millä viitattiin ennen kaikkea pakanalliseen uskontoon.34

 Termiä etninen ryhmä tai vähemmistö voisi käyttää varhaismodernien identi-

teettien yhteydessä, kun tarkastellaan esivallan näkökulmasta vieraita, ’toisia’ ja ehkä 

pakanallisiksi katsottuja ihmisryhmiä. Kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että 

sanan etninen merkityssisältö olisi edellä kuvatun kaltainen, vaikka itse sana ”eth-

nick” ei ole esiintynyt tässä tutkitussa lähdeaineistossa. Käsiteparin ”etninen iden-

titeetti” sijasta olisi mielekkäämpää puhua paikallisista, uskonnollisista tai ryhmäi-

dentiteeteistä.

 Identiteetit ovat ongelmallinen tutkimuskohde, koska niillä ei ole mitään pysy-

vää sisältöä. Voidaan sanoa, että identiteetit vaihtelevat kunkin tilanteen ja konteks-

tin mukaan. Juha Sihvola määrittelee identiteetin seuraavasti: ”Väljästi se voidaan 

kuitenkin ymmärtää yksilön tai ryhmän tulkinnaksi niistä tärkeimmistä ominai-

 32 Smith 1991, s. 20–21.
 33 Hobsbawm 1994, s. 73–75.
 34 Kidd 1999, s. 34–35.
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suuksista, joihin viittaamalla hän tai he vastaavat kysymykseen, kuka ja millainen 

minä olen tai keitä ja millaisia me olemme. … Identiteetin muodostus on niiden 

kulttuuristen piirteiden tunnistamista ja valitsemista, jotka katsotaan olennaisiksi 

ryhmän jäsenyyden määrittelyssä.”35

 Näiden mallien sovittaminen Inkerinmaan 1600-luvun kontekstiin täytyy kui-

tenkin tehdä aikalaiskäsitykset huomioon ottaen. Aikalaislähteissä ei tietenkään 

esiinny käsitteitä ”etnisyys” tai ”identiteetti”. Niitä voi kuitenkin käyttää analyysin 

apuna nimenomaan ilmiöitä selittävinä käsitteinä. Jos identiteetin ja etnisyyden kä-

sitteet ovat nykyäänkin hyvin monitulkintaisia ja kritiikin kohteena, tuskin varhais-

moderni aikakausi, jolloin kyseisiä käsitteitä ei ollut, itsessään estää näiden käsit-

teiden käyttöä analyysissä, jossa pyritään tulkitsemaan identiteetin rakentumisen 

ilmiöitä 1600-luvun Inkerinmaalla.

 Erilaisia identiteettimalleja on kuitenkin käytetty varhaista uutta aikaa käsitte-

levissä tutkimuksissa. Jonas Nordin on analysoinut lähinnä 1700-luvun ’kansallista 

identiteettiä’ Ruotsissa. Hänen mukaansa yksinkertaisimmillaan identiteettiä voi-

daan kuvata kerroksellisesti. Pintatason tarkastelussa yleensä kollektiiviseksi tulkittu 

identiteetti ”peittää” yksilöllisemmän identiteetin ilmaukset. Identiteetillä on tiet-

ty ydin, jota ympäröivät kollektiivisemmat, sekundääriset identifi kaation muodot. 

Malli antaa kuitenkin rajoitetun kuvan identiteetin monimutkaisesta luonteesta, sil-

lä identiteetti määräytyy yhtä hyvin ”itsen” kuin ”toisen” eli sen kautta ”mitä ei ol-

la”.36 Peter Sahlinsin mukaan identiteetit voivat olla myös vastakkaisia (counter-iden-

tities). Tässä mallissa identiteetti luodaan aina suhteessa ’toiseen’. Vastakkain voivat 

olla yksittäiset kyläläiset, kylät, pitäjät, kihlakunnat, maakunnat tai ”kansakunnat” 

keskenään. Kuitenkin eri yksiköt voivat liittoutua keskenään muita tai ylempiään 

vastaan. Nämä ryhmät tuntevat myös lojaalisuutta jäsentensä kesken, jolla ne erot-

tautuvat muista.37

 Nämä identiteetin rakentumisen mallit ovat kuitenkin melko kaavamaisia ja nii-

den selittävyys varhaisen uuden ajan kontekstissa jää vajavaiseksi. Peter Sahlinsin 

malli ei ota huomioon sitä, että kylän tai pitäjän väestö saattoi koostua eri uskonnol-

lisista ryhmistä. Tällä uskonnollisella jaolla saattoi olla vaikutusta kylän tai pitäjän 

identiteetin rakentumisessa suhteessa ’toiseen’ kylään tai pitäjään. Väestö ei saatta-

nut olla niin yhtenäinen suhteessa ’toiseen’ kuin mitä Sahlinsin malli olettaa. Ruot-

sin valloittamat alueet 1600-luvulla muodostuivat hyvin heterogeenisesta väestöstä 

ja eri ’kansallisuuksista’. Inkerinmaa oli etnisten ryhmien suhteen hyvin kirjava. Yh-

dessä pitäjässä tai yhdessä kylässäkin asui sekä luterilaisia että ortodokseja.38

 Identiteetin rakentumisessa suhde ’toiseen’ on erittäin merkityksellinen. Jotakin 

kohdetta tai yksilöä kohtaan voidaan tuntea solidaarisuutta, mutta jossakin tilan-

teessa tai kontekstissa kohteeseen otetaan enemmän tai vähemmän etäisyyttä. Jos 

asiaa tarkastellaan seudullisella tasolla, asukkaiden välillä voi vallita kilpailusuhde, 

joka kuitenkin muuttuu jonkin vahvan, ulkoisen uhan takia. Kuitenkin on olemassa 

 35 Sihvola 2000, s. 297.
 36 Nordin 2000, s. 24–25.
 37 Sahlins 1989, s. 111–113.
 38 Ks. Saloheimo 1991, s. 81–82.
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raja sille kuinka pitkälle yhteisen solidaarisuuden annetaan ulottua.39 Suhde ’toiseen’ 

on tärkeä myös ”kansakunnan” idean muodostumisessa. Kaksi ihmistä voidaan lu-

kea kuuluviksi samaan kansakuntaan, mikäli heillä on sama kulttuuri. Tässä kon-

tekstissa kulttuuri rakentuu samanlaisten ajatusten, merkkien ja mielikuvien järjes-

telmästä sekä käytöksen ja kommunikoinnin tavoista. Tämä muodostuu kuitenkin 

merkitykselliseksi vain siinä tapauksessa, että yksilöt tunnistavat itsensä ja toisensa 

kuuluviksi samaan kansakuntaan. Kansakunnat ovat ihmisen vakaumuksen, lojali-

teetin ja solidaarisuuden luomuksia.40

 Identiteetin syntymiseen vaikuttaisi siis kahden väestöryhmän välinen vuorovai-

kutus ja tätä kautta syntyvä suhde ’toiseen’. Harald Gustafssonin mukaan tietty ryh-

mä määrittelee itsensä toisen, vieraan ryhmän kautta. ’Me’ on vastakohta ’muille’ ja 

on parempi kuulua ’meihin’ kuin ’muihin’. Myös tätä voitaisiin kutsua vastakkais-

identiteetiksi (counter-identity). Se muodostaa mentaalisen rajan kahden ihmisryh-

män välille. Siten maailmankuva, joka perustuu käsitteeseen ”me ja muut” saa ai-

kaan yhdenmukaisuuden tunteen tietyssä ihmisryhmässä. ’Meidän’ on pysyteltävä 

yhdessä ’muita’ vastaan. Gustafsson huomauttaa kuitenkin, että yhdenmukaisuuden 

idea oli vallalla enemmän yhteiskunnallisen eliitin keskuudessa kuin tavallisen kan-

san parissa. Tavallisen kansan joukossa uskonto oli erottelevampi tekijä kuin esim. 

kieli, joka eliitin mielestä oli tärkeä kulttuurisen yhdenmukaisuuden luoja. Rahvas 

kiinnitti kieleen huomiota, mikäli se liittyi uskonnollisiin toimituksiin. Ruotsissa 

taalainmaalaiset kapinoivat, koska messukieli vaihdettiin latinasta ruotsiin vuonna 

1531. ”Me ja muut” asetelmassa uskonto oli tärkein mentaalisen rajan muodosta-

ja.41

 Yhteisön ryhmätunne perustuu tiettyyn käsitykseen meistä ja muista. Se pyrkii 

vastamaan kysymykseen: keitä me olemme? Tämä identiteetin ilmenemismuoto luo 

kuitenkin myös rajoja muihin ihmisryhmiin erotuksena ’meistä’. Ruotsin suurval-

ta-ajan Inkerinmaalla eläneiden ja suomensukuista kieltä puhuneiden ortodoksi-

talonpoikien eli inkerikkojen ja vatjalaisten suhde ’toisiin’ eli Suomesta muuttanei-

siin luterilaisiin talonpoikiin ja venäjää puhuneisiin talonpoikiin on tärkeä tekijä 

tämänkaltaisen identiteetinmuodostuksen kannalta. Talonpoikaisyhteisö muodos-

tui monista ihmisryhmistä, joiden käsitys omasta itsestä saattoi vaihdella hyvinkin 

paljon.

1.3.2. Käsitteellinen itsen ja toiseuden tunnistaminen

Edellä esitetyistä näkökulmista ja kysymyksistä ponnistavassa tutkimuksessa tär-

keällä sijalla ovat analyysissä käytetyt käsitteet. Varhaisella uudella ajalla käytössä 

olleet termit ja nimitykset eri etnisistä tai väestöryhmistä ovat siksi olennaisia. Ky-

symys on ennen kaikkea käsitteellisistä ongelmista, joita liittyy aikakauden lähde-

aineistosta nostettujen, eri ’kansoja’ ja ’kansakuntia’ kuvaavien termien kontekstei-

hin ja niiden luotettavuuteen pyrittäessä luokittelemaan Ruotsin suurvallan itäisissä 

 39 Nordin 2000, s. 25–26.
 40 Gellner 1983, s. 7.
 41 Gustafsson 2002, s. 104–105.
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provinsseissa asuneita etnisiä väestöryhmiä. Tärkeä kysymys on erityisesti se, millä 

tavoin väestöryhmät nimesivät itsensä, ja vaikuttivatko ulkopuolisen eliitin ’kan-

soista’ käyttämät nimitykset tähän mahdolliseen nimeämiseen?

 Nationin käsitteellisistä merkityksistä on käyty paljonkin keskustelua, mutta vä-

hemmän on kiinnitetty huomiota termin konteksteihin lähdeaineistossa ja siihen, 

oliko tällä eliitin käyttämällä käsitteellä todella vaikutusta rahvaan parissa. Hahmot-

tivatko aikalaiset identiteettiään ja kuulumistaan johonkin ’kansaan’ tai etniseen 

ryhmään nation-käsitteen kautta varsinkin silloin, kun eliitin tarkastelun kohteena 

oli suurvallan raja-alueilla elänyt vierasuskoinen vähemmistö? Entä käyttikö rahvas 

käsitettä, kun se peräsi yhteiskunnan eliitiltä muutoksia olosuhteisiinsa epäkohtien 

korjaamiseksi?

 Kansan käsitteen käyttö varhaisen uuden ajan kontekstissa on hiukan ongelmal-

lista, koska käsitteeseen on sidottu paljon nationalismiin viittaavia poliittisia mer-

kityksiä. Käsitteen etnisen ja poliittisen merkityksen välille on vaikea vetää selvää 

rajaa. Keskeistä on kuitenkin se, oliko ’kansa’ poliittisen toiminnan objekti vai oli-

ko ’kansa’ itse poliittinen toimija. Myös se, sisällytetäänkö käsitteeseen sekä hallit-

sijat että hallitut, on erittäin merkityksellistä. Parempi vastine kyseiselle käsitteel-

le 1600-luvun kontekstissa on ”rahvas” (allmoge), joka viittaa selvemmin esivallan 

toiminnan objektiin. Lisäksi käsitteen katsotaan tarkoittavan koko ’kansaa’ ilman 

kuningasta. ”Rahvaalla” on myös sosiaalinen merkitys, koska se viittaa sosiaalisesti 

alempiin yhteiskuntaryhmiin vastakohtana ’herroille’.42 Mikäli tässä tutkimuksessa 

käytetään kansan käsitettä, se on ymmärrettävä ennen muuta etnisessä merkitykses-

sä ja siten, että sillä tarkoitetaan esivallan toimien objektia.

 Esivallan käyttämät nimitykset ’toisesta’ eli tässä tapauksessa ortodoksista uskoa 

tunnustavasta vähemmistöstä ja nimitysten mahdollinen muutos ovat tarkastelun 

kohteina. Tämän kaltaisessa analyysissa on suuri merkitys kontekstilla eli missä yh-

teydessä ja tilanteessa näitä ilmaisuja ortodoksisesta väestöstä käytettiin. Muuttui-

vatko tämän ja ehkä muidenkin väestöryhmien nimitykset sen mukaan, kuka oli 

väestöryhmän nimeäjä ja kuka tai ketkä olivat nimeämisen kohde. Käsitehistorial-

lisessa tutkimuksessa on alettu kiinnittää huomiota juuri käsitteiden ja termien se-

manttiseen muutokseen ja niiden riippuvuuteen kunkin aikakauden kontekstista. 

Mielenkiinto on kohdistunut erityisesti kielen ja käsitteiden rooliin vallan legiti-

moinnissa ja kansallisen identiteetin muotoutumisessa.43

 Esivallan käsitys rahvaasta ja kyky ymmärtää tämän ”monipäisen hirviön” il-

maisuja nousee keskeiseksi ongelmaksi tarkasteltaessa myös väestöryhmistä käytet-

tyjä ilmauksia. Merkittäväksi nousee nimenomaan eliitin eli ylempien yhteiskun-

taryhmien edustajien ja rahvaan välinen kuilu, millä oli oma vaikutuksensa eliitin 

rahvaasta ja sen käytöksestä esittämiin tulkintoihin. Peter Burke huomauttaa, to-

sin eurooppalaisesta kontekstissa, että maalaisaatelin ja papiston elämäntapa ei ollut 

kovin erilainen verrattuna heitä ympäröiviin talonpoikiin. Sosiaalisesti he kuuluivat 

eliittiin ja kulttuurisesti rahvaaseen. Raja näiden ryhmien välille muodostui siinä, 

että rahvas ei osallistunut ”suureen traditioon” eli eliitin kulttuuriin.44

 42 Lindberg 2006, s. 150–154.
 43 Saastamoinen 2003, s. 19.
 44 Burke 1994, s. 23–29.
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 Rahvaan omien asenteiden ja arvojen tutkimisessa on eräs ongelma, joka liittyy 

edellä mainittuun seikkaan. Rahvas ilmaisi itseään pääasiassa ulkoisen toiminnan 

kautta, mikä näkyi kirjallisissa lähteissä ainoastaan silloin kun kirjoitustaitoinen 

ylemmän yhteiskuntaryhmän edustaja kiinnitti niihin huomiota. Lisäksi kirkon ja 

maallisen hallinnon viranomaiset kirjasivat ylös rahvaan toiminnan vain silloin kun 

sitä yritettiin tukahduttaa. Tällöinkin oli kysymys erityisryhmistä, kuten kapinoit-

sijoista, kerettiläisistä ja noituudesta epäillyistä, jotka tuotiin oikeuteen kuulustelta-

viksi. Talonpoikien käsityksiä ja asenteita ei voi lähestyä suoraan, vaan välittäjien ja 

informanttien kautta. Rahvaan toiminnan dokumentoivat yleensä ulkopuoliset, jot-

ka eivät tunteneet paikallista kieltä ja kulttuuria. Kuitenkin nämä eliitin edustajien 

havainnot ovat ainoa keino tutkia kirjoitustaidottoman rahvaan käsityksiä.45

 Myös Eric Hobsbawmin mukaan luku- ja kirjoitustaitoisen eliitin ylös kirjaa-

miin, luku- ja kirjoitustaidottoman rahvaan toimintaa ja ajatuksia kuvaaviin teks-

teihin on suhtauduttava kriittisesti. Nämä kirjoitukset voidaan tulkita liian suoravii-

vaisesti osoituksiksi rahvaan ilmaisemista ajatuksista. Tosin on huomattava myös se, 

että kirjoitettu sana vaikutti myös niihin, jotka välittivät tietoa vain suullisesti. Tässä 

onkin huomioitava se vuorovaikutus, joka vallitsi luku- ja kirjoitustaitoisen eliitin ja 

luku- ja kirjoitustaidottoman rahvaan välillä. Tietoa saattoi välittyä molemminpuo-

lisesti näiden kahden ryhmän välillä.46

 Varhaisella uudella ajalla talonpoikaisen yhteisön ulkopuolelta tuleva henki-

lö, olipa hän sitten tavallinen kirjuri tai ylempään säätyyn kuulunut henkilö, koki 

paikallisen kulttuurin itselleen tavallaan ”näkymättömänä”. Tällä luonnehdinnal-

la Ernest Gellner tarkoittaa sitä, että sisäänpäin kääntynyt talonpoikainen yhteisö 

kommunikoi keskenään termeillä, jotka voi käsittää vain yhteisön ymmärtämäs-

sä kontekstissa, mikä saattoi olla vierasta ulkopuoliselle. Gellnerin mukaan näillä 

paikalliseen talonpoikaiseen yhteisöön rajoitetuilla merkitysten koodeilla pyrittiin 

identifi oimaan tietyn kylän asukas tai kuka tahansa ”joka avasi suunsa paikallisilla 

markkinoilla”.47

 Inkerinmaan paikallista todellisuutta kirjasivat ylös alueella liikkuneet kruunun 

virkamiehet tai paikallisen hengellisen säädyn edustajat. He eivät tosin tehneet muis-

tiinpanoja tutkimuksen vuoksi, vaan virkansa velvoittamina. Kihlakunnankirjurei-

ta voisi nimittää ”tarkkailijoiksi”, koska he kirjasivat käräjäpöytäkirjoihin muutakin 

tietoa kuin varsinaisesti tiettyyn tapaukseen liittyviä todistajalausuntoja. Kuninkaal-

listen tutkintakomissioiden asessoritkin joutuivat tekemisiin ilmiöiden kanssa, jotka 

saattoivat päätyä tutkintapöytäkirjan lehdille. Toisaalta Johannes Gezelius nuorem-

pi nimenomaan pyrki tarkkailemaan inkerikkoja ja vatjalaisia saadakseen tietoa sii-

tä, olivatko nämä omaksuneet luterilaisuuden. Näiden ”tarkkailijoiden” välittämää 

tietoa Inkerinmaan paikallisesta talonpoikaisyhteisöstä tulee analysoida huomioi-

den ulkopuolisille hahmottunut paikallisen yhteisön koodien ”näkymättömyys”.

 Tutkimuksen näkökulma on myös mikrohistoriallinen eli talonpoikaista yh-

teisöä tarkastellaan ”mikroskoopin kautta”. Historialliset yhteisötutkimukset ovat 

 45 Burke 1994, s. 65–68. Antero Heikkinen on myös pohtinut informanttien roolia historiallisen 
tiedon välittäjinä. Heikkinen 1988.

 46 Hobsbawm 1994, s. 58–59.
 47 Gellner 1983, s. 12.
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kohdistuneet juuri perifeerisiin kyläyhteisöihin.48 Tämän kaltaisiksi voidaan Inke-

rinmaankin kyläyhteisöt luokitella. Metodin kautta lähestytään myös etnografi sta 

yhteisötutkimusta, jonka avulla on tarkoitus analysoida yhteisön elämän eri puolia. 

Täten talonpoikainen yhteisö voidaan kuvata symboliseksi järjestelmäksi, jota tulki-

taan lähteiden kautta merkityksenantoina. Kysymys on hermeneutiikasta, ”ymmär-

tämisen ymmärtämisestä”.49

 Robert Muchembled korostaa sitä, että hengellisen esivallan saarnaama op-

pi ja tavallisen rahvaan maailmankuva olivat aina 1600-luvulle saakka melko eri-

laisia. Vaikka yksittäiset papiston edustajat saattoivat vaikuttaa talonpoikien aja-

tusmaailmaan, niin rahvas suodatti kuulemansa kirkollisen opin sanoman oman 

maailmankuvansa viitekehyksen läpi.50 Giovanni Levi murtaa kuvaa harmonises-

ta talonpoikaisyhteisöstä, sillä yhteisö oli yhtenäinen ainoastaan hallitsevien yhteis-

kuntaluokkien näkökulmasta, mutta sisältä käsin se oli monella tapaa hajanainen.51

 Talonpoikaisyhteisön sisäinen hajanaisuus oli todellisuutta ainakin Inkerin-

maalla, koska talonpojat muodostuivat monista etnisistä ryhmistä. Kuitenkin on 

muistettava, että Ruotsin integrointipyrkimykset kohdistuivat pelkästään esivallan 

”suomenkieliseksi” käsittämään ortodoksiväestöön eli inkerikkoihin ja vatjalaisiin, 

joiden mieliin luterilainen kirkko yritti tuottaa uusia merkityksiä luovia koodeja. 

Kysymys oli ennen kaikkea luterilaisen tunnustuksellisen52 yhtenäisyyden luomises-

ta Ruotsin valtakunnan väestön keskuuteen ja siitä, minkä kielen kautta väestö saat-

toi parhaiten omaksua luterilaisen uskon, ja tätä kautta tulla ainakin esivallan sil-

missä luterilaisiksi alamaisiksi.

1.3.3. Konglomeraattivaltion näkökulma

Pohjoismaisessa historiantutkimuksessa Ruotsin suurvaltaa on ryhdytty analysoi-

maan eurooppalaisen valtionmuodostuksen teoriasta käsin. Tämä näkökulma on 

perusteltavissa tässäkin tutkimuksessa siksi, että valtion keskittymis- ja yhtenäistä-

mispyrkimyksillä oli oma vaikutuksensa siihen, miten keskusvalta suhtautui, eri-

tyisesti Ruotsin tapauksessa, valloittamiinsa alueisiin ja sitä kautta myös niiden 

väestöön. Niin uskonnollinen kuin muukin integrointi, kuten taloudellinen ja hal-

linnollinen, olivat osa varhaisen keskittyvän valtion muodostumisprosessia. Tämän 

tutkimuksen kannalta on merkittävää se, että Inkerinmaa oli tämänkaltaisen integ-

roinnin kohde.

 Harald Gustafsson kutsuu tätä siirtymävaihetta ns. konglomeraattivaltion tai 

yhdistymävaltion ajaksi. Se olisi ”puuttuva lenkki” myöhäiskeskiajan valtakunnan 

ja modernin valtion välissä. Gustafssonin mukaan konglomeraattivaltiot olivat ylei-

 48 Heikkinen 1988; Ladurie 1985; Ladurie 1990. Mikrohistoriasta tarkemmin Heikkinen 1993 
ja Levi 1991.

 49 Geertz 1973, s. 3–30; Peltonen 1992, s. 55–62.
 50 Muchembled 1985, s. 101–107 ja 208–212.
 51 Levi 1992, s. 7–10.
 52 Tunnustuksellisuus käsitteenä liittyi ennen kaikkea kirkkojen dogmaattisiin instituutioihin var-

haisella uudella ajalla ja siitä eteenpäin. Käsitteen ovat muotoilleet kuitenkin teologit ja oppineet 
1800-luvulla. Blückert 2000, s. 100–102.
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siä varhaisen uuden ajan Euroopassa. Tämän kaltainen valtio koostui keskusaluees-

ta ja reuna-alueista. Reuna-alueilla sijaitsi erilukuinen joukko provinsseja ja aluei-

ta, jotka olivat vaihtelevassa suhteessa keskusvaltaan. Tämä poliittinen, juridinen ja 

hallinnollinen ”mosaiikki” oli kuitenkin tiukemmin keskushallituksen otteessa kuin 

sen keskiaikainen edeltäjä.53

 Ruotsin suurvallan kaltaisessa konglomeraattivaltiossa asui useita väestöryh-

miä, joilla oli oma kielensä ja kulttuurinsa. Mikäli tarkastellaan Ruotsin valloittamia 

alueita Käkisalmen lääniä, Inkerinmaata, Saksan ja Baltian provinsseja sekä Tanskal-

ta vallattuja nyky-Ruotsin eteläisiä maakuntia, jokaisella niistä oli ollut oma hallin-

nollinen, taloudellinen ja kulttuurinen rakenteensa. Kullakin alueella – sen johtaval-

la eliitillä – oli siis oma erityinen suhteensa keskusvaltaan ja hallitsijaan. Hallitsevalla 

aatelilla oli omat privilegionsa ja lakinsa, ja aateliset toimivat myös hallinnollisen 

organisaation viroissa. Hallitsijan oli neuvoteltava erikseen kunkin alueen paikalli-

sen eliitin kanssa. Tässä voidaan havaita vielä piirteitä keskiaikaisesta, feodaalisesta 

hallinnosta, jolloin kuninkaan käskykirjeisiin suhtauduttiin vaihtelevasti hallinto-

alueen eri osissa. Niillä ei saattanut olla mitään merkitystä hallitsevalle paikalliselle 

eliitille.54

 Torbjörn Eng on kritisoinut näkemystä konglomeraattivaltiosta keskiaikai-

sen feodaalisen valtion seuraajana ja siirtymävaiheena moderniin valtioon. Engin 

mukaan valtiot eivät muuttuneet, vaan eri alueiden poliittis-oikeudellinen asema 

uudistettiin yhden, yhteisen esivallan alaisuudessa. Tämän valtiomuodostelman 

edellytyksenä ei välttämättä ollut etninen, kulttuurinen, kielellinen, sosiaalinen ja 

taloudellinen yhtenäisyys. Kyse oli pikemminkin eri alueiden oikeudellisesta, hallin-

nollisesta ja poliittisesta yhdenmukaisuudesta. Täten aiempia valtiomuodostelmia 

on vaikea luonnehtia käsitteellä konglomeraatti (konglomeratstat). Niitä voidaan 

kuitenkin tarkastella valtioina, koska niillä oli julkista valtaa käyttävä keskushallin-

to ja valtiokoneisto, vaikkakin nykyiseen verrattuna kehittymätön. Eng käyttää mie-

luummin käsitettä konglomeraattivalta (konglomeratvälde), koska se kuvaa parem-

min vallankäytön toiminnallisia ulottuvuuksia.55

 Charles Tilly on korostanut kaiken keskittämisen ja yhtenäistämisen taustalla ol-

leen sotaan valmistautuminen. Sodalla oli tärkeä rooli valtion rakennusvaiheessa. 

Pakkoon toimintansa perustavan valtion oli luotava massiivinen hallintokoneisto, 

jotta sotimista varten saatiin kerättyä tehokkaasti tarvittavat verot ja miehet. Valtion 

entistä laajempi kontrolli ulotettiin erityisesti sodankäynnin ja entistä pitempien ra-

jojen turvaamisen kannalta keskeisille aloille. Valloitusten jälkeen Ruotsin suurval-

lan rajat olivat entistä pidempiä. Erityisesti valtakunnan itäisillä voittomailla rajojen 

hallinta ja valvonta asetti suuria haasteita esivallan edustajille.56

 Inkerinmaan integrointia muuhun Ruotsin valtakuntaan voi hahmottaa myös 

Stein Rokkanin ja Derek W. Urwinin kehittämän mallin kautta. Se mallintaa kolmi-

tasoisesti keskustaa ja periferiaa integroivia sekä tätä integrointia vastustavia tekijöi-

tä. Hallinnollis-sotilaallisella tasolla sotilaat ja siviilivirkamiehet pyrkivät alistamaan 

 53 Giddens 1989, s. 84–85; Gustafsson 1998, s. 189.
 54 Giddens 1989, s. 88–89; Gustafsson 1998, s. 195–197.
 55 Eng 2001, s. 41–52 ja 79–81.
 56 Tilly 1990, s. 20–23; Karonen 2001, s. 182–183.
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hallintoonsa periferian asukkaat, jotka mahdollisesti järjestäytyvät tätä vastaan. Ta-

loudellisella tasolla periferia pyritään kiinnittämään keskustan talous- ja rahajärjes-

telmään. Tätä vastaan periferialla saattaa olla omavarainen talousjärjestelmä. Kult-

tuuriseen integraatioon kuuluvat uusia merkityksiä tuottavat koodit, joita luodaan 

kielen ja uskonnon avulla. Näitä uusia merkityksiä levittävät keskustan perustamat 

uudet kirkot ja koulut. Samoilla, mutta vastakkaisilla tekijöillä, periferia pyrkii luo-

maan omaa, keskustasta erottautuvaa identiteettiään.57

 Näitä näkökulmia on käytettävä enemmänkin suuntaviittoina, joiden avulla tut-

kimusta voidaan kohdistaa siten, että tavoitettaisiin mahdollisimman realistinen ku-

va aikakauden todellisuudesta anakronismeja välttäen. Mirkka Lappalaisen mukaan 

nämä teoretisointiyritykset eivät kohtaa esimodernien valtioiden muuttuvaa moni-

naisuutta. Lappalainen kuvaa Euroopan historian niin pirstaleiseksi, että se tarjoaa 

mahdollisuuden luoda ”viimeisiä totuuksia” ja useista eri näkökulmista tapahtuvan 

argumentoinnin.58 Teorianmuodostuksella on kuitenkin oma roolinsa. Moderneis-

ta lähtökohdista luotuja käsitteitä on käytettävä ottamalla huomioon niiden mer-

kityssisältö varhaisella uudella ajalla.59 Kyse ei ole teorioiden soveltamisesta, vaan 

teoreettisista lähtökohdista luotujen näkökulmien painoarvon punnitsemisesta läh-

deaineistosta nostettujen tapausten valossa, kun käsitellään varhaismodernin iden-

titeetin ilmenemismuotoja, aikalaisten eri väestöryhmistä käyttämiä käsitteitä ja ni-

mityksiä sekä talonpoikien reaktioita uskonnollisen painostuksen alaisuudessa.

1.4.  Itsevaltius ja Ruotsin valtakunnan 
 yhtenäistäminen 

Suurvalta-ajalla Ruotsin valtakunta ja sen yhtenäistäminen henkilöityivät ennen 

muuta hallitsijaan, mikä ilmeni erityisesti Kaarle XI:n aikana. Hänen hallintokaut-

taan on luonnehdittu absolutismin eli itsevaltiuden ajaksi. Kuitenkin ennen Kaarlen 

hallintokautta holhoojahallitus piti käytännössä vallan nyörejä käsissään. Kulutta-

va sotapolitiikka lisäsi valtaneuvoston ja ylhäisaateliston toiminnan vastustusta aa-

telittomien säätyjen ja osin aatelistonkin joukossa. Kehno sotamenestys Tanskaa ja 

Saksaa vastaan katsottiin holhoojahallituksen syyksi. Kaarle XI lisäsi vähitellen val-

taansa, ja Skoonen sodan aikana kuningas hallitsi maata lähes sotilasdiktaattorin 

valtuuksin, tukeutuen vain muutamaan neuvonantajaan. Siirtyminen itsevaltiuteen 

sinetöitiin vuoden 1680 valtiopäivillä. Jo ennen valtiopäiviä kaikki ”vanhan hallin-

non” johtajat oli siirretty pois tehtävistään. Uudet johtomiehet olivat kuninkaan us-

kollisia suosikkeja. Valtaneuvoston asema luhistui lopullisesti sota-aikana, koska se 

ei pystynyt toimimaan. Valtiopäivillä Kaarle XI sai säädyt vakuuttumaan siitä, että 

asiat kuuluivat kuninkaan määräysvaltaan. Absolutismiin siirtymiseen vaikuttivat 

valtaneuvoston aseman romahdus, isonreduktion toimeenpano ja määräjakoislai-

toksen käyttöönotto. Reduktion avulla Kaarle XI halusi parantaa kruunun rahati-

 57 Rokkan & Urwin 1983, s. 14–16, erityisesti kolmitasoinen malli integraatiosta ja sen vastustuk-
sesta, s. 15.

 58 Lappalainen 2005, s. 18.
 59 Ks. Ihalainen 2005(a), s. 9–11.
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lannetta ja puolustuslaitoksen resursseja. Toisaalta kuningas halusi reduktiolla myös 

murtaa aateliston poliittisen vallan.60

 Holhoojahallitukseen kohdistettiin poliittinen oikeudenkäynti eli förmyndar-

räfsten. Siinä valtaapitävät tuomittiin sen mukaan, miten paljon he olivat aiheut-

taneet vahinkoa valtakunnalle. Vuonna 1681 kuningas muutti valtaneuvostittelin 

 60 Sjödell 1966, s. 311–316; Upton 1998, s. 31–38 ja 41–42; Karonen 2001, s. 209–210 ja 289–291; 

Lappalainen 2005, s. 42–44, 286–290 ja 307–309. Reduktion toimeenpanosta tarkemmin Rystad 

2003, s. 187–199. Absolutismin perusteista tarkemmin Spellman 1998, s. 44–50.

Ruotsin kuningas Kaarle XI kuvattuna hevosen selässä Lundin taistelussa tanska-

laisia vastaan 4.12.1676. Kaarle XI tuki Johannes Gezelius nuoremman ja Göran 

Sperlingin pyrkimyksiä muokata Inkerinmaan ortodokseista kuninkaan luterilaisia 

 alamaisia. Kuva: Losman 1984, s. 10.
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kuninkaalliseksi neuvokseksi ja samalla hankaliksi osoittautuneet neuvosherrat sai-

vat jättää paikkansa. Myös drotsi, kansleri, valtionvarainhoitaja, marski ja amiraa-

li korvattiin kuninkaallisilla neuvoksilla. Uudet virkamiehet olivat nyt kollegioiden 

päälliköitä ja heitä kutsuttiin presidenteiksi. Päällikkövaltaisuus valtasi virastot, mi-

kä sopi yksinvaltaiseen ajatusmalliin. Vuonna 1682 valtiopäivät luovuttivat Kaar-

le XI:lle lainsäädäntövaltansa. Kuningas asetti säätyjen johtoon varmat tukijansa ja 

pystyi heidän avullaan ohjaamaan säätyjen työskentelyä. Nämä uudistukset johti-

vat siihen, että säädyt muuttuivat hallitsijan ”kumileimasimeksi”. Kaikki päätökset 

tulivat kuninkaalta, ilman neuvotteluja ja valmiina. Hallitsijan uskonnollisuus vai-

kutti myös lakien säätämiseen. Lait eivät saaneet olla ristiriidassa Vanhan testamen-

tin oppien kanssa. Absolutismin taustalla oli teokratia, jonka mukaan Jumalalla oli 

korkein valtiollinen valta, ja Jumala oli valtuuttanut kuninkaan edustajakseen. Ku-

ningas personoitui voimakkaaksi ja hyväksi hallitsijaksi, joka johti valtakuntaansa 

Jumalan tahdon mukaisesti, ja häneltä saamansa valtuutuksen turvin.61

 Itsevaltiuden taustalla vaikutti myös muita oppirakennelmia. Näistä tärkein oli 

merkantilismiakin laajempi varhaiskameralismi. Se oli samankaltainen merkantilis-

min kanssa, koska siinä kiinnitettiin huomiota valtion talouden kehittämiseen.62 Tä-

hän olivat keinoina väestönkasvun, kaupan ja käsityön tukeminen, kruunun omi-

en tulojen kehittäminen, väestön kokonaisvaltainen valvonta ja valtion kassavarojen 

kasvattaminen. Rauhanomainen ulkopolitiikka katsottiin tärkeäksi sisäisen rakenta-

misen keinoksi. Aateliston ja kuninkaanvallan välinen dikotomia oli myös tärkeäs-

sä asemassa. Aatelistossa vaikutti voimakas kuningasmielinen oppositio, joka pyrki 

usein häikäilemättömin keinoin ajamaan hallitsijan etua. Tähän joukkoon kuului 

myös yllättävän monta suomalaista tai Suomessa pitkään vaikuttanutta miestä. Var-

haiskameralistisen ajattelutavan leviämiseen vaikutti myös ritarihuoneen sosiaali-

sen koostumuksen vaihtuminen, koska aatelisarvon saanut porvari, pappi tai talon-

poika toi oman maailmankuvansa mukanaan aatelissäätyyn.63

 Ruotsin valtakunnan väestöllistä ja kielellistä epäyhtenäisyyttä olivat lisänneet 

valloitukset 1600-luvun sodissa. Sen vuoksi valtion yhtenäistämistä pyrittiin tehos-

tamaan. Valloitetut alueet oli integroitava tai inkorporoitava keskusvaltaan jotta saa-

vutettaisiin uniformiteetti, joka koski sekä valtion ydinalueita että valloitettuja pro-

vinsseja. Integraatiopolitiikka sisälsi myös poliittisia, taloudellisia, hallinnollisia, 

oikeudellisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Poliittisesti oli tärkeää rakentaa vaiku-

tuskanavia keskusvallan ja alamaisten välille. Hallinnollinen yhtenäistäminen vaati 

paremmin valvotun paikallishallinnon. Siihen oli yhteydessä keskitetyn oikeuden-

hoidon luominen, mikä sisälsi kansallisen lainsäädännön ja yhdenmukaiset oi-

keuskäytännöt. Valtion rakentaminen pyrittiin legitimoimaan myös yhteisen kie-

len ja uskonnon avulla, jotka vahvistaisivat alamaisten lojaaliutta ja yhtenäistäisivät 

 61 Normann 1948, s. 23–32; Jutikkala 1978, s. 75; Upton 1998, s. 39; Karonen 2001, s. 293–296; 

Rystad 2003, s. 168–170; Lappalainen 2005, s. 310–313.

 62 Dahlgren 1993, s. 118–122; Karonen 2001, s. 172–173 ja 350–353.Tätä talouspoliittista järjestel-

mää alettiin kutsua merkantilismiksi vasta 1700-luvulla. Merkantilismille oli ensisijaista valtion 

etu, merenkulun ja teollisuuden kehittäminen maatalouden kustannuksella ja protektionismi 

kauppapolitiikassa. Kauppataseen ylijäämä pyrittiin saamaan arvometalleina, joiden maastavien-

ti kiellettiin. 

 63 Karonen 2001, s. 297.
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heidän maailmankuvaansa. Kirkko oli tehokas instituutio tässä alamaisten maail-

mankuvan muokkauksessa. Suomessa kirkko opetti rahvaalle kuuliaisuutta ja tot-

televaisuutta esivaltaa kohtaan näiden omalla kielellä. Keskusvallan vaikutusvalta 

provinssissa riippui paljolti myös siitä, pystyikö se luomaan liittoja vaikutusvaltais-

ten paikallisten toimijoiden, kuten papiston, virkamiesten, porvariston tai jopa va-

rakkaiden talonpoikien kanssa. Paikallisen eliitin suhtautumisella oli suuri merkitys 

integraatioprosessin kehittymiselle.64

 Yhtenäistämispyrkimyksissä esiintyvän periaatteen ”sama laki, sama kieli, sa-

ma uskonto, samat tavat” (una religio, una lingva, una lex, iidem mores vicula op-

tima sunt societatis) taustalla oli hollantilainen oppinut Justus Lipsius. Tämä liittyi 

itsevaltiuteen siten, että Lipsius painotti kirjoituksissaan kuninkaan absolutismia, 

hierarkiaa, tiukkaa kuria ja tottelevaisuutta. Valtakunnan virallinen kieli oli ruotsi, 

mutta kuninkaan päätökset käännettiin kunkin maakunnan tai provinssin paikalli-

sen väestön omalle kielelle. Näin tapahtui ainakin Suomessa, Käkisalmen läänissä ja 

Inkerinmaalla, joissa asui suomenkielistä väestöä. Ruotsin suurvalta on kansallisesta 

näkökulmasta kuvattu tutkimuksessa hyvin homogeenisena alueena. Jopa paikallis-

yhteisöt on kuvattu homogeenisena, mitä ne eivät olleet. Ruotsin suurvallan keski-

tetyn hallintokoneiston pyrkimykset yhtenäistää koko valtakunta törmäsivät paikal-

listen yhteisöjen erilaisuuteen.65

1.4.1. Uudet provinssit 

 yhtenäistämispolitiikan kohteena

Inkerinmaan 1600-luvun tilannetta ei voi tarkastella suhteuttamatta sitä Ruot-

sin muihin provinsseihin, jotka oli valloitettu saman vuosisadan kuluessa. Ruot-

sin laajentuminen kohdistui ensin Viroon, joka jo vuonna 1561 liitettiin valtakun-

taan. Stolbovan rauhassa vuonna 1617 Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan siirryttyä 

Ruotsille, tuli tilaisuus Liivinmaan valloittamiseen. Vuonna 1629 solmittu Altmar-

kin välirauha umpeutui 1635, mistä lähtien Ruotsi sai pitää valloituksensa Liivin-

maalla. Kuitenkin vasta uusien sotien jälkeen Olivan rauhassa 1660 Puola tunnusti 

Liivinmaan valloitettujen alueiden kuulumisen Ruotsille. Riika oli Liivinmaan hal-

linnon todellinen valtatekijä, joka oli saatava taipumaan ruotsalaisen hallintoko-

neiston alaisuuteen. Provinssin uudistusohjelma eteni hitaasti, koska sota oli ollut 

suuri taloudellinen rasite. Liivinmaalaiset yrittivät vielä saada jonkinlaisen itsehal-

linnon, mutta Ruotsin hallitus torjui nämä pyrkimykset. Liivinmaa oli valloitettu 

alue, jossa Ruotsin kuninkaalla oli ehdoton määräysvalta. Yleisesti ottaen järjestäy-

tynyttä vastarintaa uudistuksia kohtaan oli vähän varsinkin siellä, missä hallitseva 

aateli puuttui. Oikeudenkäytössä tulivat voimaan ruotsalaiset oikeustavat. Inkerin-

maalla, Virossa ja Liivinmaalla Ruotsin hallituksella oli vapaat kädet toteuttaa yhte-

näistämispyrkimyksiä.66

 64 Gustafsson 1998, s. 189; Karonen 2001, s. 184; Bergman 2002, s. 127–128; Lerbom 2003, s. 17–18; 

Rystad 2003, s. 307.

 65 Jutikkala 1978, s. 82–83; Karonen 2001, s. 184–186; Bergman 2002, s. 50–51.

 66 Lehtinen 1961, s. 22–23; Luukko 1967, s. 160–161 ja 171–173; Karonen 2001, s. 217–219.
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 Ruotsi sai Tanska-Norjalta Saarenmaan, Gotlannin, Jemtlannin ja Härjedalenin 

vuonna 1645. Hallanti vuokrattiin 30 vuodeksi, mutta vuonna 1658 se siirtyi Ruot-

sin haltuun Skoonen, Blekingen ja Bohuslänin ohella. Skoonessa toteutettiin yh-

denmukaisuus lain, kirkollisasioiden ja privilegioiden suhteen. Samanlainen muu-

tos tapahtui Gotlannissa, Härjedalenissa ja Jämtlannissa. Paikallisen väestön kanssa 

kosketuksissa olevat valtion laitokset ruotsalaistettiin. Etelä-Ruotsissa noudatettiin 

rauhansopimusten takaamana Tanskan lakia. Jämtlannissa, Härjedalenissa ja Got-

lannissa Ruotsin laki oli otettu nopeasti käyttöön valtauksen jälkeen. Alueiden pap-

piskunnan ruotsalaistuminen oli kuitenkin hidasta. Kirkollisen yhtenäistämisen ai-

kana suurin osa Skoonen papistosta oli alkuperältään paikallisia. Sama tilanne oli 

Hallannissa ja Bohuslänissä. Tanskan vuosisatoja vanhan keskusalueen Skoonen 

väestö ei halunnut muuttua ruotsalaiseksi. Ruotsin ja Tanskan välisen sodan aika-

na 1670-luvulla alueen väestö oli avoimesti kapinoinut. Siksi Skoonessa toteutettiin 

häikäilemätön ja tehokas ruotsalaistaminen. Ruotsin laki otettiin käyttöön vuon-

na 1681. Maallinen ja kirkollinen hallinto valjastettiin uudistusten välikappaleeksi. 

Paikalliset hallintomiehet ja tuomarit vaihdettiin ruotsalaisiin. Ruotsin kieli nou-

si hallitsevaksi kirkollisissa toimituksissa, saarnoissa ja kansanopetuksessa, vaikka 

kansankieli pysyi tanskan murteena. Itsevaltiuden ajalla juuri kieli nousi tärkeäksi 

yhtenäistämisen välineeksi.67

 Saksalaisalueilla, Pommerin herttuakunnassa, Bremenin ja Verdenin hiippa-

kunnissa Ruotsin valtionjohto toteutti erilaista yhtenäistämispolitiikkaa kuin muil-

la valloitetuilla alueilla. Ruotsin hallitsijat olivat Osnabrückin rauhassa sitoutuneet 

takaamaan saksalaisten alamaisten vapaudet, oikeudet ja uskonnon. Bremenin ja 

Verdenin hiippakunnissa säätyjen privilegiot saivat olla myös rauhassa, ainoastaan 

niiden muotoja muutettiin. Saksalaisia syrjivää virkapolitiikkaa ei harjoitettu. Pom-

merin hallinnon haltuunotto sen sijaan oli vaikeaa, koska säädyt tekivät vastarintaa. 

Pommerin herttuan Bogislauksen kuolema ilman perillisiä vuonna 1637 sai Ruotsin 

kruunun esiintymään herttuan oikeuksien perijänä valloittajan oikeudella. Seuraa-

vana vuonna Pommerin hallitus hajosi ja ruotsalaiset alkoivat järjestellä hallintoa. 

Tässäkin pyrittiin mahdollisimman paljon yhteistyöhön säätyjen kanssa. Ylimmät 

virat olivat kuitenkin ruotsalaisilla ja virastoissa tuli olla ruotsalaisia sekä luotetta-

viksi katsottuja saksalaisia virkamiehiä. Asioita oli hoidettava Pommerin lakien mu-

kaan. Ruotsalaisten tavoitteena oli ennen muuta taata kruunulle herttuan entiset 

oikeudet, saavuttaa hallinnossa säännölliset olot ja varata ruotsalaisille riittävä vai-

kutusvalta maan asioihin. Herttuakunnan erikoislaatuisuus pyrittiin säilyttämään, 

missä oli perimmältään kysymys valtapolitiikasta ja Ruotsin kruunun etujen tur-

vaamisesta Pommerin alueella. Tosiasia oli se, että vuonna 1660 Ruotsi oli ympä-

röinyt itsensä vihamielisillä naapureilla, jotka tulevaisuudessa tulisivat peräämään 

aluemenetyksiään takaisin.68

 Suomen rooli yhtenäistämispolitiikassa oli monitahoinen. Suomen pääväestön 

puhuma kieli oli suomi, kun taas virkamiehet käyttivät ruotsia. Suomalaisille ei kui-

tenkaan yritetty opettaa ruotsia. Tämä olisi johtunut osittain siitä, että Suomea ei pi-

 67 Lehtinen 1961, s. 31; Jutikkala 1978, s. 87–88; Karonen 2001, s. 304–307; Lerbom 2003, s. 57–59; 

Rystad 2003, s. 307–308 ja 311–312.

 68 Lehtinen 1961, s. 31–33; Upton 1998, s. 11–12; Rystad 2003, s. 321–324.
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detty valloitettuna alueena, kuten nykyisen Etelä-Ruotsin maakuntia tai Käkisalmen 

lääniä ja Inkerinmaata. Suomalaiset olivat ’ruotsalaisia’, valtakunnan itäisen puolis-

kon asukkaita. Ruotsin esivallan haluttomuutta suomalaisten kielelliseen ruotsalais-

tamiseen on selitetty suomalaisten suurella määrällä, koska Ruotsiin muuttaneita, 

lukumääräisesti vähäisempiä metsäsuomalaisia yritettiin kielellisesti ruotsalaistaa 

erityisesti vuoden 1675 jälkeen. Petri Karosen mukaan Suomi, suomalaiset ja suo-

men kieli olivat erityisasemassa, koska suomen kieltä ei pidetty erityisen pahana sä-

rönä valtakunnan yhtenäisyyden kannalta. Karonen arvelee myös, että pidempään 

jatkunut yhtenäistäminen olisi heikentänyt Suomen ja suomalaisten asemaa sekä 

johtanut denationalisointiin.69

1.4.2. Itäisten provinssien hallinto

Novgorodin vallan aikana 1400-luvulla Inkerinmaa ja Käkisalmen lääni kuuluivat 

ns. Vatjan viidenneksen hallintoalueeseen. Käkisalmen lääni muodosti hallintoko-

konaisuuden pohjoisen osan Korelan ujestin. Vatjan viidennekseen kuuluivat Inke-

rin osalta Pähkinälinnan, Kaprion ja Jaaman läänit. Hallintoalue pysyi samana Nov-

gorodin alistuessa Moskovan suuriruhtinaskunnan valtaan vuonna 1478. Vuosina 

1570 –1595 käydyssä sodassa Ruotsi valloitti koko Käkisalmen läänin ja Inkerissä 

Narvan kaupungin sekä Jaaman ja Kaprion läänit. Sodan lopettaneessa Täyssinän 

rauhassa 1595 Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa jäivät vielä Venäjälle. Ruotsi sekaan-

tui kuitenkin uuteen sotaan Venäjän sisäisten levottomuuksien vuoksi, ja Stolbovan 

rauhassa 1617 Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa liitettiin Ruotsiin. Inkerinmaan lää-

ni- ja pogostajako säilyi pääosin samana kuin 1500-luvulla. Siihen kuuluivat Pähki-

nälinnan, Kaprion, Jaaman ja Ivangorodin läänit. Käkisalmen lääni jakautui pohjoi-

seen ja eteläiseen lääniin.70

 Geopoliittisesti Inkeri oli tärkeä Ruotsille, vaikka se oli hallintoalueena pienempi 

kuin Käkisalmen lääni, jossa välimatkat olivat pitempiä ja tieverkko harvempi. Inke-

rissä sen sijaan oli tiheä tieverkko ja hyvät yhteydet etelään, itään ja pohjoiseen. Ve-

siteinä olivat Narva-, Laukaan- ja Nevajoki. Hallintokeskukset sijaitsivat liikenteen 

solmukohdissa. Niitä olivat Narva, Ivangorod, Jaama, Kaprio, Nevanlinna ja Pähki-

nälinna. Kuningas Kustaa II Aadolf tähdensi, että tästä lähtien valtakuntaa suojaavat 

kolmelta puolelta Itämeri, Laatokka ja Peipsijärvi Virossa. Inkerissä Venäjän puolei-

sella rajalla valtakuntaa suojelivat valtavat suot. Idän puolustuksen painopiste siirtyi 

yli 200 kilometriä kaakkoon Nevalle ja sen taakse. Täten Venäjä suljettiin pois Suo-

menlahdelta. Kuitenkin osa Laatokkaa jäi vielä Venäjän haltuun. Rajankäynti päättyi 

vuonna 1621.71

 

 69 Lehtinen 1961, s. 320–321; Karonen 2001, s. 306–307.

 70 Kuujo 1969, s. 60–63; Väänänen 1987, s. 11; Kirkinen 1991, s. 48–52; Katajala 1994, s. 71–73.

 71 Ranta 1991, s. 104–105.
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Käkisalmen lääni ja Inkeri olivat Ruotsin valtakunnan valloittamia alueita, joita voi 

kutsua myös provinsseiksi. Alueet eivät kuuluneet valtakuntaan kuten Suomi72. Tä-

mä merkitsi mm. sitä, että kyseisiltä alueilta ei voitu lähettää edustajia valtiopäivil-

le. Hallintokeskukseksi tuli Narvan kaupunki, koska se sijaitsi strategisesti tärkeällä 

paikalla. Vuonna 1629 Inkerinmaa, Käkisalmen lääni, Viro ja Liivinmaa muodos-

tivat yhden kenraalikuvernöörikunnan keskuksenaan Tarton kaupunki. Sotilaalli-

sen puolustuksen kohentamiseksi ja venäläisvaaran takia kenraalikuvernöörikun-

ta jaettiin kahtia vuonna 1642. Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa muodostivat oman 

kenraalikuvernöörikuntansa keskuspaikkanaan Nevanlinna. Liivinmaa muodosti 

oman kokonaisuutensa. Inkerinmaalla hallintoalue koostui lännestä itään Narvan, 

Ivangorodin, Jaaman, Kaprion ja Pähkinälinnan lääneistä. Samaan aikaan Viron 

herttua- eli käskynhaltijakunnasta irrotettiin ns. Allentacken, joka liitettiin Inkerin 

ja Käkisalmen kenraalikuvernöörikuntaan. Nevanlinnaan perustettiin kuvernöörin 

kanslia. Kenraalikuvernöörin alaisena toimi Narvassa oma maaherra ja käskynhalti-

jat Ivangorodissa ja Kapriossa. Pähkinälinnan läänin käskynhaltija toimi Nevanlin-

nassa, vuodesta 1643 lähtien maaherrana.73

 Vuonna 1651 Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan kenraalikuvernöörin residens-

si siirtyi Narvaan, missä se säilyi aina vuoteen 1704 asti. Kenraalikuvernöörikunnan 

alueellinen koostumus muuttui vain siten, että Allentacken liitettiin takaisin Viron 

herttuakuntaan. Inkerissä ja Käkisalmen läänissä toimi kussakin oma käskynhal-

tijansa eli maaherra. Inkerinmaa oli jaettu useisiin voutikuntiin. Ruotsin hallitus 

oli harjoittanut perusteellista läänityspolitiikkaa itäisissä provinsseissa. Isoja ja pie-

niä läänityksiä oli luovutettu ansioituneille virkamiehille ja sotilaille. He saivat käyt-

tää alueen verotulot. Se oli myös kruunun keino pyrkiä asuttamaan tuottamattomia 

autiotiloja, sillä yksityinen lääninhaltija tai rälssinomistaja pyrki aktiivisesti asut-

tamaan autioita verotulojen toivossa. Kruunu oli ottanut luottoja yksityisiltä hen-

kilöiltä ja kuittasi ne tällä tavalla. Verojen vuokraaminen oli kruunulle kätevä tapa 

’päästä eroon’ kruunun velkojista. Kuitenkin isossa reduktiossa 1681 kaikki lääni-

tykset peruutettiin takaisin kruunulle.74

 Inkerinmaan aateliset valittivat reduktiosta kuninkaalle, mutta Kaarle XI koros-

ti heille sen olevan valtion ja Inkerin edun mukainen toimenpide. Kruunun hallin-

to jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä tilukset vuokrattiin yksityisille henkilöille Käkisalmen 

läänissä ja Inkerinmaalla. Käkisalmen läänissä noin neljännes vuokraajista oli en-

tisiä läänitysten hoitajia, inspehtoreja, amtmanneja ja hopmanneja. Kruunun vir-

kamiehiä oli vain kahdeksasosa. Vuokraajat eli arrendaattorit maksoivat kruunulle 

kiinteän vuosivuokran alueestaan, mutta saivat pitää itsellään talonpojilta kerää-

mänsä verot. Inkerinmaalla useat arrendaattorit olivat kotoisin Baltiasta, jossa ta-

 72 Suomen nykyistä valtioaluetta on kutsuttu myös Ruotsiksi, koska Suomen katsottiin olevan 

joukko Pohjanlahden itäpuolella sijaitsevia ruotsalaisia, perifeerisiä läänejä. Suomen kansallinen 

identiteetti ei poikennut ruotsalaisesta, vaan se oli lähinnä alueellinen. Suomessa asunut rahvas 

identifi oitui ensin pitäjäänsä ja maakuntaansa, joiden jälkeen Ruotsin valtakuntaan. Heitä voi jo-

pa pitää kansallisuudeltaan ruotsalaisina, eikä suomalaisina. Kujala 2001, s. 32; Kokkonen 2002, 

s. 48.

 73 Melander 1896, s. 315–320; Korhonen 1953, s. 80; Kuujo 1969, s. 62; Saloheimo 1976, s. 9–10; 

Ranta 1991, s. 106–115.

 74 Saloheimo 1976, s. 13–14; Väänänen 1987, s. 15; Ranta 1991, s. 113–116; Katajala 1994, s. 73.
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lonpojat olivat Suomeen verrattuna maaorjan asemassa. Arrendaattoreiden mieli-

valtaisuus aiheutti jatkuvan talonpoikien valitusten tulvan kuninkaalle ja paikallisia 

konfl ikteja esivallan kanssa.75

1.5.  Uskontopolitiikan arkkitehdit 
 Johannes Gezelius nuorempi ja 
  Göran Sperling

Narvan superintendentti Johannes Gezelius nuorempi ja kenraalikuvernööri Göran 

Sperling olivat uskontopolitiikan avainhenkilöitä siksi, että ilman heidän toimin-

taansa Inkerinmaan ortodoksitalonpojat eivät olisi lähteneet peräämään oikeuk-

siaan uskontonsa harjoittamiseen. Tämä talonpoikien toiminta taas sai aikaan sekä 

esivallan että rahvaan itsensä tuottamaa kirjallista materiaalia, joka mahdollistaa ta-

lonpoikien intentioiden ja identiteetin ilmausten tutkimisen. Näistä lähtökohdista 

voikin kysyä, miksi nämä kaksi yhteiskunnan eliitin edustajaa toimivat Ruotsin val-

takunnan itäisissä provinsseissa? Oliko heidän persoonissaan jotakin sellaista, mikä 

edesauttoi uskontopolitiikan pyrkimyksiä?

 Inkerinmaan suomenkielisiksi kutsuttuihin ortodokseihin kohdistettujen toi-

menpiteiden, joita on tutkimuksessa luonnehdittu ankariksi76, pääsuunnittelija oli 

Johannes Gezelius nuorempi. Hän oli taustaltaan vankkaa pappissukua, koska hä-

nen isänsä Johannes Gezelius vanhempi toimi Turun piispana aina vuoteen 1689 

asti. Johannes Gezelius nuoremmalla oli virolaiset juuret, sillä hän oli syntynyt Tar-

tossa vuonna 1647. Yliopisto-opinnot Upsalan ja Turun yliopistoissa olivat enem-

män tai vähemmän itsestäänselvyys pappissuvun vesalle. Eurooppalaisia vaikutteita 

Gezelius haki apurahan turvin vuosina 1670  –1674 itämaisten kielten ja teologien 

edustajilta Saksassa, Hollannissa, Ranskassa, Englannissa ja Sveitsissä. Matkan aika-

na hän pääsi perehtymään myös aikakaudella nousussa olleeseen Raamatun teks-

tin historialliskriittiseen käsittelyyn. Kyseisessä Raamatun tekstien arviointitavassa 

otettiin huomioon heprean sukukielten ohella rabbiinisen kirjallisuuden ja kirkkoi-

sien tuntemus. Johannes Gezelius nuorempi edisti myös isänsä aloittamaa kansan-

opetusta Suomessa.77

 Gezelius nuoremman henkiselle kehitykselle muodostui merkittäväksi tutustu-

minen saksalaisen pietismin johtajaan ja oppi-isään Filipp Jacob Speneriin Frank-

furt am Mainissa. Gezelius piti erityisesti Spenerin seurakuntatyöstä, jolle oli 

ominaista papin henkilökohtainen kontakti seurakuntalaisiin. Harjoittaessaan saar-

nataitojen opintoja Leipzigin yliopistossa, hän sai seurata, miten luterilaiset puhdas-

oppiset teologit kävivät taistelua paavinkirkkoa, reformoituja ja alkavaa valistusta 

vastaan. Palattuaan kotimaahan Gezelius julkaisi vuonna 1675 väitöskirjan Jubila-

eus Antichristi Romani ipsius exitium, joka oli osoitus niistä vaikutteista, joita hän oli 

saanut raamatuntutkimuksesta, kirkkohistoriasta ja puhdasoppisesta polemiikista. 

 75 Saloheimo 1976, s. 13–14; Ranta 1991, s. 118–120; Katajala 1994, s. 123–125 ja 135–182.

 76 Laasonen 2005, s. 133–136.

 77 Akiander 1865, s. 64; Halila 1949, s. 26–29; Salomies 1962, s. 23–25; Luukko 1967, s. 676.
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Samana vuonna hänet nimitettiin teologian ylimääräiseksi professoriksi ja vuonna 

1679 saman aineen kolmanneksi vakinaiseksi professoriksi Turun yliopistoon.78

 Ennen Narvan superintendentiksi nimittämistään vuonna 1681 Johannes Ge-

zelius nuorempi ehti toimia pari vuotta professorin virassa. Tänä aikana hän ryh-

tyi laatimaan raamatunselitysteosta isänsä kanssa opetusvelvollisuudesta vapaana. 

Ulkomaanopinnot olivat osaksi valmistautumista tähän työhön. Muuten virassaan 

Gezelius jatkoi isänsä aloittamaa vuotuisiin rukouspäiväteksteihin liittyvää saarna-

luonnossarjaa. Hän luennoi myös saarnataidosta ja kirkkohistoriasta. Professorina 

Gezelius halusi kehittää papiksi opiskelevien yliopisto-opetusta pietististen aattei-

den mukaan. Tarkoitus oli rakentaa ja syventää tulevien pappien omakohtaista us-

konelämää. Opetuksessa olivat keskeisellä sijalla hartaudelliset keskustelukokoukset 

ylioppilaiden kanssa. Lyhyen mutta tuotteliaan yliopistouran jälkeen Gezelius siirtyi 

hoitamaan Inkerinmaan kirkollisia asioita, joiden tärkeimpänä tavoitteena oli pro-

vinssin ortodoksiväestön, erityisesti inkerikkojen ja vatjalaisten käännyttäminen lu-

terilaisuuteen.79

 Narvan superintendenttinä Johannes Gezelius nuorempi toimi läheisessä yh-

teistyössä kenraalikuvernööri Göran Sperlingin kanssa. Sperling kuului ylempään 

säätyläistöön, sillä hänen isänsä oli vapaaherra Kasper Otto Sperling ja äitinsä Elin 

Ulfsparre. Isä oli toiminut Hallannin kenraalikuvernöörinä. Sperling oli alun perin 

mecklenburgilainen aatelissuku, joka ruotsalaistui vuonna 1632 ja muuttui myö-

 78 Salomies 1962, s. 25; Luukko 1967, s. 676.

 79 Salomies 1962, s. 25–28; Väänänen 1991, s. 86.
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hemmin vapaaherralliseksi ja kreivilliseksi. Göran Sperling syntyi Rodmansössa 

Roslagenissa 6.12.1630 ja opiskeli Upsalassa. Opintojensa jälkeen vuonna 1651 hän 

teki ulkomaanmatkan. Hänen sotilasuransa alkoi kapteeniluutnanttina Herman 

Wrangelin rykmentissä, jonka mukana hän matkusti Puolaan. Tämän jälkeen soti-

lasura oli nousujohteinen, ja vuonna 1664 Sperling yleni bohusläniläisten ja skoo-

nelaisten rakuunoiden everstiksi. Kahdeksan vuoden päästä hän oli jalkaväen ken-

raalimajuri ja ylikomendantti Göteborgissa.80

 Sperlingin tehtävä Hallannissa oli suojella tanskalaisten uhkaamaa Halmstadia 

ja Landskronan taistelun ansioistaan hänet ylennettiin kenraaliluutnantiksi ja nimi-

tettiin vuonna 1677 Skoonen, Hallannin ja Blekingen kuvernööriksi. Kahden vuo-

den päästä Sperling nimitettiin Norrlannin kuvernöörin virkaan. Hän ajoi voimak-

kaasti maakuntien ruotsalaistamista ja vastusti suomen kielen käyttöä. Esimerkiksi 

vuonna 1682 alueella asuneita suomalaisia käskettiin oppimaan ruotsia uskonnon-

opetusta varten. Niskoittelijoita uhattiin maastakarkoituksella. Kenraaliksi ylennyk-

sen jälkeen vuonna 1683 Göran Sperling nimitettiin Inkerinmaan ja Käkisalmen 

läänin kenraalikuvernööriksi. Toisin kuin Norrlannissa, Inkerinmaalla Sperlingin 

tehtäviin kuului edistää suomenkielistä kansaopetusta luterilaisuuden levittämisek-

si. Virkaan astuessaan Sperling oli kuitenkin toivonut kuninkaalta, että olisi voinut 

edistää ruotsin kieltä ja tapoja myös Inkerinmaalla. Käännytyspolitiikan tarpeiden 

vuoksi hän joutui kuitenkin tinkimään periaatteistaan. Yksi syy, miksi Sperling ni-

mitettiin tähän virkaan, saattoi olla se, että hänellä oli kokemusta Pommerin ja Bre-

menin valloitettujen alueiden asioiden järjestelystä.81

 80 SBH, II:500–501.

 81 Forsström 1890, s. 79–80; Väänänen 1991, s. 86–87; Nordin 2000, s. 80; SBH, II:500–501; 

NF, 668.

Johannes Gezelius nuoremman 

apuna ’suomenkielisten’ 

ortodoksien käännytystyössä toimi 

Inkerinmaan ja Käkisalmen läänin 

kenraalikuvernööri Göran Sperling. 

Kuva: Ranta 1991, s. 121.



36

me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset

 O. A. Forsström kuvailee näiden kahden käännytyspolitiikan henkilöitymän yh-

teistoimintaa hyvin positiivisesti: ”Se oli onnellinen sattumus, että kaksi sellaista 

henkilöä yht’aikaa olivat tämän takapajulla olevan maakunnan korkeimpina hal-

lintomiehinä, toinen maallisen vallan edustajana, toinen taas kirkon ylipaimenena. 

Kaikissa kirkollisissa parannustöissä kulkivat he käsi kädessä, niin kuin sellaisten 

henkilöiden sopikin tehdä, jotka oivalsivat ja omikseen omistivat toistensa periaat-

teet.”82 Oliko näiden kahden eliitin edustajan yhteistyö niin kitkatonta kuin Fors-

ström esitti? Ainakin molemmat olivat omaksuneet Ruotsin valtakunnan yhtenäis-

tämisperiaatteet. Kysymys ruotsin tai suomen kielen käytöstä Inkerinmaan väestön 

uskonnollisessa kasvatuksessa näyttäisi olleen erottava tekijä näiden kahden välillä. 

Nämä henkilökohtaiset eroavaisuudet periaatteissa oli kuitenkin jätettävä taka-alal-

le, jotta uskontopolitiikan toteuttamisessa Inkerinmaalla olisi onnistuttu.

 Sekä superintendentti Johannes Gezelius nuorempi että kenraalikuvernööri Gö-

ran Sperling olivat selvästi aikakautensa yhteiskunnallisen eliitin edustajia. Heidän 

virkauransa olivat selkeästi nousujohteisia ja perustuivat vankkaan ylemmän sääty-

läistön taustaan. Molemmat olivat huipulla, mutta eivät vielä aivan korkeimmissa 

mahdollisissa asemissa, joten Inkerinmaan kaltaisen provinssin asioiden järjestele-

minen antoi molemmille riittävän haasteen. Molempien nousujohteinen ura antoi 

viitteitä myös heidän luonteidensa peräänantamattomuudesta. Taustalla vaikuttivat 

myös sukujen yhteiskunnallisen aseman luomat vaatimukset, jotka omalta osaltaan 

loivat painetta onnistua tehtävissä, jotta myönteinen urakehitys olisi ollut mahdol-

lista.

1.6. Lähteet

Tutkimuksen keskeisimmän lähdeaineiston muodostavat kihlakunnanoikeuk sien 

renovoidut käräjäpöytäkirjat, jotka ovat alkuperäisistä käräjämuistiinpanoista puh-

taaksikirjoitettuja versioita. Käräjäpöytäkirjoja on säilynyt kattava aineisto Inke-

rinmaalta Pähkinälinnan, Kaprion ja Jaama-Ivangorodin tuomiokunnista vuosilta 

1684 –1702. Pähkinälinnan ja Kaprion tuomiokuntien rajat noudattelivat kyseis-

ten läänien rajoja, poikkeuksena Jaama-Ivangorodin tuomiokunta, joka muodos-

tui Jaaman ja Ivangorodin lääneistä. Kihlakunnanoikeudet olivat Tarton hovioike-

uden alaisia vuoteen 1683, jolloin ne siirrettiin Turun hovioikeuden alaisuuteen. 

Käräjiä pidettiin yleensä kahdesti vuodessa, talvi- sekä kesä- ja syyskäräjät hallinto-

keskuksissa Nevanlinnassa, Narvassa, Jaamassa ja Kapriossa. Niihin kokoontui yh-

den tai useamman pogostan väki.83 Käkisalmen läänin käräjäpöytäkirjoja on säily-

nyt vuosilta 1618, 1625, 1627, 1633 ja 1634 –1643 sekä yhtenäisempi sarja vuosilta 

1665 –1700.84 Tämä aineisto on käytössä vertailevin osin. Tutkimuksessa käytetään 

Joensuun maakunta-arkistossa säilytettäviä Inkerinmaan ja Käkisalmen läänin tuo-

miokuntien käräjäpöytäkirjojen mikrofi lmikopioita.

 

 82 Forsström 1890, s. 79–80.
 83 Ranta 1991, s. 126–129.
 84 Saloheimo 1976, s. 93–96.
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 Pohjoismaisessa tutkimuksessa käräjäpöytäkirjojen tietojen luotettavuutta on 

kuitenkin kritisoitu. Pentti Virrankoski on pohtinut renovoitujen ja alkuperäisten 

konseptipöytäkirjojen sisältämän tiedon suhdetta toisiinsa. Hänen mukaansa 1600-

luvulla käräjäpöytäkirjojen sisältö ja tyyli olivat värikkäintä, mutta 1700-luvun puo-

livälin jälkeen ne muuttuivat kuivemmiksi. Renovoitujen ja konseptipöytäkirjojen 

ero ei ollut 1600-luvulla vielä niin suuri kuin 1700-luvulla, jolloin renovoiduista 

pöytäkirjoista jätettiin pois konseptipöytäkirjaan kuuluvia juttuja. Myös 1600-lu-

vulla renovoiduista tuomiokirjoista saattoi puuttua jopa suurin osa hovioikeudelle 

alistetuista jutuista. Näistä näkökohdista huolimatta, ja vaikka puhtaaksikirjoitus-

vaiheessa on voinut tulla pieniä virheitä konseptipöytäkirjan epäselvyyden takia, re-

novoitu pöytäkirja on pätevä lähde tutkijalle, koska siihen on kirjattu kaikki käsitel-

lyt Inkerin oikeusjutut. Alkuperäisiä konseptipöytäkirjoja ei ole säilynyt.85

 Yksi keskeisin lähdekritiikin aihe on ollut myös käräjäpöytäkirjojen kasuaalisuus 

ja tapausten epäsystemaattinen kirjautuminen. Asiat on kirjattu pöytäkirjoihin van-

halla ruotsilla, minkä lisäksi käsiala ja ortografi a poikkeavat suuresti nykyisestä. Tä-

mä vaikeuttaa tekstin tulkitsemista. Pöytäkirjojen ilmaukset ovat joskus keskenään 

ristiriitaisia ja virheellisiäkin. Käräjäpöytäkirjojen kirjallisen ilmaisun tyypillisim-

piä piirteitä on myös kaavamaisuus. Lisäksi todistajat saattoivat antaa tapahtumista 

keskenään ristiriitaisia kuvauksia. Oikeudenistunto saattoi suuntautua todistajan-

lausuntojen perusteella aivan muualle kuin varsinaisesti käsiteltyyn aiheeseen. Toi-

saalta tämän vuoksi pöytäkirjoihin saattoi kirjautua mielenkiintoisia yksityiskohtia 

tavallisen rahvaan elämästä.86

 Kritiikistä huolimatta käräjäpöytäkirjat ovat saaneet merkittävän aseman oi-

keushistorian ja historiantutkimuksen lähteinä Pohjoismaissa. Missään muissa Eu-

roopan maissa ei ole käytettävissä vastaavanlaista ja laajuista aineistoa. Pohjoismai-

selle tutkimukselle on ollut leimallista tuomiokirja-aineistojen tilastollinen käsittely, 

jossa huomio on kiinnitetty enemmänkin tietynlaisten juttujen määrään kuin nii-

den laatuun.87 Määrä ei kuitenkaan välttämättä luo laatua. Käräjäpöytäkirjoista saa-

tavat tiedot, esimerkiksi etnisten ryhmien välisistä suhteista tai talonpoikien rea-

goinnista, ovat melko fragmentaarisia. Kokonaiskuva on konstruoitava yksittäisten 

tapausten perusteella.

 Käräjäinstituution tuottamat käräjäpöytäkirjat ovat kuitenkin hyvä lähdeaineis-

to tutkittaessa esivallan kykyä tunnistaa ja erotella eri väestöryhmiä toisistaan. Mik-

si näin? Kruunun hallinto konkretisoitui talonpojille juuri kihlakunnankäräjien 

kautta. Käräjillä talonpojat olivat eniten tekemisissä esivallan kanssa. Toisaalta kärä-

jäistunnoissa esivallan edustajat pystyivät tarkkailemaan yhteen paikkaan kokoon-

tunutta rahvasta valvotuissa olosuhteissa, joten myös eri väestöryhmien tunnista-

minen ja erottaminen, mikäli nämä erosivat ulkoiselta olemukseltaan toisistaan, 

saattoi olla mahdollista. Vaikka käräjätupaan mahtuneen paikallisyhteisön rahvaan 

määrä ei ollut suuri, niin käräjille kokoontuminen oli vuoden merkkitapauksia, jon-

ne saavuttiin joukolla aina tungokseen asti. Kustaa II Aadolf oli määrännyt, ettei ko-

ko käräjärahvas saanut tulla käräjätupaan, jotta olisi vältetty ”liiallinen meteli”. Rah-

 85 Virrankoski 1970, s. 120–126; Aalto 1996, s. 44–47; Ylikangas 1999, s. 59–60.
 86 Virrankoski 1970, s. 124–126; Kokkonen 2002, s. 44–45.
 87 Letto-Vanamo 1995, s. 1–3.
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vaan läsnäolo oli kuitenkin oikeudenhoidon edellytys.88 Tällä perusteella voidaan 

olettaa, että varsinkin Inkerinmaalla käräjille saapui riittävä otos paikallisyhteisön 

eri etnisistä ja uskonnollisista ryhmistä.

 Tämän tutkimuksen problematiikkaan suhteutettuna käräjäpöytäkirjoista saa-

tavat tiedot eivät suoraan ”kerro” jonkin väestöryhmän identiteetistä tai asenteis-

ta suhteessa esivaltaan tai uskontopolitiikkaan. Tutkijan on konstruoitava ilmiön 

kokonaishahmo käräjäpöytäkirjan ilmoittamien rahvaan lausumien ja reaktioiden 

kautta. Lisäksi analyysissä on otettava huomioon konteksti, jossa kyseiset lausu-

mat ja reaktiot on ilmaistu. Esivallan rahvaasta käyttämät termit ja nimitykset on 

myös analysoitava käsitteellisestä näkökulmasta käsin. Tällä tarkoitetaan käräjäpöy-

täkirjassa mahdollisesti ilmoitettuja muita tarkentavia määreitä, joilla kuvattiin eri 

väestöryhmiä. Tässäkin on otettava huomioon nimitysten ja termien kontekstisi-

donnaisuus. Edellä esitetty analysointitapa koskee myös muita tässä tutkimuksessa 

käytettyjä lähdeaineistoja.

 Tulkinta perustuu enemmän kvalitatiiviseen kuin kvantitatiiviseen analyysiin. 

Kvalitatiivinen analyysi ottaa huomioon myös aineiston laatijan motiivit. Tapausten 

vähyys ei välttämättä kerro ilmiön vähäisyydestä, vaan siitä, että esivallan edustajat 

eivät ole kiinnittäneet asiaan huomiota. Tämä eroaa kvantitatiivisesta todistamises-

ta siinä, että tutkijan on luotava tutkittavasta ilmiöstä kokonaishahmo, jossa lähde-

aineistosta kerätyt tiedot saavat merkityksensä. Lähdetietojen deskriptiivisyys antaa 

kvantitatiivista aineistoa elävämmän kuvan menneisyyden tapahtumista ja elämän 

kirjosta. Siten talonpojan käsitysten ja elämän tutkimisessa käräjäpöytäkirjat ovat 

rikas lähdeaineisto. Käräjäpöytäkirjojen sivuilla puhuvat itse talonpojat. On kuiten-

kin muistettava, että talonpoikien lausunnot on kirjannut esivallan edustaja. Talon-

poikien lausumiin on suhtauduttava kriittisesti. Käräjäpöytäkirjoissa olevaa tietoa 

voi pitää kuitenkin melko luotettavana, koska talonpojista koottu lautakunta oli tae 

siitä, että asiat kirjattiin oikein pöytäkirjaan. Lautakunnan talonpojat tunsivat pai-

kalliset olot, kansan tuntemukset ja käsitykset.89

 Toinen merkittävä lähderyhmä ovat talonpoikien kuninkaalle Tukholmaan ja 

kenraalikuvernöörille Narvaan ja Käkisalmeen viemät valituskirjelmät. Näitä vali-

tuksia on säilynyt kenraalikuvernöörin lähettämien kirjeiden liitteinä ja niiden si-

sältöä voi selvittää myös käräjäpöytäkirjoista. Muutamia näistä valituksista säilyte-

tään Ruotsin valtionarkiston Livonica II kokoelmassa ja Suomen Kansallisarkistossa 

fotostaattijäljenteinä. Niihin on kirjattu ne syytökset ja perustelut, joiden vuoksi 

talonpojat vaativat muutoksia oloihinsa. Valitusasiakirjat ovat lähteenä varsin on-

gelmallisia, sillä asiat selitettiin tarvittaessa joko parhain tai pahimmin päin. Tämä 

tendenssimäisyys ei kuitenkaan ole rajoite, vaan se kertoo laatijan asenteen tapah-

tumiin ja käsiteltävän asian eri osapuoliin. On myös huomioitava se, että talonpojat 

eivät itse kirjoittaneet valituksia, vaan jokin kirjoitustaitoinen virkamies tai kirkon 

edustaja, joka osasi laatia valituskirjelmän siten, että se saattoi menestyä virkapor-

taissa. Tällöin kuitenkin talonpoikien esiintuomat asiat saattoivat muuttua.90

 

 88 Letto-Vanamo 1995, s. 219–221.
 89 Korhonen 1945, s. 12; Heikkinen 1988, s. 11; Katajala 1994, s. 64–66.
 90 Katajala 1994, s. 66 ja 68.
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 Livonica II kokoelmassa on säilynyt myös kuninkaan Inkerinmaalle lähettämän 

tutkintakomission raportteja kansiossa nimeltään ”Baltiska komissionen”. Kuningas 

Kaarle XI oli antanut 29.7.1687 Turun hovioikeudelle määräyksen muodostaa tut-

kintakomissio, joka tutkisi talonpoikien Inkerinmaalta ja Käkisalmen läänistä teke-

mät valitukset. Maaliskuussa 1688 hovioikeus asetti komission, johon kuului kaksi 

asessoria sekä neljä inkeriläistä pormestaria ja raatimiestä. Heitä avustivat paikalli-

nen laamanni ja kolme kihlakunnantuomaria.91

 Kenraalikuvernöörin kirjeenvaihtoa kuninkaan ja kamarikollegion kanssa säi-

lytetään Livonica II kokoelmassa Ruotsin valtionarkistossa. Kuvernöörin kirjeiden 

liitteinä on myös kopioita alempien virkamiesten kirjeistä ja raporteista. Tässä tut-

kimuksessa käytetään myös Joensuun maakunta-arkistossa säilytettäviä kenraali-

kuvernöörin kirjeiden mikrofi lmikopioita. Kuninkaalliset asetukset, kannanotot, 

kirjeet ja päätökset on koottu valtakunnanregistratuuraan, jonka Suomea ja Inke-

rinmaata koskevia jäljennöksiä säilytetään Kansallisarkistossa. Registratuuran ko-

pioinnissa on voinut jäädä jokin tärkeä lähdetieto pois, minkä vuoksi kokoelman 

käyttämistä voidaan arvostella. Tästä huolimatta se tarjoaa kuitenkin tutkijalle koh-

tuullisella työmäärällä melko luotettavan aineiston. Alkuperäinen koko Ruotsin val-

takunnan alueen asiat käsittävä registratuura olisi erittäin työläs käytettävä.

 Tutkimuksen kannalta on vielä yksi tärkeä lähdekokonaisuus, jota säilytetään 

Ruotsin valtionarkistossa Livonica II kokoelmassa. Tämä kirkollisen hallinnon ai-

neisto eli Narvan konsistorin päätökset ovat tärkeitä siksi, että Käkisalmen läänin 

ja Inkerinmaan kihlakunnanoikeuksissa erityisesti uskontokysymyksiin liittyvien 

juttujen ratkaisut alistettiin konsistorin päätettäväksi. Heinäkuussa 1641 Kristiina-

kuningattaren holhoojahallitus päätti muodostaa Inkerinmaasta superintendentin 

johtaman kirkkohallintoalueen. Narvassa sijaitsi hiippakuntahallituksena toimiva 

konsistori, jonka puheenjohtaja oli superintendentti. Konsistorin jäseninä eli ases-

soreina oli neljä pastoria. Tärkeimpiä asioita käsiteltäessä pappeja saatettiin kutsua 

apujäseniksi. Triviaalikoulun teologian lehtorin viran haltija oli konsistorin itseoi-

keutettu jäsen. Konsistorin virkamiehiä olivat notaari ja venäjän kielen tulkki.92

 Latvian valtionarkistossa Riiassa säilytetään Narvan superintendentin Johannes 

Gezeliuksen ja kenraalikuvernööri Göran Sperlingin Ruotsin kuninkaalle osoitta-

mia kirjeitä. Tämä aineisto täydentää osaltaan Ruotsin valtionarkiston Livonica II 

kokoelman tietoja. Tosin osa Latvian valtionarkiston asiakirjamateriaalista on ko-

pioita Livonica II kokoelmassa säilytettävistä superintendentin ja kenraalikuver-

nöörin kirjeistä. 

 Lähteiden ilmoittamat päivämäärät ovat aikakaudelle tyypilliseen tapaan juliaa-

nisen kalenterin mukaisia. Niihin on lisättävä kymmenen päivää, jotta saataisiin ny-

kyisen gregoriaanisen kalenterin mukainen ajankohta.

 Suomalaisten talonpoikien nimet esitetään suomenkielisessä muodossa, vaikka 

ruotsalainen kirjuri onkin kirjannut ne lähteisiin ruotsiksi. Nimien suomentamises-

sa on pyritty käyttämään sukututkimuksessa sekä paikallis- ja maakuntahistorialli-

sessa kirjallisuudessa käytettyjä vakiintuneita muotoja. Sen sijaan karjalaisia ja inke-

riläisiä/ortodoksisia nimiä on suomennettu hyvin varovasti. Tarvittaessa kriteerinä 

 91 Ranta 1991, s. 129.
 92 Väänänen 1991, s. 84 ja 94.
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ovat olleet Viljo Nissilän laatiman ortodoksisen nimistön nimimuodot.93 Epävar-

moissa tapauksissa nimet on jätetty alkuperäislähteessä ilmoitettuun muotoonsa. 

Säätyläisten ja pappiskunnan nimet on esitetty ruotsinkielisessä asussaan tai kuten 

ne on esitetty teoksessa Herdaminne för Ingermanland I (1987).94

 Inkerinmaan paikannimien kohdalla on käytetty suomalaisen kielialueen etno-

logisen paikannimihakemiston ilmoittamia nimimuotoja.95 Kylien ja pitäjien ni-

mien muuntamisessa moderniin asuun on kuitenkin menetelty varovasti. Erityi-

sesti Inkerinmaalla sijaitsi monia pieniä kyliä, joiden kohdalla on lähes mahdotonta 

identifi oida modernia nimimuotoa. Näiden kylien usein venäjänkieliset nimet ruot-

salainen kirjuri on kirjannut ylös hyvinkin vaihtelevasti. Mikäli modernia nimiasua 

ei ole pystytty määrittämään, nimi on jätetty alkuperäislähteen mukaiseen muo-

toonsa, ja se on kirjoitettu kursiivilla. Nykyaikaistettujen nimien alkuperäislähteen 

mukainen nimiasu on ilmoitettu suluissa kursiivilla. Näin on menetelty myös sen 

vuoksi, että samasta kylästä on voitu käyttää useampaa erilaista nimimuotoa. Kylät 

on ilmoitettu tuon aikakauden pitäjänrajojen mukaan. Inkerinmaa oli jaettu kirk-

kopitäjiin tai seurakuntiin, minne luterilaiset papit sijoitettiin virkoihinsa. Kirkko-

pitäjät muodostettiin vanhan pogostajaon pohjalle, kuitenkin niin, että suuret po-

gostat jaettiin kahteen kirkkopitäjään tai seurakuntaan.96

 93 Nissilä, Viljo, Suomen Karjalan ortodoksinen nimistö (1975).
 94 Väänänen 1987, s. 105–303 (matrikkeli).
 95 Ethnologisches Ortschafts- und Dorfregister des fi nnischen Sparchgebiets in Finnland, Karelen, 

Ingermanland, Norrbotten, Finnmark und auf der Halbinsel Kola. Toim. Viljo Nissilä, Matti 
Sarmela, Aino Sinisalo (1970).

 96 Väänänen 1991, s. 90–91.
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2.1. Inkerinmaan väestörakenne

Ruotsin suurvallan viranomaiset joutuivat toimimaan Inkerinmaalla hyvin hetero-

geenisen väestön parissa. Alueen väestö koostui monista etnisistä ryhmistä, jotka 

puhuivat kukin omaa kieltään. Tilanne oli haasteellinen ruotsinkieliselle esivallalle, 

joka joutui kommunikoimaan paikallisen rahvaan kanssa. Lisäksi viranomaiset jou-

tuivat pakostakin luokittelemaan ja tunnistamaan eri etnisiä ryhmiä toisistaan, jotta 

uskontopolitiikan kohteena olleet väestöryhmät olisi voitu erottaa muusta väestös-

tä. Siksi on syytä tarkastella sitä, minkälaisen väestön kanssa esivalta joutui tekemi-

siin 1600-luvun Inkerinmaalla.

 Inkerinmaan ”väestöpakka” oli kokenut useita mullistuksia Ruotsin ja Venäjän 

välisten sotien sekä Suomesta tulleen ja Venäjälle kohdistuneen muuttoliikkeen seu-

rauksena 1600-luvulla.1 Alueen vanha, alkuperäinen ortodoksiväestö oli vähitellen 

korvautunut luterilaisilla uudisasukkailla. Lisäksi alueelle oli muuttanut ruotsalai-

sia virkamiehiä ja saksalaisia porvareita. Kruunun virkamiehet kohtasivat väestön, 

joka jakaantui useisiin eri ryhmiin. Alueen väestö koostui ensinnäkin 1) Suomes-

ta muuttaneesta, luterilaisesta suomenkielisestä väestöstä, joka jakaantui kahteen 

osaan lähtöalueensa perusteella. Savosta muuttaneita siirtolaisia on kutsuttu, lähin-

nä 1800-luvun kansallisessa historiantutkimuksessa, a) savakoiksi ja Viipurin läänin 

Äyräpäästä muuttaneita b) äyrämöisiksi. Inkerinmaan alkuperäinen väestö koostui 

2) ortodoksisista suomenkielisistä tai oikeammin karjalan inkerois- ja vatjalaismur-

teita2 puhuneista a) inkerikoista ja b) vatjalaisista sekä 3) venäjän kieltä puhuneista 

venäläisistä talonpojista, jotka tunnustivat myös ortodoksista uskoa. Venäläiset oli-

vat selvä vähemmistö ortodoksitalonpoikien joukossa. Lisäksi alueen kaupungeissa 

asui 4) saksalaisia ja venäläisiä porvareita sekä 5) ruotsalaisia kruunun virkamie-

hiä. Maaseudulla asui 6) luterilaisia saksalaisia, balttilaisia ja ruotsalaisia kartanoi-

den isäntiä. Venäjän vallan ajalta tilanomistajina oli 7) venäläisiä pajarisukuja, jotka 

 1 Inkerinmaan muuttoliikkeistä ks. Saloheimo 1991, s. 67–82; Saloheimo 1996.
 2 Inkerin kielimuodoista Leskinen 1991, s. 222–333; Heinsoo 1995, s. 153–154; Kepsu 1995, 

s. 8–10.
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olivat jääneet asumaan maahan, vaikka heillä olisi ollut oikeus vuoden 1617 Stolbo-

van rauhansopimuksen mukaan siirtyä Venäjälle.3 Inkerinmaan väestöryhmät voi 

kiteyttää seuraavaan taulukkoon:

Taulukko 1. Inkerinmaan väestöryhmät 1600-luvulla.

 suomenkieliset luterilaiset
 a) savakot

 b) äyrämöiset

 suomenkieliset ortodoksit
 a) inkerikot

 b) vatjalaiset

 venäjänkieliset ortodoksit

 a) talonpojat

 b) porvarit

 c) tilanomistaja-pajarit

 ruotsinkieliset luterilaiset
 a) virkamiehet

 b) kartanonisännät

 saksalaiset ja balttilaiset 

 luterilaiset

 a) porvareita

 b) tilanomistajia

Inkerinmaan väestörakenne oli samankaltainen toisen itäisen provinssin Käkisal-

men läänin väestöön verrattuna. Käkisalmen läänin asukkaat on jaoteltu kolmeen 

ryhmään: 1) luterilaisiin suomalaisiin suomenkielisiin talonpoikiin, 2) luterilai-

siin ruotsalaisiin, saksalaisiin tai balttilaisiin ruotsia ja saksaa puhuneisiin kartano-

nisäntiin ja kruunun virkamiehiin sekä 3) ortodoksisiin karjalaisiin, jotka puhuivat 

suomensukuista karjalaa. Sen sijaan alueella mahdollisesti asunutta venäjänkielistä 

venäläistä väestöä on mahdotonta erottaa luotettavasti lähdeaineiston avulla karja-

laisesta väestöstä.4

 Inkerinmaalla asui vanhastaan vatjalaisia ja inkerikkoja (inkeroisia), joista vatja-

laiset edustivat alueen vanhinta väestöryhmää. Keskiajan alussa Inkerinmaata asutti 

kolme etnistä ryhmää: vatjalaiset, inkeroiset ja slaavilaiset heimot.5 O. A. Forsströ-

min mukaan vatjalaiset muodostivat aikanaan Inkerinmaan pääväestön. Vatjalais-

asutus ulottui Kapriosta Krasnoje Seloon ja Koprinaan asti. Sieltä asutus levittäytyi 

 3 Forsström 1890, s. 10–14 ja 24–26; Kepsu 1995, s. 97.
 4 Katajala 2005, s. 47.
 5 Jukka Korpela on huomauttanut, että nämä nimitykset ovat ulkopuolisten antamia, eikä tiede-

tä miten paikalliset suomalais-ugrilaiset nimittivät itseään. Slaavilaiskronikat mainitsevat alu-
een kansat nimillä ud’, sum’, jem’, vod’, ižory, koreli ja ves’. Skandinaaviset saagat kuvaavat näitä 
ihmisiä nimellä fi nnur. Täten lähteiden nimitykset eivät kerro mitään asukkaiden tiedostamasta 
yhteenkuuluvuudesta. Korpelan mukaan kansallisromanttinen Fennoskandian historiantutki-
mus on yhdistänyt toisiinsa ulkopuoliset nimet, käytetyn kielen, esinemuodot ja teoreettisen hei-
mo-käsitteen sekä identifi oinut lähteiden käyttämät käsitteet kansoiksi, jotka omalla alueellaan 
poikkesivat toisistaan ja joilla oli oma identiteettinsä. Korpela 2004, s. 22–23.
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edelleen länteen ja etelään Moloskovitsan – Jaaman seuduille. Asutusta oli Peipsi-

järven itärannoilla Audovaan asti. Inkerikkojen alkuperän on katsottu juontuneen 

alueelle muuttaneista karjalaisista 1000  –1100-luvuilla.6

 Venäläiset kutsuivat heitä ižoreiksi erotukseksi niistä karjalaisista, jotka olivat 

asettuneet asumaan Laatokan eteläpuolelle ja kahden puolen Nevajokea. Vähitellen 

inkerikoista tuli toinen alueen pääväestöryhmistä, ja he asuivat lähinnä Nevajoen 

ympäristössä, vatjalaisasutuksen itäpuolella. Tämä asutus ulottui aina Olhavanjoel-

le saakka. Inkerinmaan eteläpuolella, Olhavan-, Laukaan- ja Pljussajoen laaksossa 

asui slaavilaista väestöä, joka alkoi vähitellen levittäytyä Inkerinmaan eteläosiin osin 

väestösiirtojen johdosta 1400-luvulla. Slaavilaista väestöä asui alueen itäosissakin.7

 Inkerinmaan väestöryhmiä on hahmoteltu myös kielitieteen perusteella. On kui-

tenkin huomattava, että määrittely koskee nykyisiä kielellisiä rajoja, joita voi pitää 

lähinnä kaukaisina heijastumina Inkerinmaan 1600-luvun todellisuudesta. Vatjan, 

viron ja liivin kieli kuuluvat itämerensuomalaisten kielten eteläryhmään. Suomi, 

karjala, inkeroinen ja vepsä kuuluvat pohjoisryhmään. Kielitieteen mukaan vatjalai-

set ovat olleet Inkerinmaan vanhin väestöryhmä. He ovat asuneet alueen länsiosassa 

inkerikkojen naapureina siitä lähtien, kun inkerois-murteiden puhujien esi-isät tu-

hat vuotta sitten siirtyivät länteen ja asettuivat varhaisten vatjalaismurteiden puhu-

jien alueille.8

 Väestöryhmien nimitykset eivät olleet kovin systemaattisia, koska termillä ”kar-

jalaiset” on tarkoitettu myös inkerikkoja tai inkeroisia, ainakin vuoden 1143 venä-

läisissä asiakirjoissa. Forsströmin mukaan Inkerinmaalla asuneet inkeroiset (inke-

rikot) ovat nimittäneet kieltään karjalan kieleksi. Toisaalta heitä on kutsuttu myös 

asuma-alueen Inkerinmaan mukaan inkeriläisiksi. Forsström toteaa, että Inkerin-

maa-nimityksen vakiintumisen myötä myös alueelle muuttaneita karjalaisia alettiin 

kutsua inkeroisiksi. On tosin huomattava, että nimitystä käytettiin varsinkin 1800-

luvun kansatieteellisissä tutkimuksissa, samoin kuin luterilaisista käytettiin savak-

ko- ja äyrämöis-nimityksiä. Inkerikko-nimitys ilmaantui ruotsalaisiin asiakirjoihin 

1600-luvulla.9

 Vuonna 1684 ruotsalainen lingvisti Johan Gabriel Sparwenfeld oli havainnut Ve-

näjän matkallaan, että Inkerinmaalla asui kolmenlaisia ’venäläisiä’. Hänen mukaan-

sa alueella asui ns. oikeita venäläisiä, joilla ei ollut vaikeuksia ortodoksisen uskonnon 

noudattamisessa, koska he ymmärsivät siinä käytettyä kieltä eli venäjää. Toinen ryh-

 6 Tätä käsitystä eivät kuitenkaan tue arkeologiset todisteet, eikä inkerois-murteenkaan ominai-
suuksia voi ymmärtää yhteisen muinaiskarjalan pohjalta. Inkeroiset (inkerikot) ovat eläneet 
Kaprion- ja Laukaanlahden rannoilla ja jokivarsissa sijaitsevissa kylissä, pääelinkeinonaan kalas-
tus. Inkerikkojen väestöryhmä on saattanut kehittyä pitkään itsenäisesti. Uino 1991, s. 31–32.

 7 Forsström 1890, s. 9–11 ja 16–18; Järvenpää 1960, s. 3–8, 14–15 ja 42–43; Isberg 1973, s. 9–10; 
Kirkinen 1991, s. 35–40; Uino 1991, s. 20–21; Heinsoo 1995, s. 150–151; Leskinen 1995, 
s. 165–167.

 8 Leskinen 1991, s. 222–223; Heinsoo 1995, s. 149–151.
 9 Forsström 1890, s. 16–19; Leskinen 1995, s. 172–173. Leskinen viittaa Peter von Köppenin vuon-

na 1848 laatimaan Inkerinmaan kansatieteelliseen värikarttaan. Väestöryhmien nimityksissä hei-
jastuvat myös etnisten ryhmien väliset ennakkoluulot, koska luterilaiset suomalaiset ovat hal-
veksineet ortodoksisia ja tavoiltaan venäläisiä muistuttaneita inkeroisia ja ovat kutsuneet näitä 
haukkumanimellä inkerikko 1800-luvulla. Ks. Hakamies 1991, s. 201. Tämän voi tulkita heijas-
tukseksi pari sataa vuotta aiemmin vallinneista etnisten ryhmien välisistä suhteista.
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mä olivat ns. inkerikot (ingrikar), jotka olivat ortodokseja, vaikka olivatkin ”suoma-

laisia”. He eivät ymmärtäneet sanaakaan venäjää, mutta olivat ”valmiita kuolemaan 

uskontonsa puolesta”. Ilmeisesti omana käsityksenään Sparwenfeld ilmaisi, etteivät 

nämä tietäneet juuri mitään uskonnostaan. Kuitenkin he olivat pitäytyneet ristin-

suutelu-rituaalissaan. Kolmas ryhmä olivat vatjalaiset (wettalainen), jotka Sparwen-

feld luki samaan ryhmään kuin inkerikot. Vatjalaiset kuitenkin puhuivat eri murret-

ta kuin inkerikot.10

 Inkerinmaalla talonpojat muodostivat väestön pääosan. Alueella oli vanhastaan, 

ennen Ruotsin vallan aikaa, kolme maanomistajaluokkaa. Pientalonpojat maksoivat 

veronsa suoraan suuriruhtinaalle. Paikalliset tilanomistajat viljelivät itse maitaan, 

mutta heillä oli verovapauksia ja verotuloja alustalaisten maatiloista. Palveluslää-

nien haltijat eli pomestikat olivat suurruhtinaan luottamusmiehiä, jotka saivat lää-

nityksiä palkkioksi sotapalveluksesta. Läänityksiä hoitivat paikalliset isännöitsijät. 

Ammatillisesti erikoistuneista talonpojista yleisin oli seppä. Muita ammatteja olivat 

nahkuri ja puuseppä. Talonpojat saivat lisätuloja kaupasta ja kalastuksesta.11

 

 10 Sparwenfeld 2002, s. 42–43; Johan Gabriel Sparwenfeld oli venäjänkielen tuntija, ja hän oli mat-

kustellut myös Keski-Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Sparwenfeld 2002, s. 13–17; SBH, 

II:487.

 11 Kirkinen 1991, s. 51–57.

Johan Gabriel Sparwenfeld 

(1655 –1727) oli Kaarle XI:n 

suosima ruotsalainen lingvisti. 

Sparwenfeld teki vuosina 

1684  –1687 matkan Venäjälle, 

minkä aikana hän laati 

neljäosaisen slaavilais-lati-

nalaisen sanakirjan. Hän 

matkusti myös Inkerinmaan 

läpi ja teki havaintoja alueen 

asutuksesta. Kuva: Jarring 1984, 

s. 143.
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 Talonpojat toimivat usein pogostojen12 toimihenkilöinä, joista tärkein oli venä-

läisajalta periytyvä starosta. Heitä oli yksi kussakin pitäjässä. Starostat pitivät yhteyt-

tä ortodoksiväestöön, jolle he toimittivat kuulutukset ja määräykset. He olivat myös 

läsnä kruunun yleisissä kokouksissa ja veronkannossa. Starostaksi valittiin yleensä 

pitäjän varakkain isäntä. Vauraus antoi arvovaltaa ja riippumattomuutta päätök-

senteossa. Lisäksi starosta omisti yleensä riittävän iso talon, jossa pystyi vastaanot-

tamaan korkeita kruunun virkamiehiä ja pitämään käräjiä. Inkerissä starostien apu-

na oli ns. salmanikkeja, joita kutsuttiin Käkisalmen läänissä kymmenniekoiksi. He 

olivat yleensä talollisia ja avustivat verojen keruussa ja toimivat talonpoikien uskot-

tuina voutien kanssa asioitaessa. Näitä virkoja oli nelinkertainen määrä verrattu-

na starostoihin. Ruotsin keskushallitus pyrki kuitenkin ajan kuluessa vähentämään 

näiden paikallisten virkamiesten toimintaa siirtämällä tehtäviä kruunun nimismie-

hille.13

 Inkerinmaan väestömäärästä voi tehdä vain suuntaa-antavia arvioita. Varsin-

kin Ruotsin valtaa edeltävän ajan tilanteen arviointi on vaikeaa käytettävissä ole-

van lähdeaineiston avulla. Arvioinnissa on käytetty Inkerinmaan osalta mm. Vat-

jan viidenneksen verokirjaa vuodelta 1500. On kuitenkin huomioitava, että asiakirja 

laadittiin verotusta varten, eikä väestökirjanpidon tarpeisiin. Sen vuoksi verokir-

jan avulla hahmotellut luvut Inkerinmaan väestömäärästä ovat hyvin kyseenalai-

sia. Jukka Korpelan mukaan verokirja on väestöhistorian kannalta ongelmallinen, 

koska asiakirjan nimet kuvasivat pikemminkin veroyksikköjä kuin fyysisiä ihmisiä.14 

Osmo Järvenpää perustaa arvionsa aiempiin tutkimuksiin, joiden mukaan alueel-

la olisi asunut 10 520 henkeä vuonna 1500. He olisivat olleet pääasiassa inkerikko-

ja ja vatjalaisia. Magnus Mörner arvioi Inkerinmaan väkiluvun olleen korkeintaan 

20 000 henkeä vuonna 1617.15 Maakirjat ja henkikirjat eivät kuitenkaan kerro väes-

tön todellista lukumäärää. Sen vuoksi asiakirjojen ilmoittamiin henkilölukuihin on 

lisätty jokin kerroin neljästä kymmeneen. Tutkijat ovat päätyneet erilaisiin kertoi-

miin, joista kertoimen kuusi on katsottu antavan suuntaa-antavimman kuvan väes-

tön määrästä.16

 O. A. Forsström on arvioinut Inkerinmaan väkilukua vuosilta 1641 ja 1695. Hän 

perustelee otantavuosien valintaa sillä, että ensimmäinen on vanhin olemassa oleva 

Inkerinmaan henkikirja ja jälkimmäinen ilmoittaa väkiluku- ja kansallisuussuhteet 

ennen suuria nälkävuosia. Täsmällisemmin ilmaistuna Forsström on kerännyt väki-

lukutiedot Inkerinmaan ja Pähkinälinnan läänin myllytulliluettelosta vuodelta 1642 

sekä Inkerinmaan lyhennys- ja tositekirjasta vuodelta 1696. Hän päätyy tulokseen, 

 12 Kruununhallinnon elimenä toimivat paikallisella tasolla hallintopitäjät tai pogostat. Valloitetuil-
la alueilla läänien jako ns. pogostoihin säilyi pitkän aikaa myös Ruotsin ajalla. Pogosta oli niin 
maallisen kuin kirkollisenkin hallinnon alue. Ruotsin ajan loppupuolella Inkerinmaalta katosi 
vanha hallinnollinen jako pogostoihin ja luterilaiset seurakunnat tulivat osaksi maallisia hallin-
tokokonaisuuksia. Väänänen 1987, s. 24.

 13 Saloheimo 1976, s. 93–94; Ranta 1991, s. 111.
 14 Korpela 2004, s. 208–209.
 15 Järvenpää 1960, s. 12–14; Mörner 2006, s. 4.
 16 Käkisalmen ja Inkerinmaan väkilukua ennen Ruotsin vallan aikaa on arvioitu teoksissa Könönen 

& Kirkinen 1975, s. 91–95 ja Kirkinen 1991, s. 50–51. Ks. väkimäärän arvioinnista yleensä Karja-
lassa Katajala & Tsernjakova 1998, s. 68–69, viite 60; Turpeinen 2001, s. 14.
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että Inkerinmaan asukasluku olisi ollut 19 431 henkeä vuonna 1641 ja 31 167 hen-

keä vuonna 1695. Väkiluku olisi siis lisääntynyt yli 11 000 hengellä.17

 Inkerinmaan väestötilanteella oli levoton historiallinen tausta. Ruotsin ensim-

mäinen valloitusyritys vuosina 1570  –1595 oli johtanut Inkerinmaalla tilojen au-

tioitumiseen väestön paetessa sotaa Venäjälle. Ruotsin sekaannuttua toisen kerran 

sotaan Venäjää vastaan 1600-luvun alussa, seurauksena oli vielä pahempi väestöka-

tastrofi . Inkerinmaalla kokonaiset pogostat olivat tyhjillään. Käkisalmen läänissä-

kin useat pitäjät olivat sodan jäljiltä kokonaan autioina. Jo Täyssinän rauhan 1595 

jälkeen Käkisalmen lääniin ja Inkerinmaalle oli muuttanut luterilaista suomalais-

ta väestöä autiotilojen houkuttelemina. Kuitenkin Stolbovan rauhan 1617 jälkeen 

tämä uudisasutus käynnistyi toden teolla. Veijo Saloheimon mukaan pääosa näis-

tä muuttajista tuli Inkerinmaalle vuosina 1623 –1643 Viipurin Karjalasta ja Savosta. 

Muutto kohdistui pääasiassa Inkerinmaan itäosiin, Pähkinälinnan lääniin. Kaprion 

lääni ei ollut niin pahoin autioitunut, joten sinne luterilaisia uudisasukkaita muutti 

vähemmän. Vaikka uusille voittomaille virtasi jatkuvasti luterilaisia uudisasukkaita 

ortodoksien tilalle, vasta Kaarle X Kustaan Venäjän sota vuosina 1656  –1658 muutti 

ratkaisevasti väestösuhteet. Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa tyhjenivät lähes koko-

naan ortodoksisesta väestöstä. Käkisalmen läänissä ortodoksit jäivät vähemmistök-

si jokaisessa pitäjässä. Inkerinmaalla ortodoksiväestö väheni kolmasosalla. Jaaman 

lääni menetti 60 %, Pähkinälinna 33 %, Kaprio 23 % ja Ivangorod 12 % ortodoksi-

väestöstään.18

 Ruotsin itäisten provinssien väestötappiot korvautuivat nopeasti luterilaisil-

la uudisasukkailla. Käkisalmen läänissä ortodoksiväestö korvautui lähes kokonaan 

luterilaisilla. Nopea muuttoaalto Suomesta kohdistui Inkerinmaalla lähinnä Pähki-

nälinnan ja Kaprion lääneihin. Vuosisadan jälkipuoliskolla luterilaisten osuus väes-

töstä kasvoi 40 %:sta runsaaseen 70 %:iin. Luterilaiset olivat enemmistö kaikkialla 

muualla paitsi läntisessä Ivangorodin läänissä. Vuoden 1675 tietojen perusteella itäi-

set alueet luterilaistuivat, mutta inkerikko- ja vatjalaisväestö pysyi vanhoilla asuinsi-

joillaan Kaprion läänin länsipitäjissä ja Jaaman läänissä. Yhtenäistä venäläisasutusta 

oli vähän Inkerinmaalla, Jaaman läänin eteläosissa ja Pähkinälinnan läänissä Neva-

joen rantamilla sekä osassa Lopen pogostaa.19

 Ortodoksisen väestön osalta on vaikea selvittää, miten se väestöllisesti ja maan-

tieteellisesti jakaantui vatjalaisiin, inkerikkoihin ja venäläisiin Inkerinmaalla. Vatja-

laisten, inkerikkojen ja venäläisten erottelussa ei voi käyttää myöskään ortodoksista 

nimistöä, koska näissä väestöryhmissä käytettiin samanmuotoisia nimiä. Inkerikko- 

ja vatjalaisasutuksen maantieteellistä sijaintia voi kuitenkin hahmottaa superinten-

 17 Forsström ilmoittaa vain henkikirjaan kirjatut henkilömäärät. Forsström ei mainitse sitä, että 
henkikirjaan ei välttämättä merkitty kaikkia asukkaita. Hän on laatinut henkikirjan perusteel-
la taulukon. Siinä ilmoitetaan lääneittäin asukasluku sekä väestö erotellaan prosenteissa miehiin, 
naisiin sekä suomalais-ruotsalaisiin, venäläisiin, epävarmoihin ja saksalaisiin nimiin. Forsström 
1890, s. 48–49. Ks. myös Järvenpää 1960, s. 32–33; Isberg 1973, s. 10.

 18 Lappalainen 1972, s. 283; Saloheimo 1976, s. 276. Ks. Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan tulo- ja 
poismuutosta tarkemmin Saloheimo 1976, s. 73–91; Saloheimo 1991, s. 78–82; Kirkinen 1991, 
s. 61–66; Leskinen 1995, s. 165–167. Veijo Saloheimo on laatinut luettelon Inkerinmaalta vuosina 
1618–1655 paenneista. Saloheimo 1999, s. 95–188.

 19 Kuujo 1969, s. 66–68; Saloheimo 1976, s. 73–91; Saloheimo 1991, s. 81–82; Leskinen 1995, 
s. 167–170.
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dentti Johannes Gezeliuksen vuoden 1684 tarkastuskertomuksen avulla. Tuolloin 

superintendentti vieraili inkerikko- ja vatjalaiskylissä tarkkailemassa, miten kyseis-

ten väestöryhmien käännytys oli sujunut. Ei ole kuitenkaan varmaa, vierailiko Ge-

zelius kaikissa näiden ihmisryhmien asuttamissa kylissä.20 Tarkastuskertomuksen 

tietojen perusteella inkerikko- ja vatjalaisasutus keskittyi Inkerinmaan länsiosiin 

Ivangorodin lääniin, keskiosiin Kaprion läänin seuduille ja pohjoisrannikolle Tuu-

terin pitäjään.21

 Tutkimusajankohdan alkuun, vuoteen 1680 tultaessa, Inkerinmaan väestöraken-

ne oli kokenut suuria muutoksia verrattuna tilanteeseen kyseisen vuosisadan alussa. 

Ortodoksinen enemmistö oli muuttunut vähemmistöksi suomalaisen uudisasutuk-

sen myötä. Suomesta tulleiden siirtolaisten johdosta Inkerinmaan uskonnollinen ja 

etninen rakenne muuttui vähitellen suomalais-luterilaiseksi samalla kun ortodok-

sisen uskonnon ja venäläisen kulttuuritaustan omaavat alkuperäisasukkaat jäivät 

vähemmistöksi omalla maallaan. Inkerinmaan tilanne näytti ruotsalaisen esivallan 

kannalta otolliselta ortodoksisen vähemmistön käännyttämiselle luterilaisiksi ala-

maisiksi.

 Uskontopolitiikan kautta ruotsalainen esivalta pyrki edesauttamaan sitä, että 

suomensukuisia kieliä puhunut ortodoksiväestö olisi lojaali Ruotsin kuninkaalle. 

Tämä olisi tapahtunut vain luterilaisuuden omaksumisen kautta. Miten itäisten pro-

vinssien ja etenkin Inkerinmaan ortodoksiset asukkaat reagoivat tähän? Mikä nousi 

tärkeimmäksi tekijäksi, kun aikalaiset määrittelivät kuulumistaan johonkin ihmis-

ryhmään? Ruotsalaisen paikallisen tason esivallan edustajien käyttämät määritelmät 

eri väestöryhmistä ovat avainasemassa tutkittaessa eliitin käsityksiä rahvaasta. Aika-

kauden viranomaisten ja rahvaan laadituttamissa asiakirjoissa toisinaan esiintyneen 

nation-termin avulla voi käsitellä tätä problematiikkaa. Ruotsissa termiä käytettiin 

varsinkin omassa maassa asuvista, vieraiksi katsotuista väestöryhmistä, ja sitä sävytti 

tietty ennakkoluuloinen asenne.22 Bo Lindbergin mukaan nation-termillä saattoi ol-

la sekä etninen että sosiaalinen merkitys. Kuitenkaan termin yhteys valtakuntaan tai 

valtioihin ei ollut itsestäänselvyys ja sen poliittinen merkitys oli vähäinen. Keskiajal-

ta lähtien kirkko oli ollut maallista hallintoa kiinnostuneempi ’kansojen’ alkuperäs-

tä, joten nation-käsite tuli esiin lähinnä kirkollisissa yhteyksissä.23

 Tarkastelun kohteena on myös nationin suhde muihin määreisiin, joilla eliitti ja 

ehkä talonpoikainen rahvas pyrki luokittelemaan joko itseään tai muita. Talonpoi-

kien kuninkaalle toimittamat valitukset ovat se kirjallinen materiaali, jonka perus-

teella voidaan tutkia sitä, miten rahvas määritteli omaa itseään ja suhdettaan hallit-

sijaansa eli Ruotsin kuninkaaseen. Myös käräjäpöytäkirja-aineistosta voidaan löytää 

eri ’kansoihin’ viittaavia nationin määrittelyjä.

 20 Mikkola 1932, s. 1– 46; Kuujo 1969, s. 68; Saloheimo 1991, s. 81–82.
 21 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite E. Livonica II, vol. 202. RA.
 22 Ihalainen 2005(b), s. 185 ja 192.
 23 Lindberg 2006, s. 127–128.
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2.2.  Talonpoikien valitukset alamaisten 
 ja kansakunnan puolesta

Aikakauden käräjäpöytäkirja-aineistossa väestön luokittelu eri ’kansoihin’ tai ’kan-

sakuntiin’ ei ollut kovin systemaattista. Esimerkiksi Käkisalmen Karjalan tuomio-

kirjoissa väestöryhmistä käytettiin nimityksiä ’suomalaiset’ ja ’venäläiset’. Siinä ta-

pauksessa, että karjalaiset haluttiin erottaa suomalaisista, heidät nimettiin erikseen 

’karjalaisiksi’. Yleisesti talonpojat katsottiin kuitenkin Ruotsin kruunun alamaisik-

si.24 Valituksissa Inkerinmaan talonpojat esittivät itsensä yleensä kruunun alamaisi-

na pitkin 1600-lukua. Sana nation esiintyi toisinaan Inkerinmaan kihlakunnan kä-

räjien pöytäkirjoissa 1600-luvun lopulla, kun käräjille osallistui ’toisten’ nationien 

edustajia.

 Talonpoikaisesta valitustoiminnasta syntyneestä kirjallisesta aineistosta voidaan 

joissakin tapauksissa hahmottaa rahvaan omaa itseymmärrystä kuulumisesta jo-

honkin etniseen tai väestölliseen ryhmään. Valituksissa talonpojat esittivät itsensä 

hyvin laveasti kruunun alamaisina. Näiden ilmausten perusteella ei voi kuitenkaan 

olettaa talonpoikien tunteneen alamaisuutta kuningasta kohtaan. Tämä tuli ilmi 

Jaaman hakulin ortodoksien päiväämättömässä valituksessa Ruotsin kuninkaal-

le. Valituksessa toistui monta kertaa ”me köyhät alamaiset” (wij fattige Undersåta-

re). Jaaman hakulin asukkaiden harmina olivat herrasväen ja erityisesti eversti Otto 

Wellingin vaatimat, kohtuuttomiksi katsotut päivätyöt. He korostivat erityisesti si-

tä, että Ruotsin kuningas Kustaa II Aadolfi n ja kuningatar Kristiinan hallintokau-

den alkupuolella päivätöitä ei ollut tarvinnut tehdä. Lisäksi he halusivat parannuk-

sia mahdollisuuksiinsa käydä kauppaa. Olennaista valituksessa on kuitenkin se, että 

ortodoksit korostivat alamaisuudellaan myös yhteenkuuluvuuttaan toteamalla: ”me 

surkeat venäläiset ja Teidän Kuninkaallisen Majesteettinne alamaiset” (wij älende 

Ryssar och E.K.M.tz Undersåtare).25

 Kristiina-kuningattarelle osoitetun valituskirjelmän allekirjoituksen mukaan 

”yhteinen rahvas Kaprion ja Jaaman seudulta” (Gemeene Man å Landet Uthi Caporio 

och Jamo Gebieth.) kertoi, kuinka he joutuivat antamaan viljaa ”ruotsalaiselle pap-

piskunnalle” (Swenska Presteskapet), jonka kieltä he eivät ymmärrä. Talonpojat oli-

sivat antaneet viljan mieluummin ”oman uskontonsa papeille” (åt Presterne som af 

wår Religion nu ähre).26 Kirjelmässä ei mainittu suoraan talonpoikien uskontotaus-

taa, mutta asiayhteydestä voi päätellä heidän olleen ortodokseja.

 Toisen Kristiina-kuningattarelle osoitetun valituksen allekirjoituksen mukaan 

”yhteinen rahvas Ivangorodin, Jaaman ja Kaprion lääneistä” (Gemeene Almogen aff 

Jvangorodz Jamo och Kaporie Lähn) kertoi, kuinka he (ortodoksit) jäivät ilman ”van-

han kreikkalaisen uskonnon pyhiä sakramentteja” (wår gamble Grekiske Religion the 

helige Sacramenten) ja lapset ilman kristinuskon opetusta. Tämän vuoksi talonpoi-

kia oli karannut rajan yli Venäjälle.27 Syksyllä 1685 ”Uskilan alamaiset” valittivat Tu-

 24 Katajala 2005, s. 50–54.
 25 Jaaman hakulin ortodoksien valitus kuninkaalle, ei päiväystä. Livonica II, vol. 209. RA.
 26 Kaprion ja Jaaman talonpoikien valitus kuningatar Kristiinalle, ei päiväystä. Livonica II, vol. 208. 

RA. Kirjelmä alkoi sanoilla: “[…] wij fattige Undersåtare […]” ilman sen tarkempia määrittelyjä.
 27 Ivangorodin, Jaaman ja Kaprion talonpoikien valitus kuningatar Kristiinalle, ei päiväystä. Livo-

nica II, vol. 208. RA.
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run hovioikeuden tutkintakomissiolle suurista veroista ja päivätöistä. Päiväämättö-

mässä valituksessaan ”Alamaiset Toksovan seurakunnassa” anoivat esivallalta apua 

köyhyyteensä kappalainen Matthias Moisanderin sekä kahden talonpojan Hodar 

Hodarinpojan ja Yrjö Töllikön välityksellä.28 Vuoden 1686 suuressa valituksessa al-

lekirjoittajiksi mainittiin ”Alamaiset ja talonpojat Inkerinmaalla ja Karjalassa”. Alle-

kirjoittaneiden talonpoikien joukossa oli myös ortodoksitalonpoikien puumerkkejä. 

Talonpojat esittivät itsensä kuninkaan alamaisina uskontotaustasta riippumatta.29

 Sanoilla allmoge ja undersåtare ortodoksitalonpojat pyrkivät muodollisesti tun-

nustamaan Ruotsin kuninkaan alamaisuuden, mutta sanalla allmoge on saatettu ko-

rostaa muunkinlaista hallitsijan ja talonpoikien välistä suhdetta. Kuningas Kristofe-

rin maanlaissa sana viittasi myös verovelvolliseen talonpoikaisväestöön.30 Tuolloin 

sana käsitettiin nykyisen kansa-käsitteen tavoin. Sillä oli sosiaalinen merkitys ja se 

viittasi lähinnä talonpoikiin. Allmoge ei kuitenkaan viitannut kansaan kokonaisuu-

tena vaan subjektina.31 Ortodoksitalonpojat halusivat alleviivata sanan käytöllä pel-

kästään veroalamaisuutta suhteessa Ruotsin kuninkaaseen, mikä ei välttämättä liit-

tynyt lojaalisuuteen Ruotsin hallitsijaa kohtaan.

 Näihin ilmaisuihin ei sisältynyt sen tarkempaa määrittelyä kuulumisesta tiet-

tyyn kansakuntaan. Ortodoksisuuteen viitattiin ilmauksilla ”meidän uskontomme” 

ja ”kreikkalainen uskonto”. Kansalliset ja uskonnolliset määreet sisältyivät kolmen 

ortodoksitalonpojan valitukseen Ruotsin kuninkaalle syksyllä 1686. Siinä talonpo-

jat esittivät, että Johannes Gezeliuksen kieltokirjoituksen johdosta he olivat jääneet 

vaille ortodoksipappien uskonnollisia palveluja. Tämän johdosta suuri joukko orto-

doksitalonpoikia oli karannut Venäjälle. He määrittivät itsensä samaan väestöryh-

mään toteamalla ”me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset”. Valituksen allekirjoittajia 

olivat ”venäläisen kansakunnan ja uskonnon puolesta Fedor Fedrowo, Semen Mi-

gitowo, Ivan Migita”.32 Merkille pantavaa on, että sana nation esiintyi valitusten al-

lekirjoittajien nimien yhteydessä. Sen avulla he korostivat kuuluvansa ”venäläiseen 

kansakuntaan ja uskontoon”. Talonpojat katsoivat muodostavansa yhtenäisen väes-

töryhmän tai ”kansakunnan” yhteisen ortodoksisen uskonnon kautta. Tämä voi vii-

tata myös paikallista identiteettiä laajemman identiteetin olemassaoloon. Bo Lind-

berg on todennut, että Ruotsin suurvalta-ajalla sanalla ”me” viitattiin erityisesti 

’kansalliseen’ yhtenäisyyteen, missä uskonnolla oli keskeinen merkitys.33

 Varsinkin sen, miten talonpojat hahmottivat oman asemansa muiden ’kansa-

kuntien’ joukossa, voi havaita jo mainitun Korpiselän Hyväselän Porsovon isäntä 

Hodar Hodarinpojan34 päiväämättömässä kuninkaalle jätetyssä valituksessa. Myös 

tässä valituksessa käytettiin sanaa nation. Ortodoksinen uskonto näyttäisi määrit-

 28 Uskilan talonpoikien valitus tutkintakomissiolle, ei päiväystä (saapumismerkintä 19.9.1685). 
Livonica II, vol. 504. RA; Toksovan talonpoikien valitus, ei päiväystä. Livonica II, vol. 504. RA.

 29 Kappalainen Matthias Moisanderin valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 
11.11.1686). Livonica II, vol. 209. RA.

 30 Saastamoinen 2003, s. 23–24.
 31 Lindberg 2006, s. 143–144.
 32 Ortodoksitalonpoikien valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 4.9.1686). Livonica 

II, vol. 504. RA. “[...] wij Jngrikår, Wadiakår och Carelske [...]”. ”Oppå samptel. Ryske Nationen 
och Religionens Wegnar […]”.

 33 Lindberg 2006, s. 139–142.
 34 Ks. Kepsu 1995, s. 99.
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täneen pitkälle sen, mihin nationiin inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset lukivat itsen-

sä. He olivat ’venäläisiä’ uskonnon, eikä esimerkiksi kielen perusteella.35 Tämä erosi 

Gezeliuksen ja Sperlingin näkemyksistä, jotka määrittelivät näiden väestöryhmien 

kansallisuuden heidän puhumansa kielen, ei uskonnon perusteella. Vasta kielen 

kautta määrittynyt uskonto eli luterilaisuus teki heistä Ruotsin kruunun alamaisia.36 

Allekirjoituksen yhteydessä valitus mainittiin tehdyn venäläisen kansakunnan (na-

tion) ja uskonnon puolesta.37

 Hodar Hodarinpoika kuvasi ortodoksitalonpojat ”venäläisen uskon sukulaisik-

si Inkerinmaalla” (Ryska Religions förwandters i Jngermanland) valittaessaan ku-

ninkaalle pois otetuista, ortodoksikirkolle kuuluneista maista.38 Talonpojat Simana 

Migitoff ja Hådar Hådaroff esittäytyivät kirjeen allekirjoituksessa ilman viittausta 

uskontotaustaan ”veronmaksajina ja talonpoikina” (skattedragare och bönder), kun 

he valittivat kenraalikuvernööri Göran Sperlingille, kuinka Johannes Gezelius yritti 

pakottaa heidät pois ”kreikkalaisesta uskonnosta” (Grekiske Religion). Samassa kir-

jeessä oli myös samantapainen ilmaus kuin Hodar Hodarinpojalla. Siinä ”köyhä 

veronmaksaja” rukoili allekirjoittaneiden ”uskonnon sukulaisten” kanssa kenraali-

kuvernöörin apua asian ratkaisemiseksi.39 Fedor Federoff eli Hodar Hodarinpoika 

kiitti päiväämättömässä kirjeessään ”yhdessä kanssaveljiensä kanssa” (tillika medh 

mine medbröder) kenraalikuvernööriä tämän päätöksestä.40

 Talonpoikien valituksen oli yleensä laatinut joku kirjoitustaitoinen ylempään 

säätykerrostumaan kuulunut henkilö. Talonpoikien valitusten kohdalla läheisin 

paikallisyhteisössä vaikuttanut luterilaisen esivallan edustaja oli seurakunnan kap-

palainen. Pappi oli luku- ja kirjoitustaitoisena kruununkin kannalta vaarallinen vas-

tustaja verrattuna pääosin luku- ja kirjoitustaidottomaan rahvaaseen.41 Korpiselän 

Valkeasaaren luterilainen kappalainen Matthias Moisander toimi aktiivisesti talon-

poikien valitusten laatijana ja toimittajana.42 Hodar Hodarinpoika mainittiin vali-

tusten allekirjoittajana erityisesti silloin, kun vedottiin ”venäläisen kansakunnan ja 

uskonnon puolesta”. Ei voi sanoa varmasti, oliko Hodar luku- ja kirjoitustaitoinen, 

tai kirjoittiko hän valitukset, vaikka ne toimitettiin hänen nimissään. Toisaalta ei ole 

varmaa tietoa siitä, laatiko joku ylempään säätyyn kuulunut henkilö valitusasiakir-

jat Hodarin puolesta.

 Mielenkiintoista on havaita, kuinka valituksissa tai niiden allekirjoituksissa mai-

nittiin sana nation ilmauksessa ”meidän kansakunta” (wår Nation) tai siinä, että va-

 35 Hodar Hodarinpojan valitus kuninkaalle, ei päiväystä. Livonica II, vol. 504. RA. ”[…] Emedan 
een deel aff wår Nation, uthi dhet ryska Språket, icke ähre så färdige, hwar wedh Jngrikor, Wadia-
kor och Carelske, som Lijkwäll ähre Ryssar, […]”.

 36 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 26.11.1685. Livonica II, vol. 504. RA.
 37 Hodar Hodarinpojan valitus kuninkaalle, ei päiväystä. Livonica II, vol. 504. RA.”Oppå samptl. 

Ryska Nationens och Religionens wägnar ifrån Jfwangrodh, Jamo, Capurie, Nötheborgz och 
Kiexholms Lähn.” Allekirjoitus: Fedor Fedrovo. Valituksessa Hodar käyttää venäjänkielistä 
nimeään.

 38 Hodar Hodarinpojan valitus kuninkaalle, ei päiväystä. Livonica II, vol. 504. RA.
 39 Simana Migitoffi n ja Hådar Hådaroffi n valitus kenraalikuvernöörille, ei päiväystä. Livonica II, 

vol. 504. RA. ”[…] iag fattig skattedragare med Underteknade religions förwandt ganska bönfal-
ler […]”.

 40 Fedor Federoff kenraalikuvernööri Göran Sperlingille, ei päiväystä. Livonica II, vol. 504. RA.
 41 Laasonen 1967, s. 40; Gunn 1989, s. 67; Katajala 1994, s. 279–284.
 42 Väänänen 1987, s. 242–243; Kepsu 1995, s. 99.
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litus oli tehty ”venäläisen kansakunnan puolesta” (Ryska Nationens wägnar). Ensi-

silmäyksellä voitaisiin todeta valitusten laatijoillakin olleen oma käsityksensä siitä, 

miten tietty ’kansakunta’ muodostui. Kuitenkin ongelman muodostaa se, kuka laati 

valituksen. Oliko valituksen sisältö ja siinä käytetyt käsitteet talonpoikien vai toden-

näköisesti ylempään säätykerrostumaan laatiman henkilön tuotetta? Tässä nation-

sanan käsittämisessä oli näkökulmaero, riippuen siitä, edustiko sanan käyttäjä eliit-

tiä vai rahvasta. On todettava Eric Hobsbawmin tapaan, että aikakauden luku- ja 

kirjoitustaidottoman rahvaan käsityksiä omasta itsestään ja lojaliteeteistaan on vai-

kea selvittää. Lähdeaineistot on laatinut kirjoitustaitoinen eliitti ja vaarana on, että 

näiden luomat kategoriat tulkitaan rahvaan käsityksiksi.43 Merkille pantavaa on, et-

tä talonpoikien valituksissa korostetaan välillä alamaisuutta Ruotsin kuninkaalle, ja 

välillä kuulumista tiettyyn ’kansakuntaan’. Tuona aikana keskeinen hallitsijan ja rah-

vaan suhteen välinen määrittäjä oli juuri alamaisuus, jota talonpojat itsekin korosti-

vat valitustensa alentuvissa loppulausunnoissa.

 Voidaanko sanoa, että Ruotsin suurvallan itäisissä provinsseissa asuneilla suo-

mensukuista kieltä puhuneilla ortodokseilla olisi ollut kansallistunnetta kuulumi-

sesta venäläiseen nationiin? Nation-sanan käytöstä ortodoksitalonpoikien valituk-

sissa voisi tehdä tämän johtopäätöksen, mutta näin tuskin oli asianlaita. Ongelman 

muodostaa se, kuka teki valitukset esimerkiksi Hodar Hodarinpojan tapauksessa. 

Hän ei edustanut suurvallan eliittiä, eikä hänellä ollut todennäköisesti samanlais-

ta käsitystä nation-sanan sisällöstä kuin esivallalla. Mikäli joku ylempään säätyker-

rostumaan kuulunut laati hänelle valitukset, niin tämä oli tapahtunut mahdolli-

sesti Hodarin oman sanelun mukaan. Tässä tapauksessa Hodar saattoi alleviivata 

na tion- sanalla ortodoksien yhteenkuuluvuutta, eikä korostaa varsinaisesti mitään 

nykytermein käsitettyä kansallistunnetta. Lisäksi keskeinen yhteenkuuluvuutta ko-

rostava tekijä oli ortodoksinen uskonto.

 Superintendentti Johannes Gezelius teki havainnon, josta ilmeni näiden väestö-

ryhmien tunnistaneen oman etnisen ryhmänsä lisäksi sen, että nämä kuuluivat vielä 

laajempaan väestöryhmään. Johannes Gezelius totesi, että ”he itse tunnustavat ole-

vansa inkerikkoja, vatjalaisia ja karjalaisia, kuitenkin kutsuvat itseään venäläisiksi”.44 

Lisäksi hän totesi, että koska he eivät ymmärrä sitä kieltä, jolla heitä opetetaan (eli 

venäjää), he ovat ”ainoastaan sydämessään venäläisiä”. Oman etnisen ryhmänsä li-

säksi inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset olisivat siis tiedostaneet itsensä laajemman 

’venäläisen’ väestöryhmän osaksi. Venäläisyys oli tekijä, joka korosti näiden etnisten 

ryhmien yhteenkuuluvuutta ja muodosti laajemman pohjan identiteetille. Tässä ei 

kuitenkaan ollut kyse varsinaisesta, modernisti ymmärretystä kansallisesta identi-

teetistä, vaan siitä, että talonpojat tiedostivat kuuluvansa venäläisiksi kutsuttuun vä-

estöryhmään. Tämä side ilmeni ennen kaikkea ortodoksisen uskonnon kautta.

 Miten tämä identiteetti oli muodostunut? Oliko se lähtöisin talonpoikien itsen-

sä hahmottamasta suullisesta perinteestä vai oliko sen muodostumisessa osuuten-

sa venäläisellä papistolla, joka saattoi luoda ortodoksiseen uskontoon perustuvaa 

43 Hobsbawm 1994, s. 58.
44 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle (esitetty syyskuussa 1686). Livonica II, vol. 202. 

RA. “[...] Dhe tillstå sielfwe sig wara Jngrikor, Wadiakor och Careelske, kalla sigh doch 
Ryssar: [...]”.
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identiteettiä talonpoikien keskuuteen? Kirjoitetulla sanalla, jota julistettiin lähin-

nä saarnastuolista, on saattanut olla vaikutusta tavallisen rahvaan parissa. Lähteissä 

”rahvaan nimissä” ilmaistu sana nation olisi ymmärrettävä kaksinaisessa merkityk-

sessä. Luku- ja kirjoitustaitoiselle eliitille sanalla oli tietty merkityssisältö. Talon-

poikainen rahvaskin on saattanut olla selvillä joiltain osin siitä merkityksestä, jolla 

eliitti ymmärsi käsitteen. Valituksen kirjoittanut on lisännyt sen määrittelemään ta-

lonpoikien kuulumista tiettyyn ’kansakuntaan’, siinä merkityksessä kuin kirjoittaja 

ymmärsi nation-sanan sisällön.

 Michel Bouchardin mukaan kirjoitetulla sanalla oli merkitystä iskostettaessa ta-

lonpoikien mieliin ’kansallistunnetta’ Venäjällä. Ortodoksisen kirkon vanhat kirk-

koslaavilaiset tekstit olivat tärkeitä tässä tehtävässä. Kansakunta-käsitteen levittämi-

sessä psalmit olivat erityisen tärkeitä. Ortodoksiseen uskonnonharjoitukseen kuului 

se, että lukutaitoiset lukivat ja selittivät psalmeja lukutaidottomille. Erityisesti van-

hauskovaisilla ei ollut papistoa, joten he oppivat lapsuudestaan asti lukemaan teks-

tejä kirkkoslaaviksi. Keskiajalla uskovaiset kuuntelivat psalmeja jopa 40 päivää ja 

yötä. Kuuntelija ei voinut olla ymmärtämättä tekstiä ja sanan yasyk (nation) mer-

kitystä. Lisäksi ikonien avulla voitiin visuaalisesti välittää nation-käsitteen merki-

tyssisältöä rahvaalle, ryhmittämällä tietyt väestöryhmät yhteen vaikka yhtenäisen 

vaatetuksen avulla ja kuvaamalla näiden fyysinen olemus stereotyyppisellä tavalla.45 

Eric Hobsbawmin mukaan Pyhät ikonit olivat ratkaiseva osa ns. protokansallisuut-

ta, koska ne edustavat symboleja, rituaaleja tai yhteisiä kollektiivisia käytäntöjä, jot-

ka tekevät kuvitelluista yhteisöistä käsin kosketeltavan todellisia. Parhaita ikoneja 

olivat ne, jotka liitettiin valtioon; esikansallisessa vaiheessa jumalalliseen tai juma-

lallisuuden täyttämään kuninkaaseen tai hallitsijaan.46

 Varhaisen uuden ajan asiakirjoissa esiintyneellä termillä nation oli samankal-

tainen tehtävä kuin äsken mainituilla ikoneilla eli eri väestöryhmien erotteleminen 

toisistaan. Kuvallinen esitys oli ainakin konkreettisempi tavalliselle rahvaalle kuin 

kielellinen ilmaisu nation, mikäli ruotsalaiset viranomaiset lausuivat sitä käräjätu-

vassa läsnä olleille talonpojille. Täten termi olisi ollut osoitus esivallan tunnistamas-

ta etnisyydestä, vaikka määreellä ’venäläinen’, ’suomalainen’ tai ’inkeriläinen’ saa-

tettiin tarkoittaa nykyajattelun mukaan ’vääriä’ ihmisryhmiä kuin mistä itse asiassa 

puhuttiin, kuten Kimmo Katajala on todennut.47

 Inkerikkojen ja vatjalaisten erottelemisessa ”oikeista” venäläisistä näytteli käsi-

te nation omaa osaansa. Tämä tuli esille kuninkaan antamassa päätöksessä koskien 

inkeriläisen talonpojan Hodar Hodarinpojan valitusta ”venäläisen kansakunnan 

puolesta” (Ryska Nationens wägnar). Syyskuun 11. 1685 antamassaan vastaukses-

sa kuningas totesi, että uskonnonvapaus oli myönnetty vain Ivangorodissa asuvil-

le ortodokseille, jotka ovat ”oikeita venäläisiä ja venäläistä kansakuntaa” (rätta Rys-

sar, dhem af Rysk Nation). Kuningas tosin mainitsi myös, että inkerikot, vatjalaiset 

ja karjalaiset sekä muut venäläiset saivat ”esteettä” (obehindrat) jäädä ortodoksiseen

 45 Bouchard 2001, s. 98–99 ja 119–121.
 46 Hobsbawm 1994, s. 83–84.
 47 Katajala 2005, s. 53.
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uskontoon. Tässäkin ”vapaudessa” oli rajoituksensa, jotka kohdistuivat venäläisten 

pappien uskonnollisten palvelujen vastaanottamiseen.48

 Yksi Hodar Hodarinpojan kuninkaalle toimittama valitus, jossa kyseinen talon-

poika mainitaan useaan kertaan Fedor Fedorofi n nimellä, tuo esiin sen, miten or-

todoksit esittivät itsensä venäläisinä (oss Ryssar). Kyseinen ilmaisu piti sisällään niin 

inkerikot, vatjalaiset kuin venäläiset. Valituksessa tuotiin esiin ne ruotsalaisen papis-

ton ja piispa Johannes Gezeliuksen toimet, jotka olivat johtaneet ortodoksiväestön 

niin suureen ahdinkoon, että jotkut olivat joutuneet jättämään tilansa ja muutta-

maan Venäjälle. Ortodoksitalonpojat kertoivat ruotsalaisen esivallan rajuista pak-

kotoimista, jotka olivat johtaneet siihen, että venäläiset papit eivät pystyneet kas-

tamaan lapsia, vihkimään pareja avioliittoon tai hautaamaan kuolleita. Talonpojat 

väittivät, että luterilaiset papit olivat jopa väkisin kastaneet heidän lapsiaan ja pa-

kottaneet kuolemantuomiolla uhkaamalla menemään luterilaiseen kirkkoon. Tämä 

kaikki oli tapahtunut vastoin talonpoikien ”venäläistä oppia” (wår Ryske Lähra). Lu-

terilaisuus näyttäytyi heille ”ruotsalaisena oppina” (Swenske lähran). He myös esit-

tivät itsensä ”inkeriläisinä venäläisinä” (oss Jngershe Ryssar). 49 Asia hahmottui osin 

näin alueen asukkaiden keskuudessa, ja vastakkain olivat Ruotsin ja Venäjän us-

konnot tai ”opit” eivät niinkään etniset ryhmät. Samalla tapaa Käkisalmen Karjalan 

asukkaiden keskuudessa olivat vastakkain Ruotsin Jumala ja Venäjän Jumala.50

 Rahvaan laadituttamissa asiakirjoissa termillä korostettiin tietyn ryhmän, tässä 

tapauksessa ortodoksien, uskonnollista yhteenkuuluvuutta suhteessa ’toiseen’ ruot-

salaiseen, luterilaiseen esivaltaan. Ryhmää yhteen sitovana tekijänä oli uskonto. Sillä 

ei ollut merkitystä, oliko ortodoksi inkerikko, vatjalainen tai karjalainen, kun rah-

vaan valittajat esittivät asiansa Ruotsin kuninkaalle. Uskonnollinen yhteenkuulu-

vuus oli selviytymisstrategia tilanteessa, jossa Ruotsin uskontopolitiikka koettiin 

ortodoksien keskuudessa painostavaksi. Uskonto sitoi näitä etnisiä ryhmiä yhteen. 

Uskonnon merkittävän aseman näitä ryhmiä yhdistävänä tekijänä oli havainnut 

myös Ruotsin kuningas Kaarle XI. Hallitsija totesi vastauksessaan Hodarille, että or-

todoksisen uskonnon kautta nämä halusivat olla ’venäläisiä’.51 Kappalainen Matt-

hias Moisander ja Hodar Hodarinpoika halusivat parantaa ortodoksien uskonnon 

harjoituksen edellytyksiä. Tämä olikin tärkeää, koska näiden väestöryhmien identi-

teetti oli sidoksissa uskonnon kautta määrittyneeseen ’venäläisyyteen’.

 Uskonto synnytti yhteenkuuluvuuden tunteen eri etnisten ryhmien välille, vaik-

kakin Inkerinmaan ortodoksien tapauksessa se oli yhteydessä myös ’venäläiseen 

kansallisuuteen’. Benedict Andersonin mukaan tämänkaltaisessa yhteisön muodos-

tuksessa ei ollut merkitystä yhteisön jäsenen etnisellä taustalla tai ’kansallisuudella’. 

Yhteisössä käytettyjen kielten moninaisuus ei aiheuttanut erimielisyyksiä etnisten 

ryhmien välille, koska tärkeintä oli ajatus, että ”me” olimme tietyn laajemman us-

konnollisen yhteisön jäseniä. Tätä voi selittää jonkinlaisen yhteisöllisyyden olemas-

 48 Kuninkaan vastaus Hodar Hodarinpojan valitukseen 11.9.1685. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 
700. LVVA.

 49 Fedor Fedorofi n valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 8.9.1686). Livonica II, 
vol. 504. RA.

 50 Vrt. Katajala 2005, s. 57.
 51 Kuninkaan vastaus Hodar Hodarinpojan valitukseen 11.9.1685. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 

700. LVVA. ”[…] så sees wähl at dhe igenom Ryske Religion äro willige at wara Rysser [...]”.
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saololla. Uskonnollisten yhteisöjen todellisuus konkretisoitui matkoissa, erityisesti 

uskonnollisissa pyhiinvaelluksissa. Näillä matkoilla pieni lukutaitoinen, kaksikieli-

nen asiantuntijajoukko (papisto) tulkitsi yhdistävien riittien avulla uskonnollisen 

liikkeen merkityksen lukutaidottomalle kansankieliselle rahvaalle. Yhteinen uskon-

nollinen kieli sitoi eri etniset ryhmät yhteen.52

 Inkerinmaan ortodoksien valitusmatkat Tukholmaan voisi nähdä uskonnolli-

sen yhteisön yhteenkuuluvuutta vahvistavana tekijänä, eräänlaisena ”pyhiinvael-

luksena”. Kuitenkaan kaikki valitusmatkat eivät olleet pelkästään ortodoksirahvaan 

edustajien tekemiä, vaan mukana oli myös luterilaisten talonpoikien valtuutettuja, 

varsinkin kun valitettiin arrendaattorien mielivaltaisuuksista. Lisäksi yksi merkittä-

vimmistä valituksen viejistä oli luterilainen kappalainen Matthias Moisander.

 Rahvaan edustajat esittivät mielellään itsensä nöyristellen ja alamaisuuteen-

sa viitaten valituskirjelmissä. Päiväämättömässä kirjeessään kuninkaalliselle hovi-

oikeudelle Matthias Moisander esitti itsensä ”köyhäksi pappismieheksi” (jag fattig 

Prästman). Hodar Hodarinpoikaa Moisander kutsui ”inkeriläiseksi talonpojaksi” 

(Jngriske bonden). Valituksen aiheena oli kenraalikuvernööri Göran Sperlingin toi-

met, jotka valittajien mukaan olivat kuninkaan käskyjen vastaisia.53

 Talonpoikien valituksissaan käyttämät määritelmät omasta alamaisuudestaan 

suhteessa hallitsijaan eivät ole niin yksioikoisia kuin voisi olettaa varhaisen uuden 

ajan sääty-yhteiskunnassa. Muodollisen alamaisuuden tunnustaminen Ruotsin ku-

ninkaalle näkyy selvästi lähteistä. Tällä veroalamaisuuden korostamisella saatettiin 

myös alleviivata ortodoksitalonpoikien alamaisuutta ortodoksista uskoa tunnusta-

vaa Venäjän tsaaria kohtaan. Alamaisuus on nähty ennen kaikkea sääty-yhteiskun-

nassa eläneen rahvaan muuttumattomana asenteena hallitsevaa eliittiä kohtaan. 

Kuitenkaan sääty-yhteiskunta ei ollut niin monoliittinen kuin saattaa päältäpäin 

näyttää, eivätkä alemmat yhteiskuntaryhmät välttämättä hyväksyneet asemaansa.54

2.3. Esivallan määrittämä ’toisen’ 
 kansakunta ja etnisyys

Inkerinmaalla ruotsalainen esivalta joutui tekemisiin useisiin eri väestöryhmiin 

kuuluneiden alamaisten kanssa, joten pakostakin paikalliset viranomaiset joutui-

vat opettelemaan tunnistamaan näitä ryhmiä toisistaan. Kenraalikuvernööri Göran 

Sperling ainakin osasi nimetä käännytysyritysten kohteena olleen väestöryhmän 

inkerikoiksi ja vatjalaisiksi. Sperling perusteli kirjeessään Ruotsin kuninkaalle sitä, 

kuinka ”venäläisen uskonnon vapaus” (Ryske Religionens frijheet) oli vastoin niitä 

toimia, jotka superintendentti Johannes Gezelius oli pannut täytäntöön kuninkaan 

 52 Anderson 1991, s. 53–56.
 53 Kappalainen Matthias Moisander ja Hodar Hodarinpoika kuninkaalliselle hovioikeudelle, ei päi-

väystä. Livonica II, vol. 209. RA.
 54 Katajala 1994, s. 400.
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käskystä. Tämä koski Inkerinmaalla venäläisistä eroteltuja inkerikkoja ja vatjalaisia, 

jotka oli ”tuotava meidän kristilliseen uskontoomme”.55

 Ivangorodin läänin talvikäräjillä vuonna 1685 Kosemkinan seurakunnan kirk-

koherra, rovasti Johannes Schoppius esitti oikeudelle kenraalikuvernööri Göran 

Sperlingin 12.4.1684 julkistaman plakaatin, joka oli kuulutettu rahvaalle Ivangoro-

din kirkossa. Plakaatti käsitteli inkerikkojen ja vatjalaisten käännyttämistä ”heidän 

harhaopistaan” eli ortodoksisesta uskosta. Heidät katsottiin kuuluvaksi ”suomalai-

seen kansakuntaan” (dhe som ähro af fi nsk Nation), minkä vuoksi heidät oli erotet-

tu ”venäläisistä” (Ryssarne) ja näiden seurakunnasta. Kirkkoherra toi esiin plakaatin 

käräjillä siksi, että paikalla olleet inkerikot ja vatjalaiset olisi voitu taivutella rangais-

tuksen uhalla maksamaan papin saatavat rovastille, eikä ”venäläisille papeille” (Rys-

ka Prästerne), mikä oli luterilaisen esivallan määräysten vastaista. Rovasti Schoppius 

oli mielestään oikeutettu papin saataviin, koska inkerikot ja vatjalaiset kuuluivat hä-

nen seurakuntaansa.56

 Käräjäpöytäkirjasta käy selvästi ilmi, miten inkerikkojen ja vatjalaisten ”suoma-

laisuutta” korostettiin ilmaisulla ”suomalainen kansakunta”. Heidät piti pitää eros-

sa ”venäläisistä” (ryssarne) ja ”venäläisistä papeista” (Ryska Presterne). Ruotsalainen 

esivalta pyrki korostamaan sitä, että inkerikot ja vatjalaiset olivat ortodoksisesta us-

kostaan huolimatta Ruotsin kuninkaan luterilaisia alamaisia. Käsitettä nation käy-

tettiin usein valtakunnassa asuvasta vierasmaalaisesta tai vierasuskoisesta vähem-

mistöstä, joilla oli syntyperänsä vuoksi joitakin erioikeuksia. Nämä oikeudet eivät 

koskeneet kuitenkaan inkerikkoja ja vatjalaisia. Asiayhteydestä johtuen sana ”venä-

läinen” kuvasi erityisesti henkilön uskontoa ja se oli vastakohta suomalaisuudelle.

 Esivalta saattoi käyttää Inkerinmaan asukkaista myös yleistävää käsitettä, johon 

ei liittynyt sen tarkempaa määrettä. Tämän kaltainen määritelmä kirjattiin käräjä-

pöytäkirjaan käsiteltäessä erästä vähäpätöiseltä näyttänyttä tapahtumaa Kosemki-

nan kirkon jumalanpalveluksen aikana sunnuntaina 29.12.1701. Kappalainen Hen-

ricus Mulinus saarnasi tuolloin seurakunnalleen, kun ”joukko inkeriläisiä piikoja” 

(en hoop af Jngriske pigorne) kulki reellä kirkon ohi laulaen ”kovaan ääneen” (med 

stoort Liud). Tämä kiinnosti seurakuntalaisia ja osa heistä nousi ylös penkeistä kur-

kistelemaan ulos kirkon ikkunoista. Piikojen äänekäs laulaminen oli häirinnyt siinä 

määrin kappalaisen saarnaa, että tämä haastoi nämä yhdeksän ”metelin” aiheutta-

nutta piikaa käräjille. Heistä käytetty termi ”inkeriläiset” viittaisi vatjalais- tai inke-

rikkoväestöön, koska lähes kaikki nimet, joko ristimänimi tai patronyymi, ovat or-

todoksisia.57

 O. A. Forsström toteaa, että inkerikkojen ja vatjalaisten nimet olivat melkein aina 

venäjänkielisiä. Suomenkielisiä esiintyi harvemmin. Heillä saattoi tosin olla ruotsa-

laisia ristimä- ja sukunimiä, jotka he olivat saaneet luterilaisessa kasteessa ruptuu-

risodan 1656  –1658 aikana. Sodan jälkeen he olivat luopuneet kasteesta venäläisten 

 55 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 13.10.1684. Livonica II, vol. 186. RA. “[…] an-
gående Jgrikornes och Waitialaissernes separerande ifrån dhe rätta här infödda Rysserne, och 
dheras dragande till wår Christelige Religion. […]”.

 56 Ivangorodin läänin talvikäräjät 12.1.1685. s. 9–9v. FF.C.
 57 Ivangorodin läänin talvikäräjät 15. –20.1.1702. s. 12. ff 14. Piiat olivat nimeltään Matrona Pekan-

tytär, Tarcka Kirilintytär, Oude Mikitantytär, Matrona Maximantytär, Wasilia Olexentytär, Lusi-
na tai Lukana Tapanintytär, Maria Yrjöntytär, Fedoska Yrjöntytär ja Catharina Martintytär.
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pappien palattua takaisin Inkerinmaalle. Sittemmin heidät oli jälleen otettu luteri-

laisen kirkon jäseniksi.58 Asutuksenkaan perusteella ei voi asiaa päätellä varmasti. 

Vatjalaisasutuksen painopiste oli Länsi-Inkerissä, Ivangorodin seudulla. Kuitenkin 

alueella oli myös inkerikko-asutusta ja Suomesta muuttaneita siirtolaisia. Todennä-

köisesti naisten joukossa saattoi olla kaikkia edellä mainittujen väestöryhmien edus-

tajia.59

 Kappalainen alisti käräjäoikeuden päätettäväksi sen, että piiat olivat rikkoneet 

kuninkaallisen majesteetin pyhäpäivänrikkomuksia koskevan määräyksen 6. pykä-

lää vastaan. Käräjillä läsnä olleet piiat vastasivat, että heidän vieraanaan oli ollut ”ve-

näläinen” (rysk) leski Vaskelan (Waske) kylästä Narvan puolelta. Lähtiessään Kosem-

kinan kylästä leski oli pyytänyt piikoja saattamaan häntä jonkin matkaa tietä pitkin. 

Hän pyysi piikoja asettumaan reen ympärille ”venäläiseen tapaan” (eftter det Ryska 

Maneret). Matkalla he kaikki alkoivat laulaa ”venäläisellä tavalla” (eftter det Ryska 

sättet). Äänekkäästi laulaen naisten joukko kulki Kosemkinan kirkon ohi. Käräjätu-

vassa piiat vakuuttivat, etteivät tienneet kirkossa olleen suomalaisen seurakunnan 

jumalanpalveluksen. He eivät myöskään tienneet sellaisen laulamisen olleen kiellet-

tyä ja anoivat oikeudelta armahdusta, koska eivät tarkoittaneet laulamisellaan mi-

tään pahaa tai halunneet häiritä seurakuntaa. Oikeus ei rankaissut heitä, vaan tyytyi 

varoittamaan, koska tämä oli kyseisten henkilöiden kohdalla ensimmäinen pyhä-

päivänrikkomus.60

 Inkerinmaan venäläisten ja inkeriläisten asukkaiden välille haluttiin tehdä sel-

vä ero. Tämä tuli ilmi myös Kaprion läänin talvikäräjillä, jotka pidettiin Obsko-

von (Obscowa) hovissa maaliskuussa 1684. Korkan (Korka) venäläinen pappi Ivan 

Michailof kantoi käräjäoikeudelle, että hänen seurakuntansa venäläiset ja inkeriläi-

set talonpojat eivät maksaneet hänen uskonnollisista palveluistaan. Seurakuntalais-

ten suhteet kyseiseen pappiin olivat erittäin huonot, koska kolme talonpoikaa oli 

pahoinpidellyt hänet ja riistänyt tämän papin päähineen. Käräjillä talonpojat väitti-

vät papin olleen niin päissään, ettei tämä ollut tiennyt, mitä oli tekemässä.61

 Lähteissä saatettiin siis käyttää nimitystä ”inkeriläiset”, joka kattoi myös Suo-

mesta muuttaneen väestöryhmän. Inkerikot ja vatjalaiset mainittiin yleensä yhtenä 

omana ryhmänään. Tässä yhteydessä saatettiin käyttää myös termiä, joka tarkoit-

taa alkuperää. Johannes Gezelius määritteli suomea puhuvat ihmiset syntyperäl-

tään ’kotimaisiksi’ (af inhemisk extraction). Tätä ominaisuutta korosti vielä se, että 

he eivät osanneet venäjää. Tällä Gezelius viittasi myös inkerikkoihin ja vatjalaisiin, 

jotka olivat eläneet Inkerinmaalla ”venäläisessä taikauskossa” (i Ryska wahntroon). 

Termin extraction käyttö on ymmärrettävää, koska sillä pyrittiin korostamaan inke-

rikkojen ja vatjalaisten läntistä alkuperää, mikä oli Gezeliuksen käännytyspolitiikan 

keskeisiä argumentteja, joilla kyseinen politiikka legitimoitiin.62

 Inkerinmaalla eläneet inkerikot ja vatjalaiset tunnistettiin kyllä selvästi omiksi 

väestöryhmikseen, koska hyvin usein heidät mainittiin nimeltä aikakauden asiakir-

 58 Forsström 1890, s. 28–29.
 59 Saloheimo 1991, s. 81–82; Leskinen 1991, s. 222–230; Heinsoo 1995, s. 149–151; Leskinen 1995, 

s. 165–169 ja 173.
 60 Ivangorodin läänin talvikäräjät 15.–20.1.1702. s. 12–14. ff 14.
 61 Kaprion läänin talvikäräjät 5.3.1684. s. 60. hh 1.
 62 Superintendentti Johannes Gezelius lähettiläille 8.6.1684. Livonica II, vol. 202. RA.
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joissa. Kirjeessään Ruotsin kuninkaalle Johannes Gezelius – kommentoidessaan ve-

näläisten valitusta ortodoksien kohtelusta Inkerinmaalla – mainitsi alueella elävät 

ortodoksisen uskon tunnustajat. Heitä oli kahdenlaisia, joista toisia kutsutaan inke-

rikoiksi ja vatjalaisiksi. Gezelius nimeää heidät monta kertaa kirjeissään kuninkaal-

le selostaessaan suomenkielisiksi katsomiensa ortodoksien käännytysyritysten suju-

mista Inkerinmaalla.63

 Jonkin henkilön määrittäminen erityisesti vatjalaiseksi tai inkerikoksi oli har-

vinaisempaa. Kuitenkin tällainenkin tapaus tuli ilmi Kaprion läänin kesäkäräjillä 

vuonna 1686. ’Venäläinen’ renki, ”vatjalaista alkuperää” (af Wadjalaisk Extraction) 

Sissoi Gregorioff Klimanitsan (Clemetina) kylästä ilmiannettiin siitä, että tämä oli-

si ollut kalastamassa purolla rukouspäivänä jumalanpalveluksen aikaan. Tämän ni-

mismies Adam Falkin väittämän rikkomuksen vuoksi renki oli haastettu käräjille. 

Sissoi kielsi olleensa kalastamassa. Sen sijaan hän sanoi olleensa jumalanpalveluk-

sessa Saaritsassa. Käräjäoikeuden istunnon edetessä kävi ilmi, että hän oli raskolnik-

ki eli ns. ortodoksien vanhauskoisten lahkon jäsen. Sissoi ei halunnut osallistua uu-

teen tapaan toimitettuun ortodoksiseen jumalanpalvelukseen vakaumuksensa takia. 

Käräjäoikeus jäi odottamaan kuninkaallisen hovioikeuden ohjeita siitä, miten asias-

sa pitäisi menetellä.64

 Toinen samankaltainen tapaus tuli esille käsiteltäessä suomalaisen Maria Cli-

mohnan ja vatjalaisen Steppan Dementiofi n luvatonta naimisiinmenoa. Käräjäpöy-

täkirjassa ilmoitettiin; ”Steppan vatjalaista ja Maria suomalaista alkuperää” (Step-

pan af Wadialais och Maria af fi nsk extraction). Luterilaisen ja ortodoksin välinen 

avioliitto ei ollut suotavaa ruotsalaisen esivallan silmissä. Käräjillä Steppan väitti 

luulleensa Mariaa ”vatjalaiseksi piiaksi” (Wadialaisk pijga), koska tämän isä Climo 

oli ”samaa alkuperää” (dito extraction) eli vatjalainen. Maria itse sanoi olleensa lap-

suudesta asti venäläisessä seurakunnassa, vaikka hän ei ymmärrä venäjää. Kuitenkin 

Marian isä Climo myönsi, että tytär oli saanut myös luterilaisen kasteen. Tästä huo-

limatta Maria oli kasvatettu ortodoksisen uskonnon mukaan. Asiaa ei ratkaistu kä-

räjillä, vaan se alistettiin Narvan konsistorin päätettäväksi.65

 Talonpoika Kurpa Hamalan (Hamala) kylästä Soikkolan (Soikina) pitäjästä jou-

tui käräjille, koska kirkkoherra Benjamim Mollerus ei tiennyt, minne tämä oli hau-

dannut kesällä 1696 kuolleen vaimonsa. Koska Kurpa oli ”inkeriläistä kansakuntaa” 

(Jngrisk Nation) ja todennäköisesti ortodoksi, kirkkoherra epäili, että Kurpa oli hau-

dannut vaimonsa ’venäläisen’ kirkon hautausmaahan. Kirkkoherran mielestä Kurpa 

oli kuitenkin ”suomalainen”. Hän perusteli epäilyään sillä, että Kurpa oli mahdolli-

sesti rikkonut esivallan kieltoa suomalaisten (luterilaisten) ruumiiden hautaamises-

ta ortodoksiseen hautausmaahan.66

 Käräjäpöytäkirjojen kuvaamissa oikeustapauksissa tulevat esille ne käsitteet, joil-

la ruotsalainen esivalta ymmärsi inkerikkojen ja vatjalaisten alkuperän ja ’kansalli-

suuden’. Esivalta korosti erityisesti inkerikkojen ja vatjalaisten ”suomalaista” alkupe-

 63 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 5.11.1684. Livonica II, vol. 202. RA; Superinten-
dentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Livonica II, vol. 202. RA.

 64 Kaprion läänin kesäkäräjät 21.–26.6.1686. s. 154–155v. hh 3.
 65 Kaprion läänin talvikäräjät 4.–9.3.1689. s. 42–42v. hh 6.
 66 Kattilan ja Soikkolan pitäjien talvikäräjät 22.1.1697. s. 98. hh 14.
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rää. Toisaalta kyseinen väestöryhmä esittäytyy näissä oikeustapauksissa ’venäläisenä’ 

vastakohtana suomalaisuudelle. Tosin esivallankin käyttämissä termeissä on ha-

vaittavissa tiettyä horjuvuutta. Käräjien viranomaiset saattoivat käyttää ilmaisuja 

”vatjalaista alkuperää” ja ”inkeriläinen kansakunta”. Sana ”alkuperä” esiintyi myös 

suomalaisuuden yhteydessä. Kyse saattaa olla esivallan tunnistamasta etnisyydestä, 

mutta on huomattava myös se, että tässäkin tapauksessa termien käyttö oli yhtey-

dessä kunkin ihmisryhmän uskontotaustaan. Käsite ”inkeriläinen kansakunta” tus-

kin viittasi koko Inkerinmaan väestöön, joka koostui sekä luterilaisista että ortodok-

seista.

 Deglinan kirkkoherra ilmiantoi neljä inkerikkoa (Jngrikor) siitä, etteivät nämä 

tulleet haasteen mukaan käräjille vastaamaan jumalanpalveluksen ja sakramenttien 

laiminlyömisestä kesällä 1695. Ratsumestari Fridrich Johan Aminoff toi heidät kui-

tenkin käräjille. Ortodoksiseen uskontoonsa vedoten inkerikot sanoivat käyvänsä 

välillä Pastan ortodoksisessa kirkossa, eivätkä voi siten mennä Deglinan luterilaiseen 

kirkkoon kuulemaan Katekismusta. Oikeus ei kuitenkaan langettanut rangaistus-

ta, koska he ”inkeriläisen kansakunnan” (Jngrisk Nation) ja ”venäläisen uskonnon” 

(Ryske Religionen) edustajina olivat ensimmäistä kertaa syyllistyneet pyhäpäivänrik-

komukseen. Oikeus tyytyi vain kehottamaan heitä ahkeraan kirkossakäyntiin. Orto-

doksikirkossa käynti sallittiin myös, mikäli he eivät pystyneet tulemaan luterilaiseen 

kirkkoon.67

 Viimeisessä tapauksessa näkyy ruotsalaisen esivallan kyky tunnistaa eri etnisiä 

ryhmiä, vaikka nyt käytettiinkin yleistä termiä ”inkeriläinen kansakunta”. Siihen 

kuitenkin liitettiin ortodoksinen uskonto eli ”venäläinen uskonto”. On kuitenkin 

huomattava, että esivallan huomio kohdistui itse käsiteltävään rikkomukseen, mi-

kä oli edellytys asian tuomiseen käräjille. Etnisten ryhmien tunnistaminen tapah-

tui vain siinä tapauksessa, että siitä oli hyötyä käsitellyn tapauksen ratkaisemisen 

kannalta. Neljän inkerikon toiminta oli ollut ristiriidassa Ruotsin uskontopolitiikan 

mukaisten säädösten kanssa, joten heitä uhattiin rangaistuksella.

 Ensi katsomalta näyttää siltä, että nationin määrittämisessä esivalta käytti vain 

hyvin yleisiä käsitteitä ”suomalainen”, ”ruotsalainen” ja ”venäläinen”. Kuitenkin 

kruunun virkamiehet ymmärsivät sen, että uskonnon ja nationin käsitteet tuli erot-

taa toisistaan, vaikka luterilainen uskonto määritti sen, oliko henkilö ’ruotsalainen’ 

vai ei. Johannes Gezeliuksen omissa teksteissä nation-termilä oli välineellinen mer-

kitys eroteltaessa eri ’kansoja’ toisistaan, silloin harvoin kun Gezelius sen mainitsi.

 Nation-termin käyttö viittaa etnisten ryhmien luokitteluun. Anne Minken on 

havainnut näiden etnisten muuttujien olleen osoitus ruotsalaisten viranomaisten 

tarpeesta tietää, keitä vieraat väestöryhmät olivat, ja miten heidät tulisi luokitella. 

Viranomaiset menettelivät näin laatiessaan luetteloita suomalaisista, jotka olivat 

muuttaneet Ruotsiin.68 Tosin tässä yhteydessä nation-termillä ei ollut osuutta tähän 

luokitteluun. Sinänsä johonkin ’kansakuntaan’ kuuluminen ei estänyt olemasta lo-

jaali Ruotsin kruunun alamainen.

 O. A. Forsström totesi tutkimuksessaan Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan liittä-

misen Ruotsin valtakuntaan merkinneen sitä, että ”suomalaisen kansallisuuden ha-

 67 Deglinan ja Koprinan pitäjien talvikäräjät 27.–28.2.1696. s. 232–233. hh 13.
 68 Minken 2006, s. 273–281.
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jonneet osat pääsivät tämän kautta yhdistymään toisiinsa”. Hänen mukaansa Inke-

rinmaan väestö koostui vain suomalaisista ja venäläisistä, niputtaen samalla kaikki 

alueella asuneet vatjalaiset, inkeroiset (inkerikot), äyrämöiset ja savakot osaksi suo-

malaista väestöä ja kansallisuutta. Forsström väittää aikalaistutkijoihin tukeutuen, 

että vatjalaiset olisivat kuuluneet ”Suomen kansan hämäläiseen heimokuntaan”.69 

Yleensäkin suomensukuisina nämä heimot olivat sivistysmission kohde. Hänen nä-

kemyksiinsä ovat saattaneet vaikuttaa myös J.J. Tengströmin käsitykset inkeriläisistä 

takapajuisena ja sivistyksen alkuaskelmilla olevana kansana.70

2.4. Vieraan uskonnon määrittely

Vierasuskoiset kiinnittivät erityisesti esivallan huomiota näiden asuessa Ruotsin 

suurvallan alueella. Termi nation esiintyi kenraalikuvernööri Göran Sperlingin kä-

sitellessä englantilaisen kansakunnan (Engelske Nationen) oikeutta uskontonsa har-

joittamiseen Ruotsissa. Kyse ei tosin ollut modernisti ymmärretystä uskonnonva-

paudesta, koska vapaa uskonnon harjoitus oli rajattu yhdessä talossa tapahtuvaksi 

ja silloinkin tiettyjen rajoitusten ja ehtojen alaisena.71 Kyse oli englantilaisista kaup-

piaista, joiden uskonnonharjoituksen turvaaminen oli tärkeää kaupankin kannalta. 

Nämä pyysivät lupaa myös omaan pappiin Narvassa. Kenraalikuvernööri mainitsi, 

että Lontoon piispan luvalla englantilaisten papiksi oli saapunut maisteri Carolum 

Thirlby. Englantilaiset olivat aivan eri asemassa kuin ortodoksit, koska he saivat har-

joittaa jumalanpalvelustaan omalla kielellään, koska he olivat reformoituja (dhe Re-

formerade af dhen Engelske Nationen).72

 Maisteri Carolum Thirlbyn täytyi kuitenkin todistaa ennen papin virkaan as-

tumistaan olevansa ”oikeasta protestanttisesta englantilaisesta kirkosta” (dhen rät-

ta protesterande Engliske kyrkian), eikä mitään muuta lahkoa (Sect). Samalla hänen 

täytyi antaa uskollisuudenvakuutus Ruotsin kuninkaalle. Ruotsissa oleskelunsa ajan 

hän ei myöskään saanut vehkeillä itse tai muiden avustuksella, mistä voisi olla hait-

taa suoraan tai epäsuorasti kuninkaallisen majesteetin tai valtion (Rijke) vakaudelle. 

Rukouksissaan hänen täytyi myös huomioida Ruotsin kuninkaan ja valtion hyvin-

vointi. Sperling korosti sitä, että papin ei tulisi koskaan käsitellä luterilaisuuden ja 

reformoidun uskonnon välisiä ristiriitoja. Tämän ajatuksen takana oli varmasti va-

kauden säilyttäminen Ruotsin valtakunnassa. Ristiriitojen esille tuomisesta seuraisi 

vain kaikenlaisia ikävyyksiä (förargelser) ja eripuraa (splijt och oeenigheet).73

 Kenraalikuvernöörin suhtautuminen kuvaa osaltaan sitä, miten Ruotsin suur-

vallassa suhtauduttiin reformoituihin, vaikkakin nämä olivat myös protestantteja, 

kuten ruotsalaiset luterilaiset. Tämä suhde reformoitujen kaltaisiin vieraisiin us-

kontoihin kirjattiin sittemmin myös vuoden 1686 kirkkolakiin, mikä antoi selkeät 

 69 Forsström 1890, s. 1 ja 9–10.
 70 Tengström 1833, s. 31–34.
 71 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 30.1.1685. Livonica II, vol. 186. RA.
 72 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 24.9.1685. Livonica II, vol. 186. RA; Kenraaliku-

vernööri Göran Sperling kuninkaalle 23.11.1685. Livonica II, vol. 186. RA.
 73 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 24.9.1685. Livonica II, vol. 186. RA; Kenraaliku-

vernööri Göran Sperling kuninkaalle 23.11.1685. Livonica II, vol. 186. RA.
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ohjeet siitä, miten tuli menetellä ’toisten’ uskontojen kanssa. Englantilaisen papin 

tapaus on osoitus tästä. Ruotsin talouselämän tarpeet ohittivat kuitenkin uskon-

nollisen yhdenmukaisuuden vaatimuksen. Kalvinistit ja hugenotit saivat pitää ju-

malanpalveluksensa omissa tiloissaan. Vuonna 1684 Ruotsin kuningas oli antanut 

samanlaisin ehdoin anglikaaneille oikeuden englanninkielisiin jumalanpalveluksiin 

Narvassa.74 Jumalanpalvelusten erilaisuus oli kuitenkin huomioitu jo ennen tätä. 

Ruotsin valtio ja kirkko olivat 1640-luvulla yrittäneet muuttaa kaupunkien saksa-

laisten seurakuntien erilaisia jumalanpalveluskäytäntöjä ruotsalaisen luterilaisuu-

den mallin mukaiseksi. Pyrkimys aiheutti kitkaa ruotsalaisten ja saksalaisten välille 

erityisesti Narvassa.75

 Kirkkolain pykälät olivat osoitus yleisemmästä Ruotsin valtion suhtautumisesta 

’toisiin’ uskontoihin, vaikka valtakunnan itäisten provinssien uskontopoliittiseen ti-

lanteeseen kirkkolakia ei sovellettu. Itäisissä provinsseissa, kuten Inkerinmaalla, oli 

olemassa omat menettelytapansa. Kuitenkin itsevaltiuden aikana Ruotsin valtakun-

nassa pyrittiin mahdollisimman pitkälle menevään yhtenäisyyteen. Integraatiopyr-

kimys kielen ja kirkollisen kirjallisuuden avulla ilmeni erityisesti Skoonessa, mutta 

myös Itämeren provinsseissa.76 Pentti Laasosen mukaan uskonnollisen yhtenäisyy-

den kannalta vuoden 1686 kirkkolaki oli merkittävä. Myös piispa Laurbecchius yrit-

ti käyttää kirkkolakia vaatimustensa tukena.77 Pari vuotta ennen uuden kirkkolain 

julkistusta Johannes Gezelius korosti uuden kirkkojärjestyksen merkitsevän järjes-

tystä Viron ja Liivinmaan ennen niin sekavaan kirkolliseen tilaan. Näin voitaisiin 

aloittaa ”oikean ruotsalaisen rakkauden” (den rätte Swänske kärleken) juurruttami-

nen näihinkin provinsseihin.78

 Karoliinisen kirkkolain julkaiseminen päätti vuosisataiset ponnistelut kirkkolain 

aikaansaamiseksi. Kirkkolaki liitti toisiinsa papille annettavat poliittiset ja uskon-

nolliset vaatimukset. Kaarle XI:n yhtenäistämispolitiikan kannalta pappisvalan yh-

teiskunnallisissa velvoitteissa korostettu uskollisuus hallitsijaa kohtaan oli erittäin 

tärkeä. Papin tuli torjua toimissaan kaikkea kuninkaalle ja hänen valtakunnalleen 

mahdollisesti koituvaa vahinkoa ja turmelusta.79 Samalla tavalla Göran Sperling 

vaati reformoitua, englantilaista pappia toimimaan niin, että Ruotsin kuninkaalle ja 

valtakunnalle ei koituisi vahinkoa.

 Uskonnollisissa ja luterilaisen opin puhtauteen liittyvissä kysymyksissä vuo-

den 1686 kirkkolain voimaansaattaminen oli suuri askel. Yhtenäistämispolitiikan 

kannalta oli tärkeää ulottaa sama luterilainen uskonto Ruotsin suurvallan kaikkiin 

osiin. Kuningas Kaarle XI oli uskonasioiden ylin valvoja, ja kontrolli ulotettiin jopa 

pappiskuntaan ja maallisiin hallintomiehiin. Kirkkolaki sisältyi maaherran ohjeisiin 

siten, että sen avulla voitiin valvoa uskontoa ja jumalanpalveluksia, jotta Jumalan sa-

naa saarnattiin selvästi ja puhtaasti, eikä harhaoppeja levitetty. Laissa ei varsinaisesti 

 74 Laasonen 2005, s. 17.
 75 Lotman 2000, s. 94–97.
 76 Alenäs 2003, s. 213–217; Alenäs 2006, s. 139–145.
 77 Laasonen 2005, s. 136–140 ja 154.
 78 Superintendentti Johannes Gezelius lähettiläille 8.6.1684. Livonica II, vol. 202. RA.
 79 Laasonen 1977, s. 427–430; Laine 1995, s. 137–139.
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puhuttu toisuskoisten pakottamisesta luterilaiseen uskoon. Heidät olisi johdateltava 

ja houkuteltava siihen.80

 Kaikissa valtakunnan osissa kirkkolakia ei voitu kuitenkaan kirjaimellisesti to-

teuttaa, ja sitä jouduttiin soveltamaan paikallisiin olosuhteisiin mm. Virossa ja Lii-

vinmaalla aatelin privilegioiden takia. Kirkkolain lievennykset suhtautumisessa 

toisuskoisiin liittyivät ennen kaikkea kaupallisiin ja sotilaallisiin tekijöihin. Kaupan 

alalla ja sotapalvelukseen tulevat saivat pitää uskontonsa. Heidänkin oli harjoitetta-

va uskontoaan omissa oloissaan, ”lukittujen ovien takana” ja ”omissa huoneissaan”81 

sekä pidättäydyttävä levittämästä omaa uskontoaan muille. Vapauteen sisältyi kui-

tenkin ehto: jokaisena sunnuntai-, pyhä- ja rukouspäivänä oli käytävä luterilaisessa 

kirkossa.82

 Vuoden 1686 kirkkolain uskonnon ’puhtautta’ painottavissa kohdissa määritel-

tiin tarkasti, kuinka Ruotsin valtakunnassa ja sen alaisissa maakunnissa oli tunnus-

tettava yhtä ja ainoaa kristillistä oppia, joka perustui Jumalan pyhään sanaan, Van-

han ja Uuden Testamentin kirjoituksiin, profeettojen ja apostolien kirjoituksiin sekä 

Augsburgin tunnustuksiin vuosilta 1530 ja 1693. Kaikkien pappisvihkimyksen ot-

tavien oli ”… hengellisellä Walalla tähän Oppijn ja Uscon Tunnustuxeen itzens si-

toman ja welcapääxi tekemän.” Vieraan uskon levittämisestä oli määrätty ankarat 

rangaistukset, mikä koski kaikkia säätyjä aina pappiskuntaa myöten. Harhaoppien 

levittäjää kohtasi viraltapano ja maastakarkoitus: ”… se pitä Laillisen tutkimuxen ja 

Duomion jälken pidettämän uscosta pois langennuna / …”. Oikeasta uskosta hairah-

tuneelta evättiin myös perintöoikeus ja omaisuuden hallitseminen Ruotsin rajojen 

sisäpuolella. Vieraan uskonnon harjoittamisesta määrättiin 100 taalarin sakkoran-

gaistus. Mikäli maahan tuotiin vieraan uskonnon opettajia johonkin jumalanpalve-

lukseen ja lasten ohjaajiksi tähän uskontoon, sakkoa oli maksettava 500 hopeataa-

laria kirkon vaivaisille. Molemmista rikkomuksista seurasi maastakarkoitus. Mutta 

 80 Vuoden 1686 kirkkolaki. 3. luku. 8. pykälä, s. 21. ”[…] Caicki wierast Reliogionista / jotca täsä 
Waldacunnas asuwat ja oleskelewat / pitä andman Lapsens casta meidän Papeildam / meidän Ce-

remoniaillam ja Rucouxillam; Nijn ei pidä myös yhtän muuta sijhen Cummixi cutzuman / cuin 
nijtä jotca ovat meidän Religionistam. […]”. Vuoden 1686 kirkkolaki. 3. luku. 10. pykälä, s. 22. 
”[…] Judalaiset, Turkit, Morianit ja Pacanat / jotca tänne Waldacundaan sisältulewat / pitä ope-
tettaman meidän oikiast Opistam / ja saatettaman Rijstijn ja Castesen; Jos ei ne tästä murhetta 
pidä / joiden se tehdä tule / nijn pitä ne sen edestä tygö puhuttaman. […]”.

 81 Vuoden 1686 kirkkolaki. 1. luku. 4. pykälä, s. 3. ”[…] Wierasten Potentatein Sändabuodeille / jot-
ca owat toisest Uscosta / joco he pidemmän eli lyhemmän ajan itzens täsä ylöspitäwät / annam-
me kyllä myöden heidän Religionins harjoituxen heidän Huoneisans / ainoastans itze edesäns / ja 
heidän seurans ja wäkens: Mutta ulcona Huonesta ei pidä heidän Pappins sarnaman / eikä Sacra-
mentejä jacaman. Ei pidä myös jongun muun / ehkä cuca hän olis / myöden annettaman heidän 
Jumalan palveluxeens itzens anda / eli sitä etziä / waan itzecungin pidä oleman sidottuna cuuli-
aisesti laittaman itzens 1655 / 1667 ja 1671. wuosina uloskäynein asetusten ja Ordningein jälken. 
[…]”.

 82 Isberg 1973, s. 121. Vuoden 1686 kirkkolaki, luku 1, kohta 5. ”[…] Ne jotca ei ole sijtä Uscosta / 
cuin Me ja meidän Alammaisem itzem tunnustamme / jotca elickä jo owat täällä Waldacunnas / 
ja sen alla olewaisis Maacunnis / taicka tästäedes tänne sisältätulewat / jongun palweluxen / erit-
täin Sotapalweluxen tähden / eli myös täällä cauppaa tekewät / jongun wirkamiehen Työllä / eli 
jollakin muulla elatuxen wälicappalella itzens elättäwät / ne mahtavat pysyä Opisans / nijn cau-
wan cuin he owat hiliaxens / ja ilman pahennusta; […]”.
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mikäli tämä vieraan uskonnon harjoitus tapahtui heidän ”omissa huoneissaan” ja 

samanuskoisille, niin sitä suvaittiin.83

 Kuten jo todettiin, kirkkolakia ei varsinaisesti sovellettu Inkerinmaan ortodok-

seihin, joskin sillä saattoi olla vaikutusta luterilaisten pappien toimiin. Heille kirk-

kolaki antoi selvät toimintaohjeet seurakunnissa. Kreikkalaiskatolisuutta tai orto-

doksista uskontoa kutsuttiin yleisesti venäläiseksi uskonnoksi (Ryska Religion).84 

Tämä ilmeni Ivangorodin läänissä pidetyillä käräjillä Kosemkinan seurakunnan ro-

vastin Johannes Schoppiuksen valittaessa eräästä talonpojasta, joka kuului inkerik-

koihin ja vatjalaisiin, jotka oli erotettu ”venäläisestä uskonnosta ja kirkosta” (ifrån 

Ryska Religion och kyrkia). Tämä Lauri Pekanpoika ei halunnut, että Narvan haku-

lin ”venäläinen pappi” (Ryska Prästen) kastaa hänen kuusi viikkoa vanhan lapsensa. 

Pappi oli antanut lapselle nimen, mutta ei ollut kastanut tätä. Myöhemmin käräjillä 

rovasti Johannes Schoppius kastoi lapsen tuomarin läsnäollessa.85

 Uskonnon määrittelyyn liittyvä erikoinen ilmaus löytyy Ivangorodin läänin tal-

vikäräjiltä vuodelta 1693. Pärspään (Pärnitza) kylästä oli haastettu käräjille kolme 

talonpoikaa: Juho Ivaninpoika, Martti Ivaninpoika ja Yrjö Tapaninpoika. Heidän 

väitettiin kunkin eläneen yhdessä vaimonsa kanssa ilman papin vihkimystä. Syyksi 

tähän sanottiin, että talonpojat olivat pitäytyneet ”inkeriläisessä uskonnossa” (Jng-

riska Religionen) siitä huolimatta, että heidät oli kastettu luterilaisuuteen.86 Mitä tä-

mä tarkoitti? Todennäköisesti ilmaisulla tarkoitettiin ortodoksista uskoa, jossa ta-

lonpojat olivat eläneet ennen luterilaista kastettaan. Käräjäpöytäkirjasta ei käy ilmi, 

väittivätkö talonpojat olleensa aikaisemmin ”inkeriläisessä uskonnossa” vai oliko 

se esivallan käyttämä ilmaus. Ainakin kirjuri oli korostanut tätä määrittelyä käräjä-

pöytäkirjassa kirjoittamalla sanat ”inkeriläinen uskonto” isoilla kirjaimilla (manus-

kelilla). Toisessa itäisessä provinssissa Käkisalmen läänissä ortodoksista uskontoa 

ei nähty, ainakaan rahvaan näkökulmasta, ”karjalaisena uskontona”, vaan nimen-

omaan venäläisenä.87

 Kansallinen ja uskonnollinen määrittely esiintyivät samassa yhteydessä Kaprion 

läänin ylimääräisillä käräjillä heinäkuussa 1696. Pähkinälinnan läänistä, Lempaalan 

pitäjästä kotoisin olleen hevosvaras Juho Koukun epäiltiin antaneen kastaa itsensä 

”venäläiseen uskontoon” (Ryske Religionen) Venäjällä, minkä vuoksi hän joutui esi-

vallan silmätikuksi. Pienestä pojasta lähtien hän oli asunut 12 vuotta Orlinan tiluk-

silla Tihkovitsan (Tiuna) kylässä ja Koprinan seurakunnassa. Sieltä hän oli tullut 

kirkkoherra Simon Aganderin palvelukseen, jonka jälkeen hän elätti itsensä Venä-

jän rajan läheisyydessä. Oikeuden kuulustelussa Juho Koukku sanoi uskonnokseen 

”suomalaisen, luterilaisen” (fi nske, Lutherske) uskonnon. Tuomari kuitenkin epäili 

Juhon vakaumuksen aitoutta, koska tämä oli kiinni otettaessa kantanut kaulallaan 

”venäläistä ristiä” (Ryskt kårss) ja piti hiuksiaan ”venäläiseen tapaan” (på Ryskt sätt). 

Johan väitti, että hänen toverinsa Jormo Koskinanpoika, joka oli ”venäläistä kansal-

lisuutta ja uskoa” (af Rysk Nation och troo), leikkasi hänen hiuksensa. Ristin Juho oli 

 83 Vuoden 1686 kirkkolaki, luku 1, kohdat 2, 3 ja 4.
 84 Tarkiainen 1986, s. 87–90.
 85 Ivangorodin läänin talvikäräjät 12.1.1685. s. 17. FF.C.
 86 Ivangorodin läänin talvikäräjät 10.–12.1.1693. s. 27–28. ff 6.
 87 Katajala 2005, s. 57.
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ottanut mukaansa houkuttelemaltaan ’venäläiseltä’ piialta Anna Lukantyttäreltä. Ju-

ho oli leikkauttanut hiuksensa voidakseen olla turvassa streltsien vainolta. Lisäksi 

hän kielsi kääntyneensä ortodoksiksi. Käräjätuvan rahvas ei myöskään uskonut Ju-

hon ortodoksisuuteen, koska ”hänen tukkansa oli leikattu pois ja hän kantoi venä-

läistä ristiä, mitä Venäjällä ei sallita sille, joka on toista uskontoa”.88

 Juho Koukku tuomittiin hevosvarkaudesta, mutta tuomari hyväksyi käräjärah-

vaan vakuutuksen Juhon epäaidosta ortodoksisesta uskosta ja vapautti tämän syyt-

teestä uskonnon vaihtamisesta. Päätöksessä todettiin hänen kantaneen venäläiseltä 

piialta saamaansa venäläistä ristiä vain tottumuksesta.89 Kruunun edustajat olivat 

tietoisia vieraan uskonnon tavoista ja symboleista. Ruotsinkieliset käsitteet Nation 

ja troo oli myös niputettu yhteen ”venäläisen” kanssa. Kruunun edustajalla oli selvä 

käsitys siitä, kuka oli aito venäläinen ja kuka yritti verhoutua tämän ’kansan’ edus-

tajan kaapuun välttääkseen rangaistuksen tässä yhteydessä käsitellystä hevosvarkau-

desta. Juho Koukku yritti ilmeisesti sulautua muiden ortodoksien joukkoon, mi-

kä antoi luterilaiselle esivallalle aiheen epäillä hänen kääntymistään ortodoksiseen 

uskoon. Tarkkanäköiset kruunun virkamiehet eivät kuitenkaan langenneet Juhon 

juoneen, vaan saivat tämän tuomittua hevosvarkaudesta. Samalla Juho tosin selvisi 

”kuiville” vielä ankarammasta rangaistuksesta, joka olisi seurannut kääntymisestä 

ortodoksiseen uskoon.

2.5. Kansakunta-käsitteen eri merkitykset

Edellä esitettyjen rahvaan laatimien tai laadituttamien asiakirjojen perusteella na-

tion-termillä olisi korostettu oman ryhmän erillisyyttä suhteessa ’toiseen’ uskonnol-

liseen ryhmään. Tässä katsannossa huomionarvoiseksi kansakunta-käsitteen tekee 

sen yhteydessä tai määreenä mainitut ’kansojen’ nimitykset, kuten venäläiset, suo-

malaiset tai inkeriläiset. Käsitteen merkityssisältö oli tuona aikana erilainen kuin 

1900-luvulla, jolloin se liitetään kansakuntien rakentumisprosessiin lähinnä natio-

nalismin näkökulmasta. Keskeisin kysymys on se, voidaanko kyseiseen käsitteeseen 

liittää yleispäteviä merkityksiä 1600-luvun kontekstissa? Miten nämä rahvaan ja esi-

vallan laatimista asiakirjoista saadut tiedot nationin käytöstä suhteutuvat myöhem-

min tutkimuksessa luotuihin tulkintoihin varhaisen uuden ajan ’kansakunnista’ ja 

”kansakunnan” käsitteestä? Erityisesti ruotsalaiset tutkijat ovat käyneet keskustelua 

siitä, missä määrin kansallisuus ja kansakuntakäsitys oli omaksuttu Ruotsin valta-

kunnassa, kuitenkin lähinnä 1700-luvulla. Näkemysten rajalinja on mennyt siinä, 

 88 Kaprion läänin ylimääräiset käräjät 11.7.1696. s. 292–293. ff 9. ”[…] Men alle gåfwo tillswars, att 
ingen förtijden derom någon annan effterrättelsse haar än att de sådan misstancke till honom 
dragit, for det hans håår warit afklipte och att han burit ett Rykst kårs, hwilket i Ryssland intet 
skall bijdas eller dem tillåtas, som af annan Religion äre. […]”.

 89 Kaprion läänin ylimääräiset käräjät 11.7.1696. s. 296–297. ff 9. ”[…] att han det Ryska kårset, 
som han on halsen hafft, af ingen annan än den Ryske Pijgan som honom från Awat by någon 
tijdh fölgdt, bekommit, dett han allenast för en sedwana burit; […]”.
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ovatko esimerkiksi suomalaiset käsitetty osaksi kansallista yhteenkuuluvuutta vai 

sen ulkopuolelle.90

 Ongelma tutkittaessa eliitin tai rahvaan käsityksiä on itse sana nation. Sen avul-

la kuvattu varhaisen uuden ajan ihmisen ”mentaalinen maisema” hahmottuu nyky-

ajan tarkkailijalle varsin vajavaisena, koska käsite nation ymmärretään usein natio-

nalismin aikana syntyneiden määritteiden kautta.91 Varhaisen uuden ajan tilannetta 

tulisi tarkastella kyseisen ajan lähtökohdista käsin. Vasta nationalismi kokosi eri et-

niset ryhmät territoriaalisen kansallisvaltion alaiseksi, luoden samalla kehitystien 

nykyisenkaltaiselle käsitykselle kansallisista identiteeteistä.92 Eric Hobsbawmin mu-

kaan ”kansakunta” (nation) on kaksijakoinen ilmiö, joka on pääasiassa ylhäältä ra-

kennettu, mutta jota ei voi ymmärtää analysoimatta sitä myös alhaalta päin eli suh-

teessa tavallisten ihmisten olettamuksiin, toiveisiin, tarpeisiin, haluihin ja etuihin. 

Nekään eivät välttämättä ole kansallisia tai nationalistisia.93 Benedict Anderson ko-

rostaa nationin olevan kuviteltu poliittinen yhteisö, luontaisesti rajoittunut ja itse-

näinen. Hänen analyysinsä korostaa kansakunta-käsitteen kuvitteellisuutta. Jonkin 

yhteisön on kuviteltava tai ymmärrettävä itsensä ”kansakunnaksi”, vaikka yhteisön 

kaikki jäsenet eivät tuntisikaan toisiaan. Tämä olisi ollut mahdollista vasta kapitalis-

min, viestintävälineiden kehittymisen eli lähinnä kirjapainotaidon ja kielellisen mo-

nimuotoisuuden katoamisen kautta.94

 Anthony D. Smith liittää ”kansakunnan” kuvitteellisen luonteen vahvasti kollek-

tiiviseen tahtoon ja tunteeseen, mitkä ovat tärkeitä juuri ”kansakunnan” määritte-

lylle ja jatkuvuudelle. Toisin kuin Anderson, jonka mielestä nykyisenkaltainen tie-

donvälitys oli kansakunnan muodostumiselle tärkeä, Smith korostaa sitä, että myös 

kansakunnat liittävät yhteen uskon ja etniset yhteisöt muodostaakseen ”uusia syn-

teesejä”, jotka ottavat vaikutteita aiemmista uskonnollisista käsityksistä, moraalista 

ja pyhistä riiteistä. Toisin sanoen kansakunnan muodostumisessa on kyse sekä ku-

vitteellisuudesta että vanhoista uskon ja moraalin arvoista ponnistavista kansallisista 

riiteistä, jotka artikuloidaan tunnustuksellisen uskonnon kautta.95 Varhaismoderni 

konglomeraattivaltio ei kuitenkaan täyttänyt näitä kriteereitä ainakaan tiedonväli-

tyksen osalta. Sen ’kansallinen identiteetti’ perustui tunnustukselliseen uskontoon, 

eikä nation-käsitteeseen liitetty vielä nationalismiin viittaavia merkityksiä.

 Keskeiseksi siis nousee nation-käsitteen merkityssisältö. Nation-sana johdetaan 

sanasta natio, jolla oli jo Rooman aikana eri merkityksiä. Tuolloin se tarkoitti vieras-

 90 Nordin 2000; Eng 2001, s. 291–296; Liikanen 2003, s. 269. Pasi Ihalainen on analysoinut katta-
vasti nation-termin merkityksiä lähinnä 1700-luvun englantilaisissa, hollantilaisissa ja ruotsalai-
sissa protestanttisissa saarnateksteissä. Ihalainen 2005(a), s. 18.

 91 Bo Lindbergin mukaan käsite ”protonationalismi” kuvaa parhaiten varhaismodernia kansallis-
tunnetta, johon liittyi oleellisena patriotismi. Lindberg 2006, s. 124.

 92 Tägil 1995, s. 10–11. Termi määritellään modernilla tapaa englannin kielessä seuraavasti: tiet-
ty ihmisryhmä, jolla on yhteinen alkuperä, kieli, kulttuuri tai traditiot, esimerkiksi valtion asuk-
kaat, Amerikan intiaanien heimo tai heimojen liitto, joukko ihmisiä tai eläimiä, pakanallinen ja 
ei-juutalaiset tai pakanat. The Wordsworth Concise English Dictionary (1994). s. 643. Varsinkin 
viimeiset käsitteen merkityksen määrittelyt ovat samat kuin termin ”ethnick” tapauksessa. 
Ks. Kidd 1999, s. 34–35.

 93 Hobsbawm 1994, s. 19.
 94 Anderson 1991, s. 5–7 ja 42–46.
 95 Smith 2003, s. 20–23.
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ta heimoa ja ihmisiä, rotua, sukua tai luokkaa. Keskiajalla sitä käytettiin latinalaisissa 

teksteissä, joissa se sai uusia merkityksiä riippuen asiayhteyksistä. Keskiajalla sanaa 

natio käytettiin Rooman kirkon kannalta vieraista pakanakansoista. Sanan Rooman 

aikaiset merkitykset säilyivät myöhemminkin, koska oppineiden keskuudessa latina 

oli vielä yleisesti käytössä. Yleensä sanalla tarkoitettiin lähinnä tiettyä, rajattua ih-

misryhmää. Keskiajan ihmiset eivät mieltäneet maiden, ihmisten ja heimojen välisiä 

rajoja niin selkeästi kuin nykyisin. Ennen nykyisten kansallisvaltioiden syntyä ihmi-

set tunsivat kuuluvansa enemmän siihen kylään, kaupunkiin tai jopa provinssiin, 

missä he asuivat. Hagen Schulzen mukaan natio tarkoitti lakien määräysten alaista 

yhteisöä, johon yksilö kuului syntymänsä perusteella.96

 Sisällöllisesti sana on siis saanut aikojen kuluessa useita merkityksiä antiikin la-

tinassa, romaanisissa ja germaanisissa kielissä. Tässä on kuitenkin syytä tarkastella 

sitä, mitä perussanalla natio on tarkoitettu erityisesti latinassa. Sana natio (= kan-

sa, kansanheimo) on peräisin sanasta nascor eli ”syntyä”. Jonas Nordin selittää na-

tio-sanan tarkoittaneen suurta määrää ihmisiä, joilla oli yhteinen alkuperä. Hänen 

mukaansa natio olisi kuitenkin ollut rajaavampi käsite kuin esimerkiksi gens, mi-

kä käännettynä tarkoittaa heimoa, sukua tai sukukuntaa. Käsitteet saattoivat kuva-

ta myös uskonnollisten tapojen ja yhteisen syntyperän yhdistämiä perheitä. Suku-

laisuuden merkitys käsitteen sisällön kannalta ei ole ollut perusteeton. Ylimykset 

saattoivat muodostaa nation, minkä vastakohtana oli civitas. Toisaalta pakanat, bar-

baarit ja vääräuskoiset saattoivat muodostaa ’kansakuntia’ (nationes). Arkisessa kie-

lenkäytössä käsitteitä kansa, kansakunta ja valtio on käytetty ja käytetään edelleen 

synonyymeinä. Nation-sanan merkitysten voi katsoa vaihdelleen kunkin aikakau-

den mukaan. Varsinkin 1600-luvulla sen ajateltiin tarkoittavan kansakuntaa, mitä ei 

kuitenkaan ymmärretty sen nykyisessä, modernissa merkityksessä. Ruotsissa ’kan-

san’ käsitteen ulottuvuudet määritteli Olaus Rudbeck vuonna 1679. Niitä olivat al-

kuperä, kieli, kotimaa, lait, tavat ja hallinto sekä kansan fyysiset piirteet, vaatetus, 

asunto ja tavat.97

 Voidaan todeta Marko Lambergin keskiajan lähtökohdista lähtevää tulkintaa 

mukaillen, että alueellista tai kansallista kokonaisuutta merkitseviin termeihin, ku-

ten folk, land, natio, patria, terra ja rike, sisältyi häilyviä merkityksiä, ja niillä viitat-

tiin eri yhteyksissä eri asioihin. Vasta kuninkaanvallan kasvu liitti termeihin kan-

sallishengen levittämisen. Esimerkiksi termi folk liitettiin 1700-luvun Ruotsissa 

säätyihin, joille kansa oli luovuttanut valtansa. Toisaalta Kustaa III:n retoriikkaan 

sisältyi ajatus säätyjen ja kansan tahdon erillisyydestä.98

 Ruotsissa latinan sana natio oli ollut käytössä jo 1500-luvulla, ja termillä tar-

koitettiin valtakunnassa asuvia ihmisiä. Seuraavalla vuosisadalla sanasta johdettuun 

 96 Kemiläinen 1964, s. 13–15; Schulze 1996, s. 99–100; Kemiläinen 2005, s. 249; Lindberg 2006, 
s. 127.

 97 Latinalais-suomalainen sanakirja (Helsinki 1955), s. 313 ja 480–482; Kemiläinen 1993, s. 33; 
Schulze 1996, s. 99; Manninen 2000, s. 95; Nordin 2000, s. 21–22 ja 443; Katajala 2005, s. 238.

 98 Lamberg 2002, s. 34; Saastamoinen 2003, s. 51; Nygård 2005, s. 225–233. Ruotsin akatemian sa-
nakirjan mukaan (SAOB) ”nation” liittyi sellaisiin käsitteisiin kuten syntymä, suku ja kansa. 
Kansa-käsitteeseen sisältyi ihmisten yhteinen alkuperä, kieli, kulttuuri, asuminen samassa maas-
sa, yhteinen hallinto ja tunne yhteenkuuluvuudesta. Nationilla voitiin myös tarkoittaa maakun-
nan tai provinssin asukkaita. Yliopisto-opiskelija kuului yleensä johonkin nationiin.
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nation-termiin ei vielä liitetty juuri nykyisenkaltaisia kansallisia merkityksiä. Sanalla 

ei ollut tarkkaa, eikä vielä poliittistakaan sisältöä. Sillä viitattiin termin latinalaisen 

merkityksen mukaan etnisiin ja kielellisiin, oman maansa ulkopuolella asuviin ih-

misryhmiin, jotka elivät vähemmistöinä Ruotsin kaupungeissa. Lisäksi termillä oli 

usein halventava merkityssisältö. Natio-termiä käytettiin ’kansasta’ etnisessä mer-

kityksessä.99 Nationiin viittaaminen toimi lähinnä ’toisten’ väestöryhmien erotte-

lun välineenä. Näiden väestöryhmien rajat eivät välttämättä noudatelleet valtioiden 

rajoja. Teksteissä sanaa käytettiin juuri käsiteltäessä vieraita ’kansakuntia’. Vuoden 

1686 kirkkolaki kehotti pappeja välttämään poliittisia merkityksiä kantavia latina-

laisia sanoja ja termejä, tarkoittaen myös nation-termin käyttöä. Kirkkolaissa termi 

nation esiintyi vain silloin kun puhuttiin vieraista kansakunnista.100

 Terminä nation tuli käyttöön protestanttisessa Englannissa ”kansallistetun” Raa-

matun kautta, jossa kyseistä sanaa viljeltiin paljon. Liturgisissa, englanninkielisis-

sä teksteissä nation-termi oli selvästi esillä ja tuli osaksi alamaisten arkipäivän elä-

mää. Sillä pyrittiin luomaan alamaisten mieliin varhaista kansallista identiteettiä, 

joskin muista lähtökohdista kuin modernissa nationalismissa. Englannissa taustalla 

vaikutti voimakas paavinuskoisuuden vastustaminen, koska katolinen Manner-Eu-

rooppa koettiin oikeaoppisen protestantismin päävastustajaksi.101

 Nation-käsite ei sinällään ole kaukana käsitteestä ethnos, koska kreikankielises-

sä Uudessa Testamentissa ethnos-käsite on merkitykseltään lähempänä kansakun-

taa kuin heimoa tai sukukuntaa. Englanninkielisiin raamattuihin sana käännettiin 

kansakunnaksi (nation). Kristinusko tunnusti mahdollisuuden useiden kristittyjen 

valtioiden olemassaolosta, mutta ei sitä, että kansakunnista tulisi yksi kristitty kan-

sakunta käännytyksen jälkeen. Tässä raamatulliset tekstit eroavat Koraanista, jos-

sa korostetaan, että kaikki ihmiset muodostavat yhden kansakunnan. Islam ei salli 

useiden kansakuntien olemassaoloa uskovaisten joukossa. Sen sijaan Uusi Testa-

mentti hyväksyy mahdollisuuden useista kristityistä kansakunnista. Tämä Raama-

tun ja Koraanin välinen painotusero kansakunta-käsitteen käytössä vaikutti osal-

taan siihen, että Euroopassa sanaa käytettiin kirkollisissa toimituksissa ja sillä saattoi 

olla vaikuttavuutta kuulijoiden joukossa.102

 Eric Hobsbawm pyrkii määrittelemään sanan ennen Espanjan Akatemian sana-

kirjan vuoden 1884 painosta, jolloin sana nación sai jo moderneja merkityksiä. En-

nen kyseistä vuotta sana tarkoitti provinssien asukkaiden kokonaisuutta, maata tai 

kuningaskuntaa ja myös ulkomaalaista. Myöhemmin määritelmään tuli keskeiseksi 

osaksi ylimmän ja yleisen valtiovallan rooli. Hobsbawm arvelee termin ”kansakun-

ta” alkuperäisen merkityksen viittaavan syntymään (naissance), syntyperään (ex-

traction) ja rankiin (rang). Mikäli nämä käsitteet liitettiin ihmisjoukkoon, kyseessä 

tuskin oli valtion muodostama ihmisjoukko. Hallitsijat ja heidän sukulaisensa saat-

toivat kuitenkin muodostaa ’valtion’. Merkitysyhteys ’kansan’ ja natie-sanan välillä 

alkoi syntyä vasta 1500-luvulla. Keskiajalla ranskankielinen natie tarkoitti syntymä- 

ja sukuyhteyttä. Sanan johdannaiset kehittyivät kuvaamaan suljettuja ryhmiä, joi-

 99 Lindberg 2006, s. 132.
 100 Ihalainen 2005(a), s. 434–436.
 101 Ihalainen 2002, s. 78–79 ja 86–88.
 102 Bouchard 2001, s. 101–102.
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den oli tarkoitus erottautua muista samoissa yhteyksissä esiintyvistä ryhmistä. Näitä 

olivat killat, korporaatiot ja erityisesti vierasmaalaiset, kaupungeissa asuneet kaup-

piaat. Sanalla on alettu korostaa syntymäpaikkaa tai alkuperäaluetta, ja ranskassa 

sanan vastine on provinssi.103 Akateemisessa ranskalaisessa sanakirjassa vuodelta 

1694 nation määriteltiin yhteisen maan asukkaiksi, jotka elävät samojen lakien alai-

suudessa ja käyttävät samaa kieltä.104

 Nation-käsitteellä on takanaan pitkä historia ja sitä on käytetty ainakin englannin 

kielessä useammassa merkityksessä. On myös huomioitava se, että kyseisen käsitteen 

ja etnisyyden käytöllä on samankaltaisia piirteitä. Molemmat korostavat tietyn ryh-

män kulttuurista samankaltaisuutta ja pyrkivät rajaamaan ’toiset’ ulkopuolelle. Ero 

näiden käsitteiden välille syntyy niiden suhteesta valtioon. Kansallinen korostaa po-

liittisten ja kulttuuristen rajojen yhdenmukaisuutta. Sitä vastoin etniset ryhmät eivät 

halua hallitavakseen territoriaalista valtiota. Toisaalta etnisen ryhmän johtajien teh-

dessä aloitteita oman valtion luomiseksi, kansallisuusaate saa syntynsä.105

 Erkki Lehtinen on yhtenä ensimmäisistä suomalaisista tutkijoista pyrkinyt hah-

mottamaan kansallisuuden käsitettä varhaisella uudella ajalla. Määrittelyssään hän 

ei sulje pois ”yhteisen verenperinnön”, kielen ja tapojen vaikutusta ihmisyhteisön si-

säisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Kielikään ei ollut kansallisuutta määräävä teki-

jä. Lehtinen tosin myöntää, että uskonto näytteli suurempaa osaa ihmisten käyttäy-

tymisessä kuin kansalliset tekijät 1600-luvulla. Hän on päätynyt seuraavanlaiseen 

tulkintaan todetessaan: ”Kieli ja kansakunta ovat suuressa määrin poliittisia ja si-

vistyksellisiä, ts. historiallisia käsitteitä, ne ovat syntyneet historiallisten tekijäin yh-

teistuloksena.”106 Toteamuksessa voi havaita viitteitä siitä olettamuksesta, että kansa-

kunta on rakennettu ylhäältäpäin ohjattuna aatteellisena konstruktiona.

 Daniel Jusleniuksen on katsottu luoneen käsitteellisenä konstruktiona kansakun-

nan, erityisesti suomalaisen kansakunnan, teoksessaan Vindiciae Fennorum vuonna 

1703. Kuitenkin teoksen käsitehistoria oli yhteydessä ennemminkin antiikkiin kuin 

senaikaiseen Eurooppaan. Teos syntyi monikulttuurisessa ja -kielellisessä Ruotsin 

valtakunnassa. Ruotsin suurvalta-ajan mentyä Jusleniuksen käsitys ”suomalaises-

ta kansakunnasta” ei kadonnut. Suomesta Uppsalan yliopistoon pakolaisina tulleet 

ylioppilaat saattoivat jatkaa Turussa keskeytyneitä opintojaan. Heidät luettiin Jus-

leniusta suppeammassa merkityksessä ”suomalaiseen kansakuntaan”. Merkitys sa-

maistui ylioppilaiden natioon, joka vanhoissa yliopistoissa tarkoitti osakuntia. Yli-

oppilaat jakaantuivat eri ”kansakuntiin” puhumansa kielen ja lingvistisen ryhmän 

perusteella. Sana ”kansakunta” (natio) esiintyi monta kertaa Jusleniuksen tekstis-

sä. Teoksessa korostettiin erityisesti koko kansankunnan (nationi toti) kiitollisuutta 

piispa Johannes Gezelius nuorempaa kohtaan.107 Daniel Jusleniuksenkaan muotoi-

lemaa koko kansakunnan kattavaa identiteetin käsitettä ei tule käsittää modernissa 

merkityksessä. Juha Manninen toteaa, että kyse oli pikemminkin esimodernin et-

nisen yhteisön itsemäärittelystä. Syntyperän ja kasvatuksen pitäminen kansakun-

 103 Hobsbawm 1994, s. 23–25.
 104 Bell 2001, s. 5–6.
 105 Eriksen 1996, s. 30.
 106 Lehtinen 1961, s. 299–301.
 107 Tämä kolmen sivun mittainen ylistys Gezeliukselle ei sisälly Juhani Sarsilan suomennokseen. 

Ks. Juslenius 1994 (1703).
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taan kuulumisen kriteerinä päti Jusleniuksen mukaan niin eliitin kuin rahvaan pa-

rissa.108

 Jaak Naber pitää esivallan lanseeraamaa nation-käsitettä ideologisena alkuna 

keskittämiselle ja yhtenäistämispyrkimyksille Ruotsin valtakunnassa. Hänen mu-

kaansa sen aikaista nationilla tarkoitettua kansakuntaa ei voi kuitenkaan verrata sen 

enempää keskiaikaiseen kuin nationalismin aikaiseen kansakuntaan. Olisi puhutta-

va ”kansallistunteesta” tai ”feodaalis-valtiollisesta nationalismista” varhaisen uuden 

ajan merkityksessä, eikä modernin nationalismin kautta. Naberin mukaan 1500- ja 

1600-lukujen ”kansallistunne” pohjautui etnis-kielelliseen yhtenäisyyteen, ja se oli 

sidoksissa valtioiden taloudelliseen kehitykseen alueellisista konglomeraateista koh-

ti taloudellisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia.109

 Pasi Ihalainen suhtautuu kriittisesti siihen, että varhaisella uudella ajalla käy-

tettyjä termejä voitaisiin analysoida moderneissa sosiaalitieteissä luotujen käsittei-

den kautta. Hän ottaa esimerkiksi ’kansallisen identiteetin’ määrittelyn. Ensisijaisen 

tärkeää olisi välttää anakronistiset tulkinnat siitä, että nationalismi olisi ilmennyt 

Euroopassa jo ennen 1700-lukua. Ihalainen painottaa sitä, että todellista hyötyä 

historiallisten käsitteiden käytössä ei saavuteta selittämällä varhaisen uuden ajan 

todellisuutta modernilla tapaa käsitetyn kansallisen identiteetin kautta, vaan re-

konstruoimalla ja analysoimalla niitä merkityksiä, joita aikakauden ihmiset liitti-

vät esimerkiksi termiin nation. Käsitteiden semanttiset kentät saattoivat muuttua 

paljonkin ajan kuluessa. Huolellisella lähteiden asiayhteyksiä huomioonottavalla se-

manttisella analyysillä voidaan kuitenkin rekonstruoida avaintermeihin liitetyt eri 

merkitykset ja osoittaa niissä tapahtuneet muutokset. Ihalaisen mukaan käsitettä 

”kansallinen identiteetti” voi kuitenkin käyttää tietyin varauksin. Termiin voi viita-

ta eliitin tarkoittamassa merkityksessä silloin kun kysymys oli yhteenkuuluvuuden 

tunteen luomisesta.110

 Käsitteen natio ei ole katsottu saaneen vielä 1700-luvullakaan nationalismiin 

liitettäviä merkityksiä. Aikakauden johtaviin oppineisiin kuulunut H. G. Porthan 

käytti suomalaisista kansakunnan käsitettä 1780-luvun luennoissaan. Siihen ei liit-

tynyt kuitenkaan mitään valtionmuodostukseen liittyvää tulevaisuuden perspektii-

viä. Hänelle kansakunta-käsite oli ennen kaikkea etninen. Ilmaus hela Nationen tar-

koitti vain suomea äidinkielenään puhuvia. Ilkka Liikanen toteaa, ettei Ruotsin ajan 

loppukauden kansa- ja kansakunta-käsitteiden käyttö tarjoa lisätodistuksia siitä, et-

tä maanlakien poliittinen ja 1700-luvun etninen kansa-käsite olisivat kohdanneet 

modernin kansakunta-ajattelun muodossa. Vanhastaan Ruotsin valtakunnassa oli 

vallalla vanhojen lakitekstien ajattelutapa, jonka mukaan hallitsijan vallan oikeutus 

perustui kansan suostumukseen.111

 Eri tutkijoiden näkemyksissä korostuu kauttaaltaan se, miten nation-käsite on 

saanut hyvin monitulkintaisia merkityksiä. Yhteistä näille käsityksille on kuitenkin 

käsitteen välineellinen merkitys eri ihmisryhmiä luokittelevana tekijänä, mikä il-

menee Upsalan yliopiston ylioppilaiden tapauksessa. Käsitteen liittäminen syntype-

 108 Hobsbawm 1994, s. 25; Schulze 1996, s. 105–106; Manninen 2000, s. 81–82, 95–96 ja 213–214.
 109 Naber 1995, s. 5–6.
 110 Ihalainen 2005(a), s. 10–11.
 111 Manninen 2000, s. 235–239; Liikanen 2003, s. 263–269.
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rään tai muuhun sukulaisuuteen viittaavaan ei toimi kaikissa ’kansakunnan’ määrit-

tämisen tapauksissa, koska ’kansakunnaksi’ luokitellun ihmisryhmän jäsenet eivät 

olleet välttämättä sukulaisia keskenään. Näissä nationin määritelmissä on se yhtei-

nen piirre, että käsite liittyi tietyn ihmisryhmän rajaamiseen ’toisista’. Vaikka myö-

hemmän tutkimuksen tulkinnoista nousee esiin nationin liittäminen jonkinlaiseen 

’protonationalismiin’, niin keskeistä on käsitteen liittyminen ihmisryhmän yhteen-

kuuluvuuden tunteeseen, mikä ilmenee myös varhaisen uuden ajan lähdeaineiston 

 perusteella.

 Keskeisin merkitys nationin käytössä on ollut myös sen liittyminen ’toiseuden’ 

ymmärtämiseen ja määrittämiseen. Voidaan kuitenkin yleistäen todeta, että natio-

nilla tarkoitettiin tiettyä laajempaa ihmisyhteisöä, jolle oli annettu jokin hyvin ylei-

nen ’kansaa’ kuvaava määre. Esivallan näkökulmasta johonkin ’kansakuntaan’ kuu-

luminen ei estänyt olemasta lojaali Ruotsin kuninkaan alamainen. Tämän kaltainen 

suhtautuminen oli välttämätöntä niinkin ’monikansallisessa’ valtakunnassa kuin 

Ruotsissa 1600-luvulla.112 Tärkeintä oli se, mitä uskontoa alamainen tunnusti, eli 

tässä tapauksessa luterilaisuutta. Tässä prosessissa ei puututtu tämän väestöryhmän 

etnisiin tunnusmerkkeihin.

2.6.  Johannes Gezeliuksen käsitys 
 inkerikkojen ja vatjalaisten
  alkuperästä

Narvan superintendentti Johannes Gezelius nuorempi perusti suhtautumisensa 

suomensukuisia kieliä puhuneita inkerikkoja ja vatjalaisia kohtaan omaan ”tutki-

mukseensa” heidän alkuperästään. Gezelius nojautui päätelmissään suuressa mää-

rin Olaus Rudbeckin teokseen ”Atlantica”. Voisiko hänen näkemystensä kautta sanoa 

jotakin yleispätevää siitä, mihin eliitin käsitykset ’kansojen’ alkuperästä perustuivat? 

Näihin Gezeliuksen pohdintoihin on syytä perehtyä, jotta voidaan hahmottaa sitä, 

miten hänen käsityksensä Ruotsin valtakunnassa eläneistä väestöryhmistä muotou-

tuivat. Hän perusteli laajasti inkerikkojen ja vatjalaisten johdattamista luterilaiseen 

uskontoon kirjoittamassaan muistiossa, johon on viitattu useissa tutkimuksissa. Ky-

seistä muistiota on käytetty seuraavassa, tulkittaessa Gezeliuksen ajaman käännytys-

politiikan perusteita. Siihen sisältyy myös muuta ainesta, jonka avulla voi hahmot-

taa niitä ’kansojen’ ja väestöryhmien tunnusmerkkejä, joita Gezelius piti tärkeinä.113

 Johannes Gezelius perusteli voimakkaasti sitä, miksi inkerikkoja ja vatjalaisia tu-

lisi kohdella hänen määrittelemiensä periaatteiden mukaan. Inkerikot ja vatjalaiset 

olivat olleet alun perin ”luterilaisia”, ja venäläiset olivat käännyttäneet heidät orto-

doksiseen uskontoon, minkä johdosta he olivat sekoittuneet muun venäläisen väes-

tön keskuuteen. Tärkeä ”todiste” inkerikkojen ”suomalaisesta” alkuperästä oli hei-

dän asuinalueensa. Gezeliuksen perusteluissa juuri maantieteellisillä seikoilla oli 

tärkeä sija. Hän vertaili Inkerinmaata, Viroa ja Liivinmaata keskenään ja huomi-

oi niiden maantieteellisen läheisyyden, koska näitä maita eivät erottaneet toisistaan 

 112 Lindberg 2006, s. 135.
 113 Mikkola 1932, s. 1–2; Isberg 1973, s. 108–109; Väänänen 1987 s. 20; Väänänen 1991, s. 86.
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vuoret, joet tai erämaat. Huolimatta maiden maantieteellisestä läheisyydestä, niissä 

puhuttiin kuitenkin eri kieliä. Gezeliuksen mukaan Inkerinmaan sijainti lähellä Vi-

roa ja Suomea oli todiste siitä, että inkerikot ja heidän esi-isänsä olivat tulleet Suo-

mesta. Sisämaassa ja Venäjän rajan läheisyydessä asui pelkästään venäläistä väestöä. 

Sinne olivat myös suomalaiset siirtolaiset asettuneet sodan jälkeen.114

 Kaarle X Kustaan Venäjän-sota vuosina 1656–1658 oli tärkeä ajankohta teorian 

kannalta. Gezeliuksen mukaan tuolloin tapahtui jopa suomalaisten siirtolaisten se-

koittumista venäläiseen ja erityisesti inkerikko- ja vatjalaisväestöön. Nämä Suomes-

ta Inkerinmaalle paenneet tai pakkosiirretyt, suurimmaksi osaksi ’rikolliset ainekset’ 

olivat piiloutuneet edellä mainittujen väestöryhmien pariin. Tämän jälkeen venäläi-

set papit olivat houkutelleet heidät ortodoksiseen uskoon, praasniekkoihin, paastoi-

hin ja muuhun taikauskoon ”saatanan juonien avulla”. Gezelius ei olettanut kään-

tymisen johtuneen niinkään ’rikollisen aineksen’ ominaisuuksista, vaan ”ihmisen 

turmeltuneesta luonnosta, joka voi äkkiä kääntyä Jumalaa vastaan”. Gezelius toteaa, 

että ”nämä venäläisiksi tekeytyneet suomalaiset olivat kääntymisensä takia vielä pa-

hempia pettureita kuin muut ruotsalaisen esivallan ortodoksialamaiset”. Tämän li-

säksi he pettivät myös venäläiset, koska eivät olleet alun perin ortodokseja, vaan lu-

terilaisia.115

 On vaikea sanoa, kuinka paljon totuutta sisältyi Gezeliuksen väittämiin suoma-

laisista käännynnäisistä. Hän itse puhui ”muutamista sadoista suomalaisista ja vi-

rolaisista”, joita ei voinut tarkasti nimetä. Inkerinmaa oli suuren Suomesta tulleen 

siirtolaisuuden kohde 1600-luvulla, ja joukossa on ollut myös rikollista ainesta.116 

On mahdollista, että piiloutumista ortodoksiväestöön ja kääntymistä ortodoksiseen 

uskoon oli tapahtunut, mikä oli johtanut ajan kuluessa ehkä toisen kulttuuripiirin 

elämäntavankin omaksumiseen. Olennaisinta Gezeliuksen perusteluissa on kuiten-

kin havaita se, että hän todisteli tämän suomalaisen väestöaineksen sekoittumisen 

inkerikko- ja vatjalaisväestöön vahvistavan kyseisen väestöryhmän ”suomensukui-

suutta”. Johannes Gezeliuksen ajatuksissa suomenkielisen inkerikko- ja vatjalais-

väestön luterilaistaminen sai ilmeisesti vielä vankempia syitä siitä, että näiden jou-

kossa saattoi elää useammassakin sukupolvessa 1600-luvulla Suomesta muuttaneita 

 siirtolaisia.117

 Olettaessaan inkerikkojen ja vatjalaisten sekoittuneen venäläisväestöön Johannes 

Gezeliuksella oli kyky tunnistaa tämä väestöryhmä erilliseksi venäjänkielisestä orto-

doksiväestöstä. Hänen mielestään heidän vaatetuksensa ja elämäntapansa poikkesi-

vat venäläisten vastaavista. Muukin inkerikkoihin ja vatjalaisiin liittyvä, mitä Geze-

lius ei tarkemmin määritellyt, oli osoituksena siitä, että he eivät olleet peräisin tästä 

”itäisestä väestä” (Ostrefålk). Kaikki inkerikkojen ja vatjalaisten ominaisuudet viit-

tasivat ”suomalaiseen” alkuperään (uhrsprunget, det dhe hafwa af fi nnarne) ja siihen, 

että venäläiset olivat käännyttäneet heidät ortodokseiksi luterilaisesta uskosta. Ge-

 114 Superintendentti Johannes Gezelius kanslianeuvostolle 21.11.1685. Liite b. Livonica II, 
vol. 202. RA.

 115 Superintendentti Johannes Gezelius kanslianeuvostolle 21.11.1685. Liite b. Livonica II, 
vol. 202. RA. Ks. Forsström 1890, s. 28; Mikkola 1932, s. 1–2.

 116 Saloheimo 1991, s. 67–82.
 117 Superintendentti Johannes Gezelius kanslianeuvostolle 21.11.1685. Liite b. Livonica II, 

vol. 202. RA.
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zelius oletti heidän muuttaneen Suomesta Inkerinmaalle lain rikkomusten vuoksi. 

Siksi he olivat yrittäneet sekoittautua venäläisiin ja näiden uskontoon välttääkseen 

kiinnijoutumisen ja palauttamisen Suomeen. Inkeriläiset tilanomistajat edesauttoi-

vat tätä asiaa, jotta olisivat saaneet, Gezeliuksen sanoin, orjatyövoimaa. Johannes 

Gezelius halusi esiintyä inkerikkojen ja vatjalaisten ”pelastajana”.118

 Yksi Olaus Rudbeckin kansan käsitteelle antama ulottuvuus eli aineellinen kult-

tuuri näkyy tässä väestöryhmän ominaispiirteiden tunnistamisessa. Aineelliseen kult-

tuuriin luettiin juuri vaatteet, esineet ja asumukset.119 Erityisesti yksilön vaatetuksen 

hahmottaminen tietyn ihmisryhmän tunnusmerkiksi osoittaa sen, että yhteiskun-

nallisella eliitillä oli kyky käyttää aineellisen kulttuurin tunnusmerkkejä luokitelles-

saan rahvasta tiettyihin etnisiin ryhmiin huolimatta näiden uskonnollisesta taus-

tasta. Tällä tavalla oppineet kirkonmiehet ja maallinen esivalta pystyivät tekemään 

tarkempia luokituksia kuin pelkkään uskontotaustaan viittaamalla. Uskon to oli esi-

vallalle ennen kaikkea yleinen alamaisuuden ja henkisen lojaliteetin  määrittäjä.

 Historiallinen ulottuvuus oli myös osana Gezeliuksen ajatuksia ja perusteluita. 

Hänen mukaansa inkerikkojen ja vatjalaisten asuttamaa seutua kutsuttiin ruotsin 

ja suomen kielillä Inkeriksi. Novgorodin vahvistuttua venäläiset olivat ulottaneet 

 vaikutusvaltansa sinne ja alkoivat myös käännyttää alkuperäisasukkaita ortodoksi-

seen uskoon. Venäläiset kutsuivat aluetta nimellä Ižora. Heidän kartoissaan Inke-

rinmaa oli Ižoran pogosta, jota halkoi Ižorajoki. Gezelius oli tietoinen siitä, että 

 Inkerinmaa oli inkeriläisten, joita venäläiset kutsuivat ižoreiksi, vanhin ja varsinai-

nen asuinpaikka. Kuitenkin myös tässä Gezelius vetosi Inkerinmaan asukkaiden 

puhumaan suomen kieleen, mikä olisi todistanut heidän ”suomalaisuudestaan” ja 

aiemmasta kuulumisestaan Ruotsin ja Suomen alaisuuteen ennen kuin heidät oli 

käännytetty ortodoksiseen uskoon. Vatjalaisia pidettiin myös alkuperältään ”suo-

malaisina”. Venäläiset taas kutsuivat heitä tšuudeiksi. Vatjalaiset olisivat olleet al-

kuperältään samoja votjakkien kanssa. Gezeliuksen mukaan suomenkieliset orto-

doksit, tarkoit taen inkerikkoja ja vatjalaisia, vetosivat tähän, jotta heitä olisi pidetty 

aitoina venäläi sinä.120

 Tällä muistiollaan Johannes Gezelius pystyi perustelemaan itselleen ja muil-

le käännytyspolitiikan välttämättömyyden Inkerinmaalla. Gezelius käytti taitavas-

ti hyväkseen aikakauden ”tieteellistä” tutkimusta todistellessaan, kuinka tarpeellista 

suomenkielisten ortodoksialamaisten käännyttäminen luterilaisuuteen olisi. Tämä 

käy ilmi jo muistion ingressistä: ”Koska on vaikea löytää jotain tietoa inkerikkojen ja 

vatjalaisten alkuperästä, niin on sopivampaa ja totuudenmukaisempaa, että heidän 

esi-isänsä ovat Suomesta ja Virosta, eivätkä Venäjältä”.121 Siinä Gezelius kertoi omat 

toiveensa ja tutkimuksensa tulokset yhdessä ja samassa lauseessa.

 118 Superintendentti Johannes Gezelius kanslianeuvostolle 21.11.1685. Liite b. Livonica II, 
vol. 202. RA.

 119 Ks. Katajala 2005, s. 238–239.
 120 Superintendentti Johannes Gezelius kanslianeuvostolle 21.11.1685. Liite b. Livonica II, 

vol. 202. RA.
 121 Superintendentti Johannes Gezelius kanslianeuvostolle 21.11.1685. Liite b. Livonica II, 

vol. 202. RA. “Ehuru wäl det är swårt att något wist igen fi nna om Jngrikornes och watialaiser-
nes uhrsprung och härkomst så är det lijkwäl mera probabelt, och sanningen lijkmätigare, att 
dhe eller deras förfäder, äro ifrån Finlandh och Estland, och intet uthur Ryssland.”.
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2.7.  Kieli integroinnin ja erottamisen 
 välineenä

Superintendentti Johannes Gezelius ja kenraalikuvernööri Göran Sperling pyrkivät 

ratkaisemaan Ruotsin suurvallan itäisissä provinsseissa ilmenneen ongelman, joka 

koski sellaisten valloitettujen alueiden säilyttämistä, joiden kieli, tavat ja uskonto oli-

vat erilaisia. Jo Niccolo Machiavelli oli havainnut tämän ongelman Euroopan valloi-

tetuilla alueilla.122 Johannes Gezeliuksen muistioissa ja kirjeissä Ruotsin kuninkaalle 

kielikysymys nousi keskeisesti esille ja se oli tullut ilmi myös Inkerinmaan aikaisem-

man superintendentin Petrus Bångin pohdinnoissa suomenkielisten ortodoksien eli 

inkerikkojen ja vatjalaisten käännyttämiseksi luterilaisuuteen.123 Ratkaiseva tekijä 

oli näiden väestöryhmien venäjän kielen taitamattomuus, mikä johti siihen, että he 

eivät ymmärtäneet ortodoksisen kirkon jumalanpalvelusta ja Gezeliuksen mielestä 

jäivät täten vaille kristillistä opetusta. Tämän väestöryhmän puhuma kieli rajasi hei-

dät pois ”oikeasta” ortodoksisesta venäläisväestöstä, johon ei kohdistettu samanlais-

ta uskonnollista painostusta.124

 Kielikysymyksen kannalta keskeistä oli se, että Johannes Gezelius liitti suoma-

laiset, virolaiset, inkerikot ja vatjalaiset samaan kieliperheeseen, kuitenkin huo-

mauttaen, että virossa puhuttiin turmeltunutta (corrupt) suomea. Virolaisten kiel-

ten samankaltaisuuden perusteella hän väitti näiden muuttaneen Suomesta Viroon. 

Tällä hän halusi taas vahvistaa sitä olettamustaan, että inkerikot ja vatjalaiset olivat 

myös alun perin Suomesta, koska näiden ja virolaisten puhuma kieli oli samankal-

tainen.125 Inkerikkojen ja vatjalaisten kohdalla kyse on ollut mahdollisesti karjalan 

kielen tapaisista murteista, joiden superintendentti on katsonut täyttävän suomen 

kielen kriteerit. 126

 Lisäksi Gezeliuksen mukaan oli järjetöntä väittää inkerikkojen ja vatjalaisten tul-

leen Venäjältä, koska Inkerinmaalla ja Virossa kaikki ymmärsivät samaa kieltä. Tässä 

 122 Machiavelli 1997 (1918), s. 28–29; Vrt. Katajala 2005, s. 224–225.
 123 Petrus Bångin muistio (gravamina och desideria) kuninkaalle, ei päiväystä (1680). Livonica II, 

vol. 202. RA; Isberg 1973, s. 88.
 124 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 5.11.1684. Johannes Gezelius erotteli väes-

töryhmät seuraavasti: ”[…] Eders Kongl. Maij:tz undersåtare, som härtills hafwa hållet sig till 
den Grekiske Religion här i landet, äro af twenne slag; det eena, som iemte Religion kan det 
Ryska språket, antingen allena, eller så fullkomligen, som det till samma Gudz dyrckan nödigt 
är, och därföre kallas rätte Ryssar, […] det andra slaget är det, som kallas Jngrikor och Watial-
aiser, och antingen aldeles intet förstår Ryska, eller och så hehlt ofullkombligen, så att all den 
hoopen icke det ringaste siählegage kan hafwa af den Grekiske Religion, som dheras härtills 
brukade Präster på Ryska föreställa, […]”. Livonica II, vol. 202. RA; Simolin 1912, s. 64–65 ja 
71–77; Lehtinen 1961, s. 325–326; Isberg 1973, s. 89–91.

 125 Superintendentti Johannes Gezelius kanslianeuvostolle 21.11.1685. Liite b. Livonica II, 
vol. 202. RA.

 126 Inkerinmaan ortodoksien suomenkielisyys on hiukan epämääräinen käsite ja heijastelee enem-
mänkin Johannes Gezeliuksen käsitystä heidän puhumastaan kielestä. Vatjalaisten puhuma 
kieli on ollut sukua virolle ja on ollut ilmeisesti sen itäisin murre. Inkerikkojen tai inkeroisten 
kieli on saanut vahvoja vaikutteita suomesta ja vatjan kielestä. Inkeroisen lähisukulaisina on pi-
detty suomen itämurteita ja karjalaa. Sillä on kuitenkin niin paljon omaleimaisia piirteitä, et-
tei sitä voi pitää niin suomen kuin karjalankaan murteena. Kun tässä tutkimuksessa mainitaan 
”suomenkieliset ortodoksit”, sillä tarkoitetaan suomensukuista kieltä puhuneita henkilöitä. 
Leskinen 1991, s. 222–224; Heinsoo 1995, s. 153–154; Virtaranta 1995, s. 24–25; Savijärvi 2001, 
s. 292–293.
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hän vertasi Inkerinmaan asukkaita Pohjanmaalla ja Uudellamaalla asuneisiin ruot-

salaisiin. Vaikka he asuivat Suomen puolella, heidän kielensä ja elämäntapansa oli-

vat selvä todiste heidän ruotsalaisuudestaan. Asuinalueensa perusteella he eivät siis 

olleet suomalaisia. Näiden kaikkien edellä mainittujen perusteiden mukaan Geze-

lius väitti suomenkielisten ortodoksien eli inkerikkojen ja vatjalaisten olleen alun 

perin Ruotsin ja läntisen kirkon alamaisia, jotka oli myöhemmin käännytetty orto-

doksiseen uskoon.127

 Narvassa kenraalikuvernööri Göran Sperling asetti inkerikkojen ja vatjalaisten 

(dhe som kallas Jngrickor och Watialaiser) ortodoksiseen kirkkoon kuulumisen eh-

doksi venäjän kielen osaamisen. Kenraalikuvernööri totesi, että he joko ymmärtävät 

venäjän kieltä ja ortodoksien jumalanpalvelusta tai pitäytyvät ”meidän oppiimme” 

eli luterilaisuuteen. Kenraalikuvernöörin mukaan asiasta olisi kuitenkin vielä keskus-

teltava aateliston kanssa, jotta nämä ”uskonnottomat” saataisiin menemään luterilai-

siin kirkkoihin ja pitäytymään luterilaisessa uskossa. Göran Sperlingin kannanotossa 

ei ollut kovinkaan sovitteleva sävy venäjää osaamattomia ortodokseja kohtaan. Lau-

sunnosta on havaittavissa suoranaisten pakkokeinojen mahdollinen käyttö.128

 Hyväksyttyään Johannes Gezeliuksen suunnitelmat Kaarle XI oli tietoinen siitä 

ristiriidasta, joka syntyi juuri inkerikkojen ja vatjalaisten venäjän kielen osaamatto-

muudesta, mikä ruotsalaisen esivallan näkökulmasta johti siihen, että he eivät ym-

märtäneet uskontonsa sisältöä. Siksi inkerikot ja vatjalaiset tuli ohjata juhla- ja ru-

kouspäivinä luterilaisiin kirkkoihin luterilaisten pappien opetettaviksi. Kuningas 

kehotti niin luterilaisia kuin ortodoksitalonpoikiakin (bönderne så af dhem Evange-

liske som Ryska Religionen) noudattamaan luterilaisten pappien ohjeita. Tämä olisi 

tapahduttava kuitenkin ilman pakkoa (utan twång). Päätöksellä pyrittiin siihen, että 

kirkossa talonpojat saattoivat kuunnella sellaista saarnaajaa, jonka kieltä he ymmär-

sivät.129

 Kuningas kuitenkin tiedosti sen, että inkerikot ja vatjalaiset mahdollisesti vierok-

suivat luterilaisia kirkkoja ja kehotti pappeja opettamaan heitä näiden kylissä. Siel-

lä voisivat olla läsnä myös venäläiset papit. Nämä eivät saaneet kuitenkaan ottaa ta-

lonpojilta maksua edes virkansa perusteella. Papit eivät saaneet kastaa lapsia, joiden 

vanhemmat eivät osanneet venäjää. Venäläiset papit eivät myöskään saaneet vih-

kiä avioliittoon tämän väestöryhmän morsiuspareja eivätkä haudata heidän kuollei-

taan. Nämä määräykset tähtäsivät siihen, että näin talonpojat voitaisiin ”vapauttaa” 

venäläisistä papeista.130

 Varhaisen uuden ajan konglomeraattivaltiossa uskonnon perusteella määritelty 

alamaisuus ylsi valtakunnan provinsseihin saakka. Eliitin näkemyksissä rahvaan pu-

humalla kielellä ei ollut merkitystä alamaisuuden kannalta. Kielen merkitys oli vä-

lineellinen. Sen avulla ortodoksit jaettiin ’suomalaisiin’ ja ’venäläisiin’, jotta ’suoma-

 127 Superintendentti Johannes Gezelius kanslianeuvostolle 21.11.1685. Liite b. Livonica II, 
vol. 202. RA.

 128 Kenraalikuvernööri Göran Sperlingin päätös superintendentin ja papiston ehdotuksiin 
14.3.1682. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. LVVA.

 129 Kaarle XI:n päätös Johannes Gezeliuksen suunnitelmista 4.5.1683. Fonda 4038: apraksta 
2: lietas 700. LVVA; Kaarle XI:n päätös, Tukholma 4.5.1683. KA Reg.jälj. 1683, s. 224–226.

 130 Kaarle XI:n päätös Johannes Gezeliuksen suunnitelmista 4.5.1683. Fonda 4038: apraksta 
2: lietas 700. LVVA.
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laisiksi’ katsotut ortodoksit voitaisiin käännyttää luterilaisiksi. Kieli oli ratkaisevassa 

asemassa siinä, miten nämä suomensukuista kieltä puhuneet ortodoksit pystyttäi-

siin tehokkaasti integroimaan osaksi Ruotsin luterilaisia alamaisia. Harald Gustafs-

sonin mukaan varhaisella uudella ajalla kansan identiteetti oli sidoksissa pikemmin-

kin tämän omaan kieleen ja asuinalueeseen kuin tiettyyn valtioon. Heillä ei ollut 

näin ollen nykyisenkaltaista kansallista identiteettiä. He kuitenkin tarkoittivat jota-

kin sanoessaan ”tanskalaiset”, ”ruotsalaiset” tai ”skoonelaiset”. Tätä varhaisen uuden 

ajan ihmisten identiteettiä ei voi kuitenkaan tulkita nykyisen nationalismin näkö-

kulmasta. Protestantismi ja luterilaisuus määrittivät pitkälle käsitystä valtakunnalli-

sesta identiteetistä.131

 Paikallisen tason rahvaan näkökulmasta tilanne oli toinen. Rahvaan edustajal-

le kieli oli pääasiassa kommunikoinnin väline. Inkerinmaan tilannetta voisi verrata 

siihen, millä tavalla eri kielet ovat kohdanneet ja sekoittuneet esikansallisessa Eu-

roopassa. Väestöryhmät ovat jatkuvasti muuttaneet ja asettuneet asumaan toisten 

väestöryhmien sekaan. Inkerinmaan tilanne oli samankaltainen väestön vaihtuessa 

rajustikin 1600-luvulla. Vibeke Winge painottaa kielen merkitystä kommunikoin-

nin välineenä ja sitä, että yksittäiset kielet eivät esiinny tyhjiössä, vaan ne ovat aina 

kosketuksissa muiden kielten kanssa.132

 Inkerinmaalla eri kielet olivat jatkuvasti kosketuksissa toistensa kanssa. Talon-

pojat puhuivat suomea, venäjää ja inkerois- tai vatjalaismurteita. Paikallisella tasol-

la suomensukuisia kieliä ja venäjää puhuneet talonpojat elivät myös usein samoissa 

kylissä, joten päivittäisessä kanssakäymisessä ymmärrysongelmat ja niiden ratkomi-

set ovat olleet ennemminkin sääntö kuin poikkeus. Ruotsalainen esivalta kommu-

nikoi ruotsiksi ja ainakin kirjallisesti myös saksaksi. Kaupungeissa asuneet saksalai-

set puhuivat saksaa. Narvassa oli jopa pieni anglikaaninen seurakunta, joten myös 

englannin kieli oli edustettuna. Narva toimi jo Venäjän vallan aikana vuosina 1558–

1581 tärkeänä vientisatamana, jonne saapui ulkomaisia kauppiaita: lyypekkiläisiä, 

englantilaisia, skotlantilaisia, ranskalaisia ja hollantilaisia. Narvassa asui siis Ruotsin 

vallankin aikana eri kieliä puhuva, varsin heterogeeninen väestö.133

 Inkerinmaalla venäläisperäinen nimi ei merkinnyt sitä, että henkilö olisi puhu-

nut äidinkielenään venäjää. Nimi oli pelkästään osoitus uskontotaustasta. Ortodok-

sit saivat kasteessa venäläisen nimen. Tämähän tuli ilmi inkerikkojen ja vatjalaisten 

kohdalla, jotka puhuivat suomensukuista kieltä. He pukeutuivat myös venäläiseen 

vaateparteen ja noudattivat venäläisiä tapoja, suomensukuisesta kielestään huoli-

matta. Ortodoksisen uskon omaksuminen auttoi ehkä heitä paremmin sulautu-

maan venäläiseen väestöön. Tällä tavalla tulee ymmärrettäväksi myös se, että inke-

rikot ja vatjalaiset katsoivat itsensä ’venäläisiksi’. Tosin ortodoksisella uskonnolla oli 

huomattava vaikutus tässä itsensä identifi oimisessa ’venäläisyyteen’, siitä huolimat-

ta, että inkerikot ja vatjalaiset eivät täysin hallinneet venäjän kieltä.134

 Ruotsalaisen esivallan kannalta ongelmallinen seikka oli se, että kaikki inkerikot 

ja vatjalaiset eivät puhuneet pelkästään suomensukuisia kieliä, vaan osa heistä osa-

 131 Gustafsson 1998, s. 210–211.
 132 Winge 2006, s. 46 –47.
 133 Kokkonen 2002, s. 185–186.
 134 Isberg 1973, s. 11.



75

2. Varhaismoderni kansakunta-käsitys, etniset ryhmät ja alamaisuus

si myös venäjää, mihin edellä viitattiin. Kielen ollessa avaintekijä ”oikeiden” ja ”vää-

rien” venäläisten erottelussa, vähän venäjää taitavat ortodoksit olivat Gezeliuksen 

kannalta pulmallisempi tapaus. Superintendentillä ei tässä tilanteessa ollut muuta 

mahdollisuutta kuin jakaa ortodoksit näiden venäjänkielen taidon mukaan. Lähtö-

kohdaksi muodostui se, ymmärsivätkö talonpojat venäjänkielistä jumalanpalvelusta 

vai eivät. Kieli oli väline uskonnon sisällön ymmärtämiseen. Inkerikot ja vatjalaiset 

katsottiin taitamattomiksi venäjän kielessä, joten he eivät ymmärtäneet uskontonsa 

sisältöä, eivätkä he täten olleet ”oikeita” ortodokseja. Johannes Gezeliuksen mukaan 

inkerikot ja vatjalaiset olivat ilman uskontoa (religionslööse). Heillä ei ollut uskontoa 

”kreikkalaiseen tapaan”.135

 Miten sitten venäjää taitamattomat inkerikot ja vatjalaiset eroteltiin niistä, jot-

ka osasivat venäjää? Tästä erottelusta tai sen toteutuksesta ei ole tutkimuksessa pal-

jonkaan tietoja. Johannes Gezelius kuitenkin hahmotteli menetelmän, jolla tämäkin 

asia saatiin ratkaistua. Mikäli venäläiset papit väittivät tietyn inkerikon tai vatjalai-

sen, miehen tai naisen, puhuvan venäjää, ja täten syntyi kiista venäläisten ja luteri-

laisten pappien välillä, kyseisen henkilön venäjän kielen taito tuli testata. Kuulus-

teltavan henkilön täytyi suomea ja venäjää taitavan talonpojan kanssa kuunnella 

venäläisen papin venäjäksi lukemat ortodoksisen uskon pääkappaleet. Venäjäntai-

toisen henkilön tuli ilmeisesti varmistaa ymmärsikö kuulustelun kohde kuuleman-

sa. Mikäli inkerikko tai vatjalainen ymmärsi venäläisen papin opetuksen, hän sai 

jäädä kyseisen papin seurakuntaan. Muussa tapauksessa henkilön oli vastalauseitta 

suostuttava luterilaisten pappien opetettavaksi.136

 Tällaista kuulustelumenetelmää on mahdollisesti käytetty Tyrön seurakunnas-

sa, jossa kirkkoherra oli tutkinut inkerikkojen kielitaitoa. Hän oli kuulustelut yh-

teensä 26 henkilöä, miehiä, vaimoja, poikia ja tyttäriä Liihan (Lijha) ja Tolmilan 

(Tolmala) kylistä. Kirkkoherra oli todennut, etteivät he osaa venäjää, ja sitten seu-

rakunnan pastori oli kastanut heidän lapsensa. Nämä ortodoksit on mainittu luet-

telossa, johon oli merkitty ne inkerikkoperheet tai yksittäiset henkilöt, jotka olivat 

kääntyneet luterilaisuuteen. Lisäksi huomautettiin, että nämä olivat olleet venäläi-

sen papin ”harhauttamia”. Tämän lisäksi oli tutkittu Strelnan (Strelna) kylästä 41 

henkilöä, jotka mainitaan kuuluneen yhteen perheeseen. Heistä kukaan ei osannut 

muuta kuin ”puhdasta suomea” (reena fi nskan) ja siitä huolimatta he olivat pitäyty-

neet ortodoksisessa uskossa. Muista kylistä mainittiin ne henkilöt, jotka olivat otta-

neet luterilaisen kasteen. Luettelossa saatettiin myös mainita, mikäli aiemmin venä-

läinen pappi oli kastanut vanhempien lapset.137

 Kielen keskeinen merkitys oli tullut ilmi jo Kapriossa järjestetyssä pappisko-

kouksessa 22.–23.8.1683, jolloin Johannes Gezelius pappeineen selvitti tämän väes-

tön erottelupolitiikan periaatteet venäläisille papeille, kirkkoherroille ja diakoneil-

le. Superintendentin ohjeissa kielellä oli suuri merkitys suunnitelmien linjauksissa. 

Venäjän kieltä osaavat saivat ”loukkaamattomasti” harjoittaa venäläistä uskontoaan 

 135 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 5.11.1685. Livonica II, vol. 202. RA; Forsström 
1890, s. 29.

 136 Superintendentti Johannes Gezeliuksen ohjeet inkerikkojen ja vatjalaisten opetuksesta suo-
meksi 2.11.1683. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. LVVA.

 137 Superintendentti Johannes Gezelius kanslianeuvostolle 21.11.1685. Liite d. Livonica II, 
vol. 202. RA.



76

me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset

(Ryssiske Troo). Ensimmäisenä päivänä venäläisiä pappeja neuvottiin lähinnä näi-

den ”oikeiden” ortodoksien opettamisessa ja kuinka heidän täytyi rukoilla Jumalan 

ja kuninkaallisen majesteetin puolesta. Seuraavana päivänä pappiskokouksessa tuli 

esille inkerikkojen ja vatjalaisten asema. Venäläisille papeille korostettiin erityisesti 

sitä, että he eivät saaneet olla missään tekemisissä näiden kanssa tai antaa näille us-

konnollisia palveluja. Venäläisten pappien oli sallittava luterilaisten pappien (Evan-

geliske Präster) opettaa heitä, koska inkerikot ja vatjalaiset ymmärsivät luterilaisten 

pappien kieltä. Suomen kieli oli ratkaiseva tekijä rajattaessa venäläiset papit ulko-

puolelle, jotta he eivät opettaisi tätä väestöryhmää.138

 Edelleen kokouksessa korostettiin sitä, että inkerikot ja vatjalaiset eivät ymmär-

täneet venäjää, joten he ainoastaan näkivät ja kuulivat venäläisen jumalanpalveluk-

sen. Tästä oli seurauksena, että suurina rukouspäivinä he eivät ymmärtäneet pyhiä 

tekstejä, eivätkä osanneet rukoilla, minkä vuoksi he eivät tietäneet paljoakaan kris-

tillisestä uskosta. Venäjältä ja Inkerinmaalta kokoukseen osallistuneiden venäläisten 

pappien lausunto inkerikoista ja vatjalaisista oli kuitenkin yllättävä. He pitivät näitä 

lähinnä ”lampaina ja tyhminä eläiminä”. Näin Johannes Gezelius sai todisteen siitä, 

että he olivat samanlaisia niiden kanssa, jotka puhuivat ainoastaan suomea. Venäläi-

nen pappi Sidor oli ainoa, joka halusi opettaa ”venäläistä uskontoa” (Ryska Religion) 

suomeksi. Tämä siksi, että tsaarin käskyissä oli kielletty luterilaisen uskon opetus 

venäjäksi. Tätä perusteltiin sillä, että Ruotsin kuningas oli kieltänyt paavin uskon ja 

kalvinismin opetuksen ruotsiksi tai suomeksi.139

 Kokouksen kaikki tapahtumat eivät ole tiedossa. Voidaan kuitenkin arvella sen 

olleen tunnelmaltaan myrskyisä, sillä ortodoksipapit tuskin suostuivat vastalauseit-

ta superintendentin ehdotuksiin. Kokoukseen osallistuneiden ortodoksipappien 

määrästä ei ole täyttä varmuutta. Yhdeksän pappia oli allekirjoittanut asiakirjan, 

jossa hyväksyttiin inkerikkojen ja vatjalaisten erottelutoimet. Sekin asia on hämärän 

peitossa, kuinka vapaaehtoisesti papit allekirjoittivat asiakirjan. Kuitenkin pappien 

halukkuuteen allekirjoittaa saattoi vaikuttaa myös pelko. Gezelius antaa luonnol-

lisesti asiasta omien toimiensa kannalta hyvin edullisen kuvan. Kokouksessa ollut 

ortodoksipappi ”Siitari” eli Sidor Sissof vastusti kiivaasti Gezeliuksen esittämiä toi-

menpiteitä, mikä johti hänen vangitsemiseensa vartiotupaan. Papin pidätys ja van-

gitseminen vaikutti varmasti siihen, että osa ortodoksipapeista hyväksyi muodolli-

sesti inkerikkojen ja vatjalaisten erottelun ”oikeasta” venäläisestä väestöstä. Yhteensä 

yhdeksän venäläistä ortodoksipappia antoi vakuutuksen siitä, että pitää tämän väes-

töryhmän poissa ortodoksikirkoista. Myös Sidor oli allekirjoittajien joukossa.140

 Kielloista huolimatta inkerikkoväestöä ilmeisesti tuli venäläisten pappien juma-

lanpalveluksiin. Tällaisessa tapauksessa papit voisivat antaa inkerikkojen lukea Isä 

meidän-rukouksen venäjäksi, minkä tosin huomautettiin olevan heille hankalaa, 

koska he eivät kunnolla ymmärtäneet venäjää ja sanojen lausuminen oli heille vai-

keaa. Papit tosin lupasivat, etteivät kasta inkerikkojen lapsia, suorita vihkimyksiä ja 

 138 Adam Falckin muistio Kaprion pappiskokouksesta 22.–23.8.1683. Livonica II, vol. 203. RA.
 139 Adam Falckin muistio Kaprion pappiskokouksesta 22.–23.8.1683. Livonica II, vol. 203. RA.
 140 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite A. Livonica II, vol. 202. RA; 

Konsistorin notaarin Adam Falckin pöytäkirja (Kort berättelsse) neuvotteluista venäläisten 
pappien, kirkkoherrojen ja tiakoiden kanssa Kapriossa 22.–23.8.1683. Livonica II, vol. 202; 
Isberg 1973, s. 93 ja 101; Kepsu 1995, s. 105.



77

2. Varhaismoderni kansakunta-käsitys, etniset ryhmät ja alamaisuus

hautaa heidän vainajiaan. Kuitenkaan heitä ei kielletty menemästä ortodoksikirk-

kojen jumalanpalveluksiin siihen asti, kunnes luterilaiset papit olisivat opettaneet 

heille evankelista uskoa. Inkerikot ja vatjalaiset saivat kuitenkin haudata vainajansa 

”venäläiseen tapaan” (på Ryskt sätt), koska ruotsalaisella esivallalla ei ollut varmaa 

tietoa hautauksen ”autuuden” merkityksestä. Tärkein tekijä venäläisten pappien 

huolelle siitä, että heidät olisi erotettu inkerikko- ja vatjalaisväestöstä, oli mahdol-

linen elannon menettäminen. Gezelius vastasi heille, että ”sielujen paljous oli pap-

pien tuloja tärkeämpää”. He saisivat opettaa vain ”oikeita” venäläisiä ja heidän oli 

jätettävä muut ”meidän uskoomme” eli luterilaisuuteen. Superintendentti neuvoi 

heitä vain noudattamaan kuninkaan ja kenraalikuvernöörin päätöksiä.141

 Inkerikot ja vatjalaiset olivat puhumansa suomen kielen perusteella ”kulttuuri-

sessa välitilassa”, koska niin luterilainen esivalta kuin venäläinen papistokaan ei pi-

tänyt heitä ”oikeina” (rätta) ortodokseina. Pohjimmiltaan venäläiset ortodoksipapit 

pitivät inkerikkoja ja vatjalaisia samana ”sokeana joukkona” kuin eläimiä ja paka-

noita, joita olisi kartettava epäpuhtaina ja epäaitoina. Tämä oli tullut ilmi venäläis-

ten pappien omista pyhistä kirjoituksista, joissa inkerikkoja ja vatjalaisia pidettiin 

pakanallisina lappalaisina. He olivat pakanoita ja barbaareja siis myös ortodoksisen 

uskon näkökulmasta. Inkerikkoja ja vatjalaisia pidettiin niin likaisina ja epäpyhi-

nä, että ”oikeat” ortodoksit tuskin halusivat syödä ja juoda heidän kanssaan. Myös 

Johannes Gezelius viittasi siihen, että venäläisten pyhät kirjat pitävät inkerikkoja ja 

vatjalaisia ”lappalaisina”.142

 Narvassa 17.–19.2.1685 pidetty synodi vahvisti Johannes Gezeliuksen 2.11.1683 

ja 12.5.1684 tekemät päätökset. Kieltä käytettiin nyt konkreettisesti käytännön ta-

solla väestöryhmien erottelun välineenä. Erityisesti Ruotsin kuninkaan määräykses-

tä oli tutkittava, puhuivatko käännytettävät eri kieltä kuin venäläiset. Kieli ratkai-

si sen, olivatko he alun perin tulleet Inkerinmaalle Suomesta, Karjalasta, Savosta, 

Virosta tai muista Ruotsin valtakunnan provinsseista. Näin pyrittiin todistamaan, 

etteivät käännytettävät eli suomenkieliset inkerikot ja vatjalaiset olleet tulleet Ve-

näjältä, ja ainakin se, että heidän esi-isänsä olivat alun perin muuttaneet Suomesta. 

Näissä periaatteissa esiintyi myös se Gezeliuksen käsitys, että inkerikot ja vatjalaiset 

olivat muuttaneet Inkerinmaalle vasta ruptuurisodan 1656–1658 aikana. Kieli us-

konnollisten palvelujen ymmärtämisen edellytyksenä oli tärkeällä sijalla, kun luoki-

teltiin ketkä olivat ”harhautuneita suomalaisia” (förförde fi nnar).143

 Uusissa ohjeissa ilmeni eräs pieni ero verrattuna superintendentin aiempiin 

määräyksiin. Käännytystyössä oli tarkoitus käyttää ”lempeämpiä” menetelmiä kuin 

aikaisemmin. Venäläisestä väestöstä erotettuja ei enää ollut tarpeellista pakottaa ot-

tamaan vastaan uskonnollisia palveluita luterilaisilta papeilta. Heidät oli ainoastaan 

 141 Adam Falckin muistio Kaprion pappiskokouksesta 22.–23.8.1683. Livonica II, vol. 203. RA.
 142 Superintendentti Johannes Gezelius kanslianeuvostolle 21.11.1685. Liite b. Livonica II, vol. 202. 

RA. ”[…] så skohla och i några Ryssarnas egna böcker Jzora, thet är Jngrikor och Wadialaiset, 
räknas såsom Paganer, Lappländerne och Sådane, som wij kalla Barbarer … Thet är wist, att 
om några rätte Ryssar komma hijt öfwer Gräntzen att boo, så hålla dhe samma Jngrikor och 
Wadialaiser, såsom oreene och ohelige, att dhe knapt med dem willia äta och dricka: […]”.

 143 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite F. Livonica II, vol. 202. RA; 
Narvan pappiskokous 17.–19.2.1685. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. LVVA; Ks. Isberg 1973, 
s. 103–104.



78

me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset

pyrittävä suostuttelemaan niihin. Tästä edes rukouksin ja lauluin pyrittiin kääntä-

mään inkerikkojen ja vatjalaisten asenteet myönteisiksi luterilaiselle uskolle. Her-

rasväelle ja tilanomistajille annetuissa ohjeissa korostettiin, että heidänkin tuli tur-

vautua suostuttelevimpiin menetelmiin. Kun he tulisivat opettamaan talonpoikia 

inkerikko- ja vatjalaiskyliin, näille ei pitänyt ”suuresti huutaa”, että opetustilaisuus 

tullaan järjestämään. Sellainen tilanomistaja, joka ei ottanut osaa tähän talonpoi-

kien opetukseen, oli ilmiannettava. Opetusta oli annettava ainoastaan suomen kie-

lellä. Ainoan poikkeuksen muodostivat kuolemansairaat vanhat inkerikot ja vatja-

laiset sekä naiset. He olivat oikeutettuja saamaan kristillistä opetusta taitamallaan 

kielellä syntien anteeksiantamiseksi. Mikäli joku oli kuolemassa ja jäämässä ilman 

luterilaista opetusta, silloin oli parempi, että venäläinen pappi siunasi ja hautasi vai-

najan kuin että tämä olisi jäänyt kokonaan ilman kristillistä siunausta.144

 Tähän suhtautumistapaan saattoivat vaikuttaa Ruotsin valloituskauden alku-

puolella esiintyneet lievemmät käsitykset ortodokseista ja venäläisistä, joita pidettiin 

tavallaan kristittyinä, mutta hairahtuneina pois ”oikeasta uskosta”. Saksan uskon-

puhdistajat suhtautuivat ortodoksiseen kirkkoon myönteisesti, koska se katsottiin 

roomalaiskatolisuuden vastustajaksi. Roomalaiskatolisuuden vastustus oli tyypillis-

tä myös Englannissa, jossa protestantismi piti roomalaiskatolisuutta ’oikean opin’ 

vihollisena. Maassa vastustettiin oman varhaisen kansallisen identiteetin pohjal-

ta Manner-Euroopan tyrannimaisiksi koettuja katolisia suurvaltoja. Ruotsalaisten 

käsityksiin vaikutti myös se, että venäläisestä uskonnosta oli ilmestynyt valloitus-

kauden alussa ruotsalaista kirjallisuutta. Kirjoittajat pohtivat, voisiko voittomaiden 

ortodokseja pitää kristittyinä ja miten heihin olisi tulevaisuudessa suhtauduttava. 

Vähitellen omaksuttiin asenne, että käännytyksen kohteena ei ollut koko Venäjän 

kansa, vaan ainoastaan itäisissä provinsseissa asuneet ortodoksit. Inkerinmaan su-

perintendenttinä vuosina 1701–1702 toiminut Nicolaus Bergius piti kyllä venäläisiä 

kristittyinä, mutta tähän käsitykseen eivät sisältyneet raja-alueiden suomenkieliset 

ortodoksit.145

 Kielikysymyksen tärkeyttä korostivat myös ortodoksiselle väestölle suunnatun 

Lutherin katekismuksen painatushankkeet. Kustaa II Aadolf oli kutsunut hollan-

tilaisen Peter van Selowin Ruotsiin valamaan venäläisiä kirjaimia jo vuonna 1618. 

Hänen kirjapainostaan ilmestyi Tukholmassa kyrillisillä kirjaimilla painettu Luthe-

rin katekismus vuonna 1628. Katekismuksen oli kääntänyt venäjän kielelle Ruotsin 

valtakunnan päätranslaattori Hans Flörich. Se ei kuitenkaan venäjänkielisenä sovel-

tunut valtakunnan itäisten provinssien Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan suomen-

sukuisia kieliä puhuneen ortodoksiväestön opettamiseen. Sen vuoksi Viipurin hiip-

pakunnan piispa Petrus Bjugg ajoi suomenkielisen, kyrillisillä kirjaimilla ladotun 

katekismuksen painattamista 1640-luvulla. Tämä katekismus oli tarkoitettu venä-

läisille ortodoksipapeille, jotka näin pystyisivät opettamaan luterilaista oppia suo-

menkielisille ortodokseille. Katekismus ilmestyi Peter van Selowin kirjapainosta 

vuonna 1644. Katekismuksen suomeksi painattamisen taustalla oli se, että luterilais-

 144 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite F. Livonica II, vol. 202. RA. 
Narvan pappiskokous 17.–19.2.1685. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. LVVA.

 145 Ks. aiheesta tarkemmin Tarkiainen 1986, s. 87–110 ja 237–248; Nordin 2000, s. 77–78; Ihalai-
nen 2002, s. 73–75.
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ta katekismusta opettaville ortodoksipapeille maksettiin lisätuloja viljan muodossa. 

Tämä perustui Per Brahen vuonna 1640 antamaan määräykseen.146

 Selowin katekismuksessa on erikoista se, että suomen kieltä painettiin kyrillisil-

lä kirjaimilla. Suomen kielen ja kyrillisen kirjaimiston yhdistäminen ei näyttänyt 

olleen ongelma, vaikka kyrilliset kirjaimet olivat varhaisella uudella ajalla tunniste 

henkilön kuulumisesta idän kirkon piiriin. Suomen kieli taas oli viite kuulumisesta 

läntiseen kirkkoon ja kulttuuripiiriin, kuten myös latinalaisen kirjaimiston käyttö. 

Näillä perusteilla kirjoittamisen tapa olisi ollut ihmisten identifi oimisen symboli.147 

Selowin katekismus muodosti tämänkaltaisen identifi oimisen kannalta ristiriidan, 

mikä ei kuitenkaan haitannut katekismuksen painattajia, vaikka kyse oli luterilai-

suuden perusteita käsittelevästä kirjasesta. Ortodoksisuuteen liitetty kyrillinen kir-

jaimisto ei näyttänyt olevan ristiriidassa läntistä luterilaisuutta edustavan suomen 

kielen ja latinalaisen kirjaimiston kanssa.

 Uskonnollisen kirjallisuuden käyttö väestön kulttuurisen ja uskonnollisen integ-

roinnin välineenä ei ollut vain Ruotsin valtakunnan itäisiin provinsseihin rajoittu-

nut ilmiö. Samankaltaista politiikkaa harjoitettiin myös muilla valloitetuilla alueilla. 

Tanskalta vallatuilla alueilla, Hallannissa ja Skoonessa sekä erityisesti Lundin hiip-

pakunnassa katekismusten ja ABC-kirjojen levittämisellä seurakuntalaisten keskuu-

teen oli tärkeä tehtävä integroinnin kannalta. Kirkollinen ruotsalaistaminen ei ollut 

kuitenkaan vaivatonta, koska seurakuntalaiset, jotka olivat entisiä Tanskan alamai-

sia, eivät tunteneet ruotsinkielisiä kirjoja omakseen. He eivät katsoneet tarvitsevan-

sa niitä. Lisäksi monet sodan koettelemien kihlakuntien papeista olivat tanskankie-

lisiä, mikä ei edistänyt ruotsinkielisen uskonnollisen kirjallisuuden leviämistä.148

 On kuitenkin huomattava, että Tanskalta vallatuissa eteläisissä maakunnissa har-

joitettu uskontopolitiikka erosi ratkaisevasti muilla valloitetuilla alueilla harjoite-

tusta politiikasta. Tämä osin siksi, että alueen väestö oli jo ennestään luterilaista. 

Skoonessa toteutettiin täydellinen hallinnollinen uniformiteetti Ruotsin ydinaluei-

siin verrattuna 1680-luvulla. Ruotsalaiset hallintomiehet eivät kuitenkaan voineet 

mitään sille, että alueet säilyttivät omaleimaisuutensa puhutun kielen, tapojen ja ai-

neellisen kulttuurin osalta. Lopulta yhtenäistäminen onnistui ja suuren Pohjan so-

dan syttyessä näiden eteläisten maakuntien asukkaat käyttäytyivät jo Ruotsin mui-

den alamaisten tapaan.149

2.8. Kieli, alamaisuus ja identiteetti

Johannes Gezeliuksen ajatuksissa esiintyi toive Inkerinmaan ja Baltian asukkaiden 

yhteisestä luterilaisesta identiteetistä, eikä se sammunut suuren Pohjan sodan jäl-

keenkään. Näiden provinssien jouduttua Venäjän miehittämiksi 1700-luvun alus-

sa Turun piispa Johannes Gezelius kehotti vuonna 1714 Tukholmassa pitämässään 

saarnassa ruotsalaisia huolehtimaan menetettyjen provinssien uskonveljien kohta-

 146 Lehtinen 1961, s. 325; Purola 1984, s. 7–8; Tarkiainen 1986, s. 126–127.
 147 Armstrong 1982, s. 204 ja 216.
 148 Alenäs 2003, s. 53–58.
 149 Gustafsson 1993, s. 205–208; Katajala 2005, s. 235.
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losta. Lausunnosta voidaan tehdä se tulkinta, että Gezelius katsoi luterilaisuuden 

vahvimmaksi yhtenäisyyttä luovaksi tekijäksi Viron, Liivinmaan, Inkerinmaan ja 

Karjalan sekä Ruotsin asukkaiden välillä. Täten luterilaisuus olisi ollut perusta näi-

den alueiden asukkaiden yhteiselle identiteetille. Gezelius oli lisäksi ollut läheisessä 

yhteistyössä Daniel Jusleniuksen kanssa. Jusleniusta on pidetty ensimmäisenä suo-

malaisen kansakunta-käsitteen luojana. Tällä on voinut olla vaikutusta Gezeliuk-

senkin näkemyksiin.150

 Englannin valloittaman katolisen Irlannin uskontopoliittisessa asemassa oli sa-

mankaltaisia piirteitä Ruotsin itäisten provinssien kanssa. Anglikaaninen kirkko 

tuki Irlantiin muuttaneita protestanttisia siirtolaisia, mutta se pyrki vähemmistö-

asemastaan huolimatta levittämään myös ’brittiläistä’ identiteettiä alkuperäisten 

asukkaiden keskuuteen ja luomaan yhtenäisen, irlantilaisen kansan. Tämä ei kuiten-

kaan onnistunut. Suurimpia syitä tähän yhtenäisyyden luomisen epäonnistumiseen 

oli kielimuuri alkuperäisasukkaisiin ja se, että irlantilaiset tunsivat vihaa valloittajia 

kohtaan. Kuilua englantilaisten siirtolaisten ja irlantilaisten välillä lisäsi vielä se, että 

anglikaaninen kirkko yritti Vanhaan Testamenttiin vedoten erotella uudisasukkaat 

”epäjumalia palvelevista” alkuperäisasukkaista’.151

 Käkisalmen läänissä ja Inkerinmaalla ortodoksisen väestön integrointi ei onnis-

tunut suureen Pohjan sotaan mennessä, sillä uskonnollisen kirjallisuuden käyttö ei 

yhtenäistänyt kielellisesti lähellä olevia, mutta uskonnollisesti erilaisia luterilaisten 

ja ortodoksien väestöryhmiä. O. A. Forsström on todennut Inkerinmaan tilanteesta 

seuraavasti: ”Maaseuduilla taas edusti juuri suomalainen kansallisuus ja lutherinus-

ko ynnä sitä seuraava suomenkielinen kansanopetus ja jumalanpalvelus ruotsalaista 

valtioaatetta. Kreikanusko ja sitä seuraava venäjänkieli olivat tämän aatteen vasta-

kohtia.”152

 Vaikka Forsström ilmaisi asian tutkimusajankohdalle ominaiseen tyyliin, siitä 

voi erottaa asian ytimen eli sen, että kielen käyttö luterilaistamisen välineenä inke-

rikkojen, vatjalaisten ja karjalaisten keskuudessa ei onnistunut ortodoksisen uskon-

non vahvan aseman johdosta. Ruotsissa luterilaisuuden kautta pyrittiin luomaan 

valtionrajojen sisällä asuneiden keskuuteen yhtenäisyyden tunnetta ja identiteettiä, 

joka olisi ylittänyt paikalliset identiteetit. Tämä oli kuitenkin ruotsalaisen poliitti-

sen eliitin pyrkimys. Myös protestanttisessa Englannissa ja Alankomaissa virallinen 

’kansallinen identiteetti’ oli ennen muuta eliitin ideologia. Rahvaan käsitys yhteen-

kuuluvuudesta ei ollut kuitenkaan sama kuin oppineilla kirkonmiehillä ja maalli-

sella esivallalla. Ainakin Ruotsin suurvallan rajaseudun rahvaalle uskonto muodosti 

identiteetin perustan.153

 Inkerinmaan superintendentti Johannes Gezeliuksen suunnitelmissa kielen 

avulla määriteltiin henkilön uskonto, joka taas määritteli alamaisuuden. Suomen 

kieli merkitsi luterilaista uskontoa, joka asetti yksilön Ruotsin kuninkaan alamai-

seksi. Venäjän kieli taas merkitsi ortodoksista uskontoa, joka tarkoitti Venäjän tsaa-

rin alamaisuutta. Ruotsin valtakunnassa asuvia ortodokseja pidettiin epäilyttävinä, 

 150 Manninen 2000, s. 81–87; Ihalainen 2005(a), s. 289–290.
 151 Claydon & McBride 1998, s. 22–24.
 152 Forsström 1890, s. 80; Lehtinen 1961, s. 235.
 153 Ihalainen 2001, s. 412–416; Katajala 2005, s. 240.
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koska esivallan näkökulmasta heidän uskontonsa oli osoitus lojaaliudesta Venäjän 

tsaarille. Suomensukuisia kieliä puhuneet ortodoksit eli inkerikot ja vatjalaiset oli-

vat ristiriidassa tämän näkemyksen kanssa, koska heidän puhumansa kieli ei ruot-

salaisen esivallan näkökulmasta määrittänyt oikeaa uskontoa ja tätä kautta Ruotsin 

kuninkaan alamaisuutta. Heidän käännyttämisessään luterilaisiksi alamaisiksi kieli 

oli avaintekijä. Kuitenkin kieli aiheutti ongelman lähinnä vertikaalisesti ruotsalaisen 

esivallan ja suomenkielisen ortodoksisen rahvaan välille. Inkerinmaalta ei ole kui-

tenkaan merkkejä siitä, että pelkästään kieli olisi aiheuttanut konfl iktin horisontaa-

lisesti luterilaisen ja ortodoksisen rahvaan välillä.

 Arkisessa kanssakäymisessä kieli toimi lähinnä kommunikoinnin välineenä. Kah-

den uskontokunnan välisessä konfl iktissa ’toisen’ kieli saattoi vahvistaa osapuolten 

negatiivisia asenteita, eikä aiheuttaa niitä. Kimmo Katajala on päätynyt samansuun-

taiseen tulkintaan Käkisalmen läänin osalta. Kieli ei ollut erottava eikä yhdistävä te-

kijä karjalaisten ortodoksien ja luterilaisten suomalaisten välillä. Se oli ainoastaan 

kommunikoinnin väline, eikä siihen liittynyt emotionaalista latausta, vaan lähinnä 

uskonto toimi väestöryhmiä jakavana tekijänä. Eri kielen ja kulttuuritaustan omaa-

vien rahvaan ja eliitin edustajien välisessä sosiaalisessa konfl iktissa kielellä oli sen si-

jaan vierautta korostava merkitys.154

 Ruotsalainen esivalta ei ollut systemaattinen siinä, minkä nimen tietty alamais-

ten ryhmä sai. Käkisalmen läänissä asuneita karjalaisia saatettiin kutsua yleisimmin 

”venäläisiksi” (ryssar).155 Viranomaiset Inkerinmaalla käyttivät nimitystä ”inkerik-

ko”. Myös rahvas saattoi kutsua itseään samaan tapaan, mutta sillä ei viitattu ala-

maisuuteen tiettyä hallitsijaa kohtaan. Nimitys oli tietyn etnisen ryhmän määrittäjä. 

Tilanne oli samankaltainen kuin varhaisen uuden ajan Norjassa, jossa ihmiset saat-

toivat kutsua itseään ruotsalaisiksi, vaikka olivat vannoneet uskollisuutta Tanska-

Norjan hallitsijalle. Määritelmä ei ollut osoitus alamaisuudesta jollekin hallitsijalle, 

vaan identifi oitumisella tiettyyn ryhmään viestitettiin omaa identiteettiä.156 Tällai-

nen oman itsensä luokittelu tiettyyn nimettyyn kansallisuuteen on saatettu tulkita 

myös osoitukseksi varhaisen kansallisen identiteetin olemassaolosta. Kuitenkaan tuo 

identiteetti ei ollut nationalistinen sanan modernissa merkityksessä. Harald Gus-

tafsson päätyy sen sijaan käyttämään etnisyyden käsitettä. Tämä on samantapainen 

lähtökohta kuin Anthony D. Smithillä, jolle ”ethnie” ei ole kansakunta, koska se ei 

välttämättä pyri poliittiseen riippumattomuuteen.157 Lisäksi Gustafssonin mukaan 

nationalismia edeltäneiden identiteettien tutkimuksessa on käytettävä terminologi-

aa, joka selvästi erottaa ne ilmiöistä, jotka liitetään moderniin nationalismiin.158

 Alamaisuutta ei voida pitää tietyn ’kansan’ tai etnisen ryhmän itseymmärryksen 

perustana. Tästä ns. kaksoisalamaisuudesta löytyy esimerkki Ruotsin suurvallan toi-

sesta itäisestä provinssista Käkisalmen läänistä. Kaarle X Kustaan Venäjän-sodan eli 

 154 Katajala 2005, s. 242–244.
 155 Katajala 2005, s. 49.
 156 Minken 2006, s. 273–280.
 157 Anthony D. Smith käyttää kreikan kielestä johdetun termin ’ethnos’ sijasta ranskankielistä ter-

miä ’ethnie’. Termi ’ethnos’ kuitenkin sopii kuvaamaan ihmisryhmää, jota sitovat yhteen sa-
manlaiset kulttuuriset attribuutit. Sen sijaan ’ethnosta’ ei määritä ryhmän jäsenten mahdolli-
nen sukulaisuus. Smith 1986, s. 21–22.

 158 Gustafsson 2002, s. 91–93.
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ruptuurisodan jälkeen 1660-luvulla joukko Salmin ortodokseja halusi palata van-

hoille asuinsijoilleen, joilta he olivat paenneet sodan aikana Venäjälle. He halusivat 

viedä viljan Venäjän puolelle. Syntyi epäselvyys siitä, kummalle puolelle rajaa nämä 

entiset Ruotsin alamaiset sijoittuisivat. Poistuessaan sodan lopulla maasta venäläiset 

olivat ottaneet muutamia luterilaisia Salmista ja kastaneet heidät ortodokseiksi. Kun 

nämä entiset luterilaiset palasivat Ruotsin puolelle, syntyi omalaatuinen tilanne. He 

halusivat jäädä Ruotsin puolelle, mikäli heidän uusi uskontonsa hyväksyttäisiin, ei-

kä heitä pakolla kastettaisi luterilaisiksi. Pentti Laasonen arvelee tämän johtuneen 

ennen kaikkea siitä, että Raja-Karjalassa luterilainen seurakunta oli ollut vähemmis-

tönä ennen sotaa, jolloin he olivat jonkin verran sulautuneet niin uskonnollisesti 

kuin sosiaalisestikin ortodoksiseen kirkkoon. Samankaltainen ilmiö oli ollut havait-

tavissa eteläisen läänin pitäjissä asuneen ortodoksisen vähemmistön suhteessa lute-

rilaiseen kirkkoon.159

 Ruotsalaisen esivallan näkökulmasta tämä oli kuitenkin osoitus karkuruudesta. 

Alamaisuus Ruotsin hallitsijaa kohtaan oli tärkein asia, joka otettiin huomioon näi-

den entisten Ruotsin alamaisten kohtelussa. Kardisin rauhasopimuksen 1661 mu-

kaan vangit ja pakolaiset piti luovuttaa molemmin puolin. Kaarle XI:n holhoojahal-

litus hyväksyi sen venäläisten tulkinnan, että Venäjällä vapaaehtoisesti ortodokseiksi 

kääntyneitä ei tarvitsisi luovuttaa Ruotsiin. Jukka Kokkonen tulkitsee asian niin, että 

takaisinluovutus ei koskenut 27.2.1617–  21.6.1661 välisenä aikana karannutta orto-

doksiväestöä. Sen sijaan vangitut sotilaat ja siviilit sekä rauhansopimuksen solmi-

misen jälkeen karanneet rikolliset ja ortodoksit oli palautettava Ruotsiin.160

 Tätä taustaa vasten ortodokseiksi kääntyneiden luterilaisten ryhmä on mielen-

kiintoinen esimerkki identiteetinmuodostuksen vaihtelevuudesta. Nämä uudet 

ortodoksit halusivat elää Ruotsin maaperällä, mutta säilyttää uskonsa, johon oli-

vat kääntyneet. Tämä kaksijakoisuus ja tasapainottelu kahta eri uskontoa tunnus-

tavan valtakunnan välillä on nähtävä identifi oitumisena erityisesti tiettyyn aluee-

seen, tässä tapauksessa heidän entiseen asuinseutuunsa, joka oli Ruotsin puolella. 

Identifi oituminen tiettyyn alueeseen ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että he eivät olisi 

voineet tuntea alamaisuutta Venäjän tsaariin. Halukkuus paluuseen vanhoille asuin-

seuduille saattoi olla lisäksi osoitus siitä, etteivät he pelänneet uskontopakkoa Ruot-

sin puolella. Siitä, saivatko he pitää ortodoksisen uskonsa, ei ole kuitenkaan tietoa. 

He luultavasti selvisivät sakoilla. Sodan aikana venäläisten pakolla kastamat pääsivät 

vastuusta selittämällä pakkokasteen mitättömäksi. Heitä ei ollut kuitenkaan viety 

Venäjän puolelle.161

 Hodar Hodarinpoika (Fedor Fedorof) viittasi ortodoksien identifi oitumiseen 

kotiseutuunsa Inkerinmaalla kertoessaan, että monet inkerikot tulisivat takaisin Ve-

näjältä Ruotsiin ”Kuninkaallisen majesteetin puolelle”, mikäli heille sallittaisiin va-

paa uskonnonharjoitus. Talonpoikien näkökulmasta ortodoksista uskontoa voitiin 

harjoittaa vaikka luterilaisessa Ruotsissa.162 Suomensukuisia kieliä eli inkerikko- ja 

 159 Laasonen 2005, s. 113–115.
 160 Kokkonen 2002, s. 121–122. Ks. myös Lappalainen 1972, s. 278–283.
 161 Laasonen 2005, s. 115.
 162 Fedor Fedorofi n valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 8.9.1686). Livonica II, vol. 

504. RA.
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vatjalaismurteita puhuneina nämä ortodoksit olivat tottuneet suomenkielen omai-

seen ympäristöön Ruotsin Inkerinmaalla, vaikka ortodoksisen uskonnon kautta hei-

dän katsottiin tunnustavan alamaisuutta Venäjän tsaarille. Heidän puhumansa kieli 

helpotti myös kommunikointia suomalaisten talonpoikien kanssa. Tässä tapaukses-

sa on huomioitava, että lojaalisuuden luomat rajat ja kielen luomat rajat on erotet-

tava toisistaan. Kieli ei rajannut ulkopuolelle lojaalisuutta Venäjän tsaaria kohtaan, 

eikä toisaalta luonut lojaaliutta Ruotsin kuninkaaseen.163

 Johannes Gezelius oli myös huomioinut sen, että ”suuri joukko” (en stoor hoop) 

oli muuttanut Venäjälle, koska he eivät voineet harjoittaa uskontoaan Inkerinmaal-

la. Gezelius vertasi näitä uskontonsa takia muuttaneita Israelin asukkaisiin, jotka 

”profeettojen aikana” muuttivat Egyptiin ja muualle harjoittamaan ”epäjumalan-

palvelustaan” (afguderij). Hän väitti, ettei kukaan ”oikea” venäläinen ollut aikonut 

karata maasta uskonnon vuoksi, koska he saivat esteettömämmin harjoittaa uskon-

toaan Ruotsissa kuin Venäjällä. Tällä hän viittasi myös vanhauskoisten lahkoon.164 

Lisäksi Gezelius jopa totesi, etteivät inkerikot ja vatjalaiset olleet muuttaneet us-

konnon, vaan jonkin muun puutteen vuoksi. Nämä kuitenkin anoivat aiempaa us-

konnon vapauttaan ”koko kansakunnan ja uskonnon puolesta” (hela Nationens och 

Religions wägnar). Hodar Hodarinpojallakin oli niin hyvä talo Hyväselässä Inkerin-

maalla, ettei hän ollut muuttanut. Vaikka hän karkaisikin, hänen veljensä ja sisaren-

sa olisivat tarpeeksi viisaita jäädäkseen. Superintendentti oli ilmeisesti saanut tämän 

myönteisen käsityksen vieraillessaan paikallisessa luterilaisessa kirkossa rukouspäi-

vänä 19.6.1685. Tuolloin sisarukset sekä saman kylän että tilan väki olivat ”kuuliai-

sesti antaneet superintendentin opettaa suomalaisesta katekismuksesta”.165

 Johannes Gezelius korosti useaan otteeseen käännyttämisen historiallisia ja kie-

lellisiä perusteluja muistioissaan ja kirjeissään kuninkaalle.166 Kansan määrittelyssä 

väestöryhmän kieli, ”alkuperäinen” asuinpaikka ja elämäntapa ohittivat maantie-

teelliset seikat. Mikäli edellä mainitut ominaisuudet täyttivät esim. suomalaisuuden 

tai ruotsalaisuuden kriteerit, ihmisten sen hetkisellä asuinpaikalla ei ollut merkitys-

tä, vaikka se olisi sijainnut valtakunnan rajojen ulkopuolellakin. Vaikka kielellä oli 

suuri merkitys tässä määrittelyssä, Johannes Gezelius ei sivuuttanut väestöryhmän 

ulkoisiakaan ominaisuuksia. Ne täydensivät ja vahvistivat kielen kautta hahmottu-

nutta ’suomalaisuutta’, minkä Gezeliuksen mukaan inkerikkojen ja vatjalaisten ta-

pauksessa viimeistään todisti suomen kielen avulla määritelty luterilainen uskonto, 

joka vasta liitti tämän väestöryhmän Ruotsin kuninkaan alamaisiksi. Tässä tilan-

teessa suomi kelpasi ortodoksien käännyttämisen välineenä, vaikka siitä ei ollut tar-

koitus tehdä maan valtakieltä.167

 163 Vrt. Winge 2006, s. 49.
 164 Ks. esim. Crummey 1970, s. 26–38.
 165 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä syyskuu 

1686). Livonica II, vol. 202. RA.
 166 Superintendentti Johannes Gezelius kanslianeuvostolle 21.11.1685. Liite b ja saatekirjeeseen 

liitetyt kuninkaan toimintaohjeet Moskovan lähettiläille. Livonica II, vol. 202. RA; Superinten-
dentti Johannes Gezelius kuninkaalle 5.11.1684. Livonica II, vol. 202. RA; Superintendentti Jo-
hannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Livonica II, vol. 202. RA; Superintendentti Johannes 
Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite F. Livonica II, vol. 202. RA.

 167 Lehtinen 1961, s. 318 ja 325–326.
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3.1. Ruotsin suurvallan uudet alamaiset

Ruotsalaisen maallisen esivallan ja kirkon oppineiden ennakkoluuloinen suhtautu-

minen ortodoksista uskontoa tunnustaneisiin ’toisten kansakuntien’ edustajiin saa-

vutti huippunsa pyrkimyksissä luterilaistaa suomenkielisiksi kutsutut ortodoksit eli 

inkerikot ja vatjalaiset 1600-luvun lopun Inkerinmaalla. Tämä uskontopolitiikan 

ankara linjaus ei kuitenkaan syntynyt tyhjästä, vaan sen taustalla vaikutti monisyi-

sempi problematiikka. Ruotsalaiset pohtivat sitä, miten näihin vierasuskoisiin ’kan-

soihin’ tuli suhtautua ennen kaikkea näiden ortodoksisen uskonnon vuoksi. Heidät 

katsottiin uskontonsa perusteella vielä Venäjän tsaarin alamaisiksi.1

 Kaiken taustalla vaikutti ruotsalaisten ennakkoluuloinen asenne Venäjää koh-

taan, millä oli pitkä perinne. Eerikin kronikassa ruotsalaiset esitettiin ”kristittyinä” 

ja venäläiset ”pakanoina”. Kustaa Vaasa näki venäläiset uskonvihollisina. Kuitenkin 

uskonpuhdistuksen aikana jyrkkä suhtautuminen ortodoksiseen uskoon alkoi hei-

ketä. Kustaa II Aadolf ja Kaarle IX puhuivat myönteiseen sävyyn ”vanhasta kreik-

kalaisesta uskonnosta”. Venäläisten valittua tsaarikseen Mikael Romanovin vuonna 

1613, tämä asenne muuttui. Tässä tilanteessa uudet vierasuskoiset alamaiset olivat 

konkreettinen uhka valtakunnan uskonnolliselle yhdenmukaisuudelle. Ruotsin val-

tionjohto tarvitsi teologien apua siinä, miten uusien alamaisten suhteen oli hengel-

lisesti meneteltävä.2

 Vuoden 1617 Örebron säännön mukaan ”meidän oikeasta kristillisestä uskos-

ta ja evankelisesta opista” luopuvalla ei ollut kotipaikkaoikeutta maassa. Sääntö oli 

kuitenkin suunnattu lähinnä Sigismundia ja katolilaisia vastaan. Sillä ei pyritty itäis-

ten provinssien ortodoksien painostamiseen muuttoon. Päinvastoin Ruotsin hal-

lituksen tarkoituksena oli rauhoittaa Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan ortodok-

sit vakinaisille asuinsijoilleen antamalla heidän harjoittaa uskontoaan. Kuninkaan 

ohjeet Viipurin piispa Elimaukselle korostivat ortodoksien ystävällistä kohtelua. 

Kuningas torjui suoran käännytyksen ja painostuskeinot. Ruotsin valtakunnan us-

konnollinen yhtenäisyys oli tärkeää valtiovallalle, mutta voittomaiden pitäminen 

asuttuna oli sitäkin tärkeämpää. Kuitenkin käännyttämistäkin suunniteltiin. Heinä-

kuussa 1618 Viipurin hiippakunnan piispaksi nimitettiin Wittenbergin maisteri ja 

 1 Kokkonen 2002, s. 115; Katajala 2005, s. 239–240; Laasonen 2005, s. 24–25 ja 133–136.
 2 Tarkiainen 1986, s. 87–90; Lotman 2000, s. 113–114.
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Tukholman pastor primarius Olaus Elimaeus. Uuden piispan ensisijaisiin tehtäviin 

kuului käännyttää Käkisalmen läänissä ja Inkerinmaalla asuvat ortodoksit luterilai-

seen uskoon.3

 Käännyttämisen kannalta Stolbovan rauhansopimus oli edullinen. Siinä ei mai-

nittu mitään ortodoksien uskonnonvapaudesta. Rauhansopimus kielsi pitäjän-

pappien ja talonpoikien muuton Venäjälle. Sen sijaan venäläiset munkit, pajarit, 

pajarinpojat ja porvarit saivat muuttaa vapaasti Venäjälle 14 päivän sisällä rauhan-

sopimuksen julkistamisesta.4 Kuitenkin ortodoksipappien muuttokielto on tulkittu 

osoituksena tietynasteisen uskonnonvapauden myöntämisestä ortodokseille.5 Pent-

ti Laasosen tulkitsee rauhansopimusta siten, että pappien muuttokiellolla Ruotsin 

hallitus halusi turvata ortodoksien uskonnonharjoituksen.6

 Vuonna 1622 Elimaeus pyysi vielä hallitukselta ohjeita, miten tuli menetellä voit-

tomaiden ortodoksisen väestön kanssa. Uusissa ohjeissa korostettiin edelleen maltil-

lisuutta. Ortodoksinen väestö määrättiin kuitenkin osallistumaan luterilaisiin juma-

lanpalveluksiin. Lisäksi luterilaisen väestön tuli olla esimerkkinä ortodokseille. Piispa 

määräsi vanhempia, suomalaisia tai venäläisiä maallikoita opettamaan luterilaisen 

uskon pääkappaleita Raamatusta ja katekismuksesta. Keväällä 1623 kuningas antoi 

käskykirjeen, jonka perusteella Inkerinmaa jaettiin erityisiin kirkkopitäjiin eli seu-

rakuntiin aiemman pogostajaon pohjalta. Liian suuret pogostat oli jaettava kahtia. 

Niihin tuli rakentaa kirkot ja pappilat sekä määrätä luterilaiset papit virkoihin. Orto-

doksit velvoitettiin käymään luterilaisissa jumalanpalveluksissa joka sunnuntai. Yri-

tyksistään huolimatta Elimaeus ei pystynyt toteuttamaan käännytyspolitiikkaansa.7

 Inkerinmaa kuului Viipurin hiippakuntaan aina vuoteen 1641 asti, jolloin alueen 

kirkolliseksi johtajaksi nimitettiin superintendentti. Jo Kustaa II Aadolf oli suunni-

tellut Inkerinmaata omaksi, superintendentin johtamaksi hiippakunnaksi. Kirkol-

liset johtajat olivat suositelleet kirjeessään 26.6.1626 kuninkaalle, että Inkerinmaal-

le tulisi valita suomenkielinen superintendentti, jonka viranhoitopaikka olisi ollut 

Narva. Superintendentin virka oli melko vieras ruotsalaisen kirkon organisaatiolle. 

Se ei ollut itsenäinen kuten piispan virka suhteessa maalliseen valtaan. Virkaan ei vi-

hitty, vaan maallinen hallitsija nimitti siihen. Valtionjohto valitsi superintendentin, 

joka sai kuninkaalta oikeuden vihkiä pappeja. Superintendentin virka oli eräänlai-

nen piispan viran ja pappisviran välimuoto. Vasta vuoden 1686 kirkkolaissa piispan 

ja superintendentin virat samastettiin toisiinsa.8

 3 Kuujo 1969, s. 75; Saloheimo 1976, s. 12; Väänänen 1987, s. 17; Väänänen 1991, s. 83; Laasonen 
2005, s. 16–17 ja 20–25.

 4 Stolbovan rauhansopimus 27.2.1617 (kohta 8). Suomi 1842:V. ”[…] att alle Munckar och theres 
angehörige ägodelar, sampt Dveräner, Dietibajorsker (bojarsbarn) och Borgare, som fi orton Da-
gar ther effter vele begifva sigh tädan ifrån på H. Tz. M:tz sijda, skole hafva fritt draga theruth, 
medh theres Hustrur, Barn, Husfolck, och alle theres Godz och Håfvor, […] att alle the Ryske 
Soknepräster sampt alle Bönderne uthi be:te Städer och Lähn, som H. K. M:tt aff H. Tz. M:tt äro 
cederade, skole ingalunda få begifva sigh tädan, utan medh sampt theres Hustrur, Barn och Tien-
stefolk blifva guarre under Sveriges Chrono boendes, […]”.

 5 Öhlander 1898, s. 166; Simolin 1909, s. 326; Tarkiainen 1986, s. 87–90 ja 111; Kokkonen 2002, 
s. 115.

 6 Laasonen 2005, s. 17–18.
 7 Öhlander 1898, s. 174–175; Luukko 1967, s. 249–250; Väänänen 1987, s. 30–32; Väänänen 1991, 

s. 91.
 8 Lotman 2000, s. 87–88.
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 Superintendentiksi nimitettiin Rostockissa, Greifsvaldissa ja Wittenbergissä 

opiskellut maisteri, Tallinnan tuomiorovasti Henricus Stahlius heinäkuussa 1641. 

Hän oli opiskellut viroa ja suomea.9 Henricus Stahliusta kehotettiin suhtautumaan 

ortodokseihin maltillisesti, mutta Stahlius alkoi painostaa ortodokseja perehtymään 

luterilaiseen oppiin. Nimittämisensä alussa Henricus Stahlius määritteli superin-

tendentin tärkeimmän tehtävän olevan ”venäläisen kansakunnan tuomisen mei-

dän uskontoomme”. Inkerinmaan asukkaat Stahlius jakoi kahteen luokkaan. Hänen 

mukaansa toisella oli huonot tiedot uskonnosta ja toisella ei ollut lainkaan tietoa 

uskonnosta. Toisen, luterilaisen väestön uskoa, superintendentti tulisi opetuksen 

avulla vahvistamaan ja toisen, ortodoksisen väestön, hän houkuttelisi ”totuuden tie-

toon”.10

 Uudessa hiippakunnassa luterilaisen kirkon asema ei ollut kovin hyvä. Konsisto-

ria ei vielä ollut, eikä pappiskokouksia pidetty ja Viipurin piispa oli vieraillut siellä 

vain muutaman kerran. Rovastit eivät saaneet apua piispalta kirkollisissa asioissa, 

joten piispantarkastuksilla oli vähän merkitystä. Kirkkoja oli yksi neljää pogostaa 

kohden ja pappiskunta oli opilliselta ja moraaliselta tasoltaan heikkoa ja ortodoksi-

papit olivat olleet ”hyvin uppiniskaisia” (sehr hartneckigh) piispaansa kohtaan. Stah-

lius ei kuitenkaan pitänyt ortodokseja täysin pakanoina. Hän myönsi, että he olivat 

kristittyjä silloin kun heidät oli kastettu ja he pitäytyivät nikealaisessa uskontunnus-

tuksessa.11

 Tuoreen superintendentin yritys levittää luterilaisuutta ortodoksien keskuu-

teen ei saanut myönteistä vastakaikua. Varsinkin Ivangorodissa superintendentin 

ja Ruotsin kuninkaan uusien alamaisten välit kiristyivät äärimmilleen. Ivangoro-

din hakulin ortodoksisessa kirkossa syntyi meteli Stahliuksen vieraillessa siellä re-

formaation päivänä 31.10.1642.12 Venäläisessä papistossa Stahliuksen toimet herät-

tivät myös vastarintaa. Ivangorodin hakulissa Ossip-niminen venäläinen pappi oli 

ollut mukana niskuroimassa superintendenttiä vastaan. Papin piti tulla kuultavaksi 

konsistoriin. Pääsyy kuulusteluun oli se, että pappi oli yrittänyt saada pappisvihki-

myksen Kiovasta, mitä kuningatar Kristiina ei suostunut vahvistamaan. Konsistori 

teki asiassa nopean päätöksen ja pappi katsottiin kelvottomaksi harjoittamaan pa-

pin tointaan. Ossip erotettiin virastaan.13

 Kenraalikuvernööri Erich Gyllenstierna puuttui Ivangorodin kirkossa tapahtu-

neeseen meteliin. Superintendentti Stahlius oli yrittänyt järjestää kirkossa kuuluste-

lun Lutherin Katekismuksen pääkappaleissa. Tämä yritys oli aiheuttanut ortodoksi-

sen seurakunnan jäsenten keskuudessa huudon ja metelin, minkä vuoksi kuulustelu 

ei ollut onnistunut. Kenraalikuvernööri mainitsee kirjeessään Ruotsin kuningatta-

relle Kristiinalle, että Stahlius oli yrittänyt tätä kuulustelua ”venäläisen kansakun-

 9 Akiander 1865, s. 61–62; Väänänen 1991, s. 84; Lotman 2000, s. 88–90.
 10 Kuujo 1969, s. 75–76; Isberg 1973, s. 39–43; Väänänen 1987, s. 17–18 ja 30–32; Väänänen 1991, 

s. 84 ja 91; Laasonen 2005, s. 64. Perusteellisempi selvitys Inkerinmaan seurakunta- ja rovasti-
kuntajaosta, ks. Väänänen 1991, s. 91–96.

 11 Superintendentti Henricus Stahlius kuningattarelle 22.9.1641. Livonica II, vol. 202. RA.
 12 Öhlander 1898, s. 199–203; Isberg 1973, s. 56–58.
 13 Superintendentti Henricus Stahlius kuningattarelle 10.3.1643. Liite B. Livonica II, vol. 202. 

Liitteessä ote Narvan konsistorin pöytäkirjasta 15.3.1643; Superintendentti Henricus Stahlius 
kuningattarelle 23.6.1643. Livonica II, vol. 202. RA.
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nan” (Ryske Nation) edustajien kanssa. Hänen mukaansa meteli oli johtunut ve-

näläisten (Ryssarnas) vastahakoisuudesta ja ”barbaarisesta luonnosta” (barbariske 

natur). Kirjurin mukanaan tuoma koira oli erityisesti provosoinut seurakuntalaisia 

meteliin. Valituskirjelmässään kenraalikuvernöörille ortodoksit väittivät, kuinka su-

perintendentti oli pakolla (trugh och twång) häirinnyt heidän uskonnonvapautensa 

(Religions Libertet) nauttimista. Kirjeessään kuningattarelle kenraalikuvernööri pai-

notti sitä, että luterilaista uskontoa oli juurrutettava (planteras) ortodokseihin suos-

tuttelemalla (med fogh och lämpa), eikä pakolla.14

 Kenraalikuvernööri käytti tässä yhteydessä kansakunta-käsitettä ja viittasi sillä 

yleisesti venäläisiin ja ilmeisesti myös ortodokseihin. Jumalanpalveluksessa saattoi 

olla läsnä muitakin ortodokseja kuin venäläisiä. Tarkempi määrittely venäläisten 

”barbaarisesta luonnosta” on merkkinä ennakkoluuloisen asenteen olemassaolos-

ta, millä Gyllenstierna saattoi viitata myös ortodoksisuuteen. Merkittävää on se, että 

tämä on niitä harvoja kertoja, kun kyseinen käsite esiintyy 1600-luvun alkupuolen 

asiakirjoissa. Superintendentti Henricus Stahliuskin puhui ”venäläisestä kansakun-

nasta” (Ryske Nationen) selostaessaan Ruotsin kuningattarelle Inkerinmaan kirkol-

lista tilaa vuonna 1645. Stahlius piti tärkeänä myös Lutherin katekismuksen opetta-

mista ”venäläiselle kansakunnalle”.15

 Superintendentti oli kiinnittänyt myös huomiota niihin ’venäläisiin’, jotka ym-

märsivät suomea, mutta eivät puhuneet venäjää. Kyseessä oli luultavasti inkerikko-

jen ja vatjalaisten väestöryhmä. Tämä olisi ollut ensimmäinen kerta, kun ainakin 

kirkon oppinut tunnisti kyseisen väestöryhmän. Stahlius ei kuitenkaan nimennyt 

heitä tämän tarkemmin. Hänen ajattelussaan nämä ihmiset oli saatava luterilaisiin 

kirkkoihin ainakin yleisinä rukous- ja kiitospäivinä sen sijaan, että he kävivät or-

todoksisissa jumalanpalveluksissa, joita Stahlius kutsui ”venäläiseksi epäjumalan-

palvelukseksi” (Ryske Affguderijet). Ortodoksit eivät muutenkaan saisi päästää suo-

malaista tai muuta väkeä jumalanpalveluksiinsa rangaistuksen uhalla. Ainoastaan 

heidän ”oman kansakuntansa” (egen Nation) edustajat eli venäläiset saivat olla läsnä 

ortodoksissa jumalanpalveluksissa.16

 Suomenkielisiksi kutsutut tai venäjää taitamattomat ortodoksit oli Stahliuksen 

mielestä pidettävä erossa rangaistuksen uhalla epäjumalistaan (Affgudhar). Kysymys 

lienee ollut ortodoksien ikoneista. Lisäksi nämä ortodoksit eivät saisi jäädä kotiin-

kaan luterilaisista jumalanpalveluksista, koska se voisi ”muiden kansakuntien” (an-

dre nationerne) parissa aiheuttaa pahennusta ja olla näille huono esimerkki. Stah-

lius pyysi myös hallitsijaa harkitsemaan vainajien metsäkalmistoihin hautaamisen 

kieltämistä. Vainajat olisi haudattava hautausmaahan siitä huolimatta, mitä ”kan-

sakuntaa” he edustivat. Lisäksi superintendentti vaati ortodoksien kalenterin (Gre-

 14 Kenraalikuvernööri Erich Gyllenstierna kuningattarelle 12.11.1642. Livonica II, vol. 170. RA. 
Ivangorodin kirkon tapahtumista järjestettiin kenraalikuvernöörin määräyksestä tutkinta Ne-
vanlinnan linnoituksessa 17.11.1642. Kenraalikuvernööri Erich Gyllestierna kuningattarelle 
26.11.1642. Livonica II, vol. 170. RA. Tutkintapöytäkirja on kirjeen liitteenä.

 15 Superintendentti Henricus Stahlius kuningattarelle, ei päiväystä (1645). Livonica II, vol. 202. RA.
 16 Superintendentti Henricus Stahlius kuningattarelle, ei päiväystä (1645). Livonica II, vol. 202. 

RA. “[…] att Rysserne besynnerligen the som thet fi nska språket förståå, så och the huilka ingen 
ryska tala kunna, och doch lijkwäl hålla sigh ifrån wåra kyrckior, in till thet Ryske Affguderijet, 
måtte blijffwa håldne till at komma i wåra kyrckior, åht minstonne på allmänne Böön och Tack-
säjelse daghar, […]”.
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kiske Calendarium) korvaamista luterilaisella kalenterilla. Täten ortodoksien ”epä-

jumalanpalvontaa” voitaisiin vaikeuttaa.17 Lisäksi superintendentti painotti sitä, että 

venäläiset eivät saaneet ottaa palvelukseensa muiden ”kansakuntien” edustajia, eri-

tyisesti suomalaisia. Kielto ei kuitenkaan koskenut toisten venäläisten palvelukseen 

ottamista. Kuningatar vastasi Stahliukselle 8.11.1645 ja määräsi, että valtakunnas-

sa asuvien venäläisten oli käytettävä samaa kalenteria kuin muidenkin alamaisten. 

Muihin asioihin kuningatar ei ottanut selvää kantaa.18

 Ivangorodin ortodoksiset asukkaat olivat erityinen harmin aihe Inkerinmaan 

ensimmäiselle superintendentille. Stahliuksen käskyjen vastaisesti Ivangorodin or-

todoksiset porvarit ja pajarit eivät opettaneet luterilaista katekismusta lapsilleen, 

”venäläiselle nuorisolle”, eivätkä sallineet muidenkaan ortodoksien opettavan sitä 

omille lapsilleen ja palvelusväelleen. Stahliusta harmitti erityisesti se, että venäläis-

ten luterilainen palvelusväki oli pidetty poissa luterilaisissa kirkoissa järjestetyistä 

jumalanpalveluksista. Superintendentti joutui voimattomana katselemaan Ivango-

rodin asukkaiden niskurointia. Erik Gyllenstiernan neuvosta Stahlius päätti kuiten-

kin pitää kollegion venäläisten edustajien kanssa. Ainakin superintendentin mu-

kaan luterilaisen opin edistäminen oli sujunut paremmin Inkerinmaan pogostoissa. 

Luterilaiset papit olivat opettaneet ortodoksien lapsille Jumalan kymmenen käskyä 

ja uskontunnustuksen. Lapset olisivat myös pyytäneet lisää oppia papeilta. Näissä 

lausunnoissa lienee totuuden siemen, vaikka Stahlius saattoi vähän liioitellakin me-

nestystä luterilaisen opin levittämisessä. Ainakin uusia luterilaisia kirkkoja oli ra-

kennettu seuduille, joissa niitä ei aiemmin ollut.19

 Ortodoksien kirkolliset seremoniat kiinnostivat Stahliusta, sillä hän oli ollut 

erään luterilaiseksi kääntyneen munkin kanssa seuraamassa niitä Ivangorodin orto-

doksisessa kirkossa. Tätä aiemminkin Stahlius oli ollut useita kertoja tarkkailemas-

sa ortodoksien jumalanpalvelusta. Vieraillessaan kenraalikuvernöörin sekä muuta-

mien vieraiden kanssa samassa kirkossa Stahlius salli Ivangorodin rovastin Erich 

Albogiuksen saarnata venäjäksi seurakuntalaisille. Tämä ei ollut kuitenkaan kuu-

lijoiden mieleen, sillä ortodoksikirkon jumalanpalveluksessa ei pidetä saarnaa. Ro-

vastin saarnaa kohtaan ei osoitettu paljon kiinnostusta. Sanankuulijoiden närkäs-

tys johtui myös ennen kaikkea siitä, että rovasti oli venäjää taitavana toiminut myös 

ortodoksien pappina. Samalla hän oli oikeutettu keräämään papin saataviaan myös 

ortodoksisen uskon tunnustajilta.20

 Henricus Stahliuksen kautta superintendenttinä on luonnehdittu ajaksi, jolloin 

ei tapahtunut suuria muutoksia provinssien kirkollisessa elämässä. Kausi oli kui-

tenkin merkittävä vastakohtaisuuksien kehittymisen kannalta. Erityisesti superin-

tendentin konfl ikti provinssien saksalaisen aatelin ja porvariston kanssa leimasi tätä 

ajanjaksoa. Kuitenkin Stahliuksen ponnistelut kohdistuivat ortodoksiuskoiseen rah-

vaaseen, jonka mielenlaatu poikkeisi paljon ruotsalaisista talonpojista. Vastakkain 

olivat kaksi erilaista identiteettiä ja maailmankatsomusta. Vaikka Stahlius toimi kii-

 17 Superintendentti Henricus Stahlius kuningattarelle, ei päiväystä (1645). Livonica II, vol. 202. RA.
 18 Lotman 2000, s. 117–118.
 19 Superintendentti Henricus Stahlius kuningattarelle 9.8.1643. Livonica II, vol. 202. RA.
 20 Superintendentti Henricus Stahlius kuningattarelle 16.9.1644. Livonica II, vol. 202. RA; Isberg 

1973, s. 62.
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vaasti ortodoksisen väestön käännyttämisen puolesta, hänen toiveensa ei toteutu-

nut. Tämän on tulkittu johtuneen Stahliuksen persoonasta – täydellisyyden tavoit-

telusta, työteliäisyydestä ja johdonmukaisuudesta – eli seikoista, jotka itse asiassa 

paljastivat puutteita kirkkohallinnossa. Hän ei osannut myöskään tulkita venäläis-

ten käytöstä. Luterilaisen maailman säännöt eivät toimineet ortodoksisen väestön 

keskuudessa. Lisäksi ortodoksit suhtautuivat torjuvasti luterilaisuuteen. Paikallisella 

tasolla toimineiden luterilaisten pappien tiedot ortodoksisesta kirkosta ja asukkai-

den mielenlaadusta olivat hyvin pinnallisia.21

 Stahlius toimi pitkään virassaan, aina kuolemaansa vuoteen 1657 asti. Vuonna 

1658 superintendentiksi nimitetty teologian lehtori ja Narvan ruotsalainen kirk-

koherra Johannes Rudbeck oli samoilla linjoilla suhtautumisessa ortodokseihin. 

Erääksi suurimmista ongelmista uudelle superintendentille muodostui se, kuin-

ka suhtautua niihin venäläisiin pappeihin, jotka saapuivat Venäjältä toimittamaan 

ortodoksien lasten kastamista, morsiusparien vihkimistä ja kuolleiden hautaamis-

ta. Vuonna 1660 Rudbeck, Narvan konsistori ja Inkerinmaan pappiskunta saivat 

kuninkaallisen päätöksen asiasta. Heidän olisi estettävä venäläisten pappien tulo 

maahan. Toiseksi ortodoksien olisi haettava pappinsa jostakin Puolan hallitsemas-

ta maasta, mieluiten Valko-Venäjältä. Näiden seutujen papit tulisivat osoittamaan 

kuuliaisuutta Narvan konsistorille ja superintendentille. Tämän käsityksen taustalla 

vaikutti vastasolmittu rauha Puolan kanssa, joten puolalaiselta maalta tuodut orto-

doksipapit tuntuivat ”luotettavimmilta” ja ”kuuliaisemmilta” kuin Venäjältä kotoi-

sin olleet.22

 Muistiossaan Inkerinmaan kirkollisesta tilasta Rudbeck puuttui juuri ortodok-

sien, erityisesti suomenkielisten ortodoksien ”härkäpäisyyteen”. Nämä eivät osallis-

tuneet luterilaisiin jumalanpalveluksiin sunnuntai-, juhla-, rukous-, paasto- ja kii-

tospäivinä. Lisäksi he eivät antaneet luterilaisten pappien kastaa lapsiaan, vihkiä 

morsiuspareja ja haudata kuolleita. Rudbeckin mielestä ortodoksit vielä houkut-

telivat luterilaisia omiin jumalanpalveluksiinsa. Tämä kaikki oli vastoin kuninga-

tar Kristiinan 8.11.1645 tekemiä päätöksiä. Tässäkin ortodoksipappeja koskevassa 

asiassa ”kivi kengässä” oli nimenomaan se, että Inkerinmaalle tulleet papit vihit-

tiin Venäjällä, eikä Valko-Venäjällä. Tämä oli vastoin kuninkaan 14.12.1660 teke-

mää päätöstä. Rudbeck toimi tietysti Ruotsin hallitsijan ohjeiden mukaan, kuten ai-

empikin superintendentti. Heidän suhtautumisessaan ortodokseihin oli kuitenkin 

havaittavissa samankaltaisuutta. Rudbeck puhui selvemmin suomenkieliseksi käsi-

tetyn ortodoksiväestön ohjaamisesta luterilaiseen uskoon, mihin jo Stahlius oli vih-

jannut epäsuoremmin sanakääntein.23

 Ortodoksit kääntyivät usein Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan kenraalikuver-

nöörinä vuosina 1645 –1651 toimineen Karl Mörnerin puoleen suojautuakseen 

 21 Lotman 2000, s. 132–134.
 22 Akiander 1865, s. 62; Isberg 1973, s. 50 ja 83–84.
 23 Superintendentti Johannes Rudbeck kuninkaalle 13.8.1661. Livonica II, vol. 202. RA. “[…] Men 

the af Ryske Religion, deeh fi nska språket i deres halstarrigheet myckit Obstinat […]”. Matthias 
Akiander mainitsee vuonna 1865 painetussa tutkimuksessaan, että ensimmäisenä Inkerinmaalle 
tulleet luterilaiset papit olivat sotapappeja, jotka toivat seurakuntiinsa ”suomenheimoista, mutta 
kreikkalaista uskoa tunnustavaa väkeä” (folk af fi nska stammen, men af grekiska trosbekännel-
sen). Akiander 1865, s. 5.
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superintendentin ”kiusaamiselta”. Mörnerin mukaan ortodokseja ei saisi karkot-

taa maasta, sillä hän tulkitsi aikaisempien kuninkaiden antaneen näille vakuudet 

harjoittaa uskontoaan. Kenraalikuvernööri oli myös sitä mieltä, että Ivangorodin 

ja Pähkinälinnan läänien ortodoksit voisivat valita viisi pappia, joista kaksi menisi 

Käkisalmen lääniin. Näiden vannottua valan kuningattarelle, he pysyisivät maassa 

ja palvelisivat seurakuntansa jäseniä. Ilmeisesti Mörnerin toiveena oli, että vähitel-

len nämä papit alkaisivat julistaa luterilaista oppia. Näin seurakuntalaisetkin olisivat 

hienovaraisesti luterilaistettu. Ehdotus ei kuitenkaan toteutunut. Mörnerin myön-

teisyys ortodokseja kohtaan oli myös kritiikkiä superintendentti Stahliusta vastaan, 

joka painosti enemmän ortodokseja. Pentti Laasosen mukaan kenraalikuvernöörin 

käsitys ortodoksien uskosta oli ambivalentti, hyvin kaksijakoinen. Kenraalikuver-

nöörin mielestä ortodoksisuudessa olivat rinnakkain ”turhat seremoniat” ja esimer-

killinen hurskaus.24

 Käänne suhtautumisessa ortodokseihin tapahtui siinä, keiden käännyttäminen 

katsottiin tarpeelliseksi uskonnollisen yhtenäisyyden nimissä. Tämä taitekohta näyt-

täisi tapahtuneen superintendentti Henricus Stahliuksen virkakaudella 1640-luvul-

la. Tuolloin superintendentti alkoi puhua nimenomaan suomenkielisistä ortodok-

seista, jotka puhumansa kielen perusteella määriteltiin luterilaiseen kulttuuripiiriin 

kuuluviksi alamaisiksi. Esivalta rajasi kielen mukaan sen, mihin uskontokuntaan 

voittomaiden suomenkielisten ortodoksien tuli kuulua.

 Myös Rudbeck oli Stahliuksen linjoilla suomenkielisten ortodoksien suhteen. 

Päiväämättömässä kirjeessään kuninkaalle Rudbeck mainitsi ”ne venäläisen uskon-

non sukulaiset, jotka eivät ymmärrä venäjänkieltä, vaan suomea.” Nämä eivät edel-

leenkään hakeneet uskonnollisia palveluita luterilaisilta papeilta, eivätkä käyneet 

juhla- ja pyhäpäivinä luterilaisissa kirkoissa. Superintendentin välityksellä luteri-

laiset papit pyysivät lupaa mennä suorittamaan kirkolliset toimitukset ortodoksien 

asuinseuduille. Tehtävä ei liene ollut helppo, sillä nämä ortodoksit olivat avoimesti 

”näyttäneet vihansa” ja halveksineet niitä pappeja, jotka olivat ilmiantaneet talon-

pojat jumalanpalveluksen aikana tehdystä työstä. Myös superintendentti Johannes 

Rudbeck oli vetänyt selvän rajan venäjänkielisten ja suomenkielisten ortodoksien 

välille.25

3.2.  Inkerinmaan uskontopolitiikan 
 luonnostelu

Vuoden 1682 helmikuussa Narvan superintendentti Johannes Gezelius järjesti pap-

piskokouksen, missä pohdittiin niitä tapoja, joilla voittomaiden ”sokea joukko saisi 

valoa”. Tällä viitattiin todennäköisimmin karjalaisiin, inkerikkoihin ja vatjalaisiin, 

jotka eivät osanneet venäjää, mutta joilla oli venäläisiä pappeja sielunhoitajinaan. 

Tarkastuskäynneillä saatujen tietojen perusteella Gezelius vakuuttui näiden ”suo-

malaisten” osaamattomuudesta uskonnollisissa kysymyksissä. Näin superinten-

 24 Kenraalikuvernööri Karl Mörner kuningattarelle 2.9.1650. Livonica II, vol. 171. RA; Laasonen 
2005, s. 61–63.

 25 Superintendentti Johannes Rudbeck kuninkaalle, ei päiväystä. Livonica II, vol. 202. RA.
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dentti sai muodollisen syyn suunnitelmilleen käännyttää hiippakunnassaan asuvat 

suomenkieliset ortodoksit. Käkisalmen läänin kenraalikuvernööri Johan Skytte oli 

ajatellut samaan tapaan alueensa ortodoksisesta väestöstä 1630-luvulla. Skytte kat-

soi pohjoisläänin väestön koostuvan tuhansista uudelleen kastetuista luterilaisista. 

Hän tarkoitti ennen Stolbovan rauhaa 1617 alueelle muuttaneita luterilaisia, jotka 

oli kastettu ortodoksiseen uskoon. Heidän luterilaisesta alkuperästään olisi todista-

nut savolainen sukunimi.26

 Inkerinmaan kenraalikuvernööri Otto von Fersen ei ollut vakuuttunut näin jyr-

kistä toimista ja halusi tiedustella talonpoikien herrasväen mielipidettä asiaan. Ken-

raalikuvernööri otti asian esille vuoden 1682 valtiopäivillä. Hänen mukaansa suu-

ri osa Inkerinmaan rahvaasta, tarkoittaen suomenkielisiä inkerikkoja ja vatjalaisia, 

ei tullut luterilaisten kirkkojen jumalanpalveluksiin. He olivat muiden venäläisten 

mukana, vaikka eivät osanneet venäjän kieltä. Kenraalikuvernöörin mielestä nämä 

”sokeat” ja ”surkeat” (äländige) ihmiset tuli ohjata ’oikealla tielle’ eli luterilaisuuteen. 

Käännytyksen painostuskeinona tulisi pitää sitä, että kukaan talonpoika ei saanut 

mennä naimisiin ilman luterilaisen kristinopin tuntemista. Ortodoksien praasnie-

kat olivat myös von Fersenin tulilinjalla. Hän kuvaili, kuinka niiden avulla ”halpa-

mainen joukko” ylläpiti ”sopimatonta elämäänsä”. Kenraalikuvernööri oli huolis-

saan erityisesti luterilaisesta naisväestä, joka oli kääntynyt ortodoksiseen uskoon. 

Von Fersenin mielestä tähän oli syynä venäläinen vaateparsi (Ryska kläde drächten), 

jota inkerikko- ja vatjalaisnaiset käyttivät. Vaatetta käyttämällä he sekoittuivat venä-

läisiin (Ryssar). Kenraalikuvernööri luokitteli naisväen ”luterilaisiksi”, vaikka nämä 

käyttivät venäläistä vaatepartta. Luterilainen ei olisi saanut pukeutua niin.27

 Mielenkiintoista on se, että von Fersen ei määrittänyt ihmisryhmää tässä ta-

pauksessa ulkoisten tekijöiden eli vaatetuksen perusteella, kuten aikakauden ruot-

salainen oppinut Olaus Rudbeck.28 Hän oli tunnistanut inkerikkojen ja vatjalaisten 

etnisen ryhmän, mutta ulkoiset tekijät, kuten vaatetus, eivät vaikuttaneet näiden us-

kontotaustan määrittämiseen. Vaikka inkerikkojen ja vatjalaisten asusteet todelli-

suudessa saattoivat joidenkin yksityiskohtien osalta poiketa venäläisten vastaavasta, 

ruotsalaisen esivallan edustajille ne kaikki edustivat venäläisten talonpoikien käyt-

tämää vaatetusta.29 Ainoa asia, minkä kautta kenraalikuvernööri saattoi erottaa ky-

seisen väestöryhmän venäläisistä, oli näiden puhuma kieli. Ruotsinkielinen esivallan 

edustaja pystyi kyllä erottamaan suomensukuista kieltä puhuvan ortodoksin venä-

jänkielisestä ortodoksista.

 Kenraalikuvernöörin mielestä kyseisen väestöryhmän luterilaistamisessa pakkoa 

tuli käyttää vain äärimmäisenä keinona. Suostuttelu ja houkuttelu olivat tärkeim-

piä metodeja ortodoksisen väestön saamiseksi luterilaisiin kirkkoihin. Inkerinmaan 

 26 Gezelius käyttää näistä ’suomalaisista’ nimitystä ”den blinda hoopen”. Superintendentti Johannes 
Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Livonica II, vol. 504. RA; Isberg 1973, s. 89–90; Väänänen 1991, 
s. 86–87; Laasonen 2005, s. 24.

 27 Ote kenraalikuvernööri Otto von Fersenin ehdotuksista Inkerinmaan aatelille 5.12.1682. 
Livonica II, vol. 202. RA.

 28 Vrt. Olaus Rudbeckin ’kansan’ käsitteelle antamat ulottuvuudet. Katajala 2005, s. 238–239.
 29 Pirkko Sihvo kuvailee inkerikkojen ja vatjalaisten käyttämää vaatetusta, tosin 1800-luvun kan-

santieteilijöiden keräämien tietojen perusteella. Nämä tiedot voivat kuitenkin auttaa myös Ruot-
sin vallan aikana eläneiden ihmisten vaatetuksen hahmottamisessa. Sihvo 1991, s. 191–193.
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aateli ei ollut kovinkaan suostuvainen pakkotoimiin, sillä se katsoi papiston teh-

täväksi ainoastaan kristinuskon opettamisen talonpojille. Se katsoi segregaation eli 

”erottamisen” lietsovan levottomuutta talonpoikien keskuudessa ja antavan näille 

syyn karata Venäjälle. Aateli ei halunnut taloudellisen toimeentulonsa vaarantuvan 

esivallan toimenpiteiden vuoksi. Von Fersenille aiheutti päävaivaa tämän ”inkeriläi-

sen kansakunnan” (die Jngrische Nation) itsepäisyys, koska nämä olivat olleet poissa 

luterilaisesta kirkosta kuninkaallisen plakaatin julistamisen aikana. Hän kutsui heitä 

myös ”suomalaisiksi” (fi nnischen Nation), jotka pitävät venäläistä vaatetusta.30 Ku-

ten aiemmistakin von Fersenin pohdinnoista oli tullut ilmi, ulkoiset kulttuuriset te-

kijät eivät tässäkään tapauksessa määrittäneet ihmisryhmän etnisyyttä, mikäli asiaa 

tarkasteltiin esivallan näkökulmasta.31

 Uskontokysymys oli keskeisessä osassa Inkerinmaan superintendenttinä vuosi-

na 1678 – 81 toimineen Petrus Bångin muistiossa. Kuten von Fersenkin, hän kiinnitti 

huomiota suomenkielisiin ortodokseihin, erityisesti inkerikkoihin. Bång pohdiskeli, 

kuinka nämä venäjää osaamattomat ihmiset saataisiin luterilaiseen uskoon. Muisti-

ossaan Bång kysyi neuvoja kuninkaalta, miten ”inkerikot ja venäläiset” (Jngrikor och 

Ryssar) saataisiin tulemaan luterilaisiin jumalanpalveluksiin suurina rukouspäivinä. 

Superintendentti ei tiennyt myöskään, miten menetellä niiden suomalaisten kans-

sa, jotka kääntyivät ortodoksiseen uskoon menemällä naimisiin ”venäläisten” (Rys-

sar) tai ”inkeriläisten” (Jngrer) kanssa.32 Aiemmat superintendentit olivat jo tuoneet 

Bångin muistiossa mainitut uskontokysymykseen liittyvät asiat esille, mutta niihin 

ei ollut juuri puututtu käytännössä.33

 Johannes Gezelius laati oman muistion, jossa esitettiin, miten Bångin esittämät 

ongelmat tulisi ratkaista. Heti alussa Gezelius puuttui ortodoksipappien kysymyk-

seen. Siinä tulisi noudattaa aiemmin tehtyjä, hyvin perusteltuja määräyksiä. Superin-

tendentti kaipasi myös selviä ohjeita siitä, miten nämä papit lukisivat ja opettaisivat 

yleisiä (universall) kristinopin kappaleita. Hän halusi myös kieltää ortodoksipappe-

ja herjaamasta luterilaista uskontoa. Lisäksi ortodoksipappien virkaan vihkimisen 

tulisi tapahtua Narvan superintendentin toimesta. Bång oli maininnut muistiossaan 

suomenkielisistä ortodokseista inkerikot. Nyt Gezelius puuttui sekä vatjalaisten että 

inkerikkojen tilanteeseen. Muistiossa esitetyissä toimenpiteissä ei ollut juuri uutta. 

Niiden avulla oli pyritty aiemminkin ’ohjaamaan’ suomea puhuvat ortodoksit lu-

terilaiseen uskoon. Luterilaisten pappien tuli opettaa heitä, kastaa heidän lapsensa, 

vihkiä morsiusparit ja haudata kuolleet. Alvin Isberg pitää tätä pohjana Gezeliuk-

sen ajamalle inkerikkojen ja vatjalaisten erottelu- ja käännytyspolitiikalle. Kuitenkin 

 30 Pöytäkirjanote kenraalikuvernööri Otto von Fersenin ehdotuksista Inkerinmaan aatelille 
5.12.1682. Livonica II, vol. 202. RA; Pöytäkirjanote kenraalikuvernööri Otto von Fersenin selvi-
tyksestä Inkerinmaan ja Käkisalmen läänin aatelille 16.12.1682. Livonica II, vol. 202. RA; Mikko-
la 1932, s. 2; Isberg 1973, s. 90.

 31 Vrt. Anthony D. Smithin määritelmät ”ethnoksesta”. Smith 1986, s. 22–31.
 32 Ruotsalaisissa asiakirjoissa myös ’karjalaiset’ (Careelske, Kexholmske Carelar) mainitaan toisi-

naan väestöryhmän nimenä. Tällöin esivalta pyrki erottamaan tietyt henkilöt suomaisista, mi-
kä olisi ollut myös ilmaus ymmärretystä etnisyydestä. Muuten karjalaisia kutsuttiin ’venäläisiksi’ 
(Ryssar). Katajala 2005, s. 48–54.

 33 Superintendentti Petrus Bångin muistio (gravamina och desideria), ei päiväystä. Livonica II, vol. 
202. RA. Alvin Isberg olettaa muistion olevan vuodelta 1680. Isberg 1973, s. 88.
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Gezelius itse mainitsi muistiossaan, että näitä ohjeita oli toteutettava maltillisesti, 

jotta yksikään Inkerinmaan asukas ei karkaisi maasta.34

 Kuningas esitti päätöksensä valtiopäivillä 4.5.1683. Heti alussa Kaarle XI mai-

nitsi, että oppimattomat venäläiset papit olivat syypäitä siihen ”suureen sokeuteen”, 

”kylmäkiskoisuuteen” ja ”pahansisuisuuteen”, jota ortodoksit ovat osoittaneet ruot-

salaista esivaltaa kohtaan. Kirkoissaan he eivät lausuneet rukouksia, jotka kunni-

oittivat kuningasta, kuningashuonetta ja isänmaata (fäderneslandet). Kuningas ym-

märsi tämän ortodoksien vihamielisyydeksi ”puhdasta evankelista uskontoa” eli 

luterilaisuutta kohtaan. Kenraalikuvernöörin ja superintendentin oli harkittava, 

mihin määräyksiin ja toimenpiteisiin ryhdyttäisiin tämän ehkäisemiseksi. Näiden 

toimenpiteiden ei voi kuitenkaan katsoa sisältäneen uskonvainon piirteitä. Niiden 

”universaalien” kristinopin kappaleiden, joiden toivottiin opettavan ortodokseja, 

täytyi kuulua myös ortodoksiseen uskontunnustukseen. Ne olivat Jumalan kym-

menen käskyä, apostolinen ja nikealainen uskontunnustus, Isä meidän- rukous ja 

sakramenttien asettaminen. Ne voitaisiin painaa sopivimmalla kielellä väestön ope-

tusta varten.35

 Tämän ortodoksikirkoille tarkoitetun kirjallisuuden painamiseen Kaarle XI ha-

lusi perustaa uudelleen vielä Kustaa II Aadolfi n aikana Ruotsissa toimineen venäläi-

sen kirjapainon. Kuningas halusi kuitenkin kustannusten tulevan ortodoksikirkko-

jen maksettaviksi. Venäläiset papit voisivat virkansa ohella lukea tätä uskonnollista 

kirjallisuutta seurakuntalaisilleen. Nämä papit eivät kuitenkaan saaneet herjata lu-

terilaista uskoa, vaikka sellaista olisi painettu heidän uskonnolliseen kirjallisuuteen-

sa. Myöskään ortodoksipapit eivät saaneet sanoin eivätkä teoin epäkunnioittavasti 

halveksua luterilaisia pappeja. Ortodoksien tulisi myös kunnioittaa luterilaisia py-

häpäiviä, jotta luterilaisten talonpoikien keskuudessa ei syntyisi suuttumusta.36

 Kuningas kiinnitti huomiota erityisesti inkerikkojen ja vatjalaisten ”valitettavaan 

tilaan” siinä, että he pitäytyivät ortodoksisessa uskonnossa, jonka jumalapalvelus-

kieltä he eivät ymmärtäneet. Tämän johdosta kuningas päätteli, että tässä ihmis-

ryhmässä harvat ymmärsivät kristinuskoa. Heidän auttamisekseen kenraalikuver-

nöörin ja superintendentin tuli ilman pakkoa ja varovasti saada heidät tulemaan 

luterilaisiin kirkkoihin pyhäpäivinä. Siellä he saisivat puhumallaan kielellä eli suo-

meksi opastusta ”autuuden välineisiin”. Mutta mikäli inkerikot ja vatjalaiset pelkäi-

sivät luterilaisia kirkkoja, suomea taitavien pappien tuli mennä heidän kotikyliinsä 

antamaan opetusta kristinuskossa. Samalla kuningas asetti rajoituksia ortodok-

sipappien toiminnalle. He eivät saisi kastaa sellaisia lapsia, joiden vanhemmat tai 

kummit eivät osanneet tai halunneet oppia venäjän kieltä. Papeilla ei ollut lupaa 

vihkiä sellaisia pareja, jotka eivät ymmärtäneet venäjänkielistä vihkitoimitusta. Ku-

ninkaan mielestä ortodoksisesta seurakunnasta eroavien tulisi saada elinajakseen 

vapautus ortodoksipapin maksuista. Tarkennuksena oli vielä maininta siitä, että or-

todoksipappi ei saanut haudata ortodoksiseurakunnasta eronnutta henkilöä. Ku-

 34 Superintendentti Johannes Gezeliuksen muistio, toukokuu 1683. Livonica II, vol. 202. RA; Isberg 
1973, s. 90–91.

 35 Kaarle XI:n päätös, Tukholma 4.5.1683. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. LVVA; Akiander 1865, 
s. 39– 46; Isberg 1973, s. 91–92; Väänänen 1987, s. 20.

 36 Kaarle XI:n päätös, Tukholma 4.5.1683. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. LVVA.
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ningas soi kuitenkin helpotuksia henkirahan maksuun. Luterilaisuuteen kääntynyt 

aikuinen sai vapautuksen henkirahan maksusta 60 ikävuoteensa saakka. Nuoruu-

destaan asti luterilaisessa uskossa ollut sai nauttia tätä vapautta 30 ikävuoteen asti.37

 Näillä päätöksillään kuningas Kaarle XI puuttui merkittävästi ortodoksien ja eri-

tyisesti inkerikkojen ja vatjalaisten mahdollisuuksiin saada uskonnollisia palveluja 

ja siten heidän uskonnolliseen elämäänsä. Uudet määräykset pyrkivät muuttamaan 

rajusti aiempia, vuosisataisia traditioita, joihin suomenkieliset ortodoksit olivat tot-

tuneet. Määräykset antavat sen vaikutelman, että niihin olisi sisältynyt pakkotoi-

mia. Niissä oli kuitenkin myös sellaisia piirteitä, että ulkoapäin tulevien olosuhtei-

den muutosten avulla ortodokseja pyrittiin ohjailemaan luterilaisten seurakuntien 

jäseniksi. Tällä tavalla olisi ymmärrettävissä se, että ruotsalainen esivalta velvoitet-

tiin välttämään pakkoa ja suosimaan ’houkuttelua’ ortodoksien kohtelussa. Tähän 

tulkintaan myös Pentti Laasonen on päätynyt tutkittuaan Käkisalmen läänin orto-

doksien asemaa luterilaistamispyrkimysten kohteena.38 Tämän tapainen asenne esi-

vallan taholta merkitsi suoraa puuttumista niihin uskonnollisiin traditioihin, joihin 

näiden väestöryhmien identiteetti paljolti perustui. Toisin kuin Käkisalmen läänis-

sä, Inkerinmaalla Johannes Gezelius suunnitteli pakonomaisempia toimia, jotka 

kohdistuivat erityisesti niihin ortodokseihin, joita esivalta piti suomenkielisinä.

3.3.  Inkerikkojen ja vatjalaisten 
 erottelu ja integrointi

Kuninkaan päätöksessä ei ollut määritelty, miten inkerikot ja vatjalaiset tulisi liittää 

luterilaisen kirkon jäseniksi paikallisella tasolla. Sen vuoksi paikallisten vallanpitä-

jien tuli laatia tarkemmat määräykset toimenpiteistä. Superintendentillä ja kenraa-

likuvernöörillä oli selvä työnjako käännytystoimien suhteen. Gezelius työskentelisi 

itse käännytystoimenpiteiden parissa ja kenraalikuvernööri Sperling valvoisi, että 

uusia määräyksiä noudatettiin. Kenraalikuvernööri Göran Sperling omaksui kunin-

gas Kaarle XI 4.5.1683 tekemät päätökset ohjenuorakseen. Erityisesti ne, jotka kos-

kivat inkerikkojen ja vatjalaisten tilannetta. Päätös osoittaa suurta tietämättömyyttä 

ortodoksisen väestön pitkästä uskonnollisesta traditiosta, joka nyt pyrittiin katkai-

semaan. Inkerinmaan tilanomistajat ratkaisivat myös sen, opiskelivatko talonpojat 

luterilaista oppia ja sen, ottivatko nämä vastaan venäläisten pappien uskonnollisia 

palveluita.39

 Inkerikko- ja vatjalaisväestön erottaminen venäjää puhuvista talonpojista oli 

olennaista näiden integroimiseksi luterilaisen kirkon jäseniksi. Inkerikko- ja vatja-

laisväestön uskonnollisessa yhtenäistämisessä tärkeällä sijalla olivat ne uusia mer-

kityksiä luovat koodit, joita luterilaisen uskon opetuksella pyrittiin tuottamaan. 

Tämänkaltaisen integroinnin tärkeimpiä elementtejä ovat juuri kieli ja uskonto. In-

kerinmaalle pystytetyt luterilaiset kirkot olivat tärkeällä sijalla uuden maailmanku-

 37 Akiander 1865, s. 41–42.
 38 Laasonen 2005, s. 20–25.
 39 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 8.11.1683. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. 

LVVA.
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van levittämisessä. Tässä prosessissa oli tärkeässä asemassa kylissä toimeenpantu 

luterilaisen uskon opetus. Tämän vastakohtana voidaan nähdä talonpoikien harjoit-

tama ortodoksinen uskonto.40

 Johannes Gezeliuksella itsellään tuskin oli käytössään integraatio-käsitettä tai 

ymmärrystä sen merkityksestä. Sen sijaan hän käyttää erottelua kuvatessaan termiä 

”segregaatio” (Segregation) tai tarkemmin (dheras Segregation ifrån Ryssarne). Inke-

rikkojen ja vatjalaisten erottaminen venäläisestä väestöstä oli tärkeää, jotta heidät 

voitaisiin opetuksen (information) kautta liittää luterilaiseen kirkkoon. Sana ”segre-

gation” on siksi avaintermi tässä integrointiprosessissa. Erottaminen voidaan tulkita 

pakkokeinoiksi, mihin opetus-termikin viitannee, vaikka sillä oli hyvin kaunisteleva 

sävy. ”Harhautetut suomalaiset” (förförde fi nnar) tuli opetuksen avulla muokata lu-

terilaisiksi.41 Ilmaisusta näkyy Gezeliuksen näkemys inkerikoista ja vatjalaisista, jot-

ka oli houkuteltu ortodoksisuuteen, kun superintendentin teorian mukaan nämä 

olivat muuttaneet Inkerinmaalle Suomesta. Hänen ajattelussaan he olivat siis alun 

perin luterilaisuudesta ortodoksisuuteen ”harhautettuja”.

 Johannes Gezelius laati tarkat ohjeet siitä, miten inkerikko- ja vatjalaisväestön 

erottaminen (Separation och skillnad) venäläisestä väestöstä tulisi toteuttaa. Super-

intendentin käskyn saapuessa jokaisen rovastin tai kirkkoherran oli katsottava it-

selleen sopiva ajankohta erottelun toimeenpanemiseksi sovituissa pitäjissä. Rovas-

tin olisi ilmoitettava tästä 14 päivän kuluessa pitäjän papille, jonka olisi edelleen 

ilmoitettava tilanomistajille, missä hovissa tai tilalla, ja minä päivinä erottelu tuli-

si tapahtumaan. Mikäli tilanhaltijat tai heidän edustajansa katsoivat tarpeelliseksi, 

kruununvoudin ja kivalterin42 oli avustettava tässä toimenpiteessä, koska kenraali-

kuvernööri oli käskenyt heitä toimimaan tarvittaessa. Rovastin tuli lähettää ajoissa 

kutsu tilaisuuteen myös pitäjässä tai pogostassa mahdollisesti olevalle venäläiselle 

papille. Mikäli pappi ei päässyt paikalle, muiden ortodoksikirkon palvelijoiden tulisi 

olla läsnä. Vaikka hekin niskoittelisivat, eivätkä saapuisi paikalle, erottelu tapahtuisi 

siitä huolimatta.43

 Kaikkien tilanhaltijoiden, arrendaattoreiden ja amtmannien oli koottava hallit-

semalleen tilalle tai hoviin kaikki ortodoksista uskoa tunnustavat alustalaiset. Tämä 

käsky koski inkerikkoja, vatjalaisia ja venäläisiä (Ryssar). Kaikkien kynnelle kykene-

vien oli tultava paikalle, miesten ja naisten, sekä nuorten että vanhojen. Talonpo-

jan mahdollisesti niskoitellessa tälle langetettiin kenraalikuvernöörin määrittelemä 

rangaistus. Vain sairaus antoi syyn poissaoloon tai se, että talonpoika oli jo luterilai-

nen tai siksi kääntynyt ortodoksi.44

 Kuulustelu aloitettiin niistä perheistä, jotka tiedettiin venäläisiksi. Heidän kieli-

taitonsa testattiin. Kuulusteluun joutuivat kaikki perheen- tai ruokakunnan jäsenet. 

 40 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite B. Livonica II, vol. 202. RA.
 41 Esim. superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite D. Livonica II, vol. 202. 

RA.
 42 Tämä oli aikalaisten poliisikonstaapelista käyttämä nimitys. Nykysuomen sanakirja. Osat I ja II. 

A–K. Porvoo 1970. s. 417.
 43 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite C. Livonica II, vol. 202. RA; 

Seuraavat kuvaukset perustuvat näihin Gezeliuksen ohjeisiin. Ks. myös Mikkola 1932, s. 5–8.
 44 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite C. Livonica II, vol. 202. RA. 

”[…] Och skall intet Pastor Loci tillåta, at någon blijr borta, utan allena dhe som tillförene hafwa 
antaget eller äro i wår Ewangeliska troo.”.
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Paremmin suomea kuin venäjää taitavat katsottiin luterilaiseen kirkkoon kuuluvik-

si. Tämä siitä huolimatta, että henkilö kuului venäläiseen perheeseen (familie) tai 

ruokakuntaan (huushåld).45 Muut ruokakunnan jäsenet saivat lähteä kotiin. Täs-

säkin tapauksessa heidän mieleensä teroitettiin viisi ohjetta: heidän oli ahkerasti 

kuunneltava venäläisen papin opetuksia, rukoiltava esivallan ja maan puolesta, pi-

dettävä sunnuntai ja muut kristilliset juhlapäivät pyhäpäivinä sekä elettävä kristit-

tyjen tapaan. He eivät myöskään saaneet uhkaamalla ja houkuttelemalla käännyttää 

ketään suomenkielistä ortodoksiseen uskoon. Rangaistuksena tottelemattomuudes-

ta he menettäisivät pappinsa ja kirkkonsa. Ilmauksessa tulee esiin myös se ruotsa-

laisen esivallan käsitys, että vaikka ”oikea” ortodoksi ei kääntynytkään luterilaiseksi, 

tämän oli tunnustettava alamaisuutensa Ruotsin kruunulle.

 Gezeliuksen ohjeissa oli myös kuvaus ortodoksitalonpoikien kuulustelun kulus-

ta. Ensin tutkittiin, kuinka monta henkeä kustakin ruokakunnasta oli paikalla. Sit-

ten kuulusteltiin, kuka heistä puhui suomea ja kuka venäjää.46 Mikäli enemmistö 

perheenjäsenistä puhui suomea, perheen katsottiin kuuluvan luterilaiseen seura-

kuntaan. Nuorison mahdollinen venäjän kielen taitamattomuus oli myös peruste 

luterilaiseen seurakuntaan liittämiselle. Jos ruokakuntaan tai perheeseen kuulunut 

populi tai palkollinen väitti osaavansa venäjää, hänet testattiin. Tutkinnan suoritta-

jat panivat kyseisen henkilön lukemaan sekä venäjäksi että suomeksi kappaleita kris-

tinopista. Testattavan osatessa paremmin venäjää hän sai jäädä ortodoksiseen us-

koon. Jokainen kristinopin kappaleet venäjäksi osaava sai pitää venäläiset pappinsa 

ja tiakkansa, kuten Kaprion pappiskokouksessa syksyllä 1683 oli päätetty. Tältä ”oi-

kealta” ortodoksilta oli kuitenkin vielä kysyttävä seuraavat asiat; kuinka hän ajatteli 

saavansa syntinsä anteeksi, kuinka hän toivoi tulevansa autuaaksi, mistä kristinoppi 

koostui jne. Näin testattiin ymmärsikö henkilö ortodoksisen uskon periaatteita.

 Pappien tuli menetellä näin ”oikeiden”, venäjänkielisten ortodoksien kanssa. 

Mutta mikäli suomenkieliset ortodoksit tahtoivat jäädä esi-isiensä uskontoon eli or-

todoksisuuteen, miten siinä tapauksessa tulisi menetellä? Tähänkin Gezeliuksella oli 

selvät ohjeet. Pappien oli vastattava tähän vastahakoisuuteen sanomalla, että hei-

dän pitäisi ”seurata nykyistä esivaltaa taivaaseen, eikä seurata sokeita esi-isiään hel-

vettiin”. Mikäli he vetoaisivat aiempiin oikeuksiinsa, ne olisi kumottava perättömi-

nä. Johannes Gezeliuksen mukaan suomalaisilla, inkerikoilla ja vatjalaisilla ei ollut 

oikeutta pysyä siinä uskonnossa, jota he eivät ole koskaan ymmärtäneet. Sen sijaan 

”oikeat venäläiset” (rätta Ryssar) saisivat pitää ”kohtuullisen vapautensa” (sin skäh-

liga frijhet). Gezelius kielsi vielä luterilaisia pappeja ryhtymästä mihinkään uskon-

asioita koskevaan väittelyyn heidän kanssaan.

 Ohjeissaan Gezelius ulotti erottelupolitiikan koskemaan myös seka-avioliittoja 

luterilaisten ja ortodoksien välillä. Siinä tapauksessa, että aviomies oli suomalainen, 

inkerikko tai vatjalainen ja vaimo oli ortodoksi, aviomiehen ja lapsien oli käännyttä-

vä luterilaisuuteen. Mikäli vaimo osasi suomen kieltä, hänenkin oli seurattava muita 

 45 Johannes Gezeliuksen ohjeissa mainittiin sana perheet (familier) yhden kerran. Muuten ohjeis-
sa puhuttiin ruokakunnasta (huushåld). Tässä esityksessä puhutaan ruokakunnasta, koska tilalla 
saattoi asua muitakin kuin varsinaiseen perheeseen kuuluneita henkilöitä. Ruokakuntien luokit-
telusta ks. Partanen 2004, s. 16–17.

 46 Tämä menetelmä venäjää ymmärtämättömien suomenkielisten talonpoikien erottelemiseksi ”oi-
keista” ortodokseista on esitelty tarkemmin luvussa ”Kieli integroinnin ja erottamisen välineenä”.
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perheenjäseniä luterilaiseen uskoon. Gezelius kuitenkin huomautti, että vaimon ei 

halutessaan tarvinnut kääntyä luterilaisuuteen. Pakkoa ei saanut käyttää. Tässä ta-

pauksessa ajan katsottiin tekevän tehtävänsä luterilaisuuteen kääntymisessä. Suo-

menkieliselle vaimolle, oli hän sitten inkerikko tai vatjalainen, ei suotu tätä oikeutta. 

Esivallan näkökulmasta hän kuului luterilaiseen kirkkoon.

 Heti erottelututkinnan jälkeen luterilaisten pappien tuli laatia luettelo niistä ta-

lonpojista, jotka kielen perusteella oli luokiteltu luterilaisiksi. Samoin oli tehtävä or-

todokseiksi luokiteltujen kanssa. Venäläisen papin tai tiakan oli myös tehtävä luet-

telo omaan seurakuntaansa kuuluvista ortodoksitalonpojista, mutta vain heistä. 

Venäläinen pappi joutui tekemään sitoumuksen siitä, ettei ole missään tekemisissä 

eroteltujen talonpoikien kanssa. Rangaistuksen ja viran menettämisen uhalla pap-

pia kiellettiin edes jollakin tavoin ohjaamasta näitä eroteltuja pois luterilaisuudesta. 

Talonpoikia myös kiellettiin turvautumasta enää venäläisiin pappeihin, kirkkoihin 

ja ortodoksiseen uskontoon. Tottelemattomuudesta seuraisi rangaistus. Heidän olisi 

tästä edes pitäydyttävä ”evankeliumin oikeassa tiedossa”.

 Tähän ohjelmaan Gezelius laati vielä tarkennuksia ja lisämuistutuksia. Superin-

tendenttiä huolestutti se, miten nämä inkerikot ja vatjalaiset pysyisivät erossa en-

tisestä uskostaan. Tämä tarkoitti sitä, etteivät he olisi saaneet olla yhdessä muiden 

ortodoksien kanssa ortodoksikirkoissa ja praasniekoissa. Ortodoksikylissä sijain-

neet pienet kappelit eli tšasounat muodostivat näkyvän siteen entiseen uskontoon. 

Samalla lailla Gezelius käsitti pyhiinvaellusmatkat muihin kirkkoihin, lehtoihin tai 

muihin pyhiin paikkoihin. Hän ei luottanut täysin venäläisiin pappeihin, jotka erot-

telun jälkeen saattoivat ottaa palkkaa entisiltä seurakuntalaisiltaan. Luterilaisten 

pappien olisi pitänyt vaikuttaa siihen, että paikalliset lautamiehet ja muut vaikutus-

valtaa nauttivat henkilöt olisivat luterilaisia. Inkerikot ja vatjalaiset saivat kyllä pitää 

ikoninsa ja jopa ostaa niitä. Vaikka ikonit olivat Gezeliuksen mielestä ”entisen taika-

uskon haudetta” (fomenta pristins supertitionis), näiden ”uskonnollisten lelujen” (re-

ligions ludibrus) väkivaltainen riistäminen olisi voinut olla vaarallista. Luterilaisten 

pappien oli vain huomautettava talonpojille kuinka vahingollista kuvien palvonta 

oli talonpojille itselleen.47

 Ainakin alkuvaiheessa ikoneista olisi päästävä eroon hienovaraisesti. Tilanhalti-

joiden tai muiden varakkaiden henkilöiden olisi tarjouduttava ostamaan ne. Näin 

niiden määrää olisi saatu ainakin vähennettyä, vaikka venäläiset eivät mielellään 

antaneet pois mitään ostamaansa. Venäläinen vaateparsi oli myös keskeinen van-

han identiteetin kantaja. Siitä luopuminen oli tärkeä seikka luterilaiseksi käänty-

misen jälkeen. Ortodoksien kaulallaan pitämät hopeiset tai messinkiset ristit olivat 

ongelmallisempia. Gezeliuskin myönsi niistä luopumisen saattavan järkyttää orto-

doksitalonpoikien mieliä. Ortodokseilla ristiin sisältyi suuri mysteeri (Mysterium 

religionis graca). Siksi luterilaisten pappien olisi vain huomautettava inkerikkoja ja 

vatjalaisia siitä, että he saisivat ”suuremman lohdutuksen Jeesuksesta sydämessään 

kuin metallisesta rististä kaulallaan”. Samoin heidät olisi saatava luopumaan ”tai-

kauskoisesta” paastoamisestaan. Lisäksi luterilaisten pappien piti työskennellä ah-

kerasti sen puolesta, jotta he tulisivat luterilaisiin kirkkoihin pyhäpäivinä. Papin tuli 

 47 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite D. Livonica II, vol. 202. RA.
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vaikka pidentää jumalanpalveluksen kestoa, jotta inkerikoille ja vatjalaisille saatai-

siin esitettyä Raamatun pyhiä tekstejä, rukouksia, muutamia kristinopin pääkappa-

leita ja  virsiä.48

 Pappien lisäksi tilanomistajat ja isännät olivat velvoitettuja valistamaan näi-

tä eroteltuja talonpoikia luterilaisen uskon opinkappaleissa. Tällä toivottiin olevan 

hyvä vaikutus talonpoikiin. Talonpoikien kanssa olivat tekemisissä erityisesti kruu-

nunvouti ja hänen alaisensa. Siten puhuessaan tai syödessään talonpoikien kanssa 

he voisivat antaa näille ajattelemisen aihetta ja neuvoja kristinopissa. Talonpoikien 

kanssa ei tulisi riidellä. Tämän lisäksi tilanomistajien piti pitää hoveissa aamu- ja il-

tarukoukset sekä lukea suomeksi kristinopin pääkappaleet hovin töissä olleille in-

kerikko- ja vatjalaistalonpojille, kuten muillekin suomalaisille talonpojille. Gezelius 

yritti houkutella inkerikkoja luterilaisuuteen tiettyjen etuisuuksien avulla. Luteri-

laisina heidän ei tarvinnut maksaa ”kunitsaa” eli morsiusrahaa. Lisäksi heidät va-

pautettaisiin työstä kaikkina luterilaisina kirkollisina pyhä- ja juhlapäivinä. Mut-

ta mikäli he pysyisivät venäläisten parissa, mikään ortodoksinen pyhäpäivä ei ollut 

heille vapaata. Tällä tavalla heidän piti myös maksaa molempien uskontojen papeil-

le ja kirkoille. Gezeliuksen mukaan maksaessaan ortodoksikirkon palvelijoille he ei-

vät saaneet vastineeksi mitään hyödyllistä. Venäläiset papit tuottivat vain harmia, 

koska he olivat päihtyneitä, harjoittivat haureutta ja olivat muuten levottomia.49

 Näinkin jyrkillä toimenpiteillä pyrittiin katkaisemaan näiden suomenkielisten 

ortodoksien kaikki henkiset yhteydet aiempaan kulttuuriseen ja uskonnolliseen 

taustaansa. Kanssakäymisen kieltäminen vanhoihin uskonveljiin ja pappeihin oli-

si osoitus uskonnollisesta diskriminaatiosta. Uskonnollisten symbolien kieltämisel-

lä oli varmasti suuri merkitys inkerikkojen ja vatjalaisten kokemuksille syrjinnästä. 

Konkreettiset symbolit, kuten ikoni ja kaularisti, edustivat vahvaa henkistä sidettä 

ortodoksisuuteen, jossa niillä oli hyvin keskeinen asema. Tämän varmasti Gezelius-

kin tajusi. Näkyvämpien ja radikaalimpien toimien pelättiin aiheuttavan suomen-

kielisten ja ehkä jopa venäjänkielisten ortodoksien parissa suurta levottomuutta ja 

vastarintaa. Tämä olisi tietysti ennen pitkää tullut myös Venäjän tsaarin tietoon. In-

kerinmaalla esivallan toimet eivät sujuneet toivotun hienovaraisesti. Uusikylässä, 

Jamsekovitsassa ja Novaburassa talonpojat suorastaan protestoivat erottelutoimia 

vastaan.50

 Johannes Gezelius otti kantaa myös Käkisalmen läänin ortodoksien tilantee-

seen. Hänen mukaansa sielläkin venäjänkieliset ortodoksit saivat osallistua omien 

kirkkojensa jumalanpalveluksiin. Venäläisistä erotettuja suomenkielisiä ortodok-

seja ei määrätty menemään niihin kirkkoihin, joiden jumalanpalveluksen kieltä he 

ymmärsivät, millä tarkoitettiin luterilaisia kirkkoja.51 Sen sijaan luterilaisten pap-

pien tuli matkustaa usein heidän kyliinsä opettamaan talonpojille Jumalan sanaa 

ja rukoilemista. Käkisalmen läänin venäläisiin pappeihin Gezelius suhtautui oman 

 48 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite D. Livonica II, vol. 202. RA.
 49 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite D. Livonica II, vol. 202. RA.
 50 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Livonica II, vol. 504. RA. Mikkola 

1932, s. 7; Isberg 1973, s. 96–97 ja 100.
 51 Käkisalmen läänissä on mahdollisesti asunut myös venäjää puhunutta venäläistä väestöä, mutta 

sitä on mahdotonta erottaa karjalaisesta asutuksesta käytettävissä olevien lähteiden perusteella. 
Katajala 2005, s. 47.
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politiikkansa mukaisesti. Heidät olisi täytynyt pitää erillään suomenkielisestä or-

todoksiväestöstä, jotka eivät olisi saaneet teetättää kirkollisia toimituksia, mm. las-

ten kastamista kyseisillä papeilla. Sen sijaan näiden talonpoikien olisi täytynyt käyt-

tää kirkollisiin toimituksiin luterilaisia pappeja. Ortodoksit eivät olleet kuitenkaan 

suostuneet uusiin määräyksiin, ja Gezelius valitti, että heidän lapsensa olivat olleet 

kuukausia, jopa vuoden kastamatta. Käkisalmen lääni oli kuitenkin Viipurin hiip-

pakunnan alainen, eikä Inkerinmaan superintendentillä ollut siellä toimivaltaa.52

 Käännytyspolitiikan onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa olivat tilanhal-

tijat, koska pitkälle heidän vastuullaan oli se, tulivatko talonpojat luterilaisten pap-

pien järjestämiin opetustilaisuuksiin. Gezelius mainitsi tässä olleen hankaluuksia 

muutamien tilanhaltijoiden kanssa. Nämä niskuroivat siitä huolimatta, että kunin-

kaan päätöksessä 8.11.1683 kaikkia tilanhaltijoita kehotettiin tuomaan inkerikko- ja 

vatjalaisperäisiä talonpoikia näihin opetustilaisuuksiin. Talonpojat olivat tilanhal-

tijoille tärkeä varallisuuden tuottaja. Tilanhaltijan kannalta oli tärkeää pitää kaik-

ki työvoima käytössä, mitä ortodoksisen väestön erottelu selvästi uhkasi. Tilanne 

harmitti herrasväkeä siinä määrin, että Narvassa asuva porvari jopa matkusti Tuk-

holmaan aikeenaan saada muutos Gezeliuksen uskontopolitiikkaan. Kenraalikuver-

nööri Göran Sperling arvosteli ankarasti manifestissaan tilanomistajia, jotka avoi-

mesti tai salassa estivät inkerikkojen ja vatjalaisten luterilaisen opetuksen. Käskyään 

kenraalikuvernööri perusteli kuninkaan 8.11.1683 tekemällä päätöksellä ja omilla 

21.4.1684 julistetuilla määräyksillään, jotta tilanhaltijat muuttaisivat suhtautumis-

taan. Kenraalikuvernööri kielsi inkerikkoja ja vatjalaisia menemästä ortodoksisiin 

kirkkoihin ja vastaanottamasta niissä pappien opetusta. Praasniekkoihin osallistu-

minen oli ankarasti kielletty. Sen sijaan inkerikkojen ja vatjalaisten tuli käydä luteri-

laisissa kirkoissa kuuntelemassa luterilaisten pappien opetusta. Kenraalikuvernööri 

katsoi luterilaisten pappien olevan sopivimpia kastamaan heidän lapsensa, hautaa-

maan kuolleet ja suorittamaan muutkin kirkolliset toimitukset.53

3.3.1. Suomenkielisten ortodoksien opetusmenetelmät

Superintendentti Johannes Gezelius laati tarkan toimenpidesuunnitelman venäläi-

sistä erotettujen suomenkielisten ortodoksien opetusta varten. Suunnitelman mu-

kaan tietyssä pitäjässä lähekkäin sijainneiden inkerikko- ja vatjalaiskylien asukkaat 

oli koottava yhteen, jotta pappi olisi voinut opettaa heitä kuukauden ajan. Mikäli 

heitä asui kylissä vähän, opetusta olisi ollut joka toinen tai kolmas sunnuntai. Muina 

kuin pyhä- ja sunnuntaipäivinä uskonnollista opetusta ei järjestettäisi. Suurina, kak-

si- tai useampipäiväisinä juhlapyhinä yksi pappi opettaisi heitä kirkossa. Yhtenäkään 

pyhäpäivänä opetusta ei saanut jättää tekemättä, mikäli kirkossa oli useampi kuin 

yksi luterilainen pappi. Kun pappi oli valinnut sopivan ajankohdan, hänen täytyi 

viettää kolme viikkoa opettamassa inkerikkoja ja vatjalaisia sekä muita talonpoikia. 

Sekä nuorten että vanhojen olisi tultava paikalle, eikä heillä saisi olla esteenä matkoja 

 52 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Livonica II, vol. 504. RA.
 53 Mikkola 1932, s. 4–5 ja 7–8; Isberg 1973, s. 94–95; Väänänen 1991, s. 87; Superintendentti Johan-

nes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Livonica II, vol. 504. RA.
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tai muita syitä. Talonpoikien niskoitellessa tai muiden esteiden ilmaantuessa näiden 

isäntien oli selvitettävä asia ja ilmoitettava siitä superintendentille tai konsistorille. 

Siten kenraalikuvernööri voisi vaikuttaa voimakkaammin asioihin täyttääkseen ”Ju-

malan kunnian vaatimuksen ja kuninkaallisen majesteetin armollisen tahdon”.54

 Kylässä talonpojat koottiin sopivimpaan tilaan mitä pystyttiin löytämään. Tä-

hän tarkoitukseen sopi hyvin ortodoksinen kappeli, joka oli rakennettu ”venäläises-

sä tarkoituksessa” (i Rysk Intention). Sen käyttöä opetustilana Gezelius perusteli sil-

lä, että näin siitä poistettaisiin ”taikausko”. Sitä käytettäisiin myös mukavuussyistä, 

mikäli kylässä ei ollut muuta paikkaa. Sisällä kappelissa nuoret olivat piirissä keskel-

lä, ja vanhat miehet ja naiset olivat heidän takanaan. Mikäli niskoittelua ilmaantuisi, 

ensimmäisellä kerralla ainakin talonpoikien amtmannin tulisi olla paikalla ylläpi-

tämässä järjestystä. Ensin laulettiin suomeksi yksi virsi. Sitten luettiin lyhyt rukous, 

esimerkiksi ”Tule herra Jeesus Kristus meille tie osoittamaan” (Tule herra Jesu Chris-

 54 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite B. Livonica II, vol. 202. RA; 

Superintendentti Johannes Gezeliuksen ohjeet inkerikkojen ja vatjalaisten opetuksesta 2.11.1683. 

Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. LVVA.

Ortodoksinen rukoushuone eli tšasouna Soikkolan Merikylässä 

Antti Hämäläisen kuvaamana 1943. Kuva: Sihvo 1989, kuvaliite.
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tu meille tie osottaman) tai ”Tule pyhä henki tänne, laskeudu taivaasta alas” (Tule py-

hä hengi tän, laske Taiwast alas).55

 Tämän jälkeen luettiin hitaasti ja kirkkaalla äänellä katekismuksen kuusi pää-
kappaletta yhden kerran ilman selitystä. Isä meidän-rukouksen ja uskontunnustuk-
sen osanneet tai ainakin niiden alun muistaneet talonpojat toistivat ne toistami-
seen, kunnes osasivat paremmin. Mikäli kukaan ei osannut näitä rukouksia, pappi 
aloitti opetuksen nuorten ja jotakin ymmärtävien parissa. Vanhoja henkilöitä pap-
pi kuulusteli sitten kun nämä näyttivät osaavan jotakin. Ohjelmaan kuului myös 
A.B.C.-kirjan opettaminen talonpojille. Oppimattomat joutuivat toistamaan kaksi 
kappaletta kirjasta joka kerta. Niitä toistettiin tarvittaessa 40 tai 50 kertaa, jotta oppi 
menisi perille. Tällaista ankaraa toistamista Gezelius perusteli sillä, että näin vanhat-
kin oppisivat Lutherin katekismuksen pääkappaleet. Tarkoitus oli se, että talonpojat 
oppisivat jotakin, eivätkä joutuisi hämmennyksen valtaan.56

 Tanskalta valloitetussa Skoonessa, niin kuin Inkerinmaallakin, esivalta korosti 
nuorten opetuksen tärkeyttä ja vanhojen ihmisten vaikeuksia omaksua uutta. Skoo-
nessa katekismusta ja A.B.C.-kirjaa opetettiin erityisesti lapsille ja nuorille. Tätä tar-
koitusta varten painettiin 2 000 ruotsinkielistä A.B.C.-kirjaa. Lisäksi Ruotsin ku-
ningas määräsi jokaiseen Skoonen seurakuntaan ruotsinkieliset raamatut. Nuorien 
opettaminen katsottiin tärkeäksi, koska vanhoihin ihmisiin ei uskottu voivan enää 
paljon vaikuttaa. Useiden tuhansien lapsien kuvailtiin ymmärtävän ruotsinkielistä 
katekismusta ja osaavan sekä lukea että kirjoittaa. Harva talonpoika kuitenkaan hal-
litsi nämä taidot. Luku- ja kirjoitustaito oli erikoisuus paikallisessa talonpoikaisyh-
teisössä. Nuorten luku- ja kirjoitustaidon toivottiin hälventävän ennakkoluuloja 
ruotsista vieraana kielenä ja luterilaisuudesta ”uutena uskontona”, joilla Skoonen 
asukkaita rasitettiin.57

 Inkerinmaalla opetettaessa kirkollisena juhlapäivänä, luettiin epistola ja evanke-
liumi, jotta talonpojissa ”syttyisi rakkaus totuuteen” ja että varsinkin kirkkojen lähel-
lä asuvat tulisivat luterilaisiin jumalanpalveluksiin. Tämän kaiken oli tapahduttava 
kuitenkin ”kohtuudella” (moderation). Ilmeisesti Gezelius halusi välttää pakkotoi-
met. Opetuksen oli vakuutettava kuulijat luterilaisuuden tärkeydestä omalle hyvin-
voinnille ja että se merkitsi Jumalan kunniaa. Opetusta kappelissa oli kuitenkin jat-
kettava niin kauan, että kuulijat osasivat jotakin. Perheen tai kylän oppivaisimmat 
talonpojat saivat opettaa muita. Samoin suomalaisten parissa asuvien inkerikkojen 
ja vatjalaisten toivottiin oppivan heiltä luterilaista uskoa, erityisesti niinä päivinä, 
joina luterilainen pappi ei tullut kylään opettamaan. Tilaisuus päätettiin pyhäpäivi-
nä suomalaisen rukouskirjan rukouksilla ja yleisinä rukouspäivinä luettiin Isä mei-
dän-rukous. Lopuksi laulettiin sopiva virsi. Gezeliuksen mukaan papin oli toimitet-
tava opetustilaisuus hartaasti ja hurskaudella.58

 55 Superintendentti Johannes Gezeliuksen ohjeet inkerikkojen ja vatjalaisten opetuksesta 2.11.1683. 
Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. LVVA.

 56 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite B. Livonica II, vol. 202. RA; 
Superintendentti Johannes Gezeliuksen ohjeet inkerikkojen ja vatjalaisten opetuksesta 2.11.1683. 
Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. LVVA. Vrt. Mikkola 1932, s. 3–4; Isberg 1973, s. 92; Väänänen 
1987, s. 20.

 57 Upton 1998, s. 182–183; Alenäs 2003, s. 53–63.
 58 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite B. Livonica II, vol. 202. RA.
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 Gezelius antoi ohjeet myös opetustilaisuuden jälkeisestä toiminnasta. Papin oli 
mentävä yöksi seudulla sijaitsevaan pappilaan. Mikäli pappila sijaitsi kaukana, pa-
pin täytyi yöpyä kylässä. Siinä tapauksessa talonpojille piti pitää ilta- ja aamurukous, 
jotta se olisi heille esimerkkinä ”oikean uskon valoisuudesta”. Jos talonpojat tulivat 
sielunhoitajan luo, heitä oli opetettava ”suostutellen mutta vakavuudella”. Pappi oli 
myös sidottu tiukkoihin sääntöihin, joita tämän oli noudatettava. Maltillisuus täs-
sä opetuksenomaisessa käännytystyössä oli valttia ja papin syyllistyminen rajum-
piin otteisiin kuin suostutteluun johti kirkkojärjestyksen mukaiseen rangaistukseen. 
Pappi oli samojen sääntöjen alainen toimissaan kuin omassa kirkossaan jumalan-
palveluksen aikana. Inkerikkojen ja vatjalaisten opettaja ei saanut periä maksua 
palveluksistaan. Vaikka joku talonpojista halusi antaa maksun, sitä ei saanut ottaa 
vastaan. Johannes Gezeliuksen sanoin: ”Sielunvihollinen ei saa saada valtaa ymmär-
tämättömien kautta siten että käännyttämisen kautta haetaan omaa etua tai kestitys-
tä.”. Ainoastaan siinä tapauksessa, että joku näistä talonpojista omaksui apostolisen 
uskontunnustuksen, niin tämä olisi voinut kiitokseksi lähettää maksun papin koti-
seudulle. Kuitenkaan pappi ei itse saanut vaatia maksua palveluksistaan.59

 Vaikka näissä Johannes Gezeliuksen suunnitelmissa painotettiin sitä, että ne oli-
vat opetustyötä (informations arbetet), ne vaikuttivat pakkotoimilta inkerikkoja ja 
vatjalaisia kohtaan. Gezeliuksen ohjeissa ei esiintynyt pakkokasteeseen liittyviä piir-
teitä, mutta pakonomaisuutta voi tosin nähdä siinä, että inkerikko- ja vatjalaisväestö 
pyrittiin kokoamaan opetustilaisuuksiin jopa paikallisten viranomaisten voimin ja 
amtmannin valvonnassa. Kuitenkin itse opetustilaisuus muistutti suurelta osin ta-
vanomaisia luterilaisia hartaustilaisuuksia, joita järjestettiin luterilaiselle väestölle. 
Pakon raja kulki siinä, että inkerikko- tai vatjalaistalonpojan oli tultava opetus- ja 
hartaustilaisuuteen oppimaan luterilaisen uskon perusteita, mutta opetuksen koh-
teen ei tarvinnut välttämättä varsinaisesti kääntyä luterilaisuuteen. Tämän taustalla 
oli luonnollisesti esivallan ”harras toive” ortodoksin vähittäisestä lähentymisestä lu-
terilaiseen uskoon ja kirkkoon uskonnollisen kasvatuksen kautta, kuten Käkisalmen 
läänissä toivottiin tapahtuvan.60 Superintendentin suunnitelmissa voidaan kuiten-
kin nähdä pyrkimys ainakin epäsuoraan diskriminaatioon, jota pyrittiin harjoitta-
maan edellä kuvatun luterilaisen opetustyön avulla.

3.3.2.  Johannes Gezeliuksen tarkastusmatka 
 inkerikko- ja vatjalaiskylissä

Johannes Gezeliuksen ajama uskontopolitiikka merkitsi melko rajua puuttumista 
suomenkielisten ortodoksien uskonnonharjoitukseen ja sen traditioihin. Superin-
tendentin tuli myös itse valvoa, miten esivallan uudet määräykset olivat vaikutta-
neet inkerikko- ja vatjalaisväestön keskuudessa. Siksi hän suoritti tarkastuskierrok-
sen kylissä, joissa asui tämän väestöryhmän edustajia. Gezelius laati tästä matkasta 

 59 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite B. Livonica II, vol. 202. RA; Su-
perintendentti Johannes Gezeliuksen ohjeet inkerikkojen ja vatjalaisten opetuksesta 2.11.1683. 
Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. LVVA.

 60 Björn 1993, s. 15–18; Laasonen 2005, s. 128–132.
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tarkastuskertomuksen Diarium Visitationis Jngro- Wadiaca Anno 1684, johon hän 
merkitsi ne Inkerinmaan pitäjät ja kylät, joissa pappiensa kanssa vieraili. Tarkas-
tuskertomukseen on merkitty myös havaintoja inkerikko- ja vatjalaistalonpoikien 
suhtautumisesta luterilaisen uskonnon opetukseen ja siitä, miten jumalanpalvelus-, 
hartaus- ja opetustilaisuudet olivat sujuneet.61

 Tarkastuskertomuksensa alussa superintendentti kertoo tarkastuksen taustalla 
olleen Ruotsin kuninkaan 4.5.1683 tekemä päätös, 22.–23.8.1683 Kapriossa pidetty 
pappiskokous ja 12.5.1684 kenraalikuvernöörin julkaisema plakaatti, joka perustui 
kuninkaan päätökseen 21.4.1683. Kesäkuussa 1684 oli järjestetty inkerikkojen ja vat-
jalaisten erottelu (Segregation) venäläisistä, jotta heidät voitaisiin yhdistää ”uskossa 
ja jumalanpalveluksessa meidän evankeliseen seurakuntaamme” (till att i Troo och 

Gudztienst förenas medh wår Ewangeliske försambling). Superintendentin johtaman 
papiston tehtävänä oli siis integroida inkerikko- ja vatjalaisväestö jumalanpalveluk-
sien avulla Ruotsin luterilaisten seurakuntien jäseniksi. Tässä integrointiprosessis-
sa näkyy vahvasti se, miten ruotsalainen esivalta ja kirkon oppineet määrittivät tätä 
väestöryhmää luterilaisuuden kautta. Integroinnin kohteena olleen väestön aiempi 
uskontotausta ei painanut ainakaan inkerikkojen ja vatjalaisten kohdalla. Esivallalle 
oli tärkeää uusien luterilaisten alamaisten luominen. Kyse oli ennen kaikkea pyrki-
myksestä tunnustukselliseen yhdenmukaisuuteen Ruotsin valtakunnassa.62

 Gezeliuksen mukaan väestöryhmien erottelu oli sujunut hyvin, mutta talonpo-
jat eivät suostuneet tulemaan opetus- ja hartaustilaisuuksiin. Useimmissa pitäjissä 
kylien nuoret ja vanhat asukkaat pakenivat metsiin tai he olivat jo piiloutuneet lu-
terilaisten pappien saapuessa kylään. Mikäli pieni osa talonpojista ylipäänsä saatiin 
esiin piiloistaan, he olivat niin vastahakoisia, ettei mitään uskonnollista hartautta 
voitu järjestää. Muutamat harvat tilanomistajat saivat tuotua talonpoikansa suuri-
na rukouspäivinä luterilaisiin kirkkoihin. Sunnuntai- ja saarnapäivinä näitä talon-
poikia oli turhaa tai suorastaan mahdotonta saada sanan kuulijoiksi. Jotkut tähän 
työhön vähäistä halua osoittaneet paikallisen ylemmän säätykerrostuman edusta-
jat esittivät, että näiden seutujen luterilainen papisto ei ollut kykenevä suorittamaan 
tehtävää, koska he olivat liian ankaria ja kiivaita. Heidän mukaansa papit olivat li-
säksi oppimattomia kohtaamaan verukkeita käyttäviä talonpoikia ja tottumattomia 
käsittelemään niitä, joilla lapsuudesta asti ”ei ole ollut tietoa kristinuskosta”. Super-
intendentin tarkastusmatkan tarkoituksena oli murtaa inkerikkojen ja muiden hei-
dän kaltaisensa ennakkoluulot (prajudicier) ja vastenmielisyys (aversioner) luteri-
laista oppia kohtaan (wår Christeliga lära).
 Tarkastuskertomuksen perusteella Gezelius vieraili lähinnä Ivangorodin ja Jaa-
man läänien, Tuuterin pitäjän ja Kaprion läänin kylissä, joissa oli inkerikko- ja vatja-
laisasutusta. Superintendentin ja tämän pappien johdolla kylissä oli tarkoitus pitää 
jumalanpalveluksia, hartaus- ja opetustilaisuuksia (information). Kattilassa (Catti-

la) heinäkuun 25. pidetyn jumalanpalveluksen jälkeen pappien oli tarkoitus opettaa 

 61 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite E. Livonica II, vol. 202. RA. 
Seuraavat kappaleet perustuvat tähän Gezeliuksen tarkastuskertomukseen, ellei toisin mainita. 
Tarkastuskertomus on painettuna J.J. Mikkolan vuonna 1932 julkaisemassa Historiallisen Aika-
kauskirjan artikkelissa. Ks. Mikkola 1932, s. 1–31.

 62 Vrt. Ihalainen 2001, s. 410– 411.



104

me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset

kolmen kylän rahvasta Pihlaalan (Pillala) kylässä. Amtmannit oli käsketty tuomaan 
väkeä paikalle. Ennen pappien saapumista suurin osa oli kuitenkin häipynyt tiehen-
sä. Ainoastaan 30 henkeä oli paikalla. He kuuntelivat virret ja rukoukset sekä toisti-
vat pappien lausumat luterilaisen opin kappaleet. Johannes Gezelius kuvaili, kuin-
ka tilaisuuden jälkeen väki poistui paikalta ”onnea toivottaen”. Kaikkialla opetustyö 
aloitettiin ja päätettiin sopivilla virsillä ja rukouksilla. Mikäli mahdollista, kylissä 
suoritettiin myös aamu- ja iltarukoushetket. Lisäksi rahvasta kehotettiin jumalan-
pelkoon ja peräänantamattomuuteen evankelisessa opissa.63

 Tilaisuuksiin osallistuneiden määrät vaihtelivat muutamasta aina hyvinkin huo-
mattavaan määrään väkeä Novasolkan pitäjässä. Kikkeritsassa (Kickeritza) vain har-
vat inkerikot ja suomalaiset osallistuivat aamurukoukseen ja muihin uskonnollisiin 
toimituksiin. Gezelius ei tosi mainitse mitään tarkkoja lukuja. Gurkovon (Gurilof-

wa) kylässä pidettyyn jumalanpalvelukseen tuotiin ”suuri määrä” talonpoikia suo-
raan hovin töistä. Hankaluuksia luterilaisille papeille aiheutti myös Lähdekylän 
(Lähtekylä) vanha lautamies, joka halusi pitää ortodoksisen uskonsa. Torman (Tor-

ma) suuresta kylästä vain harvoja oli paikalla opetustilaisuudessa, ja paikalle tul-
leet talonpojat olivat vastahakoisia ja uppiniskaisia pappeja kohtaan. Gezeliuksen 
mukaan Pustoperän (Pustamerse) kylässä huomattava määrä inkerikkoja ja vatja-
laisia osallistui tilaisuuteen. Hän jatkoi, että nämä kuuntelivat hartaasti laulua ja ru-
kouksia sekä lukivat kristinopin pääkappaleita. He näyttivät olleen ilmeisen kiin-
nostuneita kuulemastaan. Lopuksi talonpojat ”sanoin ja kädenpuristuksin” kiittivät 
opetuksesta. Gezeliuksen matka oli lopetettava 27. heinäkuuta, koska talonpoikien 
työvoimaa vaatineet viljakylvöt olivat käsillä.
 Gezeliuksen tarkastus jatkui 9.–25. elokuuta Ivangorodin läänissä. Jumalan-
palvelukset ja hartaudet sujuivat jossain määrin rauhallisesti. Tosin talonpoikia oli 
edelleen tuotava paikalle enemmän tai vähemmän väkisin. Keikinossa (Keikina) su-
perintendentti esitteli erään nuoren pojan, joka hänen mielestään oli esimerkki siitä, 
kuinka vaarallista suomalaisten köyhien vanhempien oli antaa lapsensa elätettäväk-
si venäläisille. Kotkon (Kotkoa) kylässä miehiä oli vähän paikalla ja vain yksi nai-
nen, eikä yhtään lasta. Gezeliuksen seurue joutui konfl iktiin kylän asukkaiden kans-
sa. Asukkaat metelöivät, eivätkä seuranneet pappien puhetta ja kannustivat toisiaan 
pysymään lujina. Siksi pappien täytyi ojentaa heitä kepillä, minkä seurauksena väki 
lähti pakoon. Heti alkuun muutamia asukkaita saatiin kiinni, mutta nämä kuitenkin 
onnistuivat karkaamaan esivallan edustajilta. Erityisesti rykmentin majoitusmestari 
Platzmanin talonpojat niskoittelivat nyt enemmän kuin muina rukouspäivinä. Me-
telistä huolimatta yksi inkerikko-lapsi pystyttiin kastamaan.
 Kaprion Iivanaisin (Iwannoski) vatjalaiskylässä, joka kuului kreivi Bengt Oxens-
tiernan läänityksiin, erottelun toteuttaminen oli ollut vaikeaa. Siellä ei ollut pystyt-
ty järjestämään luterilaista opetusta, vaikka pappi yritti toteuttaa sen hopmannin 
avustuksella. Gezeliuksen läsnäollessa talonpoikia tuli huomattavassa määrin pai-
kalle, joskin hitaasti ja viivytellen. Joukossa oli miehiä, naisia ja lapsia. Sinä päivä-
nä suurin osa kylän nuoresta väestä oli kutsuttu hovin töihin opetustilaisuudesta 

 63 Johannes Gezelius mainitsee tarkastuskertomuksessaan pitäjät, joiden kylissä vieraili, tarkoittaen 
ilmeisesti kirkkopitäjiä. Tässä kylät määritetään kuuluneen pitäjiin alkuperäislähteen mukaan. 
Ks. Väänänen 1987, s. 30–31.
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huolimatta. Talonpoikien joukossa oli myös niitä, joilla oli vapaus jäädä ortodok-
siseen uskontoonsa (den Ryska religion) eli venäjänkielisiä, venäläisiä talonpoikia. 
Tästä huolimatta he kuuntelivat muiden mukana luterilaisen uskon kappaleet, Her-
ran rukouksen ja Jumalan kymmenen käskyä sekä toistivat ne. Gezeliukselle nämä 
ortodoksit valittivat ”kyynelin”, kuinka olivat jääneet ilman opetusta kristinopissa, 
ilmeisesti pappispulan johdosta. Kylän nuoriso alkoi lukea yhä ahkerammin, vaik-
ka alussa se oli vastustellut. Tosin muutamat vatjalaiset itsepintaisesti väittivät halu-
avansa pysyä ortodoksisessa uskossa. Kuitenkaan ketään täällä tai muualla ei pääs-
tetty pois opetustilaisuudesta.
 Tarkastuskertomuksen perusteella voi hahmotella useita piirteitä inkerikko- ja 
vatjalaistalonpoikien käyttäytymisestä. Useimmissa pitäjissä ja kylissä, joissa super-
intendentti vieraili, opetustilaisuudet sujuivat rauhallisesti. Kuitenkin rahvaan käyt-
täytymistä leimasi kaksijakoisuus. Joko heitä oli vaikea saada tilaisuuksiin tai he tot-
televaisesti toistivat luterilaisen opin kappaleet, mikäli Gezeliukseen on uskomista. 
Talonpoikien niskoittelu ilmeni passiivisena vastarintana. He saattoivat hidastella 
paikalle saapumisessa, mikäli hovin arrendaattori joutui kokoamaan heidät yhteen. 
Rajuin protestin muoto oli se, että kylän asukkaat pakenivat metsiin. Tällä taval-
la menetteli 15 perhettä Unaditsan (Unaditza) pitäjässä. Vakavin konfl ikti tapahtui 
Kapriossa, jossa inkerikot ja vatjalaiset pyrkivät Kaprion ortodoksiseen kirkkoon. 
Gezeliuksen muistiinpanoista ei ilmene, tapahtuiko väkivaltaisuuksia. Joka tapauk-
sessa kirkkoon pyrkineet pidätettiin. Talonpoikia johtaneet kaksi venäläistä pappia 
saivat maistaa ruotsalaisen esivallan piiskasta.
 Kattilan pitäjän Kotkon kylässä talonpojat pitivät sellaista meteliä, että pappien 
täytyi kepillä ojentaa väkijoukkoa. Muuten tarkastuskertomuksesta ei ilmene käy-
tettiinkö väkivaltaa, kun talonpoikia koottiin yhteen opetustilaisuutta varten. Inke-
rikko- ja vatjalaistalonpojat uskalsivat kuitenkin kysyä papeilta, tuliko kaikkia uusia 
esivallan määräyksiä totella. Heitä askarrutti erityisesti luterilaisten pappien suhtau-
tuminen kaularistin ja venäläisen vaateparren käyttöön. Luterilaiset papit vastasi-
vat talonpoikien tiedusteluihin, ilmeisesti käskyn mukaan. Kaularistin ja venäläisen 
vaateparren käyttöä ei katsottu hyvällä ja niistä luopumista suositeltiin. Toisaalta 
niiden käyttäminenkään ei johtaisi rangaistustoimenpiteisiin. Tuuterin pitäjän Ka-
nitsassa (Kanitza) talonpojat pyysivät papeilta lupaa haudata vainajansa vanhoihin 
kalmistoihin. Heille neuvottiin, että kirkon lähellä asuvat tulisi haudata luterilai-
sen kirkon maahan, mutta kauempana kirkosta asuvat voisivat haudata vainajansa 
muualle. Tässä tapauksessa tarkempaa paikkaa ei määritelty.
 Johannes Gezeliuksen Moloskovitsaan (Molosckowitz) päättynyt tarkastusmatka 
on nähtävä ennen muuta yrityksenä luoda tunnustuksellista yhtenäisyyttä suomen-
kielisiksi katsottuihin ortodokseihin. Myös venäjää puhuvat ortodoksit saivat osal-
listua näihin tilaisuuksiin, kuten Novasolkan Ustopelin (Onstapel) kylän venäläi-
set perheet (dhe Ryska familier), joilla periaatteessa oli uskonnonvapaus (som hade 

frijheet at blifwa wedh sin religion). Erikoinen maininta on se, että nämä venäläiset 
ymmärsivät suomen kieltä, ja he lukivat sanelun mukaan otteita Lutherin Katekis-
muksesta. On myös mahdollista, että inkerikkojen ja vatjalaisten samankaltainen 
vaatetus venäläisten talonpoikien kanssa oli hämännyt superintendenttiä.
 Matkan vaikutus siihen, miten inkerikot ja vatjalaiset omaksuivat luterilaisen 
opin, on osin hämärän peitossa. Gezeliuksen kirjoituksen perusteella osa olisi ol-
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lut suopea uudelle opille ja osa vastustanut sen omaksumista. Näiden hartauksiin 
”halukkaasti” osallistuneiden talonpoikien varsinaisesta asenteesta on vaikea sanoa 
mitään varmaa, koska suostuminen luterilaisiin hartauksiin ja jumalanpalveluksiin 
saattoi olla selviytymisstrategia vaikeassa tilanteessa esivallan painostuksen alaisena. 
Talonpoikien myöntyväinen suhtautuminen voidaan nähdä eräänlaisena salaisena 
koodistona, jolla muodollisesti osoitettiin suopeutta luterilaisen uskonnon opetus-
ta kohtaan. Toisaalta avoin protestointi ei jättänyt ruotsalaiselle esivallalle epäilyksiä 
talonpoikien todellisista asenteista.64

 Luterilaisuuteen kääntyneiden lukumääristä ei voi saada luotettavia tietoja. Ai-
noat tiedot käännynnäisten määristä tulevat Johannes Gezeliuksen kautta. Hän il-
moitti 30.12.1684 päivätyssä latinankielisessä kertomuksessaan, että ”segregoitujen” 
eli erotettujen lukumäärä olisi ollut noin 3 000 taloa, joissa kussakin olisi ollut 6 –8 
tai jopa 20 henkeä. Käännynnäisten lukumäärä olisi ollut jotakuinkin 20 000 hen-
keä, mikä kuulostaa aikamoiselta liioittelulta, koska koko Inkerinmaan väkiluku on 
arvioitu noin 30 000 hengeksi. Johannes Gezelius itse mainitsi selvityksessään Kaar-
le XI:lle, että oli kastanut 1 000 inkerikko- ja vatjalaislasta luterilaiseen uskoon ja 
vihkinyt 200 avioparia vuoden 1684 puolivälistä vuoteen 1686.65 Tämä voi olla oi-
keansuuntaisempi arvio, koska lähdeaineistot eivät kerro mitään ortodoksisen ai-
kuisväestön kastamisesta luterilaiseen uskoon.

3.3.3. Identiteetin kantajat

Ruotsin kirkon oppineiden ja maallisen esivallan suunnitelmat inkerikkojen ja vat-
jalaisten integroimiseksi osaksi luterilaista kirkkoa toivat esiin myös niitä näkemys-
eroja, joita eliitin ja rahvaan välillä oli, kun väestöä identifi oitiin tai se itse pyrki 
identifi oitumaan tiettyyn ’kansaan’, ’kansakuntaan’ tai etniseen ryhmään. Ruotsin 
suurvalta-ajan oppineiden määritellessä ’kansan’ käsitteen eri ulottuvuuksia kes-
keistä oli yhteinen jaettu kulttuuri, johon kuuluivat erityisesti aineellisen kulttuu-
rin elementit kuten vaatteet, esineet ja asumukset sekä yksilöiden ulkoiset tunnus-
merkit. Yhteinen kieli oli mukana, kuten myös hallinnon välineet, lait ja säädökset. 
Tämä oli melkein sama kuin modernin tutkimuksen käyttämä Anthony D. Smithin 
erittely, lukuun ottamatta yhteistä nimeä ja solidaarisuuden tunnetta.66 Kimmo Ka-
tajala selittää tämän johtuneen Ruotsin suurvallan ’monikansallisuudesta’, minkä 
vuoksi Ruotsin vallan alla eläneitä ’kansoja’ ei voitu kutsua yhteisellä nimellä. Us-
konnon määrätessä rajaseutujen asukkaiden identiteettiä, yhteistä solidaarisuuden 

 64 Talonpoikaisen vastarinnan eri muodoista ks. Scott 1985 ja Scott 1989.
 65 Mikkola 1932, s. 22. Inkerinmaan väkiluvun arvioista ks. luku ”Inkerinmaan väestörakenne”.
 66 Harald Gustafsson huomauttaa, että Anthony D. Smith pyrkii hahmottamaan tietyn kansan tai 

etnisen ryhmän tunnusmerkkejä sitä taustaa vasten, että nämä etniset ryhmät olivat pohjana 
modernille nationalismin synnylle. Smith pyrkii tasapainoilemaan modernistien ja primordia-
listien näkemyksien välillä. Modernistit painottavat nationalismin olleen länsimainen 1700- ja 
1800-lukujen ilmiö. Jälkimmäisten mukaan moderni nationalismi eroaa vain laajuutensa puoles-
ta varhaisemmista kollektiivisen identiteetin muodoista. Gustafsson löytää tiettyjä yhtäläisyyksiä 
Smithin ’ethnoksen’ määritelmistä varhaisen uuden ajan Ruotsista. Hän painottaa sitä, että mää-
ritelmien avulla voidaan löytää tekijöitä, joilla ymmärtää identiteettejä ja identiteetinmuodos-
tusta esikansallisella ajalla. Gustafsson 2002, s. 91–92 ja 107–109.
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tunnetta ei voitu nostaa ’kansan’ tunnusmerkiksi, koska vieraan uskon tunnustaja 
oli vain veroalamainen. Alamaisuuden rajaava elementti oli kuninkaan vallan tun-
nustava alue tai territorio.67

 Ortodoksitalonpojille itselleen ulkoisilla kulttuurisilla tekijöillä, kuten juu-
ri vaateparrella ja kaularistillä oli merkitystä näiden määritellessä itseään tiettyyn 
väestö- tai etniseen ryhmään. Kuitenkin yhteinen ortodoksinen uskonto teki mer-
kitykselliseksi myös nämä ulkoiset tekijät, kun identifi oiduttiin tiettyyn ryhmään. 
Inkerikkojen ja vatjalaisten tunne kuulumisesta venäläiseen ’kansakuntaan’ tapah-
tui yhteisen ortodoksisen uskonnon kautta.68 Symbolisena merkkinä tästä olivat 
kaularisti ja ’venäläinen’ vaateparsi. Myös ruotsalainen esivalta piti niitä merkkei-
nä kuulumisesta tiettyyn uskonnolliseen ryhmään. Muuten talonpoikia ei olisi ke-
hotettu välttämään niiden käyttöä. Ruotsalaiselle esivallalle ortodoksinen uskonto 
edusti kuitenkin jotakin vierasta ja epäilyttävää, suorastaan epäjumalanpalvontaan 
(affguderiet) viittaavaa.
 Ortodoksitalonpoikien keskuudessa identiteetti hahmotettiin pääasiassa uskon-
non ja sen traditioiden kautta. Kuitenkin esivallan ja rahvaan näkemyksien ristiriita 
oli siemen tuleviin konfl ikteihin ruotsalaisen esivallan ja suomenkielisten ortodok-
sien välillä. On kuitenkin huomattava, että muitakin identiteetin määrittäjiä esiintyi 
sekä Gezeliuksen että talonpoikien näkemyksissä. Gezelius mainitsi erityisesti venä-
läisen vaateparren ja kaularistin. Vaateparren suhteen oltiin jyrkempiä, se haluttiin 
kieltää kokonaan. Tämän perusteella vaateparsi ja kaularisti olivat ortodokseille tär-
keitä identiteetin kantajia. Kaularistin tärkeyttä lisäsi vielä sen merkitys uskonnolli-
sena symbolina.69

 Ruotsin alueella elävä ortodoksi oli ennen kaikkea veroalamainen, joka oli pa-
rempi pitää valtakunnan rajojen sisäpuolella, jotta itäiset provinssit eivät autioitui-
si. Ruotsin kuninkaan venäläisvähemmistölle suoma oikeus harjoittaa ortodoksista 
uskontoa oli myös näyttö Venäjän tsaarille Ruotsin ortodokseille myöntämistä eril-
lisoikeuksista. Nämä erillisoikeudet eivät tietenkään koskeneet kielensä perusteella 
luterilaisiksi katsottuja inkerikkoja ja vatjalaisia. Ruotsin itäisten provinssien orto-
doksiasukkaiden uskonnollisesta painostuksesta oli kuitenkin alkanut kiiriä tieto-
ja myös Venäjälle, jossa alettiin vähitellen huolestua näiden Inkerinmaan ortodok-
sien kohtelusta. Inkerinmaalla asuneet ortodoksit käsitettiin Venäjällä ennen muuta 
tsaarin alamaisiksi, vaikka nämä asuivatkin Ruotsin valtakunnan territorion sisä-
puolella.70

 67 Katajala 2005, s. 238–240.
 68 Kolme ortodoksitalonpoikaa valitti kuninkaan päätöksestä ”venäläisen kansakunnan ja uskon-

non puolesta” [Oppå samptel. Ryske Nationen och Religionens Wegnar], että ”me inkerikot, vat-
jalaiset ja karjalaiset” [wij Jngrikår, Wadiakår och Carelske] emme ole voineet harjoittaa ’kreik-
kalaista’ jumalanpalvelusta kuten esi-isät ja muut venäläiset (andre Ryssar). Tämän vuoksi suuri 
osa ’kanssaveljiä’ on karannut Venäjälle. Ortodoksitalonpoikien valitus kuninkaalle 4.9.1686. Li-
vonica II, vol. 504. RA.

 69 Smith 1996, s. 189–190; Tägil 1995, s. 15–16; Bartlett 1996, s. 127–128.
 70 Isberg 1973, s. 104–107.
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3.4. Moskovan hallituksen nootti

Vuoden 1684 maaliskuussa Moskovassa oleskelleet ruotsalaisen valtuuskunnan 
edustajat olivat tavanneet venäläisiä kauppiaita, jotka valittivat, että Tallinnan ve-
näläiset asukkaat eivät pääse Pyhän Nikolain kirkkoon. Tämä oikeus oli kirjattu 
Kardisin rauhansopimukseen. Kauppiaat olivat myös kuulleet, että Inkerinmaan ja 
Karjalan ortodoksit kärsivät vainoa uskontonsa tähden. Valtuuskunnan edustajat 
lupasivat vaikuttaa siihen, että epäkohdat korjattaisiin, mikäli niitä ilmaantuisi. Ve-
näläisten valitusten johdosta Ruotsin kuningas uudisti 22.5.1684 sopimuksen, jossa 
Ruotsin ortodoksisille alamaisille taattiin vapaa uskonnonharjoitus. Kaarle XI tie-
dotti näistä venäläisten esiintuomista asioista kenraalikuvernööri Göran Sperlingil-
le ja erityisesti superintendentti Johannes Gezeliukselle.71

 Kuultuaan venäläisten valituksesta Johannes Gezelius perusteli aloitettua kään-
nytystyötä kirjeessään Ruotsin lähettiläille Moskovassa. Käännytystyö ”venäläi-
sen taikauskon” (Ryska wahntroon) parissa elävien ”sokeiden” ja ”harhautettujen” 
kanssa oli sujunut Jumalan kunniaksi ja kuninkaan 4.5.1683 ja 21.4.1684 tekemien 
päätöksien mukaan. Kirjeessä toistuivat Gezeliuksen näkemykset suomenkielisis-
tä ortodokseista luterilaisina alamaisina ja alkuperältään kotimaisina (af inhemisk 

extraction). Sen sijaan venäjänkieliset ortodoksit saisivat pitää vanhan uskontonsa 
ja harjoittaa sitä Inkerinmaalla. Superintendentti väitti heidän voivan jopa harjoit-
taa sitä Inkerinmaalla esteettömämmin kuin itse Venäjällä. Venäläisille alamaisille 
Gezelius salli kirkon pitämisen esteittä (uthan hinder) Narvassa ja muilla seuduil-
la. Muita ortodokseja kuin inkerikkoja ja vatjalaisia Gezelius kutsui ”Kuninkaallisen 
Majesteetin omiksi venäläisen uskon ja kielen alamaisiksi ” (Kongl: Maij:tz egne un-

dersåtare af Ryske Religion och Språket).72

 Kirjeensä alussa Gezelius mainitsi mielenkiintoisen yksityiskohdan siitä, kuinka 
hänen mielestään ainakin kaksi teologian ylioppilasta olisi laitettava opiskelemaan 
venäjän kieltä. Heidän olisi saavutettava mahdollisimman hyvä kielitaito ”saattaak-
seen monet sielut taivaaseen ja tekemään asukkaat uskollisiksi (kuninkaalle)”.73 Täl-
lä Gezelius ei voinut tarkoittaa muita kuin Ruotsin ortodoksisia alamaisia. Lausuma 
on ristiriidassa sen kanssa, että Gezelius oli aina painottanut suomen kielen merki-
tystä ainakin inkerikkojen ja vatjalaisten opetuksessa luterilaisuuteen. Lause viittaisi 
ennen kaikkea venäjänkielisten ortodoksien opettamiseen, mikä taas olisi ollut osoi-
tus siitä, että superintendentin mielessä kangasteli myös näiden vähittäinen luteri-
laistaminen. Tähän viittaa myös heidän lukemisensa kuninkaan omiksi alamaisiksi. 
Muutenkin hänen suhtautumisensa ortodoksisuuteen oli hyvin ambivalentti. Sitä 
voitiin harjoittaa Inkerinmaalla jopa paremmin kuin Venäjällä, mutta toisaalta se oli 
vain ”taikauskoa”.
 Gezelius laati selvityksen venäläisten valituksesta myös Kaarle XI:lle. Gezeliuk-
sen mielestä ortodoksisen uskon tunnustajia ei ollut vainottu. Gezelius pysyi siinä 

 71 Mikkola 1932, s. 10–11; Isberg 1973, s. 100–101; Väänänen 1987, s. 23.
 72 Superintendentti Johannes Gezelius lähettiläille 8.7.1684. Livonica II, vol. 202. RA.
 73 Superintendentti Johannes Gezelius lähettiläille 8.7.1684. Livonica II, vol. 202. RA; “[…] att lära 

det Ryska språket hwilcket här med Gudz hielp: mycket godt skulle skaffa, till att bringa månge 
siälar till himmelen, och göra inwånarene trogne.”.
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käsityksessä, että kuninkaan 4.5.1683 tekemät päätökset uskonnonvapaudesta kos-
kivat ainoastaan venäjää puhuvia ortodokseja. Gezelius toisti sen, että inkerikkojen 
ja vatjalaisten ”joukolla” ei ollut oikeutta ortodoksisen uskonnon harjoitukseen. He 
eivät saaneet ”sielunhyötyä” (siählegagn) venäläisistä papeista, joiden venäjänkielisiä 
uskonnollisia toimituksia he eivät ymmärtäneet. Inkerikot ja vatjalaiset tuli opettaa 
”autuuden tietoon” ainoalla ymmärtämällään kielellä eli suomeksi. Gezelius ei näyt-
tänyt olleen tietoinen siitä, kumpi näistä väestöryhmistä oli valittanut. Hänen mu-
kaansa kummallakaan ei ollut syytä valittamiseen.74

 Superintendentti katsoi, että Ruotsin lähettiläille Venäjällä esitetyn valituksen 
olivat tuoneet ns. ”oikeat” venäläiset, jotka ”nauttivat ortodoksisesta uskostaan” 
(niuta sin Grekiske Religion). Näkemys heidän aitoudestaan johtui ilmeisesti siitä, 
että he olivat yhteydessä joko kaupan tai sukulaisuuden kautta tsaarin ortodoksi-
siin alamaisiin. Gezeliuksen kielteisyys ei kohdistunut ortodoksien uskonnollisiin 
kirjoihin, vaan hän oletti näiden halveksivan luterilaista oppia ja sen tunnustajia, 
jumalanpalveluksia ja sakramentteja. Muuten nämä ”oikeat” ortodoksit saisivat 
nauttia ”täysin koskematonta vapautta” (aldeles oturberat frijheet) kuninkaan venä-
läisille suoman vapauden (libertatum) mukaan. Tämä olisi tulkittavissa venäjänkie-
lisille ortodokseille suunnatuksi uskonnonvapaudeksi, mikä ei koskenut inkerikkoja 
ja vatjalaisia. Gezelius päätyi samanlaiseen tulkintaan, vedoten kuninkaan 4.5.1683 
antamiin määräyksiin ja kuninkaan kenraalikuvernööri Sperlingille 21.4.1684 lä-
hettämään määräyskirjeeseen.75

 Gezelius perusteli vuolaasti inkerikkojen ja vatjalaisten ”sokean ihmisryhmän” 
erottamista venäläisestä väestöstä. Hän jopa väitti, että aiemmin he eivät tienneet 
mitään Jumalasta, hänen tahdostaan ja armostaan. He eivät myöskään osanneet Isä 
meidän-rukousta tai sanoa ”Minä uskon Jumalaan”. Suomenkielisiltä tämä tuskin 
olisikaan onnistunut venäjäksi. Superintendentti korosti kuitenkin, että näiden or-
todoksien erottelu oli tehty varovaisesti. Pakkoa ei ollut käytetty, vaikka Gezelius to-
tesi, että inkerikkoja ja vatjalaisia oli ankarasti käsketty tulemaan erotteluun. Näin 
he saisivat opetusta ”sielunsa ikuisesta autuudesta” omalla kielellään. Kuitenkaan 
ohjaus ei tapahtuisi iskuin ja lyönnein (med hugh och slag), eikä kovemminkaan me-
netelmin. Heidän olisi pitänyt vain luopua venäläisistä papeistaan tai muista orto-
dokseista, jotka olisivat voineet houkutella takaisin vanhaan ”epäuskoon” (wahntro 

eller fördömelige otroo). Gezeliuksen mielessä olivat ennemminkin ankarat painos-
tustoimet kuin väkivaltainen luterilaisuuteen käännyttäminen.76

 Superintendentti väitti, ettei Venäjän tsaari vaatinut uskonnonvapauden ulotta-
mista inkerikoille ja vatjalaisille. Uskonnonvapaus oli vain niillä talonpojilla, joilla 
oli yksi ortodoksinen uskonto ja jotka tunsivat sen uskontunnustuksen. Inkerikot ja 
vatjalaiset eivät siis tunteneet venäjänkielistä, ortodoksisen uskon tunnustusta. Ku-
ningas oli kuitenkin esittänyt Gezeliukselle huolestumisensa näiden toimien aiheut-
tamasta väestön karkaamisesta rajan yli. Superintendentti väitti, etteivät inkerikot 

 74 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 5.11.1684. Livonica II, vol. 202. RA.
 75 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 5.11.1684. Livonica II, vol. 202. RA; Gezelius 

totesi: “[…] Men att desse eftter sin åstundan, och af haat till wår Religion under den samma 
frijhet eij måge begrijpa det andra slaget, som kallas Jngrikor och Watialaiser, […]”.

 76 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 5.11.1684. Livonica II, vol. 202. RA.
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ja vatjalaiset olleet syyllistyneet karkaamiseen. Tätä hän perusteli muutamilla näkö-
kohdilla. Venäjän kieltä taitamattomina nämä suomenkieliset ortodoksit eivät olisi 
tulleet toimeen Venäjällä, eivätkä löytäisi sieltä sopivia asuntoja. Lisäksi väkirikkaat 
perheet eivät jättäisi hyvin viljeltyjä maitaan Inkerinmaalla. Jos tällainen ihmisryh-
mä saataisiin pois ortodoksisesta uskosta ja sen pappien vaikutuksesta, rauhan ja 
sodan aikana he olisivat uskollisempia kuninkaan alamaisia. Gezelius esitti kunin-
kaalle myös huolensa siitä, että maassa jo asuvat luterilaiset tunsivat vetoa ortodok-
sisuuteen. He olivat vaarassa joutua venäläisten pappien vaikutuksen alle. Se olisi 
ollut osoitus uskottomuudesta eli he pettivät suomalaiset ja virolaiset, jotka asui-
vat Inkerinmaalla. Kysymys oli siis siitä, että venäläiseen hallintoon myötämielisesti 
suhtautuva väestö oli turvallisuusuhka. Tällaista väestöä edustivat nimenomaan or-
todoksiset Ruotsin kuninkaan alamaiset. Venäläiset papit eivät saaneet levittää orto-
doksista uskoa luterilaisten keskuuteen. Lopuksi superintendentti kysyi kuninkaal-
ta, mitä hän voisi sallia ”oikeille” venäläisille kuninkaan privilegioiden perusteella. 
Lisäksi hän pyysi kuninkaalta uusia ohjeita.77

 Kaarle XI lähetti kenraalikuvernööri Göran Sperlingille ohjeita siitä, kuinka inke-
rikkoja tulisi kohdella. Kuningas arveli, että mikäli heidän esi-isänsä asuivat Inkerin-
maalla jo silloin kun alue liitettiin Ruotsiin, he olisivat ”oikeita” venäläisiä, jotka oli 
kastettu ”kreikkalaiseen uskontoon” (den grekiske religionen). He saattoivat olla myös 
suomalaisia (fi nnar) tai muuta väkeä (annat slagz folck), jotka asettuessaan asumaan 
tälle seudulle eivät vielä olleet ortodokseja (af den grekiske religionen). Tässä kunin-
gas antaa selvät ohjeet, miten menetellä tällä tavalla määriteltyjen kahden väestöryh-
män kanssa suhteessa oikeuteen harjoittaa ortodoksista uskontoa. Mikäli inkerikko-
jen todettaisiin olleen alkuperäisiä asukkaita, näille kuuluivat jo Kustaa II Aadolfi n 
ortodokseille suomat etuoikeudet vapaaseen uskonnonharjoitukseen (till deras frie 

religions öfning). Jos heidät kuitenkin määriteltiin jälkimmäiseen kategoriaan, ku-
ninkaan mukaan nämä oli ”pakolla ja rangaistuksella” (med twång och straff) pidet-
tävä erossa ortodoksisesta uskosta. Tähän venäläisillä ei olisi mitään sanomista. Lisä-
peruste tähän ankaraan menettelyyn oli se, että venäjää taitamattomilla inkerikoilla 
ei oikeastaan ollut uskontoa. Heidän käytettävissään ei ollut myöskään ortodoksista 
pappia, joka olisi osannut suomea. Täten ruotsalainen esivalta voisi käyttää kaikkia 
niitä menetelmiä, joilla tämä väestöryhmä saatettaisiin luterilaiseen uskoon.78

 Kaarle XI:n käsityksistä siitä, miten suomenkielisten ortodoksien alkuperä tulisi 
ymmärtää, näkyy selvä yhteneväisyys Johannes Gezeliuksen käsitysten kanssa. Kieli 
oli määräävä tekijä siinä, mihin väestöryhmään nämä ihmiset luettiin ja samalla mi-
kä oli heidän ”oikea” uskontonsa. Eliitin näkökannoissa kieli määritti pitkälle myös 
väestöryhmän alkuperän, vaikka tällä näkemyksellä ei ollut mitään tekemistä sen 
tosiasian kanssa, että inkerikot ja vatjalaiset olivat asuneet Inkerinmaalla jo ennen 
ruotsalaisvalloitusta. Puhumansa kielen perusteella heidät luettiin ”suomalaisiksi”, 
jotka olivat muuttaneet Inkerinmaalle ja käännytetty ortodoksiseen uskoon. Täten 
heille ei kuulunut vapaa ortodoksisen uskonnon harjoitus, kuten ”aidoille” venäjän-
kielisille ortodokseille.

 77 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 5.11.1684. Livonica II, vol. 202. RA.
 78 Ote kuningas Kaarle XI:n kirjeestä kenraalikuvernööri Göran Sperlingille 27.1.1685. Livonica II, 

vol. 203. RA.
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 Venäjällä haluttiin saada vahvistus ruotsalaisten väitetystä ortodoksien uskon-
vainosta. Tsaarit Iivana ja Pietari käskivät ruhtinas Tšerkasskijn lähettää joku luo-
tettava Novgorodin porvari Ruotsin puolelle. Hänelle annetun passin mukaan tä-
mä urkkija oli Ruotsin puolella kaupanteon sekä rajaloikkareiden ja karanneiden 
talonpoikien etsimisen takia. Todellisuudessa vakoojan tehtävä oli ottaa salassa sel-
vää, missä ortodoksikirkot sijaisivat, paljonko niitä oli ja missä kunnossa ne olivat. 
Ennen kaikkea tärkeää oli se, pidettiinkö kirkoissa jumalanpalveluksia, oliko niissä 
pappeja, saivatko kirkon virassa olevat pitää hallussaan kirkon avaimia ja vainottiin-
ko inkeriläisiä ja karjalaisia ortodokseja sekä saivatko he kokoontua kirkkoihinsa. 
Tehtävään valittiin ”kesti” Ivan Semjonov, joka kesällä 1685 suoritti tiedustelumat-
kansa ja laati siitä raportin Moskovan hallitukselle. Semjonovin raportin mukaan 
ortodokseja oli ahdisteltu näiden uskonnon vuoksi. Narvan tuomiokirkossa olisi jo-
pa kidutettu raa’asti 25 Käkisalmen läänistä kotoisin ollutta talonpoikaa.79

 Ivan Semjonovin raportti maalasi synkän kuvan inkerikkojen ja vatjalais-
ten käännyttämisestä. Raportin mukaan suurin uskonvaino olisi alkanut vuonna 
1684. Erityisesti hän mainitsi Kristuksen kirkastuksen juhlan 6.8.1684, johon oli-
si kokoontunut yli 300 inkerikkoa. Nevanlinnan linnoituksen ruotsalainen rovasti 
hajotti sotilaiden avulla inkerikkojen joukon. Lisäksi rovasti olisi herjannut ”oike-
auskoista kristillistä kirkkoa ja pyhiä kuvia”. Jumalanpalvelusta johtanut Isidor-ni-
minen pappi eli Sidor Sissof oli viety Nevanlinnan linnoituksen tyrmään 20 viikok-
si. Hänet oli asetettu papin virkaan vuonna 1680 superintendentin, ruotsalaisten ja 
venäläisten pappien toimesta. Paheksuvaan sävyyn Semjonov mainitsi Sidoria kut-
sutun ortodoksisen uskonnon mukaiseksi papiksi. Inkerikkoja kiellettiin käymästä 
ortodoksisissa kirkoissa ja kappeleissa, kumartamasta ikoneita ja tapaamasta orto-
doksipappeja. Pyhäpäivinä heidän olisi käytävä luterilaisissa kirkoissa. Ikonit etsit-
täisiin ja lyötäisiin rikki. Kuninkaan inkeriläisinä alamaisina inkerikkojen ei tullut 
viettää ortodoksisia juhliaan kuninkaallisina rukouspäivinä rangaistuksen uhalla. 
Ivan Semjonov väitti, että jopa satoja inkerikkoja oli kokoontunut viettämään juhli-
aan uhkauksesta huolimatta. Kuitenkin raportissa väitettiin ”lähes kaikkien inkerik-
kojen luopuneen ortodoksisesta uskostaan”. Sitten heidät olisi käännytetty luterilai-
suuteen. Nekin, jotka eivät kääntyneet, olisi viety väkisin luterilaisiin kirkkoihin.80

 Pentti Laasonen epäilee vakoojan raportin tietoja ortodoksien kiduttamises-
ta Narvan tuomiokirkossa. Sellainen olisi ollut ennenkuulumaton kirkon häpäisy. 

 79 Mikkola 1932, s. 10–11; Isberg 1973, s. 104–105; Väänänen 1987, s. 23–24; Laasonen 2005, 
s. 135–136; Mikkolan mukaan Ivan Semjonovin tiedustelumatkan alkuperäistä raporttia säilyte-
tään Moskovan Drevlechraniliše-museossa. Asiakirjasta on myös fostostaattikopio Kansallisar-
kistossa. Mikkola 1932, s. 23.

 80 Mikkola 1932, s. 23–28. Ivan Semjonovin raporttiin sisältyi myös kuvaus Sidorin tavasta pitää 
jumalanpalvelusta. Kappelissa pitämässään jumalanpalveluksessa ikonien eteen oli asetettu pieni, 
liinalla verhottu pöytä. Pöydän keskellä oli lautanen, jolla oli ehtoollisleipiä. Pöydällä oli myös 
puinen kuppi, jossa oli ehtoollisviiniä. Kirkonpalvelija toi puisen kulhon, jossa oli lämmintä 
vettä. Läkkipeltisessä öylättirasiassa oli varaherranehtoollinen. Vesikulhoon Sidor laittoi lusikal-
la öylättejä ja leikkasi ehtoollisleivästä kolme palaa, jotka myös laittoi kulhoon. Tästä hän jakoi 
lusikalla inkerikoille Herran ehtoollista. Psalmin ”Ylistä Herraa” lausumisen aikana Sidor mursi 
ehtoollisleivät ja antoi inkerikoille siunattuna ehtoollisleipänä. Ektenia-rukoussarjan jälkeen 
Sidor rukoili kuninkaan, kuningattaren ja heidän lapsiensa puolesta ja sitten tsaarien, tsaaritta-
rien ja näiden tyttäriensä puolesta sekä patriarkka Joakimin ja Novgorodin metropoliitta Korni-
lin puolesta.
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Semjonov oli ilmeisesti saanut välikäsien värittämää tietoa. Laasonen kuitenkin ar-
velee käännytyksessä ehkä käytetyn jonkinasteista väkivaltaa.81 Joka tapauksessa Ivan 
Semjonovin raportti sai aikaan laajan kirjeenvaihdon tsaarin ja Kaarle XI:n välille. 
Moskovan hallitus lähetti tsaarin nimissä nootin kuningas Kaarle XI:lle 7.8.1685. 
Nootissa väitettiin, että ortodoksiväestöä painostettiin Käkisalmen läänissä ja In-
kerinmaalla rauhansopimusten vastaisesti. Syypääksi tähän politiikkaan mainittiin 
Narvan superintendentti Johannes Gezelius ja Nevanlinnan rovasti Jacob Lang.82

 Kaarle XI lähetti kenraalikuvernööri Göran Sperlingille käännöksen tsaarin kir-
jeestä. Kuningas halusi saada selville, mistä venäläiset oikeastaan valittivat. Kenraa-
likuvernöörin oli tehtävä selvitys kuninkaalle tilanteesta, ja siitä, oliko venäläisillä 
(Ryssarne) aiheellista syytä valituksiin. Kirjeessään kuningas toivoi, että kaikki val-
takunnan alaisten provinssien asukkaat olisivat kääntyneet ”meidän kristilliseen, 
evankeliseen uskontoomme”, mikäli se tapahtuisi ”ilman pakkoa” (utan twång). 
Edellisessä kirjeessään kenraalikuvernöörille kuningas oli painottanut varovaisuut-
ta, jotta valtioiden välisiä sopimuksia ja Kustaa II Aadolfi n myöntämiä privilegioi-
ta ortodoksiselle väestölle ei rikottaisi. Kirjeen sävy ortodoksien kohtelun suhteen 
oli paljon lievempi kuin kenraalikuvernöörille aiemmin lähetetyt ohjeet ortodok-
sien kohtelusta. Tosin kuningas oli edellisessä kirjeessään puuttunut inkerikkojen 
asemaan, jotta nämä olisi voitu erottaa ”oikeista” venäläisistä, joille siis kuului sopi-
musten mukainen oikeus ortodoksisen uskonnon harjoitukseen.83 Kuningas tiedot-
ti tsaarin kirjeestä myös maaherra Jonas Klinstedtille, käsitellen lähinnä venäläisten 
oikeutta kaupan harjoittamiseen Ruotsin valtakunnassa.84

 Vastauksessaan Venäjän tsaarille Kaarle XI korosti, ettei ortodokseja ollut estetty 
pääsemästä Nikolain kirkkoon Tallinnassa. Heillä oli oikeus harjoittaa ”kreikkalaista 
jumalanpalvelusta”. Inkerinmaan ja Karjalan ortodoksista uskoa tunnustavat asuk-
kaat eivät myöskään olleet kärsineet pakosta, eikä kuningas ollut kuullut tällaisesta. 
Sen sijaan inkerikkoja ja vatjalaisia kuningas ei maininnut nimeltä. Ehkä siksi, että 
nämä olivat olleet käännytysyritysten kohteena. Hän kutsui heitä ”välinpitämättö-
miksi suomalaisiksi” (obekymbrade Finnar), jotka eivät olleet välittäneet hengelli-
sestä hyvinvoinnistaan ja uskollisuudestaan Ruotsin kuninkaalle. Tämä oli näkynyt 
siinä, että he käyttivät sellaisia pappeja, joiden kieltä he eivät ymmärrä. Tällä kier-
toilmaisulla Kaarle XI tarkoitti venäläisiä pappeja. Näiden pappien opetus on johta-
nut heidät ”sokeuteen” ja heille tarkoitetun kristinuskon osaamattomuuteen. Ruot-
sin esivallan ankarat toimet oli tarkoitettu näiden ihmisten saamiseksi tottelevaisiksi 
ja kuuliaisiksi. Kuningas oli pyytänyt Inkerinmaan kenraalikuvernööriä ja superin-
tendenttiä tekemään selvityksen asiasta.85

 Jättämällä nimeämättä erityisesti inkerikot ja vatjalaiset Kaarle XI jätti avoimeksi 
kysymyksen näiden käännytyksestä, mikä tuli myöhemminkin ilmi hallitsijan pää-
töksissä. Kuningas oli melko hyvin perillä Inkerinmaan tapahtumista, muuten hän 
ei olisi käyttänyt kiertoilmaisua ”välinpitämättömät suomalaiset”. Tällä tavalla kaik-

 81 Laasonen 2005, s. 135.
 82 Mikkola 1932, s. 10–11; Väänänen 1987, s. 23–24.
 83 Kaarle XI kenraalikuvernööri Göran Sperlingille, Tukholma 13.10.1685. KA Reg.jälj. 1685, 

s. 531–532.
 84 Kaarle XI maaherra Jonas Klingstedtille, Tukholma 13.10.1685. KA Reg.jälj. 1685, s. 534–535v:
 85 Kaarle XI Venäjän tsaareille, Tukholma 27.10.1685. KA Reg.jälj. 1685, s. 569–571v.
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kia asioita ei tarvinnut selvittää Venäjän hallitsijalle. Ilmaus oli myös osoitus siitä, 
miten esivalta tunnisti etnisen ryhmän, mutta siitä voitiin käyttää hyvin ilmaisua 
”suomalaiset”, mikäli heidät määriteltiin luterilaisiksi alamaisiksi. Ortodoksista us-
koa tunnustavien inkerikkojen ja vatjalaisten oma etninen ryhmä laajeni ”suomalai-
seksi” esivallan määrittämän luterilaisuuden kautta.

3.4.1. Johannes Gezeliuksen ”kujanjuoksu ”

Kuningas vaati Johannes Gezeliukselta selvitystä Inkerinmaan uskonnollisesta ti-
lanteesta, koskien erityisesti inkerikkoja ja vatjalaisia. Kuninkaan oli laadittava sel-
vitys Venäjän tsaarille, jotta Ruotsin ja Venäjän välisiä suhteita ei vahingoitettaisi.86 
Men nessään eräänä sunnuntaiaamuna kirkkoon toimittamaan jumalanpalvelusta 
Johannes Gezelius vastaanotti kyseisen 27.10.1685 päivätyn kirjeen. Vaikka Geze-
lius totesi kirjeen tuottaneen hänelle ”suurta iloa” (een stor glädie), sen sisältö oli hy-
vin huolestuttava ”harhautettujen suomalaisten” (förförde fi nnar) käännyttämisen 
(omwändelsse) kannalta. Kuningas painotti kirjeessään sitä, miten ruotsalaisten har-
joittama politiikka oli aiheuttanut ortodoksisten alamaisten valitusten tulvan.87

 Johannes Gezelius laati selvityksen uskontopolitiikan sujumisesta Inkerinmaal-
la vastauksena kuninkaan kirjeeseen. Ensiksi Gezelius viittasi järjestämiinsä pappis-
kokouksiin. Superintendentti kertoi inkerikkojen ja vatjalaisten erottamisen muusta 
ortodoksiväestöstä olleen vaikeaa. Gezeliuksen itse täytyi matkustaa kylästä kylään 
pappien kanssa tarkkailemassa erottelun sujumista Ivangorodin, Jaaman ja Kapri-
on lääneissä. Sitä oli erityisesti vaikeuttanut se, että inkerikko- ja vatjalaistalonpoi-
kien isännät olivat pitäneet heidän puoliaan. Erityisesti niissä pitäjissä, joissa nämä 
väestöryhmät muodostivat enemmistön asukkaista, heidät oli vaikeaa pitää ”oikeal-
la tiellä”. Tämä ortodoksiväestö oli Gezeliuksen mielestä melko uppiniskaista. Hän 
toistaa useaan kertaan sen, että tämä väestöryhmä oli suomen kielen avulla johda-
tettava ”autuuden tietoon” eli integroitava luterilaiseen kirkkoon.88

 Venäjän tsaarin valitusta vastaan Gezelius esitti muutamia näkökohtia. Ruotsin 
kuninkaan huomautuksen jälkeen yhtäkään piispantarkastusta ei ollut pidetty pa-
kolla (twång). Venäläiset olivat saaneet olla kirkoissaan, kuten myös suomalaiset ja 
muut kansakunnat (andra nationer) luterilaisissa kirkoissaan. Inkerikot olivat ol-
leet luterilaisten parissa ”aivan ilman pakkoa” (aldeles utan trugh). Gezeliuksen mu-
kaan tämän voisivat todistaa konsistorin notaari, amanuenssi ja yksi renki. Lisäksi 
kuninkaan määräys erottamisen (Segregation) toimeenpanosta oli tarkoittanut vain 
Inkerinmaata eikä Käkisalmen lääniä. Gezelius määritteli hieman epämääräisesti 
sen, keihin tämä toimenpide olisi kohdistunut. Se ei koskenut kaikkia ortodokseja, 
vaan ”niitä jotka elivät venäläisten parissa ilman uskontoa”. Näiden ”suomalaisten” 

 86 Kaarle XI superintendentti Johannes Gezeliukselle, Tukholma 27.10.1685, koskien Inkerinmaan 
uskonnollista tilannetta. KA Reg.jälj. 1685, s. 568. Alvin Isberg arvelee, että registratuurassa ole-
va kuninkaan kirje poikkeaa alkuperäisestä kirjeestä, joka oli lähetetty Venäjän hallitsijalle, koska 
venäjänkielinen käännös kyseistä kirjeestä oli sisällöltään vähän erilainen. Isberg 1973, 
s. 105–106.

 87 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Livonica II, vol. 202. RA.
 88 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Livonica II, vol. 202. RA.
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ei välttämättä tarvinnut mennä niihin kirkkoihin, missä he ymmärsivät kuulemansa 
kielen eli luterilaisiin kirkkoihin. Luterilaiset papit kyllä voisivat käydä opettamassa 
heitä kylissä. Tärkeintä oli, etteivät ”harhautetut suomalaiset” olleet tekemisissä ve-
näläisten, vaan luterilaisten pappien kanssa.89

 Superintendentin selvityksessä on ”selityksen makua”. Inkerikoilla ja vatjalaisil-
la tai ”harhautetuilla suomalaisilla” ei ollut pakkoa kääntyä luterilaisuuteen, mutta 
toisaalta he olivat kuninkaan määräystenkin nojalla velvoitettuja ottamaan vastaan 
luterilaisten pappien uskonnollisia palveluja ja samalla pysymään erossa venäläisis-
tä papeista. Ruotsalaisen esivallan kannalta oli siis kysymys siitä, että inkerikkojen 
ja vatjalaisten uskonnolliset traditiot pyrittiin katkaisemaan. Venäläiset papit olivat 
näkyvin ja huolestuttavin linkki tähän ortodoksisuuden traditioon. Ambivalentti 
suhtautuminen ortodoksisuuteen näkyy myös Gezeliuksen pohdinnoissa. Sinänsä 
tämä ei ollut poikkeuksellista, sillä tämänkaltainen suhtautumistapa Venäjään ja ve-
näläisiin oli yleinen Ruotsin suurvalta-aikana.90

 Kaarle XI antoi vastauksensa väitetystä ortodoksien sorrosta valtiopäivillä mar-
raskuussa 1686.91 Tallinnan venäläistä kirkkoa koskevassa asiassa kuningas oli an-
tanut rauhasopimuksen 2. pykälän mukaisen määräyksen. Tallinnan maistraatti ei 
ollut pitänyt hallussaan kirkon avaimia, eikä estänyt Venäjän alamaisia käyttämästä 
kirkkoa. Kuningas väitti, ettei ollut kuullut valituksia ortodoksien sorrosta. Hallitsija 
mainitsi kuitenkin muutamia uppiniskaisia, jotka olivat pysyneet omassa uskossaan 
ja jotka olivat turvautuneet sellaisiin pappeihin, joiden kieltä he eivät ymmärtäneet. 
Tällä kuningas tarkoitti suomenkielisiä ortodokseja. Lisäksi hän oli vaatinut kenraa-
likuvernööriltä ja superintendentiltä tarkan selvityksen asiasta. Tämä valtiopäivillä 
annettu vastaus oli suurin piirtein sama kuin minkä kuningas oli antanut Venäjän 
tsaarille. Kuningas korosti sitä, kuinka suuren työn superintendentti ja pappiskun-
ta olivat tehneet kirkon uskollisina sielunhoitajina ja työntekijöinä ”Herran viini-
tarhassa”. Kuninkaan mukaan he olivat ahkeroineet näiden ”harhaisten” käännytyk-
sessä.92

 Kuningas kuitenkin myönsi, että pakkoa ja jopa vangitsemisia oli käytetty kään-
nytyspolitiikan toteutuksessa, koska kivalterit ja kruununvoudit auttoivat papistoa. 
Näin oli tapahtunut erityisesti silloin, kun inkerikot ja vatjalaiset erotettiin venäläi-
sistä ja heitä kiellettiin enää pitäytymästä ortodoksiseen uskontoon ja pappeihin. 
Gezeliuksen menetelmät eivät saaneet kuitenkaan kuninkaan hyväksyntää. Hallit-
sija totesi superintendentin selonteon perusteella inkerikkojen ja vatjalaisten pu-
huvan vähän venäjää, mutta kuitenkin paremmin suomea. Ristiriitaisesti kuningas 
totesi, että inkerikkoja ja vatjalaisia ei suljettaisi uskonnonvapauden ulkopuolelle. 
Toisaalta hän vastauksensa alussa mainitsi, että heille ei suotu samanlaista vapautta 
harjoittaa uskontoaan kuin muille ortodokseille. Kuningas mainitsi myös, että hän-
tä ei ollut informoitu siitä, ketkä ortodoksit ovat asuneet vanhastaan Inkerinmaalla 

 89 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Livonica II, vol. 202. RA.
 90 Ks. Kokkonen 2002, s. 339–340; Laasonen 2005, s. 62–63.
 91 Kaarle XI:n päätöksiä vuoden 1686 valtiopäivillä ei ole kirjattu registratuurajäljennöksiin, vaan 

niitä on kopioina muissa lähdeaineistoissa ja alkuperäisessä registratuurassa. Ks. Kaarle XI:n 
päätös ja vastaus, Tukholma 11.11.1686, rahvaan esittämiin valituksiin. KA Reg.jälj. 1686, s. 826.

 92 Kaarle XI:n päätös ja vastaus, Tukholma 11.11.1686. Livonica II, vol. 504. RA; Mikkola 1932, 
s. 16–17; Väänänen 1987, s. 23–24 ja Väänänen 1991, s. 89.
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ja ketkä ovat sinne muuttaneita ortodokseja, jotka ovat syntyneet luterilaisista van-
hemmista ja ”harhautuneet” pois ”oikeasta uskonnosta” (den rätta Religionen).93

 Kaarle XI:n on täytynyt olla tietoinen asioiden tilasta, koska hän mainitsi saa-
neensa Gezeliukselta laajan selvityksen Inkerinmaan tilanteesta ja viittasi tämän 
21.11.1685 päiväämään kirjeeseen. Kuitenkin ristiriitaisesta ja vähän epäselvästä ku-
ninkaan vastauksesta, joka koski sitä, ketkä olivat oikeutettuja ”vapaaseen” uskon-
nonharjoitukseen, ei tule selvästi esille inkerikkojen ja vatjalaisten oikeus olla or-
todokseja. Ehkä tämä oli kuninkaan taktikointia, jotta portti jäisi vielä auki näiden 
käännyttämiselle. Kuitenkin vastauksensa lopuksi kuningas toteaa, että tästä lähtien 
venäläisiä ja inkerikkoja tuli kohdella samalla tavalla Inkerinmaalla ja Käkisalmen 
läänissä. Oli kuitenkin varmennettava, olivatko inkerikkojen esi-isät ”oikeita” ve-
näläisiä vai muuta kansanryhmää. Kieli ja uskonto muodostuivat tässäkin tärkeäk-
si vedenjakajaksi. Mikäli inkerikot eivät ymmärtäneet venäjää, heille voitiin opet-
taa luterilaista uskontoa. Kenraalikuvernööri Göran Sperlingin olisi tutkittava tämä 
asia. Venäläisille ei tulisi enää antaa aihetta tyytymättömyyteen. Kuninkaan mukaan 
mitään ei ollut vielä lopullisesti päätetty, koskien sopimuksia ortodoksisesta uskon-
nosta.94

 Kuningas myönsi uskontopolitiikan ankaruuden olleen syy talonpoikien karku-
ruuteen rajan yli Venäjälle, minkä seurauksena maa autioitui. Tässä suhteessa Kaar-
le XI toteaa Kustaa II Aadolfi n olleen huolellinen kieltäessään venäläisten pappien 
maastamuuton, minkä johdosta ortodoksien ei ollut tarvinnut jättää kotiseutuaan 
uskonnonharjoituksen vaarantumisen takia. Kaarle XI siis joutui myöntämään ai-
kaisemman uskontopolitiikan järkevyyden verrattuna omaansa. Kuningas tunnusti 
myös inkerikkojen ja vatjalaisten ortodoksisen alkuperän. Koska he olivat syntyneet 
ortodoksisista vanhemmista, heitä ei voitu pakolla kieltää pitäytymästä ortodok-
sisiin pappeihin ja uskontoon. Sen sijaan niitä, jotka olivat syntyneet luterilaisik-
si ja sitten kääntyneet ortodokseiksi, tuli rangaista säädösten mukaan. Ne, joilla ei 
katsottu olevan lainkaan uskontoa, tuli ohjata ”autuuden tielle” eli luterilaisuuteen. 
Tämä tapahtuisi pikemminkin hyvän opetuksen kuin pakon avulla. Houkuttelusta 
huolimatta luterilaisuuteen kääntymisen tuli olla vapaaehtoista. Aiemmin laadittuja 
säädöksiä uskonnosta ei kuitenkaan muutettaisi, koska vähitellen ne olisivat menet-
täneet merkityksensä.95

 Kuninkaan päätös merkitsi Gezeliuksen ja Sperlingin ajaman käännytyspolitii-
kan hiipumista. Sperling lähetti kirjeen kuninkaalle joulukuussa 1686. Siinä kenraa-
likuvernööri harmitteli käännytyspolitiikan lopettamisaikeita. Syyksi tilanteeseen 
hän mainitsi tilanomistajat, ja sen, että kuninkaan pyrkimykset käännytyspolitii-
kassa eivät olleet toteutuneet.96 Venäjältä tulevien ulkopoliittisten paineiden vuoksi 
Kaarle XI joutui virallisesti luopumaan uskontopolitiikastaan. Kenraalikuvernööri 
Göran Sperling ja superintendentti Johannes Gezelius saivat uudet ohjeet kunin-
kaalta. Hallitsijan mielestä rauhansopimuksia oli noudatettava. Inkerikot ja vatjalai-

 93 Kaarle XI:n päätös ja vastaus, Tukholma 11.11.1686. Livonica II, vol. 504. RA.
 94 Kaarle XI:n päätös ja vastaus, Tukholma 11.11.1686. Livonica II, vol. 504. RA; Isberg 1973, s. 103.
 95 Kaarle XI:n päätös ja vastaus, Tukholma 11.11.1686. Livonica II, vol. 504. RA. Ks. myös Isberg 

1973, s. 116–117 ja Väänänen 1991, s. 88–89.
 96 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 10.12.1686. Livonica II, vol. 187. RA.
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set eivät voineet jäädä uskonnonvapauden ulkopuolelle, koska sopimuksia laaditta-
essa he olivat jo asuneet maassa. Tässä kuningas toistaa Venäjän tsaarien perustelut, 
joiden mukaan myös inkerikot ja vatjalaiset olivat Inkerinmaan alkuperäisiä asuk-
kaita. Kuningas väitti, ettei ollut aiemmin selvillä tästä asiasta. Venäläisten mukaan 
Inkerinmaalla oli harjoitettu ortodoksien uskonnollista sortoa eli tyrkytetty luteri-
laista oppia, käytetty pakkoa ja vangitsemisia sekä nimismiehen että kivalterin apua 
erottamisen (segregation) toimeenpanossa. Kaikki pakkotoimet ortodokseja vastaan 
olisi lopetettava.97

 Käännytyspolitiikan virallisesta lopettamisesta huolimatta Johannes Gezeliuk-
sen linja ei näyttänyt muuttuvan suomenkielisten ortodoksien suhteen. Päinvastoin 
hänen ajatuksissaan hahmottuivat uudet linjat inkerikkojen ja vatjalaisten käänny-
tyksestä. Gezelius ei luovuttanut vielä. Tukholmassa hän alkoi laatia uusia ohjeita 
papeille ja käännytyksestä vastaaville. Uudet ohjeet muotoiltiin siten, että ne oli tar-
koitettu niiden käännyttämiseksi, jotka puhuivat suomea, mutta olivat tähän asti 
kääntyneet ortodoksikirkon ja sen pappien puoleen. Tämä tarkoitti inkerikkoja ja 
vatjalaisia, jotka Gezelius vielä yritti saada luterilaisen kirkon jäseniksi.98 

3.4.2. ”Uscollinen Manaus”

Vuonna 1686 Gezelius painatti käännytystyötä varten Tukholmassa kirjasen nimel-
tä: ”Uscollinen Manaus Nijlle cuin Suomenkieldä puhuwat, mutta cuitengin tähän as-

ti heitäns pitänet Wenäjän Kirckoin ja pappein tygö.” Gezeliuksen kirjasen sävy or-
todoksista uskoa kohtaan oli hyvin negatiivinen. Se ei ollut enää samansuuntainen 
kuninkaan linjan kanssa. Kenraalikuvernööri Göran Sperling kieltäytyi hyväksy-
mästä sitä, koska hän pelkäsi siitä seuraavan levottomuuksia. Gezelius jätti asian ku-
ninkaan päätettäväksi ja vaati uuden kirjasen laatimista, mikäli tätä ei hyväksyttäisi. 
Sperlingin linja voitti ja Gezeliuksen oli muokattava ”Uscollista Manausta” lievem-
pään suuntaan. Tämä uusi versio ilmestyi vuonna 1687. Sisältö säilyi kuitenkin suu-
rimmaksi osaksi samana kuin aiemmin. Kärkevin kritiikki, joka oli poistettu tästä 
versiosta, ja joka ärsytti eniten myös venäläisiä, kohdistui ortodoksipappeihin. Ge-
zeliuksen mielestä nämä olivat täysin kelvottomia papin toimeen. Vakavimmat syy-
tökset liittyivät pappien elämäntapoihin ja käytökseen. He elivät synnissä ja haureu-
dessa sekä juopottelivat. Papeilla väitettiin olleen myös suhteita naimisissa oleviin 
naisiin. Inkerikko- ja vatjalaistalonpojille väitettiin, että he joutuivat maksamaan 
paljon kirkollisista toimituksista ortodoksipapeille.99

 Kirjanen oli suunnattu ohjeeksi kolmelle ihmisryhmälle; ”jokaiselle evanke-
liumin palvelijalle harhaisten joukossa, evankeliumin tunnustajille tässä samas-

 97 Kaarle XI:n päätös ja vastaus, Tukholma 11.11.1686. Livonica II, vol. 504. RA.
 98 Isberg 1973, s. 117; Väänänen 1991, s. 89.
 99 ”Uscollinen Manaus Nijlle cuin Suomenkieldä puhuwat / mutta cuitengin tähän asti heitäns 

pitänet muiden Kirckoin ja Pappein tygö. Annettu Wuonna 1687.”. Fonda 4038: apraksta 2: 
lietas 700. LVVA. Uscollisesta Manauksesta ks. myös  Isberg 1973, s. 117-120; Väänänen 1991, 
s. 89. Seuraavien kappaleiden tiedot perustuvat tähän kirjaseen, ellei toisin mainita.
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sa joukossa” ja ”kristityille muualla”.100 Harhaisella joukolla tarkoitettiin todennä-
köisesti inkerikkoja ja vatjalaisia. Raamatun kohtiin vedoten luterilaisia pappeja 
kehotettiin saarnaamaan Jumalan sanaa, rankaisemaan, taivuttelemaan (truga) ja 
suostuttelemaan lempeästi ja oppineesti sekä tekemään työnsä kunnolla. ”Uscolli-

sen Manauksen” päätarkoitus lienee ollut rekrytoida luterilaisia käännyttämään syn-
tisiksi katsottuja ihmisiä. Samalla korostettiin sitä, että tällä tavalla nämä ihmiset 
voitiin käännyttää pois aiempien opettajiensa (venäläisten pappien) vaikutuksesta, 
jolloin he olivat totuuden sijasta ”kääntäneet korvansa satuihin”. Psalmiin 67 vedo-
ten korostettiin vielä sitä, että Jumala tuomitsee oikein kansan (folcket) ja ohjaa sitä 
maan päällä. Tämän johdosta Jumala kiittää kansaa ja kansa Jumalaa. Tämä oli kii-
tos, jonka käännyttäjät saisivat onnistuessaan työssään.
 On syytä kuitenkin hiukan tarkemmin tarkastella kirjasen sisältöä. Se koostui 
kahdesta osasta. Ensimmäinen osa käsitti seitsemän kohtaa. Toinen osa koostui niis-
tä vastauksista, joita käännyttäjien piti antaa käännytystyön kyseenalaistajille. Heti 
kirjasen alussa tulivat esiin ne Johannes Gezeliuksen aiemminkin korostamat asiat, 
joilla hän perusteli inkerikkojen ja vatjalaisten luterilaistamista. Tämä liittyi oleelli-
sesti pelastuskäsitykseen. Vain luterilaisen uskon kautta he saisivat iankaikkisen elä-
män. Taustaoletuksena oli se, että heihin oli jo vanhastaan ”istutettu” Jumalan sana, 
jonka he olivat menettäneet ortodoksipappien opetuksessa.
 Suomen kieli oli tärkein väline, jolla Jumalan sana tuli ymmärrettäväksi. Vain lu-
terilaiset papit saarnasivat suomeksi. Siihen, mistä ei ole kuullut, ei voi myöskään 
uskoa. Usko tuli nimenomaan saarnan kautta.101 Johannes Gezelius ei jakanut kie-
liä huonoihin ja hyviin, kuten voisi päätellä venäjän kielen suhteen, jolla ortodok-
sista uskontoa pyrittiin opettamaan inkerikoille ja vatjalaisille. Hänen mukaansa jo 
apostolit olivat saaneet Pyhän Hengen käskyn opettaa Jumalan sanaa ”kaikelle kan-
salle” sillä kielellä, jota kukin oli tottunut syntymästään käyttämään. Jumalan kan-
sa jakaantui kielen perusteella eri ryhmiin, jotka olivat samanarvoisia Jumalan sa-
nan edessä riippumatta näiden puhumasta kielestä. Tietyn kielen nostaminen ylitse 
muiden ei olisi edistänyt Jumalan sanan levittämistä kaikkialle maailmaan.
 Kaste ja usko liittyivät toisiinsa, mutta ilman uskoa ei kasteellakaan ollut mer-
kitystä ”autuuden” kannalta. Usko tuli ennen kaikkea kielen ja ”Suomen pappien” 
kautta. Nämä papit opettivat evankeliumia. Toki suomenkieliset ortodoksitkin oli 
kastettu Pyhän Kolminaisuuden nimeen, mutta venäjän kielen ymmärtämättömyys 
kyseenalaisti heidän uskonsa. Tämänkaltaisia ihmisiä Gezelius vertasi jopa kasta-

 100 Viimeisintä kohderyhmää ei esiinny vuoden 1687 versiossa, vain psalmin kohta, johon viita-
taan. Ks. Isberg 1973, s. 118.

 101  ”Uscollinen Manaus Nijlle cuin Suomenkieldä puhuwat / mutta cuitengin tähän asti heitäns pi-
tänet muiden Kirckoin ja Pappein tygö. Annettu Wuonna 1687.”. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 
700. LVVA; ”Tätä taidatte sitä wiszimäst nähdä/ cosca teille sowitetan nämät Apostolin sanat: 
Guinga teidän pitä sitä uscoman / josta ette ole cuullet?/ että usco tule cuulosta/ mutta cuulo 
Jumala sanan cautta: Ja cosca ette te tiedä ulosztoimitusta eli ymmärrystä sen änestä joca teitä 
opetta/ nijn tule se joca puhu teille oudoxi; sillä jos hän kielillä puhu ia ei puhu selkiäst/ cuin-
ga se ymmärretän mitä puhuttu on? sillä hän puhu tuulehen. Ja luke Jumalan itze sen wihans 
merkixi/ cosca ihmiset toisten kielden tähden/ ei oikein saa cuulla Jumalan sana. Mutta se on 
Jumalan armon työ/ coska Pyhä Hengi andoi Apostolitten puhua Jumalan sana ja suuria 
tecoja caickinaiselle Cansalle cuin Taiwan alla on/ idze cullengin omalla kielelläns josta he syn-
dynet olit.”.
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mattomiin pakanoihin. Kaste ilman uskoa oli merkki Pyhän Kolminaisuuden hal-
veksimisesta, joten heidän rangaistuksensa saattoi olla ankarampi kuin pakanoilla. 
Vaikka kasteen kautta inkerikot ja vatjalaiset olivat kristittyjä, niin vasta suomenkie-
linen evankeliumi teki heistä kristillisiä uskovaisia.
 Ruotsin kuninkaan alamaisuuden ja luterilaisen uskon rinnastaminen näkyy sel-
västi Gezeliuksen ajatuksissa. Superintendentin toiveena oli ennen kaikkea tunnus-
tuksellinen yhtenäisyys Ruotsin valtakunnassa (jos te olisitte samasta uscosta ja tun-

nustuxesta). Tärkeää oli myös tunnustuksellinen yhtenäisyys muiden kuninkaan 
neuvonantajien, kuten kenraalikuvernöörin kanssa. Mutta kielellä oli merkitystä 
myös esivallan ja rahvaan välisessä kommunikoinnissa (eli ne jotca teitä hallitzewat/ 
teidän cansanne cansakäymistä pitäwät). Esivallan ja rahvaan tuli käyttää samaa kiel-
tä, jotta luterilainen tunnustuksellinen yhtenäisyys mahdollistuisi. Suuret rukous-
päivät olivat Gezeliuksen mukaan osoittaneet, kuinka monet olivat tulleet luteri-
laiseen uskoon ja luterilaisiin kirkkoihin. Hän väitti, etteivät nämä käännynnäiset 
olleet elinaikanaan kuulleet niin paljon Jumalan sanaa kuin rukouspäivinä. Johan-
nes Gezeliuksen pohdinnoissa vain yhteisen kielen kautta voitiin parhaiten omak-
sua luterilaisuus.
 Gezelius kehitti vastauksia, joita käännyttäjät voisivat käyttää tavallisimpiin koh-
taamiinsa vastaväitteisiin. Heidän oli kerrottava, kuinka todellinen usko ei tullut li-
hallisesta syntymisestä, vaan pyhän kasteen kautta. Aiempaan uskoon vetoaville oli 
vakuutettava, että heillä ei ole ollut uskoa ja he olivat suuressa vaarassa, ellei heille 
opetettaisi suomen kielellä evankeliumia. Mikäli vanhat eivät halunneet luopua ”en-
tisestä menostaan”, niin ainakin heidän lapsilleen ja ”nuorelle kansalle” tuli opettaa 
oikeaa kristillisyyttä. Ortodoksien väitteeseen siitä, että he joutuivat uskonveljien-
sä pilkan kohteeksi vaihtaessaan uskontoa, oli vastattava: aito kristitty joutui aina 
ympäristönsä pilkan kohteeksi, mutta sen vuoksi hän ei luopunut uskostaan. Väit-
teeseen kaikkien uskontojen samanarvoisuudesta Jumalan edessä tuli vastata luon-
tovertauksella: ”Linnut kuten leivoset eivät lennä yhdessä varisten kanssa”. Samoin 
vain tyhmät ihmiset menevät sellaisiin kirkkoihin, joiden kieltä he eivät ymmärrä.
 Uudessa versiossa Gezelius palasi vielä vanhaan päähänpinttymäänsä, suomen-
kielisten ortodoksien alkuperään. Hänen mukaansa inkerikkojen ja vatjalaisten esi-
isät eivät voineet olla ortodokseja, vaan suomalais- ja virolaisperäisiä luterilaisia, 
jotka 20– 40 vuotta sitten vaihtoivat uskontoa sodan, avioliiton tai muun syyn ta-
kia. Väitettään Gezelius perusteli näiden ihmisten suomenkielisyydellä ja asuinalu-
eella Suomen ja Viron välissä. Esivanhempien usko ei ollut mikään peruste säilyttää 
näiden ihmisten nykyistä uskontoa, koska luterilaisetkin olisivat vielä ”paavin pi-
meydessä”, mikäli olisivat seuranneet esi-isiänsä (nijn olisim myös me lutheranit cuin 

Ewangeliumin uscoa opetamme/ wielä ollet Pawin pimeydes/ jos meidän Esiwanhem-

bam olisit seuranet Jsiäns). Näistä perusteluista huolimatta ”Uscollisella Manauksel-

la” ei ollut enää käytännön merkitystä käännytyspolitiikan kannalta.
 Inkerinmaalla aateli, papisto ja porvaristo vannoivat uskollisuudenvalan Kaarle 
XI:lle 28.1.1688 Narvassa ja 14.2. samana vuonna Nevanlinnassa. Uskollisuudenva-
lan vannomisen yhteydessä Gezelius piti Narvassa ja rovasti Jacob Lang Nevanlin-
nassa huomiota herättävät ylistyssaarnat. Niistä voi hahmottaa kuvan ruotsalaisen 
papiston valtiokäsityksestä. Kuningas oli suhteessa alamaisiinsa Jumalan paikalla 
ja hänen käskynsä vertautuivat Jumalan sanaan. Kuninkaan sanaa vastaan asettu-
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va rikkoi Jumalan määräyksiä. Jumalaa pelkäävän tuli pelätä myös esivaltaa, joka 
oli kuninkaan palvelija. Mielenkiintoista on se, kuinka Gezelius teroitti kuulijoiden 
mieleen, että ainoastaan Ruotsissa oli todistettu se, että kansa voi elää ilman esival-
lan tyranniaa ja ilman huonoa omaatuntoa oikeassa uskossa, joka perustui Raamat-
tuun ja luterilaiseen uskontunnustukseen. Missään muussa maassa maailmassa ei 
ollut jumalaapelkäävää kuningasta, joka kunnioitti ja puolusti puhdasta ja oikeaa 
oppia, kuin Ruotsissa ja siihen kuuluneissa maissa. Gezelius maalasi kauniin kuvan 
uskonnollisesti yhtenäisestä valtakunnasta. Todellisuudessa Ruotsin provinssien us-
konnollinen yhtenäisyys oli kaukana tästä kuvaillusta ihanteesta. Eriuskoistenkin oli 
turvauduttava kuninkaan sanan mukaiseen kirkkolakiin, vaikka siinä ei varsinaises-
ti puhuttu mitään uskonnonvapaudesta. Eriuskoiset eivät saaneet levittää omaa us-
kontoaan, jotta luterilainen yhdenmukaisuus ei olisi vaarantunut.102

 Mitä tarkoitusta varten Johannes Gezelius laati tämän kirjasen? Se oli mitä ilmei-
simmin tarkoitettu vahvistamaan suomenkielisiksi katsottujen ortodoksien integ-
rointia osaksi Ruotsin luterilaista valtakuntaa. Rauhansopimuksista huolimatta lu-
terilaisia pappeja kehotettiin tämän ihmisryhmän ohjaamiseen luterilaisen kirkon 
jäseniksi. Gezeliuksen ajatukset voi tulkita siten, että suomensukuisia murteita pu-
huneet inkerikot ja vatjalaiset voitaisiin määritellä Ruotsin kuninkaan alamaisiksi 
suomen kielen kautta, koska sillä kielellä he voisivat tehokkaimmin omaksua val-
tion virallisen ideologian. Viittaukset ortodoksisen uskon vastakohtaisuudesta lute-
rilaiseen uskoon verrattuna ovat samankaltaisia sen kanssa, että Ruotsissa myös ka-
tolilaisuutta pidettiin ’toisena’.103 Varhaisen uuden ajan Ruotsissa myös luterilaisten 
ruotsalaisten ja tanskalaisten välinen vastakohtaisuus saattoi väistyä, mikäli molem-
mat pitivät itseään kristittyinä vastakohtana ”uskonnottomille” ortodokseille venä-
läisille.104

3.5. Käännytyspolitiikan iltarusko

Kuninkaan kanta uskontopolitiikan suhteen Käkisalmen läänissä ja Inkerinmaalla 
lieveni varmasti suureksi osaksi ulkopoliittisista syistä. Se oli suuri pettymys Johan-
nes Gezelius nuoremmalle, joka tunsi suunnitelmiensa Inkerinmaan suomenkielis-
ten ortodoksien käännyttämiseksi valuvan hiekkaan. Hän erosi Narvan superinten-
dentin virasta vuonna 1689 ja siirtyi vuonna 1690 Turun piispaksi.105 Seuraaja Jacob 
Lang pyrki jatkamaan Gezeliuksen viitoittamalla tiellä, joskin lievemmässä muo-
dossa. Lang yritti saada luterilaisille tarkoitetut pakolliset katekismusopinnot kos-
kemaan myös ortodokseja, jotka eivät osanneet venäjää. Langin mukaan kyse ei ol-
lut käännytyksestä, vaan kristinopinkappaleiden opetuksesta. Kuningas Kaarle XI: n 
mukaan Lang sai ”ilman pakkoa” ohjata ortodokseja luterilaiseen uskoon. Vaikka 
pakkokäännytys oli kielletty, kuningas ei varsinaisesti kieltänyt tätä ”ohjaamista”, 

 102 Isberg 1973, s. 121–122.
 103 Ihalainen 2005(a), s. 329–332.
 104 Gustafsson 2002, s. 108.
 105 Kaarle XI:n päätös, Tukholma 4.2.1690, koskien Johannes Gezeliuksen nimittämistä Turun 

piispan virkaan. KA Reg.jälj. 1690, s. 73–74v; Kaarle XI:n päätös, Tukholma 4.2.1690, piispan 
virkavaltuuskirja Turun hiippakuntaan. KA Reg.jälj. 1690, s. 75–76.
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mikäli papit noudattivat kuninkaallisia määräyksiä, eivätkä käyttäneet väkivaltaa, 
mikä olisi saattanut aiheuttaa levottomuutta ortodoksiväestön keskuudessa ja siten 
karkuruutta Venäjälle.106

 Virallisissa lähteissä ortodoksien käännytysyrityksistä ei juuri ole tietoja 1690-lu-
vulla. Käännyttäminen oli esillä superintendentti Jacob Langin pohdinnoissa, mutta 
ei ole tietoa siitä, konkretisoituivatko nämä ajatukset käytännön toimiksi inkerik-
kojen ja vatjalaisten käännyttämiseksi. Alvin Isberg arvelee, että Jacob Langin viran-
hoidon ensimmäisenä vuotena tällaista olisi yritetty tai ortodokseja olisi kohdeltu 
eri tavalla kuin luterilaisia. Tämänkaltaiset käännytysyritykset näkyvät kyllä välilli-
sesti ortodoksien valituskirjeinä vuosina 1689  –1692. Isbergin mukaan valituskirjeet 
eivät olisi kuitenkaan olleet seurausta suorista käännytysyrityksistä, vaan ruotsalais-
ten viranomaisten asenteesta pitää ortodokseja ”toisen luokan” asukkaina. Tämä 
suhtautuminen olisi ollut osoitus viranomaisten asenteesta, minkä avulla ortodok-
seja painostettiin luterilaisuuteen.107

 Suuren Pohjan sodan aikana vuosina 1701–1702 Narvan superintendenttinä toi-
minut Nicolaus Bergius yritti vielä suomenkielisten ortodoksien käännyttämistä 
luterilaisen puhdasoppisuuden hengessä. Tämän ymmärtämiseksi on syytä luoda 
katsaus hänen taustaansa. Nicolaus Bergius oli merkittävä kirkonmies puhdasop-
pisuuden ajan Ruotsissa, ja opiskeluaikana Saksassa häneen olivat vaikuttaneet sen 
aikaiset pietistiset virtaukset Euroopassa, joista ns. Hallen pietismi oli voittanut eni-
ten alaa. Pietismi oli lieventänyt uskontokuntien välisiä jyrkkiä rajoja 1600-luvun 
lopussa, koska pietistien johtajat suhtautuivat suvaitsevasti mm. idän kristilliseen 
kirkkoon. Pietismi oli noussut erityisesti Venäjän luterilaisissa saksalaisissa seura-
kunnissa. Ruotsalaiseen luterilaiseen ajattelutapaan pietismi ei ollut päässyt vaikut-
tamaan, ennen kuin Venäjällä sotavankeudessa olleet karoliinit olivat omaksuneet 
pietistisiä oppeja. Bergius kamppaili ruotsalaisen puhdasoppisuuden ja pietismin 
näkemysten välillä, joista ensimmäinen voitti. Astuessaan Narvan superintenden-
tin virkaan Bergius joutui monien erilaisten väestöryhmien leimaamaan ympäris-
töön. Puhdasoppisuus ei kuitenkaan tukahduttanut hänen kiinnostustaan vieraita 
kulttuureja kohtaan. Narvassa hän ryhtyi opiskelemaan kieliä, erityisesti venäjää, 
suomea ja viroa. Bergius suunnitteli uskonnollisen kirjallisuuden julkaisemista näil-
lä hiippakunnassaan käytetyillä kielillä. Bergius keräsi myös venäjänkielistä kirjalli-
suutta, mitä hän aikoi käyttää omissa tutkimuksissaan. Superintendentin mielestä 
aikaisemmat tiedot Venäjästä olivat kielitaidottomien länsieurooppalaisten anta-
mia, ja siksi täynnä väärinkäsityksiä.108

 Vuonna 1696 Viipurin piispaksi valittu Petrus Laurbecchius oli vaatinut saman-
laisia pakkotoimia suomenkielisiä ortodokseja kohtaan, kuin mitä superintendent-
ti Gezelius oli käyttänyt Inkerinmaalla. Viipurin piispan linjan mukaisesti Nicolaus 
Bergius arveli suomenkielisten ortodoksien käännyttämisen olevan helppoa, kos-
ka he eivät osanneet venäjää. Bergius esitti kuninkaalle, että inkerikot ja vatjalaiset 
saataisiin helposti kääntymään luterilaisuuteen, mikäli katkaistaisiin heidän siteen-
sä ortodoksipappeihin. Lisäksi inkerikkojen ja vatjalaisten erottamista (segregation) 

 106 Isberg 1973, s. 122–123; Väänänen 1991, s. 89.
 107 Isberg 1973, s. 123.
 108 Tarkiainen 1986, s. 237–240.
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koskeva määräys vuodelta 1683 voitiin uudistaa. Suuresta Pohjan sodasta johtunut 
ulkopoliittinen tilanne antoi käännyttämiseen hyvän tilaisuuden. Hiippakunnan 
papisto ei kuitenkaan tukenut Bergiuksen ehdotusta. Heidän mukaansa inkerikot ja 
vatjalaiset epäröivät luterilaisuuteen kääntymistä. Kaarle XII:n valtuuttaman valta-
neuvostonkin mukaan kuninkaan antama käännytyskielto oli yhä voimassa. Pakko-
keinojen käytön kieltoon annettiin kolme perustetta: käännytys oli Jumalan Pyhän 
sanan vastaista, ortodoksien oikeus harjoittaa uskontoaan, vaikkakin rajoitetusti, 
perustui sopimuksiin Venäjän kanssa ja pakkokeinot saisivat aikaan ortodoksien 
muuton Venäjälle. Hyväksyttävää oli ainoastaan houkuttelu niin, että toive ”täydel-
lisestä kääntymisestä aikanaan voisi joskus täyttyä”.109

 Inkerinmaalla papisto kuitenkin tarkkaili seurakuntiensa inkerikkoja ja yritti 
käännyttää heitä. Superintendentti Nicolaus Bergius lähetti kuninkaalle 18.10.1701 
kirjeen, jossa hän kuvaili Inkerinmaan kirkollista tilaa. Superintendentti kertoi, että 
Inkerinmaan (denna provincien) asukkaiden keskuudesta löytyy suuri määrä itseään 
inkerikoiksi kutsuvia (den gemena hoopen, som sig Jngrikor kalla), jotka halusivat 
käydä ortodoksisissa kirkoissa (Ryska kyrkior). Näiden kirkon miesten mukaan he 
ymmärsivät tuskin sanaakaan siitä kielestä, jolla jumalanpalvelukset pidettiin. Kos-
ka tämän vuoksi nämä talonpojat eivät ymmärtäneet uskontonsa sisältöä, heidät oli 
ohjattava ”oikeammalle tielle”. Inkerikot oli suostuteltava tulemaan opetettaviksi lu-
terilaisiin kirkkoihin. Pappismiehet vetosivat kuninkaan vuonna 1686 kenraaliku-
vernööri Göran Sperilingille antamiin ohjeisiin, joiden mukaan inkerikot olisi oh-
jattava luterilaisuuteen ilman pakkoa (utan allt twång och trug). Kirjeen liitteenä oli 
Inkerinmaan pappiskunnan Narvan konsistoriin lähettämiä kertomuksia yrityksis-
tä ’ohjata’ inkerikkoja luterilaisuuteen.110

 Kaprion Klopitsan (Globitz) kirkkoherra Carolus Brennerus oli havainnut useis-
sa kylissä inkerikkojen taitamattomuuden ortodoksisessa kristinopissa. Brenneruk-
sen mukaan tämä johtui heidän kielitaidostaan, joka ei tukenut näiden ortodok-
sien uskonnonharjoitusta. Kuninkaankin tahto olisi johtaa heidät tästä ”pimeydestä 
evankeliseen valoon ja autuuden tietoon”. Kirkkoherran mukaan muutamia inke-
rikkoja oli tullut luterilaiseen kirkkoon sunnuntaina, ja he olivat tahtoneet lastensa 
saavan luterilaisen kasteen.111

 Kaprion seurakunnan kirkkoherra Johannes Schütz kertoi, että joitakin inkerik-
koja oli ylipuhuttu luterilaiseen uskoon. Kolme inkerikko-talonpoikaa Podmosranian 
(Podosvainia) Sablatin (Sabblottia) eli Uudenkylän tiluksilta oli kertonut kirkkoher-
ralle, että muissakin seurakunnissa inkerikot halusivat ottaa vastaan luterilaisuuden 
(wår religion). Ehkä inkerikot hakivat turvallisuutta luterilaisista papeista, koska mui-
ta ei ollut saatavilla. Kirkkoherra väitti näiden talonpoikien sanoneen, ettei heillä ol-
lut mitään hyötyä aiemmasta ”taikauskostaan” (willfahrellse), koska suurin osa heis-

 109 Isberg 1973, s. 122–123; Väänänen 1991, s. 89–90; Tarkiainen 1986, s. 246–247; Laasonen 2005, 
s. 136–138. Ks. enemmän Käkisalmen läänin ortodoksien tilanteesta 1680- ja 1690-luvuilla 
Laasonen 2005, s. 128–140.

 110 Superintendentti Nicolaus Bergius kuninkaalle 18.10.1701. Livonica II, vol. 203. RA. Kirjeessä 
todettiin inkerikkojen opetuksesta seuraavasti: “[…] Altså hafwer Consistorium gifwit Präster-
skapet anledning att förfara, huru wijda de skulle stå, att öfwertahlas, at komma först till wåra 
kyrckior och sedan där wijdare låta Sig underwijsa, […]”.

 111 Kirkkoherra Carolus Brennerus konsistorille 7.10.1701. Livonica II, vol. 203. RA.
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tä ei osannut lukea venäläistä uskontunnustusta (deras Ryska Fader wår). Heille ei 
myöskään opetettu uskon opinkappaleita. Sen vuoksi he tahtoivat tulla ”pimeydestä” 
samaan ”valoon” kuin muut inkerikot.112 Lausunnosta kyllä heijastuvat ennemmin-
kin kirkkoherran kuin talonpoikien omat käsitykset uskonnollisesta tilastaan.
 Nevanlinnan ruotsalaisen koulun rehtori Matthias Österman kirjoitti siitä, mitä 
tapahtui pormestari Gabriel Hinnelin ja tämän pojan rehtori Hinnelin järjestämäs-
sä inkerikkojen tapaamisessa 8.11.1701. Konsistorin ohjeiden mukaan pormestari 
Hinnelin ja hänen poikansa piti ”esitellä inkerikoille heidän pimeytensä” eli näi-
den ortodoksisen uskon harhaoppisuus. Apupappi Eric Barckhusen sai avustaa tässä 
tehtävässä. Pormestari ei kuitenkaan halunnut heti esitellä konsistorin kirjettä inke-
rikoille, vaan pyysi heitä itse kertomaan, mitä ajattelivat uskonnostaan ja kuinka he 
sitä harjoittivat. Pormestari pyysi inkerikkoja kuvaamaan, kuinka ”he saavuttaisivat 
uskonnossaan autuuden”. Näin hänen tarkoituksenaan oli osoittaa heidän ”sokeu-
tensa ja harhaoppisuutensa”, joka oli esimerkki venäläisten pappien huonosta ope-
tuksesta ja Jumalan sanan julistuksesta.113

 Pormestari kumppaneineen tiedusteli nuorilta ja vanhoilta, kuinka he harjoitti-
vat uskontoaan, mihin heidän uskontonsa perustui ja miten venäläiset papit opet-
tivat heitä? Inkerikot eivät osanneet oikein vastata kysymyksiin. He sanoivat usko-
vansa ja turvautuvansa Jumalaan jonkin onnettomuuden tapahtuessa. Pormestari 
sanoi olevan hyvä, että he uskoivat ja luottivat Jumalaan. Hän kysyi vielä, miten he 
saattoivat olla varmoja siitä, että heidän uskontonsa mukaiset rukoukset kuultaisiin, 
ja ketä he rukoilivat? Östermanin kuvauksen mukaan inkerikot eivät osanneet vas-
tata, koska heidän pappinsa eivät olleet opettaneet heille sellaista. Lisäksi he sanoivat 
olevansa yksinkertaista väkeä, joka ei ymmärtänyt muun kuin auransa, ristimisen 
ikonien edessä, paastoamisen ja muiden seremonioiden päälle. Pormestari tiedus-
teli lisäksi, mitä heidän tapansa merkitsivät ja miten ne auttavat Jumalan luo pääse-
mistä. Inkerikkojen mukaan heidän oli seurattava esi-isiensä elämäntapaa. Tämän 
jälkeen pormestari aikoi osoittaa heille Jumalan sanan avulla, että ”ikuista autuut-
ta” ei voi ansaita inkerikkojen ortodoksisten tapojen kautta. Se voisi tapahtua vain 
Jeesuksen Kristuksen armon omaksumisella. Ihmisen täytyisi turvautua ainoastaan 
Jeesukseen Kristukseen, koska tämä kärsimyksellään ja kuolemallaan täytti Jumalan 
lain toteutumisen.114

 Inkerikkojen kuulustelijoiden mielestä nämä voisivat oppia luterilaisuuteen käy-
mällä luterilaisten kirkkojen jumalanpalveluksissa. Näin tulevatkin sukupolvet tu-
lisivat olemaan luterilaisia. Pormestarin mukaan inkerikot olivat antaneet jo lute-
rilaisten pappien kastaa lapsiaan. Myös luterilaisten pappien käynnit talonpoikien 
sairausvuoteilla olisivat olleet suotavia. Rehtorin mielestä vasta Ruotsin aikana in-
kerikot olivat saaneet oikeaa tietoa siitä kristinuskosta, joka olisi näyttänyt tien ”au-
tuuteen”. Paras uskollisuuden osoitus Ruotsin kuninkaalle olisi ollut kääntyminen 
luterilaisuuteen. Pormestari, rehtori ja apupappi tiedustelivat talonpojilta, kävivät-
kö nämä Herran ehtoollisella ja kuinka usein. Eräs 70-vuotias talonpoika ilmoitti 

 112 Kirkkoherra Johannes Schütz konsistorille 8.10.1701. Livonica II, vol. 203. RA; Isberg 1973, 
s. 124.

 113 Rehtori Matthias Österman konsistorille 8.11.1701. Livonica II, vol. 203. RA.
 114 Rehtori Matthias Österman konsistorille 8.11.1701. Livonica II, vol. 203. RA.
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käyneensä ehtoollisella yhden kerran elämässään. Tämän jälkeen pormestari kump-
paneineen alkoivat kuvailla sitä suurta vaaraa, joka liittyi ehtoollisen laiminlyömi-
seen ja jonka poistamiseksi luterilaisten pappien tulisi opettaa heitä. Vanhemmat 
talonpojat sanoivat olevan mahdotonta opetella jotakin uutta, mutta nuoremmat 
olivat toista mieltä.115

 Inkerikoille vastattiin, että heidän täytyi vain oppia ymmärtämään, mistä heidän 
”autuutensa” riippuisi. Rehtori Hinnel alkoi painostaa yhä enemmän paikalla ollei-
ta talonpoikia, jotka kuitenkin reagoivat sanomalla, että esi-isien uskonnosta luopu-
minen olisi hyvin vaikeaa. Talonpojat itse arvelivat, että rauhan tultua he saisivat pi-
tää uskontonsa. He perustelivat väitettään sillä, että Ruotsin kuninkaalla ja tsaarilla 
oli sopimus, joka takasi heille oikeuden harjoittaa uskontoaan tässä valtakunnassa. 
Venäjällä siihen ei ollut estettä. Talonpojille vastattiin, että sodan aikana kuningas ei 
sallinut alamaistensa ”ajelehtivan syvässä pimeydessä ja harhaopissa” (swäfwa i ett så 

diupt mörcker och willfahrelse). Kaikilla tuli olla sama uskonto kuin kuninkaalla it-
sellään ja koko valtakunnalla (uthan att hans Maij:tz undersåtare måtte hafwa sam-

ma religion som hans Maij:tz sielf och heela dess rijk).116

 Vaatimus kuninkaan, valtakunnan ja alamaisten uskonnon samanlaisuudesta 
viittaa selvästi siihen, että valtio ja uskonto käsitettiin yhdeksi. Täten alamaisten-
kin oli tunnustettava samaa uskontoa. Ruotsissa käsitteellä valtakunta (rike) oli hy-
vin territoriaalinen merkitys. Muut käsitteet kuten valtio (stat) tai valta (välde) viit-
tasivat ennen kaikkea siihen, miten keskushallitus pyrki hallitsemaan valtakuntaan 
kuuluneita alueita. Valtakunta ja valta eivät olleet toistensa synonyymejä, vaikka ter-
ritoriaalisesti valta oli yhteneväinen valtion kanssa.117 Valtakunta-käsitteen käyttö 
oli osoitus alamaisuuden sitomisesta uskonnon kautta hallitsijaan. Valtakunta ja us-
konto käsitteiden yhtäaikaisella käytöllä uskonto sidottiin territoriaalisesti valta-
kunnan rajojen sisälle eli tässä tapauksessa luterilaisuus Ruotsin valtakunnan ra-
jojen sisäpuolelle. Kaikilla valtakunnan asukkailla tuli olla sama uskonto, mikä oli 
samalla osoitus uskollisuudesta hallitsijaa kohtaan.
 Inkerinmaan inkerikko- ja ortodoksitalonpojat eivät sopineet tähän kuningasval-
taisen territoriaalivaltion ideologiaan. Rehtori Matthias Östermanin mielestä kunin-
kaan ja tsaarin välirikon johdosta aiemmat sopimukset eivät olleet enää voimassa, 
joten inkerikko-talonpoikienkin tuli osoittaa uskollisuutensa Ruotsin kuninkaal-
le luopumalla ortodoksisesta uskostaan ja vieraasta herrasväestä. Tämän talonpo-
jat suostuivat tekemään, mikäli muutkin Inkerinmaalla asuvat inkerikot kääntyisivät 
luterilaisuuteen kuninkaan tahdon mukaan. Tilaisuuden lopuksi kirjattiin ylös läsnä 
olleiden talonpoikien nimet, iät (talonpojan oman ilmoituksen perusteella) ja käyn-
nit ehtoollisella. Tämän jälkeen pormestari kumppaneineen kehotti talonpoikia ah-
kerasti osallistumaan luterilaisissa kirkoissa toimitettuihin jumalanpalveluksiin.118

 115 Rehtori Matthias Österman konsistorille 8.11.1701. Livonica II, vol. 203. RA.
 116 Rehtori Matthias Österman konsistorille 8.11.1701. Livonica II, vol. 203. RA.
 117 Eng 2006, s. 123.
 118 Rehtori Matthias Österman konsistorille 8.11.1701. Livonica II, vol. 203. RA. Asiakirjan lop-

puun laaditun listan perusteella kokoukseen osallistui 35 inkerikko-talonpoikaa. Listan mu-
kaan heidän ikänsä vaihtelivat 30–80 vuoden välillä. Talonpoikien ilmoittamaan ikään on 
kuitenkin suhtauduttava varauksella. Tarkoitus oli kartoittaa kuinka usein he olivat käyneet 
ehtoollisella. Kertaakaan ehtoollisella ei ollut käynyt 30 talonpoikaa.
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 Kokouksen lopussa talonpojat olivat valmiita jopa kääntymään luterilaisuu-
teen, mikäli muutkin Inkerinmaalla asuvat inkerikot tekivät samoin. Talonpoikien 
muodollinen suostuminen uskonnon vaihtoon osoitti taktikointia epävarmassa ti-
lanteessa sodan aikana, jolloin voittajasta ei ollut vielä tietoa. Talonpoikien mielis-
sä lienee kajastellut mahdollinen Ruotsin voitto sodassa ja joutuminen lopullisesti 
ruotsalaisen esivallan kontrollin alaisuuteen. Esivallan uskontopolitiikan ote ei ol-
lut kuitenkaan täysin saavuttanut inkerikkoja, koska niinkin moni oli välttynyt käy-
mästä luterilaisella ehtoollisella. Tämän perusteella ainakaan pakolla heitä ei ollut 
sinne viety. Viisi talonpoikaa oli käynyt ehtoollisella ilmeisen vapaaehtoisesti. Koko-
uksesta kävi selvästi ilmi, kuinka ruotsalainen esivalta painotti juuri luterilaisuuden 
kautta määrittynyttä uskollisuutta ja alamaisuutta Ruotsin kuninkaalle. Vain luteri-
lainen oli luotettava alamainen.
 Sodan aikana inkerikot eivät halunneet ottaa vastaan luterilaisten pappien tar-
joamia uskonnollisia palveluita. Skuoritsan (Sqworitz) seurakunnan kirkkoherra 
Jacobus Rungius oli hankaluuksissa seurakuntansa inkerikko-talonpoikien kanssa. 
Pitäjässä oli 20 inkerikkojen asuttamaa tilaa ja kirkkoherran mukaan ”oikeita” venä-
läisiä asui vain yhdessä kylässä kuudessa talossa. Rungiukselle tuotti harmia se, et-
tä nämä inkerikko-talonpojat eivät sallineet lapsiaan kastettavan hänen toimestaan. 
Monalan kylän talonpojat olivat kieltäytyneet kasteesta ja sanoneet, että Buran seu-
rakunnan venäläinen pappi oli kastanut lapset. Kuitenkin samassa kylässä asuneet 
suomalaiset talonpojat väittivät hänelle lapsien olevan vielä kastamatta. Inkerikot 
väittivät toista, joten kirkkoherra ei tiennyt miten menetellä ja pyysi neuvoa kon-
sistorilta. Lisäksi talonpojat olivat väittäneet hänelle, että luterilaisen papin kasteen 
hyväksyminen ei ollut kuninkaan tahto, koska sitä ei ollut julkistettu. Rungius vih-
ki ainoastaan yhden morsiusparin. Hän pyysi kenraalikuvernöörin apua, että tämä 
käskisi tilanhaltijoita ja arrendaattoreita painostamaan inkerikkoja, jotta nämä oli-
sivat tulleet luterilaisiin kirkkoihin ja antaneet luterilaisten pappien kastaa lapsen-
sa. Kirkkoherran mukaan inkerikot oli saatava pois harhaopistaan oikean autuuden 
tielle.119

 Tuuterin kirkkoherra Adam Falck ei pystynyt käännyttämään pitäjässä asuvia in-
kerikkoja, vaikka oli vieraillut näiden luona useaan otteeseen vuoden 1701 lopulla. 
Kirkkoherra oli kierrellyt taloissa kertomassa kuninkaan päätöksistä, ylipuhumassa 
talonpoikia luterilaisuuteen ja opettamassa heille Jumalan sanaa, jotta nämä luopui-
sivat ortodoksisuudesta. Kirkkoherra oli myös levittänyt tietoa, että viran menet-
tämisen tai muun maallisen rangaistuksen uhalla venäläiset papit eivät saaneet ol-
la tekemisissä Pähkinälinnan läänin ”inkeriläisen joukon” (ingriske hoopen) kanssa 
ja tarjota heille uskonnollisia palveluita. Kirkkoherralle talonpojat olivat vastanneet 
haluavansa totella kuninkaan tahtoa, ja sen jälkeen he toivat lapsensa kastettaviksi 
luterilaiseen kirkkoon. Adam Falck kuitenkin päätteli talonpoikien myöntyneen en-
nemmin pelosta epävarmana sota-aikana. Muuten inkerikot olivat haluttomia tule-
maan kirkkoherran järjestämään opetukseen. Kun Falck yritti järjestää opetusta hei-
dän luonaan, nämä häipyivät paikalta minne pystyivät. Falck päätteli, että näin he 
osoittivat tyytymättömyytensä siihen, että venäläiset papit oli erotettu heistä. Kirk-

119 Kirkkoherra Jacobus Rungius konsistorille 18.11.1701. Livonica II, vol. 203. RA.
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koherra toivoi heidän itsepäisyytensä murenevan, kun käännytys saataisiin vietyä 
läpi kaikissa pitäjissä.120

 Novasolkan kirkkoherra Gustavus Törne esitti konsistorille valituksensa ”niin 
kutsutuista” venäläisistä, inkerikoista ja vatjalaisista. Törne halusi neuvoja, kuin-
ka heidät saataisiin käännytettyä ”puhtaaseen evankeliseen oppiin” (till den reena 

Evangelii lähran). Ilmaisulla kirkkoherra tarkoitti luterilaista uskontoa. Hän arvi-
oi näiden ortodoksien lukumääräksi 150 henkilöä, joista suurin osa oli vatjalaisia. 
Venäläiseltä papilta saatujen tietojen mukaan he eivät ymmärtäneet venäjää (ryska 

Språket). Kirkkoherran mukaan tämä oli johtanut siihen, että he eivät olleet tietoi-
sia kristinuskon sisällöstä. Heidän käännyttämisensä olisi ollut hankalaa, koska ta-
lonpojat elivät pelossa ja hämmennyksessä vihollisen tunkeuduttua maahan. Tämä 
oli tullut kirkkoherralle selväksi, kun tämä oli yrittänyt puhua talonpojille näiden 
vaarallisesta tilanteesta ja konsistorin yrityksistä saada heidät oikealle tielle. Tässä 
tilanteessa nämä talonpojat olivat turvautuneet vanhoihin tapoihinsa ja esi-isiinsä. 
Muutamat heistä eivät kuitenkaan uskaltaneet asettua kuninkaan tahtoa vastaan.121

 Ilmeisesti sota-ajan vuoksi inkerikkojen käännytys tuotti hankaluuksia myös 
Moloskovitsan kappalaiselle Georg(ius) Kyanderille. Kappalainen oli pystynyt opet-
tamaan Lutherin oppia vain yhdelle inkerikko-piialle Uliana Jesemioffnalle Kolozit-
syn (Colläditz) kylästä. Piika oli ollut yli kahdeksan päivää kappalaisen opissa. Muut 
talonpojat eivät suostuneet Kyanderin opetukseen. Klopitsan kirkkoherralla Caro-
lus Brenneruksella ei ollut sen parempaa menestystä inkerikkojen käännytyksessä. 
Ainoastaan niissä kylissä, joissa inkerikot asuivat yhdessä suomalaisten kanssa, nä-
mä antoivat kastaa lapsensa luterilaisiksi. Muissa inkerikko-kylissä talonpojat eivät 
alistuneet menemään luterilaiseen kirkkoon. Vain yksin, yhteisönsä ulkopuolelle jä-
tetyt talonpojat suostuivat tulemaan kirkkoon. Tässäkin tapauksessa talonpoikien 
perusteluna oli se, että he odottivat Ruotsin vallan loppua.122

 Edellä kuvatusta voi päätellä suomenkielisten ortodoksien käännytysyritysten 
jatkuneen, vaikka kuninkaan päätöksien perusteella käännytystä ei enää virallises-
ti harjoitettu. Vasta puhjennut suuri Pohjan sota antoi paikallisille esivallan edusta-
jille hyvän syyn olla välittämättä Ruotsin ja Venäjän välisistä sopimuksista. Narvan 
konsistorin tietoisuus näistä tapahtumista osoitti myös käännytysyritysten hiljaista 
hyväksymistä. Inkerikkotalonpojat vetosivat kuitenkin Ruotsin ja Venäjän välisiin 
sopimuksiin, mutta siitä ei ollut apua paikallisten viranomaisten painostuksen alla. 
Nevanlinnan pormestarin ja talonpoikien välisestä vuoropuhelusta käy hyvin ilmi, 
että ”yksinkertaiset” talonpojat olivat selvillä asemastaan ja rauhansopimusten ta-
kaamista oikeuksista. Muuten he eivät olisi käyttäneet niitä perusteluina vaatimuk-
silleen saada harjoittaa omaa, ortodoksista uskontoaan.
 Inkerinmaan seurakuntien kirkkoherrat olivat hyvinkin innokkaasti ohjaamas-
sa inkerikkoja luterilaisuuteen, vaikka Ruotsi oli jo menettämässä otettaan itäisistä 
provinsseistaan. Tarmokkuudestaan huolimatta heillä oli vaikeuksia saada inkerik-
kotalonpojat kuuntelemaan uskonnollista opetusta. Talonpojat niskoittelivat jatku-

 120 Kirkkoherra Adam Falck konsistorille 21.11.1701. Livonica II, vol. 203. RA.
 121 Kirkkoherra Gustavus Törne konsistorille 6.12.1701. Livonica II, vol. 203. RA.
 122 Kappalainen Georg(ius) Kyander konsistorille 8.12.1701. Livonica II, vol. 203. RA; Kirkkoherra 

Carolus Brennerus konsistorille 20.11.1701. Livonica II, vol. 203. RA.
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vasti, eivätkä suostuneet tulemaan luterilaisiin kirkkoihinkaan. Uskonnolliset tra-
ditiot olivat juurtuneet syvään talonpoikien mentaliteettiin, eikä niitä ollut helppo 
muuttaa. Ortodoksinen usko oli vahva osa heidän identiteettiään. Samaan aikaan 
riehunut suuri Pohjan sota enteili ruotsalaisvallan loppua ja talonpojat ehkä aavisti-
vat tulevan Venäjän vallan ajan.
 Superintendentti Nicolaus Bergius tiedotti inkerikkojen tilanteesta kuninkaal-
le. Kirkkoherrojen Narvan konsistorille lähettämien kertomusten johdosta Bergius 
ei ollut ollenkaan tyytyväinen inkerikkojen hengelliseen tilaan Inkerinmaalla. Hän 
kutsuikin heitä ”yhteiseksi joukoksi” (gemeene hoopen). Superintendentin mukaan 
he olivat vajonneet ”harhaopin pimeyteen” (willfahrelsses mörcker). Bergius poh-
diskeli, miten inkerikot olisi saatu pois ”pimeydestä” ja tuotua ”evankeliumin va-
loon” (till Evangelii Lius). Tavoitteena oli saada heidät jumalanpalveluksiin luteri-
laisiin kirkkoihin. Tämä pyrkimys suomenkielisten ortodoksien opettamiseen mm. 
luterilaisissa kirkoissa oli säilynyt samana aina Johannes Gezeliuksen suunnitelmis-
ta lähtien. Bergius totesi kuninkaalle saman, mikä oli tullut ilmi kirkkoherrojen ker-
tomuksistakin. ”Kaikki” inkerikot olivat valmiita luopumaan harhaopistaan ja kään-
tymään mikäli se olisi ollut kuninkaallisen majesteetin tahto ja käsky.123

 On vaikea sanoa, oliko tämä pelkästään superintendentin paisuttelua vaikeassa 
tilanteessa kuninkaan myötämielisyyden saamiseksi. Luultavasti jotkut inkerikoista 
olivat valmiita kääntymiseen, vaikka useat talonpojat olivat selvästi ilmaisseet vas-
tenmielisyytensä luterilaista uskontoa kohtaan häipymällä tarvittaessa esivallan nä-
köpiiristä tai taktikoiden muodollisesti hyväksyivät kääntymisen, mikäli muutkin 
suostuivat siihen. Ilmeisesti tästä Bergius oli saanut käsityksen ”kaikkien” inkerikko-
jen halukkuudesta kääntyä luterilaisuuteen.
 Bergiuksen aikeissa oli edistää inkerikkojen luterilaistamista myös taloudellisilla 
porkkanoilla, jotka oli mainittu kuninkaan 4.5.1683 ja 11.3.1686 antamissa päätök-
sissä. Luterilaisuuteen kääntyvät saisivat vapautuksen muutamista tavallisista mak-
suista. Tällä keinolla inkerikot täytyisi houkutella luterilaisiin kirkkoihin. Superin-
tendentti pyysi kuningasta harkitsemaan aiempien päätöksien vahvistamista. Hän 
pyysi myös kuningasta kieltämään Inkerinmaan tilanhaltijoita asettumasta pap-
piskunnan tielle näiden yrittäessä hienovaraisesti saada inkerikot luterilaisiksi. Ti-
lanhaltijat vain rohkaisivat talonpoikia ”itsepäisyyteen ja harhaoppiin”. Heidät olisi 
saatava luterilaisten pappien puolelle, jotta he toisivat inkerikot luterilaisiin kirkkoi-
hin oppimaan Jumalan sanaa.124

 Nicolaus Bergius kiinnitti edelleen huomiota niihin talonpoikiin, jotka eivät 
ymmärtäneet venäjän kieltä. Kirkollisen esivallan aiemminkin esittämän käsityk-
sen mukaan nämä oli saatava jotenkin menemään luterilaisiin kirkkoihin (till wåra 

kyrckior). Superintendentti oli kuitenkin tehnyt sen havainnon, että suurin osa or-
todoksitalonpojista oli voimakkaammin turvautunut uskontoonsa ja täten osoitta-
nut vastahakoisuutta (mootsträfwigheet) luterilaista esivaltaa kohtaan. Tässäkään ei 
ollut kyse ortodoksitalonpoikien varsinaisesta pakottamisesta, koska nämä niin tah-
toessaan olisivat voineet tulla kuulemaan luterilaista opetusta. Bergius pohtikin, ei-

 123 Superintendentti Nicolaus Bergius kuninkaalle 16.12.1701. Livonica II, vol. 203. RA; Rehtori 
Matthias Österman konsistorille 8.11.1701. Livonica II, vol. 203. RA.

 124 Superintendentti Nicolaus Bergius kuninkaalle 16.12.1701. Livonica II, vol. 203. RA.
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kö niitä esivallan käskyjä, jotka koskivat kirkossa käymistä, voitaisi tulkita pakoksi 
silloin, kun ne kohdistuivat suomenkielisiksi katsottuihin ortodokseihin. Muutamia 
perheitä ja henkilöitä oli saatu kääntymään luterilaisuuteen, mutta muutamat heis-
täkin kääntyivät takaisin ortodokseiksi kuultuaan, että kaikki ortodoksit eivät olleet 
kääntyneet luterilaisiksi.125

 Superintendentti oli huolissaan ”yhteisen rahvaan” piittaamattomuudesta Juma-
lan ja maallisen lain edessä. Syyllistyttyään salavuoteuteen rahvas yritti sovittaa ri-
koksen avioliitolla. Kirkollisen esivallan näkökulmasta tälle perustalle luotu avio-
liitto oli kielletty. Tähän liittyen oli 10.10.1699 julkistettu kuninkaan reskripti, jossa 
määriteltiin tästä rikoksesta peräti kuolemanrangaistus. Sekasortoinen sota-aika il-
meisesti löyhensi talonpoikien tottelevaisuutta esivaltaansa kohtaan ja toisaalta le-
vottomina aikoina esivallan kontrolli saattoi myös löystyä. Ortodoksit eivät olleet 
sen kuuliaisempia esivallalle. Bergiuksen toiveista huolimatta erityisesti ”venäläisen 
uskonnon yhteinen rahvas” (gemeena hoopen af Ryska religionen) ei osoittautunut 
sen tottelevaisemmaksi kuin aiemminkaan.126

 Paikallisesti suomenkielisten ortodoksien käännytysyritykset jatkuivat suuren 
Pohjan sodan aikanakin, huolimatta Kaarle XII:n muodollisesta lupauksesta lopet-
taa itäisten provinssien ortodoksien painostus. Vaikka painostuksen voima inkerik-
koja ja vatjalaisia kohtaan oli vaihdellut 1600-luvun lopulla, riippuen kustakin vi-
rassa olleesta superintendentistä, talonpoikien käännytyspyrkimysten voi olettaa 
olleen osa paikallisen luterilaisen papiston toimintaa koko 1600-luvun lopun ajan. 
Esivallan voimakas halu puuttua inkerikkojen ja vatjalaisten ortodoksisen uskon-
non harjoitukseen vielä suuren Pohjan sodan puhjettuakin oli selvä osoitus Geze-
liuksen aloittaman politiikan jatkumisesta paikallisella tasolla. Kaarle XII oli joutu-
nut virallisesti kieltämään pakkokeinojen käytön käännytyksessä. Yritystä ainakin 
suomenkielisten ortodoksien käännyttämiseksi tapahtui kuninkaan lupausten ja so-
pimusten taustalla.
 Inkerinmaan ortodoksinen talonpoikaisto ei tuntenut luterilaisia pappeja omak-
seen. Venäläisten pappien uskonnollisten palvelujen käyttö ilmeisesti jatkui luterilai-
sen papiston painostuksesta huolimatta. Nämä suomenkielisiksi katsotut ortodoksit 
vetosivat esi-isiensä omaksumaan uskontoon ja haluun pysyä ortodoksisessa uskos-
sa. Paikalliselle ruotsalaiselle esivallalle he ilmaisivat olevansa ”yksinkertaisia” talon-
poikia, mutta todellisuudessa he olivat selvillä asemastaan ja puolustivat oikeuk-
siaan uskonnonharjoitukseen. Pienen särön tähän yksimielisyyteen teki kuitenkin 
se, että jotkut olivat valmiita hyväksymään luterilaisuuden, mikäli se oli Ruotsin ku-
ninkaan tahto. Oliko tämä talonpoikien todellinen tahto vai vain taktikointia? Se voi 
olla merkki siitä, että joihinkin inkerikko-talonpoikiin oli saattanut vaikuttaa luteri-
laisten pappien kiivas ja sinnikäs luterilaisen opin levitys.
 Ortodoksien pitkäaikainen uskonnollinen traditio oli niin vahva, etteivät luteri-
laisen esivallankaan ponnistelut siihen sanottavammin vaikuttaneet. Ortodoksises-
sa yhteisössä voi havaita samoja piirteitä, jotka ovat tyypillisiä uskonnollis-etnisille 

125 Superintendentti Nicolaus Bergius kuninkaalle 14.4.1702. Livonica II, vol. 203. RA. Kirjeen 
oli allekirjoittanut myös Johannes Andreas Helwig, Ericus Gwist, Ericus Buure ja Henrich 
Brunningh.

126 Superintendentti Nicolaus Bergius kuninkaalle 24.8.1702. Livonica II, vol. 203. RA.



128

me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset

yhteisöille. Ortodoksisen kirkon toimesta heidän uskonnonharjoituksensa oli ollut 
jo pitkään melko organisoitua ennen ruotsalaisvalloitusta. Venäläiset papit olivat 
avainasemassa uskomuksien ja traditioiden välityksessä. Palvellessaan talonpoikien 
uskonnollisia tarpeita papit myös loivat kulttuurisesti yhtenäisen, historiastaan ja 
traditioistaan tietoisen väestöryhmän. Papit myös vartioivat, kodifi oivat ja välittivät 
uskonnollis-etnisen yhteisön pyhiä tekstejä. Tätä kautta yhteisön tietämys löysi ilmi-
asunsa. Täten tulee ymmärrettäväksi myös se, miksi ortodoksitalonpojat olivat huo-
lissaan uskonnollisten palvelujen vähentymisestä pappispulan takia. Papit loivat toi-
minnallaan myyttiä ortodoksitalonpoikien yhteisön alkuperästä, joka oli yhteydessä 
näiden uskonnollisiin käsityksiin.127 Robert Muchembled suhtautuu kriittisesti pa-
piston saarnaaman opin vaikutukseen talonpoikien ajatusmaailmassa 1600-luvul-
la, tosin länsieurooppalaisessa kontekstissa. Hän painottaa sitä, että taikauskoisil-
lakin riiteillä saattoi olla vaikutusta talonpoikaisen yhteisön luodessa keskuuteensa 
turvallisuuden tunnetta.128 Näkökulman ulottaminen Inkerinmaan olosuhteisiin on 
perusteltua, koska inkeriläisten talonpoikien ajatusmaailmassa taikauskolla oli oma 
sijansa, ortodoksisen uskonnon ohella.129

 Nevanlinnan pormestarin luona vierailleet inkerikot sanoivat olevansa valmiita 
kääntymään luterilaisiksi, vaikka tiesivät, etteivät muutkaan kääntyisi. Vai oliko se 
talonpoikien taktikointia vaikeassa tilanteessa? Talonpoikien perimmäisiä pohdin-
toja ei voi tavoittaa, mutta talonpoikien asenteita luterilaisuutta kohtaan voi tarkas-
tella heidän reaktioidensa kautta luterilaistamispolitiikan ollessa voimakkaimmil-
laan 1600-luvun lopulla. Tästä ortodoksitalonpoikien ja erityisesti inkerikkojen ja 
vatjalaisten reagoinnista saatiin viitteitä Ivan Semjonovin raportista. Talonpoikien 
reagointia uskonnolliseen painostukseen voi analysoida myös ilmiön kokonaishah-
mon kautta. Käännytyksen taustalla vaikuttivat vielä suuremmat Ruotsin valtakun-
nan eri osien yhtenäistämispyrkimykset, jotka kohdistuivat hallintoon ja kirkollisiin 
instituutioihin, mikä oli ominaista Ruotsin kaltaiselle konglomeraattivaltiolle. Näitä 
pyrkimyksiä vastassa oli talonpoikien paikallinen toiminta, joka ilmeni laajana va-
litusten toimittamisena Ruotsin hallitsijalle. Vaikka talonpojat keskittyivät valitta-
maan arrendaattorien aikaansaamista epäkohdista, toimintaan osallistui myös orto-
doksitalonpoikia, jotka toivat esille vaikeutensa uskonnon harjoittamisessa.

127 Vrt. Smith 1986, s. 34–37.
128 Muchembled 1985, s. 101–107 ja 208–212.
129 Kuujo 1969, s. 79.
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4.1.  Talonpoikien valitustoiminta 
 ja komissiot

Ruotsin valloittamien alueiden hallinnossa oli kyse keskushallituksen ja perifeeristen 
provinssien paikallisten viranhaltijoiden välisistä suhteista ja siitä, miten valtakun-
nan hallinnollisia käytänteitä pyrittiin soveltamaan näissä hyvinkin erityislaatui-
sissa Ruotsin provinsseissa. Näiden käytänteiden tuomisessa itäisiin provinsseihin, 
erityisesti Inkerinmaalle, oli huomioitava alueen etnisten ryhmien monimuotoi-
suuden lisäksi suuri uskonnollinen vähemmistö, venäjänkieliset ja suomensukuisia 
kieliä puhuneet ortodoksit. Tämä periferian erityislaatuisuus verrattuna valtakun-
nan ydinalueisiin on myös osa sitä erottautumista ja mahdollista vastarinnan muo-
dostumista, mikä voi olla merkittävä tekijä ydinalueiden ja periferian välisissä suh-
teissa.1

 Ruotsin suurvallan itäisten provinssien Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan ta-
lonpojille kruunun hallinto näyttäytyi paikallistasolla lähinnä nimismiehen ja kih-
lakunnankäräjien muodossa. Narvassa sijainnut kenraalikuvernöörin residenssi 
oli rahvaan näkökulmasta varmasti kaukainen, joskin vaikutusvaltainen kruunun 
hallinnon edustaja. Kenraalikuvernööri oli kuitenkin myös oikeuslaitoksen valvo-
ja. Inkerinmaan oikeuslaitos oli pystytetty varsin neitseelliseen maaperään ja sillä 
oli omat ominaispiirteensä. Aateli anoi kuninkaalta alueen lainkäytön uudistamis-
ta Liivinmaan mallin mukaiseksi vuonna 1679, mutta Kaarle XI säilytti aiemman 
järjestelmän. Inkerinmaalla toimi kolme kihlakunnanoikeutta, joiden alueet olivat 
Pähkinälinnan, Kaprion ja Jaama-Ivangorodin läänit. Oikeudenhoito oli kolmipor-
tainen, johon kuului kihlakunnanoikeus, laamanninoikeus ja Tarton hovioikeus 
ylimpänä vuoteen 1683 asti. Sen jälkeen Inkerinmaa liitettiin Turun hovioikeuden 
alaisuuteen. Käräjiä pidettiin kahdesti vuodessa, talvi- ja kesä- tai syyskäräjät yleen-
sä hallintokeskuksissa Nevanlinnassa, Narvassa, Jaamassa tai Kapriossa. Niillä käsi-
teltiin yleensä yhden tai useamman pogostan jutut. Esivallan edustajana paikalla oli 
kruununvouti tai hänen sijaisensa sekä 12 lautamiestä, joiden luku- ja kirjoitustai-
dottomuutta kuningas arvosteli jatkuvasti.2

 Kihlakunnankäräjät eivät kuitenkaan olleet paras vaihtoehto, kun ortodoksi-
talonpojat pyrkivät parantamaan uskonnonharjoituksensa edellytyksiä tai halusi-

 1 Rokkan & Urwin 1983, s. 14–16.
 2 Ranta 1990, s. 31–32. Inkerinmaan oikeuslaitoksesta tarkemmin Ranta 1991, s. 125–129.
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vat kohentaa asemaansa arrendaattorien eli kruunun veronvuokraajien alustalai-
sina. Talonpoikien kuninkaalle ja komissioille esittämät valitukset olivat suorempi 
väylä valtakunnan hallinnon huipulle. Talonpoikien kuninkaissakäynnin vuoksi 
kuninkaan kansliaan oli perustettu jo 1500-luvun lopulla erityinen osasto käsitte-
lemään valituksia ja anomuksia. Kuninkaissakäynti oli talonpojille tärkeä kanava 
käydä esittämässä asiansa hallitsijalle henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksel-
lä. Valtiopäivävalitukset olivat myös kanava, jonka kautta säädyt voivat esittää ku-
ninkaalle näkökohtiaan ja toiveitaan. Talonpojat saivat esittää valituksensa kirjallise-
na valtiopäiväedustajien vaalikokousten yhteydessä. Nämä valitukset tehtiin yleensä 
kihlakuntien tai pitäjien nimissä. Valtiopäivävalitusten teko ei kuitenkaan riittänyt 
rahvaalle, vaan talonpoikaiset valittajat pyrkivät jatkuvasti kuninkaan puheille. In-
kerinmaan, kuten muidenkaan valloitettujen alueiden edustajilla, ei ollut oikeutta 
osallistua valtiopäiville. Inkeriläisillä talonpojilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin 
vedota suoraan kuninkaaseen tai kenraalikuvernööriin ohi paikallisen hallinnon.3

 Tutkintakomissioista muodostui kuninkaissakäynnin ohella tärkeä talonpoikien 
vaikutuskanava asioiden hoidossa, ja ne olivat suora väylä kuninkaalle ohi paikal-
lisen virkamieseliitin. Komissiot eivät olleet mikään tavanomainen keino harjoit-
taa kontrollia, joka absolutistisessa ja hallinnoltaan keskittyvässä konglomeraatti-
valtiossa kuului paikalliselle esivallalle, oikeuslaitokselle käräjäinstituutioineen ja 
kirkolle. Niiden merkityksen piti vähentyä 1600-luvulla, mutta toisin kävi. Erityi-
sesti vuosina 1680 –1730 komissioille annettiin mitä erilaisimpia tehtäviä ja niitä oli 
kahta päätyyppiä, selvitys- ja tutkintakomissioita. Samankaltaisuuksista huolimatta 
ne toimivat olennaisesti eri tavalla. Selvityskomissiot tulivat yhdessä keskushallin-
non leviämisen mukana ja ne pyrkivät tekemään ehdotuksia uusiksi laiksi ja kirk-
kojärjestyksiksi tai vastaaviksi. Niitä on pidetty myös enemmän komiteoina kuin 
komissioina. Tutkintakomissiot olivat enemmän luonteeltaan tilapäisiä oikeusinsti-
tuutioita, jotka voivat jopa langettaa tuomioita. Paikallisen hallintokoneiston ollessa 
voimaton ratkaisemaan ongelmia, tutkintakomissiot olivat tärkeä kommunikaatio-
kanava valtiovallan ja rahvaan välillä. Ongelmien ratkaisemisen lisäksi komissioiden 
tuli turvata myös yhteiskuntarauha. Vaikeat ongelmat saattoivat kuitenkin tuleh-
duttaa ja lukkiuttaa paikallisen virkamiehistön ja rahvaan väliset suhteet niin va-
kavasti, että komissiot olivat ainoa keino tilanteen ratkaisemiseksi. Kuitenkaan tällä 
tavalla ei onnistuttu täysin lopettamaan talonpoikien vierailua kuninkaan puheilla 
Tukholmassa.4

 Komissiot olivat luonteeltaan erilaisia 1680- ja 1690-luvuilla. Jotkut niistä sai-
vat jopa poliittisten oikeudenkäyntien piirteitä. Suuri komissio, kamarikomissio ja 
muut vastaavanlaiset tutkivat erityisesti sitä, miten neuvosto, keskushallinto ja si-
jaishallitus olivat hoitaneet asioita ennen vuotta 1680. Tällä Kaarle XI pyrki vah-
vistamaan asemaansa yksinvaltaisena kuninkaana. Lisäksi kuningas pystyi komis-
sioiden avulla tarkastamaan valtakunnan tilaa ja hallintoa riippumatta tavallisista 
virkamiehistä ja kollegioista. Metsä- ja vuorikomissioiden tehtävänä 1690-luvulla 
oli ennen kaikkea kontrolloida kruunun omistuksia valtakunnassa ja turvata sen 
tulot ja omaisuus. Kaarle XI pyrki ahkerasti käyttämään sellaisia komissioita, jotka 

 3 Priha 1967, s. 1–2; Naumanen 1969, s. 1–2; Katajala 1994, s. 175–176; Lennersand 1999, s. 31–32.
 4 Villstrand 1992, s. 27; Katajala 1994, s. 218–219; Lennersand 1999, s. 32–34 ja 127–129.
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tutkivat seudullisen ja paikallisen tason virkamiesten rikkeitä. Tämäntapaisia ko-
missioita perustettiin 12 vuosina 1680 –1700.5

 Talonpoikien on tulkittu tukeneen absoluuttista kuninkaanvaltaa, koska nämä 
katsoivat vahvan kuninkaan huomioivan parhaiten heidän oikeuksiaan. Talonpo-
jilla ei ollut vaikutusvaltaa komissioissa, vaikka aateli kritisoikin näiden mahdollista 
edustusta niissä. Epäiltiin jopa, että talonpojat nukkuivat suurissa komissioiden ta-
paamisissa, ja he tahtovat vapauttaa kaikki, jotka asetettiin syytteeseen. Talonpoikien 
vastenmielisyys mukautua ylempien säätyjen tahtoon oli näiden säätyjen mielestä 
kaikkein huolestuttavin asia. Vuoden 1682 valtiopäivillä talonpojat saivat vähän vai-
kutusvaltaa, mutta kuningas ei tarvinnut heitä enää samassa määrin kuin aiemmin 
pyrkimyksissään kaventaa aatelin valtaa. Talonpojat olivat marginaalinen ryhmä ja 
he menettivät poliittista vaikuttavuuttaan 1680-luvun puoleen väliin mennessä. Sen 
sijaan komissioita perustettiin rahvaan ja eliitin väliseksi vaikutuskanavaksi. Talon-
pojat eivät kuitenkaan olleet passiivisia, kuninkaan vallankäytön kohteita, vaan ala-
maisia, jotka itse puhuivat asiansa puolesta. Komissioiden avulla keskusvalta pyrki 
luomaan kuvan, että se oli läsnä paikallisyhteisöissä ja että talonpoikien asiat tulivat 
myös hallitsijan tietoon. Komissioiden ja kuvernöörin kautta talonpojat katsoivat 
saavansa asiansa hallitsijan tietoon ainakin epäsuorasti ohi aatelin, joka ei tuntunut 
välittävän kuninkaallisista määräyksistä.6

 Tutkintakomissioita käytettiin eri tavalla Ruotsin valtakunnan eri osissa. Tästä 
hyvänä esimerkkinä ovat Baltian provinsseihin lähetetyt komissiot, koska Baltiassa 
olosuhteet olivat oleellisesti erilaiset kuin muualla valtakunnassa. Näissä provins-
seissa aatelilla oli suuri vaikutusvalta, joten komissioilla ei ollut niin pitkälle mene-
viä mahdollisuuksia kuin muualla vaikuttaa olosuhteisiin. Nämä komissiot käsit-
telivät pääasiassa reduktioon ja rajariitoihin sekä pappiskunnan ja aatelismiesten 
sisäisiin kiistoihin liittyviä asioita. Baltian provinsseihin lähetettyjen komissioiden 
erityispiirre oli se, että ne tutkivat rahvaan valituksia, jotka koskivat tilanomistajien 
menettelyjä. Ennen komissioiden lähettämistä provinsseihin Inkerinmaan ja Käki-
salmen läänin kenraalikuvernööri Göran Sperling oli vastaanottanut talonpoikien 
valituksia veroista ja päivätöistä. Näitä Inkerinmaan Kaprion ja Pähkinälinnan lää-
neistä tulleita valituksia asetettiin tutkimaan komissiot vuosina 1684 ja 1688.7 Kaar-
le XI oli antanut 26.7.1687 Turun hovioikeudelle määräyksen asettaa komissio tut-
kimaan Käkisalmen läänistä ja Inkeristä tehdyt valitukset. Ensimmäinen tutkinta 
pidettiin Nevanlinnassa 15.–20.9.1688. Samat Turun hovioikeuden asessorit pitivät 
myöhemmin tutkinnan pielisjärveläisten valitusten johdosta Käkisalmessa 1.–  4.10. 
samana vuonna.8

 Näihin itäisiin provinsseihin lähetetyt tutkintakomissiot käsittelivät hyvin eri-
laisia asioita kuin muualla Ruotsin valtakunnassa retkeilleet komissiot. Komission 
ruotsinkieliset virkamiehet joutuivat olemaan tekemisissä suomea ja suomensukui-

 5 Lennersand 1999, s. 53–54.
 6 Lennersand 1999, s. 55–56 ja 300.
 7 Lennersand 1999, s. 297–300. Marie Lennersand nimeää Kaprion ja Pähkinälinnan läänien talon-

pojat ’ruotsalaisiksi’, vaikka valittajat olivat enimmäkseen Suomesta muuttaneita ’suomalaisia’, 
luterilaisia talonpoikia, joukossa myös ortodoksitalonpoikia. Tämä on ilmeisesti tahaton yleistys 
nähdä Ruotsin suurvallan alueella eläneet talonpojat ’ruotsalaisina’.

 8 Baltiska komissionen. Livonica II, vol. 504. RA; Katajala 1994, s. 216–217 ja 219–220.
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sia kieliä puhuvien väestöryhmien kanssa. Ruotsin ydinalueilla toimineet komissiot 
olivat hyvin pitkälle tekemisissä ruotsinkielisen väestön kanssa. Etelä-Ruotsin tans-
kankielisillä alueilla ja Norjalta valloitetuilla alueilla tosin suurin osa asukkaista pu-
hui muuta kuin ruotsia. Itäisiin provinsseihin matkanneet asessorit tarvitsivat var-
masti paikalliset olot tuntevien virkamiesten apua juuri kielikysymyksen takia.
 Turun hovioikeuden asessorien päätehtävä oli tutkia erityisesti Inkerinmaalla ta-
pahtuneita hovien alustalaisiin kohdistuneita väärinkäytöksiä. Myös uskontokysymys 
oli tärkeällä sijalla, koska 1600-luvun lopulla Inkerinmaalla Narvan superintendentin 
Johannes Gezelius nuoremman toimet olivat aiheuttaneet levottomuutta alueen or-
todoksisessa väestössä. Inkerinmaan talonpojat saattoivat komission kautta lähestyä 
suoraan kuningasta, eikä heidän tarvinnut huolehtia superintendentin tai kenraali-
kuvernöörin mahdollisesta vaikutuksesta, kun asioita käsiteltiin komissiossa.
 Inkerinmaalla uskontokysymyksen puitteissa liikehtivät ortodoksitalonpojat, 
erityisesti inkerikko- ja vatjalaistalonpojat. He laadituttivat edustajillaan valituskir-
jeitä tai liittivät niitä suurempiin valituskirjeisiin. Näillä talonpoikien edustajilla oli 
suuri rooli, kun valituksia toimitettiin kenraalikuvernööri Göran Sperlingille Nar-
vaan, kuninkaalle Tukholmaan tai niitä esitettiin kuninkaallisille komissioille. Keitä 
nämä rahvaan edustajat olivat ja miten he toimivat? Miten kuningas ja kenraaliku-
vernööri suhtautuivat näihin valituksien laatijoihin ja toimittajiin? Miten valitusten 
viejät toimivat paikallisesti ja mikä oli heidän asemansa talonpoikaisessa yhteisössä? 
Voiko heidän toimintansa kautta määritellä rahvaan identiteetinmuodostuksen pe-
rusteita? Valitustoimintaan ryhtyminen vaati talonpojilta suuria ponnisteluja, eikä 
siihen olisi ryhdytty, ellei uskonto olisi ollut merkittävä osa ortodoksisen rahvaan 
mentaliteettia. Näihin kysymyksiin voi etsiä vastausta tarkastelemalla heidän toi-
mintaansa kenraalikuvernöörin, kuninkaan ja tutkintakomission laatimista asiakir-
joista hahmottuvan kuvan kautta.

4.2.  Matthias Moisanderin 
  ja Hodar Hodarinpojan tapaus

4.2.1. Inkerinmaan rahvaan valittajat

Tietoja inkeriläisten talonpoikien tekemistä valituksista 1680- ja 1690-luvuilla on 
saatavissa välillisesti kenraalikuvernöörien kirjeiden liitteistä, käräjäpöytäkirjois-
ta ja kuninkaallisten komissioiden tutkintapöytäkirjojen liitteistä.9 Valtiopäivillä ei 
käsitelty valloitettujen alueiden asukkaiden valituksia, joten niitä ei kirjattu valta-
kunnan registratuuraan kuninkaan valtiopäivävalituksista antamien vastausten ja 
selvitysten yhteydessä.10 Kuitenkin eri lähteistä voidaan selvittää valitusten määrä, 
identifi oida valittajat sekä mistä, kenelle ja koska valitettiin. Valituksen laatimisajan-
kohta ei tosin aina selviä päiväyksen puutteen vuoksi, mutta se voidaan suurin piir-
tein päätellä valituksen saapumismerkinnästä tai senkin puuttuessa valituksen sisäl-
lön asiayhteydestä.

 9 Baltiska komissionen. Livonica II, vol. 504. RA.
10 Katajala 1994, s. 178.
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 Rahvaanvalitukset on koettu jopa tutkijaa harhaanjohtaviksi lähteiksi. Toisaal-
ta on katsottu, että ainakaan 1570-luvulta lähtien liioittelu ja vääristäminen eivät 
olleet valituksille ominaisia. Erityisesti tiedot verorasituksista on tulkittu varsin oi-
keansuuntaisiksi. Valituksissa talonpojat tosin liioittelivat epäkohtia, mutta pyrki-
vät silti ainoastaan vääryyksien hyvittämiseen ja rasitusten lieventämiseen. Talon-
pojilla ei ollut kuitenkaan mahdollisuutta kuvata olosuhteitaan objektiivisesti. He 
esittivät niissä oman näkemyksensä olosuhteistaan ja niistä rasituksista, joita heille 
asetettiin. Vääristelyä hillitsi myös se, että aiheettomasta valituksesta saattoi seurata 
rangaistus. Turhiin valituskäynteihin ei ryhdytty, koska rahvaan edustajan lähettä-
minen kuninkaan puheille oli taloudellisesti vaativa ponnistus. Tärkeintä näissä va-
lituksissa on nähdä hankauskohdat esivallan ja talonpoikien välisissä suhteissa.11

 Valtiopäivillä vuosina 1680, 1682 ja 1686 tehtyjen päätösten mukaan toimeen-
pantu iso reduktio sysäsi Ruotsin itäiset provinssit Käkisalmen läänin ja Inkerin-
maan uuteen tilanteeseen.12 Kruunu antoi entiset läänitykset veronvuokralle ns. 
arrendaattoreille. Heidän toimintansa sai aikaan talonpoikien valitusten ryöpyn ku-
ninkaalle ja kuninkaallisilla tutkintakomissioilla oli työtä selvitellessään näiden kah-
den ryhmän välisiä kahinoita. Reduktion jälkeinen valitusliikehdintä alkoi Inkeristä, 
jossa arrendaattorien ja talonpoikien välit kiristyivät äärimmilleen. Käkisalmen lää-
nissä seurauksena oli talonpoikaiskapina. On huomattava, että Käkisalmen läänin 
ja Inkerin talonpojat toimivat yhteistyössä valitusten toimittamisessa kuninkaalle. 
Inkerinmaalta Tukholmaan matkannut Yrjö Töllikkö oli tärkeä rahvaan edustaja 
1680-luvulla. Esivalta piti häntä niin vaarallisena kansan kiihottajana, että puhuttiin 
jopa ”Töllikön kapinasta”.13

 Talonpoikien valituksissa kuninkaalle päällimmäisiä asioita olivat verotuksen 
kohtuuttomuus ja arrendaattorien alustalaisiinsa kohdistama mielivalta. Kuitenkin 
uskonnollista painostusta kokeneet ortodoksit olivat myös aktiivisia valitusten laati-
joita. Jo Kristiina-kuningattaren holhoojahallituksen aikana vuonna 1633 viisi orto-
doksia Käkisalmen läänistä oli ilmoittanut valituskirjeessään hallitsijalle, kuinka esi-
valta pakotti heitä luopumaan uskostaan. Pappispulan välttämiseksi ”oman kansan 
jäseniä” olisi pitänyt saada lähettää Venäjälle papiksi vihittäväksi. Pentti Laasonen 
tulkitsee heidän tienneen, mikä oli varsinainen ongelma pappien rekrytoinnissa eli 
luterilaisten pappien toimiminen ortodoksiseurakuntien papinviroissa. Kuningatar 
vastasi, ettei ortodokseja saanut pakottaa mihinkään uskontoon ja jumalanpalve-
lukseen. Inkerinmaalta ortodoksitalonpoikien valituksissa korostettiin sitä, miten 
venäläisten pappien puute vaikeutti heidän uskonnonharjoitustaan.14

 Pääosa ortodoksien uskontokysymystä koskevista valituksista laadittiin vuosi-
na 1685  –1693. Valitukset tehtiin joko koko pitäjän nimissä talonpoikien allekirjoit-
tamina tai valittaja oli yksittäinen henkilö. Pelkästään uskontokysymystä koskevia 
valituksia oli kuitenkin melko vähän ja niiden allekirjoittajina oli yleensä Inkerin-

 11 Ågren 1964, s. 6; Priha 1967, s. 140–143; Smedberg 1972, s. 97–101.
 12 Ison reduktion luonteesta tarkemmin esim. Katajala 1994, s. 81–91, 183 ja 193; Rystad 2003, 

s. 187–203.
 13 Kepsu 1995, s. 98–99.
 14 Laasonen 2005, s. 44–45; Kaprion ja Jaaman rahvas kuningattarelle, ei päiväystä. Livonica II, vol. 

208. RA; Ivangorodin, Jaaman ja Kaprion rahvas kuningattarelle, ei päiväystä. Livonica II, vol. 
208. RA.
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maalla talonpoikia yhdestä tai kahdesta läänistä. Muussa tapauksessa allekirjoitta-
jina esiintyi joku rahvaan valtuuttama talonpoika. Ortodoksien valitukset uskon-
nollisesta kohtelustaan olivat myös osana laajempaa talonpoikien valituskirjelmää, 
kuten Matthias Moisanderin ja Hodar Hodarinpojan kuninkaalle jättämässä vuo-
den 1686 valituksessa.15

 Arrendaattorien ja hovien alustalaisten välisistä ristiriidoista syntyneitä rahvaan 
valituksia esiintyi Inkerinmaalla jo 1670-luvun puolella. Niistä mainitaan pari esi-
merkkiä, eikä näitä valituksia pyritä luokittelemaan, koska tarkastelun pääpaino on 
uskontokysymystä koskevissa valituksissa. Niitä on kuitenkin syytä käsitellä talon-
poikien valitustoiminnan taustan hahmottamiseksi erityisesti Inkerinmaalla, jossa 
ortodoksien kokemasta uskonnollisesta painostuksesta syntynyt valitustoiminta an-
toi oman piirteensä reduktion jälkeiseen talonpoikien liikehdintään.
 Itäisissä provinsseissa Käkisalmen läänissä ja Inkerinmaalla arrendaattorien ta-
lonpoikien kohtelun väkivaltaisten käytänteiden on oletettu vaikuttaneen vuokraa-
jien ja talonpoikien tulehtuneisiin suhteisiin. Käkisalmen läänissä jotkut vuokraajat 
menettelivät tällä tavoin alustalaistensa kanssa. Nämä talonpoikien balttilaisen hal-
lintavan käytänteet olisivat tulleet Käkisalmen lääniin lähinnä Inkeristä muuttanei-
den arrendaattorien mukana.16 Tilanne Inkerissä oli lähtökohtaisesti erilainen, kos-
ka siellä vuokraajat olivat huomattavassa määrin kotoisin Baltiasta. Inkerinmaan 
veronvuokraajien on katsottu kohdelleen talonpoikiaan balttilaiseen tapaan. Bal-
tiassa talonpoikien hallinnan menetelmät olivat huomattavasti ankarammat kuin 
muualla Ruotsin valtakunnassa ja sen valloittamilla alueilla. Inkerinmaalla arren-
daattori Lars Hembergh oli siinä määrin hermostunut Yrjö Töllikön toiminnasta, 
että puukotti tätä Kelton pogostan käräjillä, saamatta rangaistusta.17

 Inkerinmaalla Korpiselän pogostassa Haapakankaan hovissa syntyi raju konfl ik-
ti vuokraaja Simon Örtkenin ja talonpoikien välillä. Vuonna 1677 talonpojat tekivät 
hänestä valituksen ja jatkoivat menettelyä 1680-luvulle asti. Simon Örtken oli pii-
nannut lukuisin rasituksin alustalaisiaan. Hän oli teettänyt hovissa työtä yötä päi-
vää. Örtken oli myös teettänyt raskaita metsätöitä talvella sekä pakko-ottanut talon-
pojilta viljaa ja vaatteita. Talonpojat eivät kuitenkaan vapautuneet Örtkenin ikeestä, 
sillä käräjillä hänet todettiin syyttömäksi. Valitukset kuitenkin jatkuivat. Kuten on jo 
todettu, valitusten ”tulva” alkoi vasta 1680-luvulla ison reduktion jälkeen, jolloin aa-
telisten hovit vuokrattiin Simon Örtkenin tapaisille arrendaattoreille. Lyhytaikaisen 
edun tähden nämä yrittivät saada kaiken hyödyn talonpojista. Inkerissä syntyi jopa 
väkivaltaisuuksia, mutta ei suoranaista kapinaa kuten Käkisalmen läänissä.18

 Myös ortodoksitalonpojat olivat vaikeuksissa arrendaattorien kohtuuttomien 
vaatimusten edessä. Jaaman hakulin eli esikaupungin talonpojat valittivat eversti Ot-
to Wellingistä, koska hän ja herrasväki olivat teettäneet talonpojilla liikaa päivätöi-
tä, joita ei talonpoikien mukaan ollut Kustaa II Aadolfi n ja kuningatar Kristiinan 
aikana. He kysyivät kuninkaalta neuvoa kuinka voisivat elää everstin alaisuudessa. 

 15 Kappalainen Matthias Moisanderin valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 
11.11.1686). Livonica II, vol. 209. RA.

 16 Katajala 1990, s. 10–11 ja 75–78.
 17 Kelton pogostan talvikäräjät 26.–29.1.1687. s. 9. kkk 3.
 18 Kepsu 1995, s. 98–102.
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Talonpojat pitivät itseään ”kurjina venäläisinä” (älende Ryssar) mutta kuitenkin ku-
ninkaan alamaisina. Nämä Jaaman hakulin asukkaat pyysivät majesteetilta lupaa 
muuttaa pois Jaamasta ja asettua asumaan joko Narvaan, Nevanlinnaan tai jollekin 
muulle seudulle. Siellä he voisivat paremmin harjoittaa kauppaansa.19

 Valituskirjelmässä ortodoksitalonpojat identifi oivat itsensä sekä ’venäläisiksi’ et-
tä Ruotsin kuninkaan alamaisiksi. Ruotsin suurvallan kaltaisessa konglomeraatti-
valtiossa tämän kaltainen oman itsensä identifi oiminen ei ollut tavatonta, kuten jo 
aiemmin on tullut mainittua. Tietyn valtakunnan kuninkaan alamaisuus ei välttä-
mättä määrittänyt alamaisen käsitystä omasta ’kansallisuudestaan’, vaan tämä saattoi 
käyttää itsestään johonkin toiseen ’kansakuntaan’ liitettyä nimitystä.20 Kirjelmässä 
esiintyi myös ilmaisu ”me köyhät ja kurjat alamaiset” (wij fattige och elende Underså-

tare). Valituksissa käytettiin usein tällaista retoriikkaa, koska niiden vastaanottajil-
la eli maaherroilla, valtaneuvoksilla ja kuninkaalla oli vastaavanlainen kuva yksin-
kertaisesta ja alamaisesta rahvaasta. Täten nämä alentuvat ilmaukset olivat osaltaan 
vahvistamassa ylempien säätykerrostumien ristiriitaista käsitystä rahvaasta.21

 Inkerinmaalta matkusti kuninkaan puheille toki muitakin kuin talonpoikia. 
Tukholmassa oli käynyt Tuuterin pitäjän edustajana ilmeisesti saksalaisperäinen 
mies Frans Schartauer. Venjoella vaikutti Pekon Nuutti, jota kapinoitsijana pidet-
tiin vankina Nevanlinnan linnoituksessa vuosina 1687–1688. Samalta seudulta oli 
muitakin rahvaan valtuutettuja, kuten Eeron Pentti, entinen lautamies Järvisaares-
ta Simo Lankinen ja Lopen Vitkattalassa asunut Ivankan Nuutti. Nevansuun orto-
doksitalonpojat valittivat arrendaattoristaan luutnantti Johan Ackerfeltista. Tämä 
oli lisännyt päivätöitä ja ottanut itselleen talonpoikien niittyjä. Ackerfeltin täytyi pa-
lauttaa niityt, mutta muissa asioissa talonpojat eivät saaneet oikeutta. He jatkoivat 
valitusten toimittamista vielä vuonna 1693. Majuri Anders Fraserilla oli vaikeuksia 
vuokramaansa talonpoikien kanssa, koska nämä eivät suostuneet puimaan viiden-
nesviljaansa, koska se ei ollut aiemmin kuulunut heidän velvollisuuksiinsa. Oikeus 
käski tasoittamaan rasitusta kylien välillä.22

 Inkerinmaan Korpiselästä kotoisin ollut luterilainen kappalainen Matthias Moi-
sander ja talonpoika Hodar Hodarinpoika nousevat jatkuvasti esille talonpoikien 
valituksissa ja esivallan edustajien kirjeissä kuninkaalle. Kappalainen oli tunnettu 
siitä, että hän toimitti Käkisalmen ja Inkerinmaan talonpoikien valituksia kenraali-
kuvernööri Göran Sperlingille ja kuninkaalle Tukholmaan valtiopäiville. Moisander 
ei ollut ruotsalaisen esivallan suosiossa, koska hän syytti kenraalikuvernööri Göran 
Sperlingiä oman edun tavoittelusta. Hän väitti, että Sperling rikastui valtion kus-
tannuksella vuokraamalla kruununtilat arrendaattoreille, mikä johti talonpoikien 
suureen ahdinkoon. Moisanderin mielestä ahneiden arrendaattorien julmuus sorti 
kansaa monin tavoin.23

 Vuodelta 1685 on ensimmäisiä asiakirjamainintoja kyseisistä henkilöistä. Matt-
hias Moisander yhdessä kahden talonpojan, Hodar Hodarinpojan ja Yrjö Töllikön 

 19 Staarosti Michael Vasililson, Ivan Michaelson, Maximo Offanasison ja Michel Michelson kunin-
kaalle, ei päiväystä. Livonica II, vol. 209. RA.

 20 Ks. Vadenbring 2006, s. 160–177; Minken 2006, s. 273–280.
 21 Vrt. Englund 1989, s. 90–102; Katajala 2002, s. 17.
 22 Kepsu 1995, s. 102.
 23 Akiander 1865, s. 89; Väänänen 1987, s. 242–243.
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kanssa jätti kuninkaalle valituksen Uskilan talonpoikien puolesta. Nämä valittivat 
päivätöiden ja verojen suuruutta. Ilmeisesti samalta vuodelta on samojen henki-
löiden jättämä valitus Toksovan seurakuntalaisten puolesta. Lyhyessä valituskirjel-
mässä köyhät talonpojat anoivat apua ’herroilta’. Avuntarpeen syytä ei tarkemmin 
määritelty. Uskontokysymyksen kannalta on keskeinen maininta samalta vuodelta. 
Talonpojat Simana Migitoff ja Hodar Hodarinpoika jättivät valituksen kenraaliku-
vernöörille superintendentti Johannes Gezeliuksesta. Talonpoikien mukaan super-
intendentti pakotti heidät pois omasta ortodoksisesta uskostaan.24

 Kuningas antoi vastauksensa Hodarin valitukseen 11.9.1685. Kuninkaan mieles-
tä ei ollut osoitettu pitävästi, että inkerikot, vatjalaiset, karjalaiset ja muut venäläi-
set (andra ryssar) saivat esteettä (obehindrade) jäädä ortodoksiseen uskontoon. Sitä 
vastaan puhuivat kuninkaan päätökset. Sen sijaan uskonnonvapaus oli suotu Ivan-
gorodissa asuville ”oikeille venäläisille” (rätta ryssar), jotka olivat venäläistä kansa-
kuntaa (af Ryska Nation). Muille ortodokseille ei ollut annettu mitään etuoikeuksia, 
vaan oikeus ”suurin rajoituksin” ottaa venäläisiä pappeja Ivangorodin ortodoksien 
tapaan. Kuningas vetosi aiemmin tehtyihin päätöksiin vuosilta 1651, 1660 ja 1663. 
Niissä oikeus venäläisten pappien hankkimiseen oli aina rajoitettu koskemaan venä-
läisiä alamaisia (Ryske Undersåtare) ja venäläisiä talonpoikia (Ryske bönder). Lisäk-
si Kaarle XI muistutti kuningas Kustaa II Aadolfi n tekemästä päätöksestä painattaa 
Lutherin katekismus suomeksi venäläisin kirjaimin. Katekismuksen avulla tuli saa-
da ”hairahtuneet suomalaiset” eli suomea puhuvat ortodoksit tulemaan takaisin lu-
terilaiseen uskontoon ja luterilaisiin kirkkoihin.25

 Venäjältä ei pitänyt tuoda ortodoksipappeja, koska he olisivat olleet vahingoksi 
kuulijoilleen. He johtivat seurakuntalaisensa epäjumalanpalvelukseen ja epäjumalan-
kuvien (ikonien) palvomiseen. Lisäksi he käyttivät venäjän kieltä, jota kuulijat eivät 
ymmärtäneet. Kuningas tarkoitti heillä mitä ilmeisimmin suomenkielisiä ortodokse-
ja eli inkerikkoja ja vatjalaisia, jotka hallitsijan mielestä olivat ”harhautettuja suoma-
laisia”. Tätä hän perusteli sillä, että inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset eivät osanneet 
venäjän kieltä. Kuningas puuttui myös kysymykseen kyseisten ihmisryhmien kansal-
lisesta alkuperästä. Hän totesi, että he ”venäläisen uskonnon” kautta sanoivat olevan-
sa ’venäläisiä’ (ryssar). Venäjän tsaari piti tätä perusteena sille, että he olivat hänen ala-
maisiaan. Kuninkaan vastauksessa venäjää taitamattomien ortodoksien kielen kautta 
tapahtuva uskonnon sisällön ymmärtäminen nousi tärkeäksi tekijäksi.26

 Kaarle XI:n mukaan Hodar Hodarinpoika teki itsestään luopion kääntymäl-
lä toisen uskonnon puoleen ja vannomalla kaikkien ortodoksien nimeen. Kunin-

 24 Kappalainen Matthias Moisanderin valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 
19.9.1685). Livonica II, vol. 504. RA; Kappalainen Matthias Moisanderin valitus kuninkaalle, ei 
päiväystä. Livonica II, vol. 504. RA; Hodar Hodarinpojan (Hådar Håderoff) ja Simana Migitoffi n 
valitus kenraalikuvernöörille, ei päiväystä. Livonica II, vol. 504. RA. Valituksen on allekirjoittanut 
Hådar Håderoff, mutta tässä oletetaan nimen tarkoittavan Hodar Hodarinpoikaa.

 25 Kuninkaan vastaus Hodar Hodarinpojan valitukseen 11.9.1685. Livonica II, vol. 202. RA; Kunin-
kaan vastaus Hodar Hodarinpojan valitukseen 11.9.1685. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. 
LVVA.

 26 Kuninkaan vastaus Hodar Hodarinpojan valitukseen 11.9.1685. Livonica II, vol. 202. RA; “[…], 
at dhe Jngriske, Wadiaske och Carelske intet äro färdige i ryska Språket, och doch lijckwähl uth-
trycligen säger, at dhe äro Ryssar, [...] så sees wäl att dhe igenom Ryska Religion äre willige att 
wara Ryssar. […]”.
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gas väitti, että suuri osa ortodokseista olisi halunnut kääntyä luterilaisuuteen ja ih-
metteli, miksi Hodar halusi käännyttää ortodokseiksi ne, jotka jo olivat kääntyneet 
luterilaisiksi. Lisäksi hallitsija kysyi, miksi epäilevien talonpoikien täytyi noudattaa 
Hodarin toiveita, eikä kuninkaan Jumalan sanaan perustuvia määräyksiä. Mikäli hä-
nellä ei ollut mahdollisuutta tunnustaa valheitaan kuninkaan ja esivallan edessä, se 
täytyi tehdä niiden edessä, jotka uskoivat luterilaisiin ”autuuden välineisiin”. Kunin-
gas esitti useita väitteitä, joilla hän pyrki mitätöimään Hodarin toiminnan rahvaan 
valtuutettuna. Hodar ei puhunut suinkaan kaikkien voittomaiden ortodoksitalon-
poikien valtuuttamana, vaan vain muutamien Pähkinälinnan läänin ja Spasskin po-
gostan talonpoikien puolesta. Kukaan ortodoksitalonpoika ei ollut tietoinen hänen 
valituksestaan Ivangorodin ja Jaaman lääneissä. Kaprion läänin talonpojatkaan ei-
vät olleet antaneet hänelle valtakirjaa, eivätkä Käkisalmen läänin ortodoksitalon-
pojat olleet samaa mieltä hänen kanssaan. Heitä kohtaan ei ollut suunnattu uskon-
nollisia ”uudistuksia”, koska läänissä ei asunut inkerikkoja ja vatjalaisia. Kuninkaan 
mielestä Hodar Hodarinpoika oli vain kapinoiva alamainen, joka teki perättömiä 
valituksia. Hän teki valituksia koko provinssin nimissä, vaikka ”vain kaksi tai kolme” 
talonpoikaa tiesi niistä.27

 Kaarle XI ei suostunut ottamaan todesta tätä rahvaan valtuutettua, vaan pyrki 
tekemään hänestä vain yksittäisen niskoittelijan, joka pelkästään omissa nimissään 
toimitti valituksia ortodoksien kohtelusta. Kuningas piti kiinni käsityksestään, et-
tä Hodar Hodarinpojalla ei ollut laajempaa talonpoikien kannatusta takanaan. Ku-
kaan talonpoika ei kuitenkaan pystynyt omin voimin ja varoin lähtemään pitkälle 
valitusmatkalle. Matkalla täytyi olla talonpoikien joukon tuki, mikä kyllä tuli ilmi 
valituksissa. Jostain syystä kuningas ei nähnyt tai halunnut nähdä tätä seikkaa. Hän 
päätyi yllättäen samaan käsitykseen siitä, miten talonpojat hahmottivat uskonnon 
kautta oman kansallisuutensa. Inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset mielsivät itsen-
sä venäläisiksi (ryssar) ortodoksisen uskonnon kautta. Uskonnon kautta määritel-
tiin kuuluminen tiettyyn nationiin tai etniseen ryhmään. Moisanderin ja Hodarin 
valitustoiminta näytti menevän hukkaan, sillä ainakaan Kaarle XI ei vakuuttunut 
heidän väitteidensä paikkansapitävyydestä. He eivät kuitenkaan vielä luovuttaneet, 
minkä kenraalikuvernööri Göran Sperling sai pian huomata. Hodar Hodarinpojan 
motiiveista ajaa ortodoksitalonpoikien asioita ei ollut juurikaan epäselvyyttä, koska 
hän itsekin oli ortodoksi. Sen sijaan Matthias Moisanderin toimiminen ortodoksien 
hyväksi on erikoinen piirre luterilaisessa pappiskunnassa. Onkin syytä pohtia mah-
dollisia syitä hänen motiiveilleen toimia ortodoksitalonpoikien valtuutettuna.

4.2.2. Miksi luterilainen kappalainen ryhtyi 
 ortodoksien asianajajaksi?

Inkerin Korpiselän luterilainen kappalainen Matthias Moisander eli monien etnis-
ten ryhmien kansoittamassa talonpoikaisessa yhteisössä, jonka elämä vaikutti pin-
nanalaisesta kyräilystä huolimatta melko rauhalliselta. Tämä on tärkeä näkökohta 

 27 Kuninkaan vastaus Hodar Hodarinpojan valitukseen 11.9.1685. Livonica II, vol. 202. RA.
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pohdittaessa sitä, miksi kappalainen ajoi Ruotsin itäisten provinssien talonpoikien 
ja erityisesti Inkerinmaan ortodoksitalonpoikien asioita 1680-luvulla. Moisander 
oli toiminut Valkeasaaren seurakunnan kappalaisena Inkerinmaalla Korpiselän pi-
täjässä vuodesta 1681 lähtien. Hänen aiemmista elämänvaiheistaan tiedetään hyvin 
vähän. Hän oli syntynyt Turussa vuoden 1640 tienoilla. Opintonsa Moisander suo-
ritti Tarton yliopistossa. Hän valmistui opinahjostaan vuonna 1664. Ennen Korpis-
elän Valkeasaareen saapumistaan Moisander toimi apulaiskirkkoherrana Toksovan 
seurakunnassa. Hän oli naimisissa Agneta Thomasdotter Buschin kanssa ja heillä oli 
kaikkiaan kuusi lasta.28

 Toimimalla ortodoksien puolestapuhujana Moisander asettui poikkiteloin Ruot-
sin virallista uskontopolitiikkaa vastaan. Tämä näyttää olleen merkki siitä, että hän 
ei ollut omaksunut samanlaista intoa käännyttää ortodokseja kuin muut luterilaiset 
papit. On kuitenkin muistettava, että kappalainen toimi kaikkien Käkisalmen läänin 
ja Inkerinmaan talonpoikien asianajajana, niin luterilaisten kuin ortodoksienkin. 
Vuoden 1686 suuressa valituksessa suurin osa kuninkaalle esitetyistä asioista koski 
arrendaattoreiden väärinkäytöksiä talonpoikia kohtaan ja korkeita veroja. Valitus oli 
suunnattu ennen kaikkea kenraalikuvernööri Göran Sperlingiä vastaan, koska valit-
tajat väittivät tämän toimineen vastoin kuninkaan tahtoa ja käskyjä.29

 Kaikesta huolimatta Moisander pystyi keräämään puumerkit kaikkiaan 181 ta-
lonpojalta, joiden joukossa oli ortodokseja, luterilaisia, lautamiehiä ja tavallisia ta-
lonpoikia. Kummankin uskon tunnustajien puumerkkejä oli valituskirjelmässä, 
mutta ei kuitenkaan kaikkien, koska muutamat talonpojat eivät osanneet piirtää 
puumerkkiään tai heillä ei ollut sitä.30 Matthias Moisander toimi yhdessä ortodoksi-
talonpoika Hodar Hodarinpojan kanssa. Hodar oli talon isäntä Korpiselän Hyväse-
län Porsovosta. Hän toimi erityisesti sen puolesta, että ortodokseilla oli oikeus us-
kontonsa harjoittamiseen.31

 Matthias Moisanderin toiminta kaikkien talonpoikien puolesta tunnetaan, mut-
ta ei motiiveja ortodoksitalonpoikien asioiden ajamiseen. Luterilaisen papiston suh-
tautumista ortodokseihin ja erityisesti suomenkielisiin inkerikkoihin ja vatjalaisiin 
sävytti ruotsalaisen esivallan ajama luterilaistamispolitiikka. Miksi tämä politiikka 
ei vaikuttanut Moisanderin toimintaan? Tuliko Moisander ikään kuin ”vahingossa” 
ajaneeksi myös ortodoksitalonpoikien asioita, koska epäkohdat kohdistuivat talon-
poikiin riippumatta näiden uskontokunnasta. Pakon sanelemana ja yhteisen edun 
nimissä Moisanderin oli pidettävä molempien uskontokuntien puolta. Tätä käsitys-
tä vastaan sotii kuitenkin hänen toimintansa Hyväselän Porsovon isännän Hodarin 
kanssa, joka toi näkyvästi esiin ortodoksien kokemia epäkohtia. Toimiessaan seu-
rakuntansa kappalaisena Moisander on ollut tekemisissä myös ortodoksien kanssa. 
Tämä kanssakäyminen on saattanut lisätä ymmärrystä ’toisesta’, mitä Moisander ei 
myöhemminkään unohtanut.

 28 Väänänen 1987, s. 242–243.
 29 Kappalainen Matthias Moisanderin valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 

11.11.1686). Livonica II, vol. 209. RA.
 30 Livonica II-kokoelmassa säilytettävä asiakirja on kopio, joten talonpoikien puumerkit ovat 

kopioita. Kepsu 1995, s. 101.
 31 Kepsu 1995, s. 99.
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 Papin virka antoi hänelle johtaja-aseman paikallisyhteisössä, mitä vahvisti se, et-
tä hän toimitti talonpoikien valituksia kuninkaalle. Ortodoksipappien puutteesta 
johtuen ortodoksitkin turvautuivat häneen, mitä edesauttoi Moisanderin suvait-
sevaisuus heitä kohtaan. Ortodoksitalonpojatkin kärsivät arrendaattoreiden mie-
livallasta, joten turvautuminen ilmeisen suvaitsevaiseen luterilaiseen kappalaiseen 
oli tyhjää parempi vaihtoehto. Paikallista papistoa on pidetty merkittävänä tekijä-
nä uskonnon värittämissä talonpoikaisliikehdinnöissä Euroopassa. Papit asettui-
vat usein talonpoikien puolelle näiden kokiessa vääryyttä esivallan taholta.32 Tätä 
taustaa vasten myös Matthias Moisanderin toiminta tulee ymmärrettäväksi. Paikal-
lisen johtaja-aseman kautta hän saattoi myös lieventää luterilaisten ja ortodoksien 
pinnanalaista kitkaa, jotta nämä yhdistyisivät yhteisen asian puolesta. Talonpoikien 
epäoikeudenmukaisiksi kokemat veronvuokraajien menettelytavat olivat uhka, jon-
ka torjumisessa kunkin talonpojan uskontotaustalla ei ollut merkitystä. Tämän toi-
minnan johtoon tarvittiin ylemmän yhteiskuntasäädyn edustaja. Siihen tehtävään 
paikallinen pappismies oli mitä sopivin.

4.2.3. Levottomuuden lietsojat

Vaikka kuningas ei vielä kiinnittänyt tarpeeksi huomiota Hodar Hodarinpoikaan, 
tämä alkoi aiheuttaa enemmän harmia Inkerinmaan kenraalikuvernööri Göran 
Sperlingille. Vuonna 1686 kenraalikuvernööri mainitsi Hodarin kirjeessään kunin-
kaalle. Kenraalikuvernöörin mukaan jotkut kuninkaan rauhattomat alamaiset oli-
vat rohkaisseet ”yhteistä joukkoa” (dhen gemeene hopen) tekemään kaikenlaisia va-
lituksia, vaikka he (ortodoksit) nauttivat juuri nyt uskonnonvapaudesta enemmän 
kuin koskaan aiemmin. He olisivat olleet kuninkaan reskriptien perusteella tämän 
suojeluksessa, eikä heitä ollut myöskään käsitelty kovakouraisesti. Göran Sperlingin 
mielestä suurin levottomuuden lietsoja oli juuri talonpoika Hodar Hodarinpoika, 
jota tuki eräs Nevanlinnan venäläinen pappi.33

 Kun vuonna 1685 Hodar oli vienyt kuninkaalle Tukholmaan valituksen, Kaarle 
XI oli lähettänyt hänet takaisin kenraalikuvernöörin puheille, jotta tämä näyttäisi 
talonpojalle kuninkaan vastauksen. Ennen kenraalikuvernöörin puheilla käyntiään 
Hodar oli kiertänyt ympäri Inkerinmaata rohkaisemassa muita ortodokseja pitäy-
tymään uskonnossaan. Sperlingin mielestä hän oli rohkaissut niitä, jotka olivat jo 
halukkaita kääntymään luterilaiseen uskoon, ja niitä, jotka olivat jo kääntyneet. Vie-
lä kuulematta kuninkaan vastausta talonpoika oli levittänyt sellaista tietoa, että jo-
kaiselle ortodoksille oli suotu oikeus ”täysin vapaasti” (absolut frijheet) harjoittaa 
uskontoaan. Kenraalikuvernööri nimeää kirjeessään ortodoksisuuden ”kreikkalai-
seksi uskonnoksi” (Grekiske Religionen). Hodar Hodarinpoika kannattajineen saa-
pui viimein Sperlingin puheille Narvaan 27.11.1685. Kenraalikuvernööri muistutti 
Hodaria tämän vallattomuudesta ja korosti sitä, että kuningas oli käskenyt kruu-
nunvouteja tarkkailemaan, että rahvas noudattaa kuninkaan päätöksiä, määräyksiä 

 32 Katajala 1994, s. 280.
 33 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 3.3.1686. Livonica II, vol. 187. RA.
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ja plakaatteja.34 Sperling painotti erityisesti sitä, että venäläistä alkuperää olevat (de 

som ähro af Rysk Afkompst) ja venäjän kieltä osaavat saivat harjoittaa ”venäläistä us-
kontoa” (Ryska Religionen), mikäli he eivät halua omasta tahdostaan kääntyä luteri-
laisiksi. Sen sijaan venäjää taitamattomat eivät saaneet jäädä ortodoksisuuteen, vaan 
heidät tuli saada vakuuttuneeksi luterilaisesta uskosta, jotta nämä kävisivät ”suoma-
laisissa kirkoissa” (fi nska kyrckiorne) pappien opetuksessa.35

 Hodar ilmaantui Nevanlinnaan uuden valituksen kanssa tammikuussa 1686. 
Göran Sperlingin mielestä tällaiset valitukset vain vahvistivat Hodarin ja tämän kan-
nattajien vallattomuutta (ofoogh). Lisäksi heidän toimensa olivat vastoin kuninkaan 
venäläisten kanssa käymiä neuvotteluja. Sperling yritti vakuuttaa Hodarin ennen 
kaikkea siitä, että hänen toimintansa oli suuri rikkomus sitä uskonnonvapautta (Re-

ligions frijheeten) kohtaan, jonka kuningas ja kuninkaallinen neuvosto oli suonut 
Hodarille ja hänen kaltaisilleen. Hodar ei voinut myöskään kunnolla todistaa väittei-
tään, eikä niillä ollut mitään vaikutusta, vaan päinvastoin hän kanssaveljineen kulut-
ti vain turhaan voimiaan. Kenraalikuvernööri ei katsonut tarpeelliseksi antaa mitään 
päätöstä tälle ”ilkeälle sällille” (elake sällen). Kuninkaalle Sperling tunnusti aina pel-
käävänsä, että mikäli päätöksiä tehtäisiin, tämä joukko saattaisi johtaa harhaan ku-
ninkaan alamaisia. Täten Hodar kumppaneineen saisi uutta valittamisen aihetta.36

 Kenraalikuvernöörin ja talonpojan käsitykset ortodokseille myönnetystä us-
konnonvapaudesta eivät olleet yhteneväiset. Sperling korosti uskonnonvapauden 
myönnetyn Hodarille ja hänen kaltaisilleen, mutta kirjeessä olevissa liitteissä paino-
tettiin sitä, että uskonnonvapaus oli myönnetty vain venäjänkielisille ortodokseille. 
Joko Hodar oli itse venäjänkielinen ortodoksi tai kuninkaan ja kenraalikuvernöörin 
käsitykset erosivat siinä, keille uskonnonvapaus suotiin ja keille ei. Kirjeen liitteenä 
olleessa pöytäkirjanotteessa mainittiin ne privilegiot, jotka oli suotu Narvan orto-
doksiselle porvaristolle (Borgerskapet i Narfwen af Ryska Religion). Lisäksi mainit-
tiin Ivangorodin hakulin ortodokseille myönnetty vapaus uskonnonharjoitukseen 
ja jumalapalveluksiin ja se, ettei näitä pakoteta ”meidän uskontoomme” eli luterilai-
suuteen.37 Kenraalikuvernööri Göran Sperlingin arvelu siitä, ettei hänen puhuttelul-
laan ollut mitään vaikutusta, osui oikeaan. Talonpojat Fedor Fedrowo (Hodar Ho-

 34 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 3.3.1686. Liite N:o 2. Livonica II, vol. 187. RA. 
Kruununvoudeille annetuissa määräyksissä painotettiin erityisesti sitä, että ortodokseja ei saa 
pakottaa luterilaisuuteen, eikä heidän kirkkojaan ja jumalanpalveluksiaan tarkastaa (inquiete-
ras). Verrattuna Sperlingin käsityksiin tällä käskyllä tarkoitettiin juuri venäjänkielisiä ortodok-
seja. Tämä ortodokseja myötäilevä käsky johtui varmasti siitä, että Moskovasta oli valitettu In-
kerinmaan ja Karjalan eli Käkisalmen läänin ortodoksien kohtelusta, eikä Kaarle XI halunnut 
loukata enää tsaaria. Kuitenkin näitäkin ortodokseja voitiin ilman väkivaltaa ja pakkoa houku-
tella luterilaisuuteen.

 35 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 3.3.1686. Livonica II, vol. 187. RA; Göran Sper-
ling kuninkaalle 3.3.1686. Liite N:o 1. Livonica II, vol. 187. RA. Liitteessä on ote kuvernementin 
kanslian pöytäkirjasta, päivätty Narvassa 27.11.1685.

 36 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 3.3.1686. Livonica II, vol. 187. RA. Göran Sper-
ling kutsui valituksen laatijan paikalle ja moitti tätä siitä, että oli antanut ”kynänsä lentää” liian 
(diärff). Oppineena henkilönä tämä oli tehnyt virheitä ja Sperling muistutti tämän velvollisuuk-
sista kruunun kirjottavana palvelijana.

 37 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 3.3.1686. Liite N:o 9. Livonica II, vol. 187. RA. 
”Dernest tillåta Wij alla Ryssar at niutta sin Grekiske Religions frijheet och Gudztienst eftter det 
gambla så att dhe icke skohla twingas till Wår Religion uthan hafwa i Jwanågorodz hakellwäcke 
sin egen kyrkio och egna Präster.”
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darinpoika), Semen Migitowo ja Ivan Migita jättivät kuninkaalle uuden valituksen 
myöhemmin vuonna 1686.38

 Talonpoikien mukaan he eivät voineet toimittaa ortodoksista jumalanpalvelus-
ta superintendentti Johannes Gezeliuksen kieltokirjeen vuoksi. Tämän takia myös 
lapset jäivät kastamatta, eivätkä talonpojat voineet käydä ripillä. Lisäksi kuolleet oli 
haudattu ilman pappia ja morsiusparit olivat jääneet vihkimättä. Lisäksi talonpo-
jat mainitsivat siitä, että inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset eivät pystyneet osallis-
tumaan ortodoksiseen jumalanpalvelukseen, kuten heidän esi-isänsä tai muut ve-
näläiset. Tämän vuoksi suuri määrä heidän kanssaveljiään oli karannut Venäjälle. 
Karkaaminen oli johtunut lähinnä siitä, että talonpojilla ei ollut venäläisiä pappeja, 
jotka olisivat voineet tarjota uskonnollisia palveluita, joten nämä oli haettava rajan 
takaa Venäjältä. Lopuksi talonpojat toivoivat saavansa venäläisiä pappeja ja vapau-
tuksen luterilaisille papeille maksettavasta pakkoverosta.
 Hodar Hodarinpoika lähestyi kuningasta uudella valituksella jälleen samana 
vuonna. Hän valitti Johannes Gezeliuksen toimesta poislahjoitetuista kirkkomais-
ta mm. Toldoskoissa, Kargalin läntisessä pogostassa, Samonskoissa ja Kaprion haku-
lissa. Hodar anoi kuninkaalta takaisin näitä kirkkomaita sekä ortodoksisia kirkkoja, 
joissa talonpojat olivat osallistuneet jumalanpalveluksiin. Talonpojat halusivat eroon 
superintendentti Johannes Gezeliuksen ankarasta linjasta. He väittivät myös, että su-
perintendentti oli ottanut talonpojilta lahjuksia ja lahjoja sekä kuulustellut ortodok-
seja kuninkaan määräyksiin vedoten. Tämä omavaltaisuus oli johtanut talonpoikien 
keskuudessa sellaiseen tilanteeseen, että nämä eivät voineet pitäytyä ”oikeassa kreik-
kalaisessa uskonnossa” ja he elivät niin kuin heillä ei olisi mitään uskontoa.39

 Vuoden 1686 syyskuussa Hodar (Fedor Fedorof) laati talonpoikien valtuutta-
mana valituskirjelmän, jossa ortodoksien kohtelua kuvattiin hyvinkin ankarak-
si. Siinä väitettiin, että monissa kylissä Pähkinälinnan, Kaprion ja Jaaman lääneissä 
talonpoikia oli laitettu rautoihin ja viety pois ”niin nopeasti kuin hevonen juok-
see”. Pieniä lapsia olisi väkivalloin otettu kastettaviksi. Vainajia ei ollut siunattu. Val-
keasaaressa talonpoikia pakotettiin ”ruotsalaiseen jumalanpalvelukseen” (Swens-

ke Gudztiensten) ja ortodoksien piti heittää ristinsä (todennäköisesti kaularistinsä) 
maahan kirkon portin luona. Väkivallan kohteeksi olivat joutuneet myös ortodok-
sien uskonnon Jumalan Äidin kuvat ja muut pyhät esineet, joita oli poljettu maa-
han, hakattu ja rikottu. Tämän menettelyn oli sanottu olleen ”teidän venäläisten ju-
malien arvoista” (Eder Ryske Gudar werde).40

 Valituskirjelmä jatkui vetoavaan sävyyn. Ortodoksitalonpoikien mukaan tämän-
kaltaisen väkivallan ja pakon vuoksi ainakin 30 perhettä oli karannut Venäjälle Kui-
vaisin ja Spasskin pogostoista. He vetosivat esi-isien vanhastaan (af ålder) omaa-
maan oikeuteen ”venäläiseen oppiin”, mikä olisi kuulunut myös ”meille inkeriläisille 
asukkaille” (oss Jngershe Jnwånare). Valituksessa oli esillä väite ruotsalalaisten toi-
mien väkivaltaisuudesta. Ruotsalaiset papit olisivat ratsumiesten ja profossien kans-

 38 Hodar Hodarinpojan valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 4.9.1686). Livonica II, 
vol. 504. RA.

 39 Hodar Hodarinpojan valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 19.?.1686). Livonica II, 
vol. 504. RA.

 40 Fedor Fedorofi n valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 8.9.1686). Livonica II, 
vol. 504. RA.
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sa käyneet kylissä ajamassa ”venäläistä kansaa” (ryske folcket) luterilaisiin kirkkoihin. 
Superintendentti, jota kutsuttiin ”piispaksi”, oli estänyt venäläisten pappien tulon 
ortodoksien luokse. Ruotsalaiset viranomaiset olisivat jopa riistäneet venäläiseltä 
papilta tämän myssyn, joka oli papin viran symboli ja pakottaneet papin ostamaan 
sen takaisin 30 taalarilla. Papin hevosenkin he olivat vieneet. Loppuosa valituskirjel-
mästä kuvaili sitä, miten ortodokseja oli pakotettu luterilaisiin kirkkoihin joka puo-
lella Inkerinmaata. Lopuksi talonpojat anoivat, että ortodoksit saisivat pitää pap-
pinsa. He mainitsivat myös väkivallasta, jota ”piispa ja ruotsalainen papisto” olivat 
kohdistaneet ”meihin inkeriläisiin venäläisiin” (oss Jngershe Ryssar). Näiden tapah-
tumien vuoksi he olivat lähettäneet Fedor Fedorofi n (Hodar) valitusmatkalle.41

 Valituskirjelmä sisälsi paljolti samoja asioita kuin aiemmatkin kirjelmät, mutta 
sen sävy oli erilainen. Ruotsalaisen esivallan toimet ortodokseja kohtaan kuvattiin 
ankarammiksi kuin muissa vastaavissa kirjelmissä. Mistä tämä saattoi johtua? Ta-
lonpojat saattoivat korostaa asioiden ”huonoa laatua” kirjelmissään, jotta ne ainakin 
huomattaisiin valtakunnan johtavissa piireissä. Sillä saattoi siis olla asioiden ajamis-
ta edistävä tarkoitus. Uskonnollinen painostus on saatettu myös kokea niin kovana, 
että esivallan toimien kuvailussa on voinut olla liioitteleva sävy. Toisaalta joku tilan-
ne, missä on käytetty väkivaltaa ja ankaraa pakottamista, on rahvaan käsityksissä 
yleistetty tyypilliseksi ruotsalaisen esivallan menettelytavaksi.
 Erityisesti on kiinnitettävä huomiota niihin käsitteisiin, joilla talonpojat kuvasi-
vat itseään, ja esivallan käyttämiin käsitteisiin ortodoksisesta uskonnosta. Talonpojat 
korostivat olevansa inkeriläisiä, inkeriläisiä venäläisiä tai venäläistä kansaa. Kahdes-
sa jälkimmäisessä korostuu juuri venäläisyys. Tarkempaa luokittelua etnisiin ryh-
miin kuten inkerikkoihin ja vatjalaisiin ei esiintynyt. Valituksessa kuvaillaan ikään 
kuin esivallan ankarat toimet olisivat kohdistuneet koko Inkerinmaan ortodoksi-
seen väestöön, mukaan lukien suomenkieliset ja venäjänkieliset ortodoksit. Kyseessä 
lienee käännytyspolitiikan tietoinen laajentaminen koskemaan koko ortodoksiväes-
töä, jotta tämän uskonnollisen vähemmistön kokemat epäkohdat tulisivat hallitsi-
jan tietoon. Sen todentaminen, oliko ”venäläistä kansaa” eli myös venäjänkielisiä 
ortodokseja pakotettu luterilaisiin kirkkoihin, on mahdotonta. Esivalta osoitti en-
nakkoluuloisen asenteensa ortodoksista uskoa kohtaan halventamalla ja tuhoamal-
la sen uskonnollisia symboleja. Valituskirjelmästä paljastuu myös se, kuinka aateli 
oli vaikeuttanut ortodoksitalonpoikien kykyä pitää venäläinen pappi ottamalla näi-
den vanhan hautausmaan ja antamalla sen muille talonpojille. Kuitenkin talonpojat 
anoivat kuninkaalta ennen kaikkea vapautta uskontonsa harjoittamiseen.
 Inkerinmaan talonpoikien valitustoiminta huipentui vuoden 1686 suuren vali-
tuskirjelmän toimittamiseen. Kyseisen vuoden syksyllä kappalainen Matthias Moi-
sander jätti yhdessä Hodarin Hodarinpojan kanssa kuninkaalle tämän 31-kohtai-
sen valituksen, jonka allekirjoittajina oli talonpoikia Inkerinmaalta Pähkinälinnan 
ja Kaprion lääneistä ja kaksi talonpoikaa Kiteeltä Käkisalmen läänistä. Suurin osa 
valituskohdista käsitteli lähinnä talonpoikien kohtuuttomiksi kokemia hovien päi-
vätöitä, kyydityksiä ja veroja. Lisäksi talonpojat valittivat ”itkien kyyneleitä” arren-
daattorien väkivallasta ja epäoikeudenmukaisuudesta. Ainoastaan yhdessä kohdassa 

 41 Fedor Fedorofi n valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 8.9.1686). Livonica II, vol. 
504. RA.
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käsiteltiin itäisten provinssien ortodoksien tukalaa asemaa. Siinä kerrottiin kuin-
ka superintendentti Johannes Gezelius ja kenraalikuvernööri Göran Sperling erotti-
vat vatjalaiset ja inkerikot ortodoksisesta uskosta. Tämän takia monet perheet olivat 
paenneet rajan yli Venäjälle.42

 Valituskirjelmän allekirjoittaneiden talonpoikien perusteella itäisten provinssien 
ortodoksiset asukkaat osallistuivat tähän valitukseen, vaikka se suurimmaksi osaksi 
käsitteli arrendaattorien mielivaltaisuuksia kaikkia talonpoikia kohtaan riippumat-
ta näiden uskontotaustasta. Tämä kertoo ainakin siitä, että myös ortodoksitalonpo-
jat, niin venäläiset kuin inkerikot ja vatjalaiset, kärsivät arrendaattorien mielivallasta. 
Puumerkkinsä piirtäneet ortodoksitalonpojat olivat niistä Inkerinmaan pogostoista, 
joissa oli vielä ortodoksiasutusta 1600-luvun lopulla. Luterilaisten ja ortodoksien ta-
lonpoikien yhteisesiintyminen ei ollut mikään Inkeriin rajoittunut ilmiö. Esimerkik-
si Käkisalmen läänissä suomalaiset luterilaiset ja ortodoksiset karjalaiset talonpojat 
toimivat yhteistyössä protestoidessaan esivaltaa edustaneita virkamiehiä vastaan.43 
 Varhaismodernin paikallisen identiteetin rakentumisen kannalta tämä on mie-
lenkiintoinen ilmiö. Ortodoksitalonpojat esiintyivät valituksessa koko Inkerin-
maan talonpoikien asialla.  Uskonnollisilla ja paikallisilla rajoilla ei näyttänyt olevan 
merkitystä. Ortodoksienkin oli parempi mennä mukaan luterilaisten talonpoikien 
kanssa yhteiseen valituskirjelmään ja näin tavallaan heidän kanssaan esiintyä inkeri-
läisten talonpoikien joukkona Ruotsin keskusvallalle ja sen edustajille. Samalla ’yh-
teinen asia’ eli arrendaattoreiden väärinkäytöksien vastustaminen ja esilletuominen 
kuninkaalle ohi paikallisen virkamieseliitin tuli hoidetuksi. Peter Sahlins on tutki-
nut Ranskan ja Espanjan Pyreneiden rajaseudun asukkaiden keskuudessa yhteisön 
kykyä määritellä itsensä eri tavalla tilanteen mukaan yhteisölliseen identiteettiin tu-
keutuen, vaikka muuten seudun asukkaiden keskinäiset identiteetin rakentumis-
perusteet olivat erilaisia. Jotkut kylien asukkaat saattoivat erottautua ominaispiir-
teineen jostakin muusta kylästä, mutta nämä kylät saattoivat esiintyä yhdessä, kun 
haluttiin vastustaa  keskusvallan pyrkimyksiä.44

 Samana vuonna Hodar Hodarinpoika jätti kuninkaalle valituksen ortodoksisen 
uskonnon puolesta.45 Valituksessa korostettiin sitä, kuinka Käkisalmen ja Inkerin-
maan läänien joutuessa Ruotsin vallan alle, inkerikot, vatjalaiset, karjalaiset ja taval-
liset venäläiset vielä pystyivät esteettä harjoittamaan ortodoksista uskontoa, joi-
hin heidän esi-isänsä oli opetettu. Lisäksi Hodar painotti sitä, että vaikka inkerikot, 
vatjalaiset ja karjalaiset ”eivät olleet valmiita venäjän kielessä”, he olivat yhtä kaik-
ki venäläisiä. He olivat ”juoneet äidinmaidossa” esi-isiensä ortodoksisen jumalan-
palveluksen. Seuraavaksi valituksessa todettiin, ettei rahvas voinut ”yksinkertaisen 
omantuntonsa” takia ottaa vastaan toista uskontoa ja tulla suljetuksi pois ”autuuden 

 42 Kappalainen Matthias Moisanderin valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 
11.11.1686). Livonica II, vol. 209. RA.

 43 Katajala 2005, s. 35.
 44 Sahlins 1989, s. 111–113.
 45 Hodar Hodarinpojan valitus kuninkaalle, ei päiväystä. Livonica II, vol. 504. RA. Valituksen ajan-

kohtaa on hankala määrittää, koska sitä ei ole päivätty. Todennäköisesti valitus on vuodelta 1686, 
koska samana vuonna pidettyjen valtiopäivien johdosta talonpoikien valitustoiminta oli vilkasta. 
Voi olla myös mahdollista, että tämä valitus on toimitettu kuninkaalle suuren, 31-kohtaisen vali-
tuksen yhteydessä samana vuonna.



144

me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset

välineistä”. Talonpoikien valtuutettu korosti myös sitä, että lapset jäivät kastamatta, 
talonpoikia estettiin käymästä ripillä, kuolevat jäivät ilman rippiä ja sielunhoitajaa 
sekä vainajat haudattiin ilman pappia. Kihlaparit jäivät vihkimättä, koska ortodok-
sisia pyhäkköjä ei saanut käyttää. Kaikin tavoin talonpoikia kohdeltiin häpeällisesti. 
Lopuksi ortodoksitalonpojat anoivat sitä, että saisivat palvoa Jumalaa siten kuin oli-
vat lapsuudesta asti tottuneet tekemään. Lisäksi nämä pyysivät saada muutamia ve-
näläisiä pappeja, joiden ylläpidosta he itse olisivat huolehtineet.46

 Kuningas vastasi Moisanderin valitukseen valtiopäivillä 11.11.1686. Kuninkaan 
vastauksessa oli kommentti myös niihin valituksiin, jotka Hodar Hodarinpoika oli 
esittänyt inkeriläisen rahvaan puolesta pakkotoimista ortodoksista uskontoa koh-
taan. Kuningas vain kehotti talonpoikaa matkustamaan takaisin Inkerinmaalle ja 
odottamaan vastausta kenraalikuvernööriltä, jolle tultaisiin kirjallisesti ilmoitta-
maan kuninkaan tahto. Laajassa kirjeessään kenraalikuvernööri Göran Sperlingille 
kuningas kertoi käskeneensä talonpojan toimia em. tavalla. Kuningas neuvoi ken-
raalikuvernööriä antamaan vastauksensa Hodarille siten, että tämä kanssaveljineen 
voitaisiin ohjata ilman pakkoa ”oikealle autuuden tielle”. Talonpoikia olisi lisäksi va-
roitettava tulemasta enää esivallan puheille perusteettomien valitusten kanssa.47

 Kuningas antoi vielä päätöksen 7.12.1686 Hodar Hodarinpojalle marraskuus-
sa samana vuonna jätetystä suuresta valituksesta, jossa Hodar omasta ja inkerin-
maalaisen rahvaan puolesta väitti ortodoksiseen uskontoon kohdistetun painostus-
ta. Hodar mainitsi myös superintendentti Johannes Gezeliuksen ankarasta linjasta 
ortodokseja kohtaan ja siitä, että tämä olisi vastaanottanut lahjuksia ja lahjoja ta-
lonpojilta. Kaarle XI kehotti talonpoikaa menemään takaisin Inkerinmaalle odot-
tamaan kenraalikuvernööri Göran Sperlingin vastausta. Kenraalikuvernöörin olisi 
myös tutkittava valitusten paikkansapitävyys, jotta niitä ei enää tulisi Inkerinmaal-
ta.48 Hodar Hodarinpoika kiitti kirjallisesti kuningasta tämän päätöksistä. Kuitenkin 
hän mainitsi samassa lyhyessä kirjeessä, ettei uskaltanut mennä kuulemaan kunin-
kaan päätöstä Narvaan, koska pelkäsi joutuvansa pahoinpidellyksi. Kuningas kir-
joitti kenraalikuvernööri Göran Sperlingille tästä Hodarin pelosta. Kuningas mai-
nitsi talonpojan pelkäävän turhaan, koska kenraalikuveröörille annettu kuninkaan 
vastaus ei johtaisi talonpojan rankaisemiseen. Vastauksena Hodarin ja hänen tove-
reidensa tekemään valitukseen Kaarle XI totesi, ettei heidän uskonnonharjoitustaan 
ole vaikeutettu millään tavalla.49

 46 Hodar Hodarinpojan valitus kuninkaalle, ei päiväystä. Livonica II, vol. 504. RA.
 47 Asiakirjassa talonpoikaa kutsutaan nimellä Fedor Fedorof. Kyseessä lienee Hodar Hodarinpo-

jan venäjänkielinen nimi. Kuningas mainitsi kirjeessään kenraalikuvernöörille, että Hodar Ho-
darinpoikaa kutsutaan yleisesti Fedor Fedorofi ksi. Muutama valitus on allekirjoitettu Fedor 
Fed[o]roffi n tai Fedor Fed[o]rovon nimissä. Tässä tutkimuksessa käytetään kuitenkin talonpo-
jan ruotsinkielistä nimeä sekaannusten välttämiseksi. Ote kuninkaallisen neuvoston pöytäkirjas-
ta 11.11.1686. Livonica II, vol. 504. RA; Kuningas Göran Sperlingille 11.11.1686. Livonica II, vol. 
504. RA. Ruotsalaisen ja venäläisen nimen käyttäminen kertoo osaltaan siitä miten kielellä ei ol-
lut henkilön identiteetinmuodostuksen kannalta samanlaista merkitystä kuin nykyisin. Ks. esim. 
Winge 2006, s. 46–60.

 48 Kaarle XI:n päätös Hodar Hodarinpojan valitukseen 7.12.1686. Livonica II, vol. 209. RA. Kunin-
gas myös mainitsee, että inkeriläistä talonpoikaa Fedor Fedorofi a kutsutaan Hodar Hodarinpo-
jaksi (Hodar Hodarsson).

 49 Hodar Hodarinpojan valitus kuninkaalle, ei päiväystä. Livonica II, vol. 504. RA; Kuningas Göran 
Sperlingille 5.1.1687. Livonica II, vol. 209. RA.
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 Tammikuun lopussa 1687 Kaarle XI alisti Moisanderin ja muutamien Inkerin-
maan ja Käkisalmen läänin talonpoikien esiintuomat valitukset kamarikollegion 
harkittavaksi. Kuningas halusi kuulla kamarikollegion mielipiteen asiasta. Kamari-
kollegion vastausta odotellessa Kaarle XI käski kenraalikuvernööriä lieventämään 
talonpoikien kohtelua. Heitä ei saanut käsitellä kuin orjia, vaan heidän tuli Ruotsin 
rahvaan tavoin nauttia lakia ja oikeutta.50 Kuninkaan kommentista on huomioita-
va se, miten Inkerinmaan ja Käkisalmen läänin rahvas luokiteltiin Ruotsin ydinalu-
eiden talonpoikien tapaan ’ruotsalaisiksi’. Kuningas katsoi heidät myös ”tasavertai-
siksi” Ruotsin valtakunnan muun rahvaan kanssa, koska Kaarle XI korosti heillekin 
suotavan oikeudenmukaisen kohtelun lain edessä.

4.2.4. Kappalaisen ja talonpojan toimet tutkinnassa

Hodar Hodarinpojan ja hänen kannattajiensa yritykset parantaa valitusten toimit-
tamisella ortodoksien ja erityisesti suomenkielisten ortodoksien asemaa eivät näyt-
täneet tuottaneen tulosta. Kuitenkin Hodarilla oli valitustoiminnassaan harvinai-
nen liittolainen, aiemmin mainittu luterilainen kappalainen Matthias Moisander, 
joka toimi niin luterilaisten kuin ortodoksienkin asioiden ajajana Ruotsin keskus-
hallituksen suuntaan. Seuraavaksi onkin tarkasteltava lähemmin myös Matthias 
Moisanderin toimintaa talonpoikien kokemien epäkohtien esiintuojina komissioille 
ja kuninkaalle.
 Kappalaisen ja talonpojan toiminta oli hyvin paikallisen esivallan tiedossa. Lo-
pen pogostan nimismies tiedotti Hodar Hodarinpojan toimista Pähkinälinnan lää-
nin kruununvoudille 18.1.1687 päivätyssä kirjeessä.51 Sunnuntaina 14. tammikuuta 
eräs Korpiselän talonpoika oli tuonut nimismiehelle Hodar Hodarinpojan Tukhol-
massa laatiman kirjeen. Nimismies meni yhdessä Samuel Laasin kanssa Seldikan 
(Säldika) krouviin, missä Samuel luki kirjeen kokoonkutsutulle rahvaalle. Kirjeessä 
Hodar vakuutti, että hän yhdessä Matthias Moisanderin kanssa aikoi jatkaa valitus-
ten viemistä, ja talonpojat saisivat tietää, miksi Töllikkö oli tuomittu. Myöskään ve-
näläinen pappi Sidor ei antaisi superintendentin pelotella itseään. Lisäksi Hodarin 
mukaan Pähkinälinnan ja Kaprion läänien rahvaan tuli tietää, että Moisander valit-
taisi, koska nyt oli sen aika. Hän ja pappistoverinsa (Moisander) eivät vielä kuiten-
kaan uskaltaneet tulla Inkerinmaalle, koska silloin he katsoivat olevansa jopa hen-
genvaarassa. Rahvas voisi ajankohdan tullessa auttaa heitä elintarpeiden ja ylläpidon 
hankinnassa. Kappalaisen ja talonpojan työ ei ollut kuitenkaan mennyt aivan huk-
kaan. Kaarle XI määräsi Pähkinälinnan ja Käkisalmen lääneistä tulleet rahvaan vali-
tukset otettaviksi uudelleen käsiteltäviksi kamarikollegiossa, missä otettaisiin huo-
mioon neuvoston ja kenraalikuvernööri Göran Sperlingin näkökohdat. Kuningas 
kuitenkin kehotti rahvasta noudattamaan aiemmin antamiaan päätöksiä.52

 50 Kaarle XI kuninkaalliselle neuvostolle ja kenraalikuvernööri Göran Sperlingille, Tukholma 
29.1.1687. KA Reg.jälj. 1687, s. 36–36v. ”[...] så att icke Bönderne blifwa som Slafwar handterade, 
uthan lijka som Wår almoge här i Swerige niuta lagh och Rätt. [...]”

 51 Kirjeen kopio on liitteenä kenraalikuvernöörin kirjeessä kuninkaalle. Kenraalikuvernööri Göran 
Sperling kuninkaalle, ei päiväystä. Livonica II, vol. 187. RA.

 52 Kaarle XI kamarikollegiolle, Tukholma 23.6.1687. KA Reg.jälj. 1687, s. 336.
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 Kaarle XI oli kiinnittänyt huomiota niihin ”levottomiin sälleihin” (orolige säl-

lar), jotka olivat esittäneet ”joukon perättömiä syytöksiä ja valituksia” kuninkaal-
lista neuvostoa, kenraalikuvernööri Göran Sperlingiä ja muita kruunun palvelijoita 
vastaan. Näillä henkilöillä kuningas tarkoitti mitä ilmeisimmin Matthias Moisande-
ria ja Hodar Hodarinpoikaa. Kuninkaan mukaan tämänkaltaista toimintaa ei voi-
si jättää rankaisematta.53 Kuningas mainitsi selkeämmin edellä mainitun kaksikon 
levottomuuden aiheuttajiksi määrätessään komission tutkimaan, olivatko Inkerin-
maalta esitetyt valitukset perättömiä. Asiattomien valitusten tekijöitä oli rankaista-
va. Komissioon kuuluisi kaksi Turun hovioikeuden asessoria ja avustajiksi tuli valita 
neljä henkilöä kaupunkien pormestareista ja raatimiehistä. Tutkintapöytäkirjaa pi-
täisi notaari.54 Moisander ja Hodar määrättiin vangittaviksi ja kuljetettaviksi Turun 
linnaan odottamaan kuninkaan päästöstä.55

 Komission asessorit pitivät Inkerinmaan rahvaan esittämien valitusten johdosta 
tutkinnan Nevanlinnassa 15.– 20.9.1688. Samalla komissio tutki ”venäläisen uskon-
non” tai ”inkeriläisen käännytyksen” (Jngerska Conversions) tilannetta.56 Sitä ennen 
Narvan superintendentti Johannes Gezelius oli käskenyt Unaditsan seurakunnan 
kirkkoherra Adam Falckia tutkimaan ja mitätöimään ne Matthias Moisanderin ja 
Hodar Hodarinpojan hänestä esittämät perättömät syytökset, jotka oli tuotu ilmi. 
Gezelius oli määrännyt Adam Falckin olemaan hänen valtuuttamanaan paikalla ko-
mission istunnoissa. Kirkkoherra Adam Falck raportoisi superintendentille käänny-
tystoimien edistymisestä. Gezelius määräsi kirkkoherran tähän tehtävään ilmeisesti 
siksi, että tämä oli toiminut Narvan konsistorissa notaarina vuosina 1681–1685 ja 
hänellä oli kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä.57

 Kirkkoherra Falck ryhtyi toimeen ja laati selvityksen Moisanderin valituksista. 
Asia koski vuoden 1685 tapahtumia Inkereen seurakunnassa. Matthias Moisander 
ja Hodar Hodarinpoika olivat jättäneet kuninkaalle valituksen Inkereen seurakun-
nan kirkkoherrasta Johannes Elianuksesta, että tämä olisi pakottanut neljä inkerik-
kotalonpoikaa ehtoolliselle vastoin näiden tahtoa ja turmellut talonpoikien ikonei-
ta. Unaditsan seurakunnan kirkkoherra Adam Falck vastasi Moisanderin ja Hodarin 
valitukseen kirjeessään tutkintakomissiolle 19.9.1688. Falckin mukaan ei voida kiel-
tää, etteikö kirkkoherra olisi heittänyt ikoneita maahan. Kuitenkin ikonien omistajat 
olivat vapaaehtoisesti luovuttaneet ne kirkkoherran käsiin osoittaen täten tahtovan-
sa kääntyä evankeliseen luterilaiseen uskoon. Kyseinen kirkkoherra oli toimittanut 
ehtoollisen inkerikkotalonpojille näiden omasta tahdosta. Kappalaisella oli super-
intendentin kirjoittamat ohjeet, miten hän sopivammin voi saada talonpojat luo-
pumaan ikoneistaan. Falckin mielestä kirkkoherra Elianus ei ollut lukenut ohjeita 
tarkkaan. Hänen olisi pitänyt etsiä sopivampaa tapaa inkerikkojen opettamisessa, 
ennen kuin heidät päästettiin ehtoolliselle. Konsistorin vastaus oli yksiselitteinen. 
Se oli muistuttanut asiasta kyseisen seurakunnan kirkkoherraa ja saanut oikaisun 
9.1.1685. Täten ei voitu perustellusti väittää, etteikö talonpojan ja kappalaisen va-

 53 Kaarle XI Turun hovioikeudelle, Tukholma 29.7.1687. KA Reg.jälj. 1687, s. 435–435v.
 54 Kaarle XI Turun hovioikeudelle, Tukholma 22.3.1688. KA Reg.jälj. 1688, s. 161–162v.
 55 Kaarle XI:n käsky maaherralle, Tukholma 23.3.1688. KA Reg.jälj. 1688, s. 164.
 56 Baltiska komissionen. Livonica II, vol. 504. RA.
 57 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 29.8.1688. Livonica II, vol. 504. RA. Väänänen 

1987, s. 184.
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litusta ollut huomioitu konsistorissa. Lisäksi Gezelius totesi kirjeessään hovioikeu-
den asessoreille, että talonpojat olivat perättömästi valittaneet ruotsalaisen esivallan 
käännytystoimista.58

 Kirkkoherra Adam Falck puuttui edelleen niihin valituksiin, jotka Matthias Moi-
sander ja Hodar Hodarinpoika olivat jättäneet kuninkaalle rahvaan puolesta. En-
simmäinen valitus koski Spasskin pogostan venäläisen papin Sidor Sissofi n ja neljän 
inkeriläisen talonpojan pidättämistä kirkossa ja heidän vangitsemistaan. Vastaukses-
saan Adam Falck totesi, että kyseinen pappi sekä muut venäläiset papit olivat luvan-
neet, etteivät ole tekemisissä inkerikkojen ja vatjalaisten kanssa. Papin kirjallinen si-
toumus ei ollut perustunut kuninkaan päätöksiin 4.5.1683, vaan sittemmin se oli 
kirjattu kenraalikuvernöörin päätöksiin ja kirjeisiin. Adam Falckin mielestä pappi 
Sidor ei ollut toiminut kuninkaallisten päätösten, plakaattien ja ohjeiden mukaan, 
eikä myöskään noudattanut omaa kirjallista sitoumustaan. Sen sijaan hän oli arvos-
tellut kovin sanoin kuninkaallisia plakaatteja, jotka käsittelivät inkerikkojen erotta-
mista venäläisestä väestöstä. Maaviskaali Alexander Knagg ja kirkkoherra Jacob Lang 
olivat toimineet 12.5.1684 julkaistun kuninkaallisen plakaatin perusteella. Plakaa-
tissa käskettiin kaikkia esivallan edustajia pitäytymään kovissa otteissa. Lisäksi maa-
viskaali Knaggilla oli kenraalikuvernöörin erikoiskäsky vangita niskoittelijat. Täten 
Moisanderilla ja Hodarilla ei ollut perusteita valittaa siitä, mikä oli jo korjattu.59

 Seuraavaksi selvityksessä käsiteltiin valitusta Tyrön kirkkoherra Petrus Masali-
nuksesta. Valittajien mukaan hän olisi rikkonut ortodoksien ikoneita seurakunnas-
saan. Falck totesi vastauksessaan, että kirkkoherra oli ilmoittanut kaiken, mitä hä-
nen seurakunnassaan tapahtui inkerikkojen ja vatjalaisten erottelussa venäläisistä. 
Falck oli lukenut kirkkoherran laatiman pöytäkirjan erottelun tapahtumista. Pöy-
täkirjasta ei ilmennyt, että kirkkoherra Masalinus olisi rikkonut ikoneita. Myöskään 
superintendentti Gezelius ei ollut siitä vastuussa.60

 Kirkkoherra Petrus Masalinus laati pöytäkirjan väestön erottelusta Uusikylässä 
Tuuterin pogostassa 2.6.1684. Kirkkoherran kertomuksen mukaan inkerikot olivat 
vastanneet käännyttäjille, että heidän esi-isillään ei ollut muuta uskoa kuin tämä ny-
kyinen. Sen jälkeen he alkoivat ristiä itseään ikonin edessä.61 Silloin hopmanni kysyi 
talonpojilta, eikö heillä ollut muita ”autuuden välineitä”? He vastasivat rukoilevan-
sa (Pomeloni), kumartavansa (ikoneita) ja käyttävänsä vahakynttilöitä eli tuohuk-
sia sekä harjoittavansa pitkiä paastoja. Hopmannille he kertoivat paastoavansa kaksi 
päivää viikossa. Lisäksi talonpojat sanoivat, etteivät suomalaiset tee niin. Ilmeisesti 
inkerikkojen vastauksesta kimpaantuneena hopmanni tarttui ikoniin, paiskasi sen 
lattialle ja polki rikki. Sen jälkeen tämä käski profossia etsimään kaikki talonpoikien 
ikonit ja hävittämään ne. Profossi alkoi toimia käskyn mukaan. Kuitenkin kylän 

 58 Jumalankuvilla (beläten) tarkoitetaan mitä todennäköisimmin ikoneita. Adam Falck tutkintako-
missiolle 19.9.1688. Livonica II, vol. 504. RA; Superintendentti Johannes Gezelius hovioikeuden 
asessoreille 26.10.1688. Ks. Kuujo 1969, s. 78; Väänänen 1987, s. 111.

 59 Adam Falckin selvitys tutkintakomissiolle 19.9.1688. Livonica II, vol. 504. RA.
 60 Falck käyttää nimitystä ”afgud beläten”, mikä voidaan kääntää epäjumalankuvaksi. Tässä tapauk-

sessa tarkoitettiin mitä todennäköisimmin ikoneita. Adam Falckin selvitys tutkintakomissiolle 
19.9.1688. Livonica II, vol. 504. RA.

 61 Kirkkoherra Masalinus käyttää ikonista nimitystä ”een swart Obsas”. Ote Tyrön kirkkoherra Pet-
rus Masalinuksen pöytäkirjasta 2.6.1684. Livonica II, vol. 504. RA.
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naisväki oli ehtinyt sillä aikaa piilottaa eräässä talossa olleet ikonit. Tämän tehtyään 
he lupasivat palvoa samaa, kolmiyhteistä Jumalaa kuin luterilaiset. Pöytäkirjan mu-
kaan ikoneitten rikkoja olisi ollut hopmanni eikä kirkkoherra Masalinus.62

 Superintendentti Johannes Gezelius puuttui myös tapahtumiin Tuuterin pogos-
tan Uusikylässä. Gezeliuksen mukaan Tyrön kirkkoherra oli määrätty suorittamaan 
väestön erottelu. Ensi alkuun kaikki sujui hyvin. Kuitenkin eräs Uusikylässä asuva 
talonpoika nimeltään Timoi Kusmin alkoi niskoitella esivaltaa vastaan. Tämä talon-
poika oli ollut mukana talonpoikien valitustoiminnassa, sillä hän oli kerännyt puo-
li kuparirahaa jokaiselta inkeriläiseltä tilalta Pähkinälinnan läänissä, jotta voisi pu-
hua talonpoikien puolesta Kapriossa. Kuitenkin siellä venäläiset olivat pilkanneet 
 häntä.63

 Uusikylän erottelussa Timoi Kusmin ei suostunut tulemaan kuulusteluun, vaik-
ka häntä pyydettiin sinne kahdesti. Silloin komissaari Johan Hendrichsson Kårss 
haki hänet väkivalloin, jolloin kaikki muutkin talonpojat tulivat kuulusteluun. Esiin 
tuotiin venäläinen pappi, joka alkoi lukea talonpojille kristinuskon pääopinkappa-
leita. Talonpojat eivät ymmärtäneet puheesta sanakaan, koska eivät osanneet venä-
jää. Tässä tilanteessa talonpojille alettiin julistaa suomeksi Jumalan sanaa ja ”au-
tuuden tietä”. Gezeliuksen mukaan talonpojat ilmaisivat halveksuntansa alkamalla 
ristiä itseään ja kumartamalla ikonia.64

 Edellä kuvatuissa tapahtumissa keskiöön nousee juuri talonpoikien ikoneiden 
häpäiseminen ruotsalaisen esivallan edustajien toimesta. Juuri tähän asiaan Johan-
nes Gezeliuskin puuttui kirjeessään kuninkaalle. Gezelius korosti, että missään ku-
ninkaan päätöksissä ei puhuttu ikoneista. Myöskään kenraalikuvernööri ei ollut kos-
kaan maininnut niistä. Päinvastoin Gezelius oli varoittanut sellaisesta menettelystä 
pappiskunnalle kirjoittamassaan muistiossa 12.5.1685. Gezeliuksen mielestä ei aavis-
tettu, että ”oikean Jumalan sanan valon sytyttyä” talonpoikien mieliin, näiltä löytyisi 
enää sellaisia ”jumalan kuvia”. Gezelius uskoi, että ”taikuus ja muu pimeys poistuu it-
sestään talonpoikien mielestä, ilman että tarvitsee ryhtyä tällaiseen ulkoiseen petok-
seen”. Mitä Uusikylän tapahtumiin tuli, kaikki tapahtui vastoin hänen määräyksiään. 
Se oli osittain johtunut myös siitä, että ”harhautetut suomalaiset” (förförde fi nnar) 
olivat itse ”jumalattomia ja sokeita”. Kuitenkaan talonpojat eivät olleet itse valittaneet 
asiasta, vaan Tyrön kirkkoherra oli itse kuvaillut tapahtumat pöytäkirjassaan.65

 Talonpoikien valtuutettujen toiminta valitusten viejinä on hyvin tiedossa, mutta 
itse valitusten syntyprosessista on hyvin vähän jos ollenkaan tietoja aikalaislähteissä. 
Siksi Inkerinmaalle ja Käkisalmen lääniin lähetetyn tutkintakomission asiakirjoissa 
säilynyt kuulustelupöytäkirja antaa arvokasta tietoa siitä, miten rahvaanvaltuutetut 
toimivat kerätessään talonpoikien puumerkkejä valituskirjelmään.66 Mistä asioista 
tässä tapauksessa Matthias Moisander ja Hodar Hodarinpoika kertoivat talonpojille 
ja mitkä asiat olivat talonpojille itselleen tärkeitä? Samalla voi tarkastella valituksen 

 62 Pöytäkirjassa käytetään ikoneista nimityksiä ”den swarta Ingriske Guden” ja ”alla dheras hednis-
ke beläten”. Ote Tyrön kirkkoherra Petrus Masalinuksen pöytäkirjasta 2.6.1684. Livonica II, 
vol. 504. RA.

 63 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 26.11.1685. Livonica II, vol. 504. RA.
 64 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 26.11.1685. Livonica II, vol. 504. RA.
 65 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 26.11.1685. Livonica II, vol. 504. RA.
 66 Baltiska komissionen. Livonica II, vol. 504. RA.
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toimittajien ja talonpoikien käyttäytymistä sekä näiden mahdollisia sanallisia ilmai-
suja, kun keskustelua käytiin rahvaan suhteesta uskontoon, vieraaseen papistoon, 
esivaltaan ja kuninkaaseen.
 Matthias Moisanderin ja Hodar Hodarinpojan toiminnan johdosta toimeen-
pantiin vuonna 1687 kuulustelu Tyrön pappilassa 24.11. ja Pronnan (Prånsimoisio) 
kruununhovissa 24.–25.11. Moisander ja Hodar olivat vierailleet Tuuterin pogostan 
kylissä keräämässä talonpoikien puumerkkejä valituskirjelmään. Heidän matkansa 
ei ollut turha. Kuulustelussa Carastan kylässä asuva talonpoika Pekka Michailoff ker-
toi nähneensä, kuinka Moisander näytteli laukustaan rullalle käärittyä paperia, jos-
sa talonpojan mukaan oli noin sata talonpoikien puumerkkiä. Tyrön pappilaan oli 
tullut talonpoikia Nuolijoen (Nolijocki) ja Rannan (Stranden) kylistä. Tutkintolauta-
kunta kuulusteli ensin Nuolijoen kylässä asuvaa lautamiestä Rigar Auniaa. Häneltä 
kysyttiin, minkä vuoksi Matthias Moisander ja Hodar Hodarinpoika tulivat lauta-
miehen puheille ja mitä he tahtoivat? Lautamies vastasi näiden olleen keräämässä ra-
haa ympäri maata Hodarille, joka oli ollut heidän puolestaan Tukholmassa.67

 Tutkintalautakunta tiedusteli edelleen, oliko Hodar puhunut kuninkaalle jotain 
heidän uskonnonharjoituksestaan ja kieltänyt heitä menemästä suomalaisiin (lute-
rilaisiin) kirkkoihin tai kieltänyt maksamasta suomalaisille (luterilaisille) papeille. 
Lautamies jatkoi Hodarin sanoneen hänelle, että kuningas oli luvannut heille ”va-
paan uskonnon” (frij Religion). Inkerikot saisivat pitää uskontonsa eikä heidän tar-
vitsisi käydä suomalaisissa (luterilaisissa) kirkoissa, eikä maksaa suomalaisille (lute-
rilaisille) papeille. Heidän ei myöskään pitänyt antaa näiden vihkiä morsiuspareja, 
eikä kastaa lapsia. Kummallista kyllä rahvaan valtuutetut eivät vaatineet lautamie-
heltä puumerkkejä, eivätkä he puhuneet mitään vakinaisesta verosta. Hodar ja Moi-
sander lähtivät kylästä ilman matkarahoja, sillä lautamiehellä ei ollut niitä antaa. Ri-
gar ei tiennyt, minne miehet jatkoivat matkaansa.68

 Seuraavaksi tutkintakomission eteen astuivat talonpojat Martti Tråffan ja Mak-
ko Seppä Rannan kylästä. He kertoivat Hodarin sanoneen, että nämä saisivat pitää 
aiemman uskontonsa (ortodoksisuuden). Lisäksi heidän ei tarvitsisi maksaa saatavia 
luterilaisille papeille, eikä antaa lapsiaan luterilaisten pappien kastettaviksi ja inke-
riläisiä vihkipareja (Jngrisk brud) vihittäviksi. Tästäkään kylästä valittajat eivät saa-
neet matkarahoja, koska talonpojat sanoivat tukeneensa rahallisesti Hodarin vuosi 
sitten tekemää valitusmatkaa Tukholmaan. Kyläläisten ja valituksen viejien kesken 
puhuttiin myös ratsumiesten kestityksestä. Talonpoikien piirrettyä puumerkkin-
sä valitusasiakirjaan, Moisander ja Hodar lupasivat hakea lievennystä sotilaiden ai-
heuttamaan rasitukseen. Sitten he jatkoivat matkaansa Carastan kylään.69

 67 Moisanderin ja Hodarinpojan vierailua kylissä on vaikea ajoittaa. Kyse saattaisi olla vuoden 1686 
suuresta valituskirjelmästä, koska puumerkkejä väitettiin olevan niin suuri määrä. Voidaan tosin 
epäillä pitääkö talonpojan arvio puumerkkien määrästä paikkansa. Vuoden 1686 suureen vali-
tukseen puumerkkinsä piirtäneet Tuuterin pogostan talonpojat eivät ole kuitenkaan samoja kuin 
kuulustelupöytäkirjassa mainitut talonpojat, jotka piirsivät puumerkkinsä valitukseen. Täten ei 
voi olla kyse vuoden 1686 valituksesta. Tutkinta Tyrön pappilassa 24.11.1687 ja Pronnan (Prånsi-

moisio) kruununhovissa 25.11.1687. s. 143–147. Livonica II, vol. 504. RA.
 68 Tutkinta Tyrön pappilassa 24.11.1687. s. 143–143v; Livonica II, vol. 504. RA. Luterilaisista kir-

koista puhuttaessa näiden mainittiin olleen ’suomalaisia’. Luterilaisuus on tässä yhdistetty ’suo-
malaisuuteen’ eikä ’ruotsalaisuuteen’.

 69 Tutkinta Tyrön pappilassa 24.11.1687. s. 143v–144; Livonica II, vol. 504. RA.
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 Tutkinta jatkui Pronnan kruununhovissa 25. marraskuuta. Kuulusteltavana ol-
leen Pekka Michailoffi n mukaan Moisander ja Hodar yöpyivät hänen talossaan Ca-

rastan kylässä. Seuraavana päivänä he puhuivat kylän asukkaiden kanssa. Kuiten-
kin vain muutama talonpoika tuli tapaamaan heitä. Tutkintatilaisuudessa Pekka 
Michailoff kertoi heidän julistaneen kylän asukkaille, että kuningas salli inkerikoille 
vapaan uskonnon (Jngrikorne få behålla sin frije Religion). Lisäksi Hodar lupasi Ve-
näjän hallitsijan lähettävän niin monta pappia kuin talonpojat katsoivat tarvitse-
vansa. Matthias Moisander ei ollut vaatinut talonpoikien puumerkkejä, vaan otti 
laukustaan noin sata puumerkkiä, jotka oli kierretty yhdeksi rullaksi.70

 Kankaan kylästä (Kangas by) joutui kuulusteltavaksi Jormoi Michailoff. Kappa-
laisen ja ortodoksitalonpojan kertomat asiat olivat samankaltaisia kuin kahdessa 
aiemmassakin kylässä. He kertoivat kolmelle paikalle kokoontuneelle talonpojalle, 
ettei näiden tarvinnut olla tekemisissä luterilaiseen uskontoon liittyvissä asioissa. 
He esimerkiksi kielsivät näitä menemästä luterilaisiin kirkkoihin. Talonpojat piirsi-
vät puumerkkinsä valitusasiakirjaan. Ennen tätä talonpoikien tapaamista Moisander 
ja Hodar olivat yöpyneet Steppan Tereskan talossa. Nyt Steppan joutui kuultavak-
si puheistaan näiden matkalaisten kanssa. Hänen luonaan majaillessaan kappalai-
nen ja Hodar tiedustelivat, oliko kuninkaan päätöksiä julistettu talonpojille? Tähän 
Steppan ei osannut tai halunnut vastata. Uskontoasioista he olivat puhuneet samoin 
kuin Jormoi Michailoffi lle ja muille talonpojille. Matkalaisten ja talonpojan keskus-
telussa kävi ilmi, ettei Jormoi ollut hyvissä väleissä luterilaisten pappien kanssa, sillä 
hän oli jopa lyönyt näitä rautatangolla, kun papit olivat tulleet kertomaan uskon-
nostaan. Steppan ei piirtänyt puumerkkiään valituskirjelmään.71

 Yhinmäellä (Yhimeki by) Moisander ja Hodar oleskelivat Ivan Sahvonpojan luo-
na ja käskivät kutsua kaikki kylän asukkaat koolle. He kehottivat asukkaita kieltäy-
tymään luterilaisten pappien kirkollisista toimituksista, kuten oli tapahtunut toi-
sissa kylissä. He julistivat talonpojille, että tästä lähtien luterilaiset papit saisivat itse 
ottaa saatavansa. Talonpoikien ei enää tarvitsisi niitä maksaa. Heiltä ei kuitenkaan 
vaadittu matkarahoja. Kuten muissakin kylissä talonpojat piirsivät puumerkkinsä 
valitusasiakirjaan. Kuitenkin nämä kysyivät kaksikolta syytä puumerkkien keräämi-
seen. Nämä kertoivat puumerkkien tulevan kuninkaalle Tukholmaan menevään va-
litukseen, sanoen ”antakaa meille uudet (puumerkit), niin me vielä kerran anomme 

teidän puolestanne (kuningasta)”.72 Toimitettuaan asiansa kaksikko aloitti matkan 
kohti Höfwan kylää. Tästä kylästä ei kuitenkaan tullut kuulusteltavaksi yhtään ta-
lonpoikaa. Paikalla ollut lautamies Tapani Matinpoika Yhinmäen kylästä vahvisti 
Ivan Sahvonpojan kertomuksen.73

 70 Tutkinta Pronnan kruununhovissa 25.11.1687. s. 144; Livonica II, vol. 504. RA. Kuulustelupöytä-
kirjaan on merkitty tutkinnan jatkuneen kyseisessä kruununhovissa 15.11., mikä täytyy olla kir-
joitusvirhe ja tarkoittavan 25.11 pidettyä tutkintaa.

 71 Tutkinta Pronnan kruununhovissa 25.11.1687. s. 144v–145v. Livonica II, vol. 504. RA. Kuulus-
telupöytäkirja mainitsee useaan otteeseen, että Hodar oli lähinnä hoitanut puheen talonpoikien 
kanssa ja Moisander oli kirjoittanut kaiken ylös. Hodar toimi ilmeisesti myös eräänlaisena tulk-
kina kappalaiselle, joka ei osannut kovin hyvin ortodoksitalonpoikien käyttämää kieltä.

 72 Sitaatti on suomennos ruotsinkielisestä tekstistä: ”gifwer oss nu nya så wille wij å nyo söckia för 
Eder”. Tutkinta Pronnan kruununhovissa 25.11.1687. s. 146–146v. Livonica II, vol. 504. RA.

73 Tutkintaa jatkettiin ortodoksipappi Sidoria koskevilla asioilla, mutta niitä ei käsitellä tässä tar-
kemmin. Tutkinta Pronnan kruununhovissa 25.11.1687. s. 146v–147. Livonica II, vol. 504. RA.
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 Kuninkaaseen vetoamisen tärkeys talonpoikien uskontoasioiden ja vakinaisen ve-
ron ajamisessa näkyy selvästi niissä rahvaan valtuutettujen kommenteissa ja varsin-
kin heidän viimeisessä lausahduksessaan Yhinmäen kylän talonpojille. Luottamus 
kuninkaaseen oli vielä vahva, vaikka kaikki talonpojat eivät suostuneet tukemaan, 
joko varattomuuttaan tai muusta syystä, kappalaisen ja talonpojan valitusmatkaa. 
Moisander ja Hodar saattoivat toki olla tietoisia joidenkin talonpoikien taloudelli-
sesta ahdingosta, koska kaikilta ei vaadittu matkarahoja. Lähes kaikki antoivat kui-
tenkin puumerkkinsä, mikä osoittaa heidän vielä luottaneen siihen, että rahvaan 
edustajat saisivat vielä jotain aikaiseksi Tukholmassa. Mikäli Pekka Michailofi n mai-
ninta ”sadasta” puumerkistä pitää edes osittain paikkansa, osoittaa se muidenkin ky-
lien talonpoikien vielä uskoneen asioidensa esittämiseen itse Ruotsin kuninkaalle.
 Matthias Moisanderilla ja Hodar Hodarinpojalla oli ollut vaikeuksia talonpoi-
kien valitusten toimittamisessa kuninkaalle. Paikallinen esivalta ja kenraalikuver-
nööri Göran Sperling olivat yrittäneet tahallisesti vaikeuttaa heidän kuninkaissa-
käyntiään ja heidät oli yritetty jopa ottaa hengiltä. Tämä ilmenee Moisanderin ja 
Hodarin allekirjoittamasta kirjeestä, joka on kopiona muiden 31-kohtaisen valitus-
kirjelmän kopioiden joukossa. Kappalaisen ja talonpojan kertomus tästä valitus-
matkasta on päiväämätön, mutta kirjeessä mainitaan, että tapahtumat ajoittuivat 
viime syksyyn 9. marraskuuta ja sen jälkeisiin päiviin.74

 Kappalainen ja inkeriläinen talonpoika (Jngriske bonden) valittivat sitä ”suurta 
väkivaltaa”, jota kenraalikuvernööri on harjoittanut heitä kohtaan kuninkaallisen 
majesteetin käskyjä vastaan. Muutamia päiviä tämän jälkeen 9. marraskuuta ken-
raalikuvernööri oli lähettänyt nimismiehen sekä aliupseerin kuuden sotilaan kans-
sa etsimään heitä. Sotilaita oli käsketty ampumaan näitä talonpoikien valtuutettuja 
ja lyömään heidät kuoliaaksi, ilmeisesti siinä tapauksessa, mikäli pidätetyt olisivat 
päässeet karkaamaan. Moisander ja Hodar olivat tämän takia joutuneet piilotte-
lemaan metsässä, kunnes tulivat Äyräpäähän odottamaan saadakseen elintarpeita 
Tukholman matkaa varten. Varattomuutensa takia talonpojat väittivät, etteivät pys-
ty toimittamaan niitä, mutta kuitenkin antoivat niitä jonkin verran. Moisander ja 
Hodar eivät kuitenkaan tienneet miten jatkaa matkaansa.
 Kappalainen ja talonpoika kertoivat olevansa ilahtuneita siitä, että kuningas oli 
lähettänyt Inkerinmaalle hovioikeuden asessoreita tutkimaan ne valitukset, joita ta-
lonpojat olivat esittäneet. Äyräpäässä he eivät katsoneet olevan muuta ulospääsyä ti-
lanteesta kuin vetoaminen komissioon, jotta saisivat suojelua väkivallalta. He eivät 
tosin pystyneet tulemaan Inkerinmaalle, joten he anoivat komissiolta lupaa matka-
passiin sekä jotakin keinoa matkustaa Tukholmaan. Moisander ja Hodar luottivat 
siis enemmän hovioikeuden presidenttiin kuin kenraalikuvernööriin, koska komis-
sio edusti heille suoraa väylää kuninkaan puheille. Tämä on ymmärrettävää, sillä 
epäluottamus kenraalikuvernööri Göran Sperlingiin oli tullut ilmi jo kirjeen alussa.

 74 Matthias Moisander ja Hodar Hodarinpoika kuninkaallisen hovioikeuden presidentille, ei päi-
väystä. Livonica II, vol. 209. RA. Seuraavat tiedot perustuvat tähän asiakirjaan, ellei ole toisin 
mainittu. Kirjeen kirjoittamisajankohtaa on vaikea määrittää tarkasti. Mitä todennäköisimmin 
on kyse vuodesta 1688, koska kirjeessä mainittu komissio vieraili Käkisalmen läänissä ja Inke-
rinmaalla syyskuussa 1688. Todennäköisesti kappalainen ja talonpoika yritettiin vangita kunin-
kaan 23.3.1688 maaherralle antaman käskyn mukaan. Kaarle XI:n käsky maaherralle, Tukholma 
23.3.1688. KA Reg.jälj. 1688, s. 164.
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 Kappalainen ja talonpoika olisivat mahdollisesti esittäneet asiansa suoraan ko-
missiolle, mikäli he olisivat tunteneet olonsa turvalliseksi ja matka Tukholmaan oli-
si perusteellisesti estynyt. Heidän toimintansa osoittaa sen, että talonpoikien ja pai-
kallisten viranhaltijoiden välillä ja jopa suhteessa kenraalikuvernööriin ei vallinnut 
kovin suurta luottamusta, vaikka valituksia toimitettiin myös kenraalikuvernööril-
le Narvaan. Kirjoitustaitoisena Moisander oli hyödyllinen Hodarin liittolainen ta-
lonpoikien ja erityisesti ortodoksitalonpoikien kokemien epäkohtien esiintuojana 
Ruotsin hallitsijalle. Tarvittaessa Moisander pystyi vetoamaan jopa kuninkaallisen 
hovioikeuden presidenttiin.
 Vuonna 1688 ennen vangitsemistaan talonpoika Hodar oli jättänyt kuninkaal-
le valituksen. Siinä hän toi esille sen, että kenraalikuvernööri Göran Sperling ja su-
perintendentti Johannes Gezelius eivät olleet totelleet kuninkaan määräyksiä. Päin-
vastoin he olivat kieltäneet venäläisiä pappeja toimittamasta jumalanpalveluksiaan. 
Vuonna 1687 Hodarin saavuttua Narvaan pappien valtuutettuna sihteeri Hofman 
oli uhkaillut häntä sanoen: ”Katso ettei sinun käy huonosti.”.75 Saman vuoden syk-
syllä tämä melkein toteutui, sillä he olivat luvanneet pidättää Hodarin keskiyöllä 
ja panna vankeuteen. Hodaria noutamaan lähetetyt sotilaat uhkasivat ottaa hänet 
hengiltä ja viedä vankilaan. Tämän johdosta suuri joukko talonpoikia alkoi pelätä ja 
karkasi rajan yli Venäjälle. Hodar ei ollut nähnyt muuta ulospääsyä kuin vetoamisen 
kuninkaaseen.
 Kenraalikuvernööri Göran Sperlingin määräyksestä kuulutettiin rahvaalle esi-
merkiksi ja varoitukseksi kaikilla käräjäpaikoilla 18.2.1690 kuninkaan 7.1.1690 päi-
vätty reskripti. Siinä ilmoitettiin, että kuningas oli tuominnut Matthias Moisanderin 
kapinan lietsojana elinkautiseen vankeuteen ja pakkotyöhön Pähkinälinnaan. Ho-
darin kuningas tuomitsi raipparangaistukseen ja sitten elinkautiseen pakkotyöhön 
kaularaudoissa Ivangorodin linnaan. Moisander oli elossa Pähkinälinnassa vielä ke-
säkuussa vuonna 1694 ja Hodar Narvassa marraskuussa vuonna 1696. Näiden kah-
den rahvaan valtuutetun myöhemmistä vaiheista ei ole tietoa. Kaksikon mukana ol-
lut Lassi Kärki asui vuoteen 1696 saakka Saarselän kylässä Toksovassa, mutta pakeni 
perheineen Savoon.76 Tällä tavalla ortodoksitalonpojat ja erityisesti suomenkieliset 
inkerikot ja vatjalaiset menettivät ne rahvaan edustajat, jotka olisivat kärkevimmin 
tuoneet esille ortodoksien uskontokysymyksen epäkohdat. Vaikka Ruotsin viralli-
nen suhtautuminen ortodokseihin oli ”suvaitsevaista”, niin pinnan alla vaikutti vielä 
Johannes Gezeliuksen toimeenpanema luterilaistamispolitiikka.

75 Lainaus on suomennettu ruotsinkielisestä tekstistä: ”se dig före at thet icke går illa med dig”. 
Livonica II, vol. 504. RA.

76 Hodar Hodarinpojan valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 14.2.1688). 
Livonica II, vol. 504. RA; Väänänen 1987, s. 242–243; Kepsu 1995, s. 102.
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4.3. Ortodoksitalonpoikien protestointi
 esivaltaa vastaan

4.3.1. Niskoitteleva yhteinen joukko

Inkerinmaan integroimisessa muuhun Ruotsin valtakuntaan tärkeällä sijalla oli sen 
väestön uskonnollinen yhdenmukaistaminen osaksi luterilaista kirkkoa. Tilanne oli 
samankaltainen kuin muissa Itämeren provinsseissa ja Lapissa. Väestön tuli omak-
sua ”oikea” luterilainen usko ja käyttäytyä kristillisesti. Uskonnollisessa opetuksessa 
kieli oli tärkeällä sijalla ja tavoite oli se, että väestö kunnioittaisi pyhäpäiviä, kävisi 
ahkerasti kirkossa ja ehtoollisella. Kristillisten tapojen juurruttaminen johti jopa pa-
kanallisuudeksi katsottujen tapojen poiskitkemiseen. Lapissa ruotsalainen esivalta 
turmeli pakanallisina pitämiään saamelaisten pyhiä paikkoja. Kun Ruotsissa alamai-
sista tuli tehdä ”parempia” kristittyjä, niin Lapissa ja Itämeren provinsseissa heistä 
piti tehdä ”oikeita” kristittyjä. Virolaisia ja liivinmaalaisiakin pidettiin eräänlaisina 
pakanoina. Ruotsin suurvallan joka alueella tuli vallita yhtenäinen uskonto ja kir-
kolliset menot, mikä oli hyvin merkityksellistä Ruotsin keskushallitukselle, jotta se 
pystyi hallitsemaan valtakuntaa. Nämä kaksi asiaa olivat se perusta, jolle koko yh-
teiskunta rakentui. Tämänkaltaisen yhtenäisyyden saavuttaminen oli vaikeaa Itäme-
ren provinsseissa, missä Ruotsin esivallan suurin huolenaihe oli paikallisen aatelin 
välinpitämättömyys talonpoikien uskonnollista elämää kohtaan. Ymmärrettävästi 
aateli ei ollut kiinnostunut talonpoikiensa aseman vahvistamisesta, missä ruotsalai-
sen esivallan propagoimalla uskonnollisuudella oli keskeinen sija.77

 Tunnustuksellisen yhtenäisyyden luomisessa Ruotsin valtakunnassa olennaises-
sa roolissa oli kirkkojärjestys ja vuoden 1686 kirkkolaki, joita noudatettiin kaikissa 
luterilaisissa seurakunnissa, myös itäisissä provinsseissa. Tarkoitus oli, että kirkolli-
set toimitukset suoritettiin oikein ja asianmukaisesti.78 Kiitos- ja rukouspäivät olivat 
tärkeitä uskonnollisen yhtenäisyyden luomisessa. Näinä päivinä julistetut pyhäpäi-
vän plakaatit toimivat myös kirkollisen esivallan taholta kontrollin luomisen väli-
neinä. Rahvaan oli elettävä plakaatin määräysten mukaan. Päätöksessään Kaarle XI 
painotti sitä, että kiitos- ja rukouspäivillä pyrittiin valtakunnan (Rijke) ja isänmaan 
(Fädernes land) hyvinvointiin, jotta sitä ei kohtaisi mikään onnettomuus. Niitä pi-
ti järjestää koko valtakunnassa ja sen alaisissa provinsseissa (alle dess underliggiande 

provincier). Plakaatin määräysten rikkomisesta rankaistiin.79 Tämä liittyi siihen, että 
uskonnolliset rikkomukset puhdasoppisessa valtakunnassa saattoivat johtaa Juma-
lan lähettämiin katastrofeihin, kuten sotaan, kulkutauteihin ja katovuosiin.80

 Luterilaiset jumalanpalvelukset on nähty myös välineenä, jolla on luotu ns. var-
haista kansallista identiteettiä alamaisten keskuuteen etenkin protestanttisessa Eng-

 77 Oja 2000, s. 68–69 ja 71–74; Eng 2001, s. 282–284.
 78 Kaarle XI:n päätös, Kungsör 5.4.1681, kuninkaan määräys kirkkojärjestyksen laatimisesta. KA 

Reg.jälj. 1681, s. 274.
 79 Kaarle XI kaikille piispoille ja superintendeille, Tukholma 31.1.1683, koskien rukouspäiviä. KA 

Reg.jälj. 1683, s. 77–78; Kaarle XI kaikille kuvernööreille ja maaherroille, Tukholma 31.1.1683, 
koskien rukouspäiviä. KA Reg.jälj. 1683, s. 79–79v; Kaarle XI kaikille piispoille ja superintendeil-
le, Tukholma 28.1.1686, koskien rukouspäivien viettämistä. KA Reg.jälj. 1686, s. 25–25v.

 80 Oja 2000, s. 17–18.
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lannissa, Alankomaissa ja Ruotsissa. Luterilaiset kirkot on katsottu tärkeiksi protes-
tanttisten arvojen levittäjiksi. On myös korostettu protestantismin yrittäneen luoda 
alamaisten keskuuteen ’isänmaanrakkautta’ varhaisella uudella ajalla ja erityisesti 
1700-luvulla.81 Yritettiinkö näillä keinoilla luoda tämänkaltaista ’kansallista’ identi-
teettiä ortodoksista uskoa tunnustavan väestön mieliin Inkerinmaalla? Lähteet eivät 
ainakaan kerro mistään ’isänmaanrakkauden’ luomisen yrityksestä, ellei ortodoksi-
väestön luterilaisiksi alamaisiksi houkuttelua tai käännyttämisyritystä lueta osaksi 
mainittua prosessia.
 Kirkkojen jumalanpalvelukset voi nähdä nimenomaan uskonnollisen kasvatuk-
sen välineenä, joka kohdistui seurakunnan jäseniin eli rahvaaseen. Tässä näkökul-
massa keskeinen huomio kohdistuu niihin päivittäisiin ja jatkuviin kontakteihin, 
joita papeilla oli kuulijoidensa kanssa. Näitä kontakteja oli varsinkin silloin kun 
kuulijoista haluttiin tehdä ns. hyviä kristittyjä.82 Kuitenkin luterilainen kirkollinen 
esivalta oli tekemisissä rahvaan kanssa muulloinkin kuin näissä ennalta järjestetyis-
sä kasvatustilaisuuksissa, joten tätäkään seikkaa ei voi jättää huomiotta tarkastel-
taessa luterilaisten pappien ja ortodoksitalonpoikien keskinäisiä kontakteja.
 Luterilaisen esivallan harjoittama uskonnollinen opetus tai kasvatus aiheutti kui-
tenkin vastarintaa ortodoksitalonpoikien ja erityisesti suomenkielisten ortodoksien 
eli inkerikkojen ja vatjalaisten keskuudessa. Vastarinta ilmeni niskoitteluna esival-
lan määräyksiä kohtaan. Se ei ilmennyt väkivaltaisuuksina, vaan ortodoksit kokoon-
tuivat pyhäpäivinä omiin kirkkoihinsa luterilaisten kirkkojen sijaan. He saattoivat 
jättäytyä pois luterilaisten pappien järjestämistä opetustilaisuuksista tai suorastaan 
piiloutua esivallan edustajien katseilta. Alvin Isbergin mukaan tilanomistajien sekä 
ortodoksisten inkerikkojen ja vatjalaisten ’pinnanalainen’ vastarinta olisi muuttu-
nut avoimeksi tiedon tsaarien nootista Kaarle XI:lle levitessä Inkerinmaalla. Isbergin 
mukaan tieto tsaarien nootista synnytti myös johtajia talonpoikien vastarinnalle. 
Huomattavampia heistä olivat venäläinen pappi Sidor ja talonpoika Fedor Fedorov 
eli jo aiemmin mainittu Hodar Hodarinpoika.83

 Nämä rahvaan vastarinnan ilmaukset on nyttemmin nostettu tutkimuksen koh-
teeksi. James C. Scott on käsitellyt tutkimuksissaan talonpoikien jokapäiväistä, kät-
kettyä vastarintaa, joka ilmeni mm. vääränä myöntyväisyytenä, teeskenneltynä tie-
tämättömyytenä, poisjättäytymisenä, näpistelynä tai sabotaasina. Taktikoinnin 
ilmausta saattoi olla myös talonpoikien typeräksi tekeytyminen ylempiensä edes-
sä. Myös E. P. Thompson on korostanut tämän nimettömän, ”pimeässä” suoritetun 
vastarinnan merkitystä. Rahvas ilmaisi tuntojaan teatraalisen symbolismin kaut-
ta, jonka tarkoituksena oli laskelmoidusti arvostella hallitsijoita. Kimmo Katajala 
on kattavasti käsitellyt talonpoikasen vastarinnan muotoja Käkisalmen Karjalassa 
1600-luvun lopulla.84

 Inkerikkojen ja vatjalaisten poisjättäytymisessä luterilaisesta kirkosta voidaan 
nähdä kätkettyä vastarintaa ja suunnittelua. Talonpoikien uskonnollisissa käytän-
nöissä jumalanpalveluksella oli merkittävä rooli. Esivallan uhmaaminen jättäyty-

 81 Laasonen 1967, s. 40; Black 1998, s. 56–64; Nordin 2000, s. 328–350; Ihalainen 2005, s. 2–3.
 82 Vrt. Oja 2000, s. 22–24.
 83 Isberg 1973, s. 109–110.
 84 Scott 1989, s. 5–8; Katajala 1994, s. 135–151; Thompson 1996, s. 68–69.
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mällä pois luterilaisesta jumalanpalveluksesta ja osallistuminen entisen tavan mu-
kaan ortodoksiseen jumalanpalvelukseen voidaan nähdä uskonnollisena protestina 
esivallan propagoimaa uutta maailmankuvaa vastaan. Ylempien arvostelu sai näin 
näkyvän, mutta osin passiivisen vastarinnan muodon. Vatjalaisten ja inkerikkojen 
niskurointi ei purkautunut väkivaltaiseksi vastarinnaksi. Opetustilaisuuksia vält-
tääkseen talonpojat painelivat mieluummin lähimetsiin. Painostuksesta huolimatta 
he jatkoivat vanhoja uskonnollisia käytäntöjään, kuten praasniekkoja ja paastoamis-
ta. He pitivät uskonnollisia symboleja ja kätkivät ne tilaisuuden tullen viranomais-
ten katseilta. Muutamissa kylissä inkerikko- ja vatjalaistalonpojat osoittivat selvää 
haluttomuutta omaksua luterilaista oppia, kuten Johannes Gezelius sai havaita kier-
tomatkallaan Inkerinmaalla vuonna 1684.85

 Johannes Gezelius teki tulkintoja lähinnä rahvaan pintatason käyttäytymisen 
perusteella. Oliko kyseessä talonpoikien suostuminen luterilaiseen uskoon vai vain 
taitava, pakon sanelema näytteleminen esivallan edustajien edessä? Mikäli päädy-
tään jälkimmäiseen tulkintaan, on edellisessä kyse selviytymisstrategiasta tilantees-
sa, jossa vaihtoehtona olisi ollut alistuminen esivallan mahdollisen väkivallan koh-
teeksi. Tavoittelivatko nämä ortodoksitalonpojat jotakin käytöksellään? Pyrkivätkö 
he muuttamaan esivallan edustajien asennetta näyttämällä näille, että painostustoi-
mista huolimatta talonpojat pystyivät pitämään vanhan uskontonsa ja uskonnol-
liset tapansa? Tämä selviää vain tarkastelemalla talonpoikaisen rahvaan käyttämiä 
erilaisia protestikäyttäytymisen muotoja.
 Vallanpitäjät osasivat erottaa rahvaan protestikäyttäytymisen muodot. Esival-
lan silmissä tämä käyttäytyminen näyttäytyi ”yhteisen joukon” niskurointina. Tuon 
ajan eliitin käsityksissä kansa oli enimmäkseen rauhallista ja tyytyi nelisäätyopin 
mukaiseen asemaansa yhteiskunnassa. Vastakohtana talonpojat saattoivat ryhtyä 
veriseen ja väkivaltaiseen protestiin, joka hävisi yhtä nopeasti kuin syntyi. Ylempien 
säätyjen käsitystä rahvaasta hallitsi tietty kaksijakoisuus. Toisaalta kansa oli helpos-
ti ohjailtavaa, pohjimmiltaan hyvää ja palvelunhaluista. Toisaalta kansa saattoi olla 
viekasta, epäluotettavaa ja moraalisesti alhaisella tasolla. Jälkimmäiseen käsitykseen 
säätyläinen päätyi, kun joutui rahvaan edustajan huijaamaksi. Eliitti katsoi, että lap-
senomainen rahvas tarvitsi suopean ylempisäätyisen kaitsijan ohjausta.86

 Voisiko tästä protestikäyttäytymisestä tehdä päätelmiä siitä mihin rahvaan iden-
titeetti olisi saattanut perustua varhaisella uudella ajalla? Protestanttisessa Euroo-
passa luterilaisella uskonnolla on todettu olleen vahva sijansa identiteetinraken-
tumisessa. Mutta entä kun kyseessä oli vierasuskoinen etninen vähemmistö, jonka 
uskonnolliset traditiot poikkesivat suuresti niin luterilaisen Ruotsin eliitin kuin ala-
maistenkin uskonnollisista käytänteistä? Voisiko tämän ortodoksisen vähemmistön 
vastareaktioista luterilaiseen uskonnolliseen painostukseen päätellä jotain identitee-
tin rakentumisen perusteista? Näihin kysymyksiin voivat vastata vain rahvaan edus-
tajat aikalaislähteisiin jättämiensä jälkien kautta. Ensin on kuitenkin syytä luoda sil-
mäys niihin arkipäivän protestin muotoihin, joilla rahvas saattoi ilmaista tuntojaan 
ylempiään kohtaan.

 85 Superintendentti Johannes Gezeliuksen tarkastuskertomus Kaarle XI:lle 21.11.1685 ”Diarium 
Visitationis Ingro-wadiacae Anno 1684”. Livonica II, vol. 202. RA.

 86 Englund 1989, s. 90–102; Villstrand 1992, s. 28–29; Lindberg 2006, s. 157–159.
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4.3.2. Sanat ja eleet vastarinnan muotona

Inkerinmaan käräjäpöytäkirjoissa ei ole säilynyt paljoakaan talonpoikien puhetta. 
Muutamat harvat lausahdukset on kirjattu pöytäkirjaan ruotsiksi. Tilanne on tältä 
osin vielä huonompi kuin Käkisalmen läänin käräjäpöytäkirjoissa, joissa on säilynyt 
pieniä katkelmia talonpoikien puheesta, joka on kirjattu toisinaan myös suomeksi. 
Talonpojan vei yleensä käräjille solvaaminen ulosoton ja verorästien keruun yhtey-
dessä. Verovoudit, lautamiehet, kirjurit ja nimismiehet saivat kuulla olevansa esim. 
koiria, kelmejä, hovin varkaita, omaisuuden syöjiä jne. Säätyläisen nimittelystä ja 
uhkailusta talonpoika sai yleensä kunnianloukkaussyytteen. Yleensä solvaukset ei-
vät kohdistuneet mihinkään tiettyyn säätyläisryhmään.87

 Inkerinmaan käräjäpöytäkirjoissa esiintyy haukkumaniminä ”kelmi”, ”koi-
ra”, ”varas”, ”ilkeä sälli” ja ”piru”.88 Toukokuussa 1688 Kaprion ortodoksisen seura-
kunnan jumalanpalveluksessa lautamies Conradt Mironof oli tarttunut pappi Ivan 
Michailofi a rinnuksista ja nimittänyt tätä piruksi (djävul). Saman vuoden elokuussa 
kenraalikuvernööri Göran Sperling oli saanut kuulla kunniansa. Nevanlinnassa raa-
timies Hinrich Blankenhagenin talossa venäläinen pappi Sidor Sissof oli herjannut 
läsnäolijoiden kuullen kenraalikuvernööriä sanoilla; ”kovaniskainen herra, epäoi-
keudenmukainen herra ja kiero herra”.89

 Myös eleillä voitiin ilmaista halveksuntaa tai loukata jotakin henkilöä. Venäläinen 
pappi Ivan Michailof oli vastaamassa seurakuntalaistensa valituksiin Kaprion lää-
nin käräjillä toukokuussa 1688. Papin ja seurakuntalaisten välillä oli ollut hankausta 
jo monta vuotta. Ivan Michailofi n väitettiin monesti käyttäytyneen sopimattomas-
ti seurakuntalaisiaan kohtaan. Talonpoika Steppan Michailof Kostlovan (Gostilowa) 
kylästä väitti, että Steppanin veljen hautajaisissa Ivan oli lyönyt erästä Korkalaista ta-
lonpoikaa ja ottanut häneltä hatun päästä. Ilmiantoa ei kuitenkaan voitu todistaa, 
koska asianomistaja ei ollut saapunut käräjille.90 Voidaanko kyseinen hatun riisto 
tulkita siten, että pappi näin ojensi talonpoikaa jonkun kiistan takia? Vai oliko kyse 
pelkästään hyvien tapojen opettamisesta hautajaisissa? Pyrkikö pappi Ivan Michai-
lof osoittamaan oman paikkansa seurakunnassa pakottamalla talonpojan paljasta-
maan päänsä edessään? Opollian ortodoksiseurakunnan venäläinen pappi Jeftisei 
Nesterof haastoi käräjille ratsumies Gabriel Anderssonin kesällä 1700. Keskipäivän 
aikaan Gabriel oli ratsastaen lähtenyt krouvista, ilmeisesti juovuspäissään. Matkal-
la hän kohtasi erään tilan portilla pappi Jeftisein. Gabriel kirosi pappia ja hyökkäsi 
häntä kohti. Ratsumies tempasi papilta myssyn päästä ja heitti sen maahan. Gabriel 
ei tullut käräjille vastaamaan, joten hän sai sakkoa yhden taalarin hopearahaa.91

 Voidaanko Gabriel Anderssonin käyttäytyminen tulkita juopuneen rähinöinnik-
si vai sisältyikö siihen muita ulottuvuuksia? Miksi Gabriel ei vahingoittanut pappia, 
vaan vain riisti hänen papinpäähineensä. Käräjäpöytäkirjasta ei ilmene, saiko pappi 
vammoja Gabrielin hyökkäyksen vuoksi ja oliko ratsumies todella juovuksissa? Jos 

 87 Katajala 1994, s. 140–151.
 88 Sanat on suomennettu käräjäpöytäkirjan ruotsinkielisestä tekstistä.
 89 Kaprion läänin ylimääräiset käräjät 28. ja 29.5.1688. s. 150v-151. hh 5; Pähkinälinnan läänin 

käräjät, 25.–27.9.1688. s. 65-65v. kkk 4.
 90 Kaprion läänin ylimääräiset käräjät, 28. ja 29.5.1688. s. 153. hh 5.
91 Jaaman läänin kesäkäräjät, 25.–30.6.1700. s. 196–197. ff 13.
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pitäydytään ensimmäiseen vaihtoehtoon, ratsumiehen hyökkäys oli vain affektiivi-
nen päähänpisto.92 Voidaan päätyä myös toisenlaiseen tulkintaan. Pään paljastami-
nen oli alamaisuuden osoitus ylempisäätyisen edessä. Tämä oli sitä suurempi louk-
kaus pappia kohtaan, koska tämä edusti papistoa ja päähineen voidaan katsoa olleen 
tämän aseman symboli. Pakottamalla papin paljastamaan päänsä Gabriel myös il-
maisi, että hän piti pappia alempiarvoisena kuin itseään. Tapausta voi tarkastella 
myös tahallisena papin arvon riistona.
 Hatulla oli varhaisen uuden ajan yhteiskunnassa tärkeä symbolinen merkitys. 
Tämä saattoi tulla esiin herrasväen ja talonpoikien välisissä konfl ikteissa. Inkerin-
maalla väkivaltaiset amtmannit ja arrendaattorit olivat tuon tuosta välienselvittelys-
sä talonpoikien kanssa. Vuonna 1692 Nevan suistossa sijainneen Gudilovan hovin 
omistajan Ewa Furumarkin nuori vävy Fredrich Schwombler von Lossenon jou-
tui riidassa talonpoikien kanssa alakynteen. Heikki Lipponen ja Matti Haikara oli-
vat suuttuneet nuoren vävyn komentelusta niin, että riisuivat äestyksessä hevosensa 
valjaista. Matti sanoi ottamatta hattua päästään Fredrich Schwomblerille: ”Mikä sie 
olet sanomaan miulle, milloin hevoseni valjaista riisun”. Silloin Schwombler antoi 
kepillä Matille muutaman iskun selkään. Matti hermostui tästä ja alkoi seivästappe-
lun vävyn kanssa. Matti otti kiven maasta ja huusi: ”Sie Liivinmaan kelmi, mie kyllä 
siut saan, täällä on miehiä ja siellä on miehiä, mutta sie mies olet vain poika … ren-
ki.”  Heikki ja Matti ajoivat Schwomblerin Nevan rantaan, josta tämä kuitenkin pää-
si veneellä karkuun. Käräjien kuulustelussa talonpojat väittivät vävyn lyöneen heitä 
kepillä ruokatauolla, niin että keppi katkesi. Heikki ja Matti vannoivat syyttömyyt-
tään, eikä jutun käsittely jatkunut enää käräjillä.93

 Talonpojat pääsivät yllättävän vähällä, sillä herrasväen nimitteleminen oli aika-
kauden huomioon ottaen oikeuden silmissä hyvin tuomittava teko. Päänsä paljas-
tamatta jättäminen ylempänsä edessä ja kaiken lisäksi tämän arvon alentaminen 
kutsumalla Schwombleria pojaksi ja rengiksi oli erityisen julkeaa. Alentamalla ar-
vostetun talonpoika tavoitteli kohteen kunnian riistämistä, mikä teki siitä vähem-
män pelottavan. Hatun päässä pitäminen esivallan edustajan eli hovin vuokraa-
jan edessä oli merkittävä ele. Varhaisen uuden ajan sääty-yhteiskunnassa hattu oli 
merkittävä henkilön sosiaalisen aseman osoittaja. Hatun päässä pitäminen ja sen 
pois ottaminen oli sidoksissa sosiaaliseen arvoasteikkoon. Hattu edusti vapautta ja 
sen pois ottaminen ylempänsä läsnäollessa edusti alamaisuutta. Matti ja Heikki pi-
tivät hattunsa päässä osoittaen olevansa vapaita miehiä eikä alamaisia. Se oli voi-
makas protesti, jonka kautta talonpojat viestittivät, etteivät tunnustaneet Fredrich 
Schwombleria isännäkseen.94 Protestointi oli yksittäisten talonpoikien suorittamaa, 
eikä sillä näyttäisi olleen kollektiivista luonnetta. Kuitenkin yksittäisten talonpoi-
kien arkipäiväinenkin vastarinta voi viestittää laajemman talonpoikaisen yhteisön 
tunteita ylempiään kohtaan, vaikka vastarinta olisi satunnaista eikä sillä olisi organi-
soituja muotoja.95

 92 Affektiivisuuden käsitteestä ks. Renvall 1949, s. 35–43 ja s. 192–193.
 93 Kepsu 1995, s. 102.
 94 Bahtin 1979, s. 512 ja 845–846; Englund 1996, s. 176–178 ja 251–254.
 95 Scott 1985, s. 289–303; Villstrand 1992, s. 30. Ks. yhteiskunnallisen alistussuhteen kääntämisestä 

ylösalaisin Le Roy Ladurie 1990, s. 117–118; Burke 1994 (1978), s. 185–191; Katajala 2005, 
s. 65–68.
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4.3.3. Pyhäpäivänrikkomukset

Inkerinmaan ortodoksinen talonpoikainen rahvas ei alistunut uskonnolliseen pai-
nostukseen nurisematta. Ortodoksien kieltäytyminen luterilaisen kirkon jumalan-
palveluksesta pyhäpäivänä oli vahva protesti, mihin ruotsalainen esivaltakin kiin-
nitti huomiota. Käräjillä tätä ilmiötä käsiteltiin pyhäpäivänrikkomuksina. Esivallan 
käräjillä esiintuomat pyhäpäivärikkomukset keskittyivät Kaprion lääniin. Niskoit-
telu jatkui vuodesta toiseen, vaikka esivalta muistutti käräjillä kenraalikuvernöö-
rin Narvassa 12.5.1684 päiväämästä plakaatista, jonka mukaan inkerikkojen ja vat-
jalaisten tulisi käyttää luterilaisia pappeja ja seurakuntia kirkollisiin toimituksiin. 
Suomalaisten (luterilaisten) pappien olisi suostuteltava (tilltala) ja valmisteltava 
(preparera) niin kutsutut inkerikot ja vatjalaiset vastaanottamaan luterilainen us-
ko.96 Plakaatin kaunistelevasta kielenkäytöstä huolimatta kysymys oli ilmeisen vaka-
vasta pyrkimyksestä käännyttää kyseinen väestöryhmä luterilaisuuteen.
 
Taulukko 2. Kaprion läänissä ortodokseja vastaan nostetut pyhäpäivänrikkomus-
kanteet sekä kantajat vuosina 1684 –1699.97

Vuosi ortodok-
sien pois-
saolo 
luteril. 
jumalanp.

vanha-
uskov. 
poissolo 
luteril. 
jumalanp.

poissaolo
 käräjiltä, 
 haaste 
poissaolos-
ta luteril. 
jumalanp.

poissa
luteril. 
jumalanp.
arkityön
takia

Yht. Kantaja:
Esivalta

Kantaja:
ortod.

Yht.

1684 3 3 3 3

1685 2 2 2 2

1686 2 2 1 5 5 5

1687 1 1 2 2 2

1688 4 1 1 6 5 1 6

1689 1 1 2 2 2

1690 1 2 3 6 6 6

1691 1 1 1 1

1692 1 1 1 1

1694 1 1 1 1

1696 2 2 4 4 4

1697 3 3 3 3

1698 1 2 3 3 3

1699 2 2 2 2

Yht. 19 10 4 8 41 39 2 41

 

 96 Esim. Ivangorodin läänin talvikäräjät, 9.6.1684. s. 1. ff.b; Kenraalikuvernööri Göran Sperling 
kuninkaalle 19.1.1687. Livonica II, vol. 187. RA.

 97 Kaprion läänin käräjäpöytäkirjat vuosilta 1684–1699. hh 1–hh 16.
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Pähkinälinnan läänistä oli vain yksi tapaus vuodelta 1687. Liissilän seurakunnan 
kirkkoherra Sarkovius valitti, että inkerikot eivät tulleet rukouspäivänä luterilaiseen 
kirkkoon. Kaprion läänissä vuosina 1684  –1699 nostettiin ortodokseja vastaan yh-
teensä 41 kannetta. Pääosaan kanteista oli syynä ortodoksien poissaolo luterilaisen 
kirkon jumalanpalveluksista. Ortodoksitalonpojat olivat jääneet pois luterilaisesta 
jumalanpalveluksesta tai menneet ortodoksisen kirkon järjestämään jumalanpalve-
lukseen. Kahdeksassa tapauksessa kanteen syynä oli työn tekeminen pyhäpäivänä. 
Ortodoksit vanhauskoiset eli. ns. raskolnikit98 joutuivat käräjille kymmenen kertaa. 
Syynä oli samoin poissaolo luterilaisista kirkonmenoista. Neljä kertaa talonpojat jäi-
vät pois käräjiltä, vaikka olivat saaneet haasteen pyhäpäivänrikkomuksesta.
 Syytteitä nostettiin eniten vuosina 1684  –1690. Vuosina 1688 ja 1690 ortodoksit 
olivat käräjillä kuusi kertaa pyhäpäivänrikkomuksesta. Vuosikymmenen alun hil-
jaiselon jälkeen kanteiden määrä kasvoi, mutta ei niin paljon kuin edellisen vuosi-
kymmenen lopulla. Erikoinen piirre oli se, että vanhauskoisiin kohdistetut käräjät 
lisääntyivät 1690-luvun lopulla. Ei ole varmuutta, oliko siihen syynä lahkon leviä-
minen Ruotsin puolelle vai viranomaisten tiukentunut kontrolli. Kyse oli pikem-
minkin siitä, että eräät ortodoksiset vanhauskoiset eli raskolnikit pakenivat vainoa 
Ruotsin puolelle. Lahko ei hyväksynyt Moskovan patriarkka Nikonin liturgisten 
tekstien uudistamisen pohjalta annettuja uusia määräyksiä. Nämä ortodoksit eivät 
suostuneet luopumaan vanhoista tavoistaan, mistä venäläiset viranomaiset sääti-
vät ankarat rangaistukset. Lisäksi vanhauskovaiset houkuttelivat luterilaisia käänty-
mään lahkonsa uskoon, mikä oli luterilaisen esivallan taholta hyvin tuomittavaa.99

 Lähes kaikki kanteet ortodokseja vastaan olivat esivallan nostamia. Luterilai-
set talonpojat eivät ilmiantaneet ortodokseja. Nimismiehet haastoivat ortodokse-
ja käräjille 17 kertaa (41 % kanteista). Kirkkoherrat haastoivat 12 kertaa (29 %) eli 
toiseksi eniten. Yleensä papeilta tulleita haasteita oli 6 kappaletta (14,5 %). Kruu-
nunvouti ja muut kruunun virkamiehet nostivat kanteen neljä kertaa. Myös kaksi 
ortodoksia oli haastanut uskonveljensä käräjille. Jaama-Ivangorodin tuomiokunnan 
käräjillä kannettiin ortodokseja vastaan pyhäpäivänrikkomuksesta vain kolme ker-
taa. Kanteet nostettiin vuosina 1687, 1692 ja 1698. Ne koskivat poissaoloa kirkosta 
yleisenä rukouspäivänä. Kantajina toimivat kappalaiset ja nimismies. Vuoden 1698 
tapauksessa venäläinen tiakka oli kydöttänyt naurismaata rukouspäivänä jumalan-
palveluksen aikaan. Asian toi ilmi käräjillä nimismies. Nämä olivat ainoat pyhäpäi-
vänrikkomusta koskevat jutut vuosien 1684  –1698 aikana Jaaman ja Ivangorodin 
lääneissä.
 Käräjäpöytäkirjojen antamien tietojen kohdalla törmätään havaittujen ilmiöi-
den yleistettävyyden ongelmaan. Kuinka esivallan kirjaamia tietoja ortodoksien py-
häpäivänrikkomuksista voidaan yleistää laajaksi ilmiöksi? Oliko niitä enemmän 
kuin käräjäpöytäkirjoissa ilmoitettiin? Uskontopolitiikan taustaa vasten tarkasteltu-
na esivalta varmasti kirjasi kaikki pyhäpäivänrikkomukset, jotka se sai tietoonsa ja 
jotka ilmiannettiin käräjille. Toisaalta esivallan kontrolli ei varmasti ulottunut kaik-
kialle. Tässä onkin kyse enemmän ortodoksitalonpoikien reaktioiden tarkastelusta 
suhteessa esivallan harjoittamaan luterilaistamiseen. Aineiston kvalitatiivinen mer-

 98 Ks. Crummey 1970, s. 3–6.
 99 Crummey 1970, s. 3–10; Tšernjakova 1994, s. 221–224; Katajala 1995, s. 184–185.
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kitys nousee tärkeimmäksi tekijäksi. Marko Nenosen mukaan jonkin talonpoikien 
kulttuurin osa-alueen kirjoa ja sen laajuutta tai pienuutta on vaikea nähdä käräjä-
pöytäkirja-aineiston perusteella siinäkin tapauksessa, kun se on ollut laajalle levin-
nyttä, koska pöytäkirjat olivat eliitin laatimia.100

 Inkereen pogostassa Liissilän seurakunnan kappalainen ilmiantoi ne ”inkeriläi-
seen kansakuntaan” kuuluneet (Jngerska Nation), jotka jäivät pois luterilaisen kir-
kon jumalanpalveluksesta rukouspäivänä vuonna 1687. Käräjille saapui kaksi ilmi-
annettua talonpoikaa rahvaan valtuutettuina. He ilmoittivat talonpoikien menneen 
mieluummin omaan ortodoksikirkkoonsa. Tuomari kysyi kappalaiselta, eikö ku-
kaan tiedottanut talonpojille esivallan säädöksistä ja määräyksistä? Tämä ei tiennyt 
muusta tiedotetun kuin kuninkaan pyhäpäivänrikkomusta koskevasta plakaatista. 
Vaikka tuomarin mukaan ”saman kansakunnan” (samma Nations) uskonnonhar-
joitus oli ollut esivallan tarkan kontrollin alaisena, ei ole voitu tosiasiassa tietää, mitä 
määräyksiä he ovat vastaanottaneet. Siksi tuomari katsoi tarpeelliseksi, että kappa-
lainen tekee asiasta tarkemman selvityksen seuraaville käräjille.101

 Kontrolli rahvaan kirkollisen käyttäytymisen suhteen oli kuitenkin kireää. Vuon-
na 1687 Ivangorodin läänin talvikäräjillä kaksi kappalaista esitti kirkkoherra Johan 
Schoppiuksen puolesta listan niistä henkilöistä, jotka olivat olleet poissa kirkosta 
viimeisimpänä rukouspäivänä ja siten pitäytyneet ortodoksisessa uskonnossa. Neljä 
paikalla ollutta talonpoikaa olivat olleet kaikkina rukouspäivinä ”venäläisessä kir-
kossa” (Ryska kyrkian) eli ortodoksikirkossa. Muut esiin huudetut listan 11 talon-
poikaa eivät olleet paikalla. He saivat kukin sakkoa kolme taalaria hopearahaa.102

 Samoin vuonna 1692 Jaaman läänissä Sakoritsan (Saguritz) ja Rägilovon (Ragu-

lofwa) kylien ”venäläiset talonpojat” (Ryske Bönderne) eivät olleet totelleet esivallan 
määräyksiä ja olivat olleet poissa luterilaisesta kirkosta rukouspäivänä. Talonpoikien 
perustelut poissaoloon olivat moninaiset. Sentka Lukinof väitti olleensa yksin koto-
na sairaana. Jgnar Stancof sanoi etsineensä varastettua hevostaan. Petruska Fedotin 
väitti olleensa ostamassa hevosta toisella puolella Kupanitsaa. Kaksi talonpoikaa sa-
noi olleensa kalassa. Tuomari määräsi Sakoritsan talonpojille 40 markan sakon ku-
ninkaan plakaatin 11. kohdan rikkomisesta. Tuomio muutettiin raipparangaistuk-
seksi, koska talonpojilla ei ollut varaa maksaa sakkoja. Rägilovon talonpojat olivat 
poissa käräjiltä, joten tuomari langetti heille kullekin kolmen markan sakon.103

 Tuuterin pogostassa Tyrön seurakunnan kirkkoherra Petrus Masalinus esitti ni-
mismies Baggen laatiman listan muutamista ortodokseista (ryssar), jotka kulunee-
na vuonna 1694 olivat olleet poissa jumalanpalveluksista rukouspäivinä. Talonpojat 
olivat Liihan (Liha), Haapajoen (Hapaioki), Camnaisin ja Kirppulan (Kirpula) ky-
listä. Talonpojat olivat läsnä käräjillä ja esittivät kaksi Worbon venäläisen seurakun-
nan papin laatimaa venäjänkielistä papintodistusta, että he olivat olleet läsnä venä-
läisessä kirkossa. Koska kukaan ei osannut selvittää kirjeen sisältöä, tuomari käski 

 100 Nenonen 1995, s. 150–156.
  101 Inkereen, Slavankan ja Liissilän kirkkopitäjien sekä Lopin ja Järvisaaren pogostojen kesäkärä-

jät 30.–31.8. ja 1.–3.9.1687. s. 166v–167. kkk 3. Samoilla käräjillä kappalainen valitti siitä, että 
samat ”kreikkalaisen uskonnon inkerikot” (Ingriker af Gräkiske Religion) eivät olleet osallistu-
neet pappilan kunnostamiseen. s. 167.

 102 Ivangorodin läänin talvikäräjät 17.–21.1.1687. s. 10v–11. ff 1.
 103 Jaaman läänin talvikäräjät 26.–29.1.1692. s. 66–68. ff 5.
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talonpoikia esittämään kirjeen seuraavilla käräjillä käännettynä jollekin tunnetulle 
kie lelle.104

 Ortodoksisen seurakunnan työntekijä saattoi uhmata esivaltaa avoimesti. Ni-
mismies Adam Lind ilmiantoi tiakka Micola Andreofi n kesällä 1698. Tämä Opollian 
venäläisen seurakunnan tiakka kydötti naurismaatansa jumalanpalveluksen alussa 
pyhäpäivänä. Nimismiehen ja tiakan käsitykset asian oikeasta laidasta olivat ilmisel-
västi ristiriitaiset. Nimismies vaati Micola Andreofi lle rangaistusta pyhäpäivänrik-
komuksesta. Tiakka väitti vastaan ja sanoi olleensa pellolla etsimässä kadonneita kä-
sineitään!105 Kydöttikö tiakka peltoa vai etsikö käsineitään, on kuitenkin toissijaista. 
Keskeistä on Micola Andreofi n oleskelu pellolla jumalanpalveluksen aikana. Täten 
tulkittuna tiakan toiminta saa avoimen protestoinnin sävyn.
 Viimeisin käräjäpöytäkirjoihin kirjautunut ortodoksitalonpoikien pyhäpäivän-
rikkomus oli Pähkinälinnan läänistä vuodelta 1699. Tyrön kirkkoherra Petrus Ma-
salinus ilmoitti käräjillä luettelon ortodoksitalonpojista, jotka ovat olleet poissa kir-
kosta rukouspäivinä. Kuitenkin osalla talonpojista oli Tuuterin vapaaherrakunnan 
ja seurakunnan kirkkoherran Adam Falckin todistus siitä, että he olivat olleet läsnä 
Tuuterin kirkossa. Muilla talonpojilla oli venäläisen papin todistus, jonka mukaan 
nämä olivat Worbon venäläisen seurakunnan kirkossa rukouspäivinä. Näiden pa-
pintodistusten nojalla talonpoikia ei rankaistu. Worbon ortodoksisessa kirkossa ol-
leet talonpojatkaan eivät saaneet rangaistusta.106

 Käräjäpöytäkirjojen perusteella jotkut esivallan käyttämät ilmaisut väestöryh-
mistä olivat laaja-alaisia kuten ”inkeriläinen kansakunta”, mutta sillä viitattiin ilmi-
selvästi ortodokseihin, luultavasti inkerikkoihin ja vatjalaisiin. Sen on varmaa, että 
he olivat ainakin mukana ortodoksitalonpojissa, joita syytettiin pyhäpäivänrikko-
muksista. On kuitenkin huomioitava, että kyseistä käsitettä käytettiin kun puhuttiin 
ortodokseista, jotka olivat ruotsalaisen esivallan erityisen tarkkailun alaisena. Muu-
ten Ruotsin kuningas Kaarle XI korosti, että ”oikeat venäläiset” saivat nauttia us-
konnonvapaudesta. Inkerikot ja vatjalaiset eivät kuuluneet tähän kategoriaan, koska 
kuninkaan mukaan he olivat olleet alun perin luterilaisia, jotka oli käännytetty orto-
dokseiksi.107 Tämä käsitys oli yhteneväinen Johannes Gezeliuksen ajatusten kanssa. 
Tässä ”inkeriläisen kansakunnan” määritelmässä eivät olleet mukana Inkerinmaan 
luterilaiset asukkaat. Yleisesti ottaen näistäkin tapauksista ilmenee se laaja käsittei-
den kirjo, joita käytettiin Inkerinmaan ortodoksista asukkaista. ”Inkeriläisen kansa-
kunnan” käsitteeseen luettiin myös varsinaisen käännytyspolitiikan kohteena elä-
neet inkerikot ja vatjalaiset.

 104 Tuuterin vapaaherrakunnan käräjät 3.–7.9.1694. s. 264–265. kkk 9.
 105 Jaaman läänin kesäkäräjät, 20.–27.6.1698. s. 226. ff 11.
 106 Tuuterin pogostan kesä- ja syyskäräjät 13.–25.9.1699. s. 553. kkk 15.
 107 Kaarle XI:n päätös 11.11.1686. Livonica II, vol. 504. RA. Kuningas nimittää ortodoksisia ala-

maisia seuraavasti: ”[…] Wåra undersåtare af den Ryske eller Grekiske Religionen […]”.
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4.3.4. Kaprion läänin ortodoksitalonpojat niskuroivat

Suurin osa pyhäpäivänrikkomuksina ilmenneistä poissaoloista luterilaisista kirkois-
ta tapahtui Kaprion läänissä. Talonpojat protestoivat kyseisessä läänissä muulloin-
kin kuin pyhäpäivinä esim. jättäytymällä pois luterilaisten pappien järjestämistä 
opetustilaisuuksista. Kaprion läänissä ortodoksitalonpoikien niskurointi näyttäisi 
olleen laajempaa kuin Ivangorodin, Jaaman ja Pähkinälinnan lääneissä. Ainakin sii-
tä on jäänyt enemmän jälkiä Kaprion tuomiokunnan käräjäpöytäkirjoihin.
 Kaprion läänissä Samoskoin pogostassa ortodoksitalonpojat eivät menneet He-
vaan luterilaiseen kirkkoon ensimmäisenä rukouspäivänä vuonna 1684. Käräjillä 
kruununvouti Daniel Kremer esitti kirkkoherra Andreas Kexleruksen puolesta oi-
keudelle listan talonpojista, jotka olivat syyllistyneet tähän rikkomukseen. Heiltä 
kysyttiin, miksi he eivät tulleet Hevaan luterilaiseen kirkkoon ja täten vastustivat 
esivallan määräyksiä? Läsnäolevat talonpojat vastasivat yksimielisesti, että he olivat 
Kerpovitsan (Gerkiske) ja Kaporkan (Gapurgiske) ortodoksikirkoissa. Mattfe Step-
panof Siskiman kylästä perusteli talonpoikien niskurointia sillä, että he eivät halun-
neet luopua esi-isiensä uskosta. Kuulustelun jälkeen tuomari kehotti kaikkia venäjän 
kieltä taitamattomia pysymään luterilaisessa seurakunnassa. Kuitenkaan ortodoksi-
kirkossa olleita ei sakotettu, vaan niitä, jotka olivat poissa niin luterilaisesta kuin or-
todoksisesta kirkosta rukouspäivänä. Talonpoikien selitykset kirkosta poissaoloon 
vaihtelivat ’suuresta köyhyydestä’ ja sairaudesta aina huonoihin säihin ja kulkuyhte-
yksiin.108

 Samoilla käräjillä tuli hyvin esiin se, että talonpoikien puhuma kieli oli ratkaise-
va tekijä siinä, kumpaan seurakuntaan, luterilaiseen vai ortodoksiseen, heidän ole-
tettiin esivallan mielestä kuuluvan. Venäläinen talonpoika Semen Gaurilof joutui 
käräjille siitä syystä, että tämän suomea puhuva talonväki ei ollut ensimmäisenä ru-
kouspäivänä luterilaisessa kirkossa. Semen armahdettiin sakoista, mutta oikeuden 
tuomari korosti sitä, että suomea puhuvat venäläiset ja inkeriläiset pyritään ohjaa-
maan luterilaisen kirkon jäseniksi. Kansan tai etnisen ryhmän nimikkeellä ei ollut 
tässä määrittelyssä merkitystä, ainoastaan kunkin yksilön puhumalla kielellä.109

 Levotonta oli myös Länsi-Kargalin pogostassa, erityisesti Karstalan (Kastala) ja 
Kopanetsan (Kopparitz) kylissä. Kylien talonpojat eivät saapuneet rukouspäivänä 
luterilaiseen kirkkoon. Talonpojat eivät myöskään olleet paikalla seudulla toimeen-
pannussa väestön erottelutilaisuudessa, vaan kehottivat myös naapurikylien asuk-
kaita pitämään kiinni ortodoksisesta uskonnostaan. Samat talonpojat olivat kiertä-
neet ympäri Inkerinmaata julistamassa, että heillä on kruununvouti Kremerin näille 
kylille antama vapauskirja uskonnon harjoitukseen.110

 Käräjillä Karstalan ja Kopanetsan talonpojat kielsivät Hevaan luterilaisen seu-
rakunnan kirkkoherra Andreas Kexleruksen valituksen ja väittivät olleensa järvellä 
kalastamassa väestön erottelun aikaan. Vapauskirjastakaan he eivät tienneet mitään, 

 108 Kaprion ylimääräiset käräjät 29.–30.5.1684. s. 148–153. hh 1. Käräjien pöytäkirjassa ei kertaa-
kaan mainita, ovatko talonpojat inkerikkoja. Päätelmä perustuu talonpoikien venäjän kielen 
taitamattomuuteen.

 109 Kaprion ylimääräiset käräjät 29.–30.5.1684. s. 189. hh 1.
 110 Kaprion läänin käräjät 1.–5.7.1684. s. 240–241. hh 1.
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vaan sanoivat Fedor Kuisminin säilyttävän sitä Karstalan kylässä. Kuitenkin talon-
poikien lausuman jälkeen Fedor astui esiin ja toimitti vapauskirjan oikeudelle. Fe-
dor halusi antaa kirjeen suoraan oikeudelle, eikä lautamiehen kautta, koska pelkäsi 
väkivaltaa. Hän oli kuullut talonpoikia laitettavan rautoihin ja pahoinpideltävän.111

 Miksi talonpojat sanoivat omistavansa ”vapauskirjan”, joka antoi heille oikeuden 
ortodoksisen uskonnon harjoitukseen? Käräjäpöytäkirja ei anna tähän suoraa vas-
tausta. Väite kruununvoudin myöntämästä ”vapauskirjasta” tuntuu absurdilta, kos-
ka ruotsalaiset paikalliset viranomaiset olivat niitä henkilöitä, joiden tuli huolehtia 
uskontopolitiikan paikallisesta toteuttamisesta. Tämänkaltainen kruununvoudin 
toiminta olisi ollut rajua poikkiteloin asettumista Ruotsin virallista uskontopoli-
tiikkaa vastaan. ”Vapauskirjan” sisällöstä käräjäpöytäkirjat eivät anna mitään tietoa, 
ainoastaan sen, että talonpoika Fedor toimitti sen suoraan käräjille. Kysymys voisi 
olla siitä, että venäjänkieliset ortodoksit olisivat saaneet tällaisen asiakirjan kruu-
nunvoudilta, jotta heitä ei olisi sekoitettu inkerikkoihin ja vatjalaisiin. Kysymys olisi 
ollut venäjänkielisten ortodoksitalonpoikien erillisoikeuksien korostamisesta. Kärä-
jäpöytäkirja ei kuitenkaan mainitse suoraan olivatko talonpojat suomen- vai venä-
jänkielisiä ortodokseja.
 Vuonna 1685 Kaprion läänin inkerikot niskuroivat esivallan määräyksiä vastaan. 
Peräti 39 inkerikkoperhettä Kattilan, Kaprion, Soikkolan ja pienen Klopitsan seura-
kunnista jättäytyi pois luterilaisen kirkon jumalanpalveluksesta rukouspäivänä. In-
kerikkoja oli varoitettu useasti kuninkaallisen plakaatin määräyksien rikkomisesta. 
Käräjillä he vastasivat tuomarille, ettei heitä niin helposti saataisi erotettua esi-isien-
sä uskosta. Talonpojat olivat mielestään osoittaneet tarpeeksi kuuliaisuutta esivallan 
määräyksille. Sitä vastoin he yrittivät mennä ortodoksikirkkoon Kapriossa ja Kor-
kassa (Gorka). Venäläiset papit eivät kuitenkaan päästäneet heitä sisään, koska pap-
pien oli toteltava Narvan superintendentin segregaatiomääräyksiä.112

 Talonpojat perustelivat poisjättäytymistään luterilaisesta kirkosta vielä sillä, et-
tä kuninkaan säätämä rukouspäivän plakaatti oikeutti menemään myös venäläiseen 
kirkkoon rukouspäivänä. Käräjillä asiaa mietittiin lautamiesten kanssa. Neuvottelun 
jälkeen inkerikot määrättiin pysymään luterilaisessa seurakunnassa, koska he eivät 
ymmärrä venäjää. Suurin osa heistä noudatti esivallan määräyksiä, mutta jotkut ta-
lonpojat ”saivat aiheen vihaan ja vastahakoisuuteen”.113

 Oikeus totesi, että mikäli talonpoikia rankaistaan rukouspäivän plakaatin mu-
kaan rahasakoilla ja vankeudella, niin se johtaa talonpoikien rappioon. Samoin 
rangaistuksen ”parantava” vaikutus talonpoikiin olisi heikko. Kaiken lisäksi varat-
tomien talonpoikien rankaisu rahasakoilla olisi johtanut heidän isäntiensä velkaan-
tumiseen ja näin he olisivat joutuneet perikatoon näiden ”pahantekijöiden” tilojen 
autioiduttua. Oikeus alisti asian kuninkaallisen hovioikeuden päätettäväksi, koska 
”harhaisen joukon” yhteisöllinen rangaistus olisi ollut tehokkaampi kuin rahasakot 
ja vankeus. Yhteisöllisen rangaistuksen ajateltiin tehoavan erityisesti talonpoikien 
valtuutettuihin.114

 111 Kaprion läänin käräjät 1.–5.7.1684. s. 241–242. hh 2.
 112 Kaprion läänin talvikäräjät 18.–24.2.1685. s. 20v–21. hh 3.
 113 Kaprion läänin talvikäräjät 18.–24.2.1685. s. 21–21v. hh 3.
 114 Kaprion läänin talvikäräjät 18.–24.2.1685. s. 21–21v. hh 3.
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 Inkerikkotalonpojat näyttivät olevan jumalanpalvelusten suhteen ”puun ja kuo-

ren” välissä. He eivät halunneet mennä luterilaisiin kirkkoihin, mutta venäläiset 

papit eivät päästäneet heitä ortodoksikirkkoihinkaan, todennäköisesti ruotsalais-

ten viranomaisten mahdollisten rankaisutoimien pelossa. Venäläiset papithan oli-

vat luvanneet kirjallisesti superintendentti Johannes Gezeliukselle, etteivät he ole 

tekemisissä inkerikkojen ja vatjalaisten kanssa.115 Esi-isiltä perittyjen uskonnollis-

ten traditioiden merkitys tuli selvästi ilmi, kun inkerikot perustelivat pysymistään 

ortodoksisuudessa. Lisäksi he tulkitsivat jopa rukouspäivän plakaattia omalta kan-

naltaan edullisesti, eli se olisi oikeuttanut heidän osallistumisensa ortodoksiseen 

jumalanpalvelukseen. Kihlakunnan oikeus pysyi kuitenkin kannassaan ja piti itse-

pintaisesti inkerikkoja luterilaisen seurakunnan jäseninä.

 Kaprion läänin ortodoksitalonpoikien niskoittelu ja pitäytyminen ortodoksisiin 

kirkkoihin kuitenkin jatkui. Hevaan kirkkoherra Andreas Kexlerus ilmiantoi Itä-

Kargalin pogostan Lužkin (Luska), Kernovon (Kernowa), Karstalan (Kastala), Sies-

tan (Sesta) ja Pernuskan (Perno) kylien talonpojat, jotka eivät olleet osallistuneet 

luterilaisen kirkon jumalanpalvelukseen ensimmäisenä ja toisena suurena rukous-

päivänä. Heinäkuussa 1685 kesäkäräjillä talonpojat sanoivat olleensa Kaprion orto-

doksisessa kirkossa. Kolme lautamiestä todisti nähneensä nämä talonpojat kyseises-

sä kirkossa.116

 115 Superintendentti Johannes Gezelius kanslianeuvostolle 21.11.1685. Liite d. Livonica II, vol. 202. 

RA; Adam Falckin muistio Kaprion pappiskokouksesta 22.–23.8.1683. Livonica II, vol. 203. RA; 

Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite A. Livonica II, vol. 202. RA.

 116 Kaprion läänin kesäkäräjät 13.–18.7.1685. s. 178v–179. hh 2.

Kaprion linnan rauniot Antti Hämäläisen kuvaamana 1943. 

Kuva: Sihvo 1989, kuvaliite.
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 Vuoden 1686 kesäkäräjille Andreas Kexlerus oli haastanut rukouspäivänrikko-

muksesta Toldoskoin pogostan Kattilan seurakunnan ja Itä-Kargalin pogostan Kap-

rion seurakunnan ortodoksitalonpoikia, mutta nämä eivät tulleet paikalle. Käräjiltä 

poisjättäytyneet talonpojat tuomittiin sakkoihin. Käräjäpöytäkirjan mukaan Kat-

tilan seurakunnasta oli haastettu yhteensä 59 talonpoikaa. Kaprion seurakunnasta 

haastettuja talonpoikia oli 44. Yhteensä näistä seurakunnista oli siis haastettu 103 

talonpoikaa. Kuitenkin suurin osa ilmiannetuista vatjalaisista ja inkerikoista oli tul-

lut käräjille. He väittivät tuomarille, ettei heitä ollut päästetty sisään ortodoksiseen 

kirkkoon rukouspäivänä. Luterilaiseen kirkkoon he eivät kuitenkaan olleet halun-

neet mennä. Asiassa ei annettu rukouspäivän plakaatin mukaista rangaistusta, vaan 

päätettiin odottaa kuninkaallisen hovioikeuden päätöstä. Tuomarin mielestä nämä 

olisivat ansainneet rukouspäivänplakaatin mukaisen rangaistuksen. Tuomari muis-

tutti vatjalaisia ja inkerikkoja, että he vastaisuudessa menisivät luterilaiseen kirk-

koon rukous- ja pyhäpäivinä.117

 Talonpoikien niskurointi ja täten syyllistyminen pyhäpäivänrikkomuksiin ei ol-

lut ainoastaan suoraa luterilaisen esivallan vastustamista. Siihen liittyi myös muita 

piirteitä. Kuten edellä on tullut ilmi, venäläiset papitkaan eivät hyväksyneet suomen-

kielisiä ortodokseja kirkkoihinsa. Länsi-Kargalin pogostassa sijaitsevan Kumalovan 

(Cumulowa) hovin amtmanni Hinrich Larsson esitteli oikeudelle venäläisen papin 

Gregori Olexeofi n Kapriosta ja pyysi, että papin kertomus oli kirjattava käräjäpöytä-

kirjaan. Pappi oli ollut tiakkana Kaprion venäläisessä seurakunnassa, kun seurakun-

nan pappi Ivan Michailof ei päästänyt talonpoikia ortodoksiseen kirkkoon. Kirkon 

ulkopuolelle jääneiden talonpoikien täytyi olla inkerikkoja, koska pappi Ivan perus-

teli päätöstään sillä, että vatjalaisten tavoin nämäkin talonpojat oli erotettu venäläi-

sestä kirkosta.118

 Esivalta kuitenkin alisti niskuroineet ortodoksitalonpojat kuriin ja nuhteeseen. 

Vuoden 1688 Kaprion ylimääräisillä käräjillä kruununvouti Daniel Kremer esit-

ti Kattilan ja Kaprion seurakuntien kirkkoherrojen todistukset, että em. ilmianne-

tut talonpojat olivat lupautuneet osallistua luterilaisen kirkon jumalanpalveluksiin. 

Kuitenkaan 73 talonpoikaa Kattilasta ja Kapriosta ei suostunut eroamaan ortodok-

sisesta seurakunnasta. Oikeus langetti talonpojille sakkoja 57 taalaria 24 äyriä.119

 Käräjille joutui myös neljä Samonskoin pogostassa Novasolkan seurakuntaan 

kuulunutta ortodoksitalonpoikaa, jotka olivat heinäniityllä Marian etsikkopäivänä 

vuonna 1690. He perustelivat käytöstään sillä, että venäläiset eivät juhli tuona päivä-

nä. Heinään menoa ei myöskään ollut kielletty, joten väki meni töihin niitylle keski-

päivän jälkeen. Todistajien kuulemisen jälkeen oikeus tuomitsi jokaisen 40 markan 

 117 Kaprion läänin kesäkäräjät 21.–26.6.1686. s. 168–169v. hh 3. Talonpoikia langetettiin sakkoihin 
seuraavista kylistä: Kattilan seurakunta: Pihlaala (Pillola), Pummola (Pumala), Raanala (Rano-

la), Kattilan kk., Pappilan talonpojat, Villika (Wilikina), Pontila (Pondina), Mukkova (Mukowa) 
ja Järvikylä (Järwikylä). Kaprion (Caporie) seurakunta: Podmosrania (Podomosia), Petrovits 
(Petrowitz), Iivanaisi (Jwanofski), Podoswania, Lasuna (Lasuna), Kostlova (Gostilowa), Sarins-
koi (Sorinskoi), Klimanitsa (Klimetina) ja Lomoha (Lomoka).

 118 Kaprion läänin talvikäräjät 27.–29.2. ja 1.–3.3.1688. s. 33v. hh 4.
 119 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 132v. hh 5.
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sakkoon ja pyytämään anteeksi seurakunnan edessä, rukouspäivän plakaatissa py-

häpäivänrikkomuksesta määrätyn rangaistuksen mukaan.120

 Käräjäpöytäkirjojen perusteella pyhä- ja rukouspäivärikkomuksia esiintyi uudes-

taan vasta vuonna 1696. Tämänkaltainen ’tauko’ ilmiön suhteen voi olla selitettä-

vissä viranomaisten löystyneellä kontrollilla, koska käännytyspolitiikka lopetettiin 

virallisesti 1680-luvun lopulla. Toisaalta uskonnollinen painostuskin ortodokse-

ja kohtaan on saattanut hellittää, joten he saattoivat vapaammin harjoittaa uskon-

toaan. Oliko viranomaisten suhtautumisessa tapahtunut muutosta suhteessa orto-

doksitalonpoikien pyhäpäivänrikkomuksiin ja luterilaisista kirkoista poissaoloon?

 Ilmiö tuli esiin Kattilan ja Soikinan seurakuntien käräjillä edellä mainittuna vuo-

tena, kun Soikkolan kirkkoherra Benjamin Mollerus antoi ilmi joukon talonpoikia 

(een hoop Ryssar). Neljä Toldoskoin pogostasta käräjille tullutta talonpoikaa puo-

lustautui sillä, että rukouspäivänä he olivat töissä Rättelin (Rätila) hovissa, joka on 

kahdeksan peninkulman päässä Kattilan kirkolta. Kolme Polutian kylän talonpoi-

kaa väitti olleensa Kaprion kaupungin venäläisen kirkon jumalanpalveluksessa. He 

sanoivat hankkivansa todisteet asiasta. Sitten käräjäsalissa luettiin everstiluutnantti 

Constantin Rubsoffi n vaimon kirje, jossa vaimo puolusti talonpoikiaan ja ilmoitti 

näiden olleen Konitsan (Konisha) maalla etsimässä töitä.121

 Herrasväki piti talonpoikiensa puolia myös Deglinskoin pogostassa. Deglinan 

(Deglina) kirkkoherra Simon Agander oli haastanut käräjille neljä inkerikkoa pois-

saolosta luterilaisesta jumalanpalveluksesta ja sakramenttien halveksimisesta. Ta-

lonpojat selvittivät ratsumestari Fridrich Johan Aminoffi n valtuutuksella, että he ta-

vallisesti menivät kyllä Deglinan luterilaiseen kirkkoon. Kuitenkin pääsiäisenä he 

menivät ortodoksiseen kirkkoon, koska Ruotsin kuningas oli suonut inkerikoille va-

paan uskonnonharjoituksen. Tuomari päätti, että tällä kertaa talonpojille ei voinut 

antaa rangaistusta, koska he olivat ”inkeriläistä kansakuntaa” (af Jngrisk Nation) ja 

uskonnoltaan ortodokseja. Lisäksi tuomari käski inkerikkoja tulemaan luterilaisiin 

jumalanpalveluksiin. Mutta mikäli he eivät tulisi luterilaiseen kirkkoon, heidän ei 

tullut laiminlyödä oman, ortodoksisen seurakuntansa jumalanpalvelusta.122

 Kaprion läänissä esivallan tietoon tuli ortodoksitalonpoikien pyhäpäivän-

rikkomuksia vielä 1690-luvun lopulla. Kynttilänpäivänä 1698 maaviskaali Jacob 

Hindrichson oli menossa jumalanpalvelukseen Kaprioon ja löysi tien varresta kak-

si hevosta. Ne kuuluivat Sava Kusmassonille ja hänen pojalleen Miron Savalioffi l-

le. Samalla Jacob Hindrichsonille selvisi, että Länsi-Kargalin pogostan Iivanaisin 

(Iwanofski) kylän kaikki asukkaat olivat metsätöissä pyhäpäivänä jumalanpalveluk-

sen aikaan. Kimpaantunut maaviskaali ajoi tiellä seisoskelleet hevoset hoviin. Hän 

pyysi Kaprion hovin amtmanni Anders Beckeriä haastamaan Iivanaisin kylän talon-

pojat käräjille.123

 Käräjillä Sava ja kylän muut talonpojat kielsivät olleensa metsätöissä kyseisenä 

pyhäpäivänä. Sava sanoi, ettei tiennyt tuolloin olevan pyhäpäivä. Hän ei tunnus-

tanut oikeudelle, että muu kylän väki oli ollut metsässä töissä. Länsi-Kargalin po-

 120 Kaprion läänin käräjät 28.–31.7. ja 1.–2.8.1690. s. 199–199v. hh 7.
 121 Kattilan ja Soikinan pitäjien talvikäräjät 5.–6.2.1696. s. 64–65. hh 13.
 122 Deglinan ja Koprinan pitäjien talvikäräjät 27.–28.2.1696. s. 232–233. hh 13.
 123 Kaprion ja Unaditsan pitäjien talvikäräjät 3.–5.2. ja 7.2.1698. s. 58. hh 15.
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gostassa sijaitsevan Nakkovan (Nakowa) hovin amtmanni Silonius todisti, että hän 

oli nähnyt venäläiset talonpojat töissä jokaisena sunnuntai- ja pyhäpäivänä. Oikeus 

tuomitsi Savan 40 markan sakkoon KM:n vuoden 1687 asetuksen 3. kohdan mu-

kaan ja siksi, että hänen todettiin toimineen KM:n kirkkolain 14. kappaletta vastaan. 

Savan alaikäinen poika Miron vapautettiin syytteestä, samoin muut kyläläiset, koska 

maaviskaali ei voinut todistaa heidän olleen metsätöissä kynttilänpäivänä.124

 Saretskoin pogostan Gubanitsan (Gubanitza) maaseurakunnassa, Deglinskoin 

pogostan Saaritsan (Zaritza), Oseritsan (Ossera) ja Sornuvan (Sornua) kylien asuk-

kaat olivat edelleen niskoitelleet, eivätkä olleet käyneet vuoden aikana luterilaisessa 

kirkossa suurien rukouspäivien jumalanpalveluksissa. Saaritsan ja Oseritsan kylien 

valtuutettu Fedor Moiheoff selitti käräjillä, että superintendentti ja Narvan konsis-

tori olivat järjestäneet kyläläisille tiakan, joka saarnasi heidän omassa kirkossaan 

Saaritsassa. Fedor esitti tuomarille tiakan valtuutuskirjeen.125

 Tuomarin ja talonpoikien välille syntyi erimielisyyksiä valtuutuskirjan tiakalle 

määrittelemistä tehtävistä. Tuomari huomautti, että valtuutuskirjeen mukaan tia-

kan virkaan kuului vain katekismuksen opettaminen kyläläisille, ei papillisten toi-

mien harjoittaminen. Talonpojat protestoivat. He väittivät tiakan voivan myös saar-

nata heille. Tätä talonpojat eivät katsoneet papillisten toimien harjoittamiseksi. 

Fedor lisäsi, että saarnaaminen oli tiakalle mahdollista, mutta ei lasten kastaminen 

ja morsiusparien vihkiminen.126

 Käräjätuomarin ja talonpoikien välille ilmaantui tuon tuosta kiistaa valtuutus-

kirjeiden tulkinnasta. Käräjillä syytettyinä olleet Sornuvan kylän talonpojat väittivät 

omistavansa superintendentin kirjallisen luvan jumalanpalveluksen harjoittamiseen 

Saaritsan kirkossa, koska matka emäkirkkoon oli liian pitkä. Talonpoikien mukaan 

kirje katosi viime syksynä heidän kyläänsä kohdanneessa tulipalossa. Oikeus päät-

ti, että em. kylien talonpoikien piti hankkia superintendentin ja Narvan konsistorin 

todistus sekä selvitys siitä, että konsistorin järjestämällä tiakalla oli valtuutus saarna-

ta ja pitää jumalanpalvelusta talonpojille. Samoin Sornuvan kylän talonpoikien täy-

tyi hankkia todistus superintendentiltä.127

 Nimismies Simon Cajander ahkeroi kesäkäräjillä vuonna 1698. Hän antoi ilmi 

Svidskoin pogostassa Koprinan maaseurakunnan kirkkoherra Erich Barnoriin te-

kemän listan mukaan Vuirin (Wiuri) kylän ortodoksitalonpojat siitä, että he olivat 

tehneet työtä pitkänä perjantaina. Talonpoika Jerofei Ivanoff kielsi syytteen. Todis-

tajana toiminut Koroskovitsan (Curowitza) hovin amtmanni Anders Persson sanoi 

tähän, että talonpojat olivat tehneet työtä kiirastorstaina, mutta eivät pitkäperjan-

taina. Amtmannin todistuksen nojalla oikeus vapautti talonpojat syytteestä. Oikeus 

päätti lisäksi, että Jerofeilla oli oikeus saada tietää ilmiantajansa ja tarvittaessa haas-

taa tämä käräjille.128

 Nämä tapaukset osoittavat sen, että ruotsalainen esivalta kiinnitti edelleen huo-

miota ortodoksien käyttäytymiseen, mikä osoittaa käännytyspolitiikan vielä vai-

 124 Kaprion ja Unaditsan pitäjien talvikäräjät 3.–5.2. ja 7.2.1698. s. 59–60. hh 15.
 125 Kupanitsan ja Moloskovitsan pitäjien talvikäräjät 15.–17.2.1698. s. 280–281. hh 15.
 126 Kupanitsan ja Moloskovitsan pitäjien talvikäräjät 15.–17.2.1698. s. 281. hh 15.
 127 Kupanitsan ja Moloskovitsan pitäjien talvikäräjät 15.–17.2.1698. s. 281–283. hh 15.
 128 Deglinan ja Koprinan pitäjien kesäkäräjät 20.–21.6.1698. s. 765–766. hh 15. 
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kuttaneen viranomaisten asenteisiin. Nämä asenteet olivat kuitenkin lieventyneet 

jonkin verran, koska ortodoksitalonpojille sallittiin käynti myös ortodoksisessa kir-

kossa, mikäli ei ollut mahdollisuutta mennä luterilaiseen kirkkoon. Lisäksi esival-

lan ”syyttävä sormi” kohdistui ensisijaisesti siihen, että pyhäpäivänä oli tehty työtä. 

Osallistuminen ortodoksisten kirkkojen jumalanpalveluksiin ja poisjättäytyminen 

luterilaisista kirkoista ei ollut enää niin suuri rikkomus kuin aiemmin. Tärkeintä 

oli se, että talonpojat ylipäätään osallistuivat jumalanpalveluksiin, pidettiinpä nämä 

sitten luterilaisissa tai ortodoksisissa kirkoissa. Esivallan kannalta oli kuitenkin toi-

vottavaa, että kaikki Ruotsin kuninkaan alamaiset kävisivät Inkerinmaallakin luteri-

laisten kirkkojen jumalanpalveluksissa.

4.3.5. Vanhauskoiset esivallan tarkkailussa

Ruotsalainen esivalta alkoi yhä enemmän kiinnittää huomiota ortodoksisiin van-

hauskoisiin, joita oli tullut Venäjältä rajan yli Käkisalmen lääniin ja Inkerinmaal-

le vainoja pakoon 1690-luvulla. Vanhauskoisten eli raskolnikkien lahkon sai aikaan 

Moskovan patriarkka Nikonin antamat määräykset liturgisten tekstien uudistami-

sesta 1650-luvulla. Uusien määräysten mukaan oli luovuttava maahan asti tehtä-

vistä rukouskumarruksista ja ristinmerkkiä tehtäessä sormia oli pidettävä uudella 

tavalla. Vanhauskoiset eivät hyväksyneet näitä uusia tapoja. He myös pitivät paas-

topäivinä edelleen keskiviikkoa ja perjantaita. Heidän mielestään syöminen ja juo-

minen toisuskoisten kanssa eivät olleet sopivia tapoja. Venäjän tsaari oli antikristus, 

koska hän oli vahvistanut uudistukset. Vanhauskoiset horjuttivat Venäjän ortodok-

sisen uskonnon yhtenäisyyttä. Vanhauskoisten vainossa vuoden 1682 verilöylyn on 

tulkittu tarkoittaneen orgaanisen ”pyhän Venäjän” loppua.129

 Ruotsalainen esivalta rinnasti vanhauskoisuuden noituuteen ja taikuuteen. Van-

hemmassa tutkimuksessa näitä käräjillä ilmitulleita tapauksia on luonnehdittu jopa 

”joukkopsykooseiksi”. Lahkon synnyn taustalla oli kuitenkin tekijöitä, jotka liittyi-

vät talonpoikien haluun säilyttää itsenäinen päätöksenteko omassa kyläyhteisös-

sään. Kirkollisessa toiminnassa kyläyhteisö oli tärkeä tekijä. Ihmiset päättivät sen, 

kuka asetetaan papiksi tai milloin oli rakennettava uusi kirkko. Talonpojilla oli myös 

oikeus erottaa epämieluisa pappi. Kirkolliset uudistukset puuttuivat kyläyhteisön 

autonomiaan ja kirkon viranomaiset päättivät uusien pappien asettamisesta vir-

kaan. Talonpoikien hankkimat ja jäljentämät liturgiset kirjat poistettiin. Kirkot ja 

niiden omaisuus eivät enää olleet talonpoikien omaisuutta, vaan papin oli vastatta-

va niiden säilymisestä Novgorodin metropoliitalle. Tästä lähtien Moskova määräsi, 

miten kaiken piti tapahtua, mikä lisäsi talonpoikien maksuja ja kustannuksia. Vi-

ranomaisten pelko vanhauskoisuuden leviämisestä vielä lisäsi talonpoikien elämän 

pikkutarkkaa valvontaa.130

 Vanhauskoisten niskurointi esivallan määräyksiä vastaan oli näkyvää lahkon 

uskonnollisen ehdottomuuden vuoksi. Tämä luonnollisesti kiinnitti paljon myös 

 129 Crummey 1970, s. 3–10 ja 38–42; Björn 1993, s. 147–151; Tšernjakova 1994, s. 222–223; 
Black 1998, s. 66; Smith 2003, s. 106.

 130 Tšernjakova 1994, s. 224–225; Katajala 1995, s. 184–186.
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ruotsalaisen esivallan huomiota. Kaprion läänin Saaritsassa (Saritza) nämä ns. ras-

kolnikit eivät olleet tulleet ortodoksisten, eivätkä luterilaisten kirkkojen jumalan-

palveluksiin, vaan pitivät salaisia menoja pyhä- ja rukouspäivinä. Vuoden 1696 Kupa-

nitsan (Gubanitza) kesäkäräjillä nimismies Simon Cajander valitti uudestaan näistä 

vanhauskoisista. Oikeuden määräyksestä huolimatta he eivät ole olleet läs nä luteri-

laisen kirkon jumalanpalveluksissa pyhä- ja rukouspäivinä. Lautamies Lauri Offrim 

oli vienyt heille haasteen, mutta vain yksi vanhauskoisista oli tullut käräjille.131

 Käräjillä lautamies Lauri Offrim vakuutti antaneensa heille haasteen talonpoika 

Juho Ollinpojan läsnäollessa. Ainoa paikalla ollut vanhauskoinen, Sergesca Ivanoff 

myönsi tietäneensä esivallan määräyksistä. Hän väitti olleensa omassa kirkossaan, 

mutta ei voinut todistaa sitä. Sergesca kuitenkin myönsi, että vanhauskoisilla ei ol-

lut omaa pappia, eikä lahkolle ollut suotu vapaata uskonnonharjoitusta. Lautamies 

Lauri Offrim kertoi tuomarille, että nämä vanhauskoiset elivät Saretskoissa, Oserit-

san (Ossera) kylässä, jossa on 26 taloa. Mutta heillä ei ollut omaa kirkkoa seitsemään 

vuoteen. Oikeus määräsi jokaiselle heistä 40 markan sakon, joka meni kolmijakoon 

hospitaalin köyhille, viiden seurakunnan kodittomille sekä Kupanitsan pitäjän kir-

kolle ja taloille Saaritsan ja Oseritsan kylissä. Tuomari määräsi heidät edelleen ran-

gaistuksen uhalla osallistumaan jumalanpalveluksiin joko luterilaisessa tai ortodok-

sisessa kirkossa.132

 Vuoden 1697 talvikäräjillä Kupanitsassa nimismies Simon Cajander ilmiantoi 

uudestaan Saaritsan ja Oseritsan kylien vanhauskoiset. Nimismiehen mukaan he 

olivat jääneet pois rukouspäivän jumalanpalveluksista, eivätkä he olleet maksaneet 

käräjien langettamia sakkoja. Nimismiehellä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin haas-

taa heidät käräjille. Kuitenkin osa kylien vanhauskoisista saapui käräjille, yhteensä 

21 henkilöä.133

 Käräjillä Fedor Mochaeoff antoi tuomarille Gezeliuksen 26.11.1684 laatiman 

kirjeen, jossa piispa lupasi järjestää talonpojille venäläisen papin pitämään jumalan-

palveluksen joka kolmas sunnuntai. Fedor myös väitti, että vanhauskoisilla oli oma 

kirkko Saaritsassa ja näillä oli oikeus vapaaseen uskonnonharjoitukseen. Tämän pe-

rusteella heidät olisi vapautettava viime kesäkäräjillä langetetuista sakoista. Mutta 

läsnäolleet talonpojat eivät pystyneet todistamaan väitteitään. Täten tuomari päätti, 

että edellinen tuomio oli voimassa ja talonpoikien olisi maksettava langetetut sakot 

niskoittelematta. Lisäksi pyhäpäivinä heidän oli osallistuttava joko luterilaisen tai 

ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksiin, kunnes kuningas soisi heille oman seura-

kunnan ja papin Saaritsassa.134

 Samoilla käräjillä nimismies Cajander ilmiantoi myös Swarsin tilojen vanhaus-

koiset Sornuvan (Sornova) kylästä siitä, että he eivät olleet kirkossa rukouspäivä-

nä. Kaksi talonpoikaa astui esiin kylän vanhauskoisten puolesta ja selvitti oikeudelle 

näiden menneen Saaritsan kirkkoon, koska he asuivat kuuden peninkulman päässä 

pitäjän omasta kirkosta. Lisäksi talonpojat väittivät, että heillä oli oma pappi Saarit-

 131 Kupanitsan pitäjän talvikäräjät 29.2. ja 2.–3.3.1696. s. 283. hh 13; Kupanitsan pitäjän kesäkärä-
jät 3. ja 4.6.1696. s. 525. hh 13.

 132 Kupanitsan pitäjän kesäkäräjät 3.–4.6.1696. s. 525–527. hh 13.
 133 Kupanitsan pitäjän talvikäräjät 3.–6.2.1697. s. 164–165. hh 14.
 134 Kupanitsan pitäjän talvikäräjät 3.–6.2.1697. s. 165–167. hh 14.
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san kirkossa. He luulivat olevansa oikeutettuja vapaaseen uskonnonharjoitukseen. 

Tuomari armahti vanhauskoiset sakoista, mutta kehotti heitä tottelemaan kunin-

kaan määräyksiä ja käymään pyhäpäivinä joko luterilaisen tai ortodoksisen seura-

kunnan jumalanpalveluksissa.135

 Länsi-Kargalin pogostassa Koroskovitsan tilojen 12 vanhauskoista ilmiannettiin 

nimismies Simon Cajanderin toimesta, koska he eivät olleet menneet kirkkoon ru-

kouspäivinä ja näin rikkoivat kuninkaan määräyksiä. Käräjillä Jerofei Ivanof esiin-

tyi vanhauskoisten valtuutettuna ja sanoi tuomarille, että rukouspäivinä he olivat 

menneet Saaritsan kirkkoon. Jerofei ei tiennyt muusta kuin että kuningas oli suonut 

vanhauskoisillekin vapauden uskontonsa harjoittamiseen ja anoi oikeudelta armah-

dusta sakkorangaistuksesta. Tuomari pysyi aiemmassa päätöksessään sekä kehotti 

näitäkin vanhauskoisia noudattamaan esivallan määräyksiä ja osallistumaan luteri-

laisen kirkon jumalanpalveluksiin.136

 Kupanitsan pitäjän talvikäräjillä 1699 nimismies Simon Cajander kertoi, että 

lautamies Pekka Sorvali oli vienyt haasteen Sornuvan (Sornua) kylän vanhauskoisil-

le, Kupanitsan seurakunnan kappalaisen Jöran Östermannin pyynnöstä. Haasteen 

syynä oli kylän vanhauskoisten poissaolo rukouspäivän kirkosta ja jumalanpalve-

luksesta. Esivalta oli jo vuonna 1697 määrännyt vanhauskoisia käymään joko orto-

doksisen tai luterilaisen seurakunnan kirkkojen jumalanpalveluksissa sunnuntai- ja 

rukouspäivinä.137

 Käräjätuvassa talonpoikien edustaja Steppan Offanaseoff selvitti asiaa naapu-

riensa puolesta tuomarille. Vanhauskoiset kävivät Saaritsan kirkossa, kunnes saisi-

vat luvan konsistorilta pitää omaa pappia. Kuitenkin osa talonpojista oli eronnut 

vanhauskoisista ja alkanut muiden ortodoksitalonpoikien tapaan käydä kirkossa. 

Tämän vuoksi vanhauskoiset halusivat rakentaa oman kirkon jumalanpalveluksen 

pitoa varten, koska meneminen eronneiden talonpoikien kanssa samaan kirkkoon 

olisi ollut vastoin heidän uskoaan. Kihlakunnanoikeus lykkäsi asian Narvan konsis-

torin päätettäväksi.138

 Kesäkäräjillä 1699 tuotiin oikeuden eteen muutamia Unaditsan (Unaditza) ja 

Kaprion seurakunnan vanhauskoisia talonpoikia, jotka eivät olleet läsnä kirkossa 

jumalanpalveluksen aikaan yleisinä rukouspäivinä. Talonpojille vaadittiin rangais-

tusta kuninkaan rukouspäivän plakaatin rikkomisesta. Käräjille saapui vastaamaan 

neljä talonpoikaa Retsinskoin pogostasta Tomassovan (Dommossowa) hovista, Tal-

lilean ja Klimanitsan (Climittina) kylistä. Oikeudessa talonpojat kertoivat itsensä ja 

kanssaveljiensä puolesta, että he eivät olleet kirkossa, koska heidän lahkollaan ei ol-

lut kirkkoa. Vanhauskoiset pitivät jumalanpalvelukset kotonaan. Lisäksi he väitti-

vät, että kuningas oli suonut lahkolle vapaan uskonnonharjoituksen. Heitä ei ollut 

koskaan käsketty menemään ’venäläiseen’ tai ’suomalaiseen’ kirkkoon, eivätkä nämä 

talonpojat halunneet sinne mennä. Tuomari tyytyi vain kehottamaan talonpoikia 

 135 Kupanitsan pitäjän talvikäräjät 3.–6.2.1697. s. 220–221. hh 14.
 136 Deglinan ja Koprinan pitäjien talvikäräjät 10.–11.2.1697. s. 283–284. hh 14.
 137 Kupanitsan pitäjän rajaseutujen talvikäräjät 1.2.1699. s. 212. hh 16.
 138 Kupanitsan pitäjän rajaseutujen talvikäräjät 1.2.1699. s. 212–213. hh 16.
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noudattamaan kuninkaan plakaatin määräyksiä ja menemään jumalanpalveluksiin 

’venäläisissä’ tai ’suomalaisissa’ seurakunnissa.139

 Vanhauskoisten näinkin näkyvä kieltäytyminen menemästä ortodoksikirkkoon, 

saatikka luterilaisten kirkkojen jumalanpalveluksiin, johtui juuri Nikonin liturgisiin 

teksteihin ja uskonnollisiin rituaaleihin kohdistuneista uudistuksista, joita vanhaus-

koiset vastustivat. Siksi he myös halusivat rakentaa omat kirkot jumalanpalvelus-

menojaan varten. Vanhauskoiset olivat tulleet uudistuksia pakoon Inkerinmaalle, 

mutta sielläkin he joutuivat esivallan silmätikuiksi. Ruotsin hallitsemassa Inkerissä 

rikkomuksista seuranneet rangaistukset olivat kuitenkin ’lievempiä’ kuin Venäjäl-

lä, missä lahkolaisten kohtelu oli hyvinkin brutaalia. Heidän käytöksensä voi nähdä 

myös protestina ortodoksisen kirkon uudistuksia ja ne hyväksynyttä tsaaria vastaan. 

Inkerinmaalla tähän protestointiin ryhtyminen oli astetta ’turvallisempaa’ kuin Ve-

näjällä.140

4.3.6. Ortodoksiset traditiot ja luterilainen 

 tunnustuksellinen yhdenmukaisuus

Edellä käsitellyistä tapauksista voidaan havaita, että ortodoksitalonpojat, erityises-

ti inkerikot ja vatjalaiset, hallitsivat protestikäyttäytymisen eri muodot. Niistä huo-

miota herättävin oli pyhäpäivänrikkomus, joka ilmeni vahvimmillaan luterilaisen 

esivallan antamien kehotusten vastustamisena pyhäpäivinä. Talonpojat valitsivat 

usein protestimuodoksi jättäytymisen pois esivallan suosittelemasta luterilaisesta 

jumalanpalveluksesta. Vahvistaakseen tätä sanatonta vastalausettaan ortodoksita-

lonpojat kokoontuivat vanhan tavan mukaan tuttuun ortodoksikirkkoonsa, mikäli 

sellainen oli vielä käytössä lähiseudulla. Tekemällä työtä luterilaisen kirkon määrit-

täminä pyhäpäivinä ortodoksitalonpojat ilmaisivat, etteivät hyväksyneet näitä pyhiä 

oman uskonsa mukaisiksi.

 Inkerikkojen ja vatjalaisten sekä muiden ortodoksitalonpoikien vastarinta on 

nähtävä ennen kaikkea protestina luterilaisen esivallan levittämää maailmankuvaa 

vastaan. Ortodoksien vuosisataisia uskonnollisia tapoja ei niin vain ”lakaistu maton 

alle”, vaikka luterilaiset papit sitä yrittivätkin. Ruotsin suurvallan eliitille rahvaan 

käytös näyttäytyi ”harhaisen joukon” niskurointina, mutta pohjimmiltaan se oli or-

todoksitalonpoikien uskonnollisen mentaliteetin ulkoinen ilmiasu, jolla viestitettiin 

eliitille oman maailmankatsomuksen tärkeys ja identiteetin perustuminen ortodok-

siseen uskontoon.

 Huolimatta ortodoksitalonpoikien tämän kaltaisesta protestoinnista oikeus ei 

kuitenkaan rankaissut heitä ankarasti. Mikäli esivallan edustajat havaitsivat, ettei-

vät he pysty kehotuksin houkuttelemaan ortodokseja luterilaisiin kirkkoihin, talon-

poikia käskettiin menemään jopa entiseen ortodoksikirkkoonsa. Tämä olisi ollut 

merkki siitä, että pakkokäännyttäminen oli kielletty, vaikka luterilaisella papistol-

la olisikin ollut siihen haluja. Pakkokäännyttäminen ei kuulunut Ruotsin suurval-

lan viralliseen linjaan, vaikka kysymys oli ”suomensukuisista”, ortodoksista uskoa 

 139 Kaprion ja Unatitsan pitäjien kesäkäräjät 1.–3.6.1699. s. 373–375. hh 16.
 140 Ks. Crummey 1970, s. 39–42 ja 46–57; Tšernjakova 1994, s. 221–224; Katajala 1995, s. 185.
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tunnustavista inkerikoista ja vatjalaisista. Pentti Laasonen on päätynyt samaan tul-

kintaan käsitellessään Käkisalmen läänin ortodoksien tilannetta uskontopolitiikan 

’kylmimmällä kaudella’ 1600-luvun lopulla. Viipurin hiippakunnan alaisessa Käki-

salmen läänissäkin luterilaisten pappien tuli ”suostutellen” ohjata ortodoksit luteri-

laiseen oppiin. Pakkokeinojen käyttö oli kielletty niin Käkisalmen läänissä kuin In-

kerinmaalla.141

 Kaarle XI määritteli tarkasti sen, ketkä oli erotettu venäläisestä väestöstä (af-

söndrade ifrån Ryssarne) ja keitä tuli rankaista olemisesta kuin ”ilman uskontoa”. Lu-

terilaisten pappien ei tullut käyttää erottelussa pakkoa (twång och truge medell), eikä 

myöskään iskuja (slag) ja vangitsemista (fängzlande). Kuningas kuitenkin myöntää, 

että tässä työssä oli käytetty kovuutta (hårdheeter). Tämän olisi myöntänyt myös 

superintendentti Johannes Gezelius. Inkerikkoja ja vatjalaisia oli aiemmin käsketty, 

etteivät he pitäytyisi ortodoksisessa uskonnossa ja papeissa. Tästä lähtien heitä olisi 

ohjattava lähinnä plakaatein ja käskyin, ei pakolla. Kuninkaan mukaan erottaminen 

ja rankaiseminen olivat kaksi eri asiaa. Uskontosäädösten mukainen rankaisu koski 

vain niitä, jotka olivat syntyperältään luterilaisia ja kääntyneet pois ”meidän oikeas-

ta uskonnostamme” (wår sanne Religion). Heidät oli käännytettävä takaisin luteri-

laisiksi. Tulkintakysymys oli se, ketkä luettiin tähän ryhmään kuuluviksi. Tästä voisi 

päätellä sen, että mikäli suomenkieliset ortodoksit voitiin todeta syntyperäisiksi lu-

terilaisiksi, heidät voisi käännyttää. Mutta tämänkin olisi tapahduttava ennemmin 

opetuksella kuin pakolla. Tällä tavalla Kaarle XI jätti taitavasti ”takaportin” inkerik-

kojen ja vatjalaisten käännyttämiselle.142

 Ortodoksitalonpojat vetosivat usein kuninkaaseen, jonka he väittivät suoneen 

heille vapaan uskonnonharjoituksen, minkä päätelmän voisi tehdä äskeisestä ku-

ninkaan määritelmästä. Talonpojat esittivät tämän väitteen monta kertaa käräjil-

lä. Mihin heidän uskomuksensa oikein perustui? Oliko siinä aineksia tutkimukses-

sa esitetystä talonpoikien uskosta hallisijan hyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen? 

Tämä siitä huolimatta, että inkerikot ja vatjalaiset kuninkaan alamaisina edustivat 

vierasta ortodoksista uskoa. On luultavaa, että talonpoikien korviin kantautuneet 

huhut ortodoksien uskonnonvapaudesta vaikuttivat tähän käsitykseen. Kuninkaan 

määräyksiä toimeenpaneva esivalta sai niskaansa ortodoksitalonpoikien nurjat tun-

not. Kruunun virkamiehet olivat rahvaan ja ”hyvän hallitsijan” välissä, joten he esti-

vät talonpoikien ja kuninkaan välisen kommunikaation. Talonpojat katsoivat vah-

van kuninkaan hoitavan parhaiten valtakunnan asioita.143

 Jumalanpalveluksissa rahvaalle julistetut kuninkaan plakaatit osoittivat selväs-

ti hallitsijan perimmäiset pyrkimykset ortodoksiväestön suhteen. Tästä huolimat-

ta ajatus uskonnonvapaudesta tulee esiin ortodoksitalonpoikien käsityksissä, mihin 

saattoivat vaikuttaa puheet tsaarien Kaarle XI:lle esittämästä nootista, ja kuninkaan 

venäläisille ortodokseille suoma uskonnonvapaus, joka inkerikkojen ja vatjalaisten 

mielissä laajeni koskemaan kaikkia ortodokseja. Konfl ikti oli nimenomaan talon-

poikien ja kruunun paikallisten virkamiesten välinen, vaikka paikallinen esivalta oli 

kuninkaan määräysten toimeenpanija ja ruumiillistuma. Talonpojat olivat toisaalta 

 141 Laasonen 2005, s. 128–140.
 142 Kaarle XI:n päätös 11.11.1686. Livonica II, vol. 504. RA.
 143 Jutikkala 1958 (1942), s. 295; Katajala 1994, s. 330–331; Lennersand 1999, s. 55.
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kuninkaan nöyriä alamaisia, mutta vastustivat paikallista esivaltaa, joka edusti ku-

ningasta. Paikallisten virkamiesten määräykset saatettiin tulkita kuninkaan tahdosta 

poikkeaviksi. Tämä saattoi vahvistaa talonpoikien luottamusta oikeudenmukaiseen 

hallitsijaan.144

 Kirkkojen saarnastuolista julistettujen plakaattien tarkoituksena oli suitsia eri-

tyisesti rahvaan kirkollista käyttäytymistä. Kirkollisen ja maallisen esivallan kan-

nalta niillä yritettiin myös ”ohjailla” suomenkieltä puhuvien ortodoksien käytöstä 

luterilaisuuden suuntaan. Tässä oli kyse nimenomaan alamaisuuden osoitukses-

ta luterilaiselle hallitsijalle eli Ruotsin kuninkaalle. Luterilaisuuden omaksuminen 

mahdollisen käännynnäisen mielessä ei välttämättä merkinnyt muuta kuin muo-

dollista alamaisuutta. Puhumattakaan siitä, että yksilö olisi tuntenut itsensä ’kansal-

lisesti ruotsalaiseksi’. Tässäkin kontekstissa yhteinen luterilainen identiteetti oli tär-

keintä esivallalle.

 Jumalanpalvelukset olivat tärkeässä osassa valtakunnan yhtenäisyyden luomi-

sessa, koska rahvaan osallistuminen niihin oli osoitus esivallalle alamaisten uskol-

lisuudesta. Linda Ojan tulkinnan mukaan ”oikea” uskonto vahvistui siten, että sen 

kuulijoista kasvatettiin hyviä kristittyjä. Perimmäisenä tavoitteena oli hyvä uskon-

nollinen järjestys yhteiskunnassa, kirkossa, ihmisten mielissä ja ”sydämissä”. Tär-

keintä oli, että kuulijat ymmärsivät uskon ja kirkolliset rituaalit oikein. Pappien tuli 

vaikuttaa kuulijoihin mieleen ja tunteisiin saarnan ja opetuksen kautta. Lisäksi pap-

pien tuli olla elämäntavoiltaan esikuvana muille. Tällä uskonnollisella järjestyksellä 

oli taustanaan suurvalta-ajan virallinen maailmankuva. Ihmisen ja Jumalan suhde 

perustui rangaistuksen pelkoon. Mikäli ihminen teki syntiä, seurauksena oli ran-

gaistus, joka kollektiivisena saattoi kohdata koko Ruotsin valtakuntaa. Siksi yhden-

mukaisuus uskonnollisissa kysymyksissä oli tärkeä tekijä aikakauden käsityksessä 

hyvästä yhteiskuntajärjestyksestä.145

 144 Field 1989, s. 1. ja 208–214. Daniel Field tarkastelee lähinnä tsaarin alamaisten käsityksiä halli-
sijastaan. Käsiteltäessä ortodoksitalonpoikia, jotka olivat eläneet itäisen kulttuuripiirin alaisuu-
dessa ja Venäjän tsaarin alamaisina ennen ruotsalaisvalloitusta, Fieldin tulkintakehys sopii hy-
vin tähän yhteyteen.

 145 Oja 2000, s. 74–76.
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5.1.  Ortodoksiset ja luterilaiset 
 papit itäisissä provinsseissa

Inkerinmaalle jäänyt venäläinen papisto oli tärkeä tekijä, koska se sitoi alueelle jää-

neet ortodoksit paremmin kotiseutuunsa ja näin ehkäisi karkuruutta sekä maan au-

tioitumista. Papisto oli saatava pysymään Ruotsin puolella, jotta ortodoksien olosuh-

teet olisivat hyvät oman uskonnon harjoittamiselle. Tästä oli osoituksena Stolbovan 

rauhansopimuksen kielto, että pitäjänpapit eivät saaneet muuttaa Venäjälle. Orto-

doksiväestön pitäminen Ruotsin puolella johtui ennen kaikkea taloudellisista syistä, 

ja ennen pitkää näiden käännyttäminen tulisi ajankohtaiseksi. Siksi itäisiin provins-

seihin oli lähetettävä myös taitavia ja oppineita luterilaisia pappeja, jotka maltilli-

sesti osaisivat julistaa luterilaista oppia ortodokseille. Käännyttäminen kiedottaisiin 

luterilaisten pappien antaman opetuksen kaapuun. Talonpoikien arveltiin luopuvan 

ortodoksisuudesta, kun he ymmärtäisivät luterilaisen uskon paremmuuden. Niihin 

pogostoihin, joissa ei ollut pappia, oli asetettava luterilainen pappi. Muissa pogos-

toissa toimivien venäläisten pappien rinnalla oli oltava luterilainen pappi, jonka kir-

kollisia toimituksia talonpojat saattoivat käyttää maksutta.1

 Luterilaisten pappien opetustyötä vaikeutti itäisten provinssien talonpoikien ja 

venäläisten pappien puhuma kieli. Ongelma oli samankaltainen kuin Liivinmaal-

la, jossa luterilaiset papit eivät osanneet talonpoikien käyttämää kieltä.2 Käkisalmen 

läänissä ortodoksitalonpojat puhuivat karjalaa ja venäläinen papisto venäjää. In-

kerinmaalla inkerikot ja vatjalaiset eivät ymmärtäneet venäjää, kun taas venäläiset 

talonpojat puhuivat sitä. Itäisiin provinsseihin ei hakeutunut tarpeeksi luterilaisia, 

paikallista kieltä taitavia pappeja. Tämän vuoksi venäjän kielen tulkkien merkitys 

hallinnossa muodostui hyvin suureksi, kun oltiin tekemisissä venäjänkielisen rah-

vaan ja papiston kanssa. Ruotsalaisten hallintomiesten ja Viipurin piispan mielestä 

opetus oli mahdotonta ilman ortodoksipapiston yhteistyöhalua, joten pappeja hou-

kuteltiin aineellisin eduin. Tästä huolimatta pääosa papeista pysyi uskollisena omal-

le uskolleen ja pakeni rajan yli Venäjälle. Jotkut venäläiset ja karjalaiset virkamiehet 

ja papit suostuivat yhteistyöhän uuden esivallan kanssa. Heitä asui Käkisalmen lin-

nan läheisyydessä, joten ruotsalaisen esivallan läsnäolon vuoksi heidän täytyi ottaa 

myönteisempi asenne luterilaisuuteen.3

 Vuonna 1638 kreivi Per Brahe maalaili synkän kuvan Käkisalmen läänin kirkol-

lisesta tilasta ja sen luterilaisesta papistosta. Tilanne oli samankaltainen myös Inke-

 1 Väänänen 1991, s. 83–84 ja 91; Laasonen 2005, s. 20–21 ja 25–26.
 2 Oja 2000, s. 72.
 3 Tarkiainen 1986, s. 125–127; Väänänen 1991, s. 86–87.
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rinmaalla. Näihin provinsseihin hakeutui kaikkea muuta kuin taitavia ja oppineita 

pappismiehiä. Heidän elämäntapaansa ei katsottu sen ajan papeille sopiviksi. Pap-

pien sanottiin kuluttavan aikaansa oluttuvissa piippua poltellen. Lisäksi he pilkka-

sivat ortodoksista uskontoa, mikä aiheutti epäsopua. Myöhemmät vuosikymmenet 

eivät muuttaneet tilannetta. Vuonna 1670 Turun yliopiston sijaiskansleri moitti Vii-

purin hiippakunnan papiston tasoa huonoksi. Hänen mukaansa erityisesti itäisten 

seutujen pappien tiedollinen taso oli heikko ja he olivat haluttomia yliopisto-opin-

toihin. Piispa Petrus Laurbecchiuksen mukaan suurin osa luterilaisesta papistosta 

laiminlöi opintonsa. Pappien juopotteleminen, riitely ja jopa väkivaltaisuus olivat 

suuria ongelmia. Asiaan lienee osaltaan vaikuttanut epämieluisa komennus perifee-

risiksi koettuihin provinsseihin, epäsäännöllinen palkka ja huonot elinolosuhteet.4

 De la Gardien joukkojen mukana vuonna 1609 kulkenut hollantilainen J. Danck-

aert laati kuvauksen Venäjästä, joka painettiin Amsterdamissa vuonna 1615. Mat-

kalla hän teki havaintoja Venäjästä ja sen kulttuurista. Danckaertin teos perustui 

havaintoihin, suulliseen tietoon ja vuonna 1549 ilmestyneeseen teokseen Rerum 

Moscovitarum Commentarii. Danckaertin teos on eräänlainen irvikuva Venäjästä ja 

venäläisistä. Se kuvaa enemmän länsimaalaisten asenteita kuin todellisuutta. Uskon-

toon suhtaudutaan hyvin ennakkoluuloisesti ja venäläiset papitkin leimataan juo-

pottelijoiksi. Humalainen pappi sai lievän vitsarangaistuksen vain, mikäli oli juo-

vuspäissään vahingoittanut jotakuta. Vaikka hollantilaisen jyrkät asenteet johtuivat 

reaktiosta Venäjän toisenlaiseen moraalikoodeksiin, voi hänen havainnoistaan myös 

päätellä jotakin venäläisten pappien huolettomiksi ymmärretyistä elämäntavoista.5

 Hyvien pappien kriteerit oli tehty selväksi Ruotsin valtakunnassa, koska ns. hy-

vien kristittyjen kasvattaminen oli ensisijaisesti papiston vastuulla. Tosin tässä teh-

tävässä myös maallisilla virkamiehillä, kuten nimismiehillä ja voudeilla oli oma 

roolinsa. Papeilta edellytettiin suurta oppineisuutta sekä kykyä opettaa ja suostu-

tella kuulijoita. Oppineisuuden taso vaikutti siihen, miten pappi pystyi selittämään 

uskon asioita kuulijoilleen helpoimmalla tavalla. Lisäksi papin oli tiedettävä, mil-

loin puhua ja milloin vaieta. Pappien ei myöskään pitänyt pelätä puhumista ikävis-

tä asioista yhteiskunnallisesti korkeissa asemissa olevien henkilöiden kanssa. Papin 

täytyi myös muistuttaa kuulijoitaan näiden synneistä. Mikäli pappi päästi ehtoolli-

selle siihen kelpaamattomia, tämä itse oli osallinen näiden synteihin. Ylipäätään pa-

pin oli omien elämäntapojensa kautta näytettävä esimerkkiä seurakunnalleen hy-

västä ja jumalaapelkäävästä elämästä.6

 Itäisten provinssien luterilainen papisto ei täyttänyt näitä kriteereitä. Ortodok-

sit halusivat oman uskonsa mukaisen sielunpaimenen. Kuninkaan ohjeissa piispalle 

mainittiin, ettei venäläisiä pappeja saanut ajaa pois viroistaan. Kuolleen papin tilal-

le ei saanut ottaa uutta pappia Venäjältä, eikä pitää kirkollista yhteyttä Novgoro-

diin, mikä olisi avannut venäläisen vaikutuskanavan Ruotsin itäisiin provinsseihin. 

Lopulta ruotsalaisen hallinnon tavoitteena oli ortodoksipappien korvaaminen lute-

rilaisilla papeilla 1630-luvulla, jolloin pappispula oli pahimmillaan. Viipurin hiip-

pakunnan piispa Nicolaus Carelius yritti määrätä pappeja näihin virkoihin. Or-

 4 Laasonen 1967, s. 26–30; Väänänen 1991, s. 83–84; Matikainen 1995(b), s. 164.
 5 Tarkiainen 1986, s. 119–124.
 6 Oja 2000, s. 43–44.
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todoksit eivät hyväksyneet tätä, vaan he kieltäytyivät vastaanottamasta luterilaisia 

pappeja. Kruunu myöntyi vaatimuksistaan sen verran, että ortodoksipapit voisi-

vat olla suomalaista syntyperää. Tällä pyrittiin Venäjän kirkon vaikutusvallan vä-

hentämiseen ortodoksisen väestön keskuudessa. Ortodokseja karkasi kuitenkin 

yhä enemmän Venäjän puolelle. Määräys siitä, että ortodoksit olivat velvoitettuja 

kuuntelemaan luterilaisten pappien opetusta ja käymään luterilaisissa kirkoissa sekä 

maksamaan pappien saatavat, ei siis miellyttänyt kaikkia. Kuningatar Kristiinalle or-

todoksitalonpojat olivat valittaneet joutuvansa pappispulan takia muuttamaan sel-

laisille alueille, joissa saivat kaipaamansa uskonnolliset palvelut. Useat olivat jo niin 

tehneet. Asutuksen ja verojen vähenemisen uhan edessä Ruotsin hallitus lopulta tai-

pui ja salli ortodoksien kutsua pappeja itärajan takaa.7

 Ruotsin uskontopolitiikan kiristyessä varsinkin Inkerinmaalla, asenteet alkoi-

vat muuttua jyrkempään suuntaan. Ortodoksipappeja ei pidetty kelvollisina opet-

tamaan kuninkaan alamaisina pidettyjä ortodokseja Inkerinmaalla, varsinkaan 

1600-luvun lopulla. Kuningas Kaarle XI väitti ortodoksipappien johdattavan näitä 

”hulluuteen” ja väärään asenteeseen heidän laillista esivaltaansa vastaan. Tämä ilme-

ni siten, että papit laiminlöivät kirkoissaan rukoukset kuninkaallisen majesteetin ja 

”isänmaan” (fäderneslandet) puolesta. Se olisi ollut merkki ”vihasta” evankelista us-

kontoa kohtaan.8 Vaikka kenraalikuvernööri Göran Sperling väitti, että venäläisiä 

pappeja oli tarpeeksi Inkerinmaalla, niin siitä huolimatta ortodoksit menivät hake-

maan uskonnollisia palveluja rajan takaa Venäjältä.9 Ortodoksitalonpojat taas ker-

toivat valituskirjelmissään siitä, että uskonnonharjoitus häiriintyi pappien puutteen 

takia ja että papit eivät päässeet seurakuntalaistensa luokse.10

 Kenraalikuvernööri Göran Sperling puuttui voimakkaasti venäläisten pappien 

asemaan. Hänen näkemyksensä mukaan kyseiset papit olivat estäneet inkerikko-

ja ja vatjalaisia osallistumasta suomenkielisiin jumalanpalveluksiin. Tämän vuok-

si inkerikot ja vatjalaiset olivat ”sokeita ja harhaisia ihmisiä” (blinde och wilfarande 

Menniskior). Kenraalikuvernöörin mukaan venäläiset papit itse olivat huomanneet 

olleensa ”väärällä tiellä” ja antaneet luterilaisten pappien käydä opettamassa kylis-

sä ”tätä yksinkertaista väkeä” (detta enfaldiga folcket). Lisäksi Sperling määräsi, että 

tilanomistajien tuli estää venäläisiä pappeja suorittamasta uskonnollisia palveluja 

alustalaistalonpojille. Heillä ei saanut myöskään teettää töitä sunnuntaina.11

 Kuninkaan antamassa vastauksessa Hodar Hodarinpojan valitukseen puututaan 

myös ortodoksipappien tilanteeseen. Uusien ortodoksipappien hankinta Venäjältä 

pappispulan helpottamiseksi ei ollut suotavaa. Kuninkaan mukaan nämä papit joh-

 7 Salomies 1949, s. 408–410; Laasonen 1967, s. 86–87; Tarkiainen 1969, s. 13; Laasonen 2005, 
s. 25–27 ja 41–44; Ivangorodin, Jaaman ja Kaprion talonpoikien valitus kuningattarelle, ei päivä-
ystä. Livonca II, vol. 208. RA.

 8 Kaarle XI:n päätös 4.5.1683. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. LVVA.
 9 Kenraalikuvernementin kanslian pöytäkirja, Narvassa 14.3.1682. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 

700. LVVA.
 10 Esim. Fedor Fedorofi n valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 8.9.1686). Livonica II, 

vol. 504. RA; Fedor Fedrovon (Fedor Federof) valitus kuninkaalle, ei päiväystä. Livonica II, vol. 
504. RA; Fedor Fedrowon, Semen Migitowon ja Jfwan Migitan valitus kuninkaalle, ei päiväystä 
(saapumismerkintä 4.9.1686). Livonica II, vol. 504. RA.

 11 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 8.11.1683. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. 
LVVA.



177

5. Papisto esivallan ja rahvaan välissä

tivat kuulijansa epäjumalanpalvontaan ja Jumalan sanan väärinkäyttöön. Lisäksi he 

käyttivät sellaista kieltä, jota Inkerinmaan asukkaat eivät ymmärtäneet. Tällä ku-

ningas viittasi inkerikkoihin ja vatjalaisiin. Kaarle XI kuvasi ortodoksipappeja niin 

ymmärtämättömiksi, etteivät nämä tietäneet mitään ”Kristuksen kautta saavutetta-

vasta autuudesta”. Tätä oli opetettu Ivangorodin venäläisille papeille, mistä kuningas 

oli kuullut ”jokainen hetki”. Kuitenkin kuningas kehui näitä pappeja ”parhaimmiksi 

koko maassa”.12

 Vuoden 1685 helmikuun 17.– 19. päivinä Narvassa pidetyssä synodissa eräs kes-

kustelu koski niitä venäläisiä pappeja ja tiakoita, jotka eivät olleet vannoneet uskol-

lisuuden valaa kuninkaalle. Kysymys oli ennen kaikkea heidän luotettavuudestaan. 

Johannes Gezelius epäili jopa niitä venäläisiä pappeja, jotka olivat vannoneet kysei-

sen valan. Superintendentti pohti sitä, pystyivätkö nämä pitämään valansa ja opet-

tivatko he kuulijoilleen määrätyt kristinopin pääkappaleet. Tämänkin pohdinnan 

taustalla oli kristinuskon opettaminen inkerikkojen omalla kielellä, eikä vieraalla 

”paavin” kielellä (i ett obekant af Poperna).13

 Ruotsin valtakunnan itäisissä provinsseissa toimineista ortodoksipapeis-

ta muodostuu edellä mainitun perusteella hiukan kaksijakoinen kuva. Olivatko 

he luterilaisten pappien tavoin ”kelvotonta ainesta” vai seurakuntiensa tunnollisia 

sielunpaimenia? Tämän selvittäminen vaatii tarkempaa itäisten provinssien orto-

doksipappien tilanteen tarkastelua alueella vaikuttaneiden yksilöiden kautta. Myös 

näiden pappien asemaa ja vaikutusta paikallisyhteisössä ja yleisemminkin Ruotsin 

valtakunnassa voi hahmottaa tarkastelemalla näiden yksittäisten pappien toimintaa. 

Osa luterilaisen esivallan kanssa yhteistyössä toimineista ortodoksipapeista on tut-

kimuksessa tulkittu eräänlaisiksi luopioiksi. Voidaanko nämä papit luokitella tällä 

tavalla? Mahdollisesti he toimivat myös oman ortodoksisen seurakuntansa hyväksi 

myötäillessään luterilaisen esivallan määräyksiä. Myös ortodoksipappien ja seura-

kuntalaisten väliset suhteet, varsinkin pappien ja suomenkielisten ortodoksien väli-

set, olivat mielenkiintoisia suhteessa tuon aikakauden uskontopoliittiseen tilantee-

seen.

5.2. Proselyytit kahden kulttuurin 
 puristuksessa

Ortodoksipapit joutuivat toimimaan luterilaisen esivallan ja ortodoksitalonpoi-

kien vaatimuksien ristipaineissa. Ortodoksitalonpojat valittivat usein Ruotsin ku-

ninkaalle kärsivänsä pappispulan aiheuttamista ongelmista, koska ortodoksisia kir-

kollisia toimituksia ei voinut suorittaa.14 Tämä osoitti sen, että ortodoksipapeilla 

oli tärkeä rooli talonpoikien ortodoksisen ryhmäidentiteetin rakentumisessa. Papit 

suorittivat uskonnollisia riittejä, jotka taas muodostivat talonpojille ortodoksisen 

 12 Kaarle XI:n vastaus Hodar Hodarinpojan valitukseen 11.11.1685. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 
700. LVVA.

 13 Narvan pappiskokous 17.–19.2.1685. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700. LVVA.
 14 Vuonna 1633 Käkisalmen Karjalan ortodoksikarjalaiset valittivat karjalaisten pakenevan papin 

puutteen vuoksi Venäjälle. Katajala 2005, s. 50. Inkerinmaallakin oli kyse samasta asiasta. 
Ks. luku ”Talonpoikien valitukset alamaisten ja kansankunnan puolesta”.



178

me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset

uskon ulkoisen ilmiasun. Nimenomaan tämä uskonnollisten toimitusten konkreet-

tinen näkyvyys rakensi osaltaan ortodoksitalonpojan ryhmäidentiteettiä. Näkyvällä 

toiminnallaan talonpoikaisessa yhteisössä ortodoksipappi sitoi talonpojat venäläi-

syyteen ja ’venäläisen kansakunnan’ kulttuuripiiriin. Pappi saattoi kuitenkin poike-

ta tästä ’julkisuuskuvastaan’ toimimalla yhdessä luterilaisen esivallan kanssa, mikä 

saattoi aiheuttaa luottamuspulaa ortodoksirahvaan keskuudessa. Luterilaista oppia 

julistava ortodoksipappi oli ristiriidassa niiden käsitysten kanssa, joilla ortodoksi-

rahvas hahmotti uskontonsa ulkoiset puitteet. Nämä puitteet olivat olennainen osa 

sitä, miten rahvas käsitti uskonnon.

 Luterilaisen esivallan kanssa yhteistyössä toimineista ortodoksipapeista, joita on 

kutsuttu proselyyteiksi eli uskonluopujiksi, ei ole säilynyt paljon tietoja Ruotsin ajan 

alkupuolelta. Käkisalmen läänissä tiedetään toimineen 1640-luvulla venäläisen pa-

pin, nimeltään Jaakkima Terentieff. Hän oli saanut pappisvihkimyksen Novgorodin 

piispa Makariokselta 1620-luvun alussa. Sen jälkeen hän toimi pappina Suistamol-

la kunnes siirtyi Uukuniemelle ja sieltä Kurkijoelle, minne hän suunnitteli koulua 

ortodokseja varten. Hän ei nauttinut suurta kannatusta omien seurakuntalaisten 

joukossa. Tämä johtui papin ruotsalaisen esivallan myötäilystä, koska hän oli jopa 

tarjoutunut vihittäväksi uudestaan papiksi Viipurin piispan edessä. Kyseinen pappi 

joutui esivallan kanssa kahnauksiin, koska maavouti väitti papin sokeuttaneen poi-

kansa ”pahojen keinojen” avulla. Maavoudin kaksi poikaa kävivät Jaakkiman pitä-

mää koulua, jossa opetettiin ABC-kirjaa ja Lutherin katekismusta. Kyseinen pappi 

oli pitäjän talonpoikien keskuudessa ilmeisesti naistenmiesten maineessa, sillä pap-

pilan renki yllätti hänet ’housut kintuissa’ aitasta pappilan suomalaisen piian kans-

sa. Paloviinan maistelun jälkeen Ossippa-niminen talonpoika nimittikin Jaakkimaa 

huoramieheksi ja uskonluopioksi. Pappi taas herjasi talonpoikaa pakanaksi.15

 Terentieff ei pelkästään opettanut katekismusta, vaan hyväksyi myös ortodoksien 

taivuttelemisen luterilaisuuteen. Pentti Laasosen mukaan pappi ei ollut kuitenkaan 

käännynnäinen, vaan hänellä oli ns. kaksoisrooli. Hän ajoi ortodoksipappina luteri-

laisten asiaa. Käräjillä Terentieff tuomittiin taikuuden harjoittamisesta kuolemaan. 

Kreivi Per Brahen tukemana hän puolusti itseään menestyksellisesti hovioikeudessa 

ja sai palata entiseen virkaansa vuonna 1643.16 Jaakkima Terentieffi n tapaus on esi-

merkki Ruotsin itäisissä provinsseissa toimineiden ortodoksipappien vaikeasta ase-

masta, kun he joutuivat tasapainoilemaan luterilaisen esivallan vaatimusten ja oman 

uskonnollisen vakaumuksen välillä. Papin myötäily luterilaisen esivallan edessä on 

ymmärrettävä ennen kaikkea selviytymisstrategiana vaikeassa tilanteessa. Suostu-

malla joihinkin vaatimuksiin, esim. luterilaisen katekismuksen opettamiseen, pappi 

pystyi säilyttämään asemansa talonpoikaisessa yhteisössä edes jollakin tavalla. Näin 

hän pystyi olemaan edelleen ortodoksitalonpoikien sielunpaimen.

 Inkerinmaalla 1680-luvulla vaikuttanut Ivan Michailof edusti omalta osaltaan 

ruotsalaisen esivallan alaisuudessa toiminutta ortodoksipappia. Hänen taustansa oli 

melko värikäs, eikä kovin mairitteleva papillisessa mielessä. Ivan oli ollut pappina 

Syvärin luostarissa Novgorodin alueella, Vatjan viidenneksessä. Hän vietti kuiten-

kin papille sopimatonta elämää, joten hänet erotettiin virastaan. Sitten hän karkasi 

 15 Tarkiainen 1986, s. 127; Matikainen 1995(b), s. 163–180; Laasonen 2005, s. 54–57.
 16 Laasonen 2005, s. 57–58.
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Novgorodista Ruotsin rajan yli ja kierteli Narvan, Ivangorodin ja Kaprion alueilla. 

Novgorodin voivodin mukaan hän teki pilkkaa ortodoksisesta kirkosta ja herjasi ju-

malaa, pelastajaa, jumalan äitiä ja pyhiä ikoneita.17

 Kenraalikuvernööri Göran Sperling ja Novgorodin pajari ja voivodi Petr Vasi-

lievitz Scheremetof kävivät vilkasta kirjeenvaihtoa kyseisen papin palauttamisesta 

Novgorodiin. Pappi Ivan Michailofi n värikäs tausta tuli ilmi voivodin kenraaliku-

vernöörille 22.9.1686 lähettämässä kirjeessä. Voivodi vaati, että ruotsalaiset viran-

omaiset etsisivät papin ja toimittaisivat hänet Venäjän lähettilään Sidor Rodionoffi n 

käsiin. Ivan olisi saatettava rajalle tämän lähettilään valvonnassa.18

 Kenraalikuvernööri tarttui kynäänsä ja vastasi voivodille 11.10.1686 päivätyssä 

kirjeessään. Sperling oli kuulustellut pappia. Ivan oli sanonut kuulustelussa, että hän 

oli nuorena kasvanut Venäjän puolella ja valmistunut papiksi, mutta oli syntynyt 

Käkisalmen läänissä Jaakkimanvaaran Miklin kylässä. Sieltä Ivan muutti vanhem-

piensa kanssa Venäjälle ruptuurisodan aikana. Kun kenraalikuvernööri oli selittänyt 

tämän venäläiselle kansliakirjuri Sidor Rodionoffi lle, tämä oli vaatinut saada tavata 

henkilökohtaisesti Ivanin. Kansliakirjuri sanoi pystyvänsä todistamaan papin syn-

tyneen Venäjän puolella. Kiista kunnottomasta papista oli vaihtunut kiistaan hänen 

alkuperästään.19

 Sidor Rodionoff ei kuitenkaan pystynyt nimeämään seutua, missä Ivan Michailof 

olisi syntynyt, eikä siten voinut todistaa väitettään. Ivan oli myös kertonut kenraali-

kuvernöörille, ettei ollut koskaan tahallaan pilkannut ortodoksisen uskon ikoneita. 

Kenraalikuvernööri jätti asian toistaiseksi, varmistaakseen papin henkilöllisyyden. 

Hän huomautti kuitenkin, että mikäli pystytään todistamaan Ivanin syntyneen Ve-

näjällä, toimitaan sopimuksien mukaan. Kenraalikuvernöörin kädet olivat osin si-

dotut asiassa.20

 Voivodi Petr Vasilievitz Scheremetof lähestyi kenraalikuvernööriä uudella kir-

jeellä 16.11. samana vuonna. Voivodi muistutti, että Ivan oli asunut nuoruutensa 

Venäjällä ja ollut siellä pappi, kuten kuulustelussakin kävi ilmi. Voivodi toivoi, et-

tä kun hänen lähettiläänsä Sidor Rodionoff esittäisi todisteet papin venäläisestä al-

kuperästä, kenraalikuvernööri palauttaa hänet sopimuksien mukaan. Lähettiläs oli 

yrittänyt puhua Ivanin kanssa, mutta tämä oli kieltäytynyt. Näin hän olisi salannut 

venäläisen alkuperänsä. Voivodi oli vakuuttunut papin venäläisestä syntyperästä ja 

vaati hänen palauttamistaan Novgorodiin.21

 Novgorodin voivodi ei saanut pappiaan takaisin, sillä kenraalikuvernööri Gö-

ran Sperling pysyi järkähtämättä kannassaan. Sperling oli kuitenkin luvannut pi-

tää Ivanin vangittuna, kunnes voivodi voisi esittää todisteita hänen venäläisestä al-

kuperästään. Lähettiläs Sidor ilmoitti hankkivansa todisteet. Kenraalikuvernööri oli 

 17 Voivodi Petr Vasilievitz Scheremetof kenraalikuvernööri Göran Sperlingille 22.9.1686 (venäläi-
sen ajanlaskun mukaan 22.9.7195). Käännetty ruotsiksi 30.9.1686. Livonica II, vol. 187. mf.

 18 Voivodi Petr Vasilievitz Scheremetof kenraalikuvernööri Göran Sperlingille 22.9.1686. Käänetty 
ruotsiksi 30.9.1686. Livonica II, vol. 187. mf.

 19 Kenraalikuvernööri Göran Sperling Novgorodin voivodille 11.10.1686. Livonica II, vol. 187. mf.
 20 Voivodi Petr Vasilievitz Scheremetof kenraalikuvernööri Göran Sperlingille 22.9.1686. Käännetty 

ruotsiksi 22.11.1686. Livonica II, vol. 187.
 21 Voivodi Petr Vasilievitz Scheremetof kenraalikuvernöri Göran Sperlingille 16.11.1686. Käännetty 

ruotsiksi 22.11.1686. Livonica II, vol. 187. mf.
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kuitenkin antanut vangituttaa lähettilään. Göran Sperling oli saanut Käkisalmen 

läänin kruununvoudilta selvityksen, jonka perusteella hän katsoi papin kertomuk-

sen todeksi. Sen mukaan Ivan oli syntynyt Käkisalmen läänin pohjoisosassa, ja hä-

nen isoisänsä oli ollut pappi ja isänsä tiakka Michael Semenof. Isä oli ollut pappina 

Spasskin kirkossa Inkerinmaalla ja Ivan oli määrätty samaan kirkkoon papiksi isän 

kuoltua. Täten kenraalikuvernööri piti Ivan Michailofi a Ruotsin alamaisena vedo-

ten Kardisin rauhansopimuksen 20. kohtaan. Kansliakirjuri Sidor Rodianoff luvat-

tiin saattaa Venäjän rajalle.22

5.3. Procofei Rodionoff – venäläisen papin
 muotokuva

Venäläisten pappien tapa hakea pappisvihkimys Novgorodista oli kenraalikuver-

nööri Göran Sperlingin mielestä niin suuri rikkomus, että asian johdosta pappi Pro-

cofei Rodionoff joutui hänen kuulusteltavakseen vuonna 1686. Venäläisten pappien 

hakiessa vihkimyksensä Novgorodin metropoliitalta, tämän vaikutusvallan pelättiin 

ulottuvan rajan yli Ruotsin itäisiin provinsseihin. Ruotsin ajan alussa Ivangorodin 

käskyhaltijan anomuksesta Ruotsin kuningas oli sallinut tämän ”jonkin aikaa”, mut-

ta kuninkaan katsottua tämän kirkollisen yhteyden mahdollisesti johdattavan ala-

maisiaan pois luterilaisuudesta, nämä matkat Novgorodiin kiellettiin. Vuonna 1627 

ruotsalaiset olivat yrittäneet vihityttää kaksi ortodoksimiestä piispoiksi Käkisalmen 

lääniin ja Inkerinmaalle. Ortodoksien mukaan oman piispan saaminen olisi pois-

tanut yhden ongelman eli karkuruuden. Ivangorodin ortodokseille tarjottiin mah-

dollisuutta lähettää pappinsa vihittäviksi Valko-Venäjälle Kiovan metropoliitan luo, 

mutta nämä kieltäytyivät tarjouksesta.23

 Vaikka koemielessä aloitettu pappien vihkiminen Novgorodissa oli osoittautunut 

poliittisesti mahdottomaksi, tämän ”Venäjän tien” käyttäminen jatkui yhä 1600-lu-

vun lopulla, mistä oli osoituksena Procofei Rodionoffi n tapaus. Kenraalikuvernööri 

Göran Sperling kuulusteli kyseistä pappia 5.7.1686 ja esitti siitä liitteenä kuuluste-

lupöytäkirjan kirjeessään kuninkaalle 3.3.1686.24 Tämän kuulustelun ja siitä laadi-

tun kuulustelupöytäkirjan avulla voidaan hahmottaa kuvaa eräästä Ruotsin itäisessä 

provinssissa toimineesta venäläisestä papista ja tämän taustoista, asenteista ja siitä, 

miten pappi suhtautui asemaansa luterilaisen esivallan alaisuudessa ja toisaalta sie-

lunpaimenena seurakuntalaistensa parissa.

 

 22 Kenraalikuvernööri Göran Sperling voivodi Petr Vasilievitz Scheremetofi lle 24.11.1686. Livonica 
II, vol. 187. mf. 

 23 Isberg 1973, s. 34–35; Saloheimo 1976, s. 12–13; Ks. pappis- ja piispavihkimyksestä enemmän 
Laasonen 2005, s. 25–41.

 24 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 3.3.1686. Liite n:o 10. Livonica II, vol. 187. RA. 
Päivämäärien ajallisessa kronologiassa on ristiriita, koska kuulustelu oli tapahtunut kirjeen päi-
väämisen jälkeen. Todennäköisesti liite oli lisätty jälkeenpäin kirjeeseen, koska Sperling mainit-
si vain kolme liitettä itse saatekirjeessä, johon oli liitetty muitakin asiakirjoja. Mahdollisesti kirje 
oli lähetetty kuninkaalle vasta sitten kun kaikki liitteet oli saatu siihen toimitettua, koska Sper-
lingin kirje luettiin kuninkaalle valtaneuvoston kokouksessa 15.10.1686.



181

5. Papisto esivallan ja rahvaan välissä

 Procofei Rodionoff kertoi kenraalikuvernöörille syntyneensä Kaprion läänissä, 

Radtšinan (Ratzina) ortodoksisessa seurakunnassa, jossa hänen isänsä Rodian Ivan-

off oli ollut pitkään tiakkana. Procofein isä oli hoitanut myös poikansa koulutta-

misen. Procofei oli mennyt naimisiin venäläisen tiakan tyttären kanssa, joka oli or-

todoksi (Rysk Religion). Iäkseen pappi ilmoitti 25 vuotta ja hänellä oli vaimonsa 

kanssa kolme lasta. Koko Radtšinan seurakunnan venäläisistä talonpojista (Ryska 

bönder) koostunut rahvas oli kutsunut hänet papiksi. Täten pappi ei osannut yhtään 

suomea.25

 Kenraalikuvernööriä kiinnosti erityisesti Procofein pappisvihkimys ja miten hän 

oli sen saanut. Pappi kertoi, ettei häneltä ollut vaadittu valaa vihkimyksen yhteydes-

sä. Lisäksi rahvas oli neuvonut häntä ja lähettänyt hänet Novgorodiin ottamaan 

pappisvihkimyksen. Ennen vihkimystä Novgorodin metropoliitta oli järjestänyt 

novgorodilaisen papin tutkimaan hänet ja vasta sitten hänet hyväksyttiin papiksi. 

Kyseinen pappi ei ollut kuitenkaan Procofein rippi-isä, vaikka vihkimyskirjeessä il-

moitettiin niin olevan. Pappisvihkimyksen yhteydessä Procofei ei ollut vannonut 

alamaisuutta ja uskollisuutta tsaarille.26

 Novgorodin matkan jälkeen Procofei Rodionoff oli ollut isänsä kuolemasta läh-

tien tiakan tehtävissä Radtšinan seurakunnan kirkossa. Kolme vuotta aiemmin hän 

oli ristinsuutelulla vannonut uskollisuuden valan Ruotsin kuninkaalle Narvan kon-

sistorissa. Kenraalikuvernööri kummasteli erityisesti sitä, eikö Procofei tiennyt, että 

kuninkaan päätösten mukaan tämän olisi pitänyt vihityttää itsensä papiksi super-

intendentin toimesta Narvassa? Procofei myönsi tietäneensä asiasta, mutta talon-

poikien painostuksesta hänen täytyi mennä Novgorodiin. Talonpojat eivät olisi 

suostuneet ”puhtaalla omallatunnolla” hänen kuulijoikseen, mikäli Narvan super-

intendentti olisi vihkinyt hänet papiksi.27

 Tämän kuultuaan Göran Sperling muistutti Procofeita tämän kuninkaalle teke-

män uskollisuudenvalan velvoitteista totella kuninkaan määräyksiä. Sillä perusteel-

la hänen ei olisi pitänyt suostua talonpoikien pyyntöön lähteä Novgorodiin. Pappi 

väitti, ettei tiennyt tehneensä väärin, vaan vain vanhan tavan mukaan. Inkerinmaal-

la oli monta venäläistä pappia, jotka olivat käyneet hakemassa pappisvihkimyksensä 

Novgorodista. Kaksi tällaista pappia asui vielä Narvan hakulissa. Procofei ei tiennyt 

muista venäläisistä papeista, jotka olisivat vihityttäneet itsensä Narvassa. Hän itse 

oli lähettänyt anomuksen Novgorodin metropoliitalle, ja tämä oli määrännyt toisen 

papin tutkimaan anojan kelpoisuuden papiksi, minkä jälkeen metropoliitta oli vih-

kinyt hänet. Heti kotiinpaluun jälkeen Procofei oli haastettu Kaprion läänin kärä-

jille, ja sieltä hänet oli lähetetty kenraalikuvernöörin kuulusteluun. Omassa kirkos-

saan hän ei ollut ehtinyt vielä työskennellä. Tavan mukaan hän oli rukoillut Ruotsin 

kuninkaan Kaarle XI:n puolesta, eikä Venäjän tsaarin, mitä kenraalikuvernööri oli 

kuitenkin epäillyt. Kaarle XI painotti myöhemmässä päätöksessään sitä, että Proco-

 25 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 3.3.1686. Liite n:o 10. Livonica II, vol. 187. RA.
 26 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 3.3.1686. Liite n:o 10. Livonica II, vol. 187. RA.
 27 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 3.3.1686. Liite n:o 10. Livonica II, vol. 187. RA. 

Papin vastaus: “Moste tilstå at han wiste sådant, men eftter bönderne föregifwit sig med gott 
samwete intet kunna wara hans åhörare om han skulle här låtit sig ordinera, haar han fölgdt de-
ras råd och begiäran.”.
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fein olisi pitänyt käydä vihityttämässä itsensä Kiovassa eikä Novgorodin metropolii-

tan luona. Tämän vuoksi pappi erotettiin seurakunnastaan ja virastaan.28

 Kuulustelu paljasti eräitä mielenkiintoisia seikkoja papin suhteesta luterilaiseen 

esivaltaan ja seurakuntalaisiinsa. Ortodoksitalonpoikien pitäytyminen perinteisiin 

oli niin vahva, että väylä Novgorodiin pidettiin auki, rikkoen tietoisesti kuninkaan 

ja kenraalikuvernöörin käskyjä, minkä myös pappi Procofei Rodionoff avoimesti 

myönsi itse kenraalikuvernööri Göran Sperlingin edessä. Vaikka Procofei itse olisi 

ollut valmis vaikka nöyrtymään kuninkaan määräysten edessä, sosiaalinen paine ta-

lonpoikien taholta oli niin suuri, ettei hän halunnut menettää kasvojaan ja uskotta-

vuuttaan talonpoikaisyhteisön sielunpaimenena. Lisäksi hän olisi saattanut menet-

tää virkansa, koska ortodoksisen seurakunnan jäsenillä oli oikeus valita ja erottaa 

itse pappinsa.29

 Ortodoksitalonpoikien suhtautumisessa kuninkaan määräyksiin pappisvihki-

myksestä ja niiden uhmaamisessa voi nähdä merkkejä myös ns. ”normatiivisesta 

menneisyydestä”. Tämän Perez Zagorinin käyttämän käsitteen avulla voidaan ym-

märtää sitä, että ortodoksitalonpojat katsoivat oikeudekseen painostaa Procofeita 

menneisyydessä valinneiden olosuhteiden perusteella.30 Painostamalla sielunhoita-

jaansa perinteiseen pappisvihkimykseen Novgorodissa, talonpojat viestittivät ruot-

salaiselle esivallalle uskonnollisten perinteidensä ja käytänteidensä tärkeydestä, pro-

testoiden samalla kuninkaan määräyksiä vastaan. Tässä hankalassa ”välikädessä” 

joutui toimimaan Procofei Rodionoff, joka joutui miellyttämään sekä luterilaista 

esivaltaa että paikallisyhteisönsä ortodoksitalonpoikia.

5.4. Inkerikkojen ja vatjalaisten 
 puolustaja – Sidor Sissof

Ruotsalaisen esivallan pyrkimyksiä vastaan hangoitteli usein ortodoksipappi Sidor 

Sissof, Sisson Siitariksikin kutsuttu. Hän oli syntyperältään karjalainen tai inkerik-

ko, koska hän tulkitsi usein kirkollisia toimituksia suomeksi venäjää taitamattomil-

le talonpojille. Sidor ei suostunut myötäilemään muiden venäläisten pappien tavoin 

uutta esivaltaa, joka tahtoi sulauttaa inkerikot ja vatjalaiset luterilaiseen kulttuuri-

piiriin. Kaprion pappiskokouksessa 22.– 23.8.1683 hän kieltäytyi ryhtymästä näiden 

väestöryhmien erottelupolitiikan käsikassaraksi, vaikka muut venäläiset papit olivat 

suostuneet siihen. Vasta vartiotuvassa vietetyn arestin jälkeen hän suostui allekir-

joittamaan ns. segregaatiosopimuksen.31

 Ensimmäiset maininnat Sidorista ovat vuodelta 1682. Sidor oli herjannut Ne-

vanlinnan kirkkoherraa, rovasti Petrus Carsteniusta krouvari Heikki Ollinpoika Pu-

rasen luona Worbossa. Puranen oli ottanut kirstustaan Raamatun ja näyttänyt sitä 

Sidorille sanoen: ”Tämän tekstin rovasti Petrus Carstenius on saarnannut tänä päi-

 28 Kenraalikuvernööri Göran Sperling kuninkaalle 3.3.1686. Liite n:o 10. Livonica II, vol. 187. RA; 
Kaarle XI:n päätös 11.11.1686. Livonica II, vol. 504. RA.

29 Tšernjakova 1994, s. 224–226; Katajala-Tšernjakova 1998, s. 85–87.
30 Zagorin 1982, s. 200.
31 Kepsu 1995, s. 105. 
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vänä”. Kyseinen teksti oli profeetta Miikan kirjan kuudes luku. Sidor vastasi Pura-

selle, että rovasti oli saarnannut kuin kelmi. Nämä sanat todisti kuulleensa Purasen 

lisäksi myös talonpoika Jöns Pampes Skuoritsasta. Tapausta oli käsitelty kämnerioi-

keudessa ja Narvan konsistorissa vuonna 1684 ja samana vuonna ylimääräisillä kä-

räjillä Nevanlinnassa.32

 Käräjillä Sidor kielsi sanoneensa sellaista rovastista. Krouvinpitäjä Purasella oli 

kuitenkin vallan muu syy kaunaansa pappia kohtaan. Sidor oli epäillyt Purasta lam-

paan varastamisesta, minkä vuoksi näiden kahden välit olivat tulehtuneet. Lisäksi 

Sidorin pojat ja krouvinpitäjä olivat riidoissa keskenään. Oikeus päätti langettaa Si-

dorille 40 markan sakot rovasti Petrus Carsteniuksen hyvän maineen vahingoitta-

misesta käräjäkaaren 20. kappaleen mukaan. Lisäksi pappi sai oikeudelta nuhteet. 

Juttu alistettiin vielä konsistorin käsittelyyn.33

 Kuningas oli ilmoittanut 21.4.1684 kirjeessään kenraalikuvernöörille hyväksy-

vänsä menetelmät, joilla inkerikot ja vatjalaiset saatetaan pois heidän ”pakanallisesta 

pimeydestään”. Tästä huolimatta pappi Sidor jatkoi kuninkaan ja kenraalikuvernöö-

rin määräysten rikkomista. Elokuun 6. vuonna 1684 pidettiin Kristuksen kirkas-

tusjuhlan jumalanpalvelus ortodoksisessa kirkossa Worbossa Spasskin pogostassa. 

Kirkkoherra Jacob Lang ja poliisipalvelija Alexander Knagg kuulivat, että jumalan-

palveluksessa oli läsnä myös inkerikkoja ja vatjalaisia, joita oli kielletty osallistumas-

ta ortodoksisiin jumalanpalveluksiin kenraalikuvernöörin 12.5.1683 antaman mää-

räyksen mukaan.34

 Alexander Knagg pyysi Nevanlinnan varuskunnasta majuri Fraserilta virka-apua. 

Majuri määräsi korpraalin ja kaksi sotilasta kirkkoherran ja poliisipalvelijan avuk-

si. Sotilaiden oli toteltava vain heidän määräyksiään. Kirkkoherra Lang ja poliisipal-

velija saapuivat sotilaiden kanssa kirkkoon ja havaitsivat, että jumalanpalveluksessa 

oli paljon inkerikkoja ja vatjalaisia Spasskin, Tuuterin, Kuivaisin ja Inkereen pogos-

toista. Kirkossa oli myös pappi Sidor, mutta hän ei saarnannut. Alexander Knagg 

kielsi tiakkaa jatkamasta jumalanpalvelusta ja käski kepillä lattiaan iskien kaikkia 

inkerikkoja ja vatjalaisia poistumaan kirkosta. Tästä huolimatta tiakka oli jatkanut 

evankeliumin lukemista seurakuntalaisille ja eräs puosu lausui edelleen rukouksia. 

Tässä tilanteessa Alexander Knagg käski koko seurakunnan ulos kirkosta. Seurakun-

nan mennessä kirkon pihalle poliisipalvelija Knagg oli lyönyt talonpoika Semen Se-

menoffi a kepillä rintaan kirkon eteisessä.35

 Kun seurakuntalaiset tulivat ulos kirkosta, kirkkoherra antoi pidättää pappi Si-

dorin ja neljä seurakunnan jäsentä. Syyksi kirkkoherra sanoi, että Sidor ei ollut nou-

dattanut konsistorin päätöstä, eikä erottelupolitiikkaa, koska hän salli inkerikkojen 

ja vatjalaisten osallistua jumalanpalvelukseen. Talonpojat Hodar Hodarinpoika ja 

Daniel Onisimoff pidätettiin, koska he olivat pitäneet esivallan toimia pelkkänä pi-

lana. Nyt he tulivat toisiin ajatuksiin. He olivat myös sanoneet, etteivät luovu uskon-

nostaan ”ennen kuin kaula katkaistaan”.36

 32 Nevanlinnan ylimääräiset käräjät 24.3.1684. s. 52v–53. kkk 1; Väänänen 1987, s. 170–171.
 33 Nevanlinnan ylimääräiset käräjät 24.3.1684. s. 53v. kkk 1.
 34 Nevanlinnan ylimääräiset käräjät 15.12.1684. s. 120v. kkk 1; Kuningas kenraalikuvernööri Göran 

Sperlingille 21.4.1684. Livonica II, vol. 504. RA.
 35 Nevanlinnan ylimääräiset käräjät 15.12.1684. s. 120v–121. kkk 1.
 36 Nevanlinnan ylimääräiset käräjät 15.12.1684. s. 121–122. kkk 1.
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 Talonpoika Sava Federoffi n tiedettiin erotetun venäläisestä seurakunnasta, joten 

hän ei olisi saanut olla kirkossa. Taras Ivanof joutui saman joukon mukana vangi-

tuksi, koska oli herjannut kirkkoherraa sopimattomin sanoin. Kun kirkkoherra, po-

liisipalvelija ja sotilaat alkoivat viedä näitä viittä Nevanlinnan linnoitukseen, suuri 

osa seurakuntalaisista seurasi tätä kulkuetta. Joukon saapuessa linnoituksen portille, 

muutkin seurakuntalaiset pyysivät ”päästä” vangituiksi.37 Linnoituksen komendant-

ti ei kuitenkaan päästänyt sisään muita kuin pidätetyt. Kirkkoherra Jacob Lang pe-

rusteli pidätystä vielä sillä, että kenraalikuvernööri oli käskenyt kohdella inkerikkoja 

ja vatjalaisia ankarasti. Heille täytyi näyttää viranomaisten olevan tosissaan. Vangit 

kuitenkin vapautettiin takuita vastaan, Sidor viiden päivän päästä, muut talonpojat 

heti.38 Talonpoikien valtuutettu Hodar Hodarinpoika (Fedor Fedorof) kertoi tästä 

tapahtumasta valituskirjelmässään kuninkaalle vuonna 1686.39

 Vuonna 1686 Inkerinmaan kaikkien läänien ortodoksitalonpojat jättivät kunin-

kaalle osoitetun valituskirjelmän ortodoksien uskonnollisesta sorrosta. Valituksesta 

oli tiedotettu myös superintendentti Johannes Gezeliukselle. Kyseisessä kirjelmäs-

sä mainittiin myös tapahtumat Spasskissa. Käräjillä kerrotusta poiketen talonpo-

jat kertoivat istuneensa kahden viikon ajan vahtituvassa. Sidorin sanottiin istuneen 

vankeudessa 20 viikkoa. Hodar Hodarinpoika ja Matthias Moisander jättivät vali-

tuksen Sidorin pidätyksestä komissiolle vielä syyskuussa vuonna 1689. Komission 

asessorit totesivat valituksen aiheettomaksi, koska Narvan konsistori oli jo nuhdel-

lut kirkkoherra Jacob Langin toimenpiteitä. Komission mukaan Sidor Sissofi n pidä-

tys oli perusteltu, koska hän ei ollut pysynyt erossa inkerikoista ja vatjalaisista. Toi-

millaan hän oli rikkonut kuninkaan 4.5.1683 tekemää päätöstä.40

 Sidorin toimiin puututtiin vielä tutkinnassa Tyrön seurakunnan pappilassa 

24.11.1687. Ivan Sahvonpojalta kysyttiin, mitä venäläinen pappi Sidor oli vastannut 

hänelle, kun Ivan oli vieraillut papin talossa Vuoronpuolella syksyllä. Ivan vastasi 

kysyneensä papilta, Ivanin naapurin Jäärä Tylpän (Järäs Tylpäs) läsnäollessa, miksi 

tämä ei enää tullut talonpoikien luokse? Sidor vastasi talonpojalle: ”mitä minä teen 

sinun ruotsalaisten koiriesi parissa, sinä et anna kastaa lapsianne minun luonani, si-

nä syöt lihaa paaston aikana, sinä hankit kellon täältä ja annat ruotsalaisille, mene 

ulos minun talostani”. Tutkintakomissio päätti jatkaa tutkintaa Nevanlinnassa, kos-

ka pappi Sidor ei ollut paikalla.41

 Nevanlinnassa kuulusteluvuorossa oli Ivanin kanssa samaan aikaan äsken mai-

nittu Jäärä Tylpä Yhinmäen kylästä. Häneltä tiedusteltiin, oliko hän Sidorin luona 

viime syksynä, kun pappi kutsui Ivan Sahvonpoikaa ruotsalaiseksi koiraksi ja kirosi 

 37 Tällainen talonpoikien ”toive” kollektiivisesta rangaistuksesta esiintyi myös Suomessa Elimäellä 
vuonna 1773, jolloin talonpojat mieluummin olisivat kärsineet varamaaherran määräämän ran-
gaistuksen ”yhtenä miehenä” kuin tehneet kartanon päivätyöt. Katajala 2002, s. 28.

 38 Nevanlinnan ylimääräiset käräjät 15.12.1684. s. 120v ja 122–123. kkk 1.
 39 Hodar Hodarinpojan (Fedor Fedorof) valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 

8.9.1686). Livonica II, vol. 504. RA.
 40 Pähkinälinnan läänin talonpoikien valitus kuninkaalle, ei päiväystä (saapumismerkintä 

8.9.1686). Livonica II, vol. 504. RA; Matthias Moisanderin ja Hodar Hodarssonin valitus kunin-
kaalliselle komissiolle Nevanlinnassa 19.9.1689. Livonica II, vol. 504. RA.

 41 Tutkinta Tyrön pappilassa 24.11.1687. Livonica II, vol. 504. RA. ”[…] hwad skall iag giöra hoos 
din Swenske hundar, du låter intet Christna dijna barn hoos migh, du äter kött i faston, du lög 
klåckan här ifrån och gaf åth de Swenske, gå uhr mitt hus”.
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Ivania siitä, että tämä oli liittynyt suomalaiseen seurakuntaan ja kääntynyt luterilai-

suuteen. Jäärä Tylpä kertoi kuulleensa papin sanoneen Ivanille: ”sinä ruotsalainen 

koira, sinä olet luopunut uskostamme ja älä mene meidän kirkkoomme kuten aiem-

min”. Sidor oli jatkanut: ”älä myöskään anna lapsiasi minulle kastettavaksi ja syö 

jauhoja paaston aikana”. Lisäksi pappi oli kysynyt kiivastuneena Ivanilta, miksi tämä 

antoi pois meidän kirkonkellomme. Ivan vastasi ja puolustautui sanoen: ”kuinka 

minä tulen kirkkoonne, joka on yhdeksän peninkulman päässä meiltä, koska hevo-

seni on huonokuntoinen eikä jaksa”. Ivan kiisti antaneensa pois kirkonkellon ja väit-

ti hovin väen ottaneen sen. Tutkintaa ei enää jatkettu tämän kuulustelun jälkeen.42

 Sidor jatkoi niskoitteluaan esivaltaa vastaan. Hän oli herjannut julkisesti ken-

raalikuvernööriä ja superintendenttiä Kyllisin (Kallisii) kylässä syyskuussa 1686. Ta-

pausta tutkittiin käräjillä Kalttinan (Kalitina) kylässä Kelton pogostassa 26.9.1688. 

Käräjillä kävi ilmi, että Sidor ei ollut suinkaan aiheetta aloittanut julkista herjausta. 

Sidorin ollessa Kyllisin kylässä maaviskaali Almenius oli yrittänyt pakottaa häntä 

syömään lihaa, vaikka oli paastonaika. Lihalautanen kädessään Almenius oli sano-

nut Sidorille, että hänen täytyisi syödä siitä. Maaviskaali oli vielä sanonut, että ken-

raalikuvernööri on määrännyt Sidorin syömään. Sidor oli vastannut maaviskaalille, 

ettei kenraalikuvernööri eikä superintendentti saa häntä uskontonsa vastaisesti syö-

mään lihaa. Sen vuoksi heidän määräyksiään on mahdotonta noudattaa. Sidorille ei 

langetettu tuomiota käräjillä syyskuussa 1688, vaan todistajia kuultaisiin vielä Ne-

vanlinnan sotaoikeudessa ja päätös julistettaisiin siellä.43

 Samoilla käräjillä Sidor oli syytettynä myös kenraalikuvernöörin herjauksesta. 

Elokuun 22. samana vuonna Sidor oli laadituttamassa valitusta kenraalikuvernööri 

Sperlingin toimista raatimies Hinrich Blankenhagenin talossa Nevanlinnassa. Pai-

kalla talossa olivat myös luutnantti Feyrheim, tilintarkastaja Hardeloff ja venäläi-

nen talonpoika Hodar. Vähän ajan kuluttua taloon tulivat myös kauppias Berendt 

Höfner ja Erick Barckhusen. Sidor pyysi tilintarkastajaa laatimaan valituskirjelmän. 

Hardeloff oli tiedustellut, ketä kirjelmä koskee. Sidor sanoi sen olevan valituksen 

kuninkaalle kenraalikuvernööri Göran Sperlingistä. Tähän Hardeloff oli huudahta-

nut: ”Jumala varjelkoon minua kirjoittamasta sellaista kuninkaalle!”.44

 Kiivastuneena tilintarkastajan haluttomuudesta yhteistyöhön Sidor oli haukku-

nut kenraalikuvernööriä kovaniskaiseksi, epäoikeudenmukaiseksi ja kieroksi her-

raksi. Paikalla olleiden kielloista huolimatta Sidor jatkoi puhettaan ja sanoi, että 

kenraalikuvernööri oli ajanut monen kunniallisen miehen köyhyyteen. Sidor sanoi 

vielä, että kenraalikuvernööri oli tuhonnut maan, imenyt sen tyhjiin, tuhonnut mi-

nut ja taloni ja haukkunut vaimoani huoraksi. Sidor väitti myös kenraalikuvernöö-

rin sanoneen, että kaikki rahvaanvalituksia kuninkaalle toimittavat ovat kelmejä. 

 42 Tutkinta Nevanlinnassa 28.11.1687. Livonica II, vol. 504. RA. ”[…] du swenske hunden, du har 
försakat wår tro, och går intet i wår kyrkia mehra som förr, ey heller Låter dijne barn hoos mig 
Christna och äter miöll i faston sampt sagt der hos hwar före har du gifwit bort wår klåcka […]”.

 43 Kuivaisin, Korpiselän, Kelton, Spasskin ja eteläosien käräjät 25.–27.9.1688. s. 62v–63v. kkk 4.
 44 Kuivaisin, Korpiselän, Kelton, Spasskin ja eteläosien käräjät 25.–27.9.1688. s. 64–65. kkk 4. 

”Gudh bewara migh, att iagh för Eder sådant skrifwa skall.”
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Erick Barckhusen ei kuullut Sidorin näin sanovan, mutta myönsi papin olleen jon-

kin verran humalassa.45

 Kuitenkin käräjillä tilintarkastaja Hardeloff ei myöntänyt Sidorin herjanneen 

Sperlingiä, vaan väitti hänen puhuneen muuta. Hardeloff ei myöskään kirjoittanut 

mitään kuninkaalle Sidorin pyynnöstä. Sidor itse sanoi valittaneensa tilintarkasta-

jalle vankeusaikaansa, jolloin hän sai kärsiä nälkää ja puutetta. Luutnantti Feyrheim 

ei osallistunut käräjille, vaan antoi toimittaa asiasta kirjallisen todistuksen, missä to-

dettiin Sidorin haukkuneen kenraalikuvernööriä. Kruununvouti ei ehtinyt tavoit-

taa venäläistä talonpoikaa todistajaksi. Oikeus ei kuitenkaan pitänyt hänen todistus-

taan välttämättömänä, koska muita todistajia oli haastettu tarpeeksi käräjille. Vaikka 

pappi Sidor Sissof kiisti järjestelmällisesti kaikki häntä vastaan esitetyt syytteet, oi-

keus totesi hänet syylliseksi. Kuninkaankaaren 9. luvun mukaan Sidor tuomittiin 

mestattavaksi. Saman vuoden joulukuussa hovioikeus lievensi tuomion 100 hopea-

taalarin sakoksi. Vaihtoehtona oli yhdeksän edestakaista kujanjuoksua 50 miesparin 

muodostaman kujan läpi. Sidor selvisi 20.12.1688 täytäntöön pannusta tuomiosta 

ja eli vielä kaksi vuotta Vuoronpuolella.46

 Pappi Sidorin toiminta näytti olleen vahvistava tekijä ortodoksien identiteetin 

rakentumisessa. Tämä tuli ilmi erityisesti suhtautumisessa inkerikkoihin ja vatja-

laisiin. Sidor pyrki pitämään myös heidät ortodoksisen seurakunnan jäseninä jär-

jestämällä jumalanpalveluksia näiden osaamalla kielellä. Toisaalta myös inkerikot ja 

vatjalaiset osoittivat solidaarisuutta pappia kohtaan tarjoutumalla jopa vangittavik-

si Sidorin pidätyksen yhteydessä. Pappi Sidorin tarjoamien uskonnollisten palvelui-

den kautta myös inkerikot ja vatjalaiset pystyivät kiinnittymään ’venäläisyyteen’ ja 

itäiseen kulttuuripiiriin. Sidor ei katsonut heidän puhumansa kielen muodostavan 

estettä ortodoksisen uskon omaksumiselle.

 Sidor ei suostunut luterilaisen esivallan käsikassaraksi inkerikkojen ja vatjalaisten 

diskriminoinnissa. Sidor ilmeisesti ymmärsi suomenkielisten ortodoksien erityis-

laatuisuuden, ja voitaisiin jopa puhua tietynlaisesta ’etnisyyden ymmärtämisestä’. 

Esivaltaa vastaan asettuminen kuitenkin huononsi pappi Sidorin toimintaedelly-

tyksiä, eikä hän näin ollen pystynyt pitemmän päälle puolustamaan inkerikkoja ja 

vatjalaisia. Oikeuden tuomio lopulta mursi hänenkin vastarintansa, vaikka loppu-

ajasta, jonka Sidor vietti Vuoronpuolella, ei ole juurikaan säilynyt tietoja. Ainakaan 

oikeudenkäyntipöytäkirjojen lehdillä häntä ei enää mainita, joten todennäköisesti 

Sidor ei enää asettunut esivaltaansa vastaan.

5.5. Kahden pirun luopiopappi

Venäläisen papin Ivan Michailofi n tapaus on esimerkki siitä, kuinka ortodoksisen 

seurakunnan papin ja seurakuntalaisten välit saattoivat kiristyä äärimmilleen. Elä-

mä ortodoksisessa seurakunnassakaan ei ollut ”harmonista”, vaikka ortodoksit eli-

 45 Kuivaisin, Korpiselän, Kelton, Spasskin ja eteläosien käräjät 25.–27.9.1688. s. 65–65v. kkk 4. 
Ks. Kepsu 1995, s. 106.

46 Kuivaisin, Korpiselän, Kelton, Spasskin ja eteläosien käräjät 25.–27.9.1688. s. 65–66. kkk 4; Kepsu 
1995, s. 106.
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vät luterilaistamispolitiikan painostuksen alla. Ivan Michailof oli toukokuussa 1688 

pitämässä jumalanpalvelusta Kaprion seurakunnan ortodoksisessa kirkossa. Evan-

keliumin luvun jälkeen pappi antoi seurakuntalaisten vuorollaan suudella raama-

tun krusifi ksia. Lautamies Conradt Mironofi n tullessa suutelemaan raamattua pap-

pi kielsi sen häneltä ja kaatoi hänet lattialle sanoen: ”Sinä saatana et ole arvollinen 

suutelemaan ristiä”. Conradt kuitenkin yritti edelleen suudella krusifi ksia, jolloin 

pappi jätti raamatun Conradtin käsiin ja meni takaisin alttarille.47

 Pappi Michalof selvästi sekoitti ortodoksisen ristinsuutelun ja luterilaisen käy-

tännön kehottamalla seurakuntalaista suutelemaan luterilaisen raamatun krusifi k-

sia. Sillä pyrittiin mukailemaan tärkeää ortodoksisen uskonnon riittiä. Ristinsuute-

lun symbolinen arvo oli tärkeä ortodokseille, minkä ruotsalaiset viranomaisetkin 

ymmärsivät ainakin kihlakunnan käräjillä. Ortodoksin oli vahvistettava todistajan 

valansa suutelemalla krusifi ksia.48 Jumalanpalveluksessa luterilaisen ja ortodoksisen 

käytännön sekoittaminen on varmasti kuohuttanut paikalla olleiden seurakunta-

laisten mieliä.

 Pappi Ivan Michailofi n töykeään käytökseen vaikuttivat muutkin syyt. Aiemmin 

jumalanpalveluksen aikana lautamies oli tönäissyt häntä kylkeen, riistänyt väkisin 

raamatun papin käsistä ja rinnuksiin tarrautuen sanonut koko seurakunnan edes-

sä: ”Katsokaa nyt vatjalaiset ja inkerikot kuinka minä menen sellaisen mamelukin, 

uskottoman ja uskonsa kieltäjän luo, jonka kanssa kirkkoisäntä Semen Michailof ja 

Wanka Rusak ovat liitossa”. Pappi Ivan Michailof oli jo aikaisemmin saanut tuta in-

kerikkojen ja vatjalaisten epäluulon. Käräjillä luetussa kirjallisessa todistuksessa hän 

valittaa, että inkerikot ja vatjalaiset aloittavat riidan hänen kanssaan, kun hän vierai-

lee heidän kylissään. Lopuksi inkerikot ja vatjalaiset ajavat hänet pois keppejä heitte-

lemällä.49

 Kaprion seurakuntalaiset kantoivat käräjillä pappi Ivan Michailofi a vastaan näi-

den tapahtumien johdosta. Kanne otettiin esille Kaprion läänin ylimääräisillä kä-

räjillä toukokuussa 1688. Tämä ei ollut kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun seu-

rakuntalaiset ja pappi Ivan olivat ”napit vastakkain”. Ivan Michailof oli kannellut 

kyseisestä seurakunnasta superintendentti Johannes Gezeliukselle vuoden 1687 ke-

säkuussa. Myös seurakunnan viranhaltijoiden keskinäiset suhteet olivat tulehtuneet. 

Ivan väitti, että seurakunta oli valinnut Griska Olexeoffi n tiakakseen, jotta tämä pi-

täisi seurakuntalaisten puolia häntä vastaan. Papin mukaan tiakka ja seurakuntalai-

set olivat liitossa vahingoittaakseen häntä. Oikeus totesikin, että koko seurakunta 

seisoi tiakan takana saadakseen papin pois virasta.50

 Talonpoika Offontka Saweliof valitti myös pappi Ivanista, jonka hän oli jopa il-

miantanut superintendentti Johannes Gezeliukselle. Mikkelin päivänä 9.5.1687 Of-

 47 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 150v–151. hh 5. ”Du Sathan är intet wärdt kyssa 
Korsset.” 

 48 Esim. Ivangorodin läänin talvikäräjät 12.1.1685. s. 12v–13v. FF.C.; Kurkijoen talvikäräjät 
15.–16.3.1682. s. 87v (329v). gg 2; Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven talvikäräjät 15.–22.3.1687. 
s. 105v–107. gg 6. Itäisten provinssien käräjäpöytäkirjoissa ristinsuutelu mainitaan kuitenkin 
melko harvoin.

 49 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 150v–151. hh 5. ”See nu Wadialaiser och Ingrikor 
huru jag går åth en sådan mammelak och en sådan otrogen och sin troos förnekare, med honom 
har warit i rådh kyrkiowärden Semen Michailoff och kånawalen Wanka Rusak.”

 50 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 151–151v. hh 5.
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fontka oli ollut ryyppäämässä useiden muiden talonpoikien kanssa kyseisen papin 

luona. Humalluttuaan pappi oli sanonut omistavansa valkoisen ja mustan pirun. 

Valkoisen pirun hän oli antanut ratsastaa mustan pirun päällä. Kuitenkin Ivan oli 

katsonut soveliaammaksi antaa mustan pirun ratsastaa valkoisella. Sitten hän oli 

juonut pirujen kunniaksi ja sanonut, että kuvat seinällä olivat pirun kuvia ja tarjon-

nut talonpojille lisää juotavaa.51

 Oikeus kutsui todistajiksi ratsumies Casper Schloffi n ja muutamia talonpoikia 

Kaprion seurakunnasta. Ratsumies Casper Schloff oli saapunut lautamies Conradt 

Mironofi n luokse samaisena Mikkelin päivänä. Ratsumiehen kertomuksen mukaan 

tuvassa istuivat ryyppäämässä pappi Ivan, sotilas Tue Helgeson ja muutama venä-

läinen talonpoika. Humaltunut pappi keskusteli talonpoikien kanssa ikonista ja sa-

noi, ettei se ole mikään jumalankuva, koska jumala on ainoastaan taivaassa. Pappi 

oli juonut olutkannusta ikonin kunniaksi ja sanonut: ”Minkä nahkaisia ovat ne, jot-

ka eivät voi syödä eivätkä juoda”. Tuvassa istuneet venäläiset talonpojat menettivät 

malttinsa, koska pappi tällä tavoin pilkkasi ikonia ja heidän uskontoaan.52

 Ivan Michailof oli myös herättänyt pahennusta talonpoikien keskuudessa rie-

humalla eräässä kylässä ja haukkumalla erästä isäntää huoran pojaksi ja emäntää 

huoraksi. Ivan heilui humalassa myös Kaprion läänin Iivanaisin (Jwanofski) kyläs-

sä, jossa herjasi Conradtia ja kaatoi hänet nurin maahan. Pappi Ivan oli vihastunut, 

koska Conradt oli käskenyt Ivania ristimään itsensä. Kaiken lisäksi Conradt nuhteli 

pappia sanoen, että tämän papin päähine pitäisi ottaa pois ja pappia pitäisi piiskata 

vitsalla. Tästä kiivastuneena pappi otti puukon esiin, joten Conradt sai jalat alleen. 

Ivan juoksi lautamiehen perässä uhaten virtsata tämän kasvoille. Lautamies Con-

radt ja venäläinen rampa Jesfi m Condratiof Iivanaisin kylästä eivät voineet todistaa 

em. syytöksiä, vaikka pappi myönsi olleensa kylässä. Jesfi m Condratiof syytti pappia 

myös noidaksi. Pappi Ivan puolestaan väitti, että Jesfi m oli viiltänyt häntä veitsellä.53

 Seurakuntalaisten kärhämät papin kanssa eivät loppuneet suinkaan tähän. Sa-

massa Iivanaisin kylässä Ivan oli antanut talonpojan lapselle nimen, mutta ei ha-

lunnut suorittaa kastetta. Ivan puolusti menettelyään sillä, että lapsen isä oli ”suo-

malainen” ja kuului vatjalaisiin ja inkerikkoihin. Tämän lisäksi seurakuntalaisten 

kertoman mukaan pappi oli laiminlyönyt kolmen saarnan pitämisen. Tätä ei voitu 

kuitenkaan näyttää toteen. Seurakunnan aikaisempi tiakka esitti papin puolustuk-

seksi, että Ivan oli toimittanut jumalanpalveluksen sunnuntai- ja juhlapäivinä.54

 Lisää talonpoikia valituksineen astui esiin. Offontka Sawelioff Iivanaisin kylästä, 

Fedor Wasiliof Sirkkovan (Sirakowa) kylästä ja Timoska Davidoff Kostlovan (Gosti-

lowa) kylästä kantoivat pappi Ivan Michailofi a vastaan seurakuntalaisten puolesta. 

He sanoivat viime viikolla papin syyttäneen kirkon kuudennusmies Sentka Michai-

lofi a, tiakka Griska Olexeofi a ja Matuska Gregoriofi a kirkonvarkaiksi. Tämä tapah-

tui keskipäivän saarnan aikaan, jolloin koko seurakunta oli paikalla. Kaikki seura-

kuntalaiset olivat vastanneet papille, että he eivät päästäisi häntä ennen kuin viisi tai 

kuusi heistä menettäisi päänsä. Kävi ilmi, että ennen tätä sanaharkkaa tiakka Griska 

 51 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 151v. hh 5.
 52 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 151v–152. hh 5.
 53 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 152–152v. hh 5.
 54 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 152v–153. hh 5.
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ei ollut aloittanut laulua alttarilla Ivanin kanssa. Ivanin tiedustellessa syytä tähän 

tiakka vastasi: ”Aloita sinä varas. Minulla oli ennen samanlainen tottelematon koira, 

minkä tähden minä hirtätin sen”. Käräjillä Ivan väitti vastaan ja sanoi, että ainakaan 

Sentka Michailof ei ole esittänyt häntä kohtaan syytöksiä. Seurakuntalaiset pysyivät 

kannassaan.55

 Talonpoika Steppan Michaelofi n veljen hautajaisissa Kostlovan kylässä Ivan 

Michailof olisi lyönyt erästä talonpoikaa Korkan (Gorka) kylästä ja riistänyt häneltä 

hatun päästä. Syytettä ei voitu osoittaa todeksi, eikä kantaja Steppan Michaelof ollut 

paikalla käräjillä. Ivan oli sanonut edelliselle tiakka Waldingenille, nykyiselle papille 

Griskalle ja Kostlovan talonpoika Lybin Lukinille, että hän ei tottele ketään muuta 

kuin kuningasta. Mitä tulee inkerikkojen ja vatjalaisten lasten kastamatta jättämi-

seen, Ivan ei voisi suorittaa kastetta ennen kuin kuningas valtuuttaisi hänet sen teke-

mään.56

 Seuraavaksi Ivan Michailof esitti valitusten ryöpyn seurakuntalaisia ja seurakun-

nan palvelijoita vastaan. Kun sielunmessun kelloja soitettiin, kuudennusmies Sentka 

olisi myöhästyttänyt kellojen soittoa kolme päivää. Sentkan mukaan kellojen soitto 

oli myöhästynyt vain yhden päivän. Hänellä ei ollut tilaisuutta estää kellojen soit-

toa, koska Gaurilka-niminen poika oli määrätty vartioimaan kirkkoa superinten-

dentin käskystä, kunnes toinen lukkari tulisi erotetun Hotkan tilalle. Sentkan kerto-

man mukaan Gaurilka ei päästänyt häntä sisälle kirkkoon.57

 Lisäksi Ivan valitti oikeuden edessä, kuinka seurakuntalaiset eivät päästäneet 

häntä kirkkoon kolme vuotta sitten, kun hän aikoi suorittaa messun ensimmäisenä 

pääsiäispäivänä. Edellinen lukkari Rodivan Ivanof sulki kirkon oven, eikä päästänyt 

Ivania sisälle. Rodivan ei kieltänyt tekoaan, vaan sanoi tehneensä sen inkerikkojen ja 

vatjalaisten tahdosta, koska pappi Ivan ei ollut päästänyt heitä kirkkoon aikaisempi-

na pyhinä.58

 Kaprion kirkkoherra Johan Schütz todisti oikeuden edessä, että pappi Ivan oli 

tullut hänen luokseen ja sanonut menevänsä suomalaiseen kirkkoon. Ivan kertoi 

kirkkoherralle, että hän oli ripustanut avaimet kirkon oveen sanoen lukkarille, et-

tei tänään järjestetä jumalanpalvelusta venäläisessä kirkossa. Pappi Ivan jatkoi kan-

nettaan ja ilmiantoi Danila Lukinin Iivanaisin kylästä. Tämä oli lyönyt Ivania kepil-

lä päähän niin kovaa, että keppi oli katkennut. Lyönti tapahtui lukkari Rodivanin 

läsnäollessa talonpoika Luca Moiseofi n luona samassa Iivanaisin kylässä. Kuitenkin 

Danila, Rodivan ja Luca kielsivät sellaista tapahtuneen. Kirila ja Simon Laska olivat 

hyökänneet Ivanin päälle ja sopimattomin sanoin herjanneet häntä. Papilla ei ollut 

kuitenkaan todistajia väitteensä tueksi. Lisäksi Ivan väitti, että Lybin Lukin Kostlo-

van kylästä oli pimittänyt itselleen hänen viljasaataviaan. Lybin sanoi, ettei ollut ot-

tanut enempää kuin Ivan oli sallinut hänen ottavan. Samoin pappi valitti, että Jyrjö-

vän (Jöriowa) ja Kaprion talonpojat eivät maksa hänelle saataviaan. Ivan oli perinyt 

vuoden 1685 saataviaan kyseisten kylien talonpojilta jo vuoden 1686 kesäkäräjillä.59

 55 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 152v–153. hh 5.
 56 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 153. hh 5.
 57 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 153–153v. hh 5. 
 58 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 153v. hh 5.
 59 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 153v–154. hh 5; Kaprion läänin kesäkäräjät 

21.–26.6.1686. s. 175v. hh 5.
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 Viimeiseksi Ivan Michailof valitti oikeuden edessä, että kaikki seurakunnan hän-

tä kohtaan tuntema viha johtuu siitä, ettei hän ole päästänyt inkerikkoja ja vatjalai-

sia ortodoksiseen kirkkoon. Ivan sanoi vain toimineensa erottelupolitiikan ohjeiden 

mukaan. Hän nimesi erityisesti Conradt Mironofi n ja Sentka Michailofi n vihamie-

hikseen, jotka olivat saaneet koko seurakunnan anomaan superintendentiltä, että 

hänen papinsauvansa otettaisiin pois ja hänet korvattaisiin uudella papilla.60

 Seuraavaksi oikeudenkäynti sai mielenkiintoisen suunnan. Tässä yhteydessä 

tuli esiin kysymys venäjän kielen ja ortodoksisen uskon välisestä yhteydestä. Ivan 

Michailof ei hyväksynyt, että venäjää osaamattomat, tarkoittaen inkerikkoja ja vat-

jalaisia, saisivat harjoittaa ortodoksista uskontoa. Oikeus tiedusteli nyt venäläisiltä 

talonpojilta heidän käsitystään inkerikoista ja vatjalaisista. Venäjänkielisten talon-

poikien mielestä suomenkieliset inkerikot ja vatjalaiset olivat enemmän pakanoita 

kuin kristittyjä, koska he eivät tunteneet yhtään ortodoksista uskontoa. Heidän oli-

si parempi harjoittaa sellaista uskontoa, jonka kieltä he ymmärtäisivät sekä opettai-

sivat lapsensakin siihen. Tästä venäläisten talonpoikien lausunnosta syntyi meteli 

käräjätuvassa olleiden inkerikkojen ja vatjalaisten keskuudessa. He huusivat yhteen 

ääneen, että haluavat pitäytyä esi-isiensä uskossa. He eivät edes halua esi-isiään pa-

rempia olosuhteita uskonnon harjoittamisen suhteen.61

 Oikeus tuomitsi Conradtin puhdistamaan itsensä valalla käräjäkaaren 19. kap-

paleen mukaan, koska hän oli seurakunnan kanssa yrittänyt saada pappi Ivanin pois 

virastaan. Virkaatekevän venäläisen papin Griska Olexeofi n todistus alistettiin kon-

sistorille. Oikeus tuomitsi Sentka Michailofi n siitä, että hän oli estänyt sielunmessun 

kellojen soiton, 40 markan sakkoon kuninkaankaaren 32. kappaleen mukaan. Mutta 

lukkari Rodivan Ivanofi n, joka inkerikkojen ja vatjalaisten käskystä sulki pappi Iva-

nin kirkosta pääsiäisenä, oikeus tuomitsi menettämään oikean kätensä rauhanva-

lankaaren 32. kappaleen mukaan. Kuitenkin tämä sekä Conradtin tapaus lähetettiin 

kuninkaallisen hovioikeuden tutkittavaksi.62

 Seurakuntalaisilla oli ollut kärhämää Ivan Michailofi n kanssa jo vuodesta 1684 

lähtien. Ivan oli perännyt käräjillä maksamatta jääneitä papin saataviaan seurakun-

tansa venäläisiltä ja inkerikoilta. Oikeus kehotti pappia turvautumaan voudin apuun 

rästien perimisessä. Aikaisemmin kaksi talonpoikaa, Mitka Philipof ja Caska Lifanof, 

olivat pahoinpidelleet Ivania, niin että häneltä tuli verta suusta ja nenästä. Talonpojat 

kielsivät tekonsa käräjillä. He väittivät papin aloittaneen juovuspäissään rähinän ta-

lonpoikien kanssa. Lisäksi Ivan ja eräs talonpoika tappelivat saman vuoden tammi-

kuussa Modolitsan (Modolitz) kylään johtavalla tiellä, ja vasta tiakka oli saanut erote-

tuksi heidät toisistaan. Pappi Ivan Michailof ei ollut kuitenkaan paikalla käräjillä. Hän 

sai poissaolosta kolmen hopeamarkan sakon käräjäkaaren 12. kappaleen mukaan.63

 60 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 154v. hh 5.
 61 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 154v. hh 5. ”[…] begärte i dy Rysserne sielf til-

frågas måtte, huad tanckar de om detta slagz fålk hafwa, Alle närwarande Ryssar tilstodo, desse 
mehra med hedningarna än Christne kunna jämföras, eftter som de als ingen kunskap i deras 
RELIGION sig förwärfwa kunna, föregifwandes det wara Christeh.t och billigt att slijke oför-
nufttige tilhållas dyrka en sådan RELIGION, som de kunna lära förstå, der de sig och sine barn 
underwijsa låta, […]”.

 62 Kaprion ylimääräiset käräjät 28.–29.5.1688. s. 154v–155v. hh 5.
 63 Kaprion läänin talvikäräjät 5.3.1684. s. 60–62. hh 1.
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 Ivan Michailof oli tehnyt joitakin muutoksia jumalanpalvelusmenojen suoritta-

misessa. Tämän vuoksi staarosti Onaska Taraskin oli haukkunut häntä huoraksi ja 

muilla sopimattomilla sanoilla sekä moittinut pappia vanhojen uskonnollisten ta-

pojen hylkäämisestä. Tiakka ja lukkari olivat kuulleet tämän kaiken. Myös staarosti 

myönsi käräjillä luulleensa Ivanin muuttaneen uskontoa. Toisena päivänä, kun tuo-

mio julistettiin, staarosti oli poissa, minkä vuoksi hänet tuomittiin kolmen hopea-

markan sakkoon. Lisäksi hän joutui maksamaan kolme hopeamarkkaa Ivanille kä-

räjäkuluihin ja 40 hopeamarkkaa käräjäkaaren 20. kappaleen mukaan.64

5.6.  Ortodoksipappi Inkerinmaan 
 talonpoikaisyhteisössä

Edellä kuvatuista tapauksista voidaan nähdä papin viran antaman johtajanaseman 

tärkeys talonpoikaisessa paikallisyhteisössä. Paikallisella tasolla toimiva papisto ja 

erityisesti ortodoksipapisto oli mahdollinen rahvaan puolestapuhuja esivaltaa vas-

taan. Talonpoikien ja näitä kaitsevan sielunpaimenen keskinäiset suhteet eivät vält-

tämättä olleet kitkattomat, vaikka seurakunnan pappi saattoikin ajaa talonpoikien 

asioita. Pappi Ivan Michailoffi n tapauksessa ortodoksitalonpoikien ja papin suhteet 

olivat hyvinkin tulehtuneet. Tosin Sidor Sidorofi n seurakuntalaiset osoittivat soli-

daarisuutta pappiaan kohtaan, koska he pyysivät päästä vangituksi Sidorin ja nel-

jän muun talonpojan kanssa, kun näitä vietiin Nevanlinnan linnoituksen tyrmään. 

Talonpojat kunnioittivat pappia, joka pysyi järkähtämättä uskonsa takana, vaikka 

se johtaisi vakavaankin konfl iktiin luterilaisen esivallan kanssa. Sen sijaan voidaan 

katsoa, että ortodoksitalonpoikien kauna tai peräti viha kohdistui juuri uskonluo-

pujiin, kuten pappi Ivan Michailofi in, joka pyrki toteuttaman uuden esivallan mää-

räyksiä. Pappi halusi muuttaa vanhoja ortodoksisia tapoja. Sen vuoksi hän oli jatku-

vassa konfl iktissa sekä seurakuntalaistensa että kirkon työntekijöiden kanssa. Kauna 

johti jopa siihen, että talonpojat kävivät väkivaltaisesti käsiksi pappiinsa.

 Talonpoikaisyhteisössä elävien ortodoksista uskoa tunnustavien inkerikkojen ja 

vatjalaisten asema ei ollut tasavertainen venäläisiin nähden. Vaikka heillä ja venäläi-

sillä talonpojilla oli sama uskonto, niin siitä huolimatta venäläiset talonpojat pitivät 

inkerikkoja ja vatjalaisia ”pakanoina”. Tätä erottelua venäläiset talonpojat perusteli-

vat näiden talonpoikien puhumalla kielellä. Venäläiset talonpojat olivat sitä mieltä, 

että venäjää taitamattomien inkerikkojen ja vatjalaisten tulisi harjoittaa luterilaista, 

eikä ortodoksista uskontoa, mistä he eivät tiedä mitään. Heidän lapsensakin tuli-

si opettaa luterilaisiksi. Tätä inkerikot ja vatjalaiset eivät luonnollisestikaan voineet 

hyväksyä. Venäläisten talonpoikien lausunnossa on mielenkiintoista se, että he raja-

sivat inkerikot ja vatjalaiset ortodoksisen uskonnon ulkopuolelle kielen perusteella. 

Samaan tapaan asian määritteli puhdasoppinen luterilainen esivalta. Toisaalla inke-

rikot ja vatjalaiset perustivat oman identiteettinsä uskontoon, eikä kieleen. Venäläi-

sillä ortodoksitalonpojilla kieli vahvisti uskontoon perustuvaa identiteettiä. Kieli oli 

olennainen uskonnon sisällön ymmärtämiselle. Uskonto oli talonpojille primaari, 

 64 Kaprion läänin talvikäräjät 5.3.1688. s. 62–63. hh 1.
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kieli sekundaari asia. Puhumansa suomen kielen takia inkerikot ja vatjalaiset elivät 

eräänlaisessa ”kulttuurisessa välitilassa”, väliinputoajan asemassa.

 Sekä ruotsalainen esivalta että venäläiset talonpojat eivät pitäneet inkerikkoja ja 

vatjalaisia oikeina kristittyinä. Heihin suuntautui uskonnollinen painostus siis se-

kä ruotsalaisen esivallan että paikallisyhteisön taholta. Lisäksi uskonluopiot, kuten 

mainittu Ivan Michailof, vaikeuttivat entisestään tämän väestöryhmän asemaa. Vas-

tapainona oli kuitenkin Sidor Sissofi n kaltaisia ortodoksipappeja, jotka puolustivat 

tätä ”kulttuurisessa välitilassa” elävää väestöryhmää, joka edusti Ruotsin hallinnolle 

ja luterilaiselle kirkolle vääräuskoisia ”suomalaisia”, jotka tuli palauttaa oikeaan lute-

rilaiseen uskoon. Pappi Sidorin kaltaiset yksilöt olivat avainasemassa pitäessään pys-

tyssä inkerikkojen ja vatjalaisten uskonnollisen identiteetin huojuvia pylväitä. Kui-

tenkin myös Sidorin kaltainen pappi saattoi katkerasti pettyä seurakuntalaisiinsa, 

jotka antoivat periksi uskonnollisen painostuksen alla ja kääntyivät luterilaisuuteen. 

Tällaisessa tilanteessa pappi saattoi kieltää täysin uskonluopioiksi katsomansa ta-

lonpojat, kuten Tyrön pappilassa ja Nevanlinnassa suoritetut tutkinnat osoittavat.

 Miksi sitten jotkut papit, kuten Ivan Michailoff ryhtyivät toteuttamaan uuden 

esivallan käskyjä omia seurakuntalaisiaan vastaan? Olivatko syynä ruotsalaisten vi-

ranomaisten tarjoamat taloudelliset palkkiot? Pääosan ortodoksisista papeista on 

katsottu pysyneen uskollisena omalle uskolleen ja mieluummin paenneen kotiseu-

duiltaan kuin alistuneen luterilaiseen oppiin.65 Tätä kuvaa ortodoksisten pappien 

reaktioista käännytykseen on tarkasteltu nykyisin kriittisemmin. Ruotsin uskonto-

politiikan maltillisemmassa alkuvaiheessa Käkisalmen läänissä mainitaan olleen 15 

ortodoksipappia, jotka osasivat ulkoa luterilaisen uskon kappaleita. Sitä ei tiedetä, 

oliko halukkuus oppiin omaehtoista vai pakon sanelemaa. Luterilainen kirkko yritti 

vähin erin saada ortodoksipapit tuomaan seurakuntiinsa luterilaisen kirkon toimin-

tatapoja. Ortodoksinen uskonto pyrittiin vähin erin sulauttamaan luterilaisuuteen. 

Kuitenkin on huomattava, että luterilaista mallia levitettiin eri tavalla Inkerinmaalla 

kuin Käkisalmen läänissä. Tätä ilmensi myös se, että Inkerinmaa erotettiin Viipurin 

hiippakunnasta omaksi superintendentiakseen vuonna 1641.66 

 Kirkko oli hyvin lähellä ortodoksisten talonpoikien elämää. Ortodoksisen seu-

rakunnan jäsenet saivat valita itse sopivaksi katsomansa papin sielunpaimenekseen. 

Seurakuntalaiset tekivät papin kanssa sopimuksen, jossa määriteltiin viran ehdot ja 

etuudet. Tarvittaessa seurakuntalaisilla oli myös oikeus erottaa epämieluisaksi koke-

mansa pappi toimestaan.67 Ivan Michailof toimi ruotsalaisen uskontopolitiikan ki-

reimmällä kaudella 1680-luvulla. Kaprion pappiskokouksessa 22.–23.10.1683 hän 

oli kahdeksan muun venäläisen papin kanssa kirjallisesti allekirjoittamalla luvannut 

luterilaiselle esivallalle pitää inkerikot ja vatjalaiset poissa ortodoksisista kirkoista.68

 On mahdollista, että esivallan uudet määräykset olivat rikkoneet vanhaa orto-

doksista perinnettä, joten papilla oli vapaammat kädet toimia oman mielensä mu-

kaan. Papin ei tarvinnut aina toimia seurakuntalaistensa mieliksi. Toisaalta hänellä 

ei ehkä ollut muuta vaihtoehtoa pitääkseen papin virkansa, koska nyt käytännössä 

 65 Ks. esim. Tarkiainen 1986, s. 126; Väänänen 1991, s. 86–87.
 66 Väänänen 1991, s. 94. Ks. tarkemmin Laasonen 2005, s. 46–49.
 67 Tšernjakova 1994, s. 224–226; Katajala-Tšernjakova 1998, s. 85–87.
 68 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite A. Livonica II, vol. 202. RA.
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luterilainen kirkko päätti siitä. Toimimalla uuden esivallan käskyjen mukaan pap-

pi ajatteli pelastavansa edes vähän esi-isiensä ortodoksisesta uskosta. Hänen mieles-

sään oli ehkä pappi Sidorin kohtalo tämän jouduttua avoimeen konfl iktiin ruotsa-

laisen esivallan kanssa. Tämän perusteella Ivan Michailof oli otollinen luterilaisen 

esivallan käsikassara, toisin kuin Sidor Sissof, joka pitäytyi itsepintaisesti ortodoksi-

sessa perinteessä. Hän ei ymmärtänyt niitä seurakuntansa talonpoikia, jotka nöyr-

tyivät luterilaisen uskon edessä. Sidor ”Siitari” Sissof oli kuitenkin luterilaisen esival-

lan silmissä ’petturi’, koska vuonna 1683 Kaprion pappiskokouksessa hän oli myös 

allekirjoittanut venäläisten pappien vakuutuksen, jossa nämä lupasivat pysyä erossa 

inkerikoista ja vatjalaisista. Papit olivat myös luvanneet pitää heidät poissa ortodok-

sisten kirkkojen jumalanpalveluksista.
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6. Luterilaisten 
 ja ortodoksien väliset
 suhteet

6.1. Konflikteja – oliko niitä?

Ruotsin itäisissä provinsseissa Käkisalmen läänissä ja Inkerinmaalla eli rinnakkain 

uskonnollisesti ja kulttuurisesti toisistaan poikkeavia ihmisryhmiä. Varsinkin Inke-

rinmaalla väestöryhmien kirjo oli huomattava. Suurin osa väestöstä tunnusti joko 

luterilaista tai ortodoksista uskontoa.1 Ilmenikö luterilaisten ja ortodoksien välillä 

rajanvetoja ja konfl ikteja oman ja vieraan uskontokunnan välillä? Mikäli niitä il-

meni, minkälaisia ne olivat? Näitä mentaalisia rajanvetoja on tarkasteltava niiden 

tietojen perusteella, joita aikalaislähteet antavat rahvaan käyttäytymisestä ja kielel-

lisistä ilmauksista. Kuitenkin varhaisella uudella ajalla laadittuihin asiakirjoihin on 

kirjattu melko harvakseltaan rahvaan lausuntoja ja ajatuksia. Siitä huolimatta ne 

antavat tiettyjä suuntimapisteitä määriteltäessä kahden väestöryhmän suhdetta toi-

siinsa. Näitä lausuntoja analysoitaessa on kuitenkin pidettävä mielessä, että ne olivat 

ruotsinkielisten virkamiesten ylös kirjaamia, ja on mahdollista, että virkamieseliitin 

käsitykset ja näkemykset ovat vaikuttaneet kuvauksiin rahvaan sanallisista ilmauk-

sista ja käyttäytymisestä.2

 Keskeistä eri väestö- tai etnisten ryhmien välisissä suhteissa on näiden ryhmien 

erottautuminen ’toisesta’ ja tämän kautta tapahtuva itseymmärrys ja identiteetin ra-

kentuminen. Voisiko tällaisesta löytää merkkejä varhaisen uuden ajan Ruotsin itäi-

sistä provinsseista? Kuten on jo todettu, ainoastaan tuon ajan rahvas voi itse ’kertoa’ 

tästä prosessista välillisesti aikalaislähteiden kautta. Näitä itäisissä provinsseissa elä-

neitä väestöryhmiä on kutsuttu etnisiksi määrittelemättä kovinkaan tarkasti mitä 

etnisyys aikakauden kontekstissa tarkoittaa.3 Esivallan käyttämät nimitykset väes-

töryhmistä kuten ’karjalainen’, ’suomalainen’ tai ’venäläinen’ on kuitenkin tulkittu 

tunnusmerkeiksi ymmärretystä etnisyydestä.4

 1 Ks. luku ”Inkerinmaan väestöryhmät”.
 2 Burke 1994, s. 65–68; Hobsbawm 1994, s. 58.
 3 Myös käsitteitä ”etninen puhdistus” ja ”etninen puhdistautuminen” on käytetty käsiteltäessä 

Ruotsin itäisen provinssin Käkisalmen läänin tyhjentymistä ortodoksisesta väestöstä. Ks. Laa-
sonen 2005, s. 7–9; Kokkonen 2002, s. 113–128 ja 344. Jukka Kokkonen huomauttaa, että Käki-
salmen läänin ortodoksien paon kutsuminen ’etniseksi puhdistukseksi’ on virheellinen, koska 
Ruotsin viranomaiset yrittivät pitää kiinni ortodoksisista alamaisistaan. Näiden käsitteiden käyt-
täminen selitettäessä varhaisen uuden ajan ilmiöitä on kuitenkin hiukan arveluttavaa, koska nii-
tä on käytetty paljon puhuttaessa eri väestöryhmiin kohdistuneista pakkotoimista 1900-luvulla. 
Täten ilmaisuun ”etninen puhdistus” liittyy hyvin paljon nykyisten etnisten konfl iktien proble-
matiikkaa. 

 4 Katajala 2005, s. 48–54.
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 Ruotsin itäisissä provinsseissa eläneet ortodoksit karjalaiset, luterilaiset suoma-

laiset, ortodoksit venäläiset sekä ortodoksit inkerikot ja vatjalaiset voidaan kuiten-

kin luokitella etnisiksi ryhmiksi. Varhaisen uuden ajan Euroopassa ainakin juutalai-

set ja kristityt maurit on tulkittu etnisiksi ja uskonnollisiksi vähemmistöiksi. Yksi 

erikoislaatuinen etninen vähemmistö olivat romanit, jotka säilyttivät omat kulttuu-

riset piirteensä tavoissa ja kielessä. Heitä kuvailtiin usein ”egyptiläisiksi” tai ”sara-

seeneiksi”. Ruotsissa heistä käytettiin nimitystä ”tattarit”, jonka synonyyminä laki-

tekstiin ilmaantui ”sikeiner” (zigenare) -termi. Nämä ilmaisut elivät rinnakkain pari 

sataa vuotta.5 Edellä mainittu on osoitus myös siitä miten erilaisilla termeillä voitiin 

tarkoittaa samaa etnistä ryhmää varhaisella uudella ajalla. Niiden käytölle oli kui-

tenkin ominaista, kuten romanienkin tapauksessa, ennakkoluuloinen suhtautumi-

nen ’toiseen’.

 Esivallan näkökulmasta Inkerinmaalla sekä suomensukuisia kieliä puhuneet et-

tä venäjänkieliset ortodoksit näyttivät pukeutuvan samalla tavalla ’venäläisittäin’. 

Materiaalisen kulttuurin merkitys esivallalle ’toisen’ tunnistamisessa ei ollut niin 

merkittävä kuin kieli ja uskonto, ainakin uskontopolitiikan kohteina olleiden in-

kerikkojen ja vatjalaisten tapauksessa. Yhteiskunnalliselle eliitille rahvas näyttäytyi 

yleensä ”yhteisenä joukkona”. Ei ole varmaa käyttikö eliitti tunnistuksessa materiaa-

lista kulttuuria tarkempia etnisiä ryhmätunnisteita.6

 Tutkimuksen aiemmissa luvuissa on käynyt selväksi uskonnon merkittävä asema 

väestöryhmien määrittäjänä Inkerinmaalla. Ortodoksien keskuudessa myös uskon-

nollisten traditioiden jatkuvuus oli tiedostettu. He katsoivat perineensä ortodok-

sisen uskonnon esi-isiltään. Uskonnon lisäksi oli toki muitakin määrittäjiä. Inke-

rikoilla ja vatjalaisilla se oli näiden puhuma suomensukuinen kieli ja venäläisillä 

talonpojilla venäjänkieli. Pukeutuminen näiden ryhmien välillä oli samankaltaista, 

vaikka pieniä eroja esiintyi.

 Inkerinmaan lähdeaineistossa esiintyy harvoin suoranaisia rahvaan itsensä lau-

sumia ilmauksia ’toisesta’ etnisestä ryhmästä. Voidaan kuitenkin varmuudella sa-

noa, että väestöryhmät kyllä erottivat itsensä muista, jos ei muuten, niin ainakin ai-

neellisen kulttuurin perusteella. Rajanveto itsen ja muiden välillä oli edellytys sille, 

että luterilaisten ja ortodoksien välisiä konfl ikteja saattoi syntyä. Taustalla vaikut-

tivat myös näiden ryhmien väliset ennakkoluulot. Ne ovat yhteydessä myös tietyn 

ryhmän sisäisiin etnisen yhteenkuuluvuuden verkostoihin, jotka on nostettu myös 

tutkimuksen kohteeksi varhaisen uuden ajan kontekstissa.7 Tällä yhteenkuuluvuu-

den tunteella oli myös oma merkityksensä rajanvedossa meihin ja muihin. Rajan-

veto kahden ryhmän välillä ja mahdollinen konfl ikti liittyy myös näiden ryhmien 

väliseen kommunikointiin. Talonpoikaisyhteisöä on kuvattu rakenteeltaan homo-

geeniseksi eli yhteisön sisäisessä kommunikoinnissa ihmiset ymmärtävät vaikeuk-

sitta toisiaan. Yhteisön jäsen odottaa muidenkin yhteisön jäsenten käyttäytyvän 

 5 Burke 1994, s. 49; Pulma 2006, s. 24.
 6 Vrt. Pulma 2006, s. 27.
 7 Kidd 1999, s. 61– 62.
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itsensä tavalla. Ihmisten katsotaan tarkoittavan sitä, mitä sanovat ja ”seisovan sano-

jensa takana”.8

 Mikä mahtoi olla tilanne Inkerinmaan kylissä, joissa asui etnisesti ja uskonnolli-

sesti toisistaan poikkeavia väestöryhmiä? Sosiaalisesti nämä ryhmät olivat ’tasaver-

taisia’, siis ne edustivat talonpoikaista rahvasta. Ulkonaisesta homogeenisuudestaan 

huolimatta eri etnisten ryhmien käytöskoodit saattoivat poiketa toisistaan, mikä 

edesauttoi väärinymmärrysten syntymistä kanssakäymisessä ’kasvokkain’. Edellä 

kuvattu sosiaalinen homogeenisuus saattoi toimia arkisissa askareissa  syntyneissä 

kommunikointitilanteissa, koska talonpojan päivittäinen työ oli samankaltaista, 

edusti hän sitten mitä etnistä tai uskonnollista ryhmää tahansa. Tulkintaongelmat 

saattoivat syntyä sen sijaan tilanteissa, joissa olivat läsnä myös väestöryhmien erilai-

set käytöskoodit ja arvomaailmat, jotka riippuivat paljolti myös uskontotaustasta.

 Luterilaisten ja ortodoksien välisiä suhteita kuvataan vähän Inkerinmaata kos-

kevassa aineistossa. Ruotsin itäisissä provinsseissa eläneiden etnisten tai pikemmin-

kin uskonnollisten ryhmien välisiä suhteita on kuvattu myös tutkimuksessa hyvin 

vähän. Tutkimukseen on kirjattu vain joitakin tapauksia ja pohdintoja luterilaisten 

suomalaisten ja ortodoksikarjalaisten keskinäisistä suhteista lähinnä Käkisalmen 

läänistä. Näitä suhteita ovat tutkineet Veijo Saloheimo ja Kimmo Katajala. Molem-

mat ovat päätyneet siihen tulokseen, että suomalaisten ja karjalaisten välillä ilmeni 

pinnanalaista vihamielisyyttä ja epäluuloisuutta. Joskus tämä jännitys saattoi pur-

kautua nimittelynä, väkivaltana tai haastamisena käräjille.9 Olli Matikainen on to-

dennut, että Käkisalmen läänissä näiden kahden väestöryhmän välisiä väkivaltata-

pauksia oli yhdeksän prosenttia kaikista väkivallanteoista.10

 Pintatasolla tarkasteltuna luterilaisten ja ortodoksien välillä näyttäisi olleen vi-

hamielisyyttä, joka purkautui erityisesti alkoholin vaikutuksen alaisuudessa. Pentti 

Laasosen mukaan väkivallan syynä voi olla uskonnollinen vastakohtaisuus. Olli Ma-

tikainen on päätynyt samaan tulokseen. Tietynlaisen jännitteen olemassaoloa ei tä-

ten voida kieltää. Siitä huolimatta luterilaisilla ja ortodokseilla oli tapana osallistua 

toistensa juhliin. Kotijuhliin, kuten ristiäisiin, toisuskoiset tulivat joko omasta tah-

dostaan tai kutsuttuina, mihin vaikutti kulloinenkin vallitseva tapa. Yleensä näihin 

juhliin liittyi vahva juopottelu, mikä usein päättyi riitaan tai peräti puukotukseen. 

Väkivalta saattoi puhjeta yhtä hyvin saman kuin toisuskoistenkin kesken. Riitapuka-

reiden uskonnollisella taustalla ei ollut välttämättä merkitystä, ennemminkin tuh-

dilla alkoholin käytöllä. Ortodoksienkaan praasniekoissa väkivalta ei ollut tuntema-

ton käsite, sillä vuonna 1684 Salmin praasniekassa vieraana ollut luterilainen mies 

todisti ortodoksien keskinäisen tapon. Tapaus osoitti myös sen, miten ortodoksitkin 

turvautuivat Ruotsin lakiin. Juhlaväki otti puukottajan kiinni ja toimitti tämän raja-

tarkastajan käsiin.11

 

 8 Österberg 1991, s. 29–30. Eva Österberg kutsuu tämän kaltaista yhteisöä ”matalan kontekstin 
kulttuuriksi” (low-context culture), jossa mahdollisuus ’sosiaaliseen improvisointiin’ on vähäi-
sempi kuin ”korkean kontekstin kulttuureissa” (high-context cultures), missä sosiaalisia normeja 
on useampia ja sosiaalisia tilanteita tulkitaan vaihtelevammin.

 9 Saloheimo 1976, s. 114, 279–280; Katajala 1994, s. 78–79.
 10 Matikainen 1995(a), s. 49–50.
 11 Matikainen 2002, s. 53; Laasonen 2005, s. 120–121.
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 Brutaaliakin väkivaltaa saattoi esiintyä. Vuonna 1689 Suistamolla ortodoksit sur-

masivat raa’asti kaksi praasniekkaan osallistunutta luterilaista veljestä. Heidät vie-

tiin jäälle ja paloiteltiin. Kyläläiset olivat kehuskelleet toisilleen: ”Nyt saamme pyssy-

rasvaa näistä ruumiista, rasvataksemme pyssyjämme, niin että sitten kukaan ei voi 

noitua meitä, eikä meidän pyssyjämme.”12 Pentti Laasonen tulkitsee tapauksen esi-

merkiksi Raja-Karjalan erityisen väkivaltaisesta ilmapiiristä. Seudulla luterilaisten 

ja ortodoksien väliset suhteet olisivat olleet muuta Käkisalmen lääniä kireämmät ja 

väkivaltaisuuden taustalla oli muuta lääniä enemmän uskonnollista jännitettä. Ri-

kollisten oli helppo piiloutua lain kouraa, koska alueella oli paljon metsiä, jonne oli 

kätevä piiloutua. Lähellä ollut Venäjän raja oli myös helppo ylittää. Olli Matikainen 

selittää tämän kaltaista väkivaltaa yhteisen moraalisen suhteen puuttumisella tois-

uskoiseen osapuoleen.13

 Vuosien 1656  –1658 Kaarle X Kustaan Venäjä-sodan on oletettu olleen veden-

jakaja luterilaisten ja ortodoksien välisissä suhteissa. Sodan on katsottu purkaneen 

ne jännitteet, jotka syntyivät ortodoksien kokemasta uskonnollisesta painostuksesta 

luterilaisen esivallan taholta. Etnisissä konfl ikteissa aiemmin rauhanomaisesti elä-

neet väestöryhmät saattavat ajautua äärimmäiseen väkivaltaan. Yksi esimerkki täl-

laisesta olivat raakuudet luterilaisten ja ortodoksien välillä, jotka ilmenivät jopa ih-

misten polttamisena äsken mainitussa ruptuurisodaksikin kutsutussa konfl iktissa. 

Konfl iktissa korostui pahimmalla mahdollisella tavalla myös etninen raja ortodok-

sien ja luterilaisten välillä.14

 Pentti Laasosen mukaan Käkisalmen läänissä keskinäisissä suhteissa ei ollut juuri 

eroa ennen ja jälkeen ruptuurisodan. Hän perustaa väitteensä siihen, että ortodoksit 

ja luterilaiset osallistuivat toistensa kesteihin tai juhliin samalla tavalla myös ruptuu-

risodan jälkeen kuin vuosisadan alkupuolella. Pentti Laasosen esiin nostamat esi-

merkit ovat 1670-luvun lopulta ja 1680-luvun alusta.15 Tuolloin sodasta oli kulunut 

jo yli kaksikymmentä vuotta ja kuumenneet tunteet olivat suurimmaksi osaksi vii-

lenneet. Ne olivat mahdollisesti laimentuneet keskinäiseksi epäluuloksi ja kyräilyksi, 

mutta arkista kanssakäymistä ja uskontokuntien edustajien osallistumista toistensa 

juhliin ne eivät juuri estäneet. Inkerinmaan osalta ruptuurisodan vaikutusten tutki-

minen on vaikeaa puutteellisen lähdeaineiston vuoksi. Kuitenkin Inkerinmaallakin 

väestön etninen jakauma koki merkittävän muutoksen sodan myötä, koska suuri 

osa ortodoksisesta väestöstä, erityisesti alueen itäosista, muutti rajan yli Venäjälle.16

 Oliko uskonnollisella taustalla ylipäätään merkitystä talonpoikien arkisessa 

kanssakäymisessä? Inkerinmaan itäisissä osissa luterilaisilla ja ortodokseilla oli vä-

hän kosketuspintaa, johtuen ortodoksien vähäisestä määrästä. Uskonnollisia ristirii-

toja, joissa oli osapuolena luterilainen ja ortodoksi, käsiteltiin harvoin Inkerinmaan 

käräjillä. Joko uskontokiistoja näiden väestöryhmien välillä ei merkittävästi esiinty-

 12 Sortavalan, Suistamon ja Salmin kesä- ja syyskäräjät 21.–26.10.1689. s. 159. gg 8. ”Nu får wij Bys-
se feeth af desse Lijken, att smöria wåra byssarmed, så att ingen kunde sedhan trolla dem el:r 
deeres byssor.”.

 13 Matikainen 2002, s. 72; Laasonen 2005, s. 120–124.
 14 Kuujo 1963, s. 195–197; Lappalainen 1972, s. 278–285; Saloheimo 1976, s. 116–118; Matikainen 

2002, s. 73; Hakamies 2006, s. 28.
 15 Laasonen 2005, s. 120–124.
 16 Saloheimo 1991.
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nyt tai esivallan edustajat eivät kiinnittäneet niihin huomiota. Käräjäinstituutio oli 

tuskin kovin epäoikeudenmukainen. Ainakin Käkisalmen läänissä myös ortodoksi-

karjalaiset osasivat käyttää ruotsalaista oikeuslaitosta asioidensa ajamiseen. Uskon-

nolla ei ollut tässä mitään merkitystä. Karjalainenkin saattoi mieltää Ruotsin lain 

järjestyneeksi oikeusturvaksi.17 Käkisalmen läänin tilanteesta Pentti Laasonen on to-

dennut, että ortodoksilautamiesten läsnäolo paikallisyhteisön asioita käsiteltäessä 

oli osaltaan takeena uskonnollisesta oikeudenmukaisuudesta.18

 Talonpoikasessa kyläyhteisössä eläneet ihmiset olivat päivittäin läheisessä kans-

sakäymisessä keskenään. Mahdolliset pinnanalaiset uskonnolliset jännitteet oli kui-

tenkin syytä pitää kurissa, sillä jatkuvat tulehtuneet suhteet olisivat tehneet yhteisön 

elämän mahdottomaksi. Suuremman ulkopuolisen uhan edessä luterilaiset ja orto-

doksit esiintyivät yhdessä allekirjoittajina, kuten vuoden 1686 suuri valituskirjelmä-

kin osoittaa. Jännitteet näiden kahden ryhmän välillä eivät olleet niin suuria, etteikö 

valitukseen voitu ottaa myös ortodoksien uskontoasioita. Peter Sahlins on korosta-

nut tätä rajaseudun kyläyhteisöjen kykyä toimia yhdessä suuremman uhan edessä, 

jolloin niiden väliset identiteettierot hämärtyivät, mikä mahdollisti reagoimisen ul-

kopuoliseen painostukseen.19

 Inkerinmaalta luterilaisten ja ortodoksien keskinäisiä väkivallantekoja esiintyi 

melko vähän. Tilanne on ollut suurin piirtein sama kuin Käkisalmen läänissä. Arki-

nen yhteiselo on ollut enimmäkseen rauhallista, vaikka Inkerinmaan väestö koostui 

useista etnisistä ryhmistä. Samoissa kylissä asui usein molempiin uskontokuntiin 

kuuluvia, eikä konfl ikteja kuitenkaan aina voinut välttää. Jaaman läänissä Kersto-

van (Kirstova) kylässä asunut Tuomas Hannunpoika joutui kahdentoista samassa 

kylässä asuneen ’venäläisen’ pahoinpitelemäksi. Nämä olivat kaataneet Tuomaksen 

kumoon ja pahoinpidelleet häntä iskuin ja lyönnein laskiaisena 1687. Tämän vuoksi 

Tuomas oli joutunut pitkäksi aikaa vuoteen omaksi. Ei ole tietoa siitä, vaikuttiko te-

koon asianosaisten uskontotausta.20

 Väkivaltaa esiintyi myös luterilaisen taholta ortodokseja kohtaan. Ivangorodin 

läänissä renki Juho Jaakonpoika hakkasi miekalla kaksi reikää Timoski Daniloffi n 

päähän ja käsivarteen. Timoski oli maannut sängyssä kuusi viikkoa kykenemättä työ-

hön. Käräjillä tapauksesta oli kulunut jo jonkin aikaa, sillä oikeus kysyi Timoskilta, 

miksi tämä ei ollut aikaisemmin antanut tekoa ilmi? Hän vastasi kertoneensa tapauk-

sesta hovin arrendaattorille. Juholta tiedusteltiin syytä väkivaltaan. Hänen mukaansa 

Timoski ei ollut tuonut tukkeja krouviin pyydettäessä, vaan oli hävyttömästi vastan-

nut, että piru saisi polttaa krouvin ja Juho itse saisi rakentaa sen uudelleen. Tästä kii-

vastuneena Juho oli lyönyt Timoskia piiskalla yhden kerran. Piiskan kirvotessa Juhon 

kädestä, tämä oli tarttunut miekkaan ja lyönyt sillä kaksi kertaa Timoskia päähän ja 

käsivarteen. Käräjillä Timoski väitti, ettei ollut tarkoittanut sanoillaan pahaa.21

 Tekoon ei voi löytää uskontoon liittyvää syytä ainakaan käräjäpöytäkirjan anta-

mien tietojen perusteella. Timoskin ja Juhon välisestä keskustelusta voi todeta Juhon 

 17 Matikainen 1995(a), s. 49–50; Katajala 2005, s. 236–237.
 18 Laasonen 2005, s. 88.
 19 Sahlins 1989, s. 110–113. Ks. myös Gustafsson 2002, s. 93–94.
 20 Jaaman läänin kesäkäräjät 13.–16.6.1687. s. 61v–62. ff 1.
 21 Ivangorodin läänin kesäkäräjät 11.–13.6.1688. s. 23–23v. ff 2.
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Inkerinmaan ja Käkisalmen läänin luterilaiset ja ortodoksiset talonpojat allekirjoitti-

vat yhdessä vuoden 1686 valituskirjelmän. Lähde: Livonica II, vol. 209. RA.
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olleen suhteessa Timoskiin jonkinlainen ’päällysmies’, vaikka renki olikin. Timoski 
oli hierarkiassa alempiarvoinen hovin alustalainen. Kuitenkaan tässäkään asetelmas-
sa uskontotaustalla ei ollut merkitystä. Väkivaltaa esiintyi yhtä hyvin saman- kuin 
toisuskoisten kesken, sillä ortodoksit nahistelivat myös keskenään. Jaaman läänis-
sä Suuren Raikkovan (Ragowitz) kylässä asunut Timoska Sideroff joutui uskonvel-
jiensä Gehere ja Fedor Pavoloffi n, Michalka Mithoffi n ja Kyri Lirihoffi n pahoinpite-
lemäksi. Timoski koristeli kananmunaansa 9.5.1689, kuten ’venäläisillä’ on tapana. 
Gehere otti kananmunan häneltä, eikä halunnut antaa sitä takaisin. Silloin Timoski 
löi kepillä Gehereä yhden kerran päähän. Tupaan ryntäsivät Michalka ja Kyri aut-
tamaan Gehereä. He löivät Timoskia niin, että tämän käsivarsi oli täysin tunnoton, 
turvonnut ja sininen. Timoski anoi oikeudelta korvausta kivusta ja särystä.22

 Kaprion läänin ylimääräisillä käräjillä 1684 käsiteltiin murhaa, johon saattoi liit-
tyä kahden uskonnollisen ja etnisen ryhmän välistä jännitystä. ’Venäläistä’ talon-
poikaa Oseritsan (Osseritza) kylästä, Mikifer Ivanofi a, epäiltiin Tomassovan (Do-

massowa) hovin lammaspaimenen Martti Paavonpoika Kännän pahoinpitelystä ja 
surmasta helatorstain jälkeisenä päivänä. Veriteko tapahtui Brusitzan ja Koritsan 
(Kortzana) kylien välisellä yleisellä tiellä. Ruumiin löysivät muutamat tiellä kulke-
neet Brusitzan kylän asukkaat. Martin maalliset jäännökset olivat olleet huonossa 
kunnossa, sillä pääkallosta oli irronnut pala luuta aivoineen. Suun rikottujen ham-
paiden välistä oli vuotanut verta. Käräjien kuulustelussa Mikifer väitti, että hänen 
tuttavansa Wanka Isakoff samasta kylästä oli kehottanut häntä lyömään Martti Kän-
nää ja kutsunut tätä ”suomalaiseksi hunniksi” (fi nska hunnen). Mikifer oli ollut Mar-
tin kanssa juopottelemassa Luka Lasskoffi n talossa praasniekan aikana. Pimeän tul-
tua miehet lähtivät Koritsan kylään Simon Kordeoffi n luokse tarkoituksenaan juoda 
vielä enemmän. Matkalla Mikiferin mieleen muistui hänen auransa, jonka hän olet-
ti varastetun Tomassovan hovista. Tästä näpistyksestä hän epäili juomakaveriaan 
Marttia.23

 Tiellä he tapasivat Koritsan kylästä tulevan Wanka Isakoffi n. Mikifer väitti oikeu-
dessa, että tämä kehotti häntä lyömään ”suomalaista hunnia”. Mikifer löikin kylästä 
ottamallaan seipäällä Marttia yhden iskun selkään ja päähän jatkaen pahoinpitelyä, 
kunnes uhri kaatui kuolleena maahan. Hän raahasi ruumiin kainalojen alle sidotun 
vyön avulla läheiseen kuusikkoon. Murhatyön jälkeen kotimatkallaan Mikifer tapasi 
Wankan, joka oman kertomuksensa mukaan tapasi Mikiferin yksin pellolla huma-
lassa. Mikifer seurasi Wankaa vain Brusitzan kylään. Sitten hän erosi matkakump-
panistaan, eikä Wanka tiennyt minne hän meni. Oikeuden kuulustelussa Mikifer sa-
noi tulleensa hulluksi humalan johdosta, koska oli uskaltanut iskeä suurta ja rotevaa 
Martti Kännää.
 Taustalla vaikutti myös epäilys auran varastamisesta. Leski puhdisti Wankan 
maineen, koska tällä ja hänen miehellään ei ollut koskaan riitaa tai vihaa keskenään. 
Todistajalausuntojen perusteella Wanka oli tavannut Mikiferin vasta surmatyön jäl-
keen. Wankaa syyttämällä Mikifer oli halunnut pitkittää asian käsittelyä ja saada lie-
vemmän rangaistuksen. Hänen maineensa pitäjässä ei ollut muutenkaan mairittele-
va. Talonpoika Simon Kordeoff ja herrasväen palvelijat kuvailivat Mikifer Ivanoffi a 

 22 Jaaman läänin kesäkäräjät 25.–28.6.1689. s. 200–201. ff 3.
 23 Kaprion läänin ylimääräiset käräjät 29.–30.5.1684. s. 125–128. hh 1.
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”riidanhaluiseksi, rauhattomaksi ja vallattomaksi ihmiseksi”. Hän ei koskaan mak-
sanut velkojaan herrasväelle eikä kruunulle. Oikeus tuomitsi Mikifer Ivanoffi n mes-
tattavaksi ja asetettavaksi teilipyörään törkeitten asiain kaaren 1. kappaleen mukaan. 
Wanka Isakoff vapautettiin takuita vastaan.24

 Vaikka humalatila oli suurin surmatyön syy, taustalla vaikutti myös kitka ’venä-
läisen’ Mikiferin ja suomalaisen Martin välillä. Ilman minkäänlaisia todisteita Miki-
fer epäili Marttia auransa varastamisesta. Todennäköisesti myös ilmaus ”suomalai-
nen hunni” oli Mikiferin keksimä. Sen avulla hän yritti vierittää osan syyllisyydestä 
Wanka Isakoffi lle. Mikifer pyrki lieventämään mahdollista tuomiotaan sälyttämäl-
lä Wankan vastuulle omat ennakkoluulonsa suomalaista kohtaan sekä herjauksen 
”suomalaisesta hunnista”, joka olisi laukaissut surmaan johtaneen reaktion. Murhan 
taustalla vaikutti epäilys auran varastamisesta ja humalan esiintuoma väkivaltainen 
reaktio syylliseksi epäiltyä kohtaan.
 Nämä olivat pääasialliset syyt, joiden vuoksi tapaus päätyi käräjille. Asiaan liit-
tynyt etninen luokittelu ”suomalaiseksi hunniksi” on mielenkiintoinen, koska ni-
mitykseen sisältyy ennakkoluuloinen sävy vierasta, länsimaista kohtaan, mistä 
erityisesti sana ”hunni” viestittää. Martti saattoi juopotella Mikiferin kanssa orto-
doksisessa praasniekassa, eikä siinä ilmeisesti ollut aihetta konfl iktiin luterilaisten ja 
ortodoksien kesken. Ennakkoluuloinen nimitys Martista on katsottava etnisen toi-
seuden tunnistamiseksi, mihin ei välttämättä liittynyt Martin uskontotaustaan liit-
tyvää ennakkoluuloa, sallittiinhan Martin osallistua praasniekkaankin. On kuiten-
kin huomattava, että brutaaliin väkivaltaan ei johtanut pelkästään Martin etninen 
tausta suomalaisena, vaan siihen johtivat myös epäilykset varkaudesta, joka huma-
lan siivittämänä sai aikaan väkivaltaisen reaktion. Etnisen toiseuden tunnistami-
sessa piillyt ennakkoluuloinen asenne toimi tapahtuman osatekijänä ja toiminnan 
kiihdyttäjänä, se ei itsessään ollut väkivallan laukaisija.

6.2. Kahden uskontokunnan väliset
 avio- ja aviottomat suhteet

Käkisalmen läänin Liperin pitäjässä vuonna 1692 Anna Jesperintytär Martikainen 
oli haastettu oikeuteen taikuudella parantamisesta. Vaikka käräjäistunto käsitteli 
Anna Martikaisen taikakeinojen käyttöä, todistajien lausunnot paljastivat myös tie-
toja kahden uskontokunnan välisistä suhteista Ruotsin valtakunnan rajaseudulla.25 
Anna Martikainen oli esimerkki yksilöstä, joka eli eräänlaisessa kulttuurisessa ’väli-
tilassa’. Hän oli luterilaisesta uskostaan luopunut ja ortodoksiksi kääntynyt suoma-
lainen, joka ei tavallaan enää kuulunut karjalaiseen eikä suomalaiseenkaan kulttuu-
ripiiriin. Anna Martikaisen syrjimiseen sekä suomalaisten että karjalaisten parissa 
saattoi vaikuttaa myös Annan maine taikuuden harjoittajana, kuten Pentti Laaso-
nen päättelee.26

 24 Kaprion läänin ylimääräiset käräjät 29.–30.5.1684. s. 129–132. hh 1.
 25 Liperin talvikäräjät 8.–12.2.1692. s. 138v–141. gg 11. Saloheimo 1976, s. 279. Anna Martikaisen 

tapausta on perusteellisesti käsitellyt Kimmo Katajala. Katajala 2005, s. 55–58.
 26 Laasonen 2005, s. 124.
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 Pekka Hakamiehen mukaan Anna oli käännynnäisenä anomaalinen tapaus, jo-
ka ei sopinut etnis-uskonnolliseen kategoriointiin.27 Kimmo Katajala toteaa, että 
avioliiton solminen ja perheen perustaminen ei ollut mahdotonta eri uskontoa tun-
nustaneiden välillä Käkisalmen Karjalassa 1600-luvun lopulla. Lapsien kastaminen 
uskontokunnasta toiseen vielä hyväksyttiin, mutta ei uskonnon vaihtamista.28 Us-
kontokunnan vaihtaminen muodosti haasteen yksilön identiteetin hahmottami-
selle. Lisäksi siirtyminen aiemmin vieraaksi katsottuun yhteisöön, jonka kulttuuri 
ja tavat olivat erilaiset, asetti omat paineensa identiteetinmuodostukselle. Esival-
lan silmissä uskonnon vaihtaminen katsottiin suorastaan rikokseksi muuten paitsi 
avioliiton kautta. Avioliitonkin tapauksessa esivallan suhtautuminen oli hyvin va-
rauksellista. Kuitenkin avioliiton kautta ’toiseen’ kulttuuriseen yhteisöön siirtynyt 
oli identiteettinsä rakentumisen kannalta mielenkiintoisessa tilanteessa. Anna Mar-
tikainen näytti jo kuitenkin omaksuneen uuden uskonnon, koska suhtautui jopa 
ennakkoluuloisesti entiseen luterilaiseen uskoonsa. Tämän perusteella yksilöllä oli 
mahdollisuus siirtyä ryhmästä toiseen ja akkulturoitua toisen ryhmän uudeksi jäse-
neksi. Anna Martikaisen tapauksessa tämä prosessi oli vasta alussa.29

 Anna Martikaisen tapaus antaa viitteitä siitä, miten kulttuurinen akkulturoitu-
minen kahden eri uskontokunnan edustajan välillä olisi voinut tapahtua myös Inke-
rinmaalla, missä luterilaiset ja ortodoksit elivät usein samoissa kylissä. Suurin tekijä, 
joka yhdisti Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan ortodokseja, oli tietenkin ortodoksi-
nen uskonto, joka sitoi heidät itäiseen, venäläiseen kulttuuripiiriin. Mikäli ortodok-
seja tarkastellaan etnisinä ryhminä eli karjalaisina, inkerikkoina ja vatjalaisina, kul-
lakin ryhmällä oli myös omia etnisiä ominaispiirteitään. Niillä on ollut vaikutusta 
myös siihen, miten vieraasta kulttuuripiiristä, tässä tapauksesta läntisestä ja suoma-
lais-luterilaisesta, tulevaa yksilöä kohdeltiin. Kuitenkin ortodoksisten etnisten ryh-
mien erotteleminen lähdeaineiston perusteella, osin näiden ryhmien nimeämisen 
vaihtelevuuden vuoksi, on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Inkerinmaalla poikkeuk-
sen muodostivat inkerikot ja vatjalaiset, jotka nimettiin suhteellisen systemaattises-
ti. Kuitenkaan lähdeaineisto ei anna mahdollisuuksia tarkastella vivahde-eroja suh-
tautumisessa toisuskoisiin.
 Suomesta muuttaneet luterilaiset siirtolaiset ja alkuperäiset ortodoksiset asuk-
kaat inkerikot ja vatjalaiset eivät puhumansa kielen perusteella paljon eronneet toi-
sistaan. Äyräpäästä Inkerinmaalle muuttaneet siirtolaiset puhuivat karjalaa, mikä ei 
varmasti paljoa eronnut inkerikkojen ja vatjalaisten kielestä, vaikka nämä Johannes 
Gezeliuksen mukaan olivat ’suomenkielisiä’. Myöskään savolaisten siirtolaisten kieli 
ei ratkaisevassa määrin eronnut alkuperäisten asukkaiden puhumasta kielestä, mikä 
on todettu Käkisalmen läänin savolaisten ja karjalaisten tapauksessa.30 Täten kom-
munikointivaikeudet luterilaisten ja ortodoksien välillä eivät olleet ylitsepääsemät-
tömiä. Tämä helpotti varmasti myös toisen uskontokunnan jäsentä sulautumaan 
vieraan uskontokunnan yhteisöön varsinkin silloin, jos se tapahtui avioliiton kautta. 

 27 Hakamies 2006, s. 27.
 28 Katajala 2005, s. 57–58.
 29 Tägil 1995, s. 13.
 30 Katajala 2005, s. 48. Kielten kohtaamisista ja niiden välisistä lainoista ks. Winge 2006, s. 46–49.
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Toisaalta on korostettava sitä, että uskontokunnan vaihdokset olivat hyvin harvinai-
sia, sillä uskonto jakoi ja määritti ihmisiä voimakkaasti varhaisella uudella ajalla.
 Ruotsin suurvallan itäisten provinssien Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan lute-
ri laiset ja ortodoksiset asukkaat elivät melko varmasti vuorovaikutuksessa toisten-
sa kanssa. Tämän vuorovaikutuksen intensiivisyydestä ei ole tarkkoja tietoja. Se 
johti kuitenkin ennen pitkää myös kahden eri uskontokunnan miesten ja naisten vä-
liseen läheisempään kanssakäyntiin ja jopa sukupuolisuhteisiin. Kuningas Kristoferin 
maanlain naimiskaaressa ja törkeitten asiain kaaressa ei ollut mainintaa siitä, miten 
tuli suhtautua kahden eri uskontokunnan edustajan väliseen avio- tai aviottomaan 
suhteeseen.31 Vuoden 1686 kirkkolaki toi osaltaan selvennystä tähän asiaan. Kahta eri 
uskontokuntaa edustavan henkilön välinen liitto tuli mahdollisuuksien mukaan es-
tää, mutta sitä ei suoralta kädeltä kiellettykään. Tähän ”suvaitsevaisuuteen” sisältyi 
toive vieraan uskontotaustan omaavan aviopuolison kääntymisestä luterilaiseen us-
koon.32

 Kirkkolain laadinnassa mukana ollut Johannes Gezelius vanhempi toi lakiin ka-
suaaliteologiansa periaatteita, kun oli kysymys luterilaisen ja vierasuskoisen välisestä 
avioliitosta. Muiden uskontojen edustajia oli suvaittava siinä toivossa, että he kään-
tyisivät luterilaisuuteen. Tämä olisi koskenut myös ”venäläisen kansakunnan” jäseniä 
eli ortodokseja. Gezeliuksen kasuaaliteologia tuomitsi kuitenkin ihmisen taivuttele-
misen pakkokeinoin tiettyyn uskoon. Yleensä vierasuskoisten toivottiin kääntyvän 
luterilaisuuteen kasteen kautta. Kaste ei kuitenkaan taannut heille samoja oikeuksia 
kuin reformoiduille ja katolisille, koska Johannes Gezelius vanhemman mukaan or-
todoksit eivät hyväksyneet luterilaista kastetta. Poikkeus voitiin tehdä, mikäli orto-
doksivanhemmat olivat mieltyneet luterilaisuuteen. Sama asia koski myös seka-avio-
liittoja ja kummiutta. Luterilainen kasvatus oli tässäkin tapauksessa avainasemassa.33

 Luterilaisten ja ortodoksien välisistä aviottomista tai aviosuhteista Ruotsin suur-
valta-ajan Käkisalmen läänistä ja Inkerinmaalta ei ole tehty paljonkaan tutkimusta. 
Käkisalmen läänin osalta Kimmo Katajala on yksittäistapauksia kuvaamalla ja ryh-
mittelemällä selvittänyt avioeroja itäsuomalaisessa yhteisössä. Luterilaisten ja orto-
doksien välisiä liittoja on käsitelty siinä tapauksessa, että jompikumpi aviopuoliso 
oli karannut tai joutunut rajan yli Venäjälle ortodoksin puolisoksi. Tätä oli tapah-
tunut erityisesti ruptuurisodan aikana 1656  –1658, mikä aiheutti paljon pohdittavaa 
avioliittojen voimassaolosta ja purkamisesta päättäville konsistorin jäsenille.34 Kah-
den uskontokunnan välisten seka-avioliittojen osalta Pentti Laasonen on todennut 
lyhyesti, että niitä solmittiin harvoin, koska sosiaalinen paine näiden avioliittojen 
estämiseksi oli hyvin suuri. Nuoret kuitenkin hakeutuivat toistensa seuraan uskon-
torajoista piittaamatta, mutta näistä kohtaamisista seurasi useimmiten haaste kärä-
jille, sakkoja ja kirkkorangaistus.35

 31 KrML 1442, s. 43–50 ja 132–136.
 32 Kircko-Laki ja Ordningi 1686, Luku XV, § VIII, s. 54. ”Awiokäsky nijden kanssa jotca owat wie-

rast Religionist eli Uscosta / pitä ahkerasti estettämän; Ei cuitengan nijtä peräten poiskieltä / toi-
won tähden heidän käändymisestäns meidän Oppijm / ja cosca se tehdän sencaltaisilla Tiloilla / 
cuin meidän Asetuxem käskewät”.

 33 Isberg 1973, s. 18; Laasonen 1977, s. 471–472.
 34 Katajala 2005, s. 200–223.
35 Laasonen 2005, s. 124.
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 Veijo Saloheimo on hahmotellut Käkisalmen läänissä vallalla ollutta avioitumis-
käyttäytymistä, mutta ei ole analysoinut luterilaisten ja ortodoksien välisiä liitto-
ja. Saloheimon mukaan nuorison aviopuolison valinnalla oli osuutensa avioi-
tumiskäyttäytymisessä, mutta vanhemmillakin oli sanansa sanottavana. Näiden 
molempien vaikutusta ei voida kuitenkaan tarkasti määrittää aviopuolison valin-
nassa. Uskontokuntien välisiä avioliittoja oli estänyt pääasiassa sosiaalinen paine, 
kuten Pentti Laasonenkin on todennut.36

 Näiden seka-avioliittojen tilastollinen selvittäminen on vaikea ja työläs, ellei mil-
tei mahdoton tehtävä Inkerinmaan osalta. Ainakin henkikirjojen perusteella asiaa 
on vaikea selvittää, koska aviopuolison uskontotaustan määrittely nimistön pohjal-
ta on hankalaa. Henkikirjaan merkityn aviopuolison uskonto saattoi vaihtua, joten 
nimi ei välttämättä kertonut uskontotaustasta. Naimisiin mentäessä kääntyminen 
luterilaisuuteen on hyvinkin ollut mahdollista, koska jo vuoden 1686 kirkkolaki pai-
notti tätä, kuten edellä on todettu. Siksi tässä luodaan katsaus vain parin tapauksen 
perusteella ’inkeriläisen’ ja suomalaisen välisiin avio- tai aviottomiin suhteisiin.
 Inkerinmaan osalta voi hahmotella, miten esivalta suhtautui näihin suhteisiin, 
ja sitä johtuiko mahdollinen rangaistus asianosaisten uskontotaustasta vai vain lain 
kirjaimen säädöksistä. Kaprion läänin käräjillä heinäkuussa 1689 asetettiin kyseen-
alaiseksi ’inkeriläisen’ Ivan Taraskin ja suomalaisen Maria Heikintyttären mahdol-
linen vihkiminen avioliittoon. Soikkolan (Soikina) kirkkoherralta oli kirjallises-
ti tiedusteltu tämän jo viisi vuotta yhdessä olleen pariskunnan vihkimisestä, mikä 
oli esivallan näkökulmasta kyseenalainen lähinnä kahdesta syystä; Maria oli huo-
nomaineinen ’naikkonen’ ja Ivan oli ’inkeriläinen’. Maria oli lisäksi saanut kirkko-
rangaistuksen rikkeistään Soikkolan seurakunnassa ja Ivan oli käräjien aikana kar-
kumatkalla. Tapaus alistettiin kuitenkin Narvan konsistorin päätettäväksi, koska 
kihlakunnanoikeus ei ollut varma siitä, miten suhtautua kahta eri ’kansakuntaa’ 
edustavien henkilöiden väliseen liittoon. Huolimatta osapuolien taustasta avioliit-
toa ei kuitenkaan tyrmätty suoralta kädeltä.37

 Siskinan kylässä asunut Danilka Klimkof oli ollut kaksi vuotta naimisissa suo-
malaisen naisen, Gertrudin kanssa. Sitten hän oli eronnut vaimostaan ja lapsestaan. 
Viiden vuoden kuluttua hän oli mennyt yhteen erään inkerikon, Oka Saweliofnan 
kanssa, eläen vuoden hänen kanssaan vihkimättömänä. Käräjillä Danilka perusteli 
uuden ”vaimon” ottamista sillä, että Gertrud oli vastoin aviomiehensä tahtoa muut-
tanut takaisin vanhempiensa luokse asumaan. Syytä tähän vaimon käytökseen Da-
nilka ei kertonut. Kihlakunnan oikeuden tuomion taustalla ei ilmeisesti ollut hen-
kilöiden etnis-uskonnollinen tausta. Danilkan virhe oli sekaantuminen irtolaisena 
pidettyyn inkerikkonaiseen ja täten kaksinnaimiseen, koska hän ei ollut eronnut 
Gertrud-vaimostaan. Hairahduksestaan Danilka tuomittiin 80 hopeataalarin sak-
koon, mikä oli huomattava sakkorangaistus. Oka Saweliofna etsintäkuulutettiin, ja 
Gertrud oli tuotava oikeuteen kuulusteltavaksi.38

 Kahden eri uskontokunnan edustajan välinen avioliitto ei ollut ainoa avioliiton 
muoto, johon esivallan edustajat kiinnittivät huomiota. Inkerikkojen väliset aviolii-

 36 Saloheimo 1976, s. 291–292; Laasonen 2005, s. 124.
 37 Kaprion läänin käräjät 15.–20.7.1689. s. 178. hh 6.
 38 Kaprion läänin kesäkäräjät 14.–19.7.1690. s. 168v–169. hh 7.
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tot huomioitiin siinä tapauksessa, että nämä oli vihkinyt venäläinen pappi. Johan-
nes Gezelius paheksui erityisesti sitä, että nämä papit vihkivät venäjäksi avioliittoon 
sellaisia pareja, jotka eivät ymmärtäneet toimituksessa käytettyä kieltä. Tässäkin 
asiassa kieli nousi tärkeäksi perusteeksi sille, että kirkollinen esivalta huomioi nämä 
tapaukset.39 Tyrön kirkkoherra Petri Masalinin ilmiannon ja Tuuterin kirkkoher-
ra Reuterin muistion perusteella järjestettiin tutkinta kihlakunnankäräjillä Tuute-
rin kirkonkylässä 5. ja 8.5.1686, koska muutamien inkerikkoparien epäiltiin tulleen 
vihityksi avioliittoon venäläisen papin toimesta. Käräjillä kävi ilmi, että venäläinen 
pappi Sidor oli vihkinyt venäjäksi lähes kaikki kihlaparit Nevanlinnan ortodoksises-
sa kirkossa. Venäläinen pappi Dylitsyn (Detelitz) ortodoksiseurakunnasta oli kiel-
täytynyt toimittamasta inkerikkoparin vihkiseremoniaa. Avioliittoon aikovat olivat 
tämän johdosta menneet Nevanlinnaan Sidorin vihittäviksi. Kukaan käräjäpöytä-
kirjassa mainituista vihkipareista ei ollut paikalla, eikä heitä ollut myöskään haastet-
tu käräjille.40

 Vihkimisessä käytetty venäjän kieli saattoi todellakin aiheuttaa ymmärtämisvai-
keuksia vihkipareille. Tämän saivat kokea Jurki Annia Tuuterin pogostasta, Pihi-
län (Pilila) kylästä ja Maria, Lauri Hillipalin tytär, Spasskin pogostasta, Aution (Au-

tuula) kylästä. Edellä mainitun Sidorin vihkiessä heitä avioliittoon venäjän kielellä 
Worbon ortodoksisessa kirkossa kävi ilmi, että kukaan läsnäolijoista ei ymmärtänyt 
papin käyttämää kieltä. Täten Sidor tulkitsi toimituksen heille suomeksi. Tästä hy-
västä morsian antoi papille yhden kuparitaalarin.41

 Ortodoksipappien venäjän kielen käyttö näyttäisi olleen tärkein peruste inkerik-
koparien haastamiseen käräjille. Ristiriita ilmeni siinä, että venäjänkielinen pappi 
vihki suomenkielisiä vihkipareja. Kysymys oli siis uskonnollisen toimituksen sisäl-
lön ymmärtämisestä, minkä ei katsottu toteutuneen inkerikkojen kohdalla. Tämä 
oli esivallan tärkein peruste sille, miksi suomenkieliset inkerikot oli pidettävä eril-
lään venäläisistä papeista. Pappi Sidorin kohdalla nämä käsitykset eivät toteutuneet, 
koska tämä osasi suomea, mikä oli ehkä syy siihen, miksi suomenkieliset ortodoksit 
hakeutuivat hänen luokseen halutessaan avioliittoon. Tällä tavalla esteet vihkitoimi-
tuksen uskonnollisen sisällön ymmärtämiselle poistuivat. Inkerikkojen hakeutumi-
nen Sidorin luokse ja tämän suomen kielen taito toivat tapaukset käräjäkäsittelyyn, 
mikä palveli esivallan intressejä siinä, että se sai paljastettua papin toiminnan. Kärä-
jien avulla tuskin haettiin nimenomaan pappi Sidorin paljastamista laittomien vih-
kimisien toimeenpanijana, vaan syynä on ennemminkin nähtävä inkerikkojen ha-
keutuminen sellaisen papin luokse, joka ymmärsi näiden omaa kieltä.
 Sidorin toimintaa pidettiin kuitenkin erityisen tuomittavana, koska tämä itse oli 
antanut kirjallisen vakuutuksen siitä, että pysyy erossa inkerikoista ja ohjaa luteri-
laiseen kirkkoon (fi nska kyrkia) kaikki ne, jotka eivät osaa täysin venäjää. Hän saisi 
olla tekemisissä ainoastaan ”oikein venäjää puhuvien ja ymmärtävien” kanssa. Nä-
mä asuivat lähinnä Nevanlinnassa, jossa oli Sidorin seurakunta. Sidor oli antanut 

 39 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle syyskuussa 1686. Livonica II, vol. 202. RA.
 40 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle syyskuussa 1686. Liite C. Livonica II, 

vol. 202. RA.
 41 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle syyskuussa 1686. Liite C. Livonica II, 

vol. 202. RA.
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vakuutuksen ilmeisesti suoraan kenraalikuvernööri Göran Sperlingille, koska se oli 
päivätty Narvassa 23.2.1685. Vakuutuksen lopussa hän mainitsee vielä kuinka tulisi 
noudattamaan kenraalikuvernöörin antamia käskyjä.42

 Seuraava tapaus paljastaa jotain luterilaisen esivallan yleisemmästä ennakkoluu-
loisesta suhtautumisesta inkerikkojen etniseen vähemmistöön. Inkeriläinen Audo-
tia Mattfeoffna oli saanut ’huonon naisen’ (Kåhna af Jngersk Nation) maineen, koska 
yhden miehen jätettyään hän oli heti ottanut tilalle toisen. Nimismies Casper Schoff 
vaati kihlakunnankäräjillä, että Audotiaa oli rangaistava esimerkiksi muille, koska 
nimismiehen mukaan tämä synti ”oli päässyt valloilleen” erityisesti inkerikkojen 
keskuudessa. Yhdeltä Audotian kumppanilta Rigar Daniloffi lta oikeus oli kysynyt, 
miksi hän ei mennyt heti naimisiin Audotian kanssa. Rigar vastasi, että huonojen ai-
kojen takia hänellä ei ollut varaa mennä naimisiin ja pitää häitä. Hän mainitsi vielä, 
että ”inkeriläisen ja vatjalaisen kansakunnan” (Jngerska och wadielauska Nation) pa-
riskunnilla oli tapana elää monta vuotta yhdessä ennen naimisiin menoa erityisesti 
silloin, kun joku meni toiseen avioon.43

 Oikeus totesi, että Rigar ja Audotia olivat olleet liitossa kuin mies ja vaimo Mi-
kon päivästä paastopäivään. Vaikeat ajat eivät olleet este avioliiton solmimiselle. 
Kihlaus oli johtunut heidän ”lihallisesta yhteydestään”. Rigarin jätettyään Audotia 
oli mennyt toisen miehen luokse nimeltään Prosca Jeffi mofi n. Audotialla ei ollut 
mitään muuta syytä jättää miehensä kuin se, että tämä ei pystynyt elättämään hän-
tä. Audotia maksoi kovan hinnan käyttäytymisestään, koska hänet määrättiin mes-
tattavaksi törkeitten asiain kaaren 5. kappaleen mukaan. Tuomio alistettiin kuiten-
kin Turun hovioikeuden päätettäväksi. Audotian ’aviomiehet’ pääsivät vähemmällä. 
Proscan katsottiin syyllistyneen huoruuteen ja tuomittiin 40 hopeataalarin sakkoon 
sekä pyytämään anteeksi seurakunnalta. Proscan tuomio alistettiin kuitenkin hovi-
oikeudelle. Rigar Daniloffi lle Audotia oli esitellyt itsensä leskenä. Oikeus katsoi, ettei 
Rigaria voi rangaista tämän takia.44

 Ensimmäisen avioliittonsa jälkeen Audotia Mattfeoffna oli ollut ilman papin siu-
nausta usean miehen kanssa. Tämä oli oikeuden näkökulmasta erittäin raskautta-
va asia. Audotian mestattavaksi tuomitseminen merkitsi sitä, että hän oli syyllisty-
nyt moninkertaiseen huoruuteen, vaikka kihlausta ei ollut vahvistettu avioliitoksi. 
Vain tällä tavalla oikeuden määräämä ankara rangaistus on selitettävissä, koska syy-
tä siihen ei mainita käräjäpöytäkirjassa. Audotia ja Rigar olivat tehneet lapsia kih-
lautuneina ennen avioliittoa, mikä oli rangaistava teko. Kristoferin maanlain mu-
kaan lapset kuitenkin katsottiin aviolapsiksi. Aikakauden oikeustajussa seksuaalinen 
kanssakäyminen katsottiin hyväksi asiaksi, mutta vain avioliitossa, koska sitä pidet-
tiin avioliittoa kiinteyttävänä ja harmonisoivana tekijänä. Tätä korosti se, että su-
kupuolinen kyvyttömyys hyväksyttiin avioeron perusteeksi monissa Pohjoismaissa. 
Ruotsin kirkkolaki ei kuitenkaan maininnut asiaa suoraan ja käytännössä se oli tul-
kinnanvarainen.45

 42 Superintendentti Johannes Gezelius kuninkaalle syyskuussa 1686. Liite A. Livonica II,
vol. 202. RA.

 43 Soikinan ja Kattilan pitäjien kesäkäräjät 3.–4.6.1698. s. 654–659. hh 15.
 44 Soikinan ja Kattilan pitäjien kesäkäräjät 3.–4.6.1698. s. 660–662. hh 15.
 45 KrML 1442, naimiskaaren 2. kappale ja 3. §; Eilola 2002, s. 104; Katajala 2005, s. 216–217.
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 Törkeitten asiain kaaren 5. kappale ilmoitti asian seuraavasti: ”Jos mies poistuu 
laillisesti naimansa vaimon luota ja laillisesti kihlaa itselleen toisen naisen ja makaa 
tämän, ja hänen aikaisemmin lain mukaan saamansa vaimo on elossa, ja tämä näy-
tetään toteen selvien todistusten ja kirkon lain perusteella, menettäköön henkensä. 
Samoin nainen, jos hän näin tekee. Mies on mestattava ja nainen pantava elävältä 
maahan.”46 Audotia kuitenkin määrättiin mestattavaksi, kuten miehen kohdalla oli 
meneteltävä, eikä elävältä haudattavaksi. Mistä tämä johtui? Vaikuttiko tuomioon 
Audotian tausta ”inkeriläisenä naikkosena”? Tähän ei voi saada varmaa vastausta, 
mutta kuitenkin hänen etnistä taustaansa painotettiin käräjäpöytäkirjassa ”nation”-
termillä. Todennäköisimmin mestaustuomioon vaikuttivat Audotian lukuisat aviot-
tomat miessuhteet leskeksi tulon jälkeen.
 Tässä on kuitenkin myös huomioitava käräjäpöytäkirjassa käytettyä ”nation” 
- termiä tarkentavat määreet, kuten ”kåhna” ja ”ingersk”. Audotian määritteleminen 
”inkeriläisen kansakunnan naikkoseksi” (Kåhna af Jngersk Nation) ei välttämättä si-
sältänyt etniseen taustaan liittyvää halventamista, vaikka näin voisi nopeasti tarkas-
teltuna päätelläkin. ”Lutka” tai ”naikkonen” oli esivallan yleisesti käyttämä ilmaus 
’huonoiksi’ katsotuille naisille. Tosin tässä saattaa olla kyse esivallan ymmärtämäs-
tä etnisyydestä, josta oli osoituksena nationia tarkentavien määreiden käyttö ja jo-
ka liittyi laajempaan ”inkeriläisyyden” käsitteeseen. Etniseltä taustaltaan Audotia oli 
mitä todennäköisimmin inkerikko, mihin viittaa hänen nimensäkin.
 Mielenkiintoinen oli Rigar Daniloffi n maininta siitä, että inkerikkojen ja vatja-
laisten parissa elettiin pitkään yhdessä ennen naimisiinmenoa. Tällä hän on ilmei-
sesti tarkoittanut pitkää kihlausaikaa ennen varsinaiseen avioon astumista. Tämä 
tapa oli varmasti yleinen ortodoksien keskuudessa ja on vaikea päätellä, oliko sillä 
vaikutusta kihlakunnanoikeuden tekemään päätökseen. Jos ei muuta, niin se saattoi 
antaa luterilaiselle esivallalle käsityksen inkerikkojen ja vatjalaisten ”siveettömyy-
destä” ja vahvistaa ennakkoluuloja, sillä luterilaiset kihlaparit eivät saaneet maata 
yhdessä ennen varsinaista avioliittoa.47

 Ruotsin rikoslakia muokattiin ankarammaksi vuonna 1608, jolloin Kaarle IX oli 
liittänyt Kristoferin maanlakiin appendixin, jossa säädettiin, että törkeistä ja vaka-
vista rikoksista tuli tuomita Mooseksen lakia noudattaen myös maallisissa oikeuk-
sissa. Kuolemanrangaistusta oli nyt mahdollista käyttää laajemmin kuin aiemmin. 
Esimerkiksi kaikki yksinkertaiseen tai kaksinkertaiseen huoruuteen syyllistyneet oli 
tuomittava kuolemaan. Sukupuoli tai aviosääty ei vaikuttanut asiaan. Näitä periaat-
teita ei voitu kuitenkaan tiukasti noudattaa, koska pyövelillä olisi ollut liikaa töitä. 
Vuonna 1611 Kaarle IX oli antanut seksuaalirikoksia koskevan rangaistusjärjestyk-
sen, joka vahvisti Mooseksen lakia lievemmät rangaistukset. Tästä huolimatta tuo-
miot olivat ankaria. Kaksinkertaisesta huoruudesta langetettiin kuolemantuomio 
tai mieheltä 160 taalerin ja naiselta 80 taalerin sakko. Myöhemmin vuonna 1615 
sakkorangaistus kaksinkertaisesta huoruudesta poistui ja Kustaa II Aadolf määrä-
si, että siitä oli tuomittava kuolemaan ilman armoa. Yksinkertaisesta huoruudesta 
mies tuomittiin 80 taalerin ja nainen 40 taalerin sakkoon. Teon uusinta kaksinker-

 46 KrML 1442, törkeitten asiain kaaren 5. kappale.
 47 Kihlajais- ja vihkimiskäytännöistä ks. Partanen 2004, s. 65–69.
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taisti sakkosumman ja neljäs kerta johti kuolemantuomioon.48 Kihlakunnanoikeu-
den tuomarin päätöksiä ohjasi varmasti Kristoferin maanlain ohella Mooseksen lain 
tulkinta.
 Käytäntö oli kuitenkin sellainen, että alioikeuden langettamat kuolemantuo-
miot alistettiin hovioikeuksille. Siellä ne yksinkertaisen huoruuden tapauksessa lie-
vennettiin sakkorangaistuksiksi. Kuningatar Kristiina oli vielä vuonna 1653 anta-
nut rangaistusohjesäännön, joka antoi alioikeuksille luvan tuomita hovioikeuksien 
tapaan yksinkertaisesta huoruudesta naimisissa oleva osapuoli 80 hopeataalarin ja 
naimaton osapuoli 40 hopeataalarin sakkoon. Mikäli tuomittu ei kyennyt maksa-
maan, sakot voitiin muuntaa ankariksi ruumiinrangaistuksiksi kuten kujanjuok-
suksi, ruoskimiseksi, piiskaamiseksi tai selkänahan nylkemiseksi.49

 Kihlakunnanoikeuden tuomarilla ei ollut mahdollisuutta tuomita kahden uskon-
tokunnan välistä avioliittoa Kristoferin maanlain perusteella. Audotia oli suomen-
kielinen ortodoksi, mutta harjoitetun käännytyspolitiikankaan perusteella häntä ei 
voinut tuomita, vaan tuomarin oli turvauduttava Kristoferin maanlain säädöksiin 
kaksinnaimisesta, joka tässä tapauksessa todettiin kiistattomasti. Vuoden 1686 kirk-
kolaki ei selvästi kieltänyt kahden uskontokunnan edustajan välistä avioliittoa.
 Turun hovioikeus teki asiassa päätöksen 17.6.1699. Hovioikeus muutti ”inkeri-
läisen kansakunnan vaimon” (een hustru af Jngrisk Nation) Audotia Mattfeoffnan 
kuolemantuomion 160 hopeataalarin sakoksi. Lisäksi hänen oli kärsittävä kirkko-
rangaistus ja pyydettävä anteeksi seurakunnalta. Mikäli hän ei pystynyt maksamaan, 
seurauksena oli raipparangaistus. Prosca Jeffi moff sai samanlaisen rangaistuksen. 
Mahdollisen maksukyvyttömyyden ilmaantuessa Prosca tuomittiin yhdeksään ku-
janjuoksuun edestakaisin 50 miesparin läpi. Kuningas oli antanut hovioikeudelle 
’vapaat kädet’ asiassa. Hovioikeus vetosi Narvan konsistorin 5.10.1698 tekemään 
päätökseen, että Audotia oli Rigarin laillinen vaimo ainakin siihen asti, kunnes tämä 
jätti aviomiehensä. Audotian ja Proscan avioliitto, jonka venäläinen pappi Ivan Je-
lisaioff oli siunannut, ei sen sijaan ollut laillinen. Hovioikeuden päätökseen vaikut-
ti myös se konsistorin tulkinta, ettei pariskunnalla ollut uskontoa. Venäläisen papin 
asia alistettiin Narvan konsistorin päätettäväksi.50

 Superintendentti Jacob Lang oli kiinnittänyt erityisesti huomiota tähän tapauk-
seen kirjeessään Kaarle XII:lle. Superintendentti halusi varoitukseksi muille rankais-
ta Kattilan venäläistä pappia Ivan Jelisariofi a, joka oli vihkinyt Audotian laittomasti 
Proscan kanssa. Jacob Lang ei ollut ainoastaan huolissaan tästä yksittäisestä tapauk-
sesta, vaan yleisestä tilanteesta Inkerinmaalla. Superintendentin mielestä ’venäläiset’ 
houkuttelivat luokseen miehiä ja naisia aviopuolisoiksi ja sitten ajoivat nämä pois 
luotaan ja menivät naimisiin jonkun muun kanssa.51

 Vuonna 1699 12. heinäkuuta Narvan konsistori kutsui kuultavaksi kyseisen pa-
pin. Hän oli vihkinyt avioliittoon Audotia Mattfeoffnan ja Prosca Jeffi mofi n, vaikka 
Audotia oli aiemmin elänyt yhdessä kahden miehen kanssa. Pappi Ivan selitti kon-

 48 Aalto 1996, s. 103–104.
 49 Katajala 2005, s. 205–206.
 50 Turun hovioikeuden päätös 17.6.1699. Inkerinmaan ja Käkisalmen läänin kenraalikuvernöörin 

arkisto, s. 268–271. Fond 632, nim. 1, s–ü 3. mf.
 51 Superintendentti Jacob Lang kuninkaalle 27.8.1699. Livonica II, vol. 203. RA.



209

6. Luterilaisten ja ortodoksien väliset suhteet

sistorin jäsenille, ettei ollut tiennyt mitään Audotian rikoksesta. Tämä oli ollut pa-
pille täysin tuntematon henkilö, joka oli kierrellyt ympäri Inkerinmaata nälänhädän 
takia. Ivan oli mennyt takuuseen avioliiton esteettömyydestä ja esitti todistajakseen 
talonpoika Ivan Saffontioffi n Mukinan kylästä.52

 Konsistori varoitti pappia, että tämä ei voisi mitään todistaa ja totuus oli  heti 
tunnustettava. Konsistori piti kiinni käsityksestään, ettei mitenkään voinut olla mah-
dollista, että pappi ei tiennyt Audotian ja Proscan rikkomuksesta. Tapaus oli käsi-
telty julkisesti käräjillä ja molemmat oli otettu kiinni. Asiaa lisää puitaessa tuli ilmi, 
että pappi ei ollut kuuluttanut kyseistä paria avioliittoon. Konsistori oli määrännyt 
venäläiset papit kuuluttamaan kihlaparit avioliittoon, kuten oli tapana luterilaisissa 
seurakunnissa. Määräys kuulutusten pitämisestä oli saanut aikaan vastarintaa orto-
doksisissa seurakunnissa Inkerinmaalla, koska se ei ollut tapana Venäjällä ja ”heidän 
uskonnossaan” (deras Religion) eli ortodoksisuudessa. Pappi Ivan tosin sanoi ilmoit-
taneensa ensin suomalaiselle papille näistä vihkipareista superintendentin vierailun 
yhteydessä annetun määräyksen mukaan.53

 Konsistorin istuntoa jatkettiin 2. elokuuta, jolloin vihkiparin takaajat, inkerik-
ko-talonpojat Fedot Ivanoff, Waska Moseoff ja Ivan Saffantiof astuivat kuulustelta-
viksi. Papin läsnäollessa konsistori tiedusteli, miten he olivat vakuuttuneet aviolii-
ton esteettömyydestä ja pitivätkö papin puheet yhtä heidän tietojensa kanssa. Fedot 
ja Waska sanoivat tienneensä siitä, että Audotia ja Prosca olivat esteettömiä avioliit-
toon. Konsistorin edessä pappi valitteli yksinkertaisuuttaan ja sitä, että oli uskonut 
talonpoikien puheita. Fedot oli toiminut Proscan puhemiehenä, ja konsistori kysyi 
häneltä, miksi hän oli toiminut tehtävässä? Fedot sanoi toimineensa sulhasen puhe-
miehenä inkerikkojen tavan mukaan (eftter antagit maneer hos Jngricorne). Papin 
olisi pitänyt huomata se ja varoittaa häntä sekaantumasta heidän vihkimiseensä.54

 Konsistorin tutkinnan edetessä tulivat esille pappi Ivanin todelliset mielipiteet 
inkerikkotalonpojista. Kuulustelussa kuumenneet tunteet ilmeisesti lisäsivät pa-
pin halua ilmaista todelliset asenteensa kyseistä väestöryhmää kohtaan. Hän väit-
ti, etteivät inkerikot tienneet mitä vala tarkoitti, koska ”kristinuskossaan he eivät ole 
parempia kuin järjettömät eläimet ja eivät parempia kuin koira, joka nielee omat 
nesteensä”.55 Kyseinen luonnehdinta inkerikoista ei todellakaan osoittanut mitään 
solidaarisuutta tai ymmärtämystä heitä kohtaan, vaikka hekin olivat ortodokseja.
 Paikalla olleita todistajia, jotka olivat pääosin inkerikkoja (Jngricorne), ei kel-
puutettu valalle, koska he eivät osanneet lausua Isä meidän-rukousta. Konsistorin 
mukaan muut todistajat eivät pystyneet valalla todistamaan, koska ”he olivat tietä-
mättömiä uskostaan ja kristinuskosta, eivätkä tienneet, mikä Jumala oli”. He eivät 
myöskään ymmärtäneet, mitä valaan sisältyi. Pappi Ivan ei pystynyt todistamaan, 
ettei tiennyt Audotian rikkomuksesta vihkiessään hänet Proscan kanssa, eikä tietä-
mättömyyttään Fedot Ivanofi n takauksesta pariskunnan esteettömyydestä avioliit-
toon. Konsistori totesi pappi Ivanin olleen kuitenkin suurin syy erheeseen, joten hä-

 52 Superintendentti Jacob Lang kuninkaalle 27.8.1699. Liite C. Livonica II, vol. 203. RA.
 53 Superintendentti Jacob Lang kuninkaalle 27.8.1699. Liite C. Livonica II, vol. 203. RA.
 54 Superintendentti Jacob Lang kuninkaalle 27.8.1699. Liite C. Livonica II, vol. 203. RA.
 55 Superintendentti Jacob Lang kuninkaalle 27.8.1699. Liite C. Livonica II, vol. 203. RA. ”[…] de i 

sin Christendom icke bättre ähro än oskiälige diur, och eij bättre, (som han sade), än en hund, 
dän sine Egne Spijor upsluckar.”.
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net erotettiin virantoimituksesta puolen vuoden ajaksi kirkkolain 19. kappaleen ja 
23. pykälän mukaan.56

 Venäläinen pappi tuomittiin kirkkolain nojalla, joka oli käytössä myös luterilai-
sissa seurakunnissa.57 Papin uskontotausta ei näytä vaikuttaneen tuomioon. Kyse 
oli tavanomaisesta käytännöstä, jota noudatettiin seurakuntapappien syyllistyttyä 
vakavaan rikkeeseen. Fedot Ivanof määrättiin lisäksi maallisen oikeuden tuomitta-
vaksi kirkkolain 15. kappaleen ja 19. pykälän nojalla58, koska hän tiesi Audotian ja 
Proscan olleen haastettu oikeuteen ja täten heitä oli kielletty solmimasta avioliittoa. 
Lisäksi Fedot oli ollut Proscan puhemies ja taannut avioliiton esteettömyyden.59

 Syytettyjen uskonnollisella taustalla ei näyttänyt olleen paljon merkitystä, kun 
konsistori langetti tuomioita kirkkolain nojalla. Luterilaista kirkkolakia sovellettiin 
suoraan myös vierasuskoisiin. Kuitenkin asian käsittelyn kannalta ja erityisesti va-
lalla todistamisen käytännöissä konsistorin käsitys inkerikkojen kyvyttömyydestä 
ymmärtää kristinuskon sisältöä tai edes Jumalan olemusta asetti nämä toisarvoiseen 
asemaan todistajina. Tuon ajan oikeudessa valalla todistaminen oli rahvaalle keino 
vaikuttaa oikeudenkäyttöön. Se oli yleinen käytäntö, vaikka saattoikin johtaa syyt-
tömien tuomitsemiseen ja syyllisten vapauttamiseen. Tämän käytännön sijaan oi-
keudenkäytössä pyrittiin yhä enemmän panemaan painoa kirjalliselle dokumentaa-
tiolle ja tuomioistuimen harkinnalle.60

 Tämä ei kuitenkaan tässä yhteydessä vähentänyt sen merkitystä, että tätä inke-
rikkojen väestöryhmää pidettiin kyvyttömänä todistamaan. Käsitys inkerikkojen 
henkisten kykyjen riittämättömyydestä ymmärtää valan merkitys oikeuden istun-
nossa ei ollut vain konsistorilla, vaan myös venäläisellä papilla, jonka suomenkieli-
set ortodoksit eli inkerikot katsoivat varsinaiseksi omaksi sielunhoitajakseen. Papin 
luonnehdinta heistä ”järjettöminä eläiminä” ei ollut omiaan vahvistamaan papin 
uskottavuutta inkerikkojen keskuudessa ja se on varmasti järkyttänyt heitä.

 56 Superintendentti Jacob Lang kuninkaalle 27.8.1699. Liite C. Livonica II, vol. 203. RA.
 57 Kircko-laki ja Ordningi 1686, Luku 19, § 23, s. 91–92. ”Se Pappi joca itzens heittä laiscuteen / 

Haureuteen / Juopumiseen / ja secoitta hänens pahendawaiseen seuraan / Wannoo / kiroile / juo 
ja täärä / lyö Kortti eli heittä Terningi Rahan eli Calun päälle / eli muuta sencaltaista luwatoinda 
teke; Nijn myös se joca Pispans ja Esimiehiäns wastan on ynsiä ja tottelematon / nijsä Asiois cuin 
heidän wircaans tulewat; pitä ensimäisen kerran ajax pois wiraldans pandaman / ja Pispa Con-
sistoriumin canssa jacacon toisel toimellisel Papille hänen puolen Palckans ja sisältulemistans / 
joca Palweluxen nijncauwan edesseiso; Ja jos ei hän sijttekän itzens ojenna / nijn pandacon peräti 
pois / ja toinen hänen sians asetettacon.”.

 58 Kircko-laki ja Ordningi 1686, Luku 15, § 19, kohta VIII, s. 58–59. ”Jos jocu tundematoin tahto 
anda edestäns cuulutta / se ei pidä tapahtuman / ennen cuin hän Papille edesanda wahwat tiedot 
Elämänkerrastans ja Tilastans; Eli muutamat läsnäolewaiset / wahwat ja hywinuscottawat Miehet 
taitawat sijtä todista. Pappi on nuhteitoin / jos hän tietämättömis ja epäiltäwäisis tilois wijwyttä 
cuuluttamisen / sijhen asti että hän neuwoi kysy Profwastildans / jos muutoin Duomio-Capitlum 
on jotakin caucana sijtä. Jos ei hän sitä tee / waan anda itzens wieteldä wihkimän nijtä yhten / 
joiden Awiokäskyst sijtte walitus / eli rijta tule / nijn pitä Pappi erhetyxens tähden rangaistaman; 
Mutta jos Asia on selkiä / ja ei hänellä itze yhtän epäillystä sijtä ole / nijn mahta hän kysymät / il-
man nuhtet cuulutta. Jos jocu wääräl Todistuxel hänen pettä / se pitä Mailmalisen Duomion alla 
annettaman.”.

 59 Superintendentti Jacob Lang kuninkaalle 27.8.1699. Liite C. Livonica II, vol. 203. RA.
 60 Letto-Vanamo 1995, s. 101.
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6.3. Palkollissuhteet

Suomalaiset luterilaiset uudisasukkaat toivat Inkerinmaalle mukanaan myös oman-
laisensa taloudellisen järjestelmän. He asettuivat kuitenkin useimmiten ortodoksien 
jälkeensä jättämille autioille tiloille, mikä on antanut oman leimansa, ainakin ulkoi-
sen materiaalisen kulttuurin osalta, uudisasukkaiden elämään. Taloissa ja muissa ti-
lan rakennuksissa näkyi varmasti niiden itäinen kulttuuritausta. Tilan taloudenpi-
dossa vallitsivat kuitenkin läntisen luterilaisen kulttuurin käytännöt niin viljelyksen 
kuin työvoimankin suhteen. Tilan työvoima koostui useimmiten perheen omista jä-
senistä, mutta työväkeä tuli muualtakin kuin oman perheen piiristä.
 Talonpoikaiselle yhteisölle oli olennaista se, että tilalla oli palveluksessa renkejä 
ja piikoja sekä muuta väliaikaista työvoimaa, kuten eri tehtäviin erikoistuneita käsi-
työläisiä, ainakin suurvalta-ajan Suomessa. Olennaisinta talonpojan taloudessa oli 
talon veronmaksukyky, joka riippui työvoimasta ja talon maista. Taloutta järjestel-
tiin usein avioliiton kautta, mutta muussa tapauksessa yhtiösopimukseen perustuva 
kotivävy- tai yhtiömies-järjestelmä oli yleinen. Taloa saattoi myös kohdata äkillinen 
työvoiman tarve, jolloin tilalle saatettiin palkata ulkopuolistakin työväkeä. Näillä 
toimenpiteillä pyrittiin turvaamaan talon pysyvyyttä, mikä oli kruununkin etu ala-
maisten veronmaksukyvyn ylläpitämiseksi.61

 Talossa työssä ollut palkollinen kuului tilattomiin. Hän suoritti töitä ja sai sii-
tä korvauksen. Palvelusväen ottaminen liittyi olennaisesti talon veromaksukykyyn, 
koska sosiaalisesti alemman työtä tekevän henkilön oli joko autettava veroa mak-
savaa tai ryhdyttävä itse veronmaksajaksi. Käytännössä jälkimmäisen vaihtoehdon 
vain harvat pystyivät toteuttamaan. Se ei antanut kruunulle takeita veronmaksun 
onnistumisesta, joten monien oli alistuttava palvelemaan vieraan talossa eli palve-
luspakkoon. Tosin palkollislaitos oli pitkään vieras karjalais-savolaiselle talonpoi-
kaisyhteisölle, ja se sopeutui siihen varsin hitaasti. Palkollisen aseman sijasta valittiin 
vieraassa talossa kirvesmiehen, populin tai itsellisen asema.62

 Tultaessa 1600-luvulle renkien ja piikojen asema pelkkänä työvoimana, isännän 
valvonnan alaisena talouden osana muuttui. Rengit muuttuivat nimettömistä yksi-
köistä persoonallisiksi henkilöiksi, koska heidät alettiin merkitä sakkoluetteloihin 
omilla nimillään. Aiemmin oikeudessa lakia rikkonut palvelija oli esiintynyt vain 
talon isännän renkinä. Tämä vähäiseltä näyttänyt muutos merkitsi palvelijoiden 
ryhmäidentiteetin vahvistumista ja patriarkaalisuuden heikentymistä. Palvelusväki 
alettiin nähdä omana ryhmänään, mistä oli osoituksena 1600- ja 1700-luvuilla syn-
tynyt palkollis- ja irtolaislainsäädäntö. Yksittäisessä taloudessa palkollisen pestaa-
minen merkitsi tämän ottamista sovituksi ajaksi perheyhteisön jäseneksi. Palkolli-
sen pestannut talous maksoi tämän palkan.63

 Käkisalmen läänissä ja Inkerinmaalla tähän järjestelmään toi oman piirteensä se, 
että ortodoksitalonpojilla saattoi olla palveluksessaan luterilaisia palkollisia. Puh-
dasoppisuuden aikana ruotsalainen esivalta ei kuitenkaan suhtautunut suopeasti 
näihin palvelussuhteisiin, varsinkin jos työnantajana oli ortodoksi ja palkollisena 

 61 Voionmaa 1969 (1915), s. 429–434; Saloheimo 1976, s. 296–299; Nygård 1989, s. 29 ja 102–103.
 62 Voionmaa 1969 (1915), s. 431; Nygård 1989, s. 26–27; Katajala 1994, s. 75.
 63 Nygård 2002, s. 159.
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luterilainen. Ruotsin kuninkaan ja kenraalikuvernöörin säädökset kielsivät ankaras-
ti luterilaisten palvelus- ja palkollissuhteet ortodoksien kanssa. Ne olivat eräänlaisia 
li säyksiä vuoden 1686 palkollissääntöön, joka ei varsinaisesti koskenut itäisiä pro-
vins seja.64

 Inkerinmaan superintendentti Johannes Gezelius suhtautui kielteisesti luterilais-
ten työntekoon ortodoksien palveluksessa. Tästä kertoi se, että hänen ohjeissaan ei 
suvaittu luterilaisen rahvaan palvelusta ortodoksipappien alaisuudessa. Kuningas 
oli kieltänyt venäläisiä pappeja ottamasta luterilaisia palvelukseensa. Muutenkaan 
kuninkaan määräyksissä ei suvaittu sitä, että ortodoksista uskoa tunnustava otti lu-
terilaisen työntekijäkseen. Tätä kuninkaan käsitystä Gezeliuskin käytti perustelu-
naan.65 Taustalla oli pelko luterilaisen kääntymisestä ortodoksiseen uskoon, tämän 
palvellessa ortodoksipapin vaikutuksen alaisena.
 Venäläisten ortodoksitalonpoikien (Ryska bönderne) kohdalla kenraalikuver-
nööri Göran Sperling oli määrännyt vuonna 1683, että venäläiset talopojat saivat ot-
taa irtolaisen piiaksi, kunhan tämä ei ollut ”suomalaista kansakuntaa” (fi nska Natio-

nen). Kenraalikuvernööri oli kieltänyt tämänkaltaisen irtolaisen palkkaamisen jopa 
Inkerinmaan tilanomistajilta. Sperling oli ymmärtänyt venäläisten talonpoikien pit-
kät perinteet palkollisten suhteen, koska hän perusteli tätä käskyään sillä, että tällai-
nen työvoiman palkkaaminen oli venäläisten keskuudessa vanha tapa, johon nämä 
olivat sidottuja.66

 Inkerinmaalla Kaprion läänissä vuonna 1689 paimen Yrjö Matinpoika (af fi nsk 

Nation) Klimanitsan (Clemetina) kylästä joutui nimismies Michel Bartzin ilmianta-
maksi, koska tämä oli viiden vuoden ajan paimentanut ”venäläisten talonpoikien” 
(Ryska bönder) karjaa. Syytöksiin Yrjö vastasi, että hänellä ei ollut muuta mahdolli-
suutta elättää itseään kylässä. Lisäksi häntä vaivasi kaatumatauti ja sen vuoksi Yrjö 
luonnehti olevansa ”Jumalan vanki”. Hän oli ollut talonpoikien palveluksessa siitä 
huolimatta, että tiesi sen olleen kiellettyä. Käräjätuvassa nimismies käski paimenen 
palkanneet talonpojat astumaan esiin kuulusteltaviksi. Nämä kertoivat elättäneensä 
paimenta ainoastaan armeliaisuudesta, koska tämä henkilö oli ”täysin kurja ja vihe-
liäinen”. Oikeus määräsi talonpojat päästämään Yrjön pois ja rangaistuksen uhalla 
kielsi käyttämästä häntä enää karjan paimenena.67

 Samoilla käräjillä nimismies ilmiantoi myös Ivan Mikitinin, joka oli pitänyt pal-
veluksessaan suomalaista renkiä (en fi nsk drengh) Melcher Brusinpoikaa. Renki oli 
karannut tiehensä, mutta hänen isänsä Brusi Pekanpoika Soikinasta tuli tekemään 
selvitystä käräjille. Hän sanoi vieneensä poikansa palvelukseen Ivanin taloon köy-
hyyden takia. Selitys ei lieventänyt oikeuden tuomiota, jonka mukaan Ivan Miki-
tin sai 40 markan sakot kuninkaankaaren 32. kappaleen mukaan. Brusi Pekanpoika 
tuomittiin samoin 40 markan sakkoihin, koska oli rikkonut kuninkaan määräystä 

 64 Nygård 1989, s. 42–50.
 65 Kaarle XI:n päätös, Tukholma 4.5.1683. KA Reg.jälj. 1683, s. 224–226; Superintendentti Johannes 

Gezelius kuninkaalle 21.11.1685. Liite H. Livonica II, vol. 202. RA; Kuninkaan säädökset Johan-
nes Gezeliuksen pitämässä ortodoksipappien kokouksessa Narvassa 22.–23.2.1682. Fonda 4038: 
apraksta 2: lietas 700. LVVA.

 66 Kenraalikuvernööri Göran Sperlingin määräys 20.11.1683. Fonda 4038: apraksta 2: lietas 700: 
LVVA.

 67 Kaprion läänin käräjät 15.–20.7.1689. s. 190–190v. hh 6.
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vastaan. Kaksi Nešnovan (Neredowa) talonpoikaa takasi Ivanin sakot, mutta Bru-
sin sakko muutettiin ruumiilliseksi rangaistukseksi tämän varattomuuden vuoksi.68 
Nimismies Michell Bartz oli ahkerasti tarkkaillut talonpoikaista yhteisöä, sillä hän 
ilmiantoi vielä Mikita Griskinin Markkovan (Marckowa) kylästä siitä, että tämä oli 
palkannut suomalaisen rengin Matti Yrjönpojan. Mikita oli ilmeisesti tarvinnut no-
peasti työvoimaa ja oli palkannut rengin kahdeksaksi päiväksi. Kirkkoherran puu-
tuttua asiaan Mikita oli päästänyt rengin pois. Kuitenkin hän oli ehtinyt maksaa 
tälle puolet palkasta. Asia päätettiin puida tarkemmin seuraavilla käräjillä, minne 
Mikitan täytyi tuoda kirkkoherran todistus.69

 Kaprion läänissä tuli esiin muitakin tapauksia, joissa ’venäläiset’ talonpojat oli-
vat palkanneet tiloilleen työvoimaksi suomalaisia renkejä. Vuonna 1691 nimismies 
Kasper Schloff ilmiantoi Ivan Paulofi n Otsavesta (Otzowa), koska hän olisi palkan-
nut suomalaisen rengin. Käräjillä Ivan selitti tuomarille, että hän oli ainoastaan elättä-
nyt tätä orpoa, joka oli viettänyt jonkin aikaa hänen luonaan. Ivan ei ollut maksanut 
hänelle mitään palkkaa. Kirkkoherra Kexleriuksen nuhdeltua Ivania asiasta, tämä oli 
luopunut pojasta. Tuomari hyväksyi tämän selityksen ja Ivan vapautettiin syytteistä.70

 Talonpoika Gaxaffi m Ivanof Korkasta (Gorka) joutui käräjille epäiltynä suoma-
laisen rengin (en fi nsk dreng) Matti Koivistolaisen palkkaamisesta. Asian oli ilmian-
tanut Novaburan (Novabura) seurakunnan kirkkoherra Carolus Sarkovius (Caro-

li Sarkowii). Käräjillä nimismies Simon Cajander väitti, että Gaxaffi m oli rikkonut 
Ruotsin kuninkaan ja kenraalikuvernöörin erityistä kieltoa. Gaxaffi m kielsi syyl-
listyneensä suomalaisen rengin käyttöön, mutta myönsi antaneensa hänelle yhden 
tynnyrin kauraa. Tapausta käsiteltäessä ilmeni, ettei Matti asunut vakituisesti Gaxaf-
fi min luona, vaan kahtena päivänä viikossa hän kävi kolmen veljensä luona. Matti 
teki vain hovin töitä talonpojalle palkkaa vastaan. Tämän vahvistamiseksi lautamies 
Tereska Jefi mof todisti, että Matti elättää itsensä pääasiassa veljiensä luona. Oikeus 
vapautti Gaxaffi min syytöksistä, mutta kielsi häntä enää palkkaamasta Mattia hovin 
töihin.71

 Vielä suuren Pohjan sodan riehuessa Inkerinmaalla vuonna 1702 Novaburan 
kirkkoherra Carolus Sarkovius ilmiantoi muutamia ”inkeriläisiä perheitä” (någre 

Jngriske Familier), joilla oli palveluksessaan suomalaista väkeä (fi nskt folck), min-
kä kirkkoherra oli saarnastuolista kieltänyt. Oikeus oli haastanut käräjille kolme 
Moi sion kylän ”inkeriläistä talonpoikaa” (Bönder af Jngriske Nationen), joilla oli ol-
lut palveluksessa suomalainen renki Martti Paavonpoika. Hän oli toiminut renkinä 
myös Konnun (Condu) kylässä. Korkan (Gorcka) kylässä Lauri Pussneksson oli ollut 
palveluksessa Pataka Tapaninpojan luona ja sen jälkeen hovissa. Staraburan kylässä 
talonpoika Mikko Fetkanpojalla oli ollut renkinä Heikki Timbermanin poika, jonka 
Mikko oli vapauttanut palveluksestaan ennen käräjiä. Renki Yrjö Simonpoika tun-
nusti työskennelleensä Safka Ivanin luona Muhkovitsan (Muckowitz) kylässä yhden 
vuoden.72

 68 Kaprion läänin käräjät 15.–20.7.1689. s. 199. hh 6.
 69 Kaprion läänin käräjät 15.–20.7.1689. s. 207v. hh 6.
 70 Kaprion läänin käräjät 23.–28.2.1691. s. 41. hh 8.
 71 Kaprion läänin kesäkäräjät 25.–29.6.1695. s. 368–369. hh 12.
 72 Kaprion läänin talvikäräjät 16.–22.1.1702. s. 143–144. hh 19.
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 Näiden esivallan näkökulmasta vierasuskoisten palveluksessa olleiden renkien 
pidätykseen liittyi eräs erikoinen piirre. Kaksi talonpoikaa Väinkylästä (Welliefwa), 
kolme Terenttilän (Terentilä) kylästä ja yksi talonpoika Moision (Moisio) kylästä va-
pautti sekä Yrjön että Martin oikeuden palvelijoiden tuodessa näitä käräjille. Ta-
lonpojat olivat varustautuneet musketein ja seipäin. Yrjö Simonpoika todisti, että 
talonpojat olivat vapauttaneet heidät sotilaiden käsistä amtmanni Hoslowitzin käs-
kystä. Kihlakunnanoikeuden tuomari vielä tiedusteli, eikö Yrjö ollut tietoinen esi-
vallan kiellosta, ettei kukaan suomalainen renki saa olla töissä ’venäläisten’ (hoos 

Ryssar) palveluksessa? Yrjö vastasi olleensa töissä ”sellaisen väen luona” (hoos sådant 

folck) vain elantonsa tähden. Amtmanni Hoslowitz ei suostunut ensin vastaamaan 
oikeuden kysymyksiin, mutta lopulta myöntyi. Hän oli lähettänyt kuusi talonpoikaa 
vapauttamaan Yrjön ja Martin herrasväkensä käskystä. Tämä oli tapahtunut toden-
näköisesti siksi, että tilanomistajat eivät halunneet menettää suomalaisten renkien 
arvokasta työpanosta läänityksillä.73

 Oikeus tuomitsi Novaburan tilusten viisi ”venäläisen uskonnon” talonpoi-
kaa (wahrande af Ryske Religionen) ja ”venäläisen talonpojan luona” (hoos en Ryss 

bonde) töissä olleen renki Yrjö Simonpojan kunkin 40 hopeamarkan sakkoon ku-
ninkaankaaren 30. kappaleen mukaan. Lisäksi he olivat rikkoneet kuningattaren 
6.11.1645 julkistettua käskyä ja kenraalikuvernöörin 8.8.1639 ja 2.4.1688 julkista-
mia määräyksiä. Sota oli taloudellisesti autioittanut tai köyhdyttänyt tuomittujen 
maatilat, joten tuomio muutettiin ruumiilliseksi rangaistukseksi 15.2.1686 annetun 
kuninkaallisen määräyksen mukaan. Talonpojat, jotka olivat vapauttaneet syytetyt 
oikeuden palvelijoiden käsistä, tuli tuoda oikeuden eteen tuomittaviksi. Tämä siitä 
huolimatta, että he olivat toimineet amtmannin käskystä.74

 Nämä ’venäläisiin’ talonpoikiin kohdistuneet ilmiannot suomalaisen työvoiman 
käytöstä keskittyivät Inkerinmaalla Kaprion lääniin todennäköisesti siksi, että luteri-
laisen ja ortodoksisen väestön kosketuspinta oli siellä suurempi kuin muualla, joten 
tämän kaltaisia palkollissuhteita syntyi herkemmin.75 Lisäksi tämän liikkuvan irto-
laisväestön varallisuus saattoi olla heikoissa kantimissa, mikä madalsi kynnystä tiena-
ta elanto sieltä, mistä se oli mahdollista, vaikka se rikkoikin esivallan määräyksiä. An-
karien rangaistuksienkaan uhka ei painanut vaakakupissa silloin kun oli kyse omasta 
toimeentulosta, vaikka se olisi pitänyt ansaita ortodoksitalonpoikien palveluksessa.
 Luterilaisen esivallan nurja suhtautuminen luterilaisten palvelukseen ortodok-
sista uskoa tunnustavien alaisuudessa johtui ilmeisesti epäilyksestä, että palkollinen 
kiinnostuisi vieraasta uskonnosta, jonka tämä vähitellen omaksuisi luterilaisuuden 
sijaan. Yksilötasolla mahdollisesti tapahtuva uskonnon vaihtaminen ei ollut yhtä 
uskonnollisesti yhdenmukaisen Ruotsin valtakunnan idean kanssa. Vieraan uskon-
totaustan ja kulttuurin alaisuudessa työskennellyt rahvaan edustaja, joka kääntyi 
ortodoksiksi, oli vakava särö esivallan uskonnollisen ja kulttuurisen yhdenmukai-
suuden ideaalissa. Inkerinmaan tilanomistajat eivät kuitenkaan ajatelleet tätä ruot-
salaista ideaalia, vaan heille oli tärkeintä tilustensa pitäminen taloudellisesti kannat-
tavina. Työvoiman uskontotaustalla ei ollut tässä asiassa juurikaan merkitystä.

 73 Kaprion läänin talvikäräjät 16.–22.1.1702. s. 144–145. hh 19.
 74 Karpion läänin talvikäräjät 16.–22.1.1702. s. 145. hh 19.
 75 Ks. Saloheimo 1991, s. 81–82.
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 Inkerinmaalla eläneet luterilaiset ja suomensukuisia kieliä puhuneet ortodoksi-
talonpojat olivat kielellisesti paljon lähempänä toisiaan kuin esimerkiksi ruotsinkie-
liset kruunun virkamiehet ja talonpojat. Täten kommunikointi oli varmasti vaiva-
tonta ortodoksista uskoa tunnustavan tilan isännän ja luterilaisen palkollisen välillä. 
Tämä oli varmasti seikka, joka huoletti esivaltaa, koska osapuolten käyttämä saman-
kaltainen kieli helpotti myös uskonnollisten käsitysten välittymistä henkilöltä toi-
selle. Riski luterilaisen kääntymisestä ortodoksiksi oli tästäkin syystä ilmeinen tä-
mänkaltaisissa palkollissuhteissa. Ortodoksi talonisäntä oli määräävässä asemassa 
palkolliseensa nähden, mikä saattoi edesauttaa uskonnollisten näkemysten välitty-
mistä luterilaiselle palkolliselle, joka taas myötäillen isäntää tahtoi säilyttää työpaik-
kansa. Ainakin Ruotsissa talonisännän velvollisuuksiin kuului huolehtia palkollisten 
kristinopin tuntemuksesta ja tarkkailla heidän elämäntapojaan. Tämä oli kirjattu 
vuoden 1686 kirkkolakiin, joka painotti voimakkaasti tottelevaisuuden merkitystä. 
Palkollisen piti uskollisesti ja huolellisesti täyttää isäntänsä määräykset ja suorittaa 
tämän osoittamat työt. Isännän kurinpitokeinona palkollisiin nähden oli ensisijai-
sesti suullinen huomautus, sitten vasta ruumiillinen kuritus.76

 Ruotsalaisen esivallan epäilys, että tietyissä olosuhteissa luterilainen alamainen 
saattoi kääntyä ortodoksiksi, ei ollut aikakauteen nähden mitenkään poikkeuksel-
lista. Taustalla vaikutti luterilaisen kulttuuripiirin perusteella hahmotettu mielikuva 
isännän ja palkollisen välisestä suhteesta, vaikka mitään todisteita ei ollut siitä, että 
ortodoksiuskoinen isäntä olisi yrittänyt käännyttää luterilaista palkollistaan ja oli-
si näin käyttänyt isännän valtaa. Tämän kaltainen kääntyminen ortodoksisuuteen 
saattoi olla mahdollista, mutta siitä ei kuitenkaan ole olemassa aikalaistodisteita.

 76 Nygård 2002, s. 161–163.
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Ruotsin suurvaltaa on luonnehdittu konglomeraattivaltioksi, jonka reuna- ja raja-
alueilla, erityisesti Käkisalmen läänissä ja Inkerinmaalla, oli omanlaisensa luonne 
varhaisella uudella ajalla. Eurooppalaisessa katsannossa Ruotsi oli yksi niistä mo-
nista valtioista, joiden keskushallitukset pyrkivät parhaansa mukaan hävittämään 
loputkin keskiaikaisista ja feodaalisista käytänteistä, joilla ruhtinaat olivat hallinneet 
alamaisiaan melko autonomisilla alueillaan. Keskittyvä valtio virkamiehineen pyrki 
ottamaan yhä määräävämmän roolin ja yhtenäistämään valtakuntaa. Toimenpiteet 
koskivat usein valloitettuja alueita. Itäiset provinssit olivat haasteellisia juuri niiden 
uskonnollisen erottautumisen, ortodoksiuskoisen väestön suhteen. Ruotsin valta-
kunta koostui useita eri kieliä puhuvasta ja eri etnisiä ryhmiä edustavasta väestöstä, 
joka saattoi suhtautua nihkeästi keskittyvän valtiovallan pyrkimyksiin ulottaa hal-
lintonsa paikalliselle tasolle. Varsinkin paljon paikallista vaikutusvaltaa omanneet 
provinssien aateliset, niin Venäjällä kuin Espanjassa, Liivinmaalla, Inkerinmaalla tai 
Tanskalta valloitetuissa maakunnissa, halusivat säilyttää mahdollisimman paljon 
entistä autonomiaansa.1 Inkerinmaalla tämä näyttäytyi siten, että paikalliset orto-
doksitilanomistajat protestoivat, koska ortodoksiuskoisten alustalaisten pakottami-
nen luterilaisiin opetus- ja hartaustilaisuuksiin haittasi talonpoikien työpanosta.
 Ennen ruotsalaisvalloituksen sinetöinyttä Stolbovan rauhaa 1617 Inkerinmaa 
oli kuulunut Novgorodin ja sittemmin Venäjän vaikutuspiiriin Vatjan viidenneksen 
osana, joten alueen kulttuuri oli Ruotsista katsottuna leimallisesti itäinen, asukkai-
den koostuessa lähinnä inkerikko, vatjalais- ja venäläisväestöstä. Ruotsin vakiinnu-
tettua vaikutusvaltansa Inkerinmaan ’etninen pakka’ alkoi sekoittua yhä enemmän 
Suomesta suuntautuneen siirtolaisuuden myötä 1600-luvun kuluessa. Uudet tulok-
kaat olivat uskontotaustaltaan luterilaisia, kun taas Inkerinmaan alkuperäiset asuk-
kaat olivat olleet kauan ortodoksisen kirkon vaikutuksen alaisena. Luterilaista siir-
tolaisuutta oli tapahtunut jo 1500- ja 1600-lukujen taitteessa sotien autioittamien 
tilojen houkuttelemina, mutta vasta Kaarle X Kustaan Venäjän sodan eli ruptuurin 

 1 Esim. Schulze 1996, s. 34–47; Spellman 1998, s. 1–2 ja 8–16; Eng 2001, s. 41–52.
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1656  –1658 jälkeen Inkerinmaa autioitui perusteellisemmin, ja tyhjille tiloille alkoi 
muuttaa yhä enemmän luterilaisia uudisasukkaita. Ruotsin aikana alueen kaupun-
geissa asui myös ruotsalais-, saksalais- ja jopa englantilaistaustaista väestöä. Tämä 
toi oman lisänsä Inkerinmaan etnisten ryhmien moninaisuuteen.
 Uskonnolliseen yhtenäisyyteen pyrkivän Ruotsin suurvallan virkamiesten ja esi-
vallan silmissä Ruotsiin voittomaana liitetty Inkerinmaa muodosti ongelman etnis-
ten ryhmien moninaisuuden vuoksi. Varsinkin provinssissa asunut ortodoksiväestö, 
inkerikot ja vatjalaiset ja venäläiset, olivat erityinen huolenaihe yhtenäiseen luteri-
laiseen tunnustuksellisuuteen pyrkineiden maallisen ja kirkollisen esivallan edusta-
jien näkökulmasta. Integroimis- ja uskontopolitiikan seurauksena syntynyt hallitse-
van yhteiskunnallisen eliitin kiinnostus tätä väestöryhmää kohtaan toi esiin näistä 
rahvaan edustajista käytetyt nimitykset ja käsitteet, joilla kuvailtiin vieraiksi ym-
märrettyjä etnisiä ryhmiä.
 Käsite etninen on hieman ongelmallinen käsiteltäessä väestöryhmiä varhaisella 
uudella ajalla. Kuitenkin sitä on käytetty kyseistä aikakautta käsitelleissä tutkimuk-
sissa.2 Aikalaismääritelmä sanasta ”etninen” viittasi johonkin ei-kristilliseen ja paka-
nallisen väestöryhmään, mikä sopisi ainakin esivallan näkökulmasta suoritettuun 
vieraan väestöryhmän käsitteellistämiseen. Rahvas tuskin tunsi kyseistä käsitettä, 
mutta oliko rahvaalla käsitystä omasta ryhmästä? Ainakin ortodoksitalonpojat ni-
mesivät valituskirjelmissä sen ihmisryhmän, jonka parissa he itse elivät, inkerikoik-
si, vatjalaisiksi tai karjalaisiksi. Valituskirjelmissä näihin määreisiin liitettiin myös 
ortodoksinen uskonto, jota nimitettiin ”venäläiseksi uskonnoksi”. Tämän perusteel-
la ortodoksinen uskonto olisi ollut se linkki, joka yhdisti inkerikot, vatjalaiset ja kar-
jalaiset ’venäläisyyteen’, ei itse venäläisyys sinällään.
 Paikallisuus ei rajoittanut ortodoksitalonpoikien käsitystä omasta uskonnolli-
sesta ryhmästä, joka oli laajempi käsite kuin jokin tietty, rajattu etninen ryhmä. Va-
lituskirjelmän lopussa käytetty ilmaisu ”Me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset” näyt-
täisi pitäneen sisällään paikallisuuden ylittävän ortodoksisuuden ja ryhmätunteen 
tiedostamisen, mikä tarkoitti Ruotsin valtakunnan itäisiä provinsseja, Käkisalmen 
lääniä ja Inkerinmaata. Superintendentti Johannes Gezelius oli huomannut uskon-
non merkittävyyden etnisten yhteisöjen rajoja ylittävänä tekijänä. Hän myös huo-
mautti inkerikkojen, vatjalaisten ja karjalaisten pitäneen itseään ’venäläisinä’. Talon-
poikien käyttämällä ilmaisulla on voinut olla myös käytännöllinen funktio, jolla on 
korostettu yhteisen asian tärkeyttä, jotta valituskirjelmä olisi saanut huomiota ruot-
salaisten virkamiesten taholta. Nämä kaksi näkökohtaa eivät kuitenkaan sulje toi-
siaan pois, vaan ne ovat ilmiön kaksi eri puolta.
 Ortodoksitalonpojat käyttivät valituskirjelmissään myös ”nation”-termiä koros-
taessaan ”venäläisyyden” tai ”venäläisen uskonnon” merkitystä. On kuitenkin vai-
kea analysoida sitä, oliko talonpojilla käsitystä ”nation”-termin merkityssisällöstä, 
vai käytettiinkö sitä valituksen kirjoittajan toimesta, jotta valituskirjelmä olisi muo-
doltaan sellainen, että se tulisi ymmärretyksi Ruotsin suurvallan hallinnon virka-
portaissa. Termin merkityksen voi katsoa liittyneen lähinnä yhteenkuuluvuuden 
korostamiseen. Se tuskin oli ilmaus varhaismodernin kansakunta-käsityksen ym-

 2 Esim. Barnard 1998; Kidd 1999.
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märtämisestä. Itseidentifi ointiin eli oman ryhmän määrittämiseen ja nimeämiseen 
on suhtauduttava myös tietyllä varauksella, koska ei ole täyttä varmuutta siitä, ni-
mesikö rahvas itsensä inkerikoiksi, vatjalaisiksi ja karjalaisiksi, vai olivatko ne eliitin 
heistä käyttämiä nimityksiä, jotka päätyivät talonpoikien valitukseen.
 Talonpojat korostivat valituksissa olevansa kuninkaan alamaisia, oli sitten ky-
se luterilaisista tai ortodoksitalonpojista. Näillä alentuvilla lausumilla ei välttämättä 
viestitetty sitä, että rahvas, ainakaan ortodoksista uskoa tunnustava, olisi tuntenut 
erityistä henkistä lojaaliutta Ruotsin kuningasta kohtaan. Kyse oli pikemminkin pa-
kon sanelemasta, muodollisesta alamaisuuden tunnustamisesta ja veroalamaisuu-
desta. Uskonnon kautta ortodoksit katsottiin ruotsalaisen esivallan näkökulmasta 
henkiseltä lojaliteetiltaan Venäjän tsaarin alamaisiksi ja siksi epäluotettaviksi. Tietyn 
alueen hallitsijan uskonto määritti sen, mitä pidettiin esivallan taholta suotavana 
asukkaiden lojaliteetin ilmauksena.
 Ruotsalaiset viranomaiset joutuivat toimimaan Inkerinmaalla hyvin heterogee-
nisen väestön kanssa. Hallinnon ja alueella 1600-luvun lopulla harjoitetun uskon-
topolitiikan vuoksi esivallan oli kyettävä tunnistamaan eri väestöryhmät toisistaan. 
Käännytyspolitiikan kohteina olleet inkerikot ja vatjalaiset oli ainakin kyetty tunnis-
tamaan ja myös nimeämään. Kuitenkin kihlakunnan käräjät oli se esivallan hallin-
non näkyvin foorumi, johon kokoontui otos paikallisesta talonpoikaisyhteisöstä, 
ja jossa väestöryhmien tunnistaminenkin oli todennäköisintä. Käräjäpöytäkirjois-
sa esiintyi termi ”nation” eri väestöryhmien yhteydessä. Inkerikot ja vatjalaiset luet-
tiin kuuluviksi ”suomalaiseen kansakuntaan”, vaikka nämä olivat ortodokseja. Heitä 
voitiin nimittää myös yleisemmin ”inkeriläisiksi” tai ”inkeriläiseen kansakuntaan” 
kuuluviksi. Termi ”fi nsk nation” saattoi esiintyä näiden vastakohtana. Sen sijaan ter-
miä ”svensk nation” ei esiinny edes siinä merkityksessä, että sillä olisi tarkoitettu suo-
malaisia.
 Käräjäpöytäkirjassa esiintynyt termi ”alkuperä” (extraction) ja sen määreet ker-
tovat siitä, että esivalta pohti väestöryhmien alkuperää. Käräjäpöytäkirjoissa ainakin 
vatjalaiset nimettiin sen avulla omaksi etniseksi ryhmäkseen. On kuitenkin huomat-
tava sen välineellinen merkitys. Tälläkään termillä ei tavoiteltu etnografi sesti totuu-
denmukaista tietoa väestön alkuperästä, vaan se palveli, ainakin inkerikkojen ja vat-
jalaisten tapauksessa, käännytyspolitiikan tarpeita. Termillä pyrittiin korostamaan 
inkerikkojen ja vatjalaisten läntisiä juuria, jotta heidän ’ohjaamisensa’ luterilaisuu-
teen olisi saanut legitimoidut perusteet. Tässäkin tapauksessa, kuten termin ”fi nsk 
nation” kohdalla, pyrittiin korostamaan vastakohtaisuutta suhteessa venäläisyyteen.
 Ortodoksisesta uskonnosta käytettiin yleisesti nimitystä ”venäläinen  uskonto”, 
joskin ilmaisu ”kreikkalainen uskonto” myös esiintyi ruotsalaisten virkamiesten 
kirjoittamissa asiakirjoissa. Uskonnollinen ja ”kansallinen” määrittely saattoivat 
esiintyä yhtä aikaa ortodokseista puhuttaessa, kuten myös luterilaisuuden ja suo-
malaisuuden yhteen sitomisessa. Nämä termit ja käsitteet kuvastivat esivallan tapaa 
hahmottaa vieraiksi katsottuja ’kansoja’ ja tunnistaa eri etnisiä ryhmiä toisistaan, 
joten niilläkin oli välineellinen merkitys. Rahvaalla tuskin oli ymmärrystä käsitteen 
merkityssisällöstä. Eliitin taholta ilmaistuna käsite sisälsi ennakkoluuloisen asen-
teen ’toista’ kohtaan.
 Superintendentti Johannes Gezeliuksen määrittäessä jonkin väestöryhmän alku-
perää, keskeistä oli asuinalue ja kieli, mutta ei juurikaan aineellinen kulttuuri. Aika-
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laiskäsityksissä ’kansan’ käsitteelle annettuja ulottuvuuksia voisi verrata Anthony D. 
Smithin määrittelemiin ’ethnoksen’ ulottuvuuksiin. Niissä on samaa, mutta myös 
eroja.3 Alueellinen ulottuvuus on tärkeällä sijalla molemmissa, samoin jaettu yhtei-
nen kulttuuri. Inkerikkojen ja vatjalaisten tapauksessa Johannes Gezelius asetti kie-
len ja territoriaalisen eli alueellisen ulottuvuuden keskeisiksi elementeiksi, kun hän 
määritteli tämän väestöryhmän alkuperältään ”suomalaiseksi” tai jopa ”germaa-
niseksi”. Heidän asuinalueensa lähellä Viroa ja Suomea oli selvä ”todiste” läntises-
tä alkuperästä. Inkerikkojen ja vatjalaisten puhuma kieli määritti heidät ’luterilai-
siksi suomalaisiksi’, mikä taas Inkerinmaan olosuhteissa ymmärrettiin hyväksytyksi 
’ruotsalaisuudeksi’. He eivät voineet olla alkuperältään idästä. Inkerikot ja vatjalai-
set olivat Johannes Gezeliukselle ”harhautuneita suomalaisia” (förförde fi nnar), ei-
kä varsinainen itäisen, ortodoksisen kulttuuriperinnön omaksunut etninen ryhmä. 
Gezeliuksen mukaan heitä ei voinut asuinalueensa perusteella katsoa ’venäläisiksi’, 
kuten ei Suomessa asuneita ruotsalaisiakaan ’suomalaisiksi’.
 Anthony D. Smith määrittelee etnisen yhteisön nimetyksi yhteisöksi, jolla on yh-
teinen, usein kuviteltu, menneisyys ja syntyperä, ja jaettu muistitieto. Yhteisön so-
lidaarisuus perustuu oletukseen kaikkien jäsenten yhteenkuuluvuudesta ja uskoon 
yhteisistä esivanhemmista ja sukulaisuudesta.4 Määritelmän perusajatus ei ole se, 
onko etnisellä yhteisöllä todelliset yhteiset juuret menneisyydessä, vaan se, millä pe-
rusteilla yhteisön jäsenet mieltävät yhteenkuuluvuutensa. Inkerinmaan ortodoksi-
talonpoikien, niin inkerikkojen, vatjalaisten ja venäläisten, kuin Käkisalmen läänin 
karjalaistenkin tapauksessa, tämä ”kuviteltu” yhteinen tekijä olisi ollut ortodoksinen 
uskonto. Tämä näkyy ortodoksitalonpoikien valituksissa siten, että he sanoivat suo-
raan uskonnonharjoituksensa vaikeutuneen, tai välillisemmin, että heidän oli ol-
lut vaikea saada ortodoksipappeja suorittamaan tärkeimpiä uskonnollisia riittejä eli 
kastamaan lapsia, vihkimään pareja avioliittoon ja hautaamaan kuolleita. Pappispu-
la oli katkaisemassa siteen uskonnollisiin traditioihin.
 Venäläinen papisto muodosti ortodokseille siteen omaan uskonnolliseen elä-
mään ja siten myös itäiseen kulttuuripiiriin. Talonpoikien uskonnollinen elämä 
koostui riiteistä, jotka liittyivät elämän suuriin käännekohtiin. Ruotsalaiset yrittivät 
katkaista ortodoksien, erityisesti inkerikkojen ja vatjalaisten siteen papistoonsa. Kun 
side olisi katkaistu aiempaan uskonnolliseen ja kulttuuriseen perintöön, luterilainen 
opetus ja kasvatus korvaisivat vähitellen ortodoksisen uskon ja luterilainen kirkko 
saisi ”harhautetut” takaisin huomaansa. Esivalta velvoitti Inkerinmaalla toimineet 
venäläiset papit itse osallistumaan tämän politiikan toteuttamiseen. Heidän oli teh-
tävä Johannes Gezeliukselle kirjallinen vakuutus siitä, etteivät ota inkerikkoja ja vat-
jalaisia jumalanpalveluksiinsa tai tarjoa näille uskonnollisia palveluitaan. Suurin osa 
papeista suostui tähän ainakin muodollisesti. Määräys pappisvihkimyksen hakemi-

 3 Vrt. Smith 1986, s. 22–31.
 4 Anthony D. Smith painottaa sitä, että etninen yhteisö voi muuttua uskonnolliseksi yhteisöksi, 

joka ylittää etnisten yhteisöjen rajat. Uskonnollisen yhteisön ja ’ethnien’ yhtäaikaisuus vahvis-
taa tunnetta erillisyydestä ja erioikeuksista, muuttaen etnisen yhteisön pyhäksi seurakunnaksi. 
Vaikka nationalismi on käyttänyt näitä yhteisöjä esimerkkinä ja alkuna käsitteelle kansakunnasta 
”pyhänä seurakuntana”, tämä määritelmä sopii kuvamaan varhaisen uuden ajan etnistä yhteisöä. 
Myös Benedict Anderson toteaa uskonnollisen yhteisöllisyyden ylittävän etnisiä rajoja. Anderson 
1991, s. 53–54; Smith 1999, s. 105–106; Smith 2003, s. 32–33.



220

me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset

sesta Narvan superintendentiltä, eikä Novgorodin metropoliitalta, ilmensi uskolli-
suuden osoitusta ruotsalaiselle esivallalle. Taustalla oli pelko Novgorodin metropo-
liitan vaikutusvallan ulottumisesta Ruotsiin pappisvihkimysten kautta. Muutamat 
venäläiset papit joutuivat viranomaisten kuulusteltavaksi haettuaan vanhan tavan 
mukaan pappisvihkimyksen Novgorodista. Ortodoksipappien vihkiminen Narvan 
superintendentin toimesta oli tullut ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun yritykset saada 
Inkerinmaan ortodokseille oma metropoliitta Konstantinopoliin olivat kariutuneet. 
Pappisvihkimyksen hakeminen ainoastaan Narvan superintendentiltä ja uskollisuu-
den valan vannominen Ruotsin kuninkaalle olivat kuitenkin joillekin ortodoksipa-
peille lähes mahdottomia asioita hyväksyä.
 Kaikki eivät suostuneet uusiin määräyksiin, ja kivenä esivallan kengässä hiersi 
Nevanlinnan lähellä, Vuoronpuolella vaikuttanut ortodoksipappi Sidor Sissof. Mah-
dollisesti syntyperältään inkeriläisenä hänellä oli läheiset välit suomensukuisia kieliä 
puhuneisiin inkerikkoihin ja vatjalaisiin, koska hän osasi näiden kieltä ja ilmeisesti 
toimitti jumalanpalveluksiakin talonpoikien ymmärtämällä kielellä, eikä aina kirk-
koslaaviksi. Tällä tavalla hän saattoi välittää ortodoksisen uskonnon sisällön inke-
rikkojen ja vatjalaisten ymmärtämässä muodossa. Sidor uhmasi avoimesti esivallan 
käskyjä ja piti inkerikko- ja vatjalaisväestön mukana ortodoksisen uskonnon har-
joituksessa. Toisaalta muut venäläiset papit saattoivat saada ortodoksiväestön vihat 
niskaansa, kuten Kaprion ortodoksiseurakunnan pappi, nimeltään Ivan Michailof, 
joka noudatti superintendentin käskyjä, eikä päästänyt inkerikkoja ja vatjalaisia or-
todoksiseen kirkkoon.
 Ortodoksiyhteisöjen sisällä venäläisten pappien asema ei ollut kiistaton, sillä niin 
halutessaan seurakuntalaiset olivat voineet päättää, ainakin ennen Ruotsin vallan 
aikaa, seurakunnan papin viran haltijasta. Kyse oli siitä, että ortodoksitalonpoikais-
tolla oli pitkä traditio kyläyhteisön autonomisessa päätöksenteossa. Kyläyhteisöllä 
oli oikeus valita pappi tai tarvittaessa erottaa hänet. Kiista pappi Ivan Michailofi n ja 
kyläyhteisön välillä oli johtanut tilanteeseen, jossa kylän asukkailla olisi ollut mah-
dollisuus erottaa epämieluisa pappi. Ruotsin harjoittama uskontopolitiikka kuiten-
kin puuttui rajusti tähän kyläyhteisön autonomiseen päätöksentekoon suosimal-
la tiettyjä ”talutusnuorassaan” kulkeneita ortodoksipappeja, joita pidettiin virassa, 
mikäli se oli uskontopolitiikan kannalta mielekästä. Toisaalta tietyssä tilanteessa, ja 
erityisesti suhteessa pappisvihkimyksen hakuun Novgorodista, eikä Narvasta, orto-
doksitalonpoikien painostus omaa pappiansa kohtaan on saattanut johtaa tämän 
toimimaan pappisvihkimyksen hakemisessa vanhan tavan mukaan. Talonpoikien 
tietoisuus omista uskonnollisista traditioistaan oli niin vahva, että heidän sielunpai-
menensakin oli taivuttava näiden painostuksen edessä.
 Johannes Gezeliuksen propagoiman käännytyspolitiikan perusteluissa kielellä 
oli ratkaiseva asema. Kieli muodosti rajan Inkerinmaan ortodoksien välille eli erotti 
ne, jotka tuli ’ohjata’ luterilaisuuteen, ja ne, jotka saivat harjoittaa ortodoksista us-
kontoa. Inkerikot ja vatjalaiset puhuivat kieltä, joka ainakin ruotsia puhuneen esi-
vallan korvissa muistutti Suomessa puhuttua suomen kieltä. Tällä perusteella Geze-
liuskin katsoi inkerikot ja vatjalaiset ’suomenkielisiksi’ ja siten oikeastaan kuuluviksi 
luterilaiseen seurakuntaan. Kielellinen käännyttämisen peruste oli oleellinen sen 
vuoksi, että se liittyi uskonnon sisällön ymmärtämiseen. Suomenkieliseksi määritel-
ty ortodoksi ei voinut ymmärtää ortodoksisia, venäjän, tai oikeammin kirkkoslaa-
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vin, kielellä toimitettuja jumalanpalveluksia ja uskonnollisia toimituksia, joten hän 
jäi osattomaksi ja tietämättömäksi uskontonsa sisällöstä. Sen sijaan suomenkieli-
sen luterilaisen papin johtamien jumalanpalveluksien ja uskonnollisten toimitusten 
katsottiin johtavan paremmin ”autuuden välineiden” omaksumiseen.
 Niin kuningas Kaarle XI:n, superintendentti Johannes Gezeliuksen kuin ken-
raalikuvernööri Göran Spelingin tavoitteena oli suomenkielisiksi katsottujen orto-
doksien käännyttäminen luterilaisuuteen. Nämä oli lisäksi ”pidettävä erillään” tai 
erotettava (segregeras) venäläisestä väestöstä. Venäjän kieltä puhuneet ortodoksit 
ymmärrettiin ”oikeiksi” ortodokseiksi, joten he saivat olla rauhassa. On tosin vaikea 
sanoa, jäivätkö he kokonaan uskonnollisen painostuksen ulkopuolelle, koska ku-
ninkaan ja uskontopolitiikan toteuttajien ajatuksissa nämä olisivat voineet ”niin ha-
lutessaan” kääntyä luterilaisiksi. Joka tapauksessa tavoitteena oli Ruotsin tunnus-
tuksellisesti yhtenäinen valtakunta, jonka kaikki asukkaat olisivat olleet kuninkaan 
luterilaisia alamaisia. Kyse oli pyrkimyksestä valtakunnan uskonnolliseen yhden-
mukaisuuteen, minkä oli tarkoitus luoda kaikille asukkaille yhteinen valtakunnalli-
nen identiteetti.
 Kieli on nähty merkittävänä tekijänä identiteetin rakentumisessa. Mikä oli tilan-
ne varhaisen uuden ajan Inkerinmaalla? Sillä näyttäisi olleen lähinnä välineellinen 
merkitys ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Kielen kautta ei siis olisi pyritty luo-
maan omaa identiteettiä, koska esimerkiksi inkerikot ja vatjalaiset suomensukuista 
kieltä puhuvina tunsivat uskonnon tärkeäksi tekijäksi elämässään ja siten myös iden-
titeetin määrittäjänä. He tunsivat kuuluvansa uskonnon kautta venäläisiin, vaikka 
nämä eivät pitäneet inkerikkoja ja vatjalaisia ”oikeina” ortodokseina, juuri suomen-
sukuisen kielen vuoksi. He olivat venäläisten etnis-uskonnollisen kategorisoinnin 
ulkopuolella, ja elivät tietyllä tapaa kulttuurisessa välitilassa. Venäläiset ortodoksi-
talonpojat ja ortodoksipapit eivät hyväksyneet heitä ortodokseiksi, tosin ei luteri-
lainen esivaltakaan. Tässä tapauksessa kieli toimi rajana ”oikeiden” venäjänkielisten 
ortodoksien ja ”väärien” suomenkielisten ortodoksien välillä. Ainakin venäjänkie-
lisillä ortodoksitalonpojilla puhutulla kielellä näyttäisi olleen oma merkityksensä 
erottautumisessa muista, ja täten itsensä etnisessä luokittelussa sekä toiseuden tun-
nistamisessa. Täten myös kieli olisi ollut osa heidän identiteettiään.
 Toisin kuin Eric Hobsbawm on esittänyt, kielellä olisi sittenkin ollut merkitystä 
esimodernin ajan ihmisten tehdessä eroa toistensa välille.5 Venäläisten ortodoksita-
lonpoikien suhtautumisessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että kielellisen ra-
jan vetäminen inkerikkoihin ja vatjalaisiin liittyi myös ortodoksisen uskonnon har-
joittamiseen. Kieli määrittyi rajana ortodoksisuuden kautta, koska inkerikkojen ja 
vatjalaisten ei katsottu ymmärtäneen ortodoksisen uskonnon sisältöä. Uskonto on 
siten nähtävä ensisijaisena toiseuden tunnistamisessa ja rajan määrittäjänä. Kielellä 
oli välineellinen merkitys tässä rajan muodostamisessa.
 Uskontopolitiikan onnistuminen itäisissä provinsseissa edellytti kirkollisen hal-
linnon pystyttämistä alueille. Aluksi luterilaisten seurakuntien perustaminen ete-
ni hitaasti. Kaarle X Kustaan Venäjän sodan jälkeen, ja tultaessa 1600-luvun lopul-
le, Inkerinmaalla oli kuitenkin melko kattava luterilaisten seurakuntien verkosto. 

 5 Hobsbawm 1994, s. 61–73. Eric Hobsbawm kuitenkin myöntää kielellisen rajanvedon olemassa-
olon sellaisten lähekkäin asuvien ihmisten välillä, jotka eivät ymmärrä toistensa puhumaa kieltä.
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Kirkkopitäjät noudattivat Venäjän vallan aikaista pogostajakoa ja muodostivat seu-
rakuntaverkoston rungon. Ortodoksiset seurakunnat olivat joutuneet tähän men-
nessä melko ahtaalle. Ortodoksit olivat joutuneet vähemmistöksi ”omalla maallaan” 
luterilaisten uudisasukkaiden tulviessa Inkerinmaalle Suomesta. Näistä lähtökoh-
dista Inkerinmaan uskonnollinen ja kulttuurinen integroiminen Ruotsin valtakun-
taan olisi näyttänyt olevan helppo tehtävä. Ruotsin keskusvallan aikomukset kuiten-
kin törmäsivät niihin tekijöihin, joilla periferia pyrkii erottautumaan valtakunnan 
ydinalueista ja vastustamaan konglomeraattivaltion yhtenäistämispyrkimyksiä.6

 Yhtenäistämispyrkimysten vastustus ilmeni erityisesti ortodoksiväestössä, joka 
Inkerinmaalla eli ankaramman uskontopolitiikan painostuksen alaisuudessa kuin 
esimerkiksi Käkisalmen läänissä. Superintendentti Johannes Gezelius, papistonsa 
avustuksella, pyrki paikallisella tasolla melko ankarillakin menetelmillä opettamaan 
ja kasvattamaan ortodokseista, eritoten inkerikoista ja vatjalaisista, luterilaisen ihan-
teen mukaisia alamaisia. Gezelius piti erityisesti nuorten opettamista tärkeänä, kos-
ka hehän olivat otollinen ja tuore ”maaperä” luterilaisen tunnustuksellisen ”sieme-
nen” kylvämiseksi. Nuorten uskonnollinen opetus koettiin tärkeäksi myös muilla 
valloitetuilla alueilla, erityisesti Tanskalta valloitetussa Skoonessa. Esivallan näke-
myksen mukaan vanhemmat sukupolvet nojasivat vielä vankasti perinteisiin uskon-
nollisiin traditioihin, joten heihin vaikuttaminen koettiin vaikeaksi. Toimittaessaan 
valituskirjelmiä Ruotsin kuninkaalle ortodoksit korostivat uskonnonharjoituksensa 
pitkää traditiota, jonka he ilmaisivat omaksuneensa ”jo äidinmaidossa”. Näin pitkää 
ortodoksisen uskonnon harjoituksen perinnettä luterilaisuuden puhdasoppisuu-
denkin oli vaikea murtaa.
 Kirkolliselle esivallalle olivat tärkeitä erityisesti ne ulkoiset muodot, joilla rahvaan 
katsottiin ilmaisevan uskonnollisen vakaumuksensa. Saarnastuolista julistetuilla ru-
kouspäivän plakaateilla esivalta pyrki kontrolloimaan ja ohjailemaan rahvaan käy-
töstä, jotta luterilaiseen tunnustukselliseen yhtenäisyyteen ei syntyisi säröjä. Luteri-
laisilla jumalanpalveluksilla oli tärkeä tehtävä yrityksissä integroida ortodoksinen 
väestö osaksi Ruotsin valtakuntaa. Ne katsottiin tärkeiksi uskonnollisen opetuksen 
tilaisuuksiksi, jonne ortodoksiväestöä, erityisesti inkerikkoja ja vatjalaisia pyrittiin 
’ohjaamaan’ ja ’houkuttelemaan’. Plakaateissa ortodoksiväestöä kehotettiin hakeu-
tumaan pyhäpäivinä luterilaisiin kirkkoihin rangaistuksen uhalla. Rangaistuksel-
la uhkaaminen viittaisi kehotuksen suuntautuneen ’suomenkieliseen’ inkerikko- ja 
vatjalaisväestöön. Plakaatin sisällön perusteella voitiin siis tuskin puhua ”houkutte-
lusta”, vaikka Kaarle XI:n määräyksissä pakon käyttöä tuli välttää.
 Ortodoksit eivät kuitenkaan totelleet määräyksiä, vaan hakeutuivat säännölli-
sesti vanhan tavan mukaan ortodoksikirkkoihin pyhäpäivinä. Tämä oli merkittävä 
protesti huomioon ottaen plakaatin ankarat määräykset. Luterilainen esivalta katsoi 
nämä pyhäpäivänrikkomuksiksi, samaan tapaan kuin muunkin luterilaisen väes-
tön keskuudessa. Tämäkin viittaisi esivallan käsitykseen inkerikoista ja vatjalaisista 
”harhautuneina suomalaisina”. Pyhäpäivänrikkomuksiin osallistuneita ortodoksita-
lonpoikia haastettiin käräjiinkin, jonne heitä myös saapui vastaamaan syytteisiin. 
Suurin osa näistä tapauksista tuli uskontopolitiikan ”kuumimmalla kaudella” 1680-

 6 Ks. Rokkan & Urwin 1983, s. 15.
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luvulla. Tapauksia olisi varmasti ollut enemmänkin, mutta esivallan kontrolli ei var-
masti ulottunut kaikkialle. Uhka käräjille joutumisestakaan ei ollut heille este osal-
listumiselle ortodoksisten kirkkojen jumalanpalveluksiin. Kuitenkin ainoastaan 
yhdessä tapauksessa ruotsalainen esivalta oli puuttunut ortodoksisen jumalanpal-
veluksen kulkuun. Vuonna 1684 Spasskin ortodoksikirkossa Vuoronpuolella, lähel-
lä Nevanlinnan kaupunkia, Kristuksen kirkastusjuhlan aikaan, Nevanlinnan lin-
noituksen rovasti Jacob Lang ja kivalteri Alexander Knagg olivat sotilaiden kanssa 
hajottaneet jumalanpalveluksen, koska siihen oli osallistunut inkerikkoja, jotka ve-
näläisten pappien kanssa tehdyn sopimuksen mukaan piti pitää poissa ortodoksi-
kirkoista. Jumalanpalvelusta johtanut ortodoksipappi Sidor joutui tyrmään.
 Saadakseen luterilaisen opin paremmin kuulijoiden keskuuteen luterilaisen pa-
piston oli toimittava konkreettisesti paikallisella tasolla, inkerikko- ja vatjalaisväes-
tön asuttamissa kylissä. Niissä pidettiin opetus- ja hartaustilaisuuksia, ja paikaksi 
pyrittiin tietoisesti valitsemaan ortodoksinen rukouskappeli eli tšasouna, mikäli sel-
lainen sijaitsi kylässä. Kappeliin koottiin sitten paikallisen esivallan ja amtmannin 
avustamana kylän ja lähitienoon hovin ortodoksitalonpojat. Opetus koostui vir-
sien veisuusta ja Lutherin katekismuksen ja A.B.C.-kirjan lukemisesta. Nuoret saivat 
avustaa vanhoja kylän asukkaita opiskelussa, mikä ilmensi luterilaisen kirkon pyrki-
mystä suunnata uskonnollinen kasvatus vaikutuksille alttiille nuorille näiden muo-
vaamiseksi uusiksi luterilaisiksi alamaisiksi.
 Nämä opetus- ja hartaustilaisuudet eivät läheskään aina sujuneet ongelmitta. 
Ennen luterilaisen papiston saapumista, kylän asukkaat saattoivat häipyä paikalta 
lähimetsiin. He saattoivat myös piilottaa ortodoksien uskon tärkeimpiä symboleja, 
kuten ikoneita, jotta uuden esivallan edustajat eivät vahingoittaisi niitä. Ortodoksi-
sen uskon symbolien tuhoamisesta oli yksi tapaus Tuuterin pitäjän Uusikylässä vuo-
delta 1684, mikä päätyi aina Narvan konsistorin tutkittavaksi. Tyrön kirkkoherra 
Petrus Masalinus oli pitämässä erottelua (segregation) ja opetustilaisuutta kyseises-
sä kylässä. Hopmannin kielloista huolimatta inkerikot ristivät itseään ikonin edessä. 
Lisäksi he olivat vastanneet käännyttäjille, että heidän esi-isillään ei ollut muuta us-
koa kuin tämä nykyinen. Hopmanni hermostui tästä niin, että tallasi ikonin jalkoi-
hinsa. Hän käski profossin hävittää muutkin ikonit Tuuterista. Ikonia kirkkoherra 
nimitti ”mustaksi inkeriläiseksi jumalaksi”. Tapaus rajuudessaan ilmeisesti hermos-
tutti ruotsalaiset viranomaiset, jotka saattoivat pelätä tiedon leviämistä Venäjälle, 
jonne oli jo tihkunut tietoja ortodoksien kohtelusta. Näiden äärimmäisten tapaus-
ten vähyys kertoo joko siitä, että niitä ei tuotu ilmi, tai siitä, että Venäjän suhteiden 
huonontumisen pelossa pahimmat uskontopolitiikan harjoittamisen ylilyönnit py-
rittiin estämään. Johannes Gezeliuksen mukaan hänen määräyksiään ei ollut nou-
datettu Tuuterissa. Tosin Gezelius väitti inkerikkojen olleen osaksi itse syypää tapah-
tumiin.
 Yleisesti ottaen ilmi tulleet ortodoksien niskoittelut ilmensivät passiivista vasta-
rintaa, mihinkään väkivaltaisiin nousuihin ei ryhdytty. On kuitenkin huomattava 
se, että kaikki inkeriläiset talonpojat elivät veronvuokraajien eli arrendaattoreiden 
alaisuudessa. Suurin osa Inkerinmaan talonpoikien liikehdinnästä ja valituksista 
koski arrendaattoreiden harjoittamaa mielivaltaa päivätöiden teettämisessä ja ve-
rojen kannossa. Konfl ikti vuokraajien ja talonpoikien välillä saattoi kärjistyä vä-
kivaltaiseksi yhteenotoksi, joskaan talonpoikaiskapinan kaltaista liikehdintää ei 
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Inkerinmaalla juuri esiintynyt. Vastarinnan yleinen muoto oli myös valitusten toi-
mittaminen Ruotsin kuninkaalle. Näkyvimpiä valitusten viejiä olivat luterilainen 
kappalainen Matthias Moisander, talonpoika Yrjö Töllikkö ja ortodoksitalonpoika 
Hodar Hodarinpoika. Valitukset saattoivat koskea pelkästään ortodoksien tukalak-
si katsottua asemaa tai vuokraajien vääriksi koettuja menettelyjä alustalaisiaan koh-
taan. Molemmat asiat saattoivat esiintyä myös samassa valituksessa, kuten voidaan 
nähdä vuoden 1686 suuresta valituskirjelmästä. Asiakirja on sikäli merkittävä, että 
siinä luterilaiset ja ortodoksit valittivat yhdessä raskaista päivätöistä ja veroista. Se 
on sikäli ymmärrettävää, että vuokraajien alustalaisina oli sekä luterilaisia että or-
todokseja. Valituskirjelmä osoittaa sen, että uskontotaustasta huolimatta talonpojat 
olivat valmiita yhteistoimintaan väärinkäytösten korjaamiseksi.
 Paikallisella tasolla luterilaiset ja ortodoksit elivät yhdessä samoissa kylissä, joten 
jatkuva keskinäinen vihanpito olisi hankaloittanut kohtuuttomasti arkisia toimin-
toja. Uskontokuntien väliset ennakkoluulot saattoivat tulla ilmi joissakin konfl ikti-
tilanteissa, mutta niistä ei syntynyt suurempaa skismaa väestöryhmien välille. Tosin 
uskontokiistoja ei ollut tapana ratkoa käräjillä. Rahvaalle ’toisen’ erilainen uskonto 
näyttäytyi lähinnä vieraina tapoina ja uskonnollisina riitteinä. Ulkokohtainen rau-
hallinen yhteiselo monista etnisistä ryhmistä koostuvassa provinssissa Ruotsin val-
takunnan rajaseudulla saattoi peittää alleen suuremman jännitteen, joka purkautui 
yhteiskunnallisessa kriisissä, kuten tapahtui vuosien 1656  –1658 ruptuurisodas-
sa, jossa väkivaltaisuuksiin syyllistyivät sekä luterilaiset että ortodoksit. Uskonnon 
kautta muotoutunut etninen raja tuli rajuimmillaan ilmi tämänkaltaisissa suurissa 
konfl ikteissa, koska ryöstö ja hävitys kohdistuivat erityisesti toisuskoisiin.
 Inkerinmaalle Suomesta muuttaneet luterilaiset siirtolaiset edustivat läntistä, 
’ruotsalaista’ kulttuuria, vaikka ruotsalaisten ja suomalaisten talonpoikien välillä 
olikin eroja aineellisen kulttuurin suhteen. Ortodoksista uskoa tunnustaneiden in-
kerikkojen ja vatjalaisten aineellinen kulttuuri, vaatetus ja uskonto viittasivat selväs-
ti venäläisyyteen, ainakin luterilaisen siirtolaisen näkökulmasta. Toisaalta ortodok-
sin näkökulmasta Suomesta muuttanut talonpoika oli ’ruotsi’, kuten Käkisalmen 
läänissä. Eri ’kansallisuuksien’ nimitykset saattoivat vaihdella paljon, mutta ne ei-
vät välttämättä estäneet kahden kulttuurin välistä sosiaalista kanssakäymistä, mihin 
viittaa myös näiden ’ruotsien’ ja ’venäläisten’ välinen kielellinen samankaltaisuus. 
Kielellisesti suomalaiset luterilaiset, inkerikot ja vatjalaiset olivat lähellä toisiaan, jo-
ten kommunikointi näiden talonpoikien kesken oli helpompaa kuin venäjänkielis-
ten talonpoikien kanssa.
 Läntisen ja itäisen kulttuurin vuorovaikutus, esimerkiksi luterilaisen ja orto-
doksin välisen avioliiton tai palvelussuhteen kautta, on voinut avata tien toisen osa-
puolen kääntymiseen vieraaseen uskoon. Tämä oli ruotsalaisen esivallan huolen 
aihe kumpaisessakin tapauksessa. Kahden eri uskontokunnan avioliitot tuli mah-
dollisuuksien mukaan estää, mutta niitä ei varsinaisesti kiellettykään, mikä selväs-
ti ilmoitettiin vuoden 1686 kirkkolaissa. Mikäli luterilainen ja ortodoksi tai jonkun 
muun uskontokunnan edustaja menivät keskenään naimisiin, esivalta ’toivoi’ toi-
sen osapuolen kääntyvän luterilaiseksi. Nuoret olivat tässäkin asiassa vanhempiaan 
edellä ja saattoivat solmia suhteita uskontokuntien rajoista piittaamatta. Luterilais-
ten ja ortodoksien välisiä avioliittoja solmittiin kuitenkin yleensä harvoin, koska so-
siaalinen paine kummankin uskonnollisen yhteisön taholta esti niitä tehokkaasti. 
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Avioliitossa kuitenkin kulttuurinen akkulturaatio saattoi tapahtua vähitellen yksi-
lön eläessä tietyn uskonnollisen yhteisön ympäröimänä ja vaikutuksen alaisena. Yh-
teisön uskontoon kääntyminen vielä edesauttoi tätä prosessia.
 Esivallan päällimmäinen pelko oli se, että luterilainen kääntyi ortodoksiseen us-
koon. Käkisalmen läänin osalta Viipurin piispa oli huolestunut jo Ruotsin vallan 
alussa siitä, että luterilaiset mieltyisivät ortodoksien värikkäämpiin jumalanpalve-
luksiin. Ortodoksitalossa työskentelevän luterilaisen kiinnostuminen ortodoksises-
ta uskosta oli samaan tapaan esivallalle huolenaihe. Siihen kiinnitti huomiota itse 
Ruotsin kuningas Kaarle XI. Luterilaisen toimiminen ortodoksipapin palvelukses-
sa oli erityisen tuomittavaa. Säädökset kielsivät tällaisen toiminnan ankarasti, ja sen 
tullessa ilmi joko palkollinen tai tämän palkannut työnantaja joutuivat käräjille. Il-
mitulleissa tapauksissa syytökset eivät kuitenkaan johtaneet kovin ankariin ran-
gaistuksiin, ja usein syytetyt pääsivät pinteestä lupaamalla pidättäytyä luterilaisen 
palkkaamisesta. Tosin esivallan pelko saattoi olla turha, sillä todisteita luterilaisen 
palkollisen kääntymisestä ortodoksiksi ei juuri ole löydettävissä aikalaislähteistä.
 Voiko edellä mainituilla tekijöillä luonnehtia Ruotsin kaltaisen konglomeraatti-
valtion itäisen provinssin omaleimaisuutta ja erottautumista muusta valtakunnas-
ta? Voiko olettaa provinssin asukkailla olleen omanlaisensa identiteetti verrattuna 
muuhun Ruotsiin? Tässä yhteydessä on muistettava, että Inkerinmaa oli monista eri 
etnisistä ryhmistä muodostunut alue, ja tarkastelussa on ollut juuri se väestönosa, 
joka eniten erottui luterilaisen tunnustuksellisen valtion rahvaasta, mukaan lukien 
alueelle muuttaneet luterilaiset uudisasukkaat. Muitakin uskonnollisia ryhmiä vai-
kutti alueen kaupungeissa, mutta pienemmässä mittakaavassa. Juuri ortodoksisuus 
ja ortodoksinen väestö oli se erottautumisen tekijä, joka ilmensi periferian suhdet-
ta valtakunnan ydinalueisiin, ei luterilainen väestö. Luterilainen väestö oli tosin vai-
kuttanut Inkerinmaalla lähes kokonaisen vuosisadan ja ollut tekemisissä alkuperäis-
ten asukkaiden kanssa. Kulttuurisia siirtymiä ryhmästä toiseen on voinut tapahtua, 
vaikka tästä ei ole juurikaan merkkejä aikalaislähteissä. Ei ole todisteita yhteisen ’in-
keriläisen’ identiteetin synnystä, joka olisi samalla heijastellut koko provinssin iden-
titeettiä. Sekä luterilaiset että ortodoksitalonpojat vetosivat tosin yhdessä Ruotsin 
kuninkaaseen halutessaan parannuksia asemaansa veronvuokraajien alustalaisina. 
Sen voi nähdä ilmauksena ’yhteisen inkeriläisen talonpoikasen rahvaan’ tahdosta.
 Luterilaisuus törmäsi Inkerinmaan provinssin ortodoksiseen perintöön, yrittäen 
kuitenkin uskonnollisesti yhdenmukaistaa alueen heterogeenista väestöä. Autono-
mian ajan historiankirjoituksessa nämä superintendentti Johannes Gezeliuksen ja 
kenraalikuvernööri Göran Sperlingin pyrkimykset on kuvattu edistyksen tuomi-
seksi takapajuiseksi katsottuun Inkerinmaahan. Integrointipyrkimysten ja ruotsa-
laisten ortodoksisuuteen muodostuneen ennakkoluuloisen asenteen näkökulmasta 
Inkerinmaa oli varmaankin takapajuinen alue, jonka ’sivistäminen’ vaati luterilai-
sen uskonnollisen kasvatuksen ulottamista ortodoksiseen väestöön, erityisesti ”suo-
malaisiksi” määriteltyihin inkerikkoihin ja vatjalaisiin. Uskonnollisen integroinnin 
perimmäinen kohde, etninen ja uskonnollinen monimuotoisuus, muodostui myös 
integrointia vaikeuttavaksi tekijäksi. Luterilaistamisella ei ollut ainakaan toivottua 
vaikutusta ortodoksien parissa, vaikka inkerikkojen ja vatjalaisten kääntymisiä lute-
rilaisuuteen väitettiin tapahtuneen. Ortodoksitalonpoikien korostamat asiat, orto-
doksisuuden vanhat traditiot ja esi-isien uskonnollinen perintö, olivat liian voimak-
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kaita, jotta luterilainen tunnustuksellisuus olisi voinut ne korvata. Ortodokseihin 
yhtenäisyyttä luoneet käsitteet ”venäläinen uskonto” ja ”venäläinen kansakunta” oli-
vat ylitsepääsemätön mentaalinen tekijä ruotsalaisen eliitin edustajille.
 Ruotsin keskusvallan taholla ortodoksiväestön luterilaistamispyrkimyksiä pyrit-
tiin hillitsemään venäläisten saatua tietää ortodoksitalonpoikien ’sorrosta’ Inkerin-
maalla. Tämä näkyy selvästi Kaarle XI:n päätöksissä, joskin kuningas jätti taitavasti 
mahdollisuuden inkerikkojen ja vatjalaisten käännyttämiseen. Superintendentti Jo-
hannes Gezelius suhtautui nihkeästi näihin päätöksiin, mutta hänen oli kuitenkin 
taivuttava kuninkaan tahtoon, mikä johti ennen pitkää hänen eroamiseensa super-
intendentin virasta. Aiemmassa tutkimuksessa ortodokseihin kohdistettu uskonpo-
litiikka on kuvailtu ’sorroksi’ ja käännyttämiseksi. Nyttemmin on korostettu sitä, 
että luterilaisen papiston tehtävänä oli ennen kaikkea ’houkutella’ ja opettaa orto-
doksinen väestö luterilaiseen uskoon. Tässä ei ole nähty varsinaisia pakolla kään-
nyttämisen elementtejä. Ennen kaikkea kysymys oli kuitenkin epäsuorasta orto-
doksisen vähemmistön diskriminoinnista, jota esivalta ylläpiti suvaitsemattoman 
luterilaisen politiikan avulla. Inkerinmaalla tätä politiikkaa pyrittiin toteuttamaan 
ruotsalaisen ’oikeusvaltion’ välineillä.
 Kaste oli yksilön kääntymisen tärkein riitti ja pakolla kastamisista ei ole tietoja. 
Pakon elementtejä voi tosin nähdä siinä, että ortodoksiväestö pyrittiin kokoamaan 
paikallisten viranomaisten toimesta opetus- ja hartaustilaisuuksiin. Kuninkaallisis-
sa plakaateissa inkerikko- ja vatjalaisväestöä kehotettiin rangaistuksen uhalla mene-
mään luterilaisiin kirkkoihin. Uskonnollinen painostus luterilaisen esivallan taholta 
oli ankaraa, mutta kääntyminen jätettiin yksilön omalle vastuulle. Luterilaistamis-
politiikan ankarimman kauden jälkeenkin oli nähtävissä ortodoksien lievää painos-
tamista, mutta ortodoksisuuden perintö talonpoikien mielissä oli niin vahva, että si-
tä oli vaikea murtaa.
 Ruotsin hallitsemalla Inkerinmaalla eläneen ortodoksirahvaan itseidentifi oin-
tia voi kuvata ortodoksisen vähemmistön ryhmäidentiteetiksi, jossa uskonnolla oli 
tärkeä asema. Sen muodostumiseen vaikuttivat ryhmien välillä havaitut kulttuuri-
set erot, jotka saattoivat olla hyvinkin pieniä. Oleellista oli erottautuminen ’toisesta’. 
Ryhmän jäsenyys tuli synnynnäisenä vanhempien uskonnon mukaisesti, mikä mää-
ritti pitkälle uskonnollisen rajan muodostumista. Rajaseudulla, joksi Inkerinmaa on 
luokiteltavissa, inkerikot, vatjalaiset, venäläiset ja suomalaiset kohtasivat ja elivät sa-
moissa kylissä. Ryhmäjaon etniseen perustaan vaikutti myös kieli suomensukuisia 
kieliä puhuneiden ja venäjänkielisten ortodoksien välillä. Uskonto ei siis ollut etnis-
ten ryhmien välillä ainoa erottautumisen väline. Tämän kaltaista identiteetin raken-
tumista on myös luonnehdittu esimoderniksi ryhmäidentiteetiksi tai etniseksi iden-
titeetiksi primordiaalina.7

 Ortodoksisen uskonnon nostaminen ainoaksi provinssin erottautumisen teki-
jäksi johtaa näkökulman yksipuolistumiseen, koska inkeriläinen väestö muodostui 
kokonaisuudessaan eri etnisistä ja uskonnollisista ryhmistä. Niin Keski-Euroopan 
raja-alueilla kuin Ruotsin Inkerissä, oman ryhmän määrittely saattoi olla vaikeaa. 
Ruotsin provinsseissa nämä etniset ryhmät elivät kuitenkin tunnustukselliseen yh-

 7 Hakamies 2006, s. 24 ja 29.
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tenäisyyteen pyrkivän valtion alamaisina. Tämän kaltainen konglomeraattivaltio 
asetti rajoja ihmisryhmien välille pääasiassa uskonnon, mutta Inkerinmaan tapauk-
sessa myös kielen perusteella, mihin pääsyynä oli luterilaisen esivallan ajama uskon-
topolitiikka. Ruotsin virkamiesten näkemykset toisista ”kansakunnista” eivät välttä-
mättä kohdanneet raja-alueella eläneiden väestöryhmien todellisuutta, missä oman 
ryhmän määrittelyyn ja nimeämiseen vaikutti oma uskonto, kieli ja kulttuuri. Toi-
seuden tunnistamiseen vaikutti myös käsitteiden ja nimitysten tilannesidonnaisuus. 
Identiteetin määrittelyyn, tapahtui se sitten oman uskonnollisen tai etnisen ryhmän 
kautta, on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta nostaa yhtä tekijää ylitse muiden. Tämän 
vuoksi varhaismodernin identiteetin, ja tietyllä tapaa ’ethnoksen’, keskeisin piirre oli 
muuttuvuus. Identiteetin rakentumisessa raja oman ryhmän ja muiden välille muo-
dostui osapuolten tilannekohtaisen harkinnan perusteella.
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HAik Historiallinen aikakauskirja
HArk Historiallinen arkisto
HTutk Historiallisia tutkimuksia
JoMa Joensuun maakunta-arkisto
KA Kansallisarkisto
KrA Krigsarkivet
KrML 1442 Kristoferin maalaki 1442
LVVA Latvian valtionarkisto
mf. mikrofi lmi
NF Nordisk familjebok
RA Riksarkivet
Reg.jälj. Registratuurajäljennös
SAOB Ordbok över svenska språket. Utgiven av Svenska Akademien
SBH Svenskt biografi skt handlexikon
SKHST Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia
SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
SKS:n Toim. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia
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English summary

 “We Izhorians, Votes and Karelians” – Religious 
integration and building the identity 
of the Orthodox population in Swedish 
Ingria in the years 1680–1702. 

The Swedish Empire has been characterized as a conglomerate state, with rim and 

border areas, especially Kexholm County and Ingria, which had their own special 

character in the early modern era. The empire consisted of a population speak-

ing several different languages and representing several different ethnic groups, a 

population which might not have been too enthusiastic about the intentions of the 

centralizing government to extend their administration to the local level. In Ingria 

the local Orthodox farm owners protested, because forcing the Orthodox tenants 

to participate in Lutheran teaching and devotional events disturbed the peasants’ 

work. Before the Treaty of Stolbovo, which sealed the Swedish conquest in 1617, In-

gria had been part of the sphere of infl uence of Novgorod and later Russia as a part 

of the Vodskaja pjatina, and thus the culture of the area was, from the Swedish point 

of view, characteristically Eastern, as the inhabitants consisted primarily of Izhori-

ans, Votes and Russians. After the Swedes had established their infl uence, the “ethnic 

deck” of Ingria became increasingly shuffl ed by immigration from Finland in the 

17th century. The newcomers’ background was Lutheran, whereas the indigenous 

people of Ingria had long been under the infl uence of the Orthodox Church.

 In the eyes of the offi cials and authorities of the Swedish Empire, which strove 

for religious uniformity, Ingria was problematic because of its ethnic diversity. The 

Orthodox population of the province, the Izhorians, Votes and Russians, posed a 

particularly serious dilemma from the standpoint of the secular and ecclesiastic au-

thorities seeking to institute a uniform confessional Lutheranism. The ruling social 

elite’s interest in this population group, a result of integration and religion politics, 

brought about the names and concepts used to defi ne the lowly people and ethnic 

groups seen as foreign.

 The Orthodox peasants’ concept of their own religious group was larger than 

just a certain, defi ned ethnic group. The phrase “We Izhorians, Votes and Kareli-

ans” used at the end of a petition seems to demonstrate a feeling of group awareness 

and an Orthodoxy that transcended locality, i.e. the eastern provinces of the Swed-

ish Empire, Kexholm County and Ingria. Superintendent Johannes Gezelius noted 

the signifi cance of religion as a factor in crossing borders between different ethnic 

communities. He also pointed out that the Izhorians, Votes and Karelians thought 

of themselves as “Russians”. The Orthodox faith would have been the factor that 

linked the Izhorians, Votes and Karelians to “Russianness”, not Russianness itself. 

The phrase the peasants used might also have had a practical function. It might have 

been used to emphasize the importance of a common cause, so that the petition 
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would have been noted by the Swedish offi cials. These points of view are not, how-

ever, mutually exclusive, but are two different sides of the same phenomenon.

 The Orthodox peasants also used the term “nation” when emphasizing the signifi -

cance of “Russianness” and the “Russian religion”. It is, however, diffi cult to determine 

whether the peasants comprehended the signifi cance the term “nation” engendered, or 

whether it was used by the writer of the petition to formalize the document to make it 

understood at the various levels of administration in the Swedish Empire. The mean-

ing of the term can be seen as being primarily related to an emphasis on belonging. It 

was hardly an expression indicating an understanding of the early modern concept 

of nation. Judgment should also be reserved in relation to the peasants’ self-identifi -

cation, i.e. defi ning and naming their own group, because there is no certainty about 

whether the peasantry called themselves Izhorians, Votes and Karelians or whether 

those names were used by the elite, and thus ended up in the peasant’s petition.

 In their petitions the peasants emphasized that they were subjects of the king, 

regardless of their being Lutheran or Orthodox. These humble statements were not 

necessarily expressions of a particular spiritual loyalty the peasants, especially those 

of the Orthodox faith, would have felt towards the Swedish king. Rather it is a ques-

tion of formally recognizing their subjugation to the king and taxes. Because of their 

religion the Orthodox were regarded as owing a spiritual allegiance to the Russian 

czar, thus making them unreliable in the eyes of the Swedish authorities. The reli-

gion of the ruler of a region defi ned what the authorities saw as a desirable expres-

sion of loyalty by the inhabitants.

 The Swedish authorities had to deal with a very heterogeneous population in In-

gria. Due to administration and the religious policy implemented in the area at the 

end of the 17th century, the authorities had to be capable of differentiating between 

different population groups. They were able to identify and also to at least name the 

Izhorians and Votes, who had been subjected to the policies of conversion. However, 

the most visible forum for the administrative authority was the jurisdictional dis-

trict court, where a segment of the local peasant community gathered; it was also the 

most likely place for identifying different population groups. In the court records 

the term “nation” appears in the context of different population groups. The Izhori-

ans and Votes were included in the “Finnish nation”, even though they were Ortho-

dox. They could also more generally be called “Ingrians” or members of the “Ingrian 

nation”. The term fi nsk nation could be used as its opposite. The term svensk nation, 

however, does not even appear in the context of meaning the Finns. The term “ex-

traction” and its defi nitions appear in the court records, which indicates that the au-

thorities deliberated on the origins of the population groups.

 The Orthodox faith was commonly called the “Russian religion”, although the 

expression “Greek religion” also occurs in the documents written by Swedish offi -

cials. Religious and “national” defi nitions could exist at the same time when speak-

ing of the Orthodox, as well as in linking together Lutheranism and Finnishness. 

These terms and concepts refl ect the authorities’ ways of perceiving the “peoples” 

they considered foreign and distinguishing different ethnic groups from each other; 

thus they had an instrumental relevance. The peasantry would hardly have had any 

understanding of the meaning of the concept. When expressed by the elite, it im-

plied a prejudiced attitude towards the “Other”.
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 In Superintendent Johannes Gezelius’ defi nitions of the origins of a population 

group place of residence and language were essential; this was hardly ever the case 

in regard to material culture. The territorial dimension is an important factor in 

both, as well as the shared common culture. In the case of the Izhorians and the 

Votes Gezelius cited language and the territorial dimension as the essential elements 

in defi ning this population group as “Finnish” or even “Germanic” by origin. The 

regions they inhabit, near Estonia and Finland, were clear “evidence” of Western 

origin. The language spoken by the Izhorians and Votes defi ned them as “Luther-

an Finns”, which, considering the circumstances in Ingria, was seen as a sign of ac-

ceptance, of their “Swedishness”. They could not be of Eastern origin. The Izhorians 

and Votes were perceived as “lost Finns” (förförde fi nnar) by Gezelius rather than as 

an actual ethnic group that had adopted the Eastern and Orthodox cultural herit-

age. According to Gezelius, they could not be seen as “Russians” simply because they 

lived there, just as the Swedes living in Finland were not “Finns”.

 An ethnic community is defi ned as a community having a common, often imagi-

nary, past and origin, and a shared tradition.  The main idea of the defi nition is not 

whether an ethnic community actually has common roots in the past, but the basis 

on which the members of the group perceive their feeling of belonging. In the case 

of the Orthodox peasants of Ingria, the Izhorians, Votes and Russians as well as the 

Karelians of Kexholm County, the common “imaginary” factor would have been the 

Orthodox faith. This is evident in the petitions of the Orthodox peasants who say 

openly that it has the become more diffi cult to practice their religion, or in a more 

indirect way, that they have had problems getting Orthodox priests to perform the 

most important religious rites, i.e. baptize children, perform marriages and bury the 

dead. The shortage of priests was severing the bond to religious traditions.

 The link between the Orthodox and their own religious life and thus to the East-

ern cultural sphere was the Russian clergy. The religious life of the peasants con-

sisted of rites connected to the great turning points of life. The Swedes tried to sever 

the ties the Orthodox, especially the Izhorians and the Votes, had with their clergy. 

Had these ties to the earlier religious and cultural heritage been severed, Lutheran 

teaching and education would gradually have replaced the Orthodox faith, and the 

“lost” would have returned to the Lutheran fold. The authorities required the Rus-

sian priests working in Ingria to participate in implementing this policy themselves. 

They had to declare in writing to Johannes Gezelius that they would not permit 

Izhorians and Votes to take part in their services or perform any religious ceremo-

nies for them. Most of the priests agreed to this, at least nominally. A few Russian 

priests were interrogated by the authorities after having gone to Novgorod to be or-

dained according to the old ways, rather than to the superintendent in Narva. Being 

ordained solely by the superintendent of Narva and pledging allegiance to the King 

of Sweden was, however, nearly impossible for some Orthodox priests to accept.

 Not everybody agreed with the new regulations, and one thorn in the side of the 

authorities was Sidor Sissof, an Orthodox priest who worked in Vuoronpuoli near 

Nyenschantz. Sidor openly defi ed the orders of the authorities and let Izhorians and 

Votes participate in Orthodox services. On the other hand, other Russian priests 

could anger the Orthodox population, as was the case of the priest Ivan Michailof 

of the Orthodox parish of Kaprio, who followed the orders of the superintendent 
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and did not allow Izhorians and Votes into the Orthodox church. The standing of 

the Russian priests inside the Orthodox communities was not indisputable, at least 

before the Swedish era, since the parishioners could have decided, if they so wished, 

who held the offi ce of parish priest. The point was that the Orthodox peasantry 

had a long tradition of autonomous decision-making in the village community. The 

community had the right to choose their priest or, if necessary, to expel him. The 

confl ict between Michailof and the village community led to a situation where the 

villagers would have had the opportunity to expel the unwanted cleric or pressure 

him to be ordained according to the old ways. The peasants’ consciousness of their 

own religious traditions was so strong that even their pastor had to yield to their 

pressure.

 In the arguments supporting the conversion policy propagated by Johannes 

Gezelius language was a crucial factor. Language formed a division between the Or-

thodox population of Ingria, in other words separated those who were to be “led” 

to Lutheranism and those who were permitted to practice the Orthodox religion. 

The Izhorians and Votes spoke a language which, at least to the ears of the Swedish-

speaking authorities, sounded like the Finnish spoken in Finland. This is the basis 

on which Gezelius, too, considered the Izhorians and Votes “Finnish-speakers”, and 

thus part of the Lutheran church. A linguistic basis for converting the population 

was essential since it was linked to understanding the content of the religion. The 

Orthodox who were defi ned as Finnish-speaking could not understand the Ortho-

dox services and religious ceremonies performed in Russian, or actually in Church 

Slavonic, and thus were marginalized, thus remaining ignorant of the content of 

their religion. In contrast, the services and ceremonies led by a Lutheran priest in 

Finnish were seen to lead more effectively to adopting the “instruments for glory”.

 The aim of King Charles XI and Superintendent Gezelius as well as Gover-

nor-General Göran Speling was to convert those Orthodox who were considered 

Finnish-speakers to Lutheranism. They were also to be “kept apart” and separat-

ed (segregeras) from the Russian population. The Russian-speaking Orthodox were 

considered “true” Orthodox believers, so they were left in peace. It is, however, dif-

fi cult to say whether they were subjected to any religious pressure, because in the 

minds of the king and the implementers of the religious policies they could have 

converted to Lutheranism “had they wanted to”. In any case, the aim was to create a 

confessionally uniform Swedish state, in which the inhabitants would all be Luther-

an subjects of the king. The aim was to create a common nationwide identity for all 

the inhabitants through religious uniformity.

 Language has been seen as a signifi cant factor in the construction of identity. 

What was the situation like in Ingria in early modern times? Language seems to 

have mainly had an instrumental importance in communication between people. 

They did not seek to create their identity through it. For example, the Izhorians and 

Votes spoke a language related to Finnish; religion, however, was an important part 

of their life and thus defi ned their identity. Through their religion they considered 

themselves to be Russians, even though the Russians did not see them Izhorians 

as “true” Orthodox believers, precisely on the basis of their Finnish language. The 

Izhorians and Votes were outside the Russian ethnic-religious categorizations, and 

in a way lived as culturally in-betweens. The Russian Orthodox clergy did not accept 
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them as Orthodox, nor did the Lutheran authorities. In this case language served as 

a border between the “true” Russian-speaking and the “false” Finnish-speaking Or-

thodox population. At least in regard to the Russian Orthodox peasants the spoken 

language seems to have had its own signifi cance in distinguishing one group from 

another, and thus in classifying them ethnically and recognizing the Other. In this 

way language would have been part of their identity.

 The success of the religious policies in the eastern provinces required the es-

tablishment of church administration in the region. Initially, the establishment of 

the Lutheran parishes proceeded slowly. Following the Russo-Swedish War in 1656–

1658 and towards the fi nal decades of the 17th century Ingria had a fairly compre-

hensive network of Lutheran parishes. The borders of the church parishes followed 

the pogosts of the Russian era and formed the framework of the parish network. 

The Orthodox parishes were by then experiencing rather hard times. The Ortho-

dox had become a minority “in their own land” as the Lutheran immigrants from 

Finland fl ooded Ingria. On this basis the religious and cultural integration of Ingria 

into the Swedish state would seem to have been an easy task. The objectives of the 

Swedish central authorities collided, however, with those factors used by the periph-

ery in attempting to separate itself from the core areas of the state and oppose the 

conglomerate state’s aspirations for uniformity.

 The resistance to the objectives of uniformity was visible especially in the Or-

thodox population, which in Ingria lived under pressure from a harsher religious 

policy than, for example, in Kexholm County. With the aid of his clergy, Superin-

tendent Johannes Gezelius attempted to educate the Orthodox, especially the Izho-

rians and Votes, through extremely harsh methods on the local level and transform 

them into ideal Lutheran subjects. Gezelius thought, in particular, that teaching the 

youth was important since they were a favorable and fresh “ground” for sowing the 

“seeds” of confessional Lutheranism. The religious teaching of this group was also 

considered to be important in other conquered areas, especially in Skåne, which was 

formerly part of Denmark. According to the views of the authorities, the older gen-

erations relied strongly on the established religious traditions, so infl uencing them 

seemed more diffi cult. The ecclesiastic authorities believed that the external forms 

the peasantry used to express their religious conviction were especially important. 

They tried to control and direct the peasants’ behavior by pronouncements from 

the pulpit on prayer days to ensure that no cracks would appear in the uniformity 

of confessional Lutheranism. The Lutheran services played an important role in the 

attempts to integrate the Orthodox population as part of the Swedish Empire. The 

services were seen as important occasions for religious teaching, and the Orthodox 

population, especially the Izhorians and the Votes, were “led” and “coaxed” into par-

ticipating in them. The pronouncements ordered the Orthodox population to at-

tend the Lutheran churches on holy days or risk punishment.

 The Orthodox did not, however, obey the orders, but as a rule went to the Or-

thodox churches on holy days as they had always done. This was a signifi cant pro-

test considering the strict orders that had been issued. The Lutheran authorities saw 

this as breaking the Sabbath, in the same way as they dealt with the Lutheran pop-

ulation. This, too, suggests that the authorities saw the Izhorians and the Votes as 

“lost Finns”. Orthodox peasants who took part in breaking the Sabbath were taken 
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to court, and some of them appeared there to answer the charges. Most of these cas-

es took place in the “most heated period” of the religious policy in the 1680s. There 

would certainly have been more court cases, but the control of the authorities did 

not extend to all areas. Not even the threat of being summoned to court could stop 

the peasants from attending services in Orthodox churches. However, there is only 

one known case where the Swedish authorities interfered with the course of an Or-

thodox service.

 To better spread the Lutheran doctrine among the listeners, the Lutheran clergy 

had to operate concretely on the local level, in the villages inhabited by the Izhorians 

and Votes. Teaching and devotional events were held in the villages and the clergy 

tended to intentionally choose the village tsasouna, or Orthodox chapel, if one ex-

isted, as the venue. The peasants of the village and nearby region were then gathered 

with the help of the local authorities and the bailiff to the chapel. The teaching con-

sisted of hymn-singing, reading the Lutheran catechism and the primer. The young 

were to assist the old villagers in their studies, thus indicating the desire of the Lu-

theran church to direct religious education toward the impressionable youth, in or-

der to shape them into new Lutheran subjects.

 These teaching and devotional events did not always progress smoothly. The in-

habitants might disappear into the nearby forests when the Lutheran priests arrived. 

They sometimes hid the most important symbols of the Orthodox faith, such as 

icons, so that the representatives of the new authorities would not harm them. Gen-

erally speaking, though the disobedience of the Orthodox people expressed passive 

resistance, there were no violent uprisings. It should, however, be noted that all the 

Ingrian peasants lived under landlords, or arrendators. Most of the unrest of the In-

grian peasants and their petitions were directed at the arbitrariness of the landlords 

in respect to daily labor and collecting taxes. The confl ict between the landlords and 

the tenants could culminate in violent confrontation, although there were no actual 

peasant uprisings in Ingria.

 A common form of resistance was also to petition the Swedish king. Some of the 

most notable petitioners were the Lutheran chaplain Matthias Moisander, the peas-

ant Yrjö Töllikkö and the Orthodox peasant Hodar Hodarinpoika. These petitions 

might involve the diffi cult situation of the Orthodox or the tenants’ experiences of 

wrongful treatment by the landlords. Both could appear in the same petition, for ex-

ample, in the Great Petition of 1686. This document is important since it included 

complaints by both Lutheran and Orthodox peasants about the demands of daily 

labor and taxes. This is understandable in so far as the tenants were both Lutheran 

and Orthodox. The petition demonstrates that despite their religious background, 

the peasants were ready to co-operate in correcting the injustice.

 On the local level the Lutheran and Orthodox groups lived together in the same 

villages: a continuing mutual hatred would have foolishly hindered everyday life. 

Prejudices between the different religious groups may have sometimes arisen in cer-

tain situations of confl ict, but they did not deepen into greater schisms. In fact, it 

was not customary to resolve religious quarrels in court. The peasantry saw the dif-

ferent religion of the Other chiefl y as strange customs and religious rites. The Lu-

theran immigrants who had moved to Ingria from Finland represented the Western, 

or Swedish, culture, although there were differences between the Swedish and Finn-
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ish peasants in respect to material culture. In the eyes of the Lutheran immigrant, 

the material culture, the clothing and religion of the Izhorians and the Votes who 

practiced the Orthodox religion, clearly referred to Russianness. On the other hand, 

from the standpoint of the Orthodox, the peasant from Finland was a “ruotsi”, a 

Swede, as in Kexholm County. The terms for the different “nationalities” could vary 

greatly, but did not necessarily prevent social interaction between the two cultures, 

which can also be seen in the linguistic similarity of these “Swedes” and “Russians”. 

Linguistically, the Finnish Lutherans, the Izhorians and Votes, were similar to one 

another, so communication among them was easier than with the Russian-speaking 

peasants.

 Interaction between the Western and the Eastern cultures, for instance, through 

marriage between Lutheran and Orthodox persons or a relationship between a serv-

ant and a master, could open the way for one party to convert to the alien faith. This 

was one of the concerns of the Swedish authorities. Marriages between members of 

the two religions were to be prevented as much as possible, although they were not 

actually forbidden, a fact which was clearly stated in the ecclesiastic law of 1686. If a 

Lutheran person married an Orthodox, or a member of any other religion, the au-

thorities “hoped” that the other party would convert to Lutheranism. The youth 

were ahead of their elders in this, too, and might establish relationships regardless of 

the religious divisions. Marriages between the Orthodox and Lutherans were gen-

erally rare because the social pressure from both religious communities effectively 

prevented them. In marriage, however, cultural acculturation could gradually oc-

cur since the individual was surrounded by and under the infl uence of a specifi c re-

ligious community. The religious conversion of the community further promoted 

this process.

 It was particularly offensive for a Lutheran to be in service to an Orthodox priest. 

The statutes severely forbade such an occupation and, if caught, either the servants 

or the employer were taken to court. The charges in the cases which have been un-

covered did not, however, lead to very strict punishment, and often the defendants 

were spared by promising not to hire Lutherans. The fears of the authorities were 

probably unnecessary since there is hardly any evidence in the sources of the period 

of a Lutheran servant converting to the Orthodox faith.

 Orthodoxy and the Orthodox faith was a mode of differentiation which ex-

pressed the relationship of the periphery to the core areas of the state. The religion 

espoused by the Orthodox population should be seen as an important part of build-

ing their identity. The Lutheran population had, it is true, lived in Ingria for near-

ly a whole century, and had had contact with the indigenous inhabitants. Cultural 

transitions from one group to another may have occurred, even though there are 

few signs of this in the historical sources. There is no evidence of the creation of a 

common “Ingrian” identity which would at the same time have refl ected the identity 

of the whole province. Both the Lutheran and the Orthodox peasants did together 

petition the Swedish king when they wanted to improve their position as tenants of 

the landlords. This can be seen as an expression of the will of the “common Ingrian 

peasantry”.

 The Swedish central authorities tried to restrain the aims of Lutheranizing the 

Orthodox population after the Russians learned how the Orthodox peasants were 
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being treated in Ingria. This is clearly seen in the decisions of Charles XI, although 

the king cleverly retained the possibility of converting the Izhorians and Votes. Su-

perintendent Johannes Gezelius adopted an unenthusiastic attitude towards these 

decisions, but had to submit to the king’s will, which eventually led to his resigna-

tion as superintendent. Lutheranization was above all a question of indirect dis-

crimination against the Orthodox faith, which the authorities maintained through 

fundamentalist Lutheran policies. In Ingria they sought to implement these policies 

by adopting the principles and instruments that the Swedish Rechtsstaat represent-

ed. While there was slight pressure on the Orthodox even after the strictest period 

of the Lutheranization policy, the Orthodox tradition was so strong in the minds 

of the peasants that it was diffi cult to break. The matters emphasized by the Ortho-

dox peasants, the old Orthodox traditions and the religious heritage of their forefa-

thers, were too fi rmly entrenched to be replaced by Lutheran confessionalism. The 

concepts “Russian religion” and “Russian nation”, which generated unity in the Or-

thodox people, were a mental factor insurmountable to the representatives of the 
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