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Lukijalle

KymmenisenvuottasittentyöskentelinPaavalinesivaltaopetuksenkanssajasatuinsamanaikaisestilukemaanvuoden1918tapahtumista.Mieleen
jäiitämäänkysymyssiitä,mitensisällissodantapahtumiavoisiarvioida
Paavalinesivaltaopetuksennäkökulmasta.
Muidentehtävienhellittäessäpalasinasiaan.Huomasin,ettäjosodan
kokeneetolivatpohtineetsamaa.Ryhdyinlukemaankirjallisuuttaselvittääkseniesivaltaopetuksenvaikutuksiaaikalaisarvioihin–vainhuomatakseni,etteiesivaltaopetusollutaikalaisilleainoaraamatullinenarviointipohja.Artikkelisuunnitelmalaajenitutkimussuunnitelmaksi.
Tutkijan ”iloihin” kuuluu rahoitushakemusten tehtailu lukuisille
tahoille. Kiitän Emil Aaltosen säätiötä sekä Ella ja Georg Ehrnroothin
säätiötä, jotka rohkenivat myöntää rahaa raamatuntutkijalle poikkeukselliseentutkimukseen.MyösHelsinginyliopistomyönsirahoitustados.
RaimoHakolankanssamuodostetulletutkimusprojektillePyhävihollinen: vaikutushistoriallinen tutkimus Raamatun roolista ryhmien välisten
viholliskuvien syntymisessä ja ylläpitämisessä. Teologinen tiedekunta on
tarjonnuttyötilatja-laitteet.
KiitänSuomenHistoriallistaSeuraa,SuomalaisenKirjallisuudenSeuraa ja Suomen kirkkohistoriallista seuraa kirjani julkaisusta. Seurojen
henkilökunta,ennenkaikkeaRaunoEndénSuomalaisenKirjallisuuden
Seurastaonystävällisestiopastanutminuajulkaisuprosessinerivaiheissa.
Suuretkiitokset.
LainauksetRaamatustaovatvuoden1992kirkkoraamatustaelleitoisin
oleilmoitettu.Muutkäännöksetolenlaatinutitseelleikääntäjäämainitatailähteenäilmoitetasuomenkielistäkäännöstä.Ruotsinkielisetrunot
olenjättänytsuomentamattaenkäolekäyttänytvalmiitakäännöksiäsilloinkaan,kunniitäolisisaatavissa.Runojenkäännöksetkadottavatlähtökielessäilmeneviäyksityiskohtia,joissauseinnäkyyanalyysinkannalta
tärkeitäkytkentöjäruotsinkielistenraamatunkäännöstensanamuotoihin.
EksegetiikassavallitsevankäytännönmukaisestiviittaanRaamattuun
jamuuhunantiikinkirjallisuuteentekstinsisäisinviittein.Kirjallisuusluet-
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telossahuomattavaosalähteistäesiintyysamassaosiossatutkimuskirjallisuudenkanssa.Tarkoitusonpalvellalukijaa,jonkaeitarvitsearvailla,
kumpaan kategoriaan alaviitteessä mainittu teos kuuluu. Rajanveto on
nimittäin vaikeaa erityisesti vanhemman eksegeettisen kirjallisuuden
kohdalla.
Tutkimuksenvarrellasaintukeamoniltaihmisiltä.Alkuvaiheessaprofessori(em.)HeikkiRäisäsenviestitkannustivateteenpäin.Myöhemmin
professori Lars Aejmelaeuksen ja dosentti Ilkka Huhdan sekä Suomen
historiallisen seuran anonyymit arviot kannustivat eteenpäin. Kaiken
muunhyvänlisäksivaimoniTarjaonkeskusteluissammeuseinavannut
näkökulmia,jotkamuutenolisivatjääneethuomaamatta.TyttäreniLiina
puolestaanontuonutiloajopelkälläolemassaolollaan–puhumattakaan
yhteisistäharrastuksistamme,vaikkapasulkapallosta.
Pidänetuoikeutenaomistaatämän(kin)tutkimukseniTarjallejaLiinalle,xa&rij tw~| qew~|.
Espoossapyhäinpäivänaattona2010,
NikoHuttunen

JOHDANTO
Sisällissodanraamatulliset
tulkinnatjaniidentutkiminen

Kivisetkädetpuristavatkivääriä.Yksityiskohtavalkoistensankaripatsaasta Taipalsaaren kirkolla. Kuva: Niko Huttunen.
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Leskenkysymys
”Sanokaa,pastori,miksineampuivatminunmieheni?”Vielävuosikymmenien päähän kaikuu pastorin hämmennys, kun hän muistelmissaan
huudahtaa:”Käypäsitäselittämään!”1
AarniVoipioolivastikäänvihittypapiksijatuomiokapituliolimäärännyt hänet kesäksi 1918 hoitamaan Taipalsaaren kirkkoherran virkaa.
Takanaolisisällissota.Tammikuunlopussaolipääkaupungissajulistettu
vallankumous, mutta vasta maaliskuun alussa kapinallisten punaisten
valtavakiintuiTaipalsaarenkirkonkylässä.Huhtikuunviimeisinäpäivinä
valkoisetolivatkirkonkylänherroina.2Toukokuunalkupäivinäpunaiset
oli nujerrettu koko maassa ja valkoiset toimeenpanivat kurinpalautuksen, jonka suuntaviivoja Taipalsaarellakin noudatettiin.3 Kenttäoikeus
kokoontuikirkonviereisessäRöytynmajatalossajajakoituomioitaankarimpaansaakka.Voipionkastettavaksituotujenkaksoslastenisäkinoli
saanutkuolemantuomion.Miksiniinpitikäydä,leskikysyi.
Voipionhämmennystäeiselitävainse,ettähänolinuorijakokematonpappi.Hänenjaleskenvälilläoliammottavayhteiskunnallinenkuilu.
Voipionisä,DanielWoldemarÅkerman,olieläkkeellejäänytsenaatinoikeusosastonvarapuheenjohtaja,nykyisintermeinkorkeimmanoikeuden
presidentti. Åkerman omisti Nikin talon, joka sijaitsi muutaman kilometrinpäässäTaipalsaarenkirkolta.Tässäisänsäkesähuvilassaasuinuori
pappikin,jahänetlaskettiinherrasväkeen,jotaNikinasukkaatkyläläisten
mielestäolivat.Voipiotunsimoniapitäjäläisiäentuudestaan,muttakapinaa kannattaneita tuskin lainkaan. Heidän taholtaanVoipio aavisteli
kaikenaikaasanatontakatkeruutta.Leskenavoinkysymysolipoikkeus.4
VirkatoimissaanVoipio ei voinut valita, kenen kanssa hän oli tekemisissä.Häneinäetedustanutitseääntaiomaayhteiskuntaluokkaansa
vaankirkkoa,jokaymmärsiolevansaolemassakaikkiaväestöryhmiävarten.5Siksihänjoutuitekemisiinmyöspunaisiinkuuluneidenkanssa.Voipionvirka-asemaauttaamyösymmärtämäänleskenkysymystä.Leskiei
suinkaankysynytkenttäoikeudentuomionperusteluita–neVoipioolisi
voinut lyhyesti kertoa, jos niistä tiesi. Leski kysyi enemmän, niin kuin
papiltakysytään:olikoteloittamisessajokinmoraalitakana,olikotällai-

1
2
3
4
5

Voipio1960,110.
Taipalsaarenjalähiseuduntapahtumistayleisesti:Tikka–Arponen1999;Kannela&al.2006.
Kurinpalautuksenyleisistäsuuntaviivoistakenttäoikeuksineen:Tikka2004.
Pyysalo1999,32–34;Voipio1960,110.D.W.Åkermaninelämästäjavirkaurasta:Åkerman1993.
Vrt.Huhta2009,9,13
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sellakuolemallajokinsalattutarkoitus?Jatuskintarvitseeollasuurikaan
sielunhoitajaymmärtääkseen,etteikysymysollutvaintiedollinen.Äänensävystäriippuenseolihapuileva,epätoivoinen,katkera–taikaikkeatätä.
Voipiontoimintaasäätelikirkkolaki,jokaensimmäisessäpykälässään
nimesi – kuten nykyinenkin kirkkolaki – Raamatun kirkon ylimmäksi
auktoriteetiksi. Tämä noudatti reformaatiossa muotoiltua luterilaista
periaatetta,jasenmukaisestiSuomessaoliopetettu1500-luvultaalkaen.
LuterilaistaraamattuperiaatettaseuratenVoipiontulihuolehtia,ettähän
opetuksessaanjasielunhoidossaannoudattiRaamatunviitoittamaatietä. Raamattuperiaate voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä
sepakottiVoipionvalikointiinjatulkintaan.Josleskenkysymykseenhalusi raamatullisen vastauksen, olisi jostakin raamatunkohdasta pitänyt
tehdäsovellus–jasovellettaviakohtiaRaamatunkokoisessakirjassariittää.Voipiollejäisiisvarsinhuomattavavapausraamatullisenvastauksen
muotoilussa.
Tosiasiassatulkinnanvapausolirajatumpi.Vuosisatojenkuluessaoli
hioutunuterilaisiaraamatuntulkintaperinteitä,virallisempiajaepävirallisempia.Perinteidenvoimastatulkitsijankatseainapyrkiihakeutumaan
tiettyihin Raamatun kohtiin ja teemoihin. Tämä koskee myös sisällissodanraamatullisiatulkintoja–sekävalkoisellaettäpunaisellapuolella.
SitäpaitsiVoipioepäilemättäottihuomioon,ettäleskiluultavastitunsi
Raamattuajaolijokuulluttaimuodostanutsenvalossanäkemyksiään
tapahtuneesta. Kuten tämä tutkimus tulee osoittamaan, Raamattu oli
tuona aikana yleisesti tunnettu ja se muodosti eräänlaisen mittapuun,
johon ihmiset suhteuttivat tapahtumia riippumatta uskonnollisesta tai
poliittisestavakaumuksestaan.
MitäraamatullisiavastauksiaVoipioolisivoinutesittääleskenkysymykseen?Tässätutkimuksessakäydäänläpikeskeisimpiätulkintoja,joita sisällissodan aikana ja sen jälkeen aina toiseen maailmansotaan asti
annettiin sodan tapahtumista. Liikutaan siis 1900-luvun alun Suomessa.Tällainenaiheherättääepäilemättäkysymyksensiitä,mikätekeesiitäeksegeettisen.Eikökirkkohistorioitsijaolisipätevämpitutkimaantätä
aihetta?Ehkä–jostutkittavanaolisivaintämäaihe.Eksegeettiseksitämäntutkimuksentekeeselähtökohta,ettäRaamattuymmärretäänoman
syntyaikansaja-kulttuurinsatuotteena.Seheijasteleekeskeisellätavalla
aivanjotainmuutaaikaajayhteiskuntaakuin1900-luvunalunSuomea.
Tämä lähtökohta herättää epäilemättä kysymyksiä koko tutkimuksen
mielekkyydestä. Matka muinaisesta Lähi-idästä ja antiikin kulttuurista
viimevuosisadanSuomeenonpitkä–niinpitkä,ettävoikysyä,mitätekemistä niillä on keskenään.Vastaus on yksinkertainen: Raamattu. On
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kieltämätöntosiasia,ettäsamavanhatekstionkoettumerkitykselliseksi
mitäerilaisimmissakonteksteissa.
Juuri Raamatun merkityksellisyyden kokemus on hermeneuttisesti kiinnostava. Miten muinaisen Lähi-idän ja antiikin tekstiä tulkitaan,
jotta se voidaan kokea merkitykselliseksi aivan uudessa kontekstissa?
Miltä osin teksti koetaan merkitykselliseksi, mitä jätetään sivuun? Miten tulkintakonteksti vaikuttaa tekstin ymmärtämiseen? Muun muassa
nämäkysymyksetovattämäntutkimuksentaustallajaniihinvastaaminenedellyttääsekätekstinsyntykontekstinettätulkintakontekstinhuomioimista.Näitähermeneuttisiakysymyksiäontokipohdittupaljonkin,
mutta tavallisesti eräänlaisena periaatteellisena ﬁlosoﬁs-teologisena kysymyksenä. Hermeneutiikkaa voi kuitenkin lähestyä myös konkreettistenesimerkkienkautta:6minkälaistaonyksittäistenraamatunkäyttäjien
hermeneutiikka–josnäinjuhlavaasanaamonenkaanraamatunlukijan
kohdallavoikäyttää?Aineistoaraamatunkäytönhistoriastaonrannattomasti.Tutkijanonhyväksyttäväse,ettähänvoikäsitelläaineistostavain
murto-osan–sellaisen,jokatuntuumielekkäältä.
Suomalaisessakontekstissavuoden1918tapahtumatherättävätjatkuvastikiinnostustajatarjoavatmahdollisuudenmielekkääseentapaustutkimukseen.Tämätutkimusosoittaa,ettäRaamatustalöytyymonianiitä
moraalisiapohjavirtoja,jotkasäätelivätideologisiakannanottojasotaan
sekäsenkestäessäettäjälkeenpäin.Tällaisenaantutkimusauttaaymmärtämäänsodastakäytyäideologistakeskusteluajaseedellyttääreseptiohistoriallista analyysia: mitä raamatunkohtia käytettiin ja miten? Mikä oli
tulkintakontekstin vaikutus? Lähteitä reseptiohistorialliseen analyysiin
onrunsaasti.Tutkimuksessakeskitytäänennen2.maailmansotaaperäisinoleviinlähteisiin,jotkavuoden1918läheisyydentakiaovatyleensäselkeän ideologisia ja tarjoavat hyviä esimerkkejä Raamatun ideologisesta
käytöstä.TälläajanjaksollaRaamattuolimyöspaljonkeskeisempisymboli kuin myöhemmin. Tulkintakontekstia määritettäessä on otettava
huomioonsitävalottavahistoriantutkimus.
Tämätutkimusperustuulähinnäjulkaistuihinlähteisiin.Rajauson
mielekäs sekä lähteiden runsauden takia että sisällöllisesti. Julkaistut
lähteet ovat laajemmin levinneinä ideologisesti vaikutusvaltaisempia
kuin julkaisemattomat lähteet (kirjeet yms.) ja tuovat esiin nimenomaanRaamatunkäyttöäideologisenaaseena.Julkaistussalähdemateriaalissaonmyöshenkilökohtaisempaaaineistoa(päiväkirjat,muistel-

6

Vrt.Vikström2005,9.
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matyms.),jokalukijoitaajatellenonkuitenkinmuokattuideologisesti
tarkoituksenmukaiseen asuun. Tässäkin suhteessa nimenomaan julkaistu materiaali paljastaa Raamatun ideologisen käytön erotuksena
henkilökohtaisemmasta, hengellisestä raamatunkäytöstä yksityisissä
dokumenteissa.
Painotan ei-kirkollisia lähteitä, joissa Raamatun reseption ja vaikutuksen osalta tutkimusmateriaali on hallittavampi kuin kirkollisissa tai
muuten leimallisen uskonnollisissa lähteissä, joissa Raamatun läsnäolo
on jatkuvaa ja odotuksenmukaista. Ei-kirkollisiin lähteisiin keskittyminen avaa tuoreen ja yllättävänkin näkökulman poliittis-ideologiseen
keskusteluun.Koskakirkkojauskontomuodostivatkuitenkinkeskeisen
vaikuttajansotienvälisenajanSuomessa,asianmukaisenkokonaiskuvan
saamiseksionjossainmäärintarkasteltavaRaamattuamyöskirkollisissakannanotoissa.Lähteinäkäytetäänsekäpunaistaettävalkoistapuolta
edustaneita lähteitä sekä ulkomaisia kannanottoja. Lisäksi tarkastellaan
eritekstilajeja:sanomalehtiä,muistelmia,muistojulkaisuja,historiallisia
tutkimuksia,kuvahistorioita,kiistakirjoituksia,julkaistujapuheita,kaunokirjallisuuttajne.
ReseptiohistoriallinenanalyysipaljastaaRaamatuntulkinnantuloksia
– ja tulokset voivat olla hyvinkin erilaisia, vaikka tulkittava teksti olisi
sama.Tulkintojenkirjonäkyyuseallatämänkintutkimuksensivulla.Saman tekstin erilaiset tulkinnat osoittavat, ettei tulkinta ole vain tekstin
toistamistauusinsanoin.BjörnVikströmkirjoittaakirjassaan,jonkanimionkuvaavastiDenskapandeläsaren:
Jokainentulkintaonjossakinmielessäuuttaluova,koskasetehdään
uudessatilanteessa,sellaisenmateriaalinpohjalle,jotayhdistetäänuudellatavallataisellaisestatulkintaperspektiivistä,jotaeioleaiemmin
kokeiltu.Myöskaikkeintaitamattominvanhojen,klassistentekstien
tulkitsijaedistäänäidentekstientulkintahistoriaa,kunhänkirjoittaa
jaantaajakaasaavuttamaansaymmärrystä.7
Vikström puhuu varsinaisesti akateemisesta tekstintulkinnasta, mutta
hänensanansavoidaanepäilemättäyleistäämuuallekin.Ideologis-poliittisessakeskustelussa,jotatämätutkimusluotaa,akateeminenraamatuntulkintataitoeisitäpaitsiollutmikäänkeskeinenihanne.Tulkitsija,joka
akateemisinmittapuinoli”kaikkeintaitamattomin”,saattoiideologisesti

7

Vikström2005,30.
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ollavarsinvaikuttavajasiinämielessätaitava.8Omallatoiminnallaanhän
saattoi liittää tekstiin merkityksiä, jotka tekivät raamatullisen aineksen
ajankohtaiseksiuudessatilanteessa.Ajankohtaistaminenherättääkuitenkinkysymyksensiitä,mitäosaaRaamattuitsenäytteliRaamatunreseptiossajamitätulkitsijatoiRaamatunulkopuolelta.Tätäkysymystäpohditaan
vaikutushistoriallisessa analyysissa. Tulkitsijan – tai pidemmän tulkintatradition,johontulkitsijaliittyy–osuusnäkyyilmeisenä,kunreseptiossa
esiintyväänäkemystäverrataansiihen,mitentekstiätodennäköisestiymmärrettiin sen syntykontekstissa. Historiallinen etäisyys kirjoittajan ja
myöhemmäntulkitsijanvälillätuleenäinhavainnollisestiesiin.Tulkitsija
ymmärtää lukemansa tekstin omasta, usein tulkintaperinteelle rakentuvasta näkökulmastaan ja valitsee, karsii sekä muokkaa aineistoa.Vaikutushistoriallisen analyysi tuo näkyviin tämän hermeneuttisen prosessin,
jokatapahtuuvälttämättä,kuntoisessakontekstissasyntynyttäRaamatun
tekstiähalutaansoveltaamuualle.RaamatullisuusjaRaamatunsanaeivät
siismyöhemmissäsovelluksissakoskaanolepuhdastaraamatullisuuttatai
Raamatunsanaa,vaanniissänäkyyainatulkitsijanjälki.
Tässäjohdantoluvussakäydäänensinläpireseptio-javaikutushistorialliseneksegetiikanperiaatekysymyksiä.Tämänjälkeenluodaanyleiskatsaus siihen, miten Raamattu näkyi 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa yhteiskunnassa. Konkreettisia raamatuntulkintoja ja Raamatun
vaikutustaesitetäänneljässäpääluvussa,jotkanousevatkeskeisellätavalla
esiinlähdemateriaalissa.
Ensimmäisenä raamatullisena teemana esitetään apokalyptiikan
osuutta sisällissodan tulkinnoissa. Apokalyptiikasta aloittaminen voi
tuntuayllättävältä,muttaRaamattuajavarsinkinUuttatestamenttiaon
vaikeakäsitelläilmansitä.Ensimmäisetkristitytymmärsivätelävänsälopunaikoja,jotaleimasihyvänjapahankiihtynyttaistelu.Vaikkahistoria
eikulkenutkaanodotetullatavalla,apokalyptisetteematovatosoittautuneethämmästyttävänelinvoimaisiksijamuuntautumiskykyisiksi.Tämä
näkyy myös sisällissodan raamatullisissa tulkinnoissa, joissa apokalyptiikkailmeneeerilaisina,jopatäysinsekulaareinasovelluksina.
Toisena raamatullisena teemana esitetään Paavalin esivaltaopetus
(Room.13:1–7),jonkaasemaluterilaisuudessaonperinteisestiollutvahva.
Esivaltaopetuksenavullavoitiinmääritellä,kenenpuolellekristityntuli

8

Vrt.Vikström2005,30:”Suuntautuminentekstienreseptiohistoriaansisältääpikemminkin
keskittymisentekstienfunktioontulkintayhteisössäkuinniidenmerkitykseen.”Tekstinmerkitystarkoittaa–kutenVikströmsamassayhteydessätoteaa–tekstinalkuperäistätaimuuten
yksitulkintaista(entydig)merkitystä.
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sodassaasettua.Paavaliauttoimyösymmärtämään,miksisodanjälkiselvittelyissäniinmonenkapinallisenpitipäätyämullanalle.Esivaltaopetuksellaolivahva,hyvinhomogeeninentulkintaperinneeikäsitäkyetty
taivuttamaan vaihteleviin tulkintoihin. Vaikutushistoriallinen analyysi
osoittaa,ettäPaavalinsanoissaolisiollutpotentiaaliamyöstoisenlaiseen
tulkintaan.
Täysin päinvastainen, heterogeeninen tulkintaperinne vallitsi kolmantena esiteltävän niin sanotun talioperiaatteen kohdalla. Talioperiaatteentunnetuinmuotoiluon”Silmäsilmästäjahammashampaasta”
(3.Moos.24:20),jokasääteleeoikeutetunrangaistuksensuuruuttajaantaa rankaisijalle siten oikeutetun väkivallankäytön mitan. Talioperiaate
esiintyy kuitenkin myös muunnelmina, jotka varoittavat väkivaltaan
ryhtymisestä. Tämä kaksoisnäkökulma johtaa siihen, että talioperiaate
taipuu mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Se käy niin teloituksen, uuden
vallankumouksenkuinpasiﬁsminkinperusteeksi.
SisällissotaatulkittiinuseinmyösRaamatuntarjoamienesikuvienvalossa. Neljännessä pääluvussa esitetään esikuvista ylivoimaisesti vahvin,
Jeesus, jonka seuraaminen on evankeliumeista alkaen asetettu kristityn
ihanteeksi. Tämä piti sisällään sekä Jeesuksen käskyjen noudattamisen
ettäajatuksetuhristajarakkaudesta,jotkatarjosivatmyönteisiäaineksia
tulkitasankarivainajienjateloitettujenkohtaloa.SamallaJeesuksenhahmotarjosimyösmahdollisuudenrinnastaajotkutmuutkärsimyshistoriankonniinjatoisaaltaesittäämyössovinnollisempiaääniä.

Mitäonreseptio-javaikutushistoriallinen
eksegetiikka?
Tutkimusnäkökulmantaustajayleispiirteet
Ulrich Luz, Bernin yliopiston Uuden testamentin emeritusprofessori,
kertookirjassaanMatthewinHistory,miteneksegetiikkatuntuumonestaopiskelijastayhdentekevältä.Hekokevat,ettäeksegetiikassaharjoitettu
historiallinentutkimusluoylittämättömänkuilunmenneenjanykyisyyden,tekstinniinsanotunobjektiivisenrekonstruktionjahenkilökohtaisen
merkityksenvälille.9Kaikenlisäksi,Luztoteaa,historiallis-kriittinentutkimusonjotutkinutUudentestamentinkutakuinkintyhjentävästi.Tut-

9

Luz1994,2.
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kimuksissasatojasivujaomistetaanmitättömyyksille.Kommentaarittoistavatsamojaasioitajanetuntuvatuuvuttavilta,professoritunnustaa.10
Luzin kuvaus on tarkoituksellisen liioiteltu. Kirjansa myöhemmissä
vaiheissahänlistaauseitahistoriallis-kriittisenmetodinansioita,ennen
kaikkeasen,ettämetodijohtaahedelmälliseendialogiintekstinkanssa.11
Luzintarkoituseiolekaantorjuahistoriallis-kriittistäeksegetiikkaa,vaan
täydentää sitä. Hänen lääkkeensä menneen ja nykyisyyden välisen kuiluntäyttämiseksionRaamatunvaikutushistoria(Wirkungsgeschichte),
jonka soveltamisesta hänen moniosainen Matteus-kommentaarinsa on
erinomainenesimerkki.12
Luz omaksuu vaikutushistorian käsitteen Hans-Georg Gadamerilta,
jonka mukaan tekstin ymmärtämistä ohjaavat sen aiemmat tulkinnat,
sen asema ja käyttö kulttuurissa sekä traditio:”Perinteen kuunteleminen ja perinteessä oleminen ovat ilmiselvästi totuuden tie.”13 Gadamerin hermeneutiikka onkin innoittanut traditiosidonnaisen eksegetiikan
vaatimuksia,14 mutta tämä ei ole hänen oma pyrkimyksensä. Gadamer
itsevaati,ettäperinteenkauttaonlöydettäväjotakinuutta,odotustemme
vastaista.15MyöskäänLuziaeivoinimetätraditiosidonnaiseneksegetiikan
edustajaksi,sillähänkorostaatraditionohellavaihtelevienhistoriallisten
tilanteidenmerkitystätulkinnalle.Luzpainottaakin,ettävaikutushistoriantutkimusauttaanäkemäänmenneidentulkintojenkytkennätomaan
aikaansa ja vapauttaa tulkitsijan perinteen pakosta.16 Tämä huomio on
Luzinhahmottelemallehermeneutiikallemerkittävä.
Luzinnäkemysonsikälihedelmällinen,ettäseedellyttääRaamatun
tulkinnan muuttuvan ja saavan uusia elementtejä. Tällöin myös Raamatunvaikutushistoriaonjatkuvastimuuttuvaprosessi.Tässämielessä
vaikutushistoriaeiviittaatulkinnanväistämättömiinedellytyksiin,kuten
Gadamerilla,vaanyksinkertaisestisiihen,ettäRaamattuonvaikuttanut
historianerivaiheissaeritavoin.17AsianvoinähdämyösHeikkiRäisäsen
10
11
12
13
14
15
16
17

Luz1994,4–6.
Luz1994,85–89.Samansuuntaisesti:Luomanen&Hakola2006,612.
Luz1985–2002.
Gadamer2004,7.Gadamerinvaikutushistoriastalyhyesti:Ruokanen1987,114jaMyllykoski&
Saarinen1989,48–53.
Räisänen2001,265–266.
Gadamer2004,8,64,117.TekstinjatraditionsuhteistaGadamerilla,ks.myösVikström2005,
50–53.
Luz1994,26–30.
Räisänen2001,265n.12;Gadamer2004,39.Tämäeipoissuljesitä,ettämyösnäinymmärrettyvaikutushistoriavoitarjotamateriaaliahermeneuttiselletyöskentelylle(Räisänen2001,
267–268).
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esittämäntraditio-kokemus-tulkinta-kaavanmukaisesti,18jossaRaamattujasenaiempitulkintaperinneedustavattraditiota.Traditionjauusien
kokemustenkohdatessasyntyyuuttatulkintaa.LuzinnäkemyshistoriallisentilanteenmerkityksestäRaamatunvaikutushistoriassaonhedelmällinenmyöstoisellatavalla.Seavaasilmätsille,ettäRaamatunvaikutus
onainasekoittunuttulkitsijoidenomastataustastaantuomiinaineksiin.
Itseasiassaonjopakyseenalaista,missämäärinvoidaanpuhuaRaamatun vaikutuksesta. Lukija ei nimittäin passiivisesti omaksu tekstiä vaan
ymmärtää sen aina omasta näkökulmastaan.Voidaan jopa väittää, että
lukijaluotekstinmerkityksen.TämänäkökulmakiteytyyDaleB.Martininiskulauseessa”Textsdon’tmean.Peoplemeanwithtexts”.19
Lukijanvaikutuksenhavaitseminenonjohtanutlukijakeskeisentutkimuksen(reader-responsecriticism)esiinmarssiin.TähänonvoimakkaastivaikuttanutmuunmuassasaksalaisenkirjallisuudentutkijanWolfgang
Iserinreseptioestetiikka,jokanimensämukaankeskittyyennenkaikkea
esteettisiinilmiöihin,muttahuomioimyöstekstinmerkitykseenliittyvät
kysymykset.Iserinmukaantekstieikoskaanoletäydellinenjakirjoittaja
luomerkityksellisenkokonaisuudentäyttämällätekstin”aukkoja”.Tekstinmerkityssyntyysiistekstinjasenlukijanyhteisestäpanoksesta.20Tältä
kannaltaRäisäsenesittämäjakoRaamatunvaikutus-jareseptiohistoriaan
onvarsinmielekäs.21Reseptiohistoriassakeskitytäänsiihen,minkämerkityksen lukija antaa tekstille. Vaikutushistoriassa pyritään seulomaan
esiinse,mikäonRaamatunosuusmerkityksensynnyssä.
Raamatunreseptiollavoidaanymmärtääkaikkeasitä,mitenRaamattuaonkäytettyalkaenkirjansymbolifunktiosta(esimerkiksivalassa)aina
yksityiskohtaisimpiinteologisiintulkintoihinjaselityksiin.Näidenväliin
mahtuukokojoukkoreseptiotaesimerkiksisaarnoissa,musiikissa,kirjallisuudessa,politiikassataimillätahansaelämänalueella,niinuskonnollisissakuinei-uskonnollisissakinyhteyksissä.22Voidaanmyöstutkiasitä,
millaisia kirjoja Raamatut ovat eri aikoina olleet.23 Raamatun reseptio-

18 Räisänen2000,189–202.
19 Martin2006,1.
20 Lukijakeskeisestäeksegetiikasta,esim.McKnight1993jaVeijola1998,10–12.Mm.Nisslmüller
(1995)onsoveltanutIserinreseptioestetiikkaaRaamatunhermeneutiikassa.Tekstinaukollisuudesta:Merenlahti1994ja2007,80–92.
21 Räisänen2001a,269–270.Vrt.Vikström2005,112.
22 ViimeaikaisenaesimerkkinäRaamatunreseptiostaei-uskonnollisessayhteyksissäonRobert
JewettinjaJohnSheltonLawrencen(2003)tutkimusRaamatustaYhdysvaltainpoliittisenideologiantaustalla.
23 DeHamel2001.
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historiaeisiisolevainRaamatunteologisentulkinnanhistoriaa.24Koska
Raamattuaonkäytettyjatulkittuniinmonissaerilaisissaasiayhteyksissä,Raamatunreseptio-javaikutushistoriallinentutkimusonpakostakin
poikkitieteellinenhanke.Kuvataide,musiikkijatekstitasettavatjolähtökohdissaanerilaisiavaatimuksia.Tämäntutkimuksentarpeisiinriittää
se, miten Raamatun reseptio- ja vaikutushistoriaa voi tutkia teksteissä.
Reseptio-javaikutushistoriallinentutkimusprosessieteneekolmessavaiheessa.EnsimmäiseksionpaikallistettavaRaamatunreseptiotutkittavassatekstissä.Kutsuntätätyövaihettanimelläintertekstuaalinenanalyysi.25
Toisessavaiheessatutkitaansitä,mitentekstinkirjoittajakäyttääjatulkitseeRaamattua.Työvaiheonnimeltäänreseptiohistoriallinenanalyysi.
KolmannessavaiheessapyritäänerottelemaanRaamatunvaikutusreseptiossa.Tämävaiheonvaikutushistoriallinenanalyysi.
Vaikkatutkimuksentekemineneteneekintähäntapaan,tutkimuksen
esittämistäeiainaolemielekästäjäsentääsamaantapaan.Tutkimusprosessinmukainenjäsennysonesitysteknisestimielekässilloin,kunesitettävänäonyksittäisenraamatunkohdanreseptiojavaikutus.Esimerkiksi
esivaltaopetustakäsitteleväpäälukurakentuututkimusprosessinmukaisesti:ensinesitetäänPaavalinesivaltaopetusta(Room.13:1–7)hyödyntäviä
tekstikohtia ja tarkastellaan näissä esiintyvää reseptiota. Tämän jälkeen
siirrytäänvaikutushistorialliseenanalyysiin,jossatarkastellaanPaavalin
tekstiäjapohditaan,missämäärinPaavalinopetusheijastuireseptiossa.
Jostarkasteltavanaonjokinlaajempiraamatullinenteema,onesitysteknisestimielekkäämpäähahmottaaensinteemanraamatullisetlähtökohdatjaedetäsittenreseptioon,jossaonsaatettuviitatahyvinkinmoniin
erilaisiinraamatunkohtiin.Käytännössäreseptiontarkastelunyhteydessä
on esitettävä huomioita myös kyseisestä Raamatun tekstistä. Näin esitysmuotoutuuenemmänreseptio-javaikutushistoriallisennäkökulman
vuoropuheluksi.
Esitysteknisestäratkaisustariippumattaonolennaistaerottaatoisistaankaksihistoriallistatasoa.NäistävarhaisempionRaamatunkirjoittajientasojase,mitäheomanaaikanaanhalusivattekstilläänsanoa.Myöhäisempitasoonpuolestaanreseptiontaso.Raamatuntekstinvälityksellä
varhaisempitasonäkyyenemmäntaivähemmänselvästimyöhemmässä
24 Vrt.vonDobschütz1936,Vorwort:”Raamatuntulkinnan(Bibelauslegung)historiaonkäsitelty monipuolisesti, mutta se on vain yksi osa, ei kokonaisuus.” Raamattu ja länsimainen
kulttuuri -kirjan (2003) useat artikkelit tarjoavat välähdyksen Raamatun reseptiohistorian
monipuolisistamahdollisuuksista.Raamatunteologisentulkinnanhistoriasta,esim.Yarchin
2004.
25 Intertekstuaalisuudenkäsitettäselvennäntuonnempana.
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tasossa.Muttaonilmanmuutaselvää,ettäreseptiossanäkyymyösRaamatunvarhaisempitulkintaperinnejareseptioajanomatintressit.Tällaisessatarkastelussa”raamatullisuus”eikoskaanvoitarkoittaajonkinlaista
pitäytymistäpelkkäänRaamattuun.Pikemminkin”raamatullisuus”tarkoittaasitä,ettähenkilönesittämätnäkemyksetheijastavattavallataitoisellamyösRaamatustalöytyviänäkemyksiä–riippumattasiitä,tiedostiko
henkilöitsetämänheijastuksentaiei.

Intertekstuaalinenanalyysi
Intertekstuaalisenanalyysintarkoitusonpaikallistaaraamattukytkennät
eli ne tekstikohdat, joissa on Raamatun reseptiota. Tekstissä raamattukytkentävoiollahyvinkinerityyppinenjajoskuskytkennänolemassaoloeioleedesyksiselitteinen.Teksteistävoidaanlöytääainakinseuraavat
kytkentätyypit:
1.Avoinraamattukytkentä
  1.1.Täydellisettaiosittaisetlainaukset
  1.2.Jaeviitteet
  1.3.Viittausraamatulliseenteemaantaikertomukseen
  1.4.Valelainaukset,jotkaonesitettyraamatullisina
2. Muunnelmat
  2.1.Ilmaustenmuunnelmat
  2.2.Teemantaikertomuksenmuunnelmat
3. Nimet
  3.1.Henkilönimet
  3.2.Tehtävänimet(esim.apostoli)
  3.3.Paikannimet
4. Raamatullinentyyli(esim.parallelismi)
5. Raamattutaievankeliumikokonaisuutena
Avoinraamattukytkentäonuseinhelppotunnistaa,sillätekstissäselvästi
osoitetaankytkentäjohdantolauseilla,raamatunkohtaviitteillätaimuillayksiselitteisillätavoilla,esimerkiksi:”Raamatunsananiidenkohtalosta,jotkamiekkaantarttuvat,olitäyttynyt(IMoos.9:6;Matt.26:52;Joh.
ilm.13:10)”.26JoissaintapauksissakytkentääRaamattuuneisuoranaisesti

26 Polin1928,116.
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ilmoiteta,muttasanamuotoonselkeänraamatullinenjasevoiollalainausmerkkiensisällä.EsimerkiksiSuomenluokkasota-kirjassakommentoidaanironisestivalokuvaa,jossateloitettujenäärelläolevaupseeriasettaamiekkaansapaikoilleen:”Näkyyhänkuvassam.m.eräsvoittajaurho,
jokalieneeantanut’viimeisenvoitelun’eräälleuhrille,pistääkseensitten
’miekkansatuppeen’.”27
Kun kytkentää ei erikseen osoiteta esimerkiksi lainausmerkein, sen
tunnistaminenonvaikeampaa.Peruslähtökohtanavoidaanpitääsitä,ettäkytkentäpaikallistetaankielellisinperustein.Raamatullisenkielenerityispiirteetvoivatsynnyttäätekstiinerikoisenvaikutelman,mikätoimii
vihjeenä kytkennän olemassaolosta.28 Esimerkiksi O. W. Kuusisen outo
uhkaus valkoisen vallan hukkumisesta miekkaan (miten miekkaan voi
hukkua?)onselitettävissävainRaamatunvalossa(Matt.26:52).29Raamatullisetnimetonhelppotunnistaa:esimerkiksi”SodanMolok”,”Judaslohn” tai”Golgatatragedia” sisältävät ilmeisen kytköksen raamatunkertomuksiin.30
Epäselvissä tapauksissa voidaan hyödyntää intertekstuaalisuuden
käsitettä.31 Käsite saa tutkijasta riippuen eri merkityksiä, mutta karkeastiottaensevoidaanymmärtääkahdellatavalla,suppeassajaväljässämerkityksessä.Kunkirjoittajaluotekstiinsäkytkennänjohonkin
toiseen tekstiin, on kysymys intertekstuaalisuuden suppeasta merkityksestä.Väljä merkitys on kyseessä silloin, kun lukija kytkee tekstin
toiseentekstiinriippumattasiitä,onkojompikumpikirjoittajistaluonuttekstiinsäkytkentäävaiei.Intertekstuaalisuudenväljämerkityson
tutkimuksen lähtökohta, sillä raamattukytkentöjen paikallistaminen
perustuu luonnollisesti siihen, että tutkija havaitsee kytkennän mahdollisuuden. Tämä herättää jatkokysymyksiä sekä intertekstuaalisuuden suppeassa että väljässä merkityksessä: onko kirjoittaja halunnut
luodakytkennänjaonkojokumuunähnyttaiedesvoinutnähdätekstinkytkennänvalossa?
Intertekstuaalisuuden suppeaa ja väljää merkitystä havainnollistaa
hyvinkohtaMannerheimin23.helmikuuta1918pitämässäniinsanotussa

27
28
29
30
31

Suomenluokkasota,216.
Koivisto1998,30–33.
Kuusinen&Sirola1923,57.
Esimerkitonotettuseuraavista:Luhtakanta1938,31;Eliel1920,39n.1;Henkipatto1919,203.
Aiheestalyhyestijainformatiivisesti:Intertekstuaalisuus(1991).Intertekstuaalisuudensovelluksistaeksegetiikassa,ks.esim.Aichele&Phillips1995,Dunderberg1999jaSaukkonen2005,
50–55.
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miekantuppipuheessa.32Mannerheimvannoi,”ettenpanemiekkaanituppeen”ennenvoittoaSuomessajaVienanKarjalassa.SanamuotomuistuttaasilmiinpistävästiJeesuksenkehotusta”Panemiekkasituppeen”(Matt
26:52,KR1992).Kunkytkentäätarkastellaanintertekstuaalisuudensuppeassamerkityksessä,onhuomattava,ettäMannerheim–taioikeastaan
puheensuomenkielinenkirjoittaja33–eiolevoinutluodakytkentäämyöhempään käännökseen. Intertekstuaalisessa analyysissa onkin tärkeää
verratasanamuotojajuuriniihinkäännöksiin,joitareseptiohetkelläon
ollutsaatavissa.Vuonna1918käytössäolleissakäännöksissäkehotusoli
muodossa”Pistämiekkassiallensa”(KR1776jakäännösehdotus1859)tai
”Pistämiekkasitakaisintuppeen”(käännösehdotus1913).34Vuoden1913
nopeastikäytössäyleistynytkäännöslähestyymiekkavalansanamuotoa,
muttayhdenmukaisuuseiolelainkaanniinsilmiinpistäväkuinKR1992
perusteella voisi ajatella. Myös miekantuppipuheen kokonaisajatuksen
kannaltaolisioutoa,ettäMannerheimolisihalunnutproﬁloituaJeesuksenkehotuksenrikkojana.Jäljellejäälähinnäseteoreettinenmahdollisuus,ettäkirjoittajaolisihuomaamattamukaillutraamatullistailmausta.
Kytkentöjävoinimittäinsyntyämyöstahattomasti,silläRaamatullaon
ollutvaikutustasuomenkieleenjasuomalaisiinsananlaskuihin.35Edellä
esitetty kielellinen vertailu käytössä olleisiin raamatunkäännöksiin puhuukuitenkintätävastaan.
Kunasiaatarkastellaanintertekstuaalisuudenlaajassamerkityksessä,
tilanne on toinen. Vaikka Mannerheimin puheeseen ei olisikaan luotu
raamattukytkentää,kuulijatailukijavoitokinähdäsellaisen.Kytkennän
havaitseminen mahdollistaisi O.W. Kuusisen hengessä eräänlaisen vastatulkinnan,jossaMannerheimkulkisikohtiniidenkohtaloa,jotkaeivät
pistämiekkaansatuppeen.36Eiolekuitenkaanviitteitäsiitä,ettäjokuolisi
havainnut intertekstuaalisen vastatulkinnan mahdollisuuden. Ideologisestikohtanäyttääolleenmyöhemminkinongelmaton,silläMannerheim

32 Puhe kokonaisuudessaan esiintyy joissakin teoksissa ja se löytyy myös internetissä, esim.
http://www.uta.ﬁ/suomi80/v18v9a.htm.
33 Mannerheimitselausuivainlyhyensuomenkielisentervehdyksen,japuheenlukiylipäällikön
puolestaratsumestariHannesIgnatius(esim.Sihvo1919,26).Nähtävästityönjakoonvaikutti
Mannerheimintuolloinenkehnosuomenkielentaitojaonilmeistä,etteihänlaatinutpuheen
suomenkielistäasua.
34 Suomalaisistaraamatunkäännöksistä:Puukko1946jaNuorteva1992.
35 Koskenjaakko1942;Ikola1992.
36 PorvarillisenyhteiskunnanvastaisiasosialistisiaraamatuntulkintojaSuomessaesiintyijoennenvuotta1918(esim.Ehrnrooth1992,418–419,445,452–454)ja30-luvullaesimerkiksiPentti
Haanpäänteoksissa(Koivisto1998).
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palasisiihen1941kuuluisassamiekantuppi-päiväkäskyssään.Raamattukytkentäeisiisolekovinkaantodennäköinentaimielekästulkinta.
Joskuspelkästääntutkijannäkemäraamattukytkennänmahdollisuus
saattaa olla huomionarvoinen. Esimerkiksi käy Kaarlo Castrénin kirja
Punaisten hirmutyöt vapaussodan aikana (1926). Kirjansa johdannossa
Castrénkuvaakapinaamaanpetokselliseksijapäättääesityksensä:”Tätä
taustaavastaanjasenmukaanonarvosteltavapunaistenmiekkaantarttuminensekäheidänvapaussodanaikainentoimintansayleensäjaheidäntihutyönsäerittäin.”37Metaforinen”miekkaantarttuminen”herättää
huomiota: haluaako Castrén lukijan ymmärtävän, että edellä sanotun
valossa on arvosteltava myös punaisten miekkaan hukkuminen, toisin
sanoen heidän teloittamisensa? Kielellisesti raamattukytkentä on mahdollinen,joskaanseeiriitäosoittamaan,ettäCastrénonluonutkytkennän.38Metaforaamiekkaantarttumisestasaatetaankäyttäämyössilloin,
kunkirjoittajaeimitenkäänvoiajatellaJeesuksensanaamiekkaantarttujienkohtalosta.LauriPohjanpäärunoilisotarukouksessaan:”Tartuimme
miekkaan/vastahanvainoa,turmaa”.39Valkoisiinkuuluneentulevanpapinajatuseivoiollase,ettävalkoisetmyöshukkuvatmiekkaan.
Castrénintapauksessaraamattukytkennänmahdollisuusonkuitenkin
mielekäs.KirjaolivastineruotsalaiselleHjalmarBrantingille,jokaarvostelipunaistentuomioitajakommunisminvastaisiatoimiakohtuuttoman
ankariksi.40 Punaisten”hirmutöitä” kuvaten Castrén puolustaa ankaria
rangaistuksia, joten ajatus punaisten oikeutetusta miekkaan hukkumisestasopiihänenkirjaansa.Raamattukytkennänmahdollisuudennäkeminenauttoitekstinideologisensanomanjäljille.Castrénintapaustuo
esiinsen,ettäintertekstuaalisessaanalyysissajoudutaantoisinaantyytymäänpelkkäänraamattukytkennänmahdollisuuteen.Näinonerityisesti
silloin, kun kysymys on raamatullisten kertomusten ja ajattelumallien
toisinnoista. Esimerkiksi Kristus-hahmon paikallistaminen romaanista
onuseinkiinnilukijasta,41muttatutkijavoikysyä,auttaakokytkennän
näkeminenymmärtämääntekstiäparemmin.

37 Castrén1926a,17.
38 Ruotsinkielisessärinnakkaisteoksessakytkentäonkielellisestietäisempikuinsuomalaisessa
versiossa.Kirjoittamisaikanakäytössäolleissaraamatunkäännöksissä(1703,1917)oliverbin
lamba/nw(”tarttua”)käännöksenä”taga”,muttaCastrénilla(1926a,15)”gripa”.Uusimmassa
käännöksessä(2000)käytetty“gripa”tekeesamankaltaisuudensuuremmaksi.
39 Pohjanpää1920,13.
40 Branting1925.CastrénviittaaBrantinginväitteisiinsekäkirjanalussaettälopussa.Ks.myös
Paavolainen1966,17–18.
41 Envall(1985)hahmottaaongelmakenttäävalaisevasti.



Mitäonreseptio-javaikutushistoriallineneksegetiikka?

23

Toisinaan raamattukytkentä paljastuu vasta, kun yksittäinen lauselma ymmärretään osana laajempaa traditiota. Esimerkiksi yksittäisille
sankariuhrilauselmille ei useinkaan ole osoitettavissa täsmällistä lähtökohtaa Raamatussa. Kun lauselmia tarkastellaan pohtien sitä, mistä
syystätaistelussakaatuneistapuhutaanuskonnolliseenkulttiinliittyvän
uhriterminologiansanoin,päästäänsankariuhrikäsitystenraamatullisille
juurille–senlisäksi,ettäjuurialöytyymuualtakin.Myösraamatullinen
tyyli voi yllättävällä tavalla yhdistyä muualta tulleeseen ainekseen. EsimerkiksieverstiHaraldHjalmarsonuskoi,ettäSuomilähtisotaanluottaen ”kirjoittamattomaan, mutta harvoin rikottuun lupaukseen: ‘Auta
itseäsi,niinHerrammeauttaasinua.”42Hjalmarsoninmainitsemalupaus
eioikeastaanolekirjoittamaton:sepohjautuuMarcusTerentiusVarron
sanoihin ”dei facientes adiuvant” (De Re Rustica 1.1.4). Jumalten muuttuminen muotoon ”Herramme” (”Vår Herre”) on ilmiselvästi raamatullistajuurta.Tekstivoisaadamyöslaajemminraamatullistaväritystä.
Esimerkiksi Kaarlo Isomäen kirjaansa Henkipattona. Kärsittyä elämää
vapaussotammepäiviltälaatimatpäätössanatmukailevatilmiselvästivalituspsalmeja. Tekstistä on osoitettavissa kytköksiä useisiin yksittäisiin
raamatunkohtiin,muttavoimakkaimmintekstinraamatullisuuteenvaikuttaasenläpäiseväpsalmityyli:
 Sinäoletminutpelastanutvoimallisistavihamiehistäni,jotkaminuaväkevämmätolivat!
 Ahdistuksessani minä avuksi huusin Sinua, ikuinen Korkeuden
Henki!
 Sinulleminäavuttomuudessaniparuin!
 Annajälleensairaallesielullenirauha,puhdas,ylevärauha!Rikastutaraadeltuhenkeni!
 Otakorviisiminunhuutoni!Annaminullejälleenvaltamyrskyävänitseniyli!
 Hirveässäkuolonyössäniharhaillessaniojensinkätenikorkeuteen
tähtitarhojakohden.Sinätartuitminuunjaveditsyvyydenkuilusta,
petojenkidastaihmeelliseenpelastukseen!
 Käyn tuhatkertoja sielussani läpi elämäni kolkon ja karun erämaan.Kärsinsamattuskatniitäkerratessani.Elänkauhistavathetket
uudelleen!
 Ihmisetovatminullekäyneetvieraiksi.

42 Hjalmarson1919,348;Hjalmarson1920,296.
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 OlenkuinKain,kulkurijapakolainen.Turvaaeimissään!
 Sielunionautiojatyhjä,senonsortajanhävittävätulituhonnut
raunioiksi.
 Sydämenipakahtuusurustajatuskainahdistuksesta.
 Korkeanäkymätönvoima,jokamurhaajaintyötteitturhiksi,vainoojieniaskeleetharhaanjohdit,annaminullejälleenelämänrauha!43

Reseptio-javaikutushistoriallinenanalyysi
Reseptiohistoriallisessaanalyysissatutkitaan,onkoraamattukytkennöillä
ideologistamerkitystäkirjoittajantekstissäjajoson,millaisenmerkityksen kukin kytkentä saa. Raja intertekstuaalisen ja reseptiohistoriallisen
analyysinvälilläonliukuva.Castrénintekstinintertekstuaalisessaanalyysissajouduttiinjopohtimaansitä,mitenmahdollinenraamattukytkentä
istuukirjoittajanideologiaan.Intertekstuaalisenjareseptiohistoriallisen
analyysin ero on kuitenkin tavoitteessa. Intertekstuaalisessa analyysissa
perehdytäänideologiaanvainsiinämäärinkuinseonvälttämätöntäraamattukytkennän paikallistamiseksi. Reseptiohistoriallisessa analyysissa
kytkennänideologiantutkiminenonpäätavoite.Josintertekstuaalisessa
analyysissa on tehty huomioita kytkennän ideologisesta merkityksestä,
niitä voidaan reseptiohistoriallisessa analyysissa hyödyntää ja syventää.
Osalla raamattukytkennöistä ei ole ideologista painotusta, esimerkiksi
silloin,kunraamatullinenilmausontullutkiinteäksiosaksiyleiskieltäeikäsenraamatullistaalkuperääenääajatella.Toisaaltatällaisillakinilmaisuilla saattaa olla ideologinen painotuksensa. Esimerkiksi Raamatusta
peräisinoleva”esivalta”onmuuttunutyleiskieliseksi,joskinylätyyliseksi
käsitteeksi.Seonkuitenkinsäilyttänytmoraalisenluonteensajasilläperustellaan yleensä alistumisvaatimusta. Näin”esivalta” usein heijastelee
raamatullisiajuuriaanriippumattasiitä,onkokäsitteenkäyttäjätietoinen
näistäjuuristavaiei.
Reseptiohistoriallisessa analyysissa voidaan hyödyntää Kari Syreenin kolmen maailman mallia. Sen mukaan tekstin ymmärtämisessä on
huomioitava(1)tekstimaailma,(2)historiallinenmaailmaja(3)ideologinenmaailma.44SyreenionlaatinutmallinsaRaamatuntekstientutki-

43 Isomäki1920,140–141.
44 Syreeni1995,44–47ja1999.Mallinlyhytesittelypsykologiseeneksegeesiinsovellettuna:Merenlahti2005,392–394.SyreeninmalliperustuuhuomattaviltaosinPeterL.BergerinjaThomasLuckmannintiedonsosiologiaan(Berger&Luckmann2004[alkuteos1966]).
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mistavarten.SitävoidaankuitenkinsoveltaamyösRaamattuakäyttävän
jatulkitsevantekstinanalyysissa.(1)Tekstimaailmaonsekirjoitus,jossa
raamattukytkentäesiintyy.Tekstikontekstiluotietynasiayhteyden,jonkavalossakytkentääontarkasteltava.Samallaonsyytäkatsoamyösitse
kytkennänmuotoa:onkokirjoittajaluonutkytkennäntietoisestijaonko
kytkennänolemassaololukijalleyksiselitteinen?Edelleenvoidaankatsoa,
onkotekstissämuitasamankaltaisiakytkentöjäRaamattuuntaimuihin
teksteihin.Puhtaastitekstimaailmaankeskittymineneikuitenkaanriitä,
sillätekstiteiväteläirrallaanympäröivästätodellisuudesta.Niidensynty
onsidoksissakirjoitusajan(2)historialliseenmaailmaan.Tekstinymmärtämisenkannaltaonhuomioitavanehistoriallisettapahtumat,aatteetja
eri asioista tehdyt tulkinnat, joilla on merkitystä kirjoittajalle. Tärkeää
onhuomioidase,mitenRaamattuataitekstissäolevaaraamatunkohtaa
on kirjoitusaikana tulkittu. Tulkinnat tulevat esiin aikakauden muissa
kirjoituksissajahistoriantutkimuksessa.Tekstimaailmanjahistoriallisen
maailmanavullaonmahdollistaymmärtääraamattukytkennäntaustalla olevaa (3) ideologista maailmaa ja sitä kautta myös kytkennän yhtä
tai useampaa ideologista tarkoitusta. Hengellisessä kirjallisuudessa raamattukytkennöilläonuseinhartaudellinenfunktio.Kirjoittajavoimyös
vilpittömästikoettaaselvittääRaamatunkantaajohonkinasiaantaitavoitellaraamattutyylintuomiaesteettisiäarvoja.Näidenohellataisijasta
Raamatullaonuseinvallankäyttöönliittyväfunktio,mikäonseurausta
Raamatunarvovaltaisestaasemastamonissayhteiskunnissa.
KirjoittajavoiRaamatunavullaoikeuttaataituomitatiettyjäasioita
japyrkiänäinideologisestivaikuttamaanlukijoihinsa.Raamattukytkennöillävoidaanmyösyleisestiluodatekstillearvovaltainentaijopajumalallinen sävy. Toisaalta raamattukytkennöillä voidaan myös vastustaa
vallankäyttöä, erityisesti Raamattuun perustuvaa vallankäyttöä. Näin
vallanpitäjiä vastustetaan heidän omalla aseellaan, usein ironisesti. Esimerkiksi edellä mainittu Suomen luokkasota -teoksen selitys miekkaa
tuppeenlaittavastateloittajastaonvalkoisenSuomenironistakritiikkiä.
Raamatunpaikka-jahenkilönimiinliittyyvahvojajayleisestitunnettuja
mielleyhtymiä.Niidenavullakirjoittajanonhelppoilmaistaideologinen
kantansa.EsimerkiksiteloituspaikankutsuminenGolgataksiosoittaa,että
kirjoittajanmielestäpaikallateloitetutovatyhtäsyyttömiäkuinJeesus.45
Jos joku henkilö nimetään Juudakseksi, hänen petturuutensa vakavuus
onilmeinen.46 
45 Esim.Hytönen1918,172;Valli1922,18,35,40,41,59.
46 Esim.Henkipatto1919,82.
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Vaikutushistoriallinenanalyysikohdistuutapauksestariippuentekstimaailmaan,ideologiseenmaailmaantaihistorialliseenmaailmaan.TekstimaailmanosaltakysytäänRaamatunesteettisiävaikutuksia,esimerkiksi
tekstintyylipiirteisiin.Ideologisenmaailmanosaltapyritäänosoittamaan,
missämäärinraamattukytkennänideologiaonperäisinRaamatustaeikä
Raamatun käyttäjältä. Historiallisen maailman osalta kysytään, miten
Raamattuonreseptionvälityksellävaikuttanutympäröivääntodellisuuteen.Eioleyksiselitteistä,mitäRaamatullatässätarkoitetaan.Kutenedellätodettiin,reseptiohistoriallisestanäkökulmastavaintekstinjalukijan
yhteinenpanossynnyttäämerkityksen.Missämielessäsiisvoidaanpuhua
Raamatunvaikutuksesta?RäisänenkatsooRaamatunvaikuttavansilloin,
kunjokintulkinta(”reading”)ontulkitsijantilanteessauskottava(”plausible”). Hän nostaa esimerkiksi Origeneen, joka kastroi itsensä kohdan
Matt.19:12perusteella.RäisäsenmukaanOrigeneentulkintaeiollutaivan
epäuskottavajasiksiRaamatunvaikutustatässätilanteessavoidaanpitää
merkittävänä.Sensijaanoppimaallisenjahengellisenvallanerottelusta
ei ole uskottava seuraus perusteena käytetystä tekstistä itsestään (”text
itself ”)(Luuk.22:38).47
Josvaikutustaarvioidaansillä,mikälukijantilanteessaonuskottavaa,
joudutaantarkastelemaanlukijantilannettajasiirrytääntakaisinreseptiohistoriaan.Räisänenvälttäätämänedellyttämällätekstilletulkitsijasta
riippumattoman merkityksen. Esimerkiksi Luuk. 22:38 on epäilemättä
ollut monen lukijan tilanteessa täysin uskottava peruste kahden vallan
opille, mutta Räisänen olettaa, että teksti itsessään (”text itself ”) tekee
tulkinnanepäuskottavaksi.Tekstinitsensäkantamamerkitysonkuitenkinhankalakäsite,silläsiinäkinonlopultakysymysreseptiosta–tutkijan
tekemästätulkinnasta.Mikäsiisohjaatutkijantulkintaaniin,ettäsevoidaanerottaamuustareseptiostajamääritelläRaamatunvaikutukseksi?
Luzin mukaan Raamatun vaikutuksesta voidaan puhua silloin, kun
tulkinnalla on suhde alkuperäiseen, historiallis-kriittisesti määriteltyyn
merkitykseen.Häntarkentaa,ettäalkuperäinenmerkityseitarkoitayksittäisen raamatunkohdan merkitystä, vaan koko Raamatun sanoman
keskusta.Tämänlisäksitulkinnantuleeedistäärakkautta,mikänousee
keskeiseksi kriteeriksi.48 Koko Raamatun huomioiminen on sikäli perusteltua,ettäraamatuntekstinlukijatovatymmärtäneetlukevansayhtäkokonaistateosta.Tämäonkuitenkinreseptiohistoriallinenkysymys.

47 Räisänen2001,271.
48 Luz1994,70–74.Martin2006,165–169.
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YhtäkäänRaamatunkirjaaeiolealunperinkirjoitettuRaamatunkirjaksi. Kaanon, Raamatun kirjojen kokoelma on vakiintunut myöhemmin
ja näin ollen Raamatun kokonaisuuden huomioiminen on itse asiassa
tulkintatraditiota,eitekstinalkuperäinentulkintakonteksti.Luzinnäkemystä voi kritisoida siitäkin syystä, että Raamatun sanoman keskus on
varsinepämääräinentulkinnallinenseikkajasiisreseptioonliittyväasia.49
Siksiseeiolevaikutushistoriallisessaanalyysissakovinkaanhyödyllinen.
RakkauspuolestaanliittyyLuzillatekstienmoderninsoveltamisenohjenuoraksi:tekstejäontulkittavaniin,ettätulkintaoneettisestikestävää.
Tämäkinseikkakuuluureseptionalaaneikäautaerottamaanreseptiota
javaikutusta.
Eettinen painotus on kuitenkin toisella tavoin merkittävä. Tekstin
merkitys ei nimittäin synny vain tekstin ja sen lukijan vuorovaikutuksessa.Myöstekstinkirjoittajaansaitseetullahuomioiduksi.Tutkijanon
kuunneltava,mitäkirjoittajahaluaasanoa–myössilloin,kunseeivastaatutkijanomiaarvostuksia.Tässävoisipuhuajopakultaisensäännön
soveltamisesta(Matt.7:12;Luuk.6:31):jostahdotihmistenlukevantekstejäsiniin,ettäheetsivätsinunajatustasi,luesamoinmuidentekstejä.50
Tekstiinkiteytyyjotainsiitä,mitäkirjoittajahaluaasanoa.Osasiitäon
ilmeistä,osapaljastuuvasta,kunkirjoittajanjahänentilanteensahuomioidaan,osaehkäjääpimentoon.Raamatunvaikutuksenjareseption
erotteluperustuukirjoittajanviestin–sellaisenakuintutkijasenrekonstruoi–jalukijoidentulkintojenvertaamiseen.
Raamatunkirjoittajienviestiäeiainaolekovinhelppoajäljittää.Historiallis-kriittineneksegetiikkaonosoittanut,ettämonettekstiteivätole
yhdenkirjoittajanlaatimiavaanniilläsaattaaollatakanaanhyvinkinmonivaiheinensyntyhistoria.Vaikutushistoriallisenanalyysinlähtökohdaksi
onotettavatekstinviimeisinmuoto–juurisiihenhänreseptiokohdistuu.
Varhaisempisyntyhistoriaeikuitenkaanolemerkityksetön,silläsentunteminen auttaa ymmärtämään viimeisimmän kirjoittajan (tai toimittajan)intentioitahänenmuotoillessaantekstiä.Toinenkirjoittajanviestin
rekonstruoimiseenliittyväongelmaonse,ettärekonstruktiotaonusein
mahdotontaosoittaatäysinvarmaksi.Osaksitämäjohtuusiitä,ettäkirjoittajasta henkilönä on vaikea tietää mitään muuta kuin se, mitä hän
onkirjoittanut.Toiseksijotkuttekstilajit,erityisestirunousjavertaukset,

49 SamallatavoinLuomanenjaHakola(2006,620–621)arvioivatkanonistakritiikkiä.Luz(1994,
71n.34)irtisanoutuukanonisestakritiikistäjakorostaa,ettähäntarkoittaatulkitsijankäsitystäasiasta.Tällainenkinkriteerionkuitenkinerittäinepämääräinen.
50 Vrt.Syreeni1995,15jaMerenlahti&Thurén2004,104.
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ovat jo lähtökohdissaan monimerkityksisiä. Tekstien syntyhistoriallisen
tilanteen oivaltaminen ja asiayhteyden tarkkailu rajoittavat kuitenkin
merkitysvaihtoehtojaratkaisevasti.51Raamatunkirjoittajienviestieikoskaansiirryreseptioonsellaisenaan.Osavoijäädäniinpiiloon,etteireseptiossaedeshuomatasitä.LisäksireseptioonuseintapahtunutRaamatun
tekstinsyntyhistoriallisestatilanteestapoikkeavassaympäristössä,jolloin
kirjoittajanviestistäonpakostakinkarsiutunutelementtejä.Vaikutushistoriallisessa analyysissä ei usein olekaan mielekästä kysyä, vaikuttaako
Raamattureseptiossavaiei,vaanmissämäärinreseptiokantaaRaamatun
kirjoittajiltaperäisinoleviaelementtejä.
Raamatun vaikutus voidaan hahmottaa kolmessa kategoriassa. Ensimmäisessä kategoriassa Raamatulla ei näytä olevan vaikutusta. Raamatullinen sanamuoto kantaa uutta sisältöä eikä edes muodollisella
liittymisellä Raamattuun ole mitään merkitystä. Kirjoittaja esimerkiksi
käyttäähuomaamattaanraamatullistakieltätäysinuudessamerkityksessä eivätkä lukijat/kuulijatkaan ole kiinnittäneet siihen huomiota (sikäli
kuinvastaanottajienreaktioitavoitodentaa).Toiseenkategoriaankuuluu
Raamatun legitimoiva vaikutus. Tällöin Raamatun avulla puolustetaan
toimiataitapahtumia,jotkatapahtuisivatmyösilmanRaamattua.Toisin
sanoenRaamattuoikeuttaaasioita,joidenvarsinaisetsyytovatmuualla.
Tämäonvarsintavallista.Legitimoivallavaikutuksellaonkuitenkinmerkitystäsikäli,ettäseantaauskonnollisen,moraalisentaipsykologisenvalmiudenhyväksyäjoitakinasioitajatoimianiidenpuolesta.52Itseasiassa
Raamatunarvovaltaannojaaminenonvoinutollahyvinkintärkeää,jotta
jokinmuillaperusteillaomaksuttuideologinennäkemysonsaanutkonkreettisenseurauksenhistoriallisessamaailmassa.Tämänvuoksisiirtymä
kolmanteen kategoriaan, Raamatun vahvaan vaikutukseen, on liukuva.
Vahvasta vaikutuksesta voidaan puhua silloin, kun jokin asia tapahtuu
nimenomaanRaamatunvaikutuksestajaasiaaeiolisitapahtunutilman
Raamattua.
Käytännössäkategoriatovatlähinnäheuristinenapuneuvo.Useinon
vaikea sanoa, mihin kategoriaan jokin yksittäinen tekstikohta kuuluu.
Esimerkiksi Paavalin esivaltaopetusta (Room. 13:1–7) käsittelevässä luvussakäyilmi,ettäPaavalintekstikohtamuodostiperustanjokapojanja
-tytönrippikoulussaulkoaoppimallekatekismuksenesivaltaopetukselle.
Tämäoppimyösvaikuttiihmistennäkemyksiinjasitäkauttanäkemyk-

51 Räisänen2001,271n.30.
52 Räisänen2009,163.Ks.kuitenkinRäisänen1997,158ja2001,271.
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siin kapinasta. Mutta missä määrin se vaikutti tehtyihin ratkaisuihin?
Olikokysymyslegitimoivastavaiperätivahvastavaikutuksesta,kunuskonnollinen taipalsaarelaismies osallistui oman pitäjän miesten ampumiseenvedotenesivallanasemaan?Jonkunmuunkohdallavoisiselvemminpuhualegitimoivastavaikutuksesta.Tällaisessapohdinnassaonkyse
siitä,mikäosuusRaamatullaolimuidenideologistentekijöidenrinnalla.
Muttaonmyösmahdollistakysyä,mikäRaamatustavaikuttijamikäei.
Tähänvastatessakiinnitetäänhuomiosiihen,mitäRaamatunkohtiaja
teemojareseptiossaenitenvälittyi.Tämäntutkimuksenperusteellaniitä
olivatapokalyptiikka,esivaltaopetus,talioperiaatejaJeesukseenliittyvät
uhrikäsitykset.

Reseptio-javaikutushistorianteologinenrelevanssi
Eksegetiikan historiallista paradigmaa on arvosteltu siitä, että se jättää
Raamatuntekstinomansyntyaikansavangiksi.Tämänajattelunmukaan
modernilukijaeivoikokeatekstiämerkitykselliseksiomassaajassaan.Arvostelueiolevaillaperääjaseonsaanutpuoltajiamyöshistoriallis-kriittisen eksegetiikan harjoittajilta, esimerkiksi Ulrich Luzilta, kuten edellä
on käynyt ilmi. Toisaalta on teologisesti vaikea ajatella, että Raamatun
tekstiensyntyhistoriallinenkonteksti,”alkuperäinen”merkitysjatekstien
kuvaamientapahtumienhistoriallisuusolisivatvaillamielenkiintoa.Kysymys historiallisesta totuudesta on jo Raamatussa eikä se milloinkaan
ole ollut merkityksetön kristinuskossa.53 Ranskalainen historioitsija ja
historianﬁlosoﬁMarcBlochjopatoteaa:”Kristinuskoonhistorioitsijoidenuskonto.”54DaleB.Martintoteaa,ettäedelläesitettyajatushistoriallis-kriittisen raamatuntutkimuksen teologisesta oikeutuksesta perustuu
”historian”kahteenerimerkitykseen.Hänottaaesimerkinkristologiasta.
MartininmukaanKristukseninkarnaatiotapidetäänkyllähistoriallisena
tapahtumana, mutta ei siinä mielessä, että se voitaisiin historiantutkimuksenkeinoinosoittaatodeksitaiepätodeksi.55Martiniavastaanvoidaankuitenkinhuomauttaa,ettäinkarnaationhistoriallisuuskinkyseenalaistuisi, mikäli Jeesus Nasaretilainen osoittautuisi epähistorialliseksi
henkilöksi. Esimerkki osoittaa, ettei historiallis-kriittinen tutkimus voi
ollateologisestimerkityksetöntä.
53 Luomanen&Hakola2006,615–616.
54 Bloch2003,60.
55 Martin2006,13–14.
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Teologinen ongelma ei ole historiallisessa paradigmassa, vaan siinä,
ettäparadigmaaontavallisestisovellettuvainRaamatunsyntyprosessin
tutkimiseen. Reseptio- ja vaikutushistoriassa voidaan tarkastella Raamattuasenmyöhemmissäkäyttökonteksteissa.Tällaisentarkastelutavan
hyötyonsiinä,ettäseavaanäkymänRaamatunjatkuvaanmerkitykseen
historiassa.Toisaaltatällainennäkökulmaottaamyösperinteisenhistoriallis-kriittiseneksegetiikanvakavasti.Vaikutushistoriallinenanalyysihan
lepääsenpäällä,mitätekstistävoidaanhistoriallis-kriittisentutkimuksen
keinoinsanoa.Teologisestanäkökulmastavoidaankuitenkinkysyä,jääkö
Raamatuntekstilopultamyösreseptio-javaikutushistoriallisessaeksegetiikassamenneisyydenvangiksi.Eiköliikkumatilaoleainoastaanlaajentunut tekstin syntyhistoriallisesta kontekstista reseptiohistorialliseen
kontekstiin?Näintietyssämielessäonkin.Reseptio-javaikutushistorian
tehtävä on ainoastaan deskriptiivinen, kuvata Raamatun reseptiota ja
vaikutusta.
Deskriptiivinentyöskentelytuottaakuitenkinteologisestimerkittävän
havainnon:Raamatuntekstinmerkitysonainasidoksissakunkinaikakaudenjakulttuurinhistorialliseenkontekstiin.Raamatunsyntykontekstista
onkiteytynytjotakintekstiksijatätäsyntykontekstiavoidaantarkentaa
historiallis-kriittisentutkimuksenkeinoin.Myöhemmällelukijallekaikki
tekstinsisältämätmerkitykseteivätolerelevanttejaeikähänuseinedes
olekaikistaniistätietoinen.Toisaaltalukijaantaaomastakontekstistaan
käsintekstillemerkityksiä,joitasiinäeiaiemminolisivoitunähdä.Näin
Raamatun tekstien merkitys ikään kuin rikastuu ajan kuluessa. Björn
Vikströminmukaantämäeioleongelmavaanvälttämättömyys:”Jokainentulkitsijaantaaosuutensareseptiohistoriaanjaonsitentraditionvälittäjä.Muttatraditionvälittäjinämeidäneitulesuuntautuasiihen,että
hoidammereliikkejä–toisinsanoenarkistoimmejotakinkuolleitajäänteitäsellaisesta,jokaonkerranolluttäynnäelämää–vaanettäpidämme
tekstitelävinäjatkuvassadynaamisessatulkintaprosessissa.”56Onselvää,
ettätätätaustaavastenonvaikeapuhuaRaamatunsanomastataiRaamatunnäkemyksestäjonkinlaisenamuuttumattomanatotuutena.Vaikka
Raamattupysyykinsamana,57sensanomastatehdytsovelluksetmuuttu56 Vikström2005,124.
57 Väitepäteetokivainyleisellätasolla.TekstikritiikintulostenseurauksenaRaamatuntekstiyksityiskohdissaanmuuttuu.MyöskäsitysRaamatunkaanoninlaajuudestaonvaihdellut,mikä
niinsanottujenVT:napokryﬁkirjojenosaltaontunnettua.Vähemmäntunnettuaonse,että
ensimmäisessäsuomalaisessakirkkoraamatussa(1642)Heprealaiskirje,JaakobinjaJuudaan
kirjeetsekäJohanneksenIlmestysonLutherinratkaisujenmukaisestirajattukaanoninulkopuolelleUudentestamentinapokryﬁkirjoiksi(Kiilunen2008,59;Pottonen2008,78–79).
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vat.Käytännössätämätarkoittaasitä,ettäkäsitysRaamatustakristillisen
opin normina vaatii tarkennuksen: Raamattu on normi siinä mielessä
kuinkukinaikajakukinlukijaymmärtääsensanoman.
Kunoivalletaan,mitenratkaisevastilukijavaikuttaatekstinmerkityksen syntyyn, on mahdotonta kätkeytyä Raamatun auktoriteetin taakse
kuinAadamlehvästöön.Lukijanonkannettavavastuunsa,sillähänaina
valikoi ja painottaa Raamatusta joitakin puolia samalla, kun toiset jäävätvähemmälle.Lukijanvarassaonmyösse,mitenhänjäsentäätodellisuuttaRaamatunavulla.Kaikellatälläonuseinmyösvaikutustamuihin
ihmisiin. Kysymys on siis lukijan etiikasta: mitä arvoja, ideologioita ja
uskonnollisia näkemyksiä hän edistää Raamatun avulla?58 Tätä ei pidä
ymmärtääniin,ettäRaamattuolisivainlukijansapuhetorvi.Myöstekstilläonoma,välttämätönosuutensamerkityksensynnyssä.Merkitysei
kuitenkaanvälityyksisuuntaisestiRaamatustavaansesyntyylukijanja
tekstin kohtaamisessa. Teologisesti tämä tarkoittaa luopumista Raamatunmuuttumattomastatotuudestajaelävänsananlöytymistä.
Tämä tutkimus näyttää sen, miten Raamattu oli elävää sanaa sisällissotaan liittyvässä ideologisessa keskustelussa. Raamattu oli elävä sen
käyttäjienantamillaehdoillajaheidänlähtökohdistaan.Poliittis-ideologisten vakaumusten lisäksi heidän raamatunkäyttöään sääteli myös se,
mitenheolivatoppineetymmärtämäänkäyttämiäänraamatunkohtiaja
Raamatunluonnettayleensäkin.

KirkonjaMarxinvälissä.
RaamattuSuomessa1900-luvunalussa
TaipalsaarellaoliAarniVoipionensimmäinenpapinvirka.HänetolivihittypapiksiSavonlinnassa11.kesäkuuta1918.Pappisvihkimyksenjälkeisillä
kahveillapiispaOttoImmanuelCollianderneuvoiuusiapappeja:”Hyvät
veljet,koettakaanytunohtaakaikki,mitäteilleonopetettuHelsingissä,
jalukekaatästälähtienvainRaamattua.”59Muodollisestakunnioituksesta
Voipio piti suunsa kiinni, mutta hän edusti toista sukupolvea ja toista
teologista näkemystä.Voipion ja Collianderin näkemyksiin tiivistyi papistossa1900-luvunalussavallinneidenraamattunäkemystenero.Kirkol-

58 Raamatuntulkinnanetiikasta,esim.Patte1995.Lukijankäsissäonlopultamyösse,mitenhän
eettisestiarvioiRaamattua.Raamatuneettisestäkritiikistä:Räisänen2000aja2001a.
59 Voipio1960,108.
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linenraamattukäsityseiollutyksijayhtenäinensuure.MuttaRaamattu
eiollutvainpappienRaamattu.Senjälkeen,kunreformaatioantoiRaamatunkansankäteen,papistollaeiollutenääraamatuntulkinnanmonopolia.KansalukiRaamattuaomastanäkökulmastaaneikäseainaollutse
näkökulma,jotakirkkotarjosi.60Tämänäkökulmaeroolitullutkaikille
ilmeiseksiviimeistäänsenjälkeen,kunsosialismisaapuijahaastoi–kaikenmuunlisäksi–myösraamatuntulkinnan.Muttahaastajiaolinoussut
joporvarillistenliberaalienkinjoukosta.
PerusteellinenkuvaRaamatunasemastaSuomessaautonomianajan
lopussajaitsenäisyydenalkuvuosikymmeninävaatisiomanreseptiohistoriallisentutkimuksensa.Tämäntutkimuksentaustaksiriittääkuitenkin
yleisempikatsaus.Sealkaateologiennäkemyksistä,jotkakirkonkautta
asettivateräänlaisenlähtökohdan.Tästäedetäänhaastajiennäkemyksiin
jalopultatarkastellaanmuutamanesimerkinkauttaniitämielikuvia,joitaRaamattuunsisällissodanideologisessakamppailussaliitettiin.Samallasiirrytäänulosteologienjapuolueideologienmaailmasta.

Biblisismistäkohtihistoriantajua
1900-luvun alkaessa kirkon virallisissa äänenpainoissa kuului voimakkaastiniinsanottubeckiläinenbiblisismi.Kaksikirkonneljästäpiispasta
edusti leimallisesti beckiläisyyttä: arkkipiispa Gustaf Johansson ja VoipionpapiksivihkinytColliander.SekäJohanssonettäCollianderolivat
suorittaneetopintojaSaksassa,edellinenTübingenissäitsesuuntauksen
oppi-isän Johann Tobias Beckin johdolla. Colliander puolestaan kulki
suoraviivaisemminjajyrkemminoppi-isänsäjäljissä.61Beckinteologiassaoikeallaraamattunäkemykselläolikorostettumerkitys.62HänenmukaansaJumalanilmoitusymmärrettiinvainjaainoastaanRaamatunperusteella.MitäänmuutakauttaJumalastataihänentahdostaaneivoitu
saadatietoa.Näkemysolisikälijyrkkä,ettäkristinuskossaontavallisestitunnustettumyösniinsanottuyleinenilmoitus.Näintekimyös1893
hyväksyttyja1920-luvullekäytössäollutluterilaisenkirkonkristinoppi:
”Jumalaonilmoittanutitsensäluomisentöissä,kansojenjohdatuksessa
jaomassatunnossamme,muttaerittäinkinpyhässäraamatussajaPojas60 Vrt.Räisänen2003,168.
61 JohanssoninjaCollianderinteologisistanäkemyksistä:Murtorinne1986,157–173.
62 Seuraava esitys Beckin teologiasta seuraa pääosin Sentzken (1949, 43–60) ja Murtorinteen
(1986,135–136)tutkimuksia.



KirkonjaMarxinvälissä.RaamattuSuomessa1900-luvunalussa

33

saan,JeesuksessaKristuksessa,jokaonJumalanolennontäydellinenilmestys”.63Selvääkuitenkinoli,ettäbeckiläisessäteologiassaRaamatunasema
korostuijaseneräsilmentymäoliCollianderinneuvouusillepapeille.
Beckiläisyyden jyrkkä pitäytyminen Raamattuun oli myös hermeneuttisessa kysymyksenasettelussa jyrkkää. Raamatun ymmärtäminen
saiperustuavainjaainoastaanRaamattuun.Kysymysinhimillisenymmärtämisenvaikutuksestaraamatuntulkinnassaohitettiintaioikeammin
torjuttiin. Raamattua ei saanut sekoittaa inhimilliseen viisauteen. Edes
kirkontraditiotaitunnustuseisaanutnoustahermeneuttisenprosessin
taustaksi.Beckajatteli,ettäRaamatussavaikuttiJumalanHenkijavain
HengenvaikuttamanaihminenymmärsiRaamattuaoikein.Jokainenyksittäinenraamatunkohtaolijonkinraamatullisenteemanosa.Raamattua
olisiisselitettäväRaamatulla–javainRaamatulla.Tämäeikuitenkaan
tarkoittanut yksittäisen raamatunkohdan tekstikontekstia vaan temaattista,teologisempaakokonaisuutta.Tällaisiatemaattisiakokonaisuuksia
beckiläisetarvelivatlöytyvänpelkälläRaamatunlukemisella.
KäytännössäRaamatunulkopuolisentulkintahorisontintorjuminen
johti hyvin pitkälle totuttuun ja perinteiseen kristinuskontulkintaan.
Raamattualuettiin–vaikkasitäeitunnustettu–omanajanjakirkollisen
perinteensilmälasienläpi.Näinbeckiläinenbiblisismisaikonservatiivisensävyn.Toisaaltaomantulkintataustankiistäminensaattoiyksittäisissätapauksissajohtaavarsinvilleihintulkintoihin,joistapiispaCollianderiltalöytyikirkkaitaesimerkkejä.KaleviToiviainenarvioi,ettäColliander
biblisistiseen tapaan eristi ”yksityisen raamatunlauseen historiallisesta
yhteydestäänjakäyttisitänäennäisenraamatullisesti,muttatodellisuudessasensisällöstäpoiketen”.64Reseptio-javaikutushistoriallisestanäkökulmastatätäeitosinvielävoipitäämitenkäänerityislaatuisenapiirteenä.ToisessaajassajakulttuurissakirjoitetunRaamatuntekstiäeikoskaan
voida soveltaa niin, ettei sitä irroteta historiallisesta asiayhteydestään.
Hermeneuttisessaratkaisussaanbeckiläinenbiblisismiolikuitenkinerityisensokeatulkinnanosuudelle–japäästisitentulkinnallisenelementinkritiikittömästivalloilleen.Beckiläisetkylläesiintyivätraamatullisina,
heitäjopakutsuttiintoisinaan”raamatullisensuuntauksen”edustajiksi,
muttatämäonymmärrettäväteologiseksitaiideologiseksiväitteeksi.Tosiasiassaheolivatomanaikansajaymmärryshorisonttinsavarassasiinä
missäkaikkimuutkin.

63 SuomenEvankelis-LutherisenKirkonKatekismus27(3§).
64 Toiviainen2005,184;vrt.myösesim.231ja270.
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Tuskin yllättää, että Colliander vastusti tuolloin yliopistoteologian
kauttapapistonpiiriinkinlevinnyttähistoriallis-kriittistäraamatuntutkimusta.65Juurihistoriallis-kriittisentutkimuksenkauttahermeneuttisen
kysymyksenasettelun tarve tuli ilmeiseksi. Paljastuihan sen myötä, että
Raamatunkirjoittajatelivätmonintavointoisenlaisessakulttuurisessaja
maailmankatsomuksellisessaaikakaudessakuinRaamatunmyöhemmät
lukijat. Suomessa uusi tutkimussuuntaus levisi kuitenkin maltillisessa
muodossa. Tämä johtui yleensä siitä, että nimekkäimmät suomalaiset
eksegeetitpitivätetäisyyttäniinsanottuunuskonnonhistorialliseenkouluun,jokaolivalmisnäkemäänRaamatussamuistauskonnoistatulleita
vaikutteita.Vaikutteiden näkemistä pidettiin kristinuskon erityislaadun
kyseenalaistamiselta.VanhantestamentineksegetiikanprofessoriArthur
Hjelt ja hänen seuraajansaAntti Filemon Puukko olivat tässä keskeisiä
vaikuttajia. He katsoivat, ettei historiallis-kriittinen raamatuntutkimus
oikeinymmärrettynäuhannutkirkonuskoa.KunHjeltkommentoiSaksassa kuohunutta uskonnonhistoriallista Babel-Bibel-kiistaa, johon itse
Saksankeisarikinoliottanutosaa,hänottiselvästietäisyyttäradikaaleihinjohtopäätöksiin.66Suomalaiseksegeettienkannanotoissaolimukana
myösaimoannospuhdastakirkollistavarovaisuutta,mikäkäyilmiAarni
Voipionjatko-opintosuunnitelmistakin.Voipiopäättialoittaatutkimuksenvarhaiskristillisenetiikanalalta–hännäethalusivälttääkristilliseen
oppiinliittyviäkysymyksiäniidentulenarkuudentakia.67
Uskonnonhistoriallinen tutkimus rantautui kuitenkin Suomeen viimeistään Rafael Gyllenbergin hahmossa. Gyllenbergin väitöskirja poiki
kantelunPorvoontuomiokapituliin,muttakantelueikoskaanjohtanut
viralliseenkäsittelyyn.Historiallis-kriittinenraamatuntutkimusolitullut
jäädäkseen.Beckiläinenbiblisismisensijaankuihtuiitsenäisyydenalkupuolellapois.Raamattunäkemystenmuutosolikytköksissäyleisempään
teologisenilmapiirinmuutokseen.Avautuminenyhteiskunnallisiinkysymyksiinjaaiempaaaktiivisempioteolinuoremmallepapistolleominaista
joautonomianajanlopulla.68Tämämyöslähensikirkkoaporvarilliseen
liberalismiin,jonkakirkko-jauskontokritiikkiolijoitsenäistymisenalla
alkanutvaimentuajajokakäytännössäloppuisisällissotaan.Olihanso-

65 Toiviainen2005,178–180.Seuraavaesityshistoriallis-kriittisenraamatuntutkimuksenvarhaisvaiheistaSuomessaperustuuMurtorinteen(1986,209–228),Peltosen(1992,36–53)jaRäisäsen
(1992,101–103)selontekoihin.
66 Hjelt1903.Saksalaisestakeskustelusta,ks.Johanning1988.
67 Voipio1960,116.
68 TästäperusteellisestiVeikkola1980.Ks.myösLuukkanen2009,47–51.
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tatehnytkirkostayhdenvalkoisenSuomentukipylvään.Aiemminkirkkoonjauskontoonkriittisestisuhtautuneidenliberaalienmuutostakuvaa
L.Onervanlausunto,jonkamukaansotaavasisilmäthavaitsemaanmiten
kansavielätarvitsi”kirkonterveellistäalkeiskoulua”.69Jakansamyöskävi
tätä”alkeiskoulua”.KäytännöllisestikatsoenkaikkisuomalaisettutustuivatRaamattuuntavallataitoisellarippikoulussajajumalanpalveluksissa,
muttaRaamattuuntutustuminensävyttyikirkollisellatulkintaperinteellämyöskoulussajaitsenäisessälukemisessa.Kirkollaeikuitenkaanollut
enää monopolia. Raamatunlukijan kirkolliseen ymmärryshorisonttiin
olisosialisminhahmossaastunuthaastaja.

SosialistinenRaamattu
Uskonto-jakirkkokritiikkijäisodanjälkeenenimmäkseensosialisteille,
joillaolisiihenvahvatideologisetperusteet.JussiPikkusaarioneritellyt
kritiikistä neljä ulottuvuutta: antiklerikaarisuus, antikristillisyys, naturalismijavaatimusyhteiskunnallisestakatsomuksenvapaudesta.70Sikäli
kunRaamattutuleePikkusaarenkuvauksessaesiin,senäyttääkytkeytyneenkristillisenopinkritiikkiin.Raamattuaeimitenkäänohjelmallisestierotettuopista,muttakritiikinpainopisteonselvästijälkimmäisessä.
Oppisaatettiinesittäänuijana,jokasaarnatuolissavarjostipapinjärkeä
ja–Raamattua.71Tämätarkoittiperinteisellekirkonopetuksellevaihtoehtoista tapaa ymmärtää Raamattua. Siinä on tiettyä analogiaa kirkolliseen keskusteluun historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksesta, joka
perinteellisemmin ajattelevien mielestä uhkasi totuttuja opillisia näkemyksiä.Kirkollisissalausunnoissaesiintyikinpelkoasiitä,ettäkeskustelu
historiallis-kriittiseneksegetiikantutkimustuloksistaeijäisivainkirkon
teologienkeskuuteen,vaanleviäisikirkon-jauskonnonvastaiseenpropagandaan.72Näinkävikin.KirkkainosoitustästäolisaksalaisensosialistisenteoreetikonKarlKautskynkirjaKristinuskonalkuperä,jokajulkaistiin
suomeksi1909.Kautskyolikeskeinenideologinenvaikuttajasuomalaisessasosialismissaennensisällissotaa.73

69 Helsingin sanomat 19.5.1918 (”Ihanteet ja todellisuus”).Asenteiden muutoksista: Kena1979,
65–73.
70 Pikkusaari1998,95–126.
71 Pikkusaari1998,106.
72 Peltonen1992,40,42,44
73 Rinta-Tassi1986,19.
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Kautskyperustitutkimuksensamarxilaiseenhistoriakäsitykseen,jonkahänkatsoitakaavanobjektiivisuuden.Hänkiinnittipaljonhuomiotaantiikinyhteiskunnantaloudellisiinolosuhteisiin,muttaottisamalla
huomioon myös eksegeettisen tutkimuksen.74 Kautsky torjui sen käsityksen, että historiaa olisi tarkasteltava ensi sijassa poikkeusyksilöiden
–esimerkiksiJeesuksen–vaikutuksenkautta.Eksegeettisiintutkimuksiin
vedoten hän väitti, ettei Raamatun perusteella Jeesuksesta voida tietää
paljoakaan.Sensijaanyhteiskunnallisetjataloudellisetolosuhteetauttoivathänenmielestäännäkemään,mitenjamiksivarhaiskristittyjenkuva
Jeesuksestamuodostuisellaiseksikuinsemuodostui.Kautskyhalusikin
tarkastellakristinuskonkehitystäsellaisenakuinseavautuuerilähteitten,
myösRaamatunvalossa.Historiallis-kriittistätutkimustasoveltaenhän
löysiRaamatustaeriikäistäainesta,joidenhänkatsoiilmentävänkristinuskonerikehitystasoja.
KautskytaustoittaakristinuskonsyntyäesittelemälläRoomankeisariajanyhteiskunnanjajuutalaisuudenkehityksen.Vastanäidenlaajojen
taustalukujenjälkeenhänryhtyytarkastelemaankristinuskoa,jokahänen
mukaansa syntyi kaupunkiproletariaatin keskuudessa. Alkukristillinen
seurakuntatunsiluokkavihaajaryhmittyiyhteisössäänkommunistisesti.
Jeesusolikapinallinen,jokasosiaalisenamessiaanavetosimyöspakanoihin.Muttapakanamaailmaanlevitessäänkristinuskoryhtyimyöstavoittelemaanvalanpitäjiensuosiotajaalkukristillinenkommunismitaantui.
Lopultakirkkomuuttuialkuperänsävastakohdaksi,hallitsevienluokkien
etujenajajaksi.Kautskynarvionmukaankristinuskokehittyisiistavalla,
jonkasosialismitulisivälttämään:
Sensijaanettänousevankristinuskonaikaonsynkimmänhenkisen
taantumisen,mitänaurettavimmantietämättömyydenjamitätyperimmäntaikauskonnopeaankasvamisenaika,sensijaanonnousevan
sosialismin aika luonnontieteitten mitä loistavimman lisäytymisen
aikasosialidemokratianvaltaamissakansanjoukoissa.75
KautskylleoliominaistatarkastellaRaamattuahistoriallisenadokumenttina, ei maailmankatsomuksellisena normina. Johdonmukaisena tällainen tarkastelutapa oli epäilemättä ominaista vain teoreettisesti valveu-

74 Kautskyn yhteiskunnallisia olosuhteita painottavalla tutkimustavalla on silmiinpistäviä yhteyksiämoderniinsosiaalitieteitähyödyntävääneksegetiikkaan(Chapman1995).
75 Kautsky1909,545.
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tuneimpiensosialistienkeskuudessa,joskinselevisiesimerkiksilehtien
välityksellä laajemmankin yleisön keskuuteen.76 Käytännössä sosialistit
saattoivatkäyttääRaamattuaomienkäsitystensätulkkina–olihanRaamatulla suomalaisessa yhteiskunnassa yleisesti tunnettu ja tunnustettu
asema.Tämänäkyityöväenliikkeenjulkaisuissaraamatullisiaaiheitahyödyntävinärunoinajakertomuksina.77Kansanomaisellatasollasosialismi
saatettiinkokeakristinuskonkaltaisenamessias-japelastusnäkynä,jonka
raamatullisetelementitonhelpostinähtävissä.78Eikätämäollutainaniin
kansanomaistakaan. Hyvä esimerkki on Irmari Rantamalan Työmieslehdessäjulkaisemapääsiäiskirjoitus,jotaJuhaniAhonimittääironisesti
pääsiäissaarnaksi.79Rantamalasuhtautuusosialisminideologianmukaisestiuskontoon,jaraamattukytkennätovatselkeänkriittisiä.Raamattu
oliRantamalalle–kutenhäneräässämyöhemmässäkirjoituksessaansanoo –”tarukirja”.80 Raamatun vaikutus näkyy kuitenkin siinä, että hän
maalaatyöväenluokastakuvanKristuksena,jokavuodattaaverentulevan
vapautuksensajaylösnousemuksensapuolesta.Raamatullinenkuvamaailmakääntyisiismyösateistisensosialistinkäyttöön.
Itseasiassaonkyseenalaista,mitensyvällisestisosialisminuskonnonvastaisetnäkemyksetlopultavaikuttivat.Vuodesta1923alkaenolimahdollistajättäytyäkokonaanuskonnollistenyhteisöjenulkopuolelle,mutta kirkosta eroaminen jäi silti laimeaksi. Sosialistien ideologinen eliitti
jajopavoimakkaanuskontokriittisiänäkemyksiäedustaneethenkilötkin
jäivät yleensä kirkkoon.81 Toisaalta kirkosta eroaminen ei suinkaan tarkoita yksioikoisen kielteistä suhdetta Raamattuun. Tältä kannalta kirkostaeronneenSDP:nkansanedustajaVäinöHakkilanpuheenvuoroon
kiinnostava.82KeskustelussapunavankienarmahduksistaHakkilareagoi
kokoomuksenpappisedustajanWilhelmiMalmivaaranpuheenvuoroon.
KunMalmivaaraolisuhtautunutarmahduksiintorjuvasti,Hakkilaluki
vastaukseksi suoria otteitaVuorisaarnasta ja muistutti viimeisestä tuo-

76 Esimerkiksi7.4.1918Työmiesselostaaartikkelissaan”Uskontopuoluepyyteidenpalveluksessa”,
mitenMooseksenlakivarmistiomanaaikanaanluokkajaon.Samastasyystäkansakoulussa
onsuurimmattuntimäärätvarattuuskonnolle,artikkelissaselitetään.
77 Pikkusaari1998,103–104.
78 Ehrnrooth1992,44–48.
79 Työmies31.3.1918(“Omanitsensäedessä”);Rantamala1977,98–106;Aho1961,459(31.3.1918).
80 Työmies9.4.1918(“Eikuolemavaanelämä”);Rantamala1977,110.
81 Pikkusaari1998,371–376.
82 Pikkusaaren mukaan Hakkila kuului eduskuntakeskustelun aikaan baptistiseurakuntaan,
koskatuolloineivieläollutmahdollistaollakuulumattamihinkäänuskonnolliseenyhdyskuntaan.UskonnonvapauslaintultuavoimaanHakkilaerosisiitäkin.(Pikkusaari1998,342.)
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miosta.Tämäolitietystiennenkaikkearetoriikkaa,jossapappiavastaan
käytiin hänen omilla aseillaan. Hakkila julistautuu puheenvuorossaan
vapaa-ajattelijaksi,jotenhiukanyllättäenhänesittääviimeisentuomion
tosiasiana.83 Satunnaisen debattipuheenvuoron sanamuodoista ei toki
kannata tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Pistää kuitenkin
silmään,ettäpuheenvuorossaanHakkilaohimennenvaroittaaliiannopeasti tulkitsemasta sitä, mitä hänen vapaa-ajattelunsa tarkoittaa. Raamattuahänainakinsaattoilainatailmankriittistäpiikkiäsitäkohtaan.
Äänestäjäkuntaaajatellenuskontokritiikinsaattoiaivanhyvinjättää
vähemmälle, sillä sosialistien laajoissa kannattajajoukoissa kristilliset
näkemyksetolivatilmeisestiaivantavallisia.84Tämämyösosattiinottaa
huomioon esimerkiksi lehdistössä. Kun sosialidemokraattinen Arbetarbladet alkoi ilmestyä 1919, se julkaisi säännöllisesti – ilmeisesti jostain
toisestakielestäkäännettyä85–Försöndagen-palstaa.Raamatuntekstejä
käsitelleenpalstanlinjaonselvästikirkkokriittinen,muttasuoranainen
uskontokritiikkionvähäistä.Jonkinlaistaeksegeettistätietouttaosoittavat
kirjoituksetkeskittyivätRaamatuntekstienmoraaliseenjamyönteiseen
merkitykseen.Ilmeisestinäinvoitiinpysytellävarsinaisenuskonnollisen
julistuksen ulkopuolella loukkaamatta niitä lukijoita, joille uskonnollisellavakaumuksellaolimerkitystä.EsimerkkinäFörsöndagen-palstan
luonteestakäyVuorisaarnaanliittyväkirjoitus:
Teolettekuulleet,ettäonsanottu:”rakastalähimmäistäsijavihaavihamiestäsi.”Muttaminäsanonteille:rakastakaavihamiehiänne,siunatkaaniitä,jotkakiroavatteitä,tehkäähyvääniille,jotkavihaavatteitäja
rukoilkaaniidenpuolesta,jotkaherjaavatjavainoavatteitä...

83 Valtiopäivät1919,Pöytäkirjat,1724–1725(12.12.1919).Hakkilanpuheenvuoroherättipariraamatullistakommenttia.RKP:nedustajaHjalmarProcopékommentoi:”Detvarnunågonting
avulvenifårkläder”jaSDP:nedustajaAaltopuolestaanHakkilansanoistahuvittuneenapanimerkille,etteiväteduskunnanrikkaat,hengenmiehetmukaanlukien,muista“raamatunlausetta: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. (Valtiopäivät 1919, Pöytäkirjat, 1742, 1744
[12.12.1919].)
84 Schmidt2004,246;Haapala2009,20.
85 Tämänäkyyalempanasuomennetussaartikkelissa.Artikkelintarpeisiinlyhennettyraamatuntekstinäyttääpohjautuvansellaiseenkreikkalaiseenalkutekstiin(textusreceptus),jonka
käytöstäolijoluovuttu1900-luvulletultaessa(vrt.Matt.5:44;ruots.KR1917).Tämäviitannee
siihen,ettätekstionselvästivanhempaakuinvuodelta1919.LähtökohtanaolevaVuorisaarnantekstieiseuraamitäänkäytössäolluttaRaamatunruotsinnosta,mikäolisiluonnollista,
joskirjoituksenalkuperäiskieliolisiruotsi.Lisäksitekstissäesiintyykäännöskielisiäpiirteitä,
joidenhuomaamisestakiitänFDLeifAnderssonia.
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 Varokaa,ettetteharjoitavanhurskauttaihmistenedessäniin,ettähe
näkevätsen.Kunannatalmun,älätoitotapasuunallaitsellesiniinkuin
teeskentelijättekevät,jottaihmisetylistäisivätheitä.(JeesusNasaretilainen,Matt.5:43–6:4.)
 Yllä oleva teksti on peräisin Jeesuksen niin sanotustaVuorisaarnasta, jonka hänen ilmoitetaan pitäneen eräällä Galilean vuorella
suuren,läheisiltäalueiltakokoontuneenkansanjoukonedessä.Tuskin
voidaanolettaa,ettäJeesusolisimainitussatilaisuudessapitänytkokotätäpitkääpuhetta;oletettavastitässäkohtaaonevankelistaMatteuksen kokoamia Jeesuksen lausumia, jotka on kirjoitettu muistiin
eri tilanteissa. Mutta ei kylläkään voida epäillä, että nämä lausumat
ovattodellahänenesittämiään,janiissäesiintyyJeesusNasaretilainen
kokonaansellaisenasuurenamoraaliopettajana,jokahäntodellaoli.
 Ylläesitettyjensanojenkanssaolemmetehneettuttavuuttajopäntätessämme kansakoulun uskontoa. Olemme tottuneet niihin niin,
ettäkuullessammenetuskinosoitammekunnioitustaniidensisällölle. Mutta kun tarkastelemme niitä huolellisesti, täytyy meidän tunnustaa,ettäkohtaammeniissäilmauksen,eipelkästäänaidostavaan
myöskorkeallekehittyneestämoraalikäsityksestä.Seolijyrkästivastoinmenneisyydenkansanomaistajuutalaisuutta,jonkavihantäyteistä käsitystä vastaan Jeesus nimenomaan polemisoi myös esitettyjen
sanojen alussa. Mutta yhtä räikeästi Jeesuksen moraalikäsitys pistää
silmäänvastakohtanamyöhempienaikojenkirkollisellesuvaitsemattomuudellejavainoamishalulle.Siitänäkökulmastavoiilmansuurta
liioitteluasanoa,ettäJeesuksenoppikuolihänenkanssaan.Vielämeidän aikanamme, huolimatta kaikista ihmiskunnan edistysaskeleista
–kuinkamonionelämässääntehnyttottaniistäsiveellisistäsäännöistä,jotkamainittuunraamatuntekstiinsisältyvät?
 Ja edelleen: kuinka tavatonta meidän aikanamme on sellainen
vanhurskaus, jota vastaan Jeesus kääntyy mainitun raamatunsanan
jälkimmäisessä puoliskossa? Se, joka meidän päivinämme antaa almun,eivarmaankaantoitotapasuunaakaduilla.Muttajosalmuon
suurehko,pitääantajakyllätavallisestihuolen,ettäsetuodaanjulki
sanomalehdissä.Lausumat,sellaisetkuintässäkäsitelty,ovatloistavia
esikuviarehellisellekilvoittelijallejasamallaruoskaahuijarille.86

86 Arbetarbladet11.9.1919(“Försöndagen”).
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Raamattusuomalaisessakulttuurissa
HakkilaneduskuntapuheenvuorojaFörsöndagen-palstaosoittavat,että
Raamatunkäyttöäeisosialistisellapuolellaainakytkettyuskontokritiikkiin. Edes poliittisesti jyrkemmässä, vallankumouksellisuutta elätelleissäpiireissäkäänasianlaitaeiainaollutnäin.EsimerkiksiKössiKaatran
Henkipatto-nimimerkin takaa julkaisemat kirjat Punaiset ja valkoiset
(1919) ja Suuri rikos (1921) ovat vahvan raamatullisen retoriikan värittämiä,muttaretoriikallaeiolemitäänsuoraakytkentääsenparemmin
uskonnollisuuteenkuinuskontokritiikkiin.Kaatrallaolitosinuskonto-
ja kirkkokriittisiäkin ajatuksia, mutta raamatullista retoriikkaa esiintyy
ilman niitäkin.Yksinkertaisin selitys tälle on se, että Raamatun kieli ja
kertomukset olivat suomalaisen kulttuurin keskeistä ainesta ja niin ne
löysivät tiensä myös sosialistiseen kirjallisuuteen.87 Tämä ei ole kuitenkaan yksinään riittävä selitys. Asiallisuuteen ja toteavuuteen pyrkivässä sotatapahtumien kuvauksissa raamatullinen retoriikka loistaa hyvin
pitkälti poissaolollaan sekä valkoisella että punaisella puolella. Kaatran
kirjatsensijaanovatavoimenideologisiajajuurisuora,voimakkaaseen
vaikuttavuuteenpyrkiväretoriikkaonraamattukytkentöjentyypillinen,
ei-uskonnollinenkonteksti.
Näyttääsiltä,ettäRaamatuntunteisiinvetoavatilmauksetpalvelevat
tehokkaastiideologistavaikuttamista.Osansalieneemyössillä,ettäRaamatullaolitunnustettujatavallataitoisellaarvostettuasemakulttuurissa.Tämänvuoksiraamatullinenretoriikkaantoitekstilletiettyävakuuttavuutta.PunaistenLovisanotisbladjulkaisisuoranaisenpääsiäissaarnan
–tätäkirjallisuudenlajiaseepäilemättäedustaa,vaikkasisältöonperin
yhteiskunnallisesti suuntautunut. Saarnan alkupuoli kertaa Raamatun
kuvausta siitä, miten israelilaiset pakenivat Egyptin orjuudesta. Tämän
jälkeenkuvaustasovelletaanvallankumoukseen.Lopuksisiirrytäänvielä
Jeesukseen,jonkakärsimysjaylösnousemusassosioidaanvallankumouskehotukseen:”Uppstånden!,jubleöverljuttvärlden.”88
ValkoisellapuolellaRaamatustataievankeliumistasaattaatullaarvojensymboli,eräänlainentoteemi,jossaeiolekysymysteostentekstuaalisestasisällöstä.Kirjoittajanpuolustamatarvotvainjollakintapaatiivistyvätniihin.89SellaisenaRaamattujaevankeliumipalvelevattaistelevien

87 Vrt.Ehrnrooth1992,418–419,445,452–454.
88 Lovisanotisblad27.3.1918(”Påsk”)
89 Vrt.Helander2003,142–143;Räisänen2003,172;Berger2005,78.
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osapuoltenideologistamäärittelyä.JuhaniAhopohtii,mitähänenvanhalleRaamatulleenonsenaatintalossatapahtunut:”Lieköseollutnojana
tähdättäessä?Onsekirjaollutennenkinkarkeissakäsissä;senlehdetnäkyvätkestäneenvuosisatainselailuasavupirtinpöydänpäässä.Luultavasti
seontästäkintulestaselvinnyt.Eikäolemyöskäänluultavaa,ettäHilja
PärssinenonottanutsenmukaansaPietariin.Mihinkäsminäsittenkomiteassavetoaisin?”90AhonmielikuvissaRaamattuonarvokas,jostahän
kantaahuolta.Punaisettaassuhtautuvatsiihenlähinnävälinpitämättömyydellä.JarlHemmerinromaanissaOnniKalpa.Kertomus(1921,ruots.
alkuteosOnniKokko.Berättelse1920)venäläinenvallankumouksellisuus
näkyyjoulupöydässä,jonkatavalliseenkattaukseenoliaiemminkuulunutRaamattu.”Muttanytsielläkellottiryssänlimppuraamatunvanhalla
paikalla.”91RaamatunsyrjäytymineneiHemmerinkirjassaniinkäänkuvaakristinuskonvaansuomalaisenkulttuurinväistymistävenäläisyyden
edeltä.
ValkoistenmielikuvissapunaistensuhdeRaamattuunsaattaaollasuoranaisenvihamielinenkin.HemmerinromaanissaMiesjahänenomatuntonsa (ruots. alkuteos En man och hans samvete 1931) punaiset jättävät
kotietsinnän jälkeen päähenkilön asunnon sekaisin.Vandalismin huippunalöytyylattiankeskeltäRaamattukannetulosteessa.92Raamatunhäpäisemisestä ei kerrota vain romaaneissa. Muistelmassa Suodenniemen
kirkosta kerrotaan, että punaiset rakensivat Suodenniemen kirkkoon
puolustusasemiaanosinRaamatuistajavirsikirjoista.Kirjoittajanmielestäkyseonvandalismista.93SuoranaisemmastaRaamatunhäväistyksestä
kerrotaanTyrväänkirkosta:”alttarillaolevaakirkkokäsikirjaajaraamattuaolipuukollaviileskeltyjalehtienväliinsyljeskelty”.94Pyhienkirjojen
häpäisyosoittaavastustajanluonteen.NäistätapauksistakertoneetkirjoittajatkokivatRaamatunepäkunnioittavankohtelunkokoheidänarvomaailmansakyseenalaistamisena.Se,mitätekijätolivattarkoittaneet,
onvaikeampikysymys.Yhdessätapauksessatekijästäontarkempaatietoa.PunakaartissaollutPekkaPäivinen,jokavälttivalkoistenvankeuden,
kertoi myöhemmin omaisilleen Joutsenon kirkon palosta ja siihen liittyenmyöskirkonRaamatusta.

90 Aho1961,541(14.4.1918).
91 Hemmer1921,46–47.
92 Hemmer1997,136.Suomennoksessa(1931,150)puhutaanhäveliäästivainkannentahrimisesta.
93 Lääkärienmuistelmia215–216.
94 Pakula1926,157.
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PekkaPäivinenkuuluisiihenpunaistenjoukkoon,jonkatehtävänäoli
ottaaennenlähtöäkirkostaammuksiamukaan.Päivinenolikiväärinsä perällä iskenyt palamassa olleet öljylamput rikki, joista tulipalon
arvellaansyttyneen.NäinPekkaPäivinenoliitsekertonut.
 EnnenlähtöäPäivinenoliottanutkirkonsakaristostaalban,valkoisen vaatteen, jota pidetään messukasukan alla sekä Raamatun.
NämähänolikuljettanutmukanaanVarkauteen.Raamatunhänoli
naulannuttoisestakannestaulkokäymälänseinäänsiellätapahtuvaa
käyttöävarten.Albastahänolimäärännytomaisilleen,ettähäneton
haudattavatähänvaatteeseenpuettuna.Niinolisittentapahtunutkin.
Omaiseteivätolleettahtoneetkatsoakaanvainajaatuossaasussa.95
Raamatunkäyttöosoittaasentäydellistäarvonalennusta.Albankohdalla
samaarvonalennustapahtuikarnevalistisesti,minkäomaisetkokivatsopimattomaksi.Päivisentoimintavaikuttaajonkinlaiseltaprotestilta,jokasuuntautuiainakinkirkkoajakristinuskoakohtaan.Lisäksivoikysyä
kanavoituikotekoihinjotainyleisempääkinkapinaayhteiskunnanarvomaailmaa vastaan. Jos näin on, Päivinen täytti valkoisen kirjallisuuden
kuvan punaisesta huligaanista, joka pyhiä arvoja häpäisemällä kyseenalaistikokovalkoisenarvomaailman.
Mielenkiintoistaonhuomata,ettätoteeminaRaamattujaevankeliumi
tulevatpaljastaneeksimyösambivalentinsuhtautumisenkristinuskoon.
Punaisella puolella myönteiset sävyt selittyvät kulttuurilla ja perinteellä,kielteisetideologialla.KunturkulaissosialistiAllanWalleniusironisoi
”hyvityksenmoraalistaevankeliumia”(vedergällningensmoraliskaevangelium),perustuuironiasiihen,ettäoikeaevankeliumiedellyttäisijotain
muuta.96AlexHalonenlausuusamanvastakohdanavoimestipuhuessaan
”vihanevankeliumista”jaJeesuksenrakkaudenkäskystä.97Walleniuksen
jaHalosensanoissaevankeliumisaamyönteisensisällön.Neutraalimmin
puhuu vankileirikokemuksistaan kertonut Kaarlo Hyvönen. Hän totesi
papeista,että”josnämähengenapostolitolisivattyytyneetselittämään
raamatunoppiaolisisitävieläjonakinteatteriesityksenäpitänyt”.98SuhdeRaamattuuneiolejärinarvostava,mutteivihamielinenkään.1930-luvunkommunistinenmuistelmateosonjoideologisestipuhdasoppinenja
liittääRaamatunselvästivääräänideologiaan(”valistustyöhön”):
95
96
97
98

Tapionlinna1996,5.Vrt.Ropponen1997,548–549.
Wallenius1918,28.
Halonen1923,87.
Hyvönen1919,28.
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Vankilan pappi yritti myös tehdä ”valistustyötään” keskuudessamme. Ruuan jälkeen tuli hänkin kentän laitaan, alkaen suuriäänisesti
saarnata raamattuaan. Kukaan ei kumminkaan kiinnittänyt häneen
mitään huomiota.Vasta sitten, kun saarna jatkui pitemmälle, huusi
vankijoukkoyhdestäkurkusta:
–Annaleipää!Eimesaarnallaeletä!
Jasilloinpappipistikirjankainaloonsajalähtipois.99
Yllättävämpää on se, että ambivalenssi näkyy porvarillisenkin puolen
kirjoituksissa. Esimerkiksi käy saksalaisjoukkojen komentajan Rüdiger
vonderGoltzinmainintapunaistenkiivaistahyökkäyksistäsodanloppuvaiheessa.Goltzinmukaantuskinranskalaisetkaanolivathyökänneet
yhtäraivokkaastikuinnämä”raakalaisuudenuudenevankeliumin(das
neue Evangelium der Unkultur) kiihkomieliset kannattajat”.100 Vielä
kirjansa lopussa hän puhuu ”raakalaisuuden evankeliumin julistajista”
(”dieVerkünderdesEvangeliumsderUnkultur”).101Sosialisminjaevankeliumin rinnastaminen on ymmärrettävissä kahdella tavalla. Toisaalta
punaistenaateonoikeanevankeliuminväärennös.Seonraakalaisuuden
uusievankeliumisuhteessakulttuuriinkuuluvaanperinteiseenevankeliumiin: väärä on astunut oikean evankeliumin tilalle. Toisaalta evankeliumin arvostuksesta kertoo jotakin se, että Goltz voi tällä käsitteellä
kuvata halveksumaansa punaisten aatetta. Suorasanaisena tietynlainen
uskonnon yläpuolelle asettuminen ilmenee Henning Söderhjelmin sotavuonnasyntyneessäjamonillekielillekäännetyssäkapina-analyysissä.
SöderhjelmeiviittaaRaamattuuntaievankeliumiin,muttapuhuumuutenkansanyksinkertaisuudesta,jossakaikkipukeutuuuskonnollissävyiseksifanaattisuudeksijaauktoriteettiuskoksi.102Näkemysuskonnostaon
kriittinen,joskaaneihyökkäävä.Samasävykaikuuerääntoisenkirjoittajan määritelmässä ”opetuslapsen mielellä vastaanotettu luokkavihan
evankeliumi”,103jokaontarkoitettuvarsinaisestipunaistenkritiikiksi.Pu99 Kontio1933,96.Mahdollisestitaustallaonmyöskonkreettisenraamatunkohdan(Matt.4:4)
kääntäminenpäälaelleen.
100 Goltz1920,103;Goltz1920a,69.
101 Goltz1920a,285.Teoksensuomennoseitässäkohtaamainitseevankeliumia.
102 Söderhjelm1918,11–14.
103 Partio1918,113.Kirjoittajanambivalenttisuhdeuskontoonpaljastuumyöhemminhyvinsuoraanjumalanpalveluksenkuvauksessa(Partio1918,122–124).SamaantapaanMerivirta(1918,
8–9,13) puhuu vallankumouksellisesta sosialismista uskonnonkaltaisena aatteena nimellä
”hävityksenjakumoamisenevankeliumi”.Merivirrankirjoituksenjulkaisioikeistososialidemokraattinenkustantamo,muttahänitseesiintyiainakinmyöhemminKansallisenedistyspuolueenriveissä.
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nainenaatevertautuunytauktoriteettiuskoiseenkristinuskoon.Tämäon
kuitenkinsivumerkityseikäkirjasisälläsuoraauskontokritiikkiä.Valkoisettekstiteivätyleensäkäänsisälläsuoraauskonto-taikirkkokritiikkiä.
Kootustivoidaansanoa,että1900-luvunalussaRaamattuolisuomalaisen kulttuurin yhteistä omaisuutta ja että raamattukytkentöjä löytyy
mitä erilaisimpien tekstien keskeltä. Se, että tekstissä on raamattukytkentöjäeisellaisenaankerromitäänkirjoittajanuskonnollisestataipoliittisestanäkemyksestä.Ratkaisevaaonpikemminkinse,mitenjamissä
yhteydessäRaamattuakäytetään.Se,ettäRaamattuolisuomalaisenkulttuurinkeskeistäomaisuutta,mahdollistiasioidenesittämisenyllättävässä
valossa, leikitellen ja vihjaten. Kaikki nämä piirteet näkyvät tiivistetysti
Leikkiäsodassa-kirjantarinassa:
Kirvesmies K. oli jo kesällä 1917 ollut innokkaimpia bolsheviikkeja.
Marraskuunverilakonaikanahänolimukanaainakinkaikissapaikkakuntansahuomattavimmissa”hulinoissa”.Suuvaahdossahänsaarnasivallankumoustajalopettisäännöllisestisaarnansalauseeseen:
 ”Silläroletaarinonuskallettavakuoltakitutuksenjanälänkamppauksessaporrvariavastaan”.
 KunK.sittenkapinanaikanajoutuipakojalaltavangiksijavietiin
tutkittavaksi,olihänkalpeakuinhaamujahoki:”suappasnähä,mikätästätulloo”.Tutkinnossahäntekeytyivallanviattomaksijalausui:
”Kirottuolkoontämäpunainenlauma,entunneminäsitä!”
 Silloin pyysi puheenvuoron eräs toinen vanki ja saatuaan luvan
puhua,lausui:
 ”SinäKustihanmeillejokapäivävihanevankeliumiasaarnasitja
uhkasit,ettäellemmelähderyöstämäänjamurhaamaan,kohtaameitäroletaarinkosto.Kunminäuskalsinpannavähänvänkään,osoitit
sinäpoikkinaisellaetusormellasiminuajahuusit:ennenkuinkukko
kahdestilaulaa,sinämeidätkolmastikiellät.Minätunnustantekoni
enkäkiellätovereitani,muttasinänäytnytkieltävänmeidät,vaikkei
kukkonäinpakkasellataidalaulaayhtäänkertaa.Muttasenminäsanonsinulle,Kusti,ettätuollanäkyyolevannuortenmiestenjalatoven
edessä”.
 Puhujavapautettiin.104

104 Leikkiäsodassa194–195.
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Tarinassa Kustin arvomaailma tiivistyy”vihan evankeliumiin”, jota hän
saarnaa.Näinpunainenideologiatuleemääriteltyäuskonnonkaltaiseksi
aatteeksi.Tälläkertaa”vihanevankeliumi”eitunnusisältävänambivalentteja merkityksiä, sillä kertomuksen arvomaailma rakentuu nimenomaansille,ettäRaamattupaljastaaKustinluonteenjakohtalon.Kertomuksenraamatullistasävyäkehitetäänvähitellen,ensimmäiselläkerralla
etäältä.Kustinsanatuskalluksestakuollaeivätvieläsellaisenaankytkeydy
Raamattuun,muttakertomuksenedetessänesaavatraamatullisenvärin.
Kirousjaväite,etteihäntunnepunaistalaumaa,alkavatjokuulostaaraamatullisilta,muttatäysinavoimeksikytkentätuleevastatoisenvanginpuheenvuorossa.KustiaverrataannytselvästiPietariin,jokaensinvakuutti
rohkeuttaan,muttasittenkielsiJeesuksenkukonlaulaessa(Matt.26:33–
35, 69–75; Mark. 14:29–31, 66–72; Luuk. 22:33, 54–62; Joh. 13:37, 18:15–18,
25–27).AnalogiaPietarinjaKustinvälilläpäättyykuitenkintähän.Toinen
vankiottaanytPietarinroolinjahyppääuuteenraamatunkertomukseen
(Ap.t.5:1–11),johonviittaamallahänmyöskertooKustinloppuvaiheet.
Kustin rinnastaminen Pietariin ikään kuin paljastaa hänestä enemmänkuinkertomuksenpintatasollanäkyy.Muttatoisellaraamattukytkennällä taas vain vihjattiin asioihin, joista ei voitu tai haluttu puhua
suoraan.Nuortenmiestenjalat–taieräässätoisessatekstissäesimerkiksi
”passittaminenAbrahamin helmaan”105 – oli eufemismi, jonka ymmärtäminen edellytti Raamatun tuntemista ja tunnustamista eräänlaiseksi
mittapuuksi, johon mitä tahansa asioita voitiin verrata. Mittaa saatettiinjoskusarvostella,toisinaansitäkäytettiinaivanhuomaamatta,usein
tietoisestitäysinluonnollisenaosanatekstiä.1900-luvunalunSuomessa
Raamattuolitässäasemassa.

105 Sihvo1931,113.
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RunoilijaBertelGripenberginkuvitetturunoLucifer-joululehdessä 1923. Arvoituksellinen runo viittaa nimellään kuningas Belsassarin saamaan jumalalliseen tuomioon (Dan.
5). Belsassar rinnastunee peitetysti murhattuun sisäminis-
teri Heikki Ritavuoreen, jonka Gripenberg katsoi tehneen
liiansuuriamyönnytyksiäsosialisteillejaentisillepunaisille.
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Piispajapunainenpetomaisuus
TaipalsaarellapastoriAarniVoipiontehtävänäolimyösrippikoulunpitäminen.1TuolloinrippikouluissaopiskeltiinLutherinVähääkatekismusta
jasenselitystä,1893hyväksyttyäkristinoppia.Luthereikatekismuksessaanjuurilainkaantuonutesiinlopunaikoja,vaikkahänitsekatsoieläneensäaivanKristuksenpaluunkynnyksellä.2Kristinoppisensijaantoi
tämän puolen selvästi esiin kymmenennessä luvussa, joka oli otsikoitu
sanoilla”Viimeisetmenot”.Eskatologiallaonvakiintunutpaikkansakristillisessäteologiassa,muttasentulkintajapainotusonvaihdellut.
Sodan levottomuuden keskellä Raamatun eskatologiset ennustukset
tarjosivat pohjaa tilanteen ymmärtämiselle. Valkoinen tamperelainen
merkitsipäiväkirjaansapunaistenvaltakaudella:
Lohdutuksenaan lukevat ihmiset Maria Roslin-Kalliolan kirjaa”Mietteitä
Goginsodasta”jakoettavatsenselityksienperusteellapäätellä,mitenjamilloinkäymässäolevaverileikkipäättyy,taitutkivathemyöskinkirjainkirjaa,jokosisäiseksilohdutuksekseen,taimuutamiakirjoja,kutenDanielin
kirjaa,voidakseensiinälausuttujenennustustenperusteellapäättääsodan
päättymisestä.JatarkastikuuluukinukkoDanielaikanaankaukonäköisenä
miehenä osanneen tämänkin punaisten kapinan nähdä, hän näet puhuu
kirjassaansuorastaanpunaisistajavalkoisista,mainitenensiksimainituistanimenomaanm.m.,ettäheilläonpurppuranvärinennauhalakissaja
käsivarressa. Toisten selitysten mukaan lausuu Daniel, että leikki päättyy
maaliskuun10päivänä,muttatoisetlaskevatajanainahuhtikuun10päiväänasti.Kaikkituntuvatsentäänolevanyksimielisiäsiitä,ettäennustuksenmukaanvalkoisetvoittavat,jaonhanselohdutussekin.3

KirjailijaMatildaRoslin-KalliolankirjaMietteitäGoginsodastaolikirjoitettu1911,muttahänväittisenperustuneenMerikarviankirkkoherran 1877 ilmoittamiin Hesekielin kirjan tulkintoihin. Tulkinnan taustalla tosin oli Ruotsin vallan aikaan periytyvä traditio, jonka mukaan
Gog(Hes.38–39)tarkoittiVenäjää.4TekstijulkaistiinensinruotsalaisessaFacklan-nimisessälehdessäja1912kirjanaSuomessa.KoskaRoslin-

1
2
3
4

Voipio1960,110.
Arffman1996,35–67.
Kaukovalta1921,163.
Roslin-Kalliola1912,10.
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KalliolaesittiHesekielinkirjanennustaneenVenäjäntuhon,sortokaudenSuomessasejohtituomioistuinkäsittelyyn–samallaennustussai
ylimääräistämainetta.Vallankumousvuonna1917kirjastaotettiinvielä
uusipainos.5
Hesekielin tai Danielin kirja puhuvat tietenkin aivan muusta kuin
1900-luvunpolitiikasta.Hesekielinkirjansyntyprosessialkaapakkosiirtolaisuuden ajalta 500-luvulla eKr. ja nuorimmat osat on laadittu 200luvulla eKr. tai hiukan tämän jälkeen. Danielin kirjan synty ajoittuu
makkabilaissotiin 100-luvulla eKr.6 Kirjat on siis alunperin tarkoitettu
aivaneriajankysymystentulkiksi.Koskaniissäkuitenkinonennustavaa
materiaalia,onniitätulkittueriaikoina.EsimerkiksiJohanneksenilmestys tarttuu Hesekielin kirjassa ennustettuun Gogin sotaan (Ilm. 20:8),
mikäonpuolestaanruokkinutmyöhempienkristillistensananselittäjien
mieltä.Erityisestiepävarmoinajalevottominaaikoinaennustustenlöytyminen on tyypillistä. Jo Thukydides noin 400 eKr. kertoo, miten innokkaastioraakkeleitajaennuslauseitakuunneltiinsodansynnyttämän
epävarmuuden keskellä. Hän myös kirjasi sen, kuinka ihmisten toiveet
heijastuivat ennustuksiin (Peloponnessolaissota 2.8, 2.21, 5.103). Saman
pistäämerkillemyösJuhaniAho,jokakeskelläpunaistaHelsinkiäkummeksuupaikallistenvalkoistenvoitonvarmuutta.Roslin-Kalliolanteokseenviitatenhänkertoo,ettäVenäjääjojaetaan,”niinkuinGooginennustuksessaonsuunniteltu!?”7Toisellatapaalopunajantunnelmaaloivat
sodanvilkastuttamatunissasaarnaajat,joistaosaolikapinallisillemyötämielistä.8
Roslin-Kalliolanennustuskirjaoliitseoppineenuskovaisenkirjoittama,muttaseeivälttämättäollutaivankaukanakirkollisistavaltavirroista.1900-luvunalussaerityisestivanhempipapistopainottieskatologiaa.
TämänsuuntauksenvaikutusvaltaisenapuhemiehenätoimiSavonlinnan
piispaOttoImmanuelColliander.PiispaarvostiFacklan-lehdenkorkealle
ja suositteli sitä hiippakuntansa papistolle.9 Syksyllä 1917 Colliander ilmaisi yhteiskunnallisen kuohunnan olevan lopunaikojen merkki eikä
hänluopunutnäkemyksestäänedesolojenrauhoituttua.10Vuonna1922,

Lähteenoja1926,248–261.
Kaiser1994,98–99,163,166.
Aho1961,272–273(22.2.1918).Suur-Suomeakoskevienennustustentakiakirjaherättikiinnostustavieläjatkosodanaikana(Jokinen1942).
8 Voipio1919,23,52;1921,71.
9 Toiviainen2005,180.
10 Colliander1917,144–148.

5
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kaksi vuotta ennen kuolemaansa, Colliander julkaisi kirjan Nykyinen
murrosaikapyhänraamatunilmoittamanJumalanvaltakunnanhistorian
valossa.Siinähänuumoilieskatologisenkäänteenläheisyyttä,jostavuoden1918tapahtumatkinolivatosoituksena.
Colliander sijoitti sisällissodan tapahtumat osaksi historianteologiaansa, jonka mukaan Jumala johtaa maailmanhistoriaa kohti sen lopullistapäämäärää.Näkyvänmaailmaneliluonnonvaltakunnantakana
vaikuttaaJumalanvaltakunta,johonkuuluu”näkymätönhenkimaailma
ja ennen kaikkea henki-ruumiillinen ihminen”. Enkelien keskuudessa
tapahtuneenlankeemuksenseurauksenasyntyikuitenkin”perkeleeneli
saatananvaltakunta”,jokaperustettiinmaanpäälle,kunihminenlankesi
syntiin.Näinsaatanastatuli”tämänmaailmanruhtinas”.Kristuksenpelastustyönkauttaihmisetvoivatkuitenkinratkaista,tahtovatkohepalata
Jumalansuojiin.SiksiJumalanjasaatananvaltakunnanvälilläonalituinensota,jokatulevaisuudessapäättyysaatananjahänenvaltakuntansa
tuhoon.11
Collianderinnäkemyksenmukaanmaailmanhistoriajakautuuviiteen
vaiheeseen.Ensimmäinen,alkuaika,ulottuiAadamistaAbrahamiin,toinen,teokratia,AbrahamistaJeesukseen.TeokratiallaColliandertarkoittiIsraelinuskontoasellaisenakuinsekuvattiinVanhassatestamentissa.
Jeesuksesta alkaen vallitsi pneumatokratia, jolloin Jumalan valtakunta
vaikuttaaihmiskunnassahengellisestijasisäisesti.Collianderinmukaan
pneumatokratiankausionlopuillaanjaKristuksenpaluustaalkavakristokratiaonjoovella.SenaikanaKristuspaneeviholliset”jalkojensaalle”
luovuttaakseen sitten kaiken vallan Jumalalle. Näin alkaa iankaikkinen
teokratia.12
Collianderinhistoriateologiaseurasipitkälti1800-luvullaTübingenin
yliopistossavaikuttaneenJohannTobiasBeckinnäkemyksiä,13jotkapuolestaan liittyivät ennen kaikkea saksalaiseen raamatulliseen pietismiin,
muttamyösHegelin historianﬁlosoﬁaan.14 Colliander itsekatsoiliittyvänsä suoraan Raamattuun. Hän piti laatimaansa maailmanhistoriaa
Raamatunilmoittamanapyhänähistorianavastakohtanainhimilliseen
ymmärrykseen perustuvalle”profaaniselle historialle”.15 Ja totta onkin,

11 Colliander1922,6–9.
12 Colliander1922,10.
13 Sentzke1957,156–157;Murtorinne1986,168–169,172;Toiviainen2005,270–271.Beckinteologianeskatologiasta:Sentzke1949,117–126.
14 Sentzke1949,129–132.
15 Colliander1922,5–6.
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että mahdollisista vaikutteista huolimatta Jumalan ja saatanan valtakuntien välinen dialektiikka ei ole Hegelin historianﬁlosoﬁan toisinto.
Collianderinkaaviossasaatananvaltakuntanäyttäytyyeräänlaisenavakavana häiriötekijänä, ei antiteesinä, joka osaltaan pohjustaisi tulevaa
synteesiä. Historia on lujasti Jumalan johdossa, joka voittaa häiriön ja
johtaamaailmankohtisenpäämäärää.TässäCollianderonlähempänä
RaamatunjaajanlaskunalunapokalyptiikkaakuinHegelindialektiikkaa.
Apokalyptiikka-termi tulee kreikan sanasta a)poka/luyij, joka tarkoittaa sananmukaisesti peitteen poisottamista, paljastamista.16 Pelkkä
käännös on apokalyptiikalle varsin yleinen määritelmä ja sen tarkentaminen on kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Karkeasti ottaen apokalypsit voidaan jakaa historiallisiin apokalypseihin ja sellaisiin, joissa
näkijällepaljastetaantuonpuoleisiasalaisuuksia.17Raamattuunpäätynyt
apokalyptinenkirjallisuusonlähinnähistoriallisiaapokalypseja.Selvimmin tähän kirjallisuudenlajiin sijoittuvat Danielin kirja ja Johanneksen
ilmestys,muttamuuallakinesiintyyapokalyptisiahistoriavisioita.Näistätärkeinlieneeniinsanottusynoptinenapokalypsi(Mark.13;Matt.24;
Luuk. 17:22–37; 21:5–38). Raamatun maailmassa apokalyptiikka kehittyi
osin profetiasta ja ajanlaskun alun tienoilla apokalyptiikka ymmärrettiinkinpitkältiprofetiana.18
Collianderinhistorianteologiantapaanapokalyptiikalleonominaista
lineaarinenhistorianäkemys:maailmasyntyikerranjakulkeeainutkertaisten tapahtumien kautta kohti viimeistä tuomiota.19 Lineaarista historianäkemystä ilmentää myös Raamatun kirjojen järjestys: luomisesta
edetään suurin piirtein kronologisesti kohti Johanneksen ilmestyksen
lopunajallisiavisioita.NäinapokalyptinenajattelukehystääRaamatussa
niitäkinkirjoja,jotkaitsessäänovatvähäntaieilainkaanapokalyptisia.
Ei-apokalyptiseenkirjallisuuteenkuuluusuuriosaVanhantestamentin
kirjoista, jotka on laadittu ennen apokalyptiikan syntyä. Uuden testamentinpuolellaapokalyptinenajattelulopunajallisestakäänteestämuodostaataustanmonillenäkemyksille,joskaanainaeisuoranaisestiviitata
eskatologisiinvisioihin.

16
17
18
19

Oepke1938,566.
Collins1979,13.
Apokalyptiikanjaprofetiansuhteesta:Nissinen1999.Ks.myösRäisänen2010,79–81
Käsemann1960,175;Eliade1993,90–91;Räisänen2010,79.Russell(1992,82–127)esittääyleisestiapokalyptisenajattelunainesosia.Jäljempänäolevaesitysperustuupääosinsiihen.
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Historiankulkuaapokalyptikkotarkkaileesubspecieaeternitatis,siis
ikuisuuden näkökulmasta ja eräällä tavalla ulkopuolisen viileästi. Kaiken kuohunnan keskellä hän näkee, että tapahtumat kulkevat Jumalan
säätämää rataa. Kaikki kenties näyttää kehittyvän huonommasta vielä
huonompaan,muttaapokalyptikkotunteeviimeisenkinnäytöksen,jossatilannelopultakääntyy.SilloinJumalatuomitseeelävätjakuolleetoikeuden mukaan. Sitä ennen Hyvän ja Pahan taistelu kiihtyy. Poliittiset
tapahtumatjaluonnonilmiötymmärretäänosanakosmistakamppailua,
jossalukijanonvalittavapuolensa.Lopunajallisetahdistuksetkohtaavat
erityisenkovastijuuriHyvänpuolelleasettuneita,”muttase,jokakestää
loppuunasti,pelastuu”(Mark.13:13).
Collianderkatsooaidossaapokalyptisessahengessä,ettäkaikenlainen
kuohunta on lopunajallisen käänteen pettämätön merkki: kristokratia
on alkamassa. Hän vetoaa synoptiseen apokalypsiin Matteuksen evankeliumissa(Matt.24:3–14)jalukuisiinmuihinraamatunkohtiin.20Kaikki
ilmiötvoidaanlopultajohtaaJumalanjaSaatananvaltakuntienväliseen
taisteluun,johonihminenottaaratkaisuissaankantaa:pysyyköhänuskollisenaJumalallevaisortuukohänsaatananhoukutuksiinjauhkauksiin. Saatanan keinona on”valheen, petoksen ja viettelyksen kautta ihmistenjaihmiskunnansaattaminentuohonluopumukseen(2.Kor.4:4;
2.Tess.2:9–12),sekämyöskinvastustamalla,vainoomallajahävittämällä
kaikkeasitä,mikäonjumalallistasyntyperää.”21TältäpohjaltaColliander
tarkasteleehistoriallisiatapahtumia,myösvuoden1918tapahtumia.
KapinanjuurillaColliandernäkeedemokratian,jokaJumalanjaSaatanan välisessä kamppailussa menee jälkimmäisen kontolle. Demokratianimittäinnostaakansantahdonkorkeimmaksilaiksi– vaikkatämä
asemakuuluisiJumalantahdolle.Collianderintulkinnassademokratian
omaksunutkansaonseantikristus,jokakohottaaitsensäjumalaksiJumalanpaikalle(2.Tess.2:3,4).22Seurauksetnähtiinpunaistentoimissa:
MuttakunihminenirtautuuJumalastaantautuenperkeleentahdon
javallanalle,niinhänmenettäämyöskininhimillisyytensäjaraaistuu
pedoksi.Silminnähtävänätodistuksenatästäovatolleetjuurinekauheat,petomaisethirmutyöt,joillakapinanaikanameilläpunasotilaat
ja heidän johtajansa sanomattomilla kidutuksilla murhasivat suuret

20 Colliander1922,54–63.
21 Colliander1922,9.
22 Colliander1922,76–77.
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joukotniitä,erittäinkinpappeja,jotkajoutuivatheidänvangiksensa.
Samoinmyöskinseraakajakyynillinentapa,joillahehäpäisivät,saastuttivatjahävittivätkirkkoja.23
Colliandernäkeedemokratiassaseikkoja,jotkakytkevätsen–eienempää
eikävähempää–toiseenkahdestaJohanneksenilmestyksessäkuvatuista
pedoista (Ilm. 13:11–18).24 Demokratian ja pedon suhdetta selittäessään
hän noudattaa aiemmin esittämäänsä tulkintaperiaatetta. Collianderin
mukaan Johanneksen ilmestyksen kuvaukset tulee ymmärtää hengellisesti, ei konkreettisesti. Konkreettisin kuvin paljastetaan”ulkomuodon
alla peitossa olevien eli salaisten, näkymättömien henkivaltojen ja voimienvarsinainenolemus.”25VertauskuvallinentulkintaperiaatesopiiJohanneksen ilmestykseen, niin kuin yleensäkin apokalyptisiin näkyihin.
Vertauskuvallisuus näkyy jo siinä, miten Johanneksen ilmestys kuvaa
kahtapetoa.Merestänousevanpedonlukuon”ihmisenluku”(a)riqmo\j
a)nqrw/pou)(Ilm.13:18),mikävoitarkoittaaihmisennimenlukuarvoa.
Näin peto viittaisi ihmiseen.26 Hieman myöhemmin peto selitetäänkin
kuninkaaksi(Ilm.17:11).Maastanousevapeto–johonCollianderliittidemokratian–puolestaanidentiﬁoidaanvääräksiprofeetaksi(Ilm.19:20).
Raamatunkohdassa(Ilm.13:11–18),jonkaCollianderkirjoittaakokonaannäkyviin,petotekeeihmeitä,pistääihmisetpalvomaantoistapetoa
japakottaaheidätottamaanpedonmerkin.Petosiislähinnäalistaaihmisiäepäjumalanpalvelukseen.Collianderinmielestäalistaminenonkin
demokratialleominaista.EnnenRaamatunpetokuvauksentulkintaahän
korostaa,etteimonistayksilöistämuodostuvallakansallavoiollamitään
yhteistätahtoa.Kansantahtotarkoittaaoikeastaanvainsitätahtoa,jonka
kansanjohtajat agitaatiollaan saavat aikaan. Petokuvan jälkeen hän palaa aiheeseen uudestaan: johtajat vetoavat petomaisuuteen, joka piilee
jokaisen Jumalasta luopuneen ihmisen sydämen pohjassa. Tätä”petoa
elihimoaihmistensydämissä”johtajatyllyttävätjalupaavatsilletäyden
vapauden,muttaorjuuttavatsen”vallanhimoisentahtonsaalle”.Näindemokratiaonvainvalhe,jonkasuojissakansanjohtajatkäyttävättodellista
valtaa.27
Colliander1922,77.
Colliander1922,76–78.
Colliander1922,63–65.
LietaertPeerbolte1996,150.Vaihtoehtoisentulkinnanmukaankyseonihmisenlaskettavissa
olevastaluvusta,mihintulkintaanAune(1998,769)varovaisestikallistuu.
27 Colliander1922,76–77,79.Mainittakoon,ettäkansanjohtajienyläpuolellaColliander(1922,
79–80)näkeedemokratianjohdossakansainvälisenjuutalaisuuden.Tulkintaperustuusiihen,

23
24
25
26
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DemokratiaaarvioidessaanCollianderliittyiaikansakonservatismiin
japohjimmiltaantraditioon,jokalänsimaisessaajattelussatunnetaanjo
Platonilta jaAristoteleelta. Platon tulkitsi demokratian hillittömyytenä,
jokanostaapuhujalavoillejasitäkauttavaltaankaikkeinhillittömimmät
ainekset.Nämäjohtavatkansaaharhaanjamuuttuvatlopultatyranneiksi
jaihmisistäsusiksi(Valtio564a–569c).Aristotelespuolestaankatsoi,ettähuonoimmassakansanvallanlajissalakiontäysinsyrjäytettyjavaltaa
käyttävätkansanjohtajatelidemagogit(dhmagwgoi/)(Politiikka1292a).28
Collianderintulkintaonteologinenmuunnelmatästätraditiosta,johon
liittyimyösvalkoistenyleisestiesittämäharhautusteoria.Harhautusteorianmukaantunnottomattyöväenjohtajatharhauttivatlaajatjoukotpunaistenriveihin.29
Koska Colliander kuvaa demokratiaa kansanjohtajien alistavana ja
harhaanjohtavanajärjestelmänä,voisiajatella,ettähänenmielestäänJohanneksenilmestyksenalistavapetoelivääräprofeettatarkoittaakansanjohtajia,eialistettuakansaa.Muttanäinhäneitee.Collianderinmielestä
peto-kuvatarkoittaa”JumalastajaKristuksestakokonaanluopuneenihmiskunnansisintäolentoasellaisenakuinsenytjoonmeidänaikanammeonesiintynyt”demokratiassa.PiispaviittaavielälyhyestipunakapinaanjaVenäjäntapahtumiin.30PetosiistarkoittaaCollianderinmukaan
johtajiensokaisemankansanolemusta,eijohtajia.
Yllättävä tulkinta ei näytä perustuvan Raamatussa kuvatun pedon
piirteiden analyysiin vaan yksinkertaiseen sana-assosiaatioon. Kansan
tahdon nostaminen ylimmäksi, ohi Jumalan tahdon on antautumista perkeleenvaltaan. Sen seurauksena ihminen”raaistuupedoksi”, mitä
osoittavatkapina-ajan”kauheat,petomaisethirmutyöt”.LainattuaanJohanneksenilmestyksenpeto-kuvaustahänjatkaavielä,ettäkansanjohtajatovatvedonneetihmisten”petomaisuuteen”jayllyttäneet”vallattomuudenpetoaelihimoaihmistensydämissä”.Yhdistävätekijäonsana
”peto”jasenjohdannaiset.Collianderintulkintaosoittautuusiisvarsin
assosiatiiviseksi. Assosiaatiolle oli kuitenkin esikuva. Pedon psykologi-



että pedon päällä ratsastaa portto (Ilm. 17:1–6). Eräiden vanhatestamentillisten esikuvien
(mm.Jes1:21;Hes16:35;Hoos.5.3)mukaanporttotulkitaanIsraelinkansaksi,jokaCollianderin mukaan on rikas ja poliittisesti vaikutusvaltainen ja jolla on erityisvaikutusVenäjän
vallankumouksessa.Collianderinjuutalaisuuskuvaheijasteleeyleisiäantisemitistisiätaiantijudaistisiatraditioita(Ks.Kuparinen1999jaMyllykoski&Lundgren2005).
28 Vrt.myösCiceron(KeskustelujaTusculumissa5.104–105)näkemys,jonkamukaanviisaanon
seurattavatotuutta,eikansantahtoa.
29 Harhautusteoriastavalkoisilla,ks.Ylikangas1993.
30 Colliander1922,78.
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soinnillaolitaustansasiinä,mitenPlatonliittidemokratianjasiitäkasvavantyrannianihmissielunpetomaiseenpuoleen,himosieluun(Valtio
588b–589b).31SitäpaitsiCollianderolijoaiemminyhdistänytdemokratian ja pedon merkin.32 Kenties sisällissodan ”petomaisuudet” siirsivät
huomionitsepetoon.
Eräällä tavalla Collianderin assosiatiivinen peto-tulkinta tekee oikeutta Raamatulle. Johanneksen ilmestys on värikäs kudelmaVanhasta
testamentistanouseviateemojajasanontoja,joidenkäyttöonkokolailla
assosiatiivista. Esimerkiksi pedot ovat uusia muunnelmia Danielin kirjaneläinhahmoista(Dan.7;8:3).33CollianderistapoiketenJohanneksen
ilmestyseikuitenkaanavoimestiviittaalähteeseensäjahaesillätavoinsisällölleenulkoistaauktoriteettiapyhistäkirjoituksista.IlmestyksenselitetääntulleensuoraanJumalalta(Ilm.1:1).MuuallaUudessatestamentissa
onkuitenkintavallista,ettäkirjoittajatavoimestihakevatauktoriteettia
Vanhasta testamentista.Viittaukset ja lainaukset vaikuttavat usein yhtä
assosiatiivisilta kuin Collianderilla. Kun Paavali perustelee oikeuttaan
saadajulistustyönvastineeksielatus,hänensinvetoaayleiseenelämäntodellisuuteen: sotilas, viljelijä ja paimenkin saavat työnsä vastineeksi
elatuksen.SittenhänkiirehtiiantamaanmyösauktoritatiivisenraamattuperustelunMooseksenlaista(5.Moos.25:4):
Entässäesitävainihmistenajatuksia,sillälakikinsanoosamaa.SanotaanhanMooseksenlaissa:”Äläsidopuivanhäränsuuta.”EikaiJumalatässä
häristä huolehdi? Kaiketi hän sanoo tämän meidän vuoksemme. (1. Kor.
9:8–10.)

Paavali pääsee häristä apostoleihin ainoastaan yleistämällä käskyn ilmaisemanperiaatteentyönjasyömisensuhteesta,muttalähteekinsitten
saman tien supistamaan sovellutusalaa. Lopputuloksena tästä tulkintaprosessista on se, että Paavali epäilee käskyn lainkaan liittyvän härkien
ruokintaanjaväittää,ettäkäskyonkirjoitettu”meidänvuoksemme”–
mikäasiayhteydenperusteella(1.Kor.9:4–6,11)tarkoittaahäntäitseäänja
Barnabasta.NäinJumalaonPaavalinmukaanhäristäpuhuessaanajatellutkahdensanajulistajanelatusoikeutta.34Paavalinottamatulkinnallinen
vapausonilmeinenjaUudestatestamentistalöytyysamanlaisiavapautta
31
32
33
34

Thesleff1989,217–218.
Vrt.Toiviainen2005,56–58.
LietaertPeerbolte1996,142–145,154.
Hays1989,165–166;Huttunen2003,215–216.
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tukuttain.35 Tässä seurassa Collianderin assosiatiivinen raamatunkäyttö
einäytämitenkäänpoikkeavaltavaanpikemminkinraamatulliselta.
Collianderinraamatunkäytössäilmeneekiteytetystipiirre,jonkatulemmetapaamaanvieläusein:vapausauktoriteetinsuojissa.Raamattuun
viitatessaanColliandereiolekovinkaankiinnostunutsiitä,mitenkyseinenraamatunkohtavoidaanasiayhteydessäänymmärtää.Hänenmielessään raamatunkohdat näyttävät elävän enemmän irrallisina lauseina ja
kappaleina.Tästäolisikuitenkinväärintehdäsejohtopäätös,ettäpiispan
raamatunkäyttöäohjaisivatvainaivansatunnaisetassosiaatiot.Ontäysin
selvää,ettähänkelpuuttivainsellaisiaassosiaatioita,jotkatukivathänen
omaa, varsin selvää näkemystään sisällissodan luonteesta. Collianderin
peto-tulkintaontässäsuhteessavalaiseva.Hänenajattelunsapohjautuu
aikakauden konservatismiin ja pohjimmiltaan antiikin ﬁlosoﬁaan, jolle
sana-assosiaationavullasaadaanraamatullinenväri:punaistenpetomaisuus paljasti demokratian kytkennän Johanneksen ilmestyksen petoon.
Lisäksiarkkityyppisenpedonliittäminenkapinallisiinnostaapunaisten
petomaisuudenaivanuuteenpotenssiin:kapinassaeiollutkysymysmistä
tahansapoliittisestakuohunnastavaanlopunajallisenpedonriehumisesta.KapinaoliosaJumalanjaSaatananvaltakuntienapokalyptistataistelua. Apokalyptinen kokonaiskaavio selittääkin sen, miksi Colliander
tarttui sana-assosiaation mahdollistamaan kytkökseen kapinatapahtumien ja Johanneksen ilmestyksen pedon välillä. Peto-tekstin käyttö ei
siisollutpelkänsana-assosiaationvarassavaansitäohjasilaajempitulkintakehys.
Apokalyptisesta ja konservatiivisesta lähtökohdastaan käsin piispa
eivoinutedespohtia,olikokapinallamahdollisestijoitainsosiaalisiaja
poliittisia syitä. Kuvaavaa on, että Collianderin mielestä kapinavankien
armahtaminenolirauhanhieromista”’tämänmaailmanruhtinaan’,perkeleen,kanssa”.36Lukijoidenreaktiotpiispannäkemyksiinolivatyleensä
kielteisiä.CollianderinläheisimpiintyötovereihinkuulunutSavonlinnan
tuomiorovastikin irtisanoutui kohteliain sanakääntein piispansa kannanotoista.37Tuomiorovastiedustinuorempaapappispolvea,jolleapokalyptinenkonservatismiolivierasta.Tähännuorempaanpolveenkuului
myöskapinanjälkimainingeissapapiksivihittyAarniVoipio,jokamuistelipiispaansalähinnähuvittuneena.38
35
36
37
38

Ks.Hays1989.
Colliander1922,86.
Toiviainen2005,272.
Voipio1960,108–109.
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Vaikka Collianderin tapauksessa raamatullinen apokalyptiikka kytkeytyisulkeutuneeseenkonservatismiin,näineiainatarvinnutolla.Itse
asiassaapokalyptiikkavoikasvattaamyösradikalismia,jonkaeräsilmaus
olipunaistenvallankumousyritys.

Punaineneskatologia
Kylvömmekuntehdään,
kasvaakerrantähkään,
sadoinkerroinkirkkaampanaonnenaikauus.
SilloinSuomenkansanvalta
kiittääsankarpoikiansa,
ilokyynelpalkkasion,suurisankaruus.
TämäpunakaartinmarssinviimeinensäkeistösisältääkytkennänJeesuksenkylväjävertaukseen(Matt.13:1–23;Mark.4:1–20;Luuk.8:4–15).39Vertauksessakylvetäänsiementätielle,kalliolle,orjantappuroihin(KR1992:
ohdakkeisiin)jahyväänmaahan.MatteuksenjaMarkuksenmukaanhyväänmaahankylvettysiementuottaakolmikymmen-,kuusikymmen-tai
satakertaisensadon.LuukasmainitseePunakaartinmarssintapaanvain
satakertaisen sadon. Sen enempää marssissa kuin evankeliumeissakaan
eiolekysymyskonkreettisestakylvöstä.Marssissatähkiksikasvanutsatakertainensatoon”onnenaikauus”.Evankeliumeissakyseonvertauksesta,jonkaJeesusselittääopetuslapsilleen:hyvämaatarkoittaaniitä,jotka
ottavatjulistetunsanomanvastaaneivätkäluovusiitä.Selityskuitenkin
kätkeytyyjuuriratkaisevassakohdassa.Jeesuseikerro,mitähyvänmaan
tuottamamonikymmenkertainensatotarkoittaa.
Kolmikymmenkertainen sato on erinomainen, satakertainen uskomaton.Apokalyptisissa visioissa erinomaiset sadot ovat uuden, eskatologisenajanmerkki(vrt.esim.Ilm.22:2).40Runsassatovoiviitatamyös
kuolemanjälkeiseenelämään(Joh.12:24–25)jasiinäsuhteessaselinkittyy
apokalyptisiin toiveisiin kuoleman voittamisesta.41 Markuksen kylväjävertauksessa ei kuitenkaan ole mitään yksiselitteistä merkkiä siitä, että

39 Marssinsanatkokonaisuudessaan:esim.Luokkasodanmuisto65–66.
40 Marcus2000,295.
41 Johanneksenevankeliuminrunsastasatoaeisuoranaisestiselitetä.Asiayhteydenperusteella
onselvää,ettäkysymysonJeesuksenkuolemasta,jokaantaaseuraajilleenelämän.TämäelämäsaavutetaanseuraamallaJeesuksenkohtaloa.(Brown1966,474;Wilckens2000,191–192.)
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kysymysonlopunajallisestasatoihmeestä.42Sadontuottamineneiraamatullisessa kuvastossa ole vain apokalyptisen täyttymyksen merkki, vaan
tavanomainenilmausmyöshyvällekristilliselleelämälle(Room.7:4;Kol
1:10;Jaak.3:17–18)jaMatteusnäyttääpainottavanjuuritätä.43Loppujen
lopuksi ei kuitenkaan ole syytä tehdä jyrkkää erottelua sen välillä, tarkoittaako sato kristillistä elämänvaellusta vai lopunajallista pelastusta.
Pelastusonnäetläheisestisidoksissasiihen,millaistasatoataihedelmää
–taustallaonsamakreikansana karpo/j–kristittyelämänvaelluksessaan tekee (esim. Matt. 3:8–10; Room. 6:22). Itse asiassa apokalyptiikka
jasensisältämäeskatologisenlopunodotusväikkyylukuistenuusitestamentillisten tekstikohtien taustalla. Tässä mielessä myös kylväjävertaus
pitääymmärtääeskatologistaodotustavasten:joskuskoittaasehetki,jolloinhyväelämänvaelluspalkitaan.
Punakaartinmarssipuhuutulevastajaparemmastaajastaaivanavoimesti. Sato, joka marssissa kuvattujen ankarien vaiheiden jälkeen saadaan,on”onnenaikauus”.Paremmantulevaisuudenennakoiminenistuu
luontevasti kylväjävertauksen apokalyptiseen taustaan ja tässä mielessä
Punakaartinmarssiluotekstikohdastaaivanmahdollisentulkinnan.Punakaartinmarssieikuitenkaannojaauusitestamentilliseenapokalyptiikkaanvaanmarxilaiseenhistorianäkemykseen,jonkamukaanyhteiskunta
onkehittymässäkohtityöväenvaltaa.Siltieioletäysinsattumaa,ettäpunakaartinmarssinsatotulkintamuistuttaaapokalyptistalopunodotusta.
Raamatun apokalyptiikka on nimittäin keskeisellä tavalla vaikuttanut
marxilaiseen historianäkemykseen. Erikoista kyllä, apokalyptiikka tulee
näkyviinjuurimarxilaisessauskontokritiikissä.KarlMarxilleuskontooli
”kansan oopiumia”, kieroutunut lohdutus elämän kärsimyksiin. Hänen
mukaansauskonnonvastainentaisteluoliillusorisenonnenkorvaamista
todellisella.44Analogiaillusorisenjatodellisenonnenvälilläkertookuitenkin sen, ettei hän suinkaan torjunut apokalyptista pelastusajatusta.
Hänvaintulkitsisensekulaarillajamaterialistisellatavalla.45Valkoisella
puolellatätäironisoitiinpuhumallapunaistentavoittelemastayhteiskunnasta apokalyptiikasta tutuin käsittein, vaikkapa uutena maailmana tai
tuhatvuotisenavaltakuntana.46

42
43
44
45
46

Gnilka1978,176.
Luz1990,318.
Marx2009,82;Oittinen1979,11–12.
Økland2009,270–271;Moisio2009.
Esim.Aho1961,46,74,224–225,244,285(29.1.,31.1.,15.2.,18.2.,25.2.1918);Alkio1918,88;Rantakari1918,239–240.
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Punainenvallankumousodotusliittyimarxilaiseenhistorianäkemykseen, jonka aatehistoriallisena juurena oli apokalyptiikka.47 Marxilaisuudessa ei toki ole puhe Jumalan johtamasta historiasta, joka päättyy
ruumiinylösnousemukseen,muttahistoriallaonapokalyptiseentapaan
lopullinen päämäärä, kommunistinen yhteiskunta. Marxilaisen apokalyptiikanpsykologinenmerkitysonolluthuomattava:”vaikkamarxilainenajatteluontäysinsekulaaria,seonsamallakertaatäysinapokalyptista.
Juuritämäpyhänjaprofaanintaimaallisenjailmestyksenkohtaaminen
– tai peräti yhteenliittymä – on suurimman vallankumouksellisen voimanlähde,jokahistoriassaonikinäesiintynyt.”48Suomessatämävoima
purkautuiselvimminvuonna1918jaPunakaartinmarssionyksisenlukuisistailmenemismuodoista.
Apokalyptiikkaan liittyvä ajatus viimeisestä tuomiosta ja kuolleiden
ylösnousemuksestaonainaollutosakristillistäoppia,jakirkollisenopetuksenkauttaneovatlevinneetyleiseenkintietoisuuteen.Näinkristillinenapokalyptiikkaheijastuiaivanmaallisillekinfoorumeille.Valkoisten
joukkoihinkuuluneenKajaaninsissirykmentin–tulevatasavallanpresidenttiUrhoKekkonenkuuluirykmenttiin–historiikkinostaakristillisen
tuomiopäiväodotuksen moneen kertaan esiin. Kirjan lopussa on lyhyt
kuvaus kustakin kaatuneesta. Lähes jokaisen kohdalla viitataan eskatologiseenylösnousemuksenpäivään,välilläjopahyvinkonkreettisinkuvin
maan sisältä kapuavista vainajista:”Kun kerran kuolleet nousevat, niin
SiikajoensankarihaudankivenkaataaHeikkiHaikarajaastuutuomiolle.”49
Ylösnousemuskuvaukseteivätjääneetvainvalkoistenkeskuuteen.SosialidemokraattinenkansanedustajaMattiPaasivuorijärkyttieduskuntaa
kertomallaVihdissäteloitetuista:”Sielläonkuopattuihmisiäkäsiraudat
käsissä,kaivettuylösjasiirrettyVihdinkirkkomaahankäsiraudatkäsissä.
Onkaunista,kunnenousevatviimeiselletuomiollekäsiraudatkäsissä.”50
KonkreettisilleylösnousemuskuvauksilleontokiselvätlähtökohdatUudessatestamentissa.OnhanevankeliumeissajoJeesuksenylösnousemus
kuvatturuumiillisenaylösnousemuksena.TulevaJumalanvaltakuntakin
saavälillähyvinkonkreettisiajamaanpäällisiämuotoja.51

47 Zimdars-Swartz&Zimdars-Swartz1998,286–289;Baumgartner1999,201–202;Räisänen2010,
112.Marxilaisestahistorianäkemyksestäyleisesti:ks.esim.Kirkinen1987,81–92.
48 Altizer1998,341.
49 Stenij1928,207.
50 Toisetvaltiopäivät1917,pöytäkirjat,1481(2.8.1918).
51 Räisänen2010,89–98.
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Konkreettisen ylösnousemususkon rinnalla on jo varhain vaikuttanuthenkisempikäsitys,jonkamukaanvainajansielusaarangaistuksen
ja pelastuksen heti kuolemansa jälkeen.52 Tällaisesta näkyy viitteitä jo
Luukkaanevankeliumissa:ristilläkatuvaryövärionkuolinpäivänään–ei
siis vasta viimeisen tuomion päivänä – paratiisissa (Luuk. 23:43). Köyhä Lasarus ja rikasmies puolestaankokevat tuonpuoleisen kohtalonsa,
kunrikkaanmiehenveljetvielävaeltavatmaailmassa(Luuk.16:19–31).53
Välittömästikuolemanjälkeenseuraavapalkkiojarangaistusonjoskus
sovitettuviimeiseentuomioonniinsanotunvälitilaopinavulla.Senmukaanvälittömästikuolemanjälkeenseuraavakohtaloennakoiviimeistä
tuomiota. Näin tapahtuu esimerkiksi 1893 hyväksytyssä katekismuksessa, joka viittaa välitilaopin tueksi Jeesuksen sanoihin ryövärille (Luuk.
23:43).54Onkuitenkinkyseenalaista,sopiikovälitilaoppilainkaanLuukkaanteksteihin.55
Sivistyneelle pakanalle kristittyjen kuvaukset kuolemanjälkeisistä
palkkioistajarangaistuksistaolivatvainmoraaliseenelämäänkannustaviamyyttejä.56TällaisentulkintatavanesikuvalöytyijoPlatonilta,joka
ei suinkaan ollut varma, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, mutta piti
moraalisesti hyödyllisenä uskoa palkkioihin ja rangaistuksiin (Faidon
114d).Lasarus-kertomusavautuuhyvintällaiselletulkinnalle,silläkertomuskorostaahyväosaistenvastuutaköyhistä.57Paasivuorenkinkuvauskäsiraudoissatuomiollenousevistavainajistatähtäämoraalisiinpäätelmiin:Vihdinjamuidenpaikkakuntienvastaaviintapahtumiintulisi
puuttua.

Räisänen2010,85,98–105.
Lasarus-kertomuksestajaLuukkaaneskatologiasta:Lehtipuu2007.
Suomenevankelis-LutherisenKirkonKatekismus,kappale167.
Lehtipuu2007,265–294.
100-luvunlopullaelänyt,myöhemminlääketieteilijänätunnettu,Galenoskirjoittaaarabiaksi
säilyneessätekstikappaleessa:”Suurinosaihmisistäeikykeneseuraamaanloogisiatodisteita
jahetarvitsevatvertauksiajahyötyvätniistä.[kommentaattorilisää:Galenosymmärtäävertauksillakertomuksiapalkkioistajarangaistuksistatulevassaelämässä]Juuriniinnäemme,
ettäkristityiksikutsututihmisetperustavatuskonsavertauksiinjaihmeisiinjakuitenkinosa
heistä toimii niin kuin ne, jotka pitäytyvät ﬁlosoﬁaan. Heidän kuolemanhalveksuntansa ja
senseurauksetovatmeilleilmeisiäjokapäivä,samoinheidänpidättäytymisensäsukupuoliyhteydestä.Heidänjoukossaaneioleainoastaanmiehiävaanmyösnaisia,jotkapidättäytyvät
sukupuoliyhteydestäkokoelämänsä.Hemyösluettelevatniitä,jotkaovatharjoittaneetruuan
ja juoman suhteen itsekuria ja -hallintaa ja jotka ovat innolla tavoitelleet oikeudenmukaisuuttajasitensaavuttaneettason,jokaeijääjälkeentodellisistaﬁlosofeista.”Suomennoson
laadittuBenkon(1980,1099)englanninkielisestäkäännöksestä.
57 Lehtipuu2007,264.
52
53
54
55
56
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Kajaanin sissirykmentin historiikki ja Paasivuoren eduskuntapuhe
kertovat siitä, että konkreettisia muotoja saava apokalyptinen tulevaisuudenodotusolitunnettuajasitäsaattoikäyttäämoraalis-ideologisen
kannanoton tukena. Sosialistiset teoreetikot olivat itse asiassa tietoisia
siitä, että varhaiset kristityt saattoivat ymmärtää lopunajallisen täyttymyksen konkreettisesti ja tämänpuoleisesti. He pitivät henkistynyttä
pelastuskäsitystä rappioilmiönä.58 Juuri apokalyptiikan konkreettinen
lopunodotusonpunaisessakirjallisuudessaruokkinuttulevaisuudenkuvia, jotka saatetaan tulkita täysin sekulaarilla tavalla. Tämä näkyy esimerkiksi Kaarlo Uskelan pienessä novellissa”Kun kuolleet heräävät”.59
Vankileiriltäpalannutisäkeskusteleelastensakanssakuolleistaheräämisestä.Ensinkäsitelläänevankeliumienkertomuksiasiitä,kuinkaJeesus
herättikuolleita.Kunlapsethiemanepäilevätkuolleistaheräämistä,isä
kertoonähneensäsellaistaTammisaarenvankileirillä.”–Kukaniitäsiellä
herätti? – Ei niitä tarvinnut herättää, ne nousivat ylös kun tuli nälkä.”
Vastaus paljastaa, että kuolleilla tarkoitetaan vankeja. Jeesuksen herättämistä yksittäistapauksista siirrytään sitten lopunajalliseen ylösnousemukseen:
–
–
–
–

Mikseivätruumiitenäänouseylös,kysyynuorinpoikani.
Nenousevatkerrankaikkiyhtaikaa,minävastaan.
Siitätuleeeritöminä!
Siitätuleesemmoinenjyräkkä,ettäkirkot,palatsitjapakkotyölaitoksetmenevätnurin!

Uskelankuvausylösnousemuksestaonkaksitasoinen.Näennäisestiperheenisätukeekonkreettistalapsenuskoa.Lukijakuitenkinoivaltaa,että
ylösnousemuksen päivä on työväen vallankumous. Punaisesta kirjallisuudesta ei muutenkaan ole vaikea löytää esimerkkejä apokalyptisin
termein ilmaistusta vallankumouksesta. Turkulaisen muistojulkaisun
johdantoruno seuraa Paasivuoren puheen teemaa:”Vaik syvät on haavat/jaranteissaraudat,/menousemmesittenkin,aukaukeehaudat.”60
Runonkokonaisuudestanäkyy,että”me”eitarkoitakuolleitavaanniitä,
”jotk’ eloon jäimme”. Näin kuolemasta ja ylösnousemuksesta on tullut

58 Kautsky1909,408–412,435–437,471,535–536;Oittinen1979,92.
59 Työläisnuorisonmuistoalbumi54–55.
60 Muistojulkaisukansalaissodanuhreiksijoutuneidenmuistolle4.
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vertauskuvatyöväenluokankohtalolle1918javaloisammalletulevaisuudellemyöhemmin.
Punaiset kirjoittajat saattavat katsoa, että työväenluokan ylösnousemuksenpäiväonvarsinlähellä:”PappihaudallasisanoiSinunnousevan viimeisenä päivänä. Nousetko, sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että
se aate, joka oli Sinulle kallein kaikesta, nousee kerran, nousee varmasti
janouseepian.”61Punaisissasankarikuvauksissauskolähelläolevaanlopulliseenyhteiskunnalliseenkäänteeseenvoiruokkiarohkeutta,jokaon
verrattavissakristilliseenmarttyyriuteen:”Tunne,ettäkuoleekuitenkin
syyttömänä,riittiantamaanvoimaa;javarmuus,ettäkärsimästäänvääryydestäkerranontilinteonhetkikiduttajilleenkoittava,tuottityydytystä.Sillähänuskoisenajanolevanlähellä,jolloinkapetomaisuudeltakatkotaankynnet,jajolloinkamäärääjänäonoikeus,eikäoikeudennimessä
verisiäorgioitaviettävävääryys.”62
KäsitysläheisestälopunajallisestakäänteestäkuuluusekinRaamatun
apokalyptiikankeskeisiinpiirteisiin.VaikkatoisissaRaamatunkohdissa
läheisenkäänteenodotusjääkintaka-alalletaimuuntuu–kutenedellä
mainituissa Luukkaan evankeliumin kohdissa – henkistyneeksi tuonpuoleiseksielämäksi,onlähiodotukseenviittaaviakohtiaselvästihavaittavissa.MarkuksenevankeliumissaJeesustoteaaaikalaisilleen,että”tämä
sukupolvieikatoa”ennenlopunajallisenkäänteentapahtumista(Mark.
13:31).Roomalaiskirjeenmukaan”rauhanJumalaonpianmurskaavaSaatananteidänjalkojennealle”(Room.16:20)jaJaakobinkirjeenmukaan
”Herrantuloonlähellä”(Jaak.5:8).JohanneksenilmestyksessäJeesusilmoittaatoistuvasti:”Minätulenpian.”(Ilm.3:11,22:7,12,20.)Nämäjamonetmuutlähiodotuksestakielivätjakeetovatkokokristikunnanhistorian
ajansynnyttäneetkäsityksiäpikaisestalopunajallisestakäänteestä.63Punaisenkirjallisuudennäkemyksetuudenvallankumouksenläheisyydestä
muistuttavatsiistässäkinsuhteessaRaamatunapokalyptisiaodotuksia.
Kristillisen ja sosialistisen apokalyptiikan sukulaisuus on ruokkinut
myös näkemyksiä, joissa sosialistiset teoriat on ymmärretty kristillisen
eskatologian antamin eväin. Näissäkin tapauksissa pysytään edelleen
sekulaarillapohjalla,muttakristillisestäopetuksestatuttujaaineksiasekoittuuteoriaantäysinhuomaamatta.NäinJariEhrnrootharvioisosialistisenteoreetikonKarlKautskynnäkemystentulkintaaSuomessa:

61 Vankinavalkoisenvallan36.
62 Valli1922,31.
63 Baumgartner1999.
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Kautskylainentaloudellinendeterminismikääntyyfatalistiseksiasenteeksi konkreettiseen taloudelliseen elämään nähden. Kärsimys on
onnenväistämätönesipiha.Itseasiassatällainenlogiikkaonlähempänäkristillistäkärsimyseskatologiaakuinrationaalistajäsentelyäja
kehittelyä. Paradoksaalisesti ajattelutavan rationaaliseksi ja tieteelliseksi ytimeksi käsitetty ajatus yhteiskuntakehityksen luonnonlainomaisesta väistämättömyydestä ja ennustettavuudesta kääntyykin
uskonnolliseksi ja mystiseksi dogmaksi, jota ei ole luvallista asettaa
kyseenalaiseksi.64
Se,mitenvahvanakäsitysmaailmanhistorianvääjäämättömästäkulusta
ja siihen liittyvästä kärsimyksestä saattoi elää, käy ilmi esimerkiksi Arbetet-lehden artikkelista. Jo artikkelin otsikko”Luominen”osoittaa, että
kirjoittaja,AxelÅhlström,haluaakytkeäajatuksensauskonnolliseenkäsitteistöön.Häneikuitenkaantarkoitamennyttäluomistavaantulevaa,
japuhuuvallankumouksestaraamatullisestiuudenmaailman(Jes.65:17;
Ilm.21:1)syntymisenä.Åhlströminuskoatulevaaneinäytälainkaanhorjuttavanse,ettähäntajuaapunaistenseisovantappionedessä.65Tappio
ei nimittäin ole maailmanvallankumouksen mittakaavassa muuta kuin
satunnainen vastoinkäyminen. Tappion tuskassa on kyse – jälleen raamatullisesti(Jes.26:17–18,66:7;Joh.16:17–23;Ilm.12:2)–synnytystuskista:
vallankumouson”kivuliastauudenmaailmansyntymistä---Syntymän
hetkionkivunhetki.Kärsimyksenläpitäytyytaistella”.Åhlströmpäättää
kirjoituksensauudenluomisen(Jes.43:19;65:17;Ilm.21:5)ajatukseen:
Maailman mullistava uudistus, uudelleenluominen, josta uusi maailmatuleeesiin,onalkanuttyönsä.Jaonmelkoturhaavaivannäköä
seistäniitätulevaisuudenvoimiavastaan,jotkasuorittavattätätyötä.
Nevoitot,joitareaktioajoittainluuleesaavuttavansaantamallaverikostonpuhua,eivätvoiolennaisestipitkittääkapitalistisenyhteiskunnan kuolinkamppailua. Ei ole kummoinenkaan kunnia olla viimeinenporvariyhteiskunnanhorjuvallabarrikadilla.Meidänkotimaisille
reaktionääreillemme voisi olla hyväksi, että he oppisivat tuntemaan
tämäntotuuden.66

64 Ehrnrooth1992,114;vrt.453,455–456.
65 Bondestam(1968,328)viittaaÅhlströminajatuksiinmuutamaapäivääaiemminjulkaistussa
toisessaartikkelissa.
66 Arbetet6.4.1918(”Skapelsen”);suom.N.H.
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Maailmanvallankumouksenvääjäämätöntuleminen,ahdistuksetjaniiden jälkeen koittava täyttymys saavat Åhlströmillä selvästi raamatullisenvärin.Häntunnistisosialistisessajakristillisessäpelastusnäyssäniin
paljonsamaa,ettäuudelleenluomisenjasynnytystuskienraamatulliset
käsitteetkelpasivathänelle.Åhlströmsiirtyisittemminparlamentaarisen
sosialidemokratianlinjoille,muttasodanjälkeensyntynytkommunismi
pysyimaailmanvallankumouksenpelastusnäyssä.Vuoden1918tappioja
kärsimyksetolivatosavääjäämätöntähistoriallistakehitystä,jokajohtaa
lopulta maailmanvallankumoukseen. Samalla tavoin apokalyptiikkakinsuhtautuulopunajallisiinkärsimyksiin:”Niintäytyykäydä.”(Mark.
13:7.)JohanneksenilmestysvisioilopuksisuurensodanGogiajaMagogia
vastaan(Ilm.20:7–9),jonkajälkeenJumalanvastustajattuhotaanjauusimaailmanaikakoittaa.Suomenkommunistisenpuolueenperustavan
kokouksenkirjeessäLeninilleeioleraamatullisiailmauksia,muttasekulaariapokalyptisetteematovatselvästihavaittavissa:
Nyttäysinkäsitämme,ettänäinsentäytyykinsyntyä,–ettäseeikoskaanvoielävänäsyntyäkansanvallanutusuossa,niinkuinSuomessa
kuvittelimme,vaanainoastaanhävityksen,vaaran,tuskanjataistelun
todellisuudessa.---Kommunismionvalanutmieliimmekuvaamattoman lohdullisen tietoisuuden siitä, että nekään suuret uhrit, joita
omanmaammetyöväenluokkatänävuonnaonkärsinyttaisteluissaan
jatilapäisessätappiossaanjavarsinkinsenjälkeenSuomenporvariston
ennenkuulumattoman petomaisessa kostohurjastelussa, että nekään
eivät ole hukkaan kärsityt, vaan kannetut kansainvälisen köyhälistönvoitonhyödyksi.SitävoittoaSuomenköyhälistöviimekeväisellä
taistelullaanjakaatumisellaankinedesauttoi.Vähäisenämiesluvussa,
tiedossajataidossasepaljonuhrasi.Jaseonvieläkinnousevamaasta.
Kommunismintulisanalyösynkimmänkinsorronyöhönkirkastavan
toivonsalaman.Seiskeeepätoivonkahleetpoikkijaterästääsoturin
murretunsielunmurtumattomaksivoitonvarmuudeksi.Sinäpäivänä,
kun maan ääriin kuuluu kutsumus:”Tää on viimeinen taisto!” sinä
päivänä, kun kansainvälinen punainen armeija liikkeelle lähtee, saa
maailmanähdä,ettäSuomenkinköyhälistörientääriviin:kostoonja
voittoon!67

67 Suomentyöväenvallankumous9–10.
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Punaisten tappio keväällä 1918 pakotti tarkistamaan”lopunajallista” aikataulua. Työ-lehti puhui vielä sodan kestäessä parhaillaan käynnissä
olevasta kansojen ylösnousemuksesta. Taustalla voi kuitenkin aistia jo
tappiontunnelmiajaartikkelinlopussakirjoittajaesittääkinaikataulun
mahdollista lykkääntymistä: kansojen ylösnousemuksen pääsiäiskellot
soivat”kerran,jokoennemmintaimyöhemmin”.68Keväänkuluessaaikataulunmuutostuliselväksi.Punakaartinmarssin”onnenaikauus”ei
alkanutkaanvielä,vaantappioolivainennakoivaahdistuksenvälivaihe
ennen lopullista yhteiskunnallista käännettä. Tässä suhteessa marxilainenhistorianäkemyskokivainsensamankohtalon,jonkasenapokalyptinenesikuvakin.Täyttymyksenhetkilykkääntyy,muttasentulemistaei
olesyytäepäillä(2.Piet.3:3–13).
Vaikka sekulaariapokalyptiikka oli tyypillistä nimenomaan sosialisteille,seeiollutvainheidänomaisuuttaan.TämänosoittaasuomenruotsalainenmodernistirunoilijaEdithSödergran.

EdithSödergraninapokalypsi
Huhtikuun lopulla 1918 valkoiset aloittivat Viipurin valtausoperaation,
jonkaensivaiheessapyrittiinrajanpinnassakatkaisemaanpunaistenyhteydet Pietariin. Majuri Rainer Stahelin johtaman 2. jääkärirykmentin
tehtävänäolikatkaistaPietari–Viipuri-rataRaivolanasemankohdalta.69
PunaistenrintamaKivennavallaromahtioitisjapuolustajatvetäytyivät
TerijoellejaRaivolaan,joissapunaisenpuhelinsanomanmukaansyntyi
”hullumpi sekasorto kuin ennen Sodoman ja Komoran hävityksessä”.70
EdithSödergranseurasitapahtumiaRaivolan-kodistaan.Sotakokemuksetheijastuvatseuraavissarunokokoelmissa.
Stahelsaapuiaamulla23.huhtikuutaRaivolaneteläpuolellejavaltasi
kylänpienenlaukaustenvaihdonjälkeen.Punaisetryhmittyivätrautatieasemallepuolustukseen.Marssistaväsynytvalkoistenjoukkoaloittiiltapäivällä hyökkäyksen, mutta sai vastaansa yllättävän kovaa vastarintaa.
Punaisetolivatlinnoittaneetasemanjaheidäntaisteluaantukisekätykki
ettäpanssarijuna.Valkoistentykitolivatmarssillajuuttuneetmutaanja
ilmanniidentulitukeahyökkääjäetenivainvaivoin.Lopultapunaisten
panssarijuna joutui uhatuksi ja pakeni Viipuriin päin. Samaan aikaan
68 Työ30.3.1918(”Kansojenylönousemus”).
69 HyökkäysliikkestäRaivolaan:Ignatius&Soikkeli1925,183–184;Stahel1927.
70 Lappalainen1981,209.
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asemaapuolustanutjalkaväkiyrittimurtautuaPietarinsuuntaan,minkä
valkoisetvainvaivointorjuivat.Osapunaisistapääsivetäytymääntulessa
olevaltaasemaltametsänkautta.
Taistelupäättyivalkoistenvoittoonyhdeksänaikaanillalla.Stahelkuvasijäljellejäänyttämaisemaarunollisesti:”Kaameankauniinakohosivat
liekittaivastakohti,jollekuuvähitellennousivalaistenlempeällähohteellaansynkäntaistelukentän.”71Se,mitäkuunhohteessatapahtui,eiselviä
StahelinkertomuksestavaanSödergraninrunosta”Månenshemlighet”.
Månenvet...attblodskallgjutashärinatt.
Påkopparbanoröversjöngårenvisshetfram:
likskolaliggablandalarnapåenunderskönstrand.
Månenskallkastasittskönasteljuspådensällsammastranden.
Vindenskallgåsomettväckarehornmellantallarna:
Vadjordenärskönidennaensligastund.72
Tapahtumienkulunvoipäätellätappioluvuistakin,sillävapaussotahistorianmukaanvalkoisiakaatuiparikymmentäjapunaisia150.Josluvutpitävätedesosapuilleenpaikkansa,vankejaonammuttutaistelunjälkeen.73
Lisäksitulivieläjälkipuhdistus,jokapunaistenohellasuuntautuimyös
kapinaan osallistumattomaan venäläisväestöön.74 Sotaa seuranneena
vuonnaSödergrankuvailipainajaisuntaanmietelmäkokoelmassaBrokigaiakttagelser:”Näinilkeitäämmiä,jotkanauraenhukuttivatpikkulapsia
ämpäreihin,näinteloituksiakaikkialla,rannoillajamäillä,ihmiskäsiäja
puunoksia,jotkaolitahrittuverelläjaaivokudoksella,kaikkiniinraakaa
jarumaa,etteisellaistavoitapahtuatodellisuudessavaannärkästyneen,
hirviömäisen herkkyyden suurentavassa peilissä.” Lasten hukuttaminen
oliehkäsuurentelua,muttakaikkitiesivät,ettämuutenpainajainenoli
äskettäinolluttotisintatottamaailmallajaSuomessa,myösRaivolassa.

71 Stahel1927,163.
72 RunojaseuraavanatulevatSödergraninmietelmätjamuutrunotlöytyväthänenkootuista
runoistaan (Södergran 1949). Runon ajoituksesta ja suhteesta Raivolan tapahtumiin: Tideström1960,134.
73 Punaisten taistelutappioiden määrä itärajan taisteluissa jää epäselväksi. Mahdollisesti luku
150korostaaliioitellenvastustajanylivoimaajasitäkauttaomanpuolensankaruutta.Laskennallisestihyökkääjäkärsiikolminkertaisettappiotpuolustajaanverrattuna,muttakäytännössä tapauskohtaiset syyt ja taistelevien osapuolien sotataito vaikuttavat lukuihin. Erityisesti
punaisten kohdalla heikko taistelu- ja sotilasjohtamistaito ovat voineet vaikuttaa tappioita
kasvattavasti. Myös vankien välitön ampuminen ja näin syntyneiden vainajien laskeminen
taistelutappioihinolitavallista(Roselius2006b,11,139–140:156–158;Roselius&Tikka2004).
74 Loima2004.
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Södergraneikuitenkaanainoastaankuvaaympäröiväätodellisuutta.
Hänantaasillemyöstulkinnan.Tämänäkyyselvästi”Månenshemlighet”
-runossa,jokayllättävälläjavarsinmakaaberillatavallayhdistääruumiit
jaluonnonkauneuden.MiksiSödergranestetisoiväkivallan?75Lyhytrunoeiselitä.Estetisoinninsyypaljastuukuitenkinluettaessamuitasaman
ajanrunoja,jotkakäsittelevätsodanväkivaltaa.76NäitärunojaonkokoelmissaSeptemberlyran(1918)jaRosenaltaret(1919),joistaedelliseenmyös
”Månenshemlighet”kuului.Keskeisiksinousevatrunot”Apokalypsens
genius(Fragment)”ja”Världenbadariblod...”,jotkakuvaavatsodanväkivaltaaselvästiapokalyptisessakehyksessä.

Sodanapokalypsilaulaa
Syksyllä 1918, jolloin Södergran koki sodanuhan nousevan uudestaan,77
hänkirjoittirunon”Apokalypsensgenius(Fragment)”.Runoesittäätaistelukuvatilmestyskirjamaisinanäkyinärunsaineraamattukytkentöineen.
SotakuvaustentaustallaheijastuneerunoilijankokemusRaivolantaistelustapalavineasemineen.
Människor,dethäversigimittbröst.
Brand,rök,luktenavbräntkött:
detärkriget.
–––
Urkrigetärjagkommen–urkaosuppstigen–
jagärelementen–biblisktgångande–apokalypsen.
Överlivetblickarjagmigom–detärgudomligt.
Mittärkriget–edertystaherreshärmiljoner
vembehövdeer?Djupengapa.
Outsägligatingskebakomödetsförlåt.
Betvivlare,bespottare,
läggenickeedertﬁngerpålivetsmystär:
livetärgudomligtochförbarn.
–––
75 AiheestakäytyäkeskusteluakokoaaHackman2000,175–178.
76 Baumgartnerin (1997) huolellinen runoanalyysi päätyy samaan ratkaisuun:”Månens hemlighet”onanalysoitavaosanaSödergraninsotarunoja.
77 Tideström1960,141–143.
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Sångarnavoroingaharpospelare,
nej–förkläddagudar–Gudsspioner.
Gamlatiderssångare–trösteneder,
gottblodharﬂutitiedraådror–
ymnigasterödakrigarblod.
Sångensandaärkriget.
Runoonkatkonainen–ajatusviivaketjutovatalkuperäisiä–kudelmaeri
suunnista tulevia vaikutteita ja muodostuu arvoitukselliseksi kokonaisuudeksi.TällaisenasetuleehyvinlähelleJohanneksenilmestystä,joka
oneriainestenpohjaltakoostettumoniselitteinenkudelmajaasettaatulkitsijalleenvaikeitahaasteita.78Moniselitteisyyseikuitenkaanolenimenomaan”Apokalypsens genius (Fragment)” -runoon luotu erityispiirre,
vaan se värittää useimpia Södergranin runoja. On vaikea sanoa, missä
määrintämätyylipiirreonJohanneksenilmestyksenvaikutusta.JokatapauksessaRaamatunviimeinenkirjavaikuttiSödergraniinvoimakkaasti.
ApokalyptisetteematjasuoranaisetkytkennätJohanneksenilmestykseen
ovatSödergraninrunoudenkeskeisiäainesosia.79
”Apokalypsensgenius(Fragment)”-runossaraamattukytkennätovat
täysin ilmeisiä – puhutaanhan siinä raamatullisuudesta (”bibliskt”) ja
apokalypsista (”apokalypsen”) aivan suoraan. Runon”minä” on metaforisesti apokalypsi, joka viitannee Johanneksen ilmestykseen. Palanut
liha,tulijasavuovatJohanneksenilmestyksensotakuvastoa(esim.Ilm.
9:18;17:16),vaikkasopivatosuvastimyösRaivolantaisteluun.Johanneksenilmestyksessämainitaanmyösammottavatsyvyydet,jotkaovatvitsaustenjapedonlähtöpaikkoja(Ilm.9:2,11;11:7;17:8).Runonjumalminä
onvanhatestamentillis-apokalyptinentuhonjumala,jokasilmäyksellään
tuhoaavastustajansasotajoukon(vrt.2.Moos.14:24).”Mittärkriget”on
ilmeinenmuunnelmavanhatestamentillisestailmauksesta”SotaonHerran”(1.Sam.17:47;vrt.1.Aik.5:22).80YleisestiottaenSödergraninraamatullisialähteitäonvaikeayksilöidätäsmällisesti,81muttaraamatullisuus
”tuntuu”selvänä.Vaikuttaasiltä,ettähänelääraamatullisessakieli-jakuvamaailmassaniinvahvasti,ettäseikäänkuinomallapainollaansuodat-

78 JohanneksenilmestyksenmoniselitteisyydenvaikutuksiatulkinnalleonesitellytSyreeni1995,
302–333.
79 Hedberg(1991)oneritellytapokalyptiikanosuuttaSödergraninrunoudessa.
80 HerransodistaVanhassatestamentissa:Veijola1982,88–104.
81 Broemer2009,119.
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tuurunoihinilmansyvällistäharkintaajonkuntietynraamatunkohdan
käytöstä.
RaamatunkäytössäänSödergranolikaikkeamuutakuintraditionaalisenkirkollinen.Pietarinkauttahänsaivoimakkaitavaikutteita1800-ja
1900-luvuntaitteenvenäläisestämessianismista.Monetvenäläisetintellektuellit ja taiteilijat käsittivät itsensä uuden ajan rakentajien ydinjoukoksi.AjatteluunsekoittuiaineksiasekäNietzschenyli-ihmisopistaettä
nationalismista. Raamatullinen valitun kansan teema sovellettiinVenäjäänjaerityisestiJohanneksenilmestysapokalyptisinevisioineenmuodostui tärkeäksi. Sieltä löydettiin myös valtakirja kaiken ”epäpuhtaan”
siivoamiseen.”TuonaaikanakukaanajattelevaihminenVenäjälläeiollut
kokonaanirrallaanvenäläisenmessianisminvaikutuksesta”,toteaaEbba
Witt-Brattström.Häntulkitsee”Apokalypsensgenius(Fragment)”-runoajuuritätätaustaavasten,82joskaanvenäläisnationalistisiapainotuksia
Södergraneiomaksunut.
Södergrankatsoiaidonapokalyptisessahengessä,ettäaikakaudensotaisatahdistuksetennakoivatuudenaikakaudenalkua.Tätäkuvaarunon
lopun harmonisoituminen: apokalyptinen kaaos tekee tilaa klassiselle
kulttuurille.Apokalyptisenjaklassisenaineksenrinnakkaisuusnäkyyjo
runonnimessä:geniusonroomalaisessauskonnossasuojelushenki.Ajatusjumalista,jotkavalepuvussavakoilevatihmisiä,esiintyyjoHomeroksella (Odysseia 17.484–487). Stoalaisﬁlosoﬁ Epiktetos esittää ihailevassa
sävyssä ﬁlosoﬁ Diogeneen vakoojana, joka on kaiken kärsimyksen yläpuolellajatarkkaileeelämää(Keskusteluja1.24.3–10).83Södergraninnämä
ajatuksetnäyttävätsaavuttaneenShakespearenkautta.84
Runonväkivaltaisuuttavoisiymmärtääkahdellakintavalla.JokoSödergrantarkoittaa,ettäsodanväkivaltaonkonkreettinenehtouudenlaisenlaulun,siisrunoudensynnylletaisittensotaonvainmetaforasille
kaaokselle,jokasyntyytaiteessa,kunuusipurkautuuesiin.85Jälkimmäinentarkoittaisisitä,ettärunoaeipitäisikääntulkitakannanottonasotaan
vaan taiteeseen. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä. Runo”Världen
badar i blod...” tarkoittaa epäilemättä käynnissä olleen maailmansodan
verikylpyjä.

82 Witt-Brattström1997,69–79(lainaus:s.70–71).Ks.myösClay1998,312.VenäläisestämessianismistajasenkytköksistävenäläiseenMarx-tulkintaan:Hassinen1967,36–41.
83 Tideström(1960,143)huomauttaarunonlopunyhteyksistämyösamerikkalaisenWaltWhitmaninerääseenrunoon.
84 Hackman2000,192.
85 Haux2001,40.
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Verikylpymatkallauuteenmaailmaan
VärldenbadariblodförattGudmåtteleva.
Atthanshärlighetfortbestår,skallallannanförgås.
Vadvetavimänniskorhurdenevigesmäktar
ochvadgudarnadrickaförattnärasinkraft.
Gudvillskapaånyo.Hanvillomformavärldentillettklararetecken.
Därförgjordarhansigmedettbälteavblixtar,
därförbärhanenkronaavﬂammandetaggar,
därförhöljerhanjordeniblindhetochnatt.
Därförskådarhangrymt.Hansskaparehänderkramajordenmedkraft.
Vadhanskaparvetingen.Mendetgårsomenbävan
överhalvvaknasinnen.Detärsomensvindelinföravgrundersblick.
Innanjublandekörerbristautienlovsång
ärdettystsomiskogenförränsolengårupp.
Runossa”Världenbadariblod...”onkosminennäkökulma,mikäonSödergraninapokalyptisillerunoilletunnusomaista:86Jumalaluomaailman
uudestaan.AiheonRaamatustatuttu(Jes.43:19;65:17;66:22;Ps.104:30;
Ilm.21:5)jaseantaarunolleapokalyptisenkokonaiskehyksen.Tässäkehyksessäonnähtävissäuseitaraamatullisiaaiheita,vaikkaonkinvaikea
osoittaa, mistä yksittäisistä raamatunkohdista hän ammentaa aineksia.
Raamatulliselta vaikuttaa esimerkiksi ajatus uudelleen muovaamisesta.
JeremiankirjakuvaakuinkakansatovatJumalankädessäkuinsavisavenvalajankädessä:
Minämeninsavenvalajantyöpajaan,jossahänparhaillaantyöskentelipyöränsäääressä.Josvalmistumassaolevaastiamenipilallehänen
käsissään,hänmuotoilisamastasavestauuden,sellaisenkuinhalusi.
SilloinminulletulitämäHerransana:”Enköminä,Herra,voitehdä
sinulle,Israelinkansa,samallatavallakuintämäsavenvalajasavelleen?
Katso,niinkuinsavionvalajankädessä,niinsinä,Israelinkansa,olet
minun kädessäni. Minä voin päättää, että revin, tuhoan ja hävitän
kansantaivaltakunnan.(Jer.18:3–7.)
Södergraninmukaanuudelleenluominentapahtuumuovaamallamaailma ”selvemmäksi merkiksi”. Raamatussa Jumalan antama merkki on

86 Hedberg1991,41–42.
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usein todiste Jumalan tahdosta. Se voi olla jokin ihme (esim. Ps. 135:9;
Joh.6:30),muttamyösprofeetallinenhahmo(Hes.12:6).MerkkiinviitataanmyösJesajanlupauksessa,jossahepreaksipuhutaannuorestanaisesta,muttakreikaksineitsyestä:”Herraantaaitseteillemerkin:neitsyt
tulee raskaaksi ja synnyttää pojan.” (Jes. 7:14; Matt. 1:23.) Södergranille
kokomaailmaonmerkki,jokaverikylvynkauttatuleeyhäselvemmäksi. Juhlivat kuorot tulevat usein esiin Johanneksen ilmestyksessä (esim.
7:11–12;19:1–5),jossavyöryvientapahtumienkeskelläonmyöshiljaisuus
(8:1).Uudelleenluomistaedeltäätapahtumia,jotkamuistuttavatjoitakin
Egyptin vitsauksia: veden muuttuminen vereksi (2. Moos. 7:14–21), pimeys(2.Moos.10:21–23),salamoivaraesade(2.Moos.9:13–33).Samantapaistaaineistoalöytyymuualtakin,esimerkiksi:”Kunhänpysähtyy,maa
vavahtaa, kun hän katsoo, kansat vapisevat - - -Aurinko ja kuu jäävät
piiloonmajaansa,kunvälkkyvätnuolesiviuhuvatjakeihääsisalamatleimahtelevat”(Hab.3:6,11),”Maajärkkyijavavahteli,aurinkopimenimustaksikuinsuruvaate.”(Ilm.6:12),”Salamatleimusivat,ukkonenjylisi,ja
tuliankaramaanjäristys,niinankarajäristys,etteisellaistaoleollutkoko
sinäaikana,jonkaihminenonollutmaanpäällä”(Ilm.16:18).
SödergrankäyttääRaamattuavapaastijakoostaasiitäjasenulkopuoleltatulevastaaineksestauudenkokonaisuuden.Tässähäntuleelähelle
Johanneksen ilmestystä, jonka mielikuvamaailman pohjana on vanhatestamentillinenaines,muttajotakirjoittajahyödyntäävapaasti.Johanneksen ilmestykseen Södergranin liittää myös se, että kaikki tulkitaan
kosmisissa mittasuhteissa.Vanhan testamentin aines, jota Johanneksen
ilmestyksessä käytetään, liittyy yleensä Israelin kansan kohtaloon. JohanneksenilmestysjaSödergrankäyttävätvanhaaaineistoaniin,ettäse
koskeekokomaailmaa.ApokalyptiseentapaanSödergranodottaatäyttymystätulevaisuudessa.Södergraninodottamatäyttymyseikuitenkaan
olesitä,millaisenaRaamattuesittääsen.Septemberlyran-kokoelmaalaatiessaanhäntunsivoimakastakiinnostustaFriedrichNietzschenajatteluun.87Nietzscheeitunnetustiollutkristinuskonystäviä.Myösvenäläisen
messianismin utopistinen suuntaus jätti perinteisen uskonnon, vaikkei
luopunutkaan tulevaisuudenodotuksesta. Södergran näyttää liittyneen
juuri utopistisen messianismin traditioon.88 Tämä aatteellinen tausta
johtaa siihen, että runojen raamattukytkennät eivät suinkaan ilmennä

87 NäitäkäsitelläänkaikissaSödergran-tutkimuksissa.Erikoisestitähänteemaanonkeskittynyt
Enckell(1949).Ks.myösBroemer2009,52–66.
88 Witt-Brattström1997,71.
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perinteistäkristillisyyttä.MyöhemminSödergrankiinnostuiRudolfSteineristajalopultakristinuskosta,89mutta1918kirjoitettujarunojaeipidä
tarkastellaniidenkautta.
RunoilijanNietzsche-sympatioidennäkökulmastaVesaHaapalaesittää, että”Apokalypsens genius (Fragment)” -runon halveksittava”eder
tysta herre” on Kristus.90 Tulkinta ei ole täysin ilmeinen, mutta se on
Nietzschenﬁlosoﬁanvalossaluonteva,jaSödergranillaonvastaavanlainenantikristillinenajatussamaanaikaankirjoitetussa,muttamyöhempään kokoelmaan sijoitetussa runossa ”Rosenaltaret”. Sen mukaan Jumalanvaltakuntaonalkamassa,muttaeiKristuksenriutuvavalta.91Sitä
paitsivoiepäillä,ettävaikenemisteemanouseekristillisestäjulistuksesta.
Kristusottikuolemansavastaanvaiti(”tyst”),niinkuinkristittyjenhäneensovittamaJesajankirjankohtakertoo(Jes.53:7;Ap.t.8:32).Kohta
onkristillisessäjulistuksessalocusclassicusjayleisestitunnettu.92Mutta
Södergranilletällainenheikkousonvierasta.Jumalaon,niinkuinruno
”Världenbadariblod...”kertoo,kovaluoja,jokaupottaamaailmanverikylpyynvoidakseenelää.

Ruumiitauudenajankynnyksellä
Södergranille vaikeneva ja kärsivä Jeesus oli vain halveksittava. Hänen
mielestäänainoastaanvoimakkaatjaväkivaltaisetvievätmaailmaaeteenpäin.Siksiköhänrunossa”Månenshemlighet”näkiteloitettujenhäviäjienruumiitniinkauniina?Syksyllä1918Södergranolibolsevikkejavastaan,93jatältätaustaltakatsoenhänasettuiRaivolantaistelunvoittajien
puolelle. Mutta verikylpyä seuraava uusi aikakausi ei tarkoita valkoista
Suomea. Södergranin mielestä vallitsevaa yhteiskuntaa tuli tukea vain

89 GlynJones1992.
90 Haapala2005,290.Broemer(2009,115)ehdottaa,ettäliekehtiviäpiikkejäkantavahahmoon
Kristus.Broemereikuitenkaanesitätälletulkinnalleperusteita.
91 Haapala2005,297–298.
92 Ks.esim.apostolistenisienkirjoitukset(1.Klem.16;Barn.5:2)jaJustinosMarttyyri,1Apol.
50:1–11.YleiskatsauskohdanJes.52–53käyttöönvarhaiskristillisyydessä:Elliot2000,546–548.
Tulkintatraditiosäilyielävänä,mikänäkyyvuonna1918käytössäolleestakristinopista(Suomen Evankelis-Lutherisen Kirkon Katekismus 61 [§ 86]) sekä kirkkokäsikirjasta, jossa Jes. 53
onpitkänperjantainensimmäisenvuosikerranepistolateksti.Kristillinenkiinnostusheijastuu
myöstutkimuksenmäärässä,jokaonpyrkinytidentiﬁoimaanvaikenevanjakärsivänHerran
palvelijan.North(1950;vrt.Veijola1982,132–135)kokoaatätätutkimustavanhassakirjassaan,
muttatuleesamallaesittäneeksinevaihtoehdot,jotkajatkuvastiovatesillä.
93 Tideström1960,141–142.
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siihensaakka,kunnesuusimaailmatehdään.94Sodanjasiihenliittyvän
poliittisenkuohunnanSödergrannäki”lenkkinäsiinäluomisprosessissa,
jostatulevaisuussyntyy”.95
Tulevaisuudenodotus näkyy myös runoissa. ”Apokalypsens genius
(Fragment)”-runonmukaanvanhanajanlaulajat(”gamlatidenssångare”)ovatosanneettehdäkaaoksestataidetta.Sodankurimuksestakasvaa
uutta estetiikkaa:”sångens anda är kriget”.96 Runossa”Världen badar i
blod...” sanotaan, että verikylpy ennakoi maailman muuttumista uudeksi. Runojen väkivalta vie uuteen ja parempaan tulevaisuuteen. Tällainen ajattelu johtaa Södergranin hyväksymään väkivallan tai ainakin
näkemäänsenvälttämättömänä.Muttaseuusi,jotahänodotti,eiollut
valkoinenSuomi:”vadhanskaparvetingen.”Ainakaanseeiollutkristillinenvaltakunta,mikäjosinänsäolihänenmielestääniloinensanoma,
evankeliumi.Runossa”Rosenaltaret”hänlausuu:





Jagträderuttilleder
medettglattbudskap:
Gudsrikebörjar.
IckeKristi
tynandevälde.

ItseasiassavalkoinenSuomikinonvainvälivaiheennenkuinharvinaislaatuiset yksilöt luovat uuden maailman.97 Tästä näkökulmasta on yhdentekevää, ovatko”Månens hemlighet” -runon ruumiit punaisten vai
valkoisten – itse asiassa se ei käy runosta ilmi. Kun Södergran kuvaili
rannalle ammuttujen ruumiita kauniiksi, häntä ei kiinnostanut, minkä
puolestaheolivatkuolleet.Näkyonkaunis,”koskaseonylemmästä,historiaspekulatiivisesta näkökulmasta oikein, koska se johtaa parempaan
tulevaisuuteen”.98Apokalyptinen kaaos, maailman verikylpy ja ammuttujenruumiitjärvenrannallaolivatSödergraninmukaanlupausuudesta
maailmasta. Ne olivat apokalyptisia synnytystuskia sillä tiellä, jossa ihmismassojen yläpuolella olevat yksilöt tekevät uuden maailman. Tämä
oliRaamatunapokalyptiikkaa–silläerotuksella,ettäSödergranillahisto-

94
95
96
97
98

Haapala2005,264.
Tideström1960,141–142.
Hedberg1991,72–73.
Södergraninyli-ihmiskäsityksestä,ks.Haapala2005,274–277.
Baumgartner1997,12.Ajatuseiollutomanaaikanaanaivanpoikkeuksellinen:Siltala2009,
392.
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riaaeijohdaJumala.Runojenjumalmaailmaonymmärrettäväkielikuvana.99Ihmiskuntaajohtaayli-ihmisteneliitti.100
SödergraninapokalyptisessatulkinnassaSuomensisällissotasijoittui
kosmiseen kokonaisuuteen. Hänen tapauksensa osoittaa, etteivät sosialistit ja kristilliset piirit olleet ainoita, joille apokalyptiikasta nouseva
historiakäsitystarjositulkintakehyksenvuoden1918sodalle.Siinähistoriankäsitystäleimaanykyisyydenjatulevandualismi:olemmeastumassa
johonkinaivanuuteenaikaan.

Apokalyptinendualismi
Dualismionapokalyptiikalleominaista.Seilmeneemaailmanrakenteessa, kosmisten voimien kamppailussa ja etiikassa.101 Maailman ajatellaan
rakentuneen sekä vertikaalisessa että horisontaalisessa mielessä dualistisesti.Vertikaalisesti tarkasteltuna maailma jakautuu näkyvään ja näkymättömään,tähänjasenyläpuolellaolevaanmaailmaan.Länsimaisessa
ajattelussa apokalyptiikan vertikaalinen dualismi on ollut vuorovaikutuksessa Platonin ﬁlosoﬁan kanssa. Tämä näkyy jo Raamatussa. Platoninluolavertauksenajatussiitä,ettätämämaailmaonjärjelleavautuvan
ideamaailmanvarjoa(Valtio514a–517e),onjättänytjälkensäHeprealaiskirjeeseen.SenmukaanvanhanliitonuhripalvelusonJeesuksentaivaassa toimittaman palveluksen”kuva ja varjo” (Hepr. 8:5). Mutta Heprealaiskirjeenmukaanvarjoeiplatonistisestiheijastuvainylhäältäalas.Se
heijastuu myös horisontaalisesti tulevasta maailmasta nykyiseen: Mooseksenlainjumalanpalvelussäädöksissä”onvainvarjotulevasta,paremmastatodellisuudesta”(Hepr.10:1).NäinPlatoninvertikaalinendualismi
onapokalyptiikassayhdistynythorisontaaliseentulkintaan.102
Maailmantapahtumatilmentäväthyvienjapahojenvoimienkamppailuajasiinämielessähyvänjapahandualismionsuorastaankosmista.
Tämä puolestaan johtaa eettiseen dualismiin, joka asettaa ihmisen peruskysymykseksisen,valitseekohänkosmisessakamppailussahyvänvai
pahan.Ihmiselläontahdonvapausjahänonvastuullinenratkaisuistaan.
Toisaaltaapokalyptistadualismiajasitäkauttamyösihmisentahdonva-

99
100
101
102

Haapala2005,312–318.
Vrt.Baumgartner1997,13.
Apokalyptiikandualismista,ks.Russell1992,104–115.
VertikaalisestadualismistaPlatonilla:esim.Thesleff1989,206–213.PlatonistisenjaapokalyptisendualisminsuhteistaHeprealaiskirjeessä,ks.esim.NordgaardSvendsen2006,50–61.
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pauttarajaaJumalanvalta.Apokalyptikkoonvakuuttunutsiitä,ettähistoriaonsittenkinJumalankäsissä,jokajohtaasentäyttymykseensä.
Apokalyptinen dualismi tulee selväpiirteisenä esiin Collianderilla,
joka näki maailmanhistorian Jumalan ja Saatanan valtakuntien kamppailuna.KamppailujohtaapiankoittavankristokratianmyötäJumalan
valtakunnanvoittoon.Enneneskatologistakäännettäihmisenonkuitenkinratkaistava,onkohänJumalanvaiSaatananpuolella.Apokalyptiikan
perinteidenmukaisestiCollianderväitti,ettäihmiselläontässäkysymyksessävapaaratkaisuvalta–vaikkaluterilaisuusperinteisestionkieltänyt
tahdonvapaudenpelastuskysymyksissä.103Sisällissodanarvioihinpiispan
dualismilla oli ilmeiset seuraukset: mikään sovittelupolitiikka Saatanan
joukkojenkanssaeitulekyseeseen.
Materialistinenmarxilainenhistoriakäsityseiluonnollisestisisällämitäänhenkimaailmaa,jokaolisivertikaalisestitämänmaailmanyläpuolella.Muttasiinäkinnäennäisestiirrallisiinhistoriantapahtumiinkätkeytyy
syvempilainalaisuus,jokaainakinkansanomaisissatulkinnoissatulilähelleajatustaapokalyptiikanvertikaalisestaakselista.Lainalaisuusjohtaa
yhteiskuntaahorisontaalisellaakselillavanhastayhteiskunnastauuteen.
Sisällissodan jälkeen Venäjälle paenneet kommunistit pitivät punaista
vallankumousyritystä lenkkinä siinä luokkataistelun dualismissa, jonka
lopultapitijohtaatyöväenluokanvoittoon.Kommunismissavahvistunut
dualismi johti yhtä jyrkkään kompromissittomuuteen kuin Collianderilla.Josvuoden1918tapahtumissanähtiinjotainkatumista,sitälöytyi
ainakinliianvähänharjoitetussaluokkaterrorissa.104
Södergranin apokalyptisissa runoissa dualismi on lähinnä horisontaalista.Hänenmukaansaaikakaudenmullistuksetenteilivätuuttaluomista.Silmiinpistävääonse,ettävanhanjauudenajandualismiantoi
Södergranilleperusteenymmärtääväkivaltaistakuohuntaa:verisetuhrit
ennakoivat parempaa tulevaisuutta. Vertikaaliakseli on toki näkyvissä,
sillämaailmantapahtumientaustallekuvataankaaosmahteja,verikylvyn
antavaJumalajaelämänmysteeri.Kohtalonväliverhon(”ödetsförlåt”)
takana tapahtuu lausumattomia asioita. Mutta tämä jumalmaailma on
ymmärrettäväkielikuvaksi,jokaviittaayli-ihmiseen.Yli-ihmiskäsitysistuukuitenkinapokalyptiikaneettiseendualismiin,jonkaihmiskunnasta
vainosa,ehkävainpienikinosa,tunteetotuuden.

103 Colliander1922,7–8.Apokalyptiikankannasta:Russell1992,115.Luterilaisestakannasta:Augsburgintunnustus18.
104 Ks.esim.Rinta-Tassi1986,363.
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Colliander, marxilaiset ja Södergran olivat kukin eri tavoin kytköksissä apokalyptiikkaan ja sen dualismiin. Raamatun dualistisiin aineksiinsaattoivatkuitenkintarttuasellaisetkinhenkilöt,jotkaeivätmitenkään erityisesti olleet kiinnostuneita apokalyptiikasta ammentaneisiin
uskomus-taiaatejärjestelmiin.Tähänonselityksenäse,etteidualistinen
ajatteluoleyksinapokalyptiikanomaisuutta.Erityisestisotatilannesynnyttäädualistisiakäsityksiä,mikäselittääapokalyptisendualisminviehätysvoimaasellaisessaympäristössä.SotateoreetikkoCarlvonClausewitz
kuvaa sotaa laajennettuna kaksintaisteluna, väkivaltaisena vuorovaikutussuhteenajaäärimmäisenävastakohtaisuutena.105VaikkaClausewitzin
mukaanpoliittinentarkoituksenmukaisuusjaeräätmuuttekijätlieventävätvastakohtaisuutta,106dualismionepäilemättäolennainenosamitä
tahansasodankäyntiä.
Taistelevienosapuoltenvastakohtaisuuttavahvistaaihmismielentaipumushavaintojenluokitteluun(categorization)jakorostamiseen(accentuation). Luokittelu yksinkertaistaa todellisuutta hallittavaan muotoon.Luokkienväliseterotselkiytyvätkorostamallakuhunkinluokkaan
sijoitettujen ilmiöiden samankaltaisuutta ja luokkien välistä erilaisuutta.107Luokittelullajakorostamisellavoidaansynnyttääkäsityskokonaisen
kansanryhmänolemuksesta–jakonﬂiktitilanteessatuoolemusymmärretääntäysinkielteisenä.Pahimmiksijavaarallisimmiksikoetaannevihollisryhmät,jotkaenitenmuistuttavatomaaryhmää.Heidänsalakavala
vaikutuksensaonerityisenpäättäväisestipaljastettava.108Tässäajatusmaailmassavihollisryhmäonniinpaha,ettäonnellinentulevaisuusvaatiisen
tuhoamista juuriaan myöten. Eettinen dualismi siis ruokkii dualismia
myös horisontaalisella akselilla. Ja tämä Hyvän voittoa ja Pahan tuhoa
julistavadualismionjuuriapokalyptiikalleominaista:
Tämäonvoittajanpalkinto.MinäolenhänenJumalansa,jahänon
minunpoikani.Muttapelkurit,luopiot,jailjetystenkumartajat,murhamiehet, irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen
orjatsaavattämänpalkan:hejoutuvattuliseenjärveenrikinkatkuistenlieskojenkeskelle.(Ilm.21:7–8.)
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Clausewitz1998,15–17.
Clausewitz1998,18–21.
Luomanen&Pyysiäinen&Uro2007,22–25.
Chirot&McCauley2008,97–106.
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Voikoleijonalaiduntaakaritsankanssa?
Sotatilanteen vastakkainasettelu ja ihmismielen psykologiset prosessit
selittävät,miksiRaamatunapokalyptisetnäkemyksetvetoavatsilloinkin,
kunnäkemyksissäeimuutenolehavaittavissaapokalyptisiatendenssejä.
TämänäkyyhavainnollisestiruotsinkielisessäLucifer-joululehdessä,joka
vuoden1919numerossahyökkäsipilakuvanja-runonavullapresidentti
K.J.Ståhlberginsovintopolitiikkaavastaan.Ståhlbergolihetipunaisten
kukistuttuavaatinutkapinallistenkohteluunmalttiajayhteiskunnallistenreformienjatkamista.Tätäeisuinkaankaikissapiireissäymmärretty.
Presidentiksitultuaanhänjoutuiuseissalehdissäpilkankohteeksi.109
Pilakuvassa Ståhlberg istuu pilven päällä, joka kulkee valoisasta ja
paratiisimaisesta palmumaisemasta kohti pimeää ja myrskyisää kaaosta. Ståhlberg näkee vain paratiisin ja huokaisee suomeksi: ”Oi kuinka
ihanaa”. Paratiisimaisella puolella leijona laiduntaa yhdessä karitsoiden
kanssa–ilmiselväviittausJesajanennustukseen:
Silloinsusikulkeekaritsankanssajapantterilaskeutuulevollevohlan viereen, vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika
onniidenpaimenena.Lehmäjaemokarhukäyvätyhdessälaitumella,yhdessälaskeutuvatlevolleniidenvasikatjapennut,jaleijonasyö
heinääkuinhärkä.Jaimeväinenleikkiikyynkolonäärellä,vastikään
vieroitettulapsikurottaakättäänkohtimyrkkykäärmeenluolaa.Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä
maaontäynnäHerrantuntemustaniinkuinmerionvettätulvillaan.
(Jes.11:6–9;vrt.Jes.65:25,Hoos2:20.)
Kohtaliittyylupaukseensiitä,ettäIisainkannosta–siiskuningasDaavidinisänsuvusta–puhkeaavieläverso,jonkahallituskaudellatämäonni
toteutuu(Jes.11:1,10).Jesajankirjaeivarsinaisestioleapokalyptinenteos,
muttavisioonniinerikoinen,ettäselähestyyapokalyptisiatulevaisuudennäkyjä.MyöhemminJesajankirjassasamavisioliitetäänjopauuden
taivaan ja uuden maan luomiseen (Jes. 65:17–25).110 Kristityt tulkitsivat
IisainversonJeesukseksi(Room.15:8–13),jonkadaavidilaistasukutaustaa
todisteltiinsukuluetteloillakin(Matt.1:1–17;Luuk.3:23–38).Pilakuvassa
Ståhlberg näyttäytyy jonkinlaisena valemessiaana, joka todellisen mes-

109 Blomstedt1969,352–355,388.
110 Westermann1987,67;Nissinen1999,272
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siaantavoinkulkeepilvenpäällä(esim.Dan7:13;Matt.24:30;Ilm.1:7),
muttajohtaakansansatuhoon.
Jesajanvisiossapetojenvastakohtakotieläintenjalastenkanssaeiratkea toisen osapuolen hävittämiseen vaan osapuolien rauhanomaiseen
rinnakkaineloon.Hävittämisajatustosinvilahtaaedellä(Jes.11:4),mutta
sejäätäysinrinnakkaineloakuvaavantekstijaksonvarjoon.TässämielessäJesajanvisiopoikkeaaapokalyptiikannormaalikaavasta,jossatoinen
osapuolituhotaan.AjatusluonnonharmoniastapohjautuneeRaamatun
alkukertomusten kuvaukseen kasvissyönnistä (1. Moos. 1:29–30), mutta
taustalla on yleisitämaisesta ja kreikkalais-roomalaisestakin kirjallisuudestatuttuteema.111Epäselväksijää,koskeekopaluuonnenaikaankoko
maailmaa vai vain Israelia. Eläinmaailman harmonia lienee kuitenkin
tarkoitettuymmärrettäväksivarsinsananmukaisestieikäsitävoitulkita
allegoriaksikansojenvälisestäystävyydestä.Allegoriassaeiolisimielekästäkuvataihmisiä.112
Kun Lucifer-lehti esittää lampaiden ja leijonan suhteen allegoriana
valkoistenjapunaistensuhteelle,poikkeaaseJesajankuvauksesta.Allegorinen tulkinta tavoittaa kuitenkin Jesajan vision perusintention, sillä Jesajallakin on nähtävissä ihmisten välisen vihanpidon lientyminen:
kaikkienkansojensanotaanhakeutuvantulevandaavidilaisenhallitsijan
luo(Jes.11:10).Paavaliviittaakinjuuritähänkehottaessaanjuutalais-ja
pakanakristittyjä rinnakkaineloon (Room. 15:7–13). Jesajan kuvausta
eläinmaailman harmoniasta ei siis voi irrottaa ihmisten keskinäisestä
rauhasta.TässämielessäLucifer-lehdenallegorinentulkintaeiolekovin
kaukanasiitä,mitäJesajankirjassaesitetään.
Pilakuvassa ja sen alla olevassa runossa Jesajan visio samaistetaan
Ståhlbergin sovintopolitiikkaan. Jesajan vision avulla Ståhlbergin politiikka saadaan näyttämään elämälle vieraalta utopialta:”Men det går
aldrigbramedlammenlejonfresta.”Utopiantorjuntaperustuusiihen,
etteilampaidenjaleijonan,siisvalkoistenjapunaisteneettistädualismia
voilieventää.SellaisenyrittäminenjohtaaSuomenvainsynkkääntulevaisuuteen,jokaesitetäänhorisontaalisestivalonjapimeändualismilla.
Lisäksidualisminäkyymyöskosmisesti.Aurinkoinenrauhapäätyykaoottiseen myrskyyn salamoineen. Apokalyptinen dualismi antaa siten
lähtökohdanarvioidaStåhlberginsovintopolitiikkaajasenseurauksia.

111 Wildberger1972,456;Kaiser1981,245.
112 Tulkintavaihtoehdoista:Wildberger1972,457–458;Beuken2003,313–314.
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Ruotsinkielisen Lucifer-joululehden raamatullis-apokalyptinen pilakuva
presidentti Ståhlbergistä vuodelta 1919. Puhekuplan suomenkieliset sanat
lienevätkielipoliittistaironiaa.

MiksiLucifer-lehtitarttuiJesajanutopiaanjatorjuisenRaamatustatutullaapokalyptiselladualismilla?Raamatullisenaineksenkäyttöeiselity
senenempääStåhlberginelämänkatsomuksellakuinlehdenlinjallakaan.
Ståhlbergolihenkilökohtaisestavakaumuksestaanvaitonainen,113vaikka
poliittisestihänseurasikinedistyspuolueenliberaalialinjaa.Lucifer-lehti
puolestaan ei ollut erityisen uskonnollisesti suuntautunut. Raamatullinenainesvainyksinkertaisestitarjosihyvänkehyksenpoliittisellekarikatyyrille.Koskakarikatyyrilleonkuitenkinominaistaliioittelu,pilakuvaja
-runoilmaisivatmyösjotaintodellistaLucifer-lehdenkannasta.

113 Blomstedt1969,37.
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Pilakuvassaja-runossaonesitettyuhkakuvaSuomentulevaisuudesta.Pelkonaon,ettäpassiivisuudellaanStåhlbergantaaeläinlajienvälisen
eettisen dualismin ryöstäytyä niin, että dualismi laajenee käsittämään
koko todellisuuden – kyse lienee uudesta kapinasta. Pilakuva ja -runo
haluavatsiisrajoittaadualismia,muttaneeivätkerro,mitensetapahtuisi.
Apokalyptinen ajatusmaailma tarjosi keinoksi Pahan hävittämistä. Sitä
eiLucifer-lehdenkirjoittajakuntaankinkuulunutrunoilijaBertelGripenberghäikäillytsanoa.


Hyväjahuonopuu
Gripenbergottituoreeltaankantaasisällissotaanjokapinavuonnailmestyneellä runokokoelmallaan Under fanan. Runo ”Ett sanningens ord”
– jo otsikossa kaikuu Raamattu (Ps. 119:43; 2. Kor. 6:7; Ef. 1:13; Kol. 1:5;
2.Tim.2:15;Jaak1:18)–asettuuStåhlberginjahänenhengenheimolaistensaedustamaareformipolitiikkaavastaan.Runossaonviisisäkeistöä.
KolmessaensimmäisessäGripenbergkuvaa,kuinkapelkurimaisetpoliitikot eivät uskaltaneet asettua vallankumousmiehiä vastaan vaan koettivat pelastaa vain oman nahkansa.Aloitettiin vapaamielisiä reformeja,
jotkavapauttivatvaarallisiavoimia:”givhuliganenreformer/sålöserdu
vilddjuretsband.”Tälläoliseurauksensa:”viskördadefrisinnetsfrukter/
irökochruinerochblod.”KahdessaviimeisessäsäkeistössäGripenberg
tekeejohtopäätöksetreformipolitiikanhedelmistäjaesittäävaihtoehtoisenohjelman:
Ettträdsombärgiftigafrukter
skallejodlas,ejkelasmed,
detskallhuggasavvidroten
ochkastasieldensomved.
OchFinlandsförråaderöda,
somdrömmaomrovochmord,
skolarotasutochfördrivas
ifrånvårbefriadejord.
Detsjunkna,fördärvadesläktet
kanaldrigblimänskligigen,
vårfrihet,vårframtidskallbyggas
avandraochbättremän.
Tyaldrigbärtistelnﬁkon
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ochaldrigblirhyenantam
ochenbortskämdpöbelharintetrum
ivårtungasamhällesram.
NeljännensäkeistönalkunojaaJeesuksenVuorisaarnassaesittämälle”hedelmistäänpuutunnetaan”-periaatteelle(Matt.7:16–20),jokaesitetään
erottamaanväärätjaoikeatprofeetat.
Varokaavääriäprofeettoja.Hetulevatluoksennelampaidenvaatteissa,
muttasisältäheovatraateleviasusia.Hedelmistäteheidättunnette.
Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita.
Hyväpuutekeehyviähedelmiä,huonopuukelvottomiahedelmiä.Ei
hyväpuuvoitehdäkelvottomiaeikähuonopuuhyviähedelmiä.Jokainenpuu,jokaeiteehyväähedelmää,kaadetaanjaheitetääntuleen.
Hedelmistätesiistunnetteheidät.(Matt.7:16–20)
Gripenbergintoimintaperustenäyttäänousevantästäraamatunkohdasta, vaikka kytköksiä voi nähdä myös muualle Raamattuun.”Hedelmistäänpuutunnetaan”-periaatetuleeesiintoisaallakin(Matt.12:33;Luuk.
6:43–44;Juud.12)jajuurineenrepimisestäpuhutaanvaintoisaalla(Matt.
15:13;Juud.12).114JohannesKastajaonjoennenJeesuksenVuorisaarnaa
puhunutsiitä,ettäpuu,jokaeiteehyväähedelmää,kaadetaanjaheitetään tuleen.Vain Kastajan saarnassa on viittaus juuresta hakkaamiseen
(Matt3:10;Luuk.3:9).Kolmannenjaneljännensäkeenpassiivitkuitenkin
mukailevatVuorisaarnaa vuoden 1703 raamatunkäännöksen mukaisesti,jokaolivirallinenkäännösainavuoteen1917asti.RunonviidennessäsäkeistössäonvieläyksikytkösVuorisaarnaan(Matt.7:16):”tyaldrig
bärtistelnﬁkon”.TässäkinGripenbergnäyttäisiseuraavanvuoden1703
käännöstä.115RunonraamatullinentaustaonsiisennenmuutaVuorisaarnassa.116

114 IrtijuuriminentuleeesiinmyöspastoriHannesSjöblominkannanotossavähänennenkuin
hänetnimitettiinsotavankilaitoksenkasvatusasiainosastonpäälliköksi.Sjöblominmukaan
kapinallistenrankaiseminenpitäätapahtuaniin,”ettäkaikkiymmärtävät,etteitahdottumitään oksia katkoa, ei edes runkoa katkoa, vaan että tahdottiin juuretkin repiä ylös.” (Uusi
Suometar1.5.1918”Suhteemmepunaisiinjaheidänhätääkärsiviinperheisiinsä”.)
115 Matt.7:19(KR1703):”...skallavhuggasochkastasielden”;(UTE1884):”afhuggesochkastas
ielden”;(KR1917):”bliveravhuggetochkastatielden”.Matt.7:16(KR1703):”tistel”;(UTE
1884jaKR1917):”tistlar”.
116 Louhija(1959,183)eilainkaanotahuomioonrunonraamattukytköstä,vaanpuhuutässäyhteydessäpuutarhurinammatti-ilmeestäjapomologiGripenbergistä.
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Reseptiohistoriassa”Hedelmistäänpuutunnetaan”-periaateonollut
suosittu,sillätunnistamisperiaatevaikuttaayksinkertaiselta.Vaikuttaasiltä,ettäsitävoidaankäyttäälähesmihinvain.117Sovellutusriippuupaljolti
siitä,mitäpidetäänhyvänäjahuononahedelmänä.Matteuksenevankeliuminkokonaisuudessaonilmeistä,ettähyvääjahuonoamäärittelevät
Jeesuksenkäskyt.118Gripenberginrunossaeikuitenkaanoletällaistamäärittelyä ja eettinen arviointi on ylipäänsä epäselvää ja valikoivaa: miksi
kapinallistenväkivaltaolihuonoahedelmää,muttavalkoistenei?Herää
kysymyssiitä,onkoGripenberginraamatullinenarviointipuolueellista.
Kun runokokoelma Under fanan ilmestyi, se oli myyntimenestys ja
epäilemättätulkitsimonenajatuksia.Muttapianrunotalkoivatkuulostaakohtuuttomanyksipuolisilta.119Muutamavuosimyöhemmin,vuonna
1921, tanskalainen vapaaehtoinen Peter de Hemmer Gudme käytti Gripenberginrunojahavainnollistamaansitäristiretkenjapahantuhoamisentunnetta,jokasodanaikanavallitsi.Gudmepitäärunojenilmentämääasennettavihanajaleimaasenkielteiseksi,muttavierittäävastuun
lopultapunaisille,jotka”kokoheidänsodankäynnissääntekivätkaikkensapitääkseenvihaayllä”.Hänvakuuttaa,ettäolosuhteettuntevahyväksyy
Gripenberginnäkemyksen,jonkamukaanihmistenjavillieläintenkeskeneiolesovintoa.120SamanavuonnaRolfNordenstrengpuolusteliystävänsärunojenjyrkkyyttäniinkuinGudme:”sellaisiavillipetojakohtaan
ei voida tuntea myötätuntoa, vain raudankovaa halua irtijuurimiseen
(utrotning)”–ilmeinenkaikurunon”Ettsanningensord”irtijuurimisajatuksesta. Nordenstreng tosin tunnustaa vastentahtoisesti, että kaikki
punaiseteivätolleetpetojajaettävalkoisetkaaneivätainatoimineetylevästi. Hänen mielestään Gripenbergin sanoja voi kuitenkin puolustaa:
”runoudenluonteeseenkuuluu,ettätodellisuuttahiukanyksinkertaistetaanjatyylitellään.”121Poetiikkaataiei,runossa”Ettsanningensord”yksinkertaistaminensaivahvaatukeaVuorisaarnandualismista:puujoko
onhyvätaihuono,muttaeimitäänsiltäväliltä.
Myöhemminuseinharhaopeiksimääritellyttulkinnattekiväthyvänja
huononpuundualismistatäysinylittämättömän:puunlaatuonjoniiden

117 Luz1985,408.
118 Luz1985,410.
119 Hyvämäki 1971, 80–81, 87–88. Muistelmissaan Gripenberg (1943, 207) myöntää itsekin, että
sävyonpaikoinliianterävä.
120 Gudme291–292.
121 Nordenstreng1921,223–226,236.
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alkuperäinenjamuuttumatonominaisuus.122Kirkollinentulkintatraditio
taas pyrki puolustamaan lankeemuksen ja parannuksenteon mahdollisuutta: hyvä voi muuttua huonoksi ja huono hyväksi.123 Gripenberg oli
epäjohdonmukainen.Ilmanselityksiähäntoteaa,ettähyvävoimuuttua
huonoksi,muttaeienäätakaisinhyväksi(”Detsjunkna,fördärvadesläktet/kanaldrigblimänskligtigen”).Epäjohdonmukaisuusselittyneesillä,
että runoilija ponnistaa kirkollisesta selitysperinteestä – harhaoppisten
tulkinnoista hänellä tuskin oli tietoakaan. Gripenberg kuitenkin koki
punaisenroskaväen(pöbel)niinturmeltuneena,ettätorjuikirkolliseen
perinteeseenkuuluneenparannuksenmahdollisuudenkokonaan.Tässä
hänsaattoihyvinnojataVuorisaarnanpuuvertaukseen.Vaikkamuualta
Raamatustalöytyykintukeapuunlaadunparantumiselle(Luuk.13:6–9),
Vuorisaarnan puuvertauksessa sellaista mahdollisuutta ei näy. Huono
puueivoi(ou) du/natai)tuottaahyväähedelmää,jotenainoamenettelyonpuunhakkaaminenjapolttaminen.124TässäsuhteessaGripenberg
seuraauskollisestiraamatuntekstiä,muttavirittääsenpoliittisiintarkoituksiin: reformit eivät paranna mitään. Hyvän ja huonon dualismi on
muuttunutylittämättömäksi.
Vuorisaarnanpuuvertauksenapokalyptinendualismisaaseurakseen
apokalyptisentuomion.SitämukaileemyösGripenbergintoimenpideohjelma.Matteuksenevankeliuminkovatsanatjuurestahakkaamisesta,
polttamisestajajuurineenrepimisestähänkuitenkinselittääasteenverranlievemmiksi.Savu,rauniotjaveriolivatGripenberginmielestä”vapaamielisyydenhedelmiä”.Sitenpuu,jokahakataanjuurestajaheitetään
tuleen, tarkoittaa vapaamielisyyttä, siis aatetta eikä ihmisiä. Punaisten
osaltaaatteellinenpuhdistuseiriitä:Gripenberginmielestäheidätpitää
kaivaajuurineen,siiskarkottaamaasta.Teloituksiinhäneiviittaa.Kokonaan toinen asia on se, että raamatullisen kovat kielikuvat synnyttävät
helposti mielleyhtymiä myös surmaamiseen – varsinkin kun tiedetään,

122 EsimerkiksikäygnostilainenPietarinilmestys(75–76):”Pahaeinäetvoituottaahyväähedelmää.Jokainen,mistätahansahänonkinperäisin,tuoesiinsitä,mikämuistuttaahäntäitseään.Kaikkisieluteivätolelähtöisintotuudestaeivätkäkuolemattomuudesta.Jokainentämän
maailmansielukuuluukuolemalle.---Pietari,kuolemattomatsieluteivätolenäidenkaltaisia.Tosinniinkauankuinhetkieiolevielätullut,kuolematonsielumuistuttaakuolevaista.
Seeipaljastatodellistaluontoaan,vaikkaseyksinonkuolematonjapohdiskeleekuolemattomuutta.Seuskoojahaluaaluopuaaineellisistaasioista.Kukaanviisaseipoimiviikunoita
orjantappuroistaeikäohdakkeista,eikähänmyöskäänkokoaviinirypäleitäpiikkipensaasta.”
(Käännös:AnttiMarjanen.)
123 Tulkintatraditioista:Luz1985,409–410.
124 Betz1995,538.
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mitenankarastipunaisiakohdeltiinvaikkapaSääksmäellä,jossaGripenbergasui.125
Matteuksen evankeliumin näkökulmasta Gripenberg kiirehtii asioidenedellejaottaavaltuuksia,jotkaeiväthänellekuulu.Matteuksenevankeliumissamaailmaonpelto,jossaviljajarikkaviljasaavatkasvaarinnakkainelonkorjuunpäivään,siistuomiopäiväänsaakka.126Jeesussuorastaa
kieltääseuraajiaanryhtymästämihinkäänpuhdistuksiin,silläjosrikkaviljaanyhdetään(e)krizo/w)aiemmin,voimukanalähteäviljaakin(Matt.
13:24–30,36–43).Ennenaikainenerotteluvoisiisvahingoittaamyösniitä,
jotkaovatpelastuksentiellä.Vahinkokasveistaeipidätässävaiheessavälittää:nenyhdetäänelijuuritaanmaasta(e)krizo/w)vastatulevaisuudessa – ilmeinen viittaus Jumalan langettamaan tuomioon (Matt. 15:13).127
Myös Vuorisaarnan puuvertauksen yhteydessä todetaan, että Jumala
langettaatuomion”sinäpäivänä”,siistuomiopäivänä(Matt.7:22–23).128
Gripenbergeiolevalmisodottamaan:dualismionsyytäratkaistahetija
luotettavinihmiskäsin.
Gripenberginpoliittinenohjelmatuskinnousiapokalyptisenaineiston pohtimisesta. Hän ei koskaan kokenut kristinuskoa tai uskontoa
yleensäkäänitselleenläheiseksi.NuoruudessaanGripenbergolikuulunut
Euterpe-lehden lähipiiriin, jonka uskontokriittisiin kantoihin hän yhtyi
myöhemminkin–tosinvaieten.129Apokalyptiikkaeiolluthänellemikään
kokonaisvaltainen elämänkatsomus, ei edes sekulaarissa muodossa. Pikemminkinonajateltava,ettäapokalyptinendualismijatuomionjulistus
sanoittivat sellaisenaan Gripenbergin tuntoja poliittisesta tilanteesta ja
senvaatimuksista.


Menetekel
YllättäenGripenbergiltälöytyykuitenkinmyössellainenruno,jossahän
puhuu viimeisestä tuomiosta sen perinteisessä, juutalais-kristillisessä
125 Jutikkala1965,87–95.MahdollisestiBertelGripenberginvaimollaoliosuusSääksmäelläteloitettujenvalikoinnissa(Hjalmarson1920,286;Hyvämäki1971,82–83).
126 Vastoinuseinesitettyätulkintaa,Matteuseitarkoitapellollaomaaseurakuntaansataiyleisemminkäänkristittyjenyhteisöä,jokaolisicorpuspermixtum.Vertauksenselityksessätodetaanyksiselitteisesti,ettäpeltoonmaailma(Matt.13:38).Ks.Esim.Luz1990,325;Allison&
Davies1991,408–409.
127 PassiiviontulkittavaviittauksenaJumalaan(Luz1990,426).
128 Vrt.Luz1985,406,410.
129 Hyvämäki 1971, 24, 127. Euterpe-lehden uskontokriittisistä näkemyksistä ja Gripenbergin
osuudestaniihin:Mustelin1963,273–288.
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merkityksessä.Lucifer-lehtijulkaisi1923häneltärunon”Menetekel”.Otsikonsanatovatmuodostuneetsanalaskuksi,jokaviittaavaroitukseen.130
SanatperustuvatDanielinkirjanluvussa5kerrottuuntarinaanBelsassarista,jokakeskenpitojennäkeeihmiskädenkirjoittavanseinään:”Mene,
mene, tekel u-farsin.” Paikalle kutsuttu Daniel selittää sen tuomionjulistukseksi. Seuraavat tapahtumat kerrotaan lakonisesti:”Samana yönä
Belsassar,meedialaistenkuningas,surmattiin.”Gripenberginrunoalkaa
tästä,voimakkaallakuvallasurmatunruumiista:
Hanliggerdödochslagen,avstraffetsåskviggnådd,
iblodharhanfåttskördasinfalskagärningssådd.
Avhögaödesmakterenhemliggränsärsatt,
därintigmänskogärningtarslutidödochnatt
Runonsäkeistöissä2–4kuvataan,kuinkaloistonkeskelläelellytuhrioli
itsekkäänvallanhaluinenjakaikissatoimissaanalhaisenjuonikasjahäpeämätön.Kolmannessasäkeistössäonotsikonlisäksiainoaselkeäviittaus
Belsassarin tarinaan:”ett hotfullt ﬁnger ritar en gräns där allt är slut.”
(Dan.5:5.)131Toisessasäkeistössäpuhutaantuomionkirjasta:”dåuppslås
utanvarningtillbokslutdomensbok.”Kirjanlopussaavattavatuomion
kirjaassosioituuhelpoimminRaamatunlopussa,Johanneksenilmestyksessämainittuunkirjaan(Ilm.20:12;vrt.3:5,17:8,20:15),jollaonesikuvansaDanielinkirjassa(Dan.7:10,12:1).ViidennessäsäkeistössäGripenberg
keskittyykuvaamaanjuonittelijanrangaistusta,jokaonsamallavaroitus
muille.Ensimmäisessäsäkeistössäonjoesitettyrangaistuksenraamatullinenmitoitusperuste:”mitäihminenkylvää,sitähänmyösniittää.”(Gal.
6:7.)Yllättäenrunoeipäätykääntähänvaanviimeisessäsäkeistössämennäänpidemmälle,viimeiselletuomiolle:
Densomförmaktochvinningförråttenheligsak
skallsovautanäratillsdombasunensbrak
ursömnenhonomväcker,närdomensmorgongryr,
attfåförräderietslönsomingendödligﬂyr.
Gripenberginuskonnollisetnäkemyksettuntienrunonpäätösonvarsin
yllättävä.Ikäänkuinkuolemaeiolisiriittäväpalkka,vaanlisäksitarvi-

130 Ks.esim.Tallqvist1914,286;Collins1993,255.
131 Yksiköllinen”ﬁnger”viittaasiihen,ettätaustallaonKR1703(”ﬁnger”;KR1917:”ﬁngrar”).
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taanviimeinentuomio.Kukaontämäsuuririkollinen,jolleuskonnollinenepäilijäkinalkaamaalatalopunajallistatuomiotapasuunoineenja
kuolemanunestaheräämisineen(vrt.1.Tess.4:13–16)?Näennäisestivoisi
tietenkinajatellaBelsassaria,muttaGripenbergintuntienrunollaonsuhde päivänpolitiikkaan. Kyseessä tuskin on kukaan punainen, sillä runo
kuvaavainajanrikokseksijuonittelun,eikapinaa.132Todennäköisestikyse
onsisäministeriHeikkiRitavuoresta,jokaolimurhattuedellisenävuonna,siis1922.133
Gripenberg oli jo 1920 julkisesti uhkaillut, että tulevassa taistelussa
kostokohtaisimyösniitä,jotkaliitossapunaistenkanssaolivatjohtaneet
maankriisiin.134VielämuistelmissaanGripenbergpuhuuvärikkäänkatkerastisisällissotaanosallistumattomistaliberaali-japasiﬁstipoliitikoista,
jotkaolojenrauhoituttuanousivatvaltaan.135NäihinkuuluimyösRitavuori, johon Gripenbergin vastustama armahdus- ja sovintopolitiikka
henkilöityi.Vastenmielisyysolimolemminpuolista.RitavuorivihjasiGripenberginolevankapinallinen,136mutteiGripenbergilläkäänollutkovin
korkeaakäsitystäministeristä:
GripenberginRitavuori-viha–tällaisestahänenjamonenmuunaktivistin kohdalla voi täydellä syyllä puhua – tuli ilmi muun muassa
pienoisnäytelmässä”Kanonernas röst”, joka ilmestyi 1922. Punaisen
terrorin vaivoja kokevan Rintalan talon kahdesta pojasta toinen on
jääkäri valkoisten riveissä, kotiin jäänyt, ”varatuomari Heikki”, taas
kapinallisten kanssa hyviin väleihin hankkiutuva opportunisti, joka
koko ajan pitää huolta omasta turvallisuudestaan ja tulevaisuudestaanjaarvioi,kummallepuolellevaakalaskeutuu.137
RitavuorenmurhastanoussuttakohuaGripenbergpitikohtuuttomana,
koskasamanaikaisestiarmahdettiinmurhiajatihutöitätehneitäpunaisia.138Tätätaustaavastenontodennäköistä,ettäruno”Menetekel”kuvaa
Ritavuorta. Ritavuori-vihan syvyyttä kuvaa se, että ministerin kuolema

132 Schybergson(2003,184)väittää,ettärunopuhuupunaisista(deröda).Tämäoletusonmahdotonjosentakia,ettärunossapuhutaanyhdestähenkilöstä.
133 Ritavuorestajahänenmurhasta:Niku2004.
134 Hyvämäki1971,107.
135 Gripenberg1943,255.
136 Nordenstreng1921,264;Hyvämäki1971,106.
137 Hyvämäki1971,105.
138 Hyvämäki1971,105–106.
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eiriitähänenrangaistuksekseen.Uskontoonvieroksuensuhtautunutrunoilijamaalaahänellelisäksimyösiankaikkisentuomion–ajatus,jokaei
Gripenberginvihaamienpunaistenkohdallatuleesiin.Näyttääsiltä,että
ideologisestiRitavuorenpolitiikkaolipunaisiakinvakavampivastustaja.
Sejärkyttiylittämättömälledualismilleperustuvanmaailmankatsomuksen perusteita. Punaisia vastaan voi aina taistella, mutta miten sijoittaa
mies,jokapuoluekannanperusteellaeiolepunainenjasiltiosoittaaymmärtämystäpunaisiakohtaan?Gripenberginmielestähänvoiollavain
itsekäs opportunisti, joka pyrkii varmistamaan omat etunsa kaikissa
yhteiskunnallisissa tilanteissa. Jos jollakin on tästä epäilyksiä, asia tulee
täysinselväksiviimeisellätuomiolla,Gripenbergjulistaa.Gripenbergille
Ritavuorenkohtaloolimenetekel,varoitushuuto:valitsepuolesi,muutensemääritelläänviimeisellätuomiolla.139Jumalastatulipoliittisendualismintakuumies.
1920-luvullamonieiollutenäävalmisallekirjoittamaanyhtäjyrkkää
dualismiakuinGripenberg.Toisinolikeväällä1918.Silloinpahojenjahyviendualismioliyksiselitteinenjamenettelytavatsenmukaisia.KunpastoriAarniVoipiojoutuikasteellaselittämäänlastenisänteloitusta,hän
olisi voinut alkaa apokalyptiikalla. Sosialistinen tai Södergranin nietzscheläinen sekulaarieskatologia oli viran puolesta pois laskuista, mutta
piispansalopunajallisistakaavoistaolisivoinutponnistaakohtimenettelytapoja,jotkaonvarattupahanperkaamiseen.JaolihanSuomessasatoja
vuosiaopetettu,ettäerästahotässämaailmassakantaamiekkaapahojen
rankaisemiseksi: esivalta, josta taipalsaarelaiset olivat teloitusten yhteydessäkuulleetkin.

139 SamaaasennemaailmaaGripenbergedustimyöhemminkin.”Jumalanjapaholaisen,punaisen ja valkoisen välillä ei ole keskitietä. Kohtalonhetki on tullut, on asetuttava puolelle tai
toiselle”,julistiLapuanliikkeenlentolehtinen,jonkalaatimisessaGripenbergilläolikeskeinen
rooli(Hyvämäki1971,119).

JOUKKOHAUTAMETSÄSSÄ
PaavalinesivaltaopetusSuomessa1918

Taipalsaaren Pulkkaniemessä huhti–toukokuun taitteessa
1918 teloitettujen punaisten haudalle pystytettiin jo 1920-luvulla muistomerkki. Teloituspaikalla olevassa haudassa on
luultavastiparikymmentävainajaa.KuvaItäjalänsi-muistojulkaisustavuodelta1928.
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Raamatullinenpuhekirkkorannassa
Pian vallanottonsa jälkeen paikalliset valkoiset muodostivat Taipalsaarenkirkonkyläänkenttäoikeuden.NimismiesRobertMarkunjohdollase
istuiRöytynmajatalossa.Osakapinallisistasaikuolemantuomion,joka
päätettiinpannatäytäntöönsyrjäisessäPulkkaniemessä.Tuomitutvietiin
kirkkorantaan, sillä teloituspaikalle oli päätetty siirtyä laivanrakentaja
MikkoKilpiänvuokraamallaHurma-laivalla.Koskakuolemanrangaistus
olipitäjäläisilleuusijaoutotoimitus,Kilpiäkatsoirannassaaiheelliseksi
selittääasiaa.Hänlausuiteloitusryhmälle:
Tekunnytmenettesuorittamaantätätärkeäätehtävääniinmuistakaa,
ettäminkäteette,setehkääkylmäverisesti.NämätuomitutovatnousseetJumalaajaesivaltaavastaanjaheidänpalkkansaonkuolema.1
Kilpiän lyhyessä puheessa on peräti kolme kytkentää Raamattuun. EnsimmäinenonmukaelmaJohanneksenevankeliuminsanoista:”Semitä
teet,teesepian.”(13:27.)EvankeliumissaJeesuskehottaaJuudastatoteuttamaan kavallusaikeensa, joten Kilpiän mukaelma rinnastaa teloittajat
Juudakseen–rinnastus,jotahäneitietenkäänhalunnutluoda.Evankeliuminsanojenmukaelmaonilmeisentahaton,mutteiehkäjäänyttaipalsaarelaisilta huomaamatta. Ainakin puhujaa myöhemmin pilkattiin
juurinäistäsanoista.Pimeästäsaattoikaikua:”Mikkohei,minkäteetniin
teesekylmäverisesti!”2
JosJohanneksenevankeliuminsanojenmukaelmaontahaton,samaa
ei voi sanoa toisesta raamattukytkennästä. Kilpiä oikeuttaa teloituksen
esivaltaopetuksella, jonka lähtökohta on Paavalin Roomalaiskirjeen luvussa13.
(1) Olkoon jokainen niille vallassaolijoille alamainen, joiden vallan
allahänon.SilläkaikkiesivaltaonJumalalta;nevallassaolijat,jotka
ovat,neovatJumalanasettamia.(2)Sentähden,jokaasettuuesivaltaa
vastaan,senouseeJumalansäätämystävastaan;muttajotkanousevat
vastaan,tuottavatitselleentuomion.(3)Sillähallitusmieheteivätole
niidenpelkona,jotkatekeväthyvää,vaanniiden,jotkatekevätpahaa.
Jossiistahdotollaesivaltaapelkäämättä,niinteesitä,mikäonhyvää,

1
2

Tikka&Arponen1999,265;Kannela&al.2006,61.
Tikka&Arponen1999,265.
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jasinäsaatsiltäkiitosta;(4)silläseonJumalanpalvelija,sinullehyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan
kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi,
joka pahaa tekee. (5) Sentähden on oltava alamainen, ei ainoastaan
rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. (6) Sentähdenhän te verojakin maksatte. Sillä viranomaiset ovat Jumalan palvelusmiehiäjaovattoimessaanjuurisitävarten.(7)Antakaakaikille,
mitäolettevelvolliset:verokenelleveroontuleva,tullikenelletullion
tuleva,pelkokenellepelkoontuleva,kunniakenellekunniaontuleva.
(Room.13:1–7UTE1913.)
KunKilpiäväittituomittujennousseenesivaltaajaJumalaavastaan,väite
nojautuijakeeseen2.Kyseeiolevainsanamuotojensatunnaisestamukailusta,vaanteloituksenasiallisestaperustelusta.Esivaltaopetusonsemoraalinenydin,jonkamukaanKilpiähaluaakenttäoikeudentuomiotnähtävän.Esivaltaopetuksenvalossahänesittäämyöspuheensakolmannen
raamattukytkennän, mukaelman Paavalin toisaalla Roomalaiskirjeessä
olevista sanoista”synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23, UTE 1913).
Paavalieisynninpalkastapuhuessaantarkoitaesivallantoimeenpanemaa
kuolemanrangaistusta,muttaKilpiäantaasanoilletällaisenmerkityksen.
AsiallisestiKilpiäontäysinPaavalinlinjoilla,jonkamukaanesivaltakantaamiekkaajaon”kostajasenrankaisemiseksi,jokapahaatekee”(Room.
13:4, UTE 1913). Esivaltaopetus on Kilpiän puheen ydin, ja hän esittää
kuolemanrangaistuksensenvalossa.

EsivaltaopetusSuomessa1900-luvunalussa
HistorioitsijaJuhaniPiilonenesittää,ettäkäsitysJumalanasettamastaesivallastaoli1900-luvunalussakärsinytmelkoisiakolhuja.Niinsanottujen
sortovuosienaikanasuhdevenäläiseenesivaltaanolimuuttunutristiriitaiseksi.Parlamentarismiäänestyksineenolipuolestaantehnytesivallan
alkuperän inhimillisemmäksi. Piilonen päättää lyhyen katsauksensa toteamukseen:”Käsitystäesivallanjumalallisestaalkuperästäolitätätaustaa vasten vaikea puolustaa, saati käyttää mielipiteenmuokkauksessa.”3
Piilosen näkemyksen valossa Taipalsaaren tapaus ei edustanut lainkaan
tyypillistäajattelua.
Toinenhistorioitsija,JussiT.Lappalainenpuolustaavastakkaistakantaa.Lappalaisenmukaanesivaltaopetukseenpohjautunutajattelutapaeli
vakaasti,erityisestimaaseudulla.Johtopäätösonseuraava:
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Osittain tästä ajattelutavasta, osittain aktiivisesta laillisuuskannasta
selittyvät kansan keskuuteen vuoden 1918 tapahtumista juurtuneet
nimitykset ”kapina”, ”kapinatalvi”, ”kapinakevät”, jotka riippumatta
punaisenjavalkoisenSuomenrajoistakauanjälkeenpäinleimasivat
laajojenväestöryhmiennäkemystäselkkauksesta.4
PiilosenjaLappalaisenlyhyetkannanototovattyystinvastakkaisia.Piilonenonoikeassasikäli,ettäviimeistenvuosikymmenientapahtumatolivattodellakinvaikuttaneetesivaltaopetukseen,muttaneeivätsuinkaan
hävittäneetsitä.Sortovuosienlaillisuustaisteluolijohtanutuudentulkinnanmuodostumiseen.Lappalainenhuomaaaivanoikein,ettälaillisuusideologiajaesivaltaopetuskietoutuivatyhteen.

Autonomianajanperintö
Vuoteen1918tultaessaesivaltaopetustaolitaottukansanpäähänjovuosisatojakatekismustenavulla.Semitäjokamiesja-nainenyhteiskunnan
rakenteesta ja valtasuhteista oppi, oli kirjattu katekismukseen. KoulupakkoaeiolluteivätkäkaikkiSuomensuuriruhtinaanalamaisetkoskaan
saaneettätäkummempaayhteiskuntaopinopetusta.LutherinVähänKatekismuksenhuoneentauluihinolikirjattukokoPaavalinesivaltaopetus
Roomalaiskirjeenluvusta13.5Voimassaollut,1893hyväksyttyKatekismus
korosti 4. käskyn selityksessä, että vanhempien kunnioitus tarkoittaa
myösesivallankunnioitusta–Lutherintulkintatämäkin.6Jälleenlainataan tekstiä Roomalaiskirjeen luvusta 13. Esivallan tottelemiselle ei asetettumitäänvarauksia,vaikkatarjollaolisiollutkristillisessätraditiossa
perinteisestikäytettyclausulaPetri:”Jumalaatuleetotellaenemmänkuin

3
4
5



6

Piilonen1993,594.
Lappalainen1985,132–133.Samansuuntaisesti:Kekkonen1991,84;Ylikangas2003,525.
Lisäksi on lainauksia muusta uusitestamentillisesta esivaltaopetuksesta (1. Tim. 2:1–2; Tit.
3:1ja1.Piet.2:13–14),jokahistoriallisestitarkastellenjuontaajuurensaPaavalinopetukseen.
Deuteropaavalilaisten pastoraalikirjeiden kohdalla riippuvuus on ilmeistä. Myös 1. Pietarin
kirjenäyttääsyntyneenPaavalin,erityisestiRoomalaiskirjeenvaikutuspiirissä,vaikka1.PietarinkirjeenkirjoittajaeiolekaanmekaanisestikopioinutPaavalinajatuksia(Elliot2000,38).
Täysinselvääon,että1.PietarinkirjejaPaavalinesivaltaopetusedustavatsamaatraditiota
(Thurén2002,219).NäinollenkatekismuksenesivaltaopetuksenraamatullisetperusteetlepäävätmelkeinkokonaanPaavalintraditiopiirissä.VainalamaisilleosoitettuJeesuksensana
”Antakaakeisarille,mikäkeisarinon,jaJumalalle,mikäJumalanon”(Matt.22:21)onselvästi
Paavalistariippumaton.
Veijola1988,163–165.Vrt.Hyvärinen1926,339.
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ihmisiä”(Ap.t.5:29).Seliitettiinvastaseuraavaan,vuoden1923katekismukseen.71930-luvulleastikäytetynvirsikirjanesivaltaakoskevatvirret
toistivatnekinenimmäkseenPaavalinesivaltaopetusta.8
1800-ja1900-luvuntaitteessaesivaltaaeienääyksiselitteisestisamaistettu monarkistiseen hallitusmuotoon. Kirkkoraamatussa (1776) esivaltaan viitattiin persoonapronominilla”hän”, samoin vuoden 1859 kään-
nösehdotuksessa.Vuoden1703ruotsinkielinenraamatunkäännöspuolestaankäyttimaskuliinimuotoa”han”,mikäpistääsilmään.MaskuliinimuotoeisaatukeaPaavalilta,jokakäyttääesivalta-sanan(e)cousi/a)vaatimaa
feminiinimuotoistapronominia(au)th=j).9Vuoden1884ruotsinkielinen
(ja Ruotsissa laadittu) Uuden testamentin käännösehdotus vaihtoikin
persoonapronomininfeminiiniseksi,kunnesvuoden1917käännöstyytyy
ﬁlologisestiperustelluimpaansanaan”den”.Muutosonrinnasteinensille,
ettävuoden1913Uudentestamentinsuomennosehdotuksessa,esivaltaan
viitataanpronominilla”se”.
Kreikan kielen pohjalta on oikeastaan varsin yllättävää, että vanhemmissasuomen-jaruotsinkielisissäkäännöksissäkäytettiinpersoonapronominia.Kysymysolisuomalaisestajaruotsalaisestaperinteestä,
jokasaialkunsajoAgricolanUudestatestamentistajaruotsinkielisestäKustaaVaasanRaamatusta.Raamatunkäännöstenesikuva,Lutherin
saksannos,eikäyttänytpersoonapronominia.Nähtävästipersoonapronominillahaluttiinselventääsitä,mitäesivallanajateltiintarkoittavan.
Kysymyksessäolisiiseräänlainendynaaminenkäännös.Koskaesivalta
ymmärrettiinilmanmuutahallitsijaksi,persoonapronominiapidettiin
asiallisesti oikeana. Persoonapronominin häviäminen kuvastaa tilannetta,jossayksinvaltainenmonarkiaeienäätuntunutitsestäänselvältä
vaihtoehdolta.
Se,mitenpitkäänvanhankäännöksenmukainenmonarkistinenesivaltatulkintasaattoivaikuttaa,näkyypiispaCollianderinapokalyptisesti
värittyneessä synodaalikirjassa vuodelta 1922. Colliander hyökkää siinä
demokratiaa vastaan ja valittaa, että ”entinen isiltä peritty valtiomuotomme” kumottiin. Hän jatkaa:”Entinen hallitus ja hallitsija, joka JumalantahdonmukaanoliolevaennenkaikkeaJumalanpalvelija,jonka
tehtävänäjuurikristillisessävaltiossaolijumalallisenoikeudenvalvomi-

7
8
9

Wilckens(1982,43–66)ontehnytselkoajakeenAp.t.5:29roolistaesivaltaopetuksentulkintahistoriassa.
Lempiäinen1978,307–308.
Tätälukutapaaedustaajotextusreceptus,vanhempienkäännöstenpohjanaolevaUudentestamentinkreikankielinentekstilaitos.
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nen ja suojeleminen, tehtiin tämän muutoksen kautta, ei koko kansan,
vaankansaneduskunnanjasielläkeskenääntaistelevienpuolueittenpalvelijaksijasentekemienpäätöstentoimeenpanevaksielimeksi.”10Ilmaus
”Jumalanpalvelija”tuleesuoraanPaavaliltajakeesta,jossaesivaltaanviitattiin vanhemmissa käännöksissä persoonapronominilla (Room 13:4).
1920-luvun tasavaltaisessa Suomessa Collianderin näkemykset olivat
kuitenkinkokonaanyleisestämielipiteestäjäljessä.Kutenedellisessäpääluvussatodettiin,piispanapokalyptis-konservatiivisetkannanototsaivat
synodaalikokoukseensaapuneeltapapistoltanihkeänvastaanoton.Vuonna1938julkaisemassaanteoksessaAarniVoipiosaattoijoohimennen–ja
sitenitsestäänselvyytenä–samaistaaesivallanvaltioon.11
Persoonapronominin poistuminen vuoden 1913 Uuden testamentin
suomennosehdotuksestaeiselitysortovuosienpoliittisellatilanteella.Pikemminkinkyseolilaajemmastakehityskulusta,mikänäkyymyösRuotsissalaadituissakäännöksissä.Uusikaankäännöseivarsinaisestisulkenut
monarkiaapois;sevainjättiavoimeksi,mitäesivaltatarkoitti.SortokaudestahuolimattaSuomessakaaneiennenVenäjänvallankumoustayleensäosattuajatellamuutakuinmonarkististahallitusmuotoa.12Väljeneväja
epämääräisemmäksimuuttunutesivaltakäsitystekikuitenkintilaasille,
ettämonarkinpersoonanlisäksiesivaltaasaattoimääritellämyösjokin
muu–jasortokaudenSuomessasemuuolilaki.Tämänäkyykirkkokäsikirjassakin,jokahyväksyttiin1913,toisinsanoensamanavuonnakuin
Uuden testamentin käännösehdotus. Kirkkokäsikirjassa vanha ja uusi
esivaltakäsitys elivät rinnakkain. Yksityiseksi hartaudeksi tarkoitetussa
alamaisenrukouksessaesivaltatarkoittaamonarkkia:”Varjelekaikkivaltiaalla kädelläsi esivaltaamme, hallitsijaamme ja ruhtinastamme. Auta
häntä hallitsemaan jumalisesti - - -”Alamaisen rukouksen edellä oleva
esivallanrukouslieneetarkoitettuhallitsijanluettavaksi–niinhypoteettistakuinonkin,ettävenäläinenkeisarilukisisuomen-tairuotsinkielistä
rukousta.Jumalanpalveluksessajulkisestiluettavassans.yleisessäkirkkorukouksessaesivaltakuitenkinsamaistuulailliseenyhteiskuntajärjestykseen,jostakeisarionvainosa.
---Varjelejasiunaalaillistaesivaltaa,varsinkinkeisaria,Suuriruhtinastamme,Keisarinnaa,(Leskikeisarinnaa)jaPerintöruhtinastasekä

10 Colliander1923,85.
11 Voipio1938,92–93.
12 Vares1998,38–55.
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muita keisarillisen perheen jäseniä. Auta armollisesti esivaltaamme
lailla turvaamaan kansaa, estämään pahennusta ja edistämään vanhurskastajarauhallistaelämäämaassamme.Varjelelaillistahallitusmuotoamme. Johda alamaiset kuuliaisuuteen lakia ja esivaltaa kohtaan---13
Vaikka ajatus laillisesta esivallasta on vanha,14 sortovuosien tilanteessa
senmerkitysolipoliittisestilatautunut.Keisarinaloittamienvenäläistämistoimien katsottiin rikkoneen Suomen perustuslaillisia oikeuksia ja
niitäpidettiinlaittomina.15Poliittisentilanteenvaikutustavoiuumoilla
niissäpienissämuutoksissa,joitaaiempaansanamuotoonolitullut:keisari ei enää saanut eteensä määrettä”rakas” ja rukous kuuliaisuudesta
esivaltaa kohtaan sai rinnalleen rukouksen kuuliaisuudesta lakia kohtaan.16Kaikkitämäheijastelikehitystä,jossaesivaltaymmärrettiinyhä
enemmänlaeinylläpidetyksiyhteiskuntajärjestykseksijayhävähemmän
hallitsijan persoonaksi. Lain ja yksinvaltaisen monarkin välinen suhde
jäikuitenkinepäselväksi.Tämänäkyisortokaudenpoliittisentilanteen
arvioinnissa. Piispat ja hyvin yleisesti myös papisto katsoivat keisarin
loukanneenSuomenlakia,muttaLutherintapaankristitynvelvollisuutenapidettiinkuuliaisuuttaväärämielistäkinesivaltaakohtaan.17Tämän
kannanmukaanesivallanvaltaoikeudeteivätseisoneettaikaatuneetniidenlaillisuudenvarassa.EsivaltaoliJumalansäätämysjollakinmuulla
tavalla kuin lakien välityksellä. Poliittisesti tällainen teologinen kanta
tarkoitti niin sanottua myöntyväisyyslinjaa.18 Tämä ei suinkaan miellyttänyt kaikkia. Valtio-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori–myöhempiministeri–RafaelEricheiesivaltaakäsittelevässätietosanakirja-artikkelissaan salaa, mitä hän ajattelee myöntyväisyyslinjan
mukaisestaesivaltaopetuksesta.

13 Kirkkokäsikirja (Evankeliumi- ja rukouskirja) tarjoaa yllä olevan rukouksen ensisijaisena
vaihtoehtona.Josesivallanjakeisarinsuhdekäymuissavaihtoehdoissailmi,keisariaeisamaistetayksinäänesivaltaan.Tosinvaihtoehtoviisimeneehyvinmonarkkiseensuuntaan.Siinäpuhutaanainoastaankeisaristajahänenperheestäänsekäneuvonantajista.Tässäkohtaa
onmarginaalimerkintä”esivallanpuolesta”.
14 Pitkänen1980,79.
15 Suomen autonomiasta oikeustieteellisenä kysymyksenä: Klami 1977, 106–166; Jyränki 1989,
403–418;Rasilainen2004,19–38.
16 Pitkänen1980,52–53.
17 Kehotusrauhaantalonpojille(Luther1959,147–160).
18 Kirkon poliittisten kannanottojen muodostumisesta: Murtorinne 1964. Tosin toisen sortokaudenaikanakirkonjohtolähentyiperustuslaillisia(Mustakallio1990).

96

Joukkohautametsässä.PaavalinesivaltaopetusSuomessa1918

...senmukaisestionkaikkinaaikoinauseastivääristellenesitettyuskonnon,siveysopinjajulkisenoikeudenohjeitasiinämuodossa,että
yksilömukaolisivelvollinenehdottomastinoudattamaantätenkäsitellyn”esivallan” käskyjä ja niihin alistumaan, huolimatta siitä, että
nesaattavatollavaltionvoimassaolevanoikeusjärjestyksenkanssaselvässäristiriidassa.19
Erichinesivaltakäsityspohjasiniinsanottuunperustuslailliseenkantaan:
alamaiset ovat velvollisia noudattamaan vain laillisia käskyjä. Tämän
kannanmukaisestikirkossatoimivatvainharvat.DogmatiikanjasiveysopinprofessoriG.G.Rosenqvistlaatiperustuslaillisenesivaltatulkinnan
linjat jo sortovuosien alussa 1899. Vastoin kirkon myöntyväisyyslinjaa
Rosenqvist katsoi, että pelkkiin pakkokeinoihin nojaava esivalta ei ole
lainkaanesivalta.LaitilmentävätkansanomassatunnossavaikuttavaaJumalanlakia,jonkavuoksikansalaisetovatvelvollisianoudattamaanvain
esivallanlaillisiakäskyjä.20Rosenqvistintulkinnassahallitsijallajahallintokoneistollaoliesivallanasemavainsilloin,kunsepystyiperustelemaan
toimintaansalailla.NäinesivaltaitseasiassaperustuiSuomenlakiin,joka
omantunnonkauttasamaistuiJumalantahtoon.EsivaltaolisiisJumalan
säätämysvaltiollisenlainvälityksellä.
Kuvallisen ilmauksen perustuslaillisuuteen kytkeytyvä laillisen esivallanajatussaiAlbertEdelfeltintaulussaMaaherra.Sortokaudenalussa
maalattu taulu on kuvitusta Johan Ludvig Runebergin samannimiseen
runoon Vänrikki Stoolin tarinoissa. Runossa ”Venäjän armeijan pääkenraali”kehottaamaaherraajulkaisemaanlaittomankäskyn.Maaherra
laskeekätensälakikirjankannellejatoteaa:”senvaltiaannevahvistanut
on”, ja jatkaa myöhemmin:”Laki, ennen mua syntynyt, myös jälkeheni
jää.”Runonloppuviittaaomantunnonkauttakorkeampiineettisiinperiaatteisiin.Niinpälakiuskollisuusonuskollisuuttaelämänkorkeimmalle
järjestykselle,21 mihin Edelfeltin taulussa viittaa muun muassa pöydällä
näkyvä Raamattu.22 Tällaista teologis-poliittista taustaa vasten ei yllätä,
että Zacharias Topeliuksen Maamme-kirjan mukaan koko yhteiskunta-

19 Erich1910,828.
20 Rosenqvist1899;Murtorinne1964,71–73,169–173.Rosenqvistinpoliittis-teologistanäkemyksistäsortovuosinalaajemmin:Vikström1966,289–304.
21 Runontulkinnasta:Wrede&Solstrand&TerlingHasán1984,486–492.Gyllenberg(1942,13)
kiinnittäähuomiotasiihen,ettäRuneberginrunossaonkaikujaLutherinvirrestäJumalaompilinnamme.LakisaasamanasemankuinvirressäJumalansanaeliRaamattu.
22 Tauluntulkinnasta:Lukkarinen2000.
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AlbertEdelfeltintauluMaaherra.Alavasemmallaosittainerottuvakirja
onkoostajaheloituksestapäätellenRaamattu.TaulunomistaaTampereenkaupunki.KuvaonkirjastaOikeudenkuva(2000).

järjestelmän yläpuolella,”lähinnä taivaan Jumalaa”, hallitsee – Suomen
laki.23Venäjälläihmeteltiin,mitenSuomenvaltiosääntöolivoinutnousta

23 Topelius1985,539.Teoksentekstipohjautuuvuoden1899versioon,jossayhteiskuntajärjestyksestä käytetään nimitystä”hallitus”. Kun itsenäistymisen jälkeen hallitukseksi ryhdyttiin
nimittämään entistä senaatin talousosastoa, vuonna 1944 uudistetussa versiossa (Topelius
1954,391)käytetäänsanaa”esivalta”.
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Kristuksenevankeliuminrinnalle.24Myöskirkonmyöntyväisyysmieliset
pitivätongelmallisena,ettämaallinenlakisainäinteologisiapiirteitä.25
Lain kohoaminen korkeimpien eettisten periaatteiden symboliksi
johtiluonnollisestisiihen,ettälakitarkoittiyhävähemmänlainkirjaintajayhäenemmänsenhenkeä–tämäkinjaotteluoliperäisinPaavalilta(2.Kor.3:6).Poliittisestilainhenkeensuuntautumisellaolipohjansa
paljonkauempanakuinsortokausissa.SuomenautonominenerityisasemakonkretisoituiRuotsinvallanajaltaperäisinolevissaperustuslaeissa,
joidensoveltaminenvaatiajanmittaanyhäpitemmällemeneväätulkintaa.Olosuhteidenmuuttuessavaltiosääntönormejajouduttiinetsimään
myösmuualtakuinperustuslakienkirjaimesta,esimerkiksiyleisistä,sitoviksikatsottavistaperiaatteista.26Tällainentekilaillisuusargumentoinninalttiiksipoliittisillevaikutteille.Sortokausientilanteessatämäkehitys
kiihtyijakuvaanastuimyöspoliittinenväkivalta.Tunnetuinesimerkki
oli kenraalikuvernööri Bobrikovin murhannut Eugen Schauman, joka
oikeuttitekonsahätävarjelutoimenajatekisentiettäväksiavoimessakirjeessään keisarille.27 Toinen poliittinen murha kohdistui prokuraattori
Eliel Soisalon-Soiniseen, jonka tekijä Lennart Hohenthal sai asianajajakseenlaillisuusmiehenätunnetunP.E.Svinhufvudin.SvinhufvudvertasiSchaumaniajaHohenthaliatoisiinsajaselittimurhatkansakunnan
lailliseksi itsepuolustukseksi. Kantansa tueksi hän vetosi perustuslakiin
ja muuhunkin lainsäädäntöön, vieläpä kansainväliseen oikeuteenkin.28
SuomenensimmäinennaishistorioitsijaAlmaSöderhjelmkatsoi1919,ettäSvinhufvudpuolustiHohenthalia”korkeammanmoraalinnimissä”.29
SvinhufvudiaselvemminmoraalisiinperusteisiinvetosiHohenthalitse.
Oikeudenistunnossa hän piti lain kirjainta epäolennaisena omassatunnossavaikuttavanhengenhyväksi.TämänäkyyhavainnollisestiHohentalinpuheenpäätössanoissa:
Tiesinkyllä,ettäjostekoasuorittaessanivälttäisinkinkuoleman,joutuisinniidenseuraustenalaiseksi,jotkalainkirjainmäärää.Seeikuitenkaanvoinuteikäsaanutestääminua,silläomatuntonivetiminua

Mustakallio1990,403.
Murtorinne1964,173–174.
Jyränki1989,408–409.
Esim.Zetterberg(1988,252–253)onjulkaissutkirjeen.Autonomianajanpoliittisestaterrorista
lyhyesti:Tikka2004,52–55.
28 Puheenonjulkaissutm.m.Hohenthal(1909,127–140).
29 Söderhjelm1919,56.
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vastustamattomastitoimintaan,maanijakansanipuolustukseen.Siten olen täyttänyt velvollisuuteni omaa maatani kohtaan sellaisena,
kuinolensenymmärtänytpitkänharkinnanjapitkiensieluntaisteluidenjälkeen.
 Tämänvuoksikatsontoimineenioikein,jaminullaonsisimmässänirauhasenjälkeen,kunolenseurannutomatuntonikäskyä,oikeudentuntoani.Siksiotantäydellisellätyyneydellävastaanneseuraukset,
joita ahdasmielisen juridiikan mielestä minun pitää kohdata, mutta
protestoinsellaisentuomionoikeudenmukaisuuttavastaan.30
Hohenthalinpuheessapistääsilmään,mitenhänkorostaaomantunnon
velvoittavuutta.Tämänrinnalla”lainkirjaimen”ja”ahdasmielisenjuridiikan” säätelemät tuomiot eivät ole oikeudenmukaisia. Hänen mielestäänkorkeampaalaillisuuttavoidaanpuolustaalainkirjaintarikkomalla.
TälleargumentoinnilleriittiymmärtäjiäSvinhufvudistajaAlmaSöderhjelmistä alkaen. Laillisuusargumentoinnin politisoituminen saavutti
huippunsaVenäjänvallankumouksenmyötä,jolloinargumenttienesittäjäteivätenääitsekäänainauskoneetesittämiäänjuridisiaperusteluita.31
Muuttuiyhäepäselvemmäksi,mitälakitarkoitti.”Niin,mikäonlaki,ja
mikäeiolelaki,”EdvardGyllingtuumiskeliK.J.Ståhlbergille,jokaväitti,ettäkapinaannousseidenpunaistenmurtautuminenSuomenpankin
holviinolilaitonta.32Gylligiäsuorasanaisempiolikansanvaltuuskunnan
oikeusasiainosastonjohtajaLauriLetonmäki:
Saahautahanjoluutlahotsiirtää
tuonrikkaittenoikeuden.
Punakaartienpistimetpiirtää
lainuudennytSuomellen.33
Kapinaan noustuaan punaiset eivät enää edes väittäneet nojaavansa
vanhoihin lakeihin, vaikka ennen kapinaa olikin punnittu laillisuusargumenttienkäyttöävallankumouksenoikeutuksena.34Letonmäenruno
kuvaahyvinsitäsosialististakantaa,jonkamukaanporvarillinenlainsää-

30 Hohenthal 1908, 122. Käännös on omani ja poikkeaa jossain määrin Hohenthalin teoksen
suomennoksesta(1909,141).
31 Rasilainen2004,189–298.
32 Blomstedt1969,349–350;Rasilainen2004,293.
33 ”Kansanoikeus”Kansanvaltuuskunnantiedonantoja15.2.1918.
34 Rinta-Tassi1986,107;Rasilainen2004,292.
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däntövarjeleevainomistavienluokkienetua.Kansanoikeustajuntaane
eivätvastaa.35Käytännössäkansanvaltuuskunnankantaolimaltillisempi:
osintukeuduttiinvanhaanlainsäädäntöön,osinrakennettiinuuttalainsäädäntöä vanhan laillisuusihanteen mukaisesti. Suoremmin kuitenkin
myönnettiin, että”tuomio langetettakoon omantunnon ja terveen järjen,eikaavojenmukaan”.36Herättäähuomiota,ettämyöspunaisetvetosivatraamatulliseenomatunto-käsitteeseen.Siihen,terveeseenjärkeenja
kansanoikeustajuntaantukeutuessaanpunaisettulivatyllättävänlähelle
sitä,mitäsortokaudenporvarillisetlaillisuustaistelijatolivatesittäneet.37
ErityisenlähellehetulivatRosenqvistinajatuksiasiitä,ettälakiilmentää
omaatuntoajakansanoikeustajuntaa.Erosortokaudenlaillisuustaistelijoidenjapunaistenvallankumouksellistenvälillätulikinoikeastaanvasta
käytännönjohtopäätöksissä.
Punaisistapoiketenvalkoisetkorostivatpuolustavansalaillistayhteiskuntajärjestystä ja perustuslaillista jatkuvuutta.38 Edeltävien vuosikymmenienkehitys–erityisestiaktivistienkohdalla–kuitenkinosoitti,että
valkoistenkin laillisuus saattoi olla varsin väljässä suhteessa lain kirjaimeen. Tämä näkyi sittemmin valkoisten kenttäoikeuksien toiminnassa
vuonna 1918. Laillisia nämä kenttäoikeudet eivät sanan kirjaimellisessa
merkityksessä olleet. Juridisesti kenttäoikeuksia ja valkoisen armeijan
toimiavoisiehkäymmärtäähätäoikeutena,jokaperustuisenaatinyleisluonteisiinjulistuksiin.”Talven1918toimintojenperusteitajajustiﬁkaatiotaonkuitenkinhelpompietsiäaseistakuinsäädöksistä”.39Historioitsija Marko Tikka toteaakin, että juridiikan sijasta toimintaa ohjasivat
järjestyksenpalauttaminenjamoraalisetmotiivit.40
Laillisen esivallan käsite on ymmärrettävä tätä historiallista taustaa
vasten.Laillisuusonesivallanmääreenäensisijaisestiideologinenjaviittaa yleisesti siihen hyvään ja oikeaan, mitä määreen käyttäjän mielestä
esivallanpitiedustaa.Esivaltaasanottiinlailliseksiriippumattasiitälöy-

35 Siro2009,1–2,29–30.
36 Työmies1.2.1918(“Vallankumoustuomioistuimettarpeen”);Siro2009,177–179,344–345.
37 Samaansuuntaanviittaamyösse,mitäSiro(2009,345–350)toteaavallankumousoikeuksia
koskevantutkimuksensajohtopäätöksissä:punaistenoikeusajatteluseurasihuomattavanpitkälleaiempialinjoja.
38 Klami1977,155–159.
39 Tiihonen1988,77–78.Vrt.Tuori1988,49.Kansainvälisenoikeudenkannaltavalkoistenmenettelyoliongelmallista,vaikkakansainvälisetsopimuksettuolloinkoskivatkinvainvaltioiden
välisiäsotia(Hannikainen&Hanski&Rosas1992,27–31).
40 Tikka2004,322–326,401–405.Seikkaperäisestivalkoistenmenettelynsuhteestasilloiseenlakiin:Kekkonen1991.
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tyikölaillisuusSuomenlainkirjaimesta,hengestä,”korkeammastamaailmanjärjestyksestä”taijostainmuualta.




Laillinenesivaltajakapina
Ajatuslaillisestaesivallastaheijastuikapinastaesitettyihinnäkemyksiinjo
sodanaikanajaseuraavillavuosikymmenillä.Laillisuusajattelustajuontuisenäkemys,ettävalkoistensuojeluskunnatolivatesivallanjoukkoja,
koskahallitusolijulistanutneomikseen.41Tätäennenjopasuojeluskuntalaisellesaattoiollaepäselvää,toimivatkoheesivallanasiallavaisitävastaan.NimimerkkiAnttiEräskirjoittaa,ettäsuojeluskuntientarvejärjestysvallanylläpidossaolijopitkäänselvä,mutta
seseikka,ettäalussaeioikeintiedetty,olikoesivaltasuojeluskuntien
takanavaiolivatkonejonkinryhmäkunnanhommaa,vaikuttivierottavasti......Tieto,ettäoltiinitsensäEsivallanasemiehiä,lievensisuurestikansalaissodanlamauttavaaluonnetta.42






Laillisuusajattelunmukaisestimuistelijanäki,ettäsuojeluskuntatoimintaoliesivallantoimintaavasta,kunasiaonpäätettylaillisessajärjestyksessä.Aseellistavoimaahäneisiisitsessäännähnytesivaltana.Esivaltaon
laillinenyhteiskuntajärjestys,jotaaseellinenvoimavaintukee.Tämätuleemonessalähteessäilmi.Esimerkiksivalkoistenlentolehtinenvakuutti
punaistentappiota,sillä”esivallalleuskollistenjoukkojenvoimaonpian
vyöryväheidänylitseen”.43SanteriAlkiopahoittelikohtasodanjälkeen
sitä,etteiesivallalleajoissaannettumiekkaa.Alkionkielikuvaesivallan
miekastaonsuoralainausPaavalilta,44joskaanseeiPaavalilla–kutenjäljempänähavaitaan–viittaasellaiseenvoimanjavallanerotteluunkuin
Alkio ajattelee. Kaarlo Castrén kertoi, että Lopella pohdittiin”voisiko
paikkakunnallesaadaaikaanmitäänaseellistatoimintaalaillisenesivallan puolesta”.45 On ilmeistä, että nämä ja muut vastaavat kannanotot46
41 Suojeluskuntienasemasta,esim.Ahti1987,276.
42 Eräs1933,26–27.NimimerkintakanaonvaratuomariLeoPesonen(Komonen1934,316,377).
AsiallisestisamaanäkemystäedustimyöspiispaColliander(Toiviainen2005,218).
43 Lentolehtisenkokoteksti:SuomenvapaussotakuvissaI,246.
44 Toisetvaltiopäivät1917,pöytäkirjat,1145(24.5.1918).
45 Castrén1926,37.
46 Partio1918,44;Kaukamaa1933,71,91,322;Karimo1937,13;Aho1961,60–61;vrt.myösSihvo
1954,190,194.
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edellyttivätesivallanperustuvanlakiin.Seeiperustunutvoimankäyttöön
kutenRosenqvistolijoperustuslaillistaesivaltakäsitystämuotoillessaan
linjannut. Voimankäytön tehtävänä oli vain turvata laillista esivaltaa.
Vanhakantainen, persoonallinen esivaltakäsitys saattaa myös vilahtaa,
muttakeisariajanjälkeiseentilanteeseensovellettuna.Kirjoituksessa,jossakäsiteltiinpunaistentakaa-ajamiahelsinkiläisiä,lausuttiin:”alotamme
korkeastaesivallasta–hallituksenjäsenistä,jotkaeräänäpäivänäjulistettiinerotetuiksijalainsuojattomiksi.”47Esivaltaaeinytmuodostahallitsija
vaanhallituksenjäsenet.
Äkkiseltään voi tuntua oudolta, että valkoiset kirjoittajat saattoivat
sillointällöinpuhuamyöspunaisistaesivaltana.Tarkemminkatsottaessa
huomataankuitenkin,ettäpunainenesivaltamääritelläänjokosuoraan
laittomaksi,48 ”vallananastajien esivallaksi”49 tai siitä puhutaan pilkallisesti:”uusiesivalta”riehuikirkoissa,50setärkeiliniin,”ettemmevalkoisistakoskaanniinylhäistäesivaltaasaakuinmitämeillänytpunaisissa
herroissaon”,51järjestyksenpidossaseeikyennytturvautumaan”esivallan
voimaan”52eikäpunaistenasejoukottotelleetedes”omaaesivaltaansa”.53
PastoriFransKärkikatsoi,ettäkapinallinenesivalta”onolluthyväntekijöillepelvoksijakaikilleroistomaisillepahantekijöillekiitokseksi.Mutta sellainen ’esivalta’ ei ole Jumalasta vaan perkeleestä!”54 Tarkoitus oli
tietysti sanoa, että punainen hallinto oli esivallan irvikuva (vrt. Room.
13:3). Punaista hallintoa valkoiset siis nimittivät esivallaksi sillä tavoin,
ettei siitä voi lukea mitään punaisen vallan tunnustamiseen viittaavaa.
Koko ajan on selvää, että kapinassa on kyse rikoksesta – tulkinta, joka
laillisenesivallanideologiastakäsinolivarsinselvä.Oikeushistorioitsija
JukkaKekkosenmukaanvalkoistenkeskuudessavakiintui”tulkintakansalaissodastalaillistahallitustajaesivaltaavastaanpuhjenneenakapinana
(valtiopetoksena)”.55NimimerkkiAnttiErästoteaakin,ettäsuojeluskuntien julistaminen hallituksen joukoiksi toi tunteen, että nyt tappelevat

47
48
49
50
51
52
53
54
55

ValkoistensalainentoimintaHelsingissä166.
Partio1918,115.
UusiSuometar8.5.1918(“Vallananastajienesivalta”).
Kaukamaa1933,464.
Rantakari1918,246.
Totuudensanoja72.
Söderhjelm1918,154.
Aamulehti9.4.1918(”Oikeudenjavanhurskaudenpuolesta!”)
Kekkonen1991,84.Vrt.Manninen1982,164–166.
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”Esivalta ja epäjärjestys”.56 Rikos vaati tietenkin rangaistusta ja siihen
Paavalin esivaltaopetus tarjosi tukea. Esivallan rankaisuoikeuteen liittyi
pastori-kansanedustajaAntti Rentolan kirjoitus Ilkka-lehden pääkirjoituspalstalla27.helmikuuta1918:57
Pyhäsota.Sellainenmeillänyton–Jumalankiitos!Kunmeillänyt
kerranonsodanvälttämättömyys,jostaeiﬁlosofoimallapääse,niin
olkoon Jumala kiitetty, että sotamme ei ole mikään militaristinen
ryöstösota–vaanettäseonjumalalliseenjärjestykseenkuuluvaEsivallanmiekankäyttöpahojenrankaisemiseksi.
Rentola jatkaa kuvaamalla punaisten uskontovihamielisyyttä ja julistaa
apokalyptisinsävyin:
TämäonJumalansotaperkelettävastaan.TämäonDavidinsotakapinoivaaAbsalomiavastaan.TämäonJosuansotaﬁlistealaisiavastaan.
TämänsodanonJumalasiunannutjasiunaasenedelleen,sillähän
onsäätänytEsivallallemiekan,ettäseolisi”rangaistukseksipahoilleja
kiitokseksihurskaille.”
Esivalta on apokalyptisessa taistelussa hyvän puolella, mikä ei kaikilleollutvainvärikästäretoriikkaa.Kutenedellisessäpääluvussanähtiin,
lopunajallisetvisiotpahanjahyväntaistelustasaivatkannatustapiispakunnassakin.Jo1917piispaCollianderoliviitannut2.Tessalonikalaiskirjeessä mainittuun apokalyptiseen laittomuuteen (2. Tess. 2:3–12), jonka
hännäkivallankumouskuohunnanmyötäastuvanesiin.Kirjeenmukaan
”se,mikäpidättää”(to\ kate/xon tai o( kate/xwn)estäävielälaittomuutta. Kirkkoisiltä periytyvän tulkinnan mukaisesti Colliander oletti, että
”se,mikäpidättää”laittomuuttaonesivalta.58Kirkossavallitsiitsestään
selväyhteisymmärryssiitä,ettäpunaisetolivatnousseetesivaltaajasen
asettanuttaJumalaavastaan.59Jaesivallallahanonmiekkajuuripahojen

56 Eräs1933,27.Sisäisentaistelunlisäksiesivallanjoukoiksijulistaminentoikirjoittajalletunteen suomalaisten ja venäläisten välisestä kamppailusta. Ilmeisesti hän ajatteli edustavansa
nytSuomea,jokavapaussota-tulkinnanmukaantaisteliVenäjäävastaan.
57 Manninen(1982,155–156)onlyhyestiesitellytkirjoitusta.
58 Colliander1917,153;kohdantulkintahistoriastaesim.Frame1946,259–262;Trilling1980,94–
101;Metzger2005,15–47.
59 Rukouspäiväjulistus25.5.1918(mm.Hengellinenkuukauslehti30,1918);Kalm1919,88–91;Juva
1977,42,47;Kena1979,81–82;Talonen1988,179–182;Schmidt2004,158,160.Ainoapunaisten
puolellemennytpappioliRuotsinpyhtäänvirallinenapulainenEinarRauhamäki(Kansan-
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rankaisemiseksi.Kotimaakirjoittihuhtikuussa1918:”Tietystitäytyypahanteko, kapina, ryöstöt, murhat ja salamurhat tulla rangaistuksi lain
mukaan.Esivaltaeisaakantaamiekkaaturhaan.Siitälienevätkaikkiyksimielisiä.”60VanhantestamentineksegetiikanprofessoriArthurHjeltja
HNMKY:n pääsihteeriVerneri Louhivuori kirjoittivat Kirkollisen valistustoimikunnannimissäHelsinginsanomiintoukokuussa1918:
Rikos on rangaistava. Loukattu oikeudentunto on välttämättömästi
hyvitettävä. Muutoin menettää kansamme rippeetkin lain ja oikeuden kunnioituksesta, mitkä sillä vielä on. Me luotamme siihen, että
esivaltammelainpyhyydenvalvojanatäyttäätässäkohdentehtävänsä
kaikellasillävakavuudellamitäasiavaatii.61
Rangaistustoimetnähtiinesivaltaopetuksenrajoissailmanmuutaperusteltuina. Hjelt ja Louhivuori varoittivat vain omankädenoikeudesta ja
vaativat mielenmalttia sekä pyrkimystä yksimielisyyden palauttamiseksi,muttaperiaatteellisellatasollarankaiseminenolisuorastaanesivallan
velvollisuus: ”Rikos on rangaistava.” Pastori Hannes Sjöblom, joka pian sodan jälkeen nimitettiin sotavankilaitoksen kasvatusasiain osaston
päälliköksi, puolestaan korosti, että aseen kantaminen laillista hallitustajaesivaltaavastaanonrikos”jasellainenrikos,jostaonehdottomasti
rangaistava”.Sjöblomperustelilaillistenmuotojenhylkäämistärangaistaessa.Hänenmukaansarikoslaintekijöilläeivoinutollakäsitystätapahtuneenkaltaisestakapinasta.Tästähuolimattaontuomittava”niin,että
oikeuden–sanoisinkopyhyyden–laitnäyttävätmeillekaikilleijäisyysluonnettaan.”62Sjöblominkantaedustaapuhdaspiirteisestisortovuosina
muodostunutta laillisuuskantaa, jossa laki tarkoittaa lain henkeä – sellaisenakuinsehalutaanymmärtää.Tähänlaillisuuskantaansopisekin,
ettäsamassakirjoituksessaanSjöblomkehottaaavustamaanvangittujen
punaistenperheitä.Kyseessäontoisintolaillisuusideologiansymboliksi
kohonneesta Runebergin runosta ”Maaherra”: ”miest’ aseellista silloin
rangaiskaa/laps’,vaimosäästäkää!”
On vaikea sanoa, mitä papit ajattelivat valkoisten kenttäoikeuksista.
Valkoistenorganisoimiinkenttäoikeuksiineitiettävästikuulunutyhtään



aho1994).Muutenkinseurakuntienpalkka-jaluottamushenkilöstöäsekaantuikapinaanvarsinvähän(Kena1979,62–63).
60 Kotimaa19.4.1918(”Suomenhistoriansynkintälehteäkäännettäessä”).
61 Helsinginsanomat23.5.1918(”Kansallemme”).
62 UusiSuometar1.5.1918(”Suhteemmepunaisiinjaheidänhätääkärsiviinperheisiinsä”).
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pappia,63 mikä ei vielä sinänsä todista varauksellisuutta rankaisutoimia
kohtaan.Luterilaisenregimenttiopinmukaanmiekallarankaiseminenei
näet kuulu hengelliselle vaan maalliselle vallalle,64 ja tämän mukaisesti
saatettiinjopuhtaastiuskonnollisistasyistävälttääkenttäoikeuksienjäsenyyttä.AinakinSjöblomlausuisuoraan,etteilaillisiinmuotoihinollut
edesaihettapitäytyä.Jonkinlaistenrangaistustoimienoikeutustunnustettiinilmeisestivarsinyleisesti,joskinvedottiinmyösmalttiin.
Opetusesivallanrankaisuoikeudestakaikuimyöskirkonseinienulkopuolelle, minkä osoittaa erityisen selvästi se, että Rentolan kirjoitus
julkaistiin maallisen lehden pääkirjoituspalstalla. Maallisella puolella
esivaltaopetuksestahaettiinkintukeanimenomaanrangaistuksille.LappeenrannanseudunpuhdistuksistahuolehtinutvaratuomariToivoTapanainenkirjoittiRutolanpunakaartilaistenteloituksista:”Nämätutkittiin
jatodettiinsyyllisiksikapinaanjarettelöintiinlaillistaesivaltaavastaan.”65
Karjalanarmeijakunnanjulkaisematiedotuslehtipuolestaanpuhuilain
kostavastakädestä.66Lainjakostonerikoinenyhdistelmäselittyneelaillisuusideologian valossa tehdyltä Paavalin esivaltaopetuksen muunnelmalta:Paavalisanoiesivaltaakostajaksi(Room.13:4,UTE1913),jolloin
laillinenesivaltaelipohjimmiltaanlakikostaa.Ilkka-lehtipuolestaanjulkaisisodanloppuvaiheessapöyristyttäviäkuvauksiapunaistentoimista
jatekiseuraavanpäätelmän:
Tunkee joka hetki mieleen tiukka kysymys: onko näillä ihmismuodossariehuvillapaholaisillaelämisenoikeuttajärjestetyssäoikeuden
nojallaperustetussayhteiskunnassa?Kysypätätävaikkakuinkatappohaluttomalta rintaman kauhujen todistajalta ja hän vastaa syvä
vakaumus äänessä:”Ei”. Näiden suhteen ei saa Esivalta miekkaansa
hukkaankantaa.67
63 Tikka2004,324.Joitakinpappejaoliläsnäkenttäoikeudenistunnoissa(Huhta2010,78,124–
125).
64 Ks.esim.Augsburgintunnustus28(Kirkollinenvalta).Kutenkohdastailmenee,onperiaatteessamahdollista,ettähengellisenviranhaltijavoisamanaikaisestitoimiamyösmaallisessa
virassa. Hengellisen ja maallisen regimentin erottelu on kuitenkin usein ohjannut pappeja
käyttämäänvainsananmiekkaa.Vrt.piispaO.I.Collianderinohjeitapapeilleen(Toiviainen
2005,224–225)jaH.A.Auteronrooliristiriita(Huhta2010,36).
65 Tikka&Arponen1999,225.Tapanaisenmuistiinpanojenaitousonasetettukyseenalaiseksi,
muttailmeisestinesisältävätoikeaatietoavuodesta1918(Ylikangas2007,31,260n.582).Esivalta-terminkäyttösopisiTapanaisensuuhun(Ylikangas2007,258).
66 KarjalanArmeijakunnanPääesikunnantiedonannot1(1918).Tekstionluettavissamm.Sihvo
1954,kuvaliitesivujen248ja249välillä.
67 Ilkka29.4.1918(Anttila,”Vesilahdenrintamaltakuulumattomiakauhunkuvia”).SanavalinnantaustallaonpoikkeuksellisestiKR1776.
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Ilmari Kianto kertoo puolidokumentaarisessa romaanissaan Elämän ja
kuolemankentiltänuorestamiehestä,jokakirkkainsilminjutteli,”kuinka
monta kertaa hän yön pimeässä oli täyttänyt esivallan käskyn”.68 Lempeyttä ja rakkautta korostava Hilja Haahtikin myöntää 1920-luvun romaanissaanTodistaja,että”esivallallaonraskaatvelvollisuudet”viitaten
teloituksiin.69
Tämäkaikkiolipintaväreilyäsiihenverrattuna,ettäesivaltaopetukseen vedottiin hyvinkin korkealla taholla. Kun SDP:n kansanedustaja
VäinöHakkilateki1919välikysymyksenvaltiollistenvankienkohtelusta,
oikeusministeriKarlSöderholmtotesivastauksessaanmuunmuassa,että
syyllisyys vallitsevasta tilanteesta oli niillä, jotka kutsuivat ja jopa väkivalloin”pakottivatrauhallisiakansalaisianousemaanlaillistaesivaltaansa
vastaan”.70 Robert Hermanson, omana aikanaan laajasti arvostettu valtio-jakansainvälisenoikeudenemeritusprofessori,vetosiPaavaliinaivan
eksplisiittisesti. Syksyllä 1918 Hermansonin Upsalassa pitämien Olaus
Petri-luentojaaiheenaoli”Oikeusjauskonnollisettotuudet”.Luentojen
perusajatusoli,ettäoikeusjärjestysonluonteeltaanpyhäjasiksivelvoittava.71TästäHermansonpäätteli,ettävaltiollaonoikeusrangaistajajatkaa
Paavaliinviitaten:
...jatämänvastauksenvahvistaalausunto:Esivaltaeimiekkaaturhaan
kanna,koskaseonJumalanpalvelija,kostajasenrankaisemiseksi,joka
pahaatekee(Room.13:4).72
Kapinavankien rankaisuun vihjaten hän hieman myöhemmin teroittaa,etteivaltiorikoksiinpidäsuhtautuayhtäänlempeämminkuinmuihinkaan.Rangaistuksiaeisaamyöskäänrakkaudenvarjollalieventää,
HermansontoteaajaviittaajälleenPaavalinsanoihinesivallastakostajana.73Kunkapinallistenarmahduksettulivatajankohtaisiksijoulukuussa1918,häntoistinäitäajatuksiaHufvudstadsbladetinartikkelissa,
jokaseuraavanavuonnajulkaistiinmyösTeologisessaaikakauskirjas-

68 Kianto1928,113.
69 Haahti1921,268.
70 Valtiopäivät1919,Pöytäkirjat,237(30.4.1919).Ks.myösJuhaniArajärven(kok.)puheenvuoro
samassakeskustelussa(Pöytäkirjat,301[2.5.1919]).
71 Klami1977,124–126.
72 Hermanson1921,211.
73 Hermanson1921,213–214.
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sa.74Hermansonissakiteytyivalkoinenesivaltateologianjalaillisuusajattelunyhdistelmä,jokapalautuisortovuosienperustuslaillisiinkiistoihin.
Vuonna1918tätäperinnettäryhdyttiinkuitenkinkäyttämäänuudellatavalla.Sortovuosinalaillisenesivallanideologiaoikeuttitottelemattomuudenesivallalle,uudessatilanteessasevelvoittikintottelemaan.
Muutosoikeutettiintietenkinsillä,ettäsekävenäläisenhallinnonettä
punaisten katsottiin rikkoneen lakia.Vallankumoukseen ryhtyneet punaisetolivatavoimestikinirtisanoutuneetluokkayhteiskunnantuotteina
pitämistäänlaeista.Syytössiispitiilmanmuutapaikkansa.Käytännössä
olikuitenkinkyseveteenpiirretystäviivasta.Laillisuusargumentointihan
olimuuttunutvahvanideologiseksijapoliittiseksi,mikänäkyyvaikkapa
SchaumaninjaHohenthalinterroritekojenyhteydessä.Valkoisessaideologiassa näiden suorittamat murhat olivat epäilemättä laillisia, vaikka
lainkirjaintaolikinkiistattarikottu.Samaaymmärtäväisyyttäeipunaisillekapinallisillesuotu.75



Esivaltaongelmana–punaistenvallankumous
javalkoistenvapaussota
Siihen nähden, miten keskeisellä tavalla esivalta on esillä valkoisessa
kirjallisuudessa, punainen kirjallisuus on vaitonaisempi. Antti Rentolan julistus pyhästä sodasta ja esivallasta poiki katkeria kommentteja,
joissayleisestipaheksutaantämänjulistustapyhästäsodastajaesivallan
miekasta.76YrjöSirolamuistuttaa,mitenvalkoisetolivattappaa”sukupuuttoonorjansa,jotkaovatuskaltaneetnostaakätensä’esivaltaa’vastaan.”77Vihollisenväkivaltaisuuttakorostaamyösnovelli,jossa”jumalaapelkääväinenkörttiläinen,ahnehajuhousu”tappaavastaansätkivän
vauvan:

74 Hermanson1919,40–41.
75 Samantapainen huomio sisältyy erääseen muistelmaan: ”Puhuimme historian kummasta
tulkinnasta:kuntalonpojatnousivatNuijasodassa’laillistaesivaltaa’vastaan,seonhistorian
mukaansankariteko,muttakunsamoinsorrettutyöväestänousiv.1918sortajaavastaan,se
onhistorianmukaanrikos!”(Fingerroos2004,375.)
76 Työmies 23.3.1918 (pilakuva), 3.4.1918 (”Raakuuteen kiihotusta”); Työ 5.4.1918 (”Kristillinen
kevätpakina”);Henkipatto1919,53–55;Suomenluokkasota,481(K.Kaatra,”Voittajainmässäys”);Siltala2009,321.
77 Kuusinen&Sirola1923,134.TekstikuuluuSirolanaiemminjulkaistuunlehtiartikkeliin.

108

Joukkohautametsässä.PaavalinesivaltaopetusSuomessa1918

Kohookörttiläisenrautakantajajymähtääraskaanasylilapsenpienen
pieneenpäähän.Kääpiöpunikkilakkaataistelemastalaillistaesivaltaa
vastaan.78
Jos tällainen on puhdasta kauhupropagandaa, astetta älyllisempää on
ironinenkuvaussielunhoidosta,jossakuolemaantuomittujakehotettiin
katumukseen:
olivathanhemaankavaltajinanostaneetkätensäjumalanmääräämää,
kirkonsiunaamaa(jaryssäläiskenraalinedustamaa)esivaltaavastaan,
jokaeihukkaankantanutmiekkaa(saksalaisiamausereita).79
Sielunhoidonkuvauksessanäkyysosialistisenuskontokritiikinvaikutus,
muttaitseesivallankäsitteeseeneikajota.Esivallankäsitteensosialistinen
kritiikkionkinvarsinpoikkeuksellista,javainideologisestiterävinkärki
näyttääharrastaneensitä.OttoVilleKuusinennäkiesivallanajatuksessa ideologisen välineen ajaa porvariston luokkaetuja.80 Kouluneuvosto
paheksui vanhoja koulukirjoja, joista”huokuu esim. nöyräniskaisuutta
kapitalistista yläluokkaa kohtaan” ja joissa isänmaarakkauden nimissä
vaaditaan”tottelemaan sotaherroja ja esivaltaa, vaikkapa nämä johtaisivat joukkoja vieraitten kansain alueelle”.81 Sosialistista kritiikkiä heijastelee myös Arbetet-lehdessä nimimerkki Sakeuksen pakina lihavasta
rovastista,jokapuoltaavalkoisia.Lukijallekäykylläselväksi,ettäkyseon
taloudellisista eduista. Pakinassa rovasti ilmoittaa Jumalan asettaneen
Mannerheiminkäteenmiekanjamuistuttaa,ettäse,jokaasettuuJumala
palvelijaavastaan,tuhotaantulellajamiekalla.82Vaikkaesivaltaaeisuoraanmainita,onmiekka,Jumalanpalvelijasekävastaanasettujientuho
selviälinkkejäRoomalaiskirjeeseen.

78 Henkipatto1921,43.
79 Henkipatto1919,219.SanamuodonlähtökohtaonKR1776.
80 Kuusinen&Sirola1923,74,107.MolemmatkohdatkuuluvatalunperinKuusisenlehtiartikkeleihin(vrt.Aho1961,122–123).Raamattuajavarhaistakristinuskoaolitutkinutsaksalainen
KarlKautsky(1909,450–452)–jollaolisuomalaiseensosialismiinhuomattavaideologinen
vaikutus–esitti,ettäesivaltaopetusheijasteleehistoriallisenJeesuksenkansallisenluokkakapinallisuudentaantumistamyöhemmässäpakanakristillisyydessä.
81 Suomenkansanvaltuuskunnantiedonantoja20.2.1918(”Kansakoulujenopettajille”).
82 Arbetet28.3.1918(”Imarginalen”).Mainittakoon,ettänimimerkkiSakeusolilaulunopettaja
GunnarMörn,jokasaikirjoitustensaperusteellakuolemantuomionvaltiorikosoikeudessaja
teloitettiinSuomenlinnassasyyskuunalussa1918(Bondestam1968,90,345).Suomenlinnassa
Mörnsaavuttipaatuneenjumalattomanmaineen,muttavalmistautuikuolemaankeskustelemallalaupiaastasamarialaisesta(Pekkalainen&Rustanius2007,244–245).
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Punaistenkritiikkivalkoistaesivaltaopetustakohtaanolivarsinheikkoajasejäiyleensävainkritiikiksi.JonkinlainenpoikkeusonTyö-lehdessäkirjoittanutnimimerkkiMaalaisopettaja.Raamatullisiasanankäänteitä
käyttäenhänselittää,ettäkansakoulunopettajatovatnöyräniskaisiaesivallanedessä,jokatarjoaaleivänsijastakiviä.Tämäonkuitenkinkirjoittajanmielestätaaksejäänyttä,silläesivaltaonvaihtunutjanyt”kansaonse
esivalta,jokaonhänenherransa”.Mitäänperusteitatällevaihtoehtoiselle
esivaltatulkinnalleeikuitenkaanesitetä.83Mitäänpohditunkonstruktiivista vaihtoehtotulkintaa ei ylipäänsä näyttänyt olevan tarjolla, ja paremman puutteessa esivallasta yleensä vaiettiin. Kun ottaa huomioon,
että uskonnolliset näkemykset edelleen vaikuttivat punaisten syvissä
riveissä,84 voi hyvin uumoilla, että esivaltaopetus ratkaisevasti heikensi
punaisten taisteluintoa. HeikkiYlikangas toteaakin, että punaiset kokivatkapinansa”uhmakkaananousunaisäntävaltaansa,lakiajaesivaltaaja
vihdoinvieläoikeuttakinvastaan”.85TämäonmyösHenningSöderhjelmin, siis valkoisen kirjailijan jälkikäteisarvio. Hänen mukaansa omantunnonvaivat hiljennettiin vallankumouspuheella, jonka nimissä oli jo
totutturauhattomuuksiin.Siksiuseimmilleeiedesherännytkysymystä
”toiminkooikein,kunnousenlaillistaesivaltaavastaan(motdenlagliga
överheten)”. Söderhjelm kiirehtii kuitenkin tarkentamaan, että tällaista
kyselyäsittenkinoli:punainenväkivaltahallintovainpakottiepäilijätriveihinsä.86Pakottamistataiei,87kysymysvallankumouksenoikeutuksesta
näyttäätodellaeläneenpunaistenkeskuudessa.Esivaltaolipunaistenkin
mielestäsitä,mitävalkoisetsanoivatsenolevan–jasiksiesivaltaoliheille
ongelma.
Esivaltaopetus saattoi olla ongelma myös valkoisille. Sisällissota oli
paha kolaus nationalistiselle näkemykselle yhtenäisestä kansasta, jonka
valossasotahaluttiinnähdäennenkaikkeavapaussotanaVenäjää,venäläisiäjavenäläisyyttävastaan.Vapaussota-tulkintaatoivatsodanaikana

83 Työ14.2.1918(“Kummankoherranpalvelijana?”).
84 Uskonnollisuudestapunaistenkeskuudessa,ks.Rinta-Tassi1986,202;Schmidt2004.Punaistenomassakinkirjallisuudessaontästähuomioita:Kuolemankentiltä1924,194(”Tammela”);
Suomenluokkasota,230(N.H.,”MuistelmiavärväysmatkaltaKarjalassa”).
85 Ylikangas2003,525.Myösmaltillisimmatsosialistitsaattoivatporvarientapaanmyöntää,että
kapinaoliseuraustaesivallankunnioituksenrapautumisesta.Ks.Kärsimystenteiltä1928,150
(AntonHuotari,”Vuoden1918kansalaissodansyistä”).Vrt.porvarillinennäkemys:Hornborg
1918,37,38,50;Wilkuna1918,281;Louhivuori1919,30–31,36.
86 Söderhjelm1918,111–112.
87 Monetvallankumoukseenkielteisestisuhtautuneetsosialistitkatsoivatvelvollisuudekseenastuavallankumouksenpalvelukseenvoidakseennäinhillitäradikaalimpienväkivaltaisuuksia
(Myllyniemi2007,119–122).
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esiin erityisesti aktivistipiirit, jotka olivat kunnostautuneet venäläisvastaisessatoiminnassajosortovuosina.88Tästäselevisilaajempiinpiireihin
jamuodostuilopultavalkoistenpuoliviralliseksikannaksi.Katsottiin,että
kapinasytytettiinVenäjältäjaettävenäläistenkanssayhteistyössätoimineetsosialistijohtajatharhauttivatlaajatjoukotsiihenmukaan.Syyllisyys
kapinastasälytettiinvenäläisillejapunaistenjohdolle,poislaajojenjoukkojen niskoilta.89 Esivaltaopetukseen pohjautunut tulkinta oli hankala,
koskasenimenomaansuuntasihuomionkapinallisuuteenjasitäkautta
sodan sisäiseen luonteeseen. Äärimmilleen vietynä vapaussotatulkinta
voihämärtääläheskokonaansen,ettävalkoistenvastustajinaolienimmäkseen kapinaan ryhtyneitä suomalaisia.90 Näin tapahtuu esimerkiksi V. A. Koskenniemen sotavuonna ilmestyneessä runoteoksessa Nuori
Anssi,jokakuvaakörttinuorensotaretkeä.Runoteoksessavastustajaon
lähesjärjestäänvenäläinen.Seurausonse,ettäsotaaeilainkaantulkita
esivaltateologianpohjalta,vaikkaesivaltasinänsäsopiikinKoskenniemen
runoteoksen uskonnolliseen käsitemaailmaan. Esivaltateologialla hahmotetaanvainsuhdettasotilaallisiinlähiesimiehiin.91
Esivaltatulkinnallaolilisäksirasitteensasortokaudelta,jonkaaikaisten vastarintamiesten, erityisesti aktivistien perinteille vapaussotatulkinta rakentui. Kirkon johto oli sortovuosina ajanut esivaltateologialla
perusteltuamyöntyväisyyslinjaa.Aktivistienkirjoituksistalöytyykintästä
happamiahuomautuksia.ProkuraattoriElielSoisalon-SoinisenmurhannutLennartHohenthalaloittaamuistelmansakuvaamallapappeja,jotka
järjestään kieltäytyivät kaikista protesteista Paavalin esivaltaopetukseen
vedoten.Hohenthalkertootämänkokemuksensajälkeenvakuuttuneensasiitä,ettävenäläisiäeivoidavastustaarauhanomaisinkeinoin.92Syksyllä 1918 Korkein oikeus armahti Hohenthalin tulkiten hänet vapaustaistelijaksi.Esivaltaavastaannousemineneitässätapauksessaollutenää
tuomittavaa.
Artturi Leinosen toimittamassa ja heti sisällissodan jälkeen julkaistussa teoksessa Ilkan ja Poutun pojat irvaillaan vaikutusvaltaisille poh-

88 Manninen1982,222.
89 Ylikangas1993.Vrt.Roselius2007,59.Asenteistavenäläisiäkohtaan:Karemaa1998.
90 Tanskasen (1978, 206–207) mukaan venäläisten osuus punaisten rintamajoukoissa oli korkeimmillaan helmikuun lopulla, noin 10–11 %. Maalis-huhtikuun vaihteessa heitä oli enää
noin3%.
91 MyösKunnas(1976,51–52)huomaaoikein,ettäKoskenniemikuvaavalkoistenvastustajiksi
venäläiset,muttaväittäävirheellisesti,ettärunoteoksessasotaakäydään”Jumalaltasäätynesivallan”puolesta(1976,86).Ks.myösKaremaa1998,94.
92 Hohenthal1909,3–17.
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jalaisille ”puntimiehille”, jotka jääkärivärväyksen aikaan varoittivat sekaantumastavärväykseenja”puhuivatSuomenkansanainasäilyneestä
uskollisuudesta hallitsijaa ja esivaltaa kohtaan”. Kirjan mukaan varoituksetkohtasivathyvänmaaperän,mihinosaltaanvaikuttipelko:”alati
risteilevätsantarmiautot,kasakatjaomainkinkiiltonappiniekkainparvet
olivatmyötäänsämuistuttajinasiitä,ettäeipävainkaanesivaltamiekkaa
hukkaankanna.”Ironisestihuomautetaan,ettäVenäjänvallankumouksentultuajääkäriliikkeenvastustajatmuuttuivatyhtäkkiäsenkannattajiksi.Se,ettäelintarvikkeitaolivenäläisvallanaikanapiilotettu”korkian
esivallanukaaseja”rikkoen,koituisisällissodassavainhyväksi.93Esivaltaopetuksellaonkirjassamyöntyväisyyspolitiikanstigma,jokaeisopinut
vapaussotatulkintaan.Kuvaavaakyllä,kirjassaeikertaakaankäytetäesivaltaopetustamäärittelemäänkevään1918tapahtumia.
Sortokaudenvarjoheijastuumyösironisessakuvauksessa”pitäjänpoliisista”,jokailmoittautuusuojeluskunnankouluttajaksi.Kunesikunnassa
muistutetaanpoliisinaiemmastavirkainnostaVenäjänvallanaikana,poliisiilmoittaapitävänsä”senkorkeimmanesivallanpuolta,mikämilloinkinonollutvoimassa.SilloinaikanaanMajesteetin–janytMannerheimin.”Kertojakommentoi:”Seolijotainniinvertojaanhakevannaiiviaja
vilpitöntäkaikessamoraalisessalöyhyydessäänjakannattomuudessaan,
ettäsepanihymynkarehtimaanitsensäjuhlallisenesikunnankasvoilla.”
Poliisi päätetään ottaa kouluttajaksi samalla kun tämä seisoo asennossa”esivaltaa tällöin edustavan mahdin edessä”.94 Juhani Ahon mukaan
Työmieskuuluttijuuripitäjänpoliisinmoraalia,kunseihmetteli,miten
sortokaudellaviroissaanpysyneetvaltionvirkamiehetkieltäytyivätpalvelemastakansanvaltuuskuntaa.Ahonmukaanlehtiargumentoi:”Esivaltakuinesivalta,eitoinenlaillisempieikälaittomampikuintoinenkaan.”
Aho kommentoi, ettei vertailu oikeastaan onnu. Laillisuutta korostaen
häntoteaa,etteisortovuosinakaanolisipitänytpalvella.
Ch.E.Boldttoi1919julkaistussaTeologisenaikakauskirjanartikkelissa harvinaisen suorasanaisesti esiin sen, miten kaksinaismoralistista oli
syyttääpunaisiaesivaltaavastaannousemisestasamallakunvapaussotatulkinnanmukaisestiylistettiinaktivisteja:
Vallitseeko, syvemmin ajatellen, mitään niin läpikäyvää erilaisuutta
meidännuorten”jääkäriemme”javallankumouksennuortenvälillä?

93 IlkanjaPoutunpojat15,38,109.
94 Leikkiäsodassa244–245.
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Eivätkö myös ensin mainitut tarttuneet aseisiin laillista esivaltaansa
(sinlagligaöverhet)vastaan.Josmolemmatovattehneetitsensäsyyllisiksitekoihin,joistalakisäätäärangaistuksen,mikäoikeuttaasilloin
näkemääntoisessakelvottomintakaikestakelvottomasta,samallakun
toistaylistetäänyhtenäsuurimmistateoista,mitäsuomalaisetmiehet
ovatkoskaansuorittaneet?95
Vaikkasodantulkitseminenesivaltateologianavullaolikinsekävapaussota-ettävallankumoustulkinnankannaltakiusallista,seolikuitenkinlukuisillesuomalaisilletäysinluonnollinentapaymmärtääsodanluonne.96
Olihanesivaltaopetuskeskeinenosaluterilaistakansanopetusta.Ilkanja
Poutunpojatitseasiassatodistaasen,mitenlaajastiesivaltaopetusleimasi
ihmistenkäsityksiäjahillitsiaktivismia.Senenempäävapaussota-kuin
vallankumoustulkintakaaneipyyhkinytsitäpois.
Laillisuus-jamoraalipohdintojenavullasaatettiintarvittaessaraivata
tilaa myös tottelemattomuudelle. Herättäjä-lehti toi tällaisia tulkintoja
esiinjohuhtikuussa1918–vaintodetakseen,etteipunaistakapinaavoi
mitenkäänoikeuttaaniidenavulla.97Vuonna1920R.Ylönenselitti,miksi
Paavalikaaneitarkoittanuttäydellistätottelemista:”Seuraavistavärssyistä
3–5näemmeselvästirajoituksen.EsivaltaeioleJumala,vaanJumalanpalvelija.PalvelijaonsidottuHerransatahtoon,jokaonoikeusjavanhurskaus.Esivalta,jokaeiniitänoudata,lakkaaolemastaJumalanpalvelija,
jasamallalakkaaomantunnonvelvoitusollasilleehdottomastikuuliainen.”98YlösentulkinnassaPaavalieienääsanokaan,ettäesivaltaonJumalanpalvelija,vaanettäsevoiollaJumalanpalvelija–eikäsiisvälttämättä
ole.Esivallanmoraalisellekritiikilleonnytraivattutilaa.Roomalaiskirjeen selitysteoksessaan Eero Hyvärinen tekee tottelemisvelvollisuuteen
varauksenperusteenaanclausulaPetri:”EnnemmintuleetotellaJumalaa
kuinihmisiä.”(Ap.t.5:29)ClausulaPetrisisältyy1923julkaistussakatekismuksessa neljännen käskyn kohdalle – ei tosin suoraan esivaltaopetuksenyhteyteen,muttaaivansenedelle.99Ehdotonkuuliaisuuseetoson
siistehnyttilaakriittisellearvioinnille–muttavarsintulkinnanvaraisesti.
Kysymyslieneeraamatullisestimuotoillustalaillisenesivallanideologias-

95 Boldt1919,34.
96 Manninen(1982,156)korostaayleisesti,ettäuskonnollisellepropagandalleoliSuomessaotollinenmaaperä.
97 Herättäjä19.4.1918(”Aikammekamppailujenpyörteissä”).
98 Ylönen1920,15.
99 Suomenevankelis-luterilaisenkirkonkatekismus73(§37–38);Hyvärinen1926,339.



EsivaltaopetusSuomessa1900-luvunalussa

113

tasenepämääräisyydessään.HistorioitsijaJussiT.Lappalainenlieneekin
oikeassasanoessaan,ettälaillisuusajattelunsävyttämäesivaltaopetusleimasilaajojenväestöryhmienkäsitystäselkkauksesta.
Itseasiassapunaistenvallankumoustulkintapakottivalkoisetpitämään
vapaussotatulkinnanrinnallamyösesivaltatulkintaa.L.Onerva,jokaei
suinkaan suhtautunut kielteisesti yhteiskunnan uudistamiseen, katsoi
punaistenkuitenkinedenneenliiannopeasti.Hänenmukaansamuualla
Euroopassaolijoalettuetsiä”turvaavanhojenkoeteltujensiveyskäsitteidenjärjestyneestäpiiristä.Valtiojakirkko,isänmaajaperhe,esivaltaja
alamainen kuuliaisuus tulivat jälleen entisessä muodossaan kunniaan.”
Onervakatsoi,ettäniidenaikaolitaasSuomessakin.100Niinmielellään
kuinsotaesitettiinkinvapaussotanaulkoistavihollistavastaan,joaivan
käytännönsyistäkinsensisäinenluonneolipakkoottaahuomioon.ItsenäistyneenSuomenasevelvollisessaarmeijassapalvelilukuisastiniitä,
joidensympatiatolivatkapinallistenpuolella.Niinpäesivaltaopetuslöysi
tiensä1918muotoiltuunsotilasvalaan.VäinöTannerpohdiskeli:”Onsyytäepäillälöytyykömaailmassaainoatakaanmaata,jonkasotilasvalankaavayhtäavomielisestipuhuisisotalaitoksentehtävistä‘sisäisenvihollisen’
kukistamiseksi.”101Tannerviittaavalanalkuun,jossaesivaltaoppionkeskeinenrakenneosa.Sorto-javallankumousvuosienperintönäkyysiinä,
ettävalassapuhutaannimenomaanlaillisestaesivallasta.
MinäN.N.LupaanjavannonKaikkivaltiaan,KaikkitietävänJumalan
kautta olevani SuomenValtakunnan lailliselle Esivallalle kuuliainen
jauskollinen.MinätahdonlaillistaEsivaltaarehellisestijauskollisesti
palvellasekäsenjaSuomenValtakunnanhyötyäjaparastakaikintavoinetsiäjaedistääjapahaltaniitäsuojata.
 Laillisen Esivallan ja SuomenValtakunnan vihollisia, sekä sisäisiä
ettäulkonaisia,minätahdonhengelläjaverellä,rauhanjasodanaikana,maallajamerellä,kaikkiallajakaikissatilaisuuksissa,minneminut
määrätään,miehuullisestijaurhoollisestivastustaa.Joshavaitsentai
saantietääjotakinolevantekeillämaanlaillisenEsivallankukistamiseksi taikka maan valtiosäännön tai laillisen yhteiskuntajärjestyksen
kumoamiseksi tai tuhoamiseksi, tahdon sen viipymättä ilmaista ja
tiedoksisaattaa.102
100 Helsinginsanomat19.5.1918(”Ihanteetjatodellisuus”).
101 Tanner1919,63.
102 Suomenasetuskokoelmavuodelta1918,nro59.Nykyinensotilasvalankaavaaonjossainmäärinstilisoitu,muttaesivaltaopetustuleesiinäedelleenesiin.
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EsivaltaPaavalilla
KunlaivanrakentajaMikkoKilpiävetositeloittajiinsanomalla,ettätuomitut ovat nousseet ”Jumalaa ja esivaltaa vastaan”, hän vetosi yleisesti
tunnettuun perusteeseen. Kuulijat tiesivät, ettei esivalta ”miekkaa turhaankanna”.TeloittajatjateloitettavatastuivatkirkonkylänrannassaKilpiänvuokraamaanHurma-laivaan,jollalähdettiinkohtisyrjäistäPulkkaniemeä.
Paavalinesivaltaopetusolikulkenutpitkäntienantiikinroomalaisesta
yhteiskunnasta1900-luvunalunsuomalaiseenmaalaispitäjään.Olikoesivaltaopetusenäälainkaansitä,mitäPaavaliolisilläajatellut?Sortovuosien
poliittinentilanneolijohtanutsiihen,ettäesivaltaapohdittiinjaottelulla
deiure–defacto.Perustuslaillinenpuoluepitiesivallanmääräyksiäsitovanavainsiinämäärinkuinnenoudattivatlakia.Myöntyväisyyssuuntaus
olitässäsuhteessajoustavampi,muttasekintunnustilaillisuudenihanteen. Esivalta sanan täydessä merkityksessä oli siis laillinen esivalta. Jos
autonomianajanSuomessavieläpuhuttiinesivallanlaittomistatoimista,
kansanvaltuuskunta koettiin jo kokonaan laittomaksi esivallaksi. Se oli
tokijoitakinkuukausiaEtelä-Suomessaesivaltadefacto,muttaedespunaiseteivätpitäneetsitäesivaltanadeiure–olivathanhevallankumoukseenryhtyessäänhylänneetlaillisuusargumentoinnin.Voidaankuitenkin
kysyä,mitenosuvastideiure–defacto-jaottelusopiiPaavalinajatteluun.
Paavalihaneipuhunutlaillisestaesivallastamitään.Toisaaltaautonomian
ajankehitysolijohtanutsiihen,ettälaillisuusolilaajentunutjuridisesta
käsitteestämoraaliseksijaideologiseksi.Tässälaajemmassamielessälaillisuudenkäsitetarkoittiyleisestisitähyvää,mitäkäsitteenkäyttäjäedellyttiesivallalta.TällainenyleisluontoinenhyvänideatuleeesiinPaavalillakin,jokaliittääsenolennaiseksiosaksiesivaltaa.
Paavalikorostaa,ettäesivaltaonhyvänpuolellapahaavastaan(Room.
13:3–4;käännösNH):esivaltaaeitarvitsepelätä”hyvänvaanpahanteon
kohdalla” (tw~| a)gaqw|~ e)/rgw| a)lla\ tw|~ kakw|~) ja pelon välttämiseksi
onkinsyytätehdähyvää(to\ a)gaqo\n poi/ei).Paavalijatkaa:”Josteetpahaa(to\ kako\n poih=|j),pelkää”,silläesivaltakostaapahantekijälle(tw|~
to\ kako\n pra/ssonti).HyväjapahamäärittääsiisPaavalillakeskeisesti
esivallantoimintaa.TämävarsinyleisluonteinenmoraalinenjaotteluyhdistääesivaltajaksonmyöslaajempaanasiayhteyteenRoomalaiskirjeessä.
JoedellisessäluvussaPaavalionkiinnittänythuomionrakkauteen,jajatkaavälittömästikehottamallapysymäänkiinnihyvässä(tw~| a)gaqw|~)ja
vihaamaanpahaa(to\ ponhro/n)(Room.12:9).Esivaltaopetuksenjälkeen
hänjälleenpalaahyvänjapahanteemaan:Mooseksenlakikiteytyyrak-
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kaudenkäskyssäjarakkaus”eiteepahaa”(kako\n ou)k e)rga/zetai)(Room.
13:10).EnnenesivaltaopetustajasenjälkeenPaavalieitosinpuhuhyvästä
japahastakokoyhteiskunnassa,vaankristittyjenkeskinäisessäsuhteessa;
hänkehottaaRoomankristittyjärakastamaanjakunnioittamaantoinen
toisiaan(a)llh/louj;12:10;13:8).Mikääneikuitenkaanosoita,että”hyvä”
ja”paha”tarkoittaisivatjotainerityistäkristillistähyväätaipahaa.Onsiis
ilmeistä, että hyvä ja paha tarkoittavat samaa asiaa sekä esivallasta että
kristittyjenvälisistäsuhteistapuhuttaessa.Paavalitoisinsanoenajattelee,
ettäesivaltaedistääsitäsamaahyvää,jotakristittyjentulisitoteuttaaja
johonMooseksenlakikehottaa.103
Mitäesivallanedustamahyväkonkreettisestitarkoittaa,jääPaavalillatäysinilmaan.”Hyvä”onyhtäyleinenluonnehdintakuin”laillisuus”.
Molemmissa tapauksissa esivaltaan liitetään myönteinen etumerkki ilman sen tarkempia selvityksiä hyvän sisällöstä. Tässä mielessä laillisen
esivallanajatusistuuPaavalintekstiineikätuosiihenmitäänuutta.LaillisenesivallanajatusonkuitenkintoiseltakannaltavierasPaavalille.Vaikka
Paavaliliittäähyvänpuolustamisenesivaltaan,häneipidäsitäesivallan
perustavana tekijänä. Hän ei aseta moraalisia kriteerejä, joiden valossa
kristittyjen tulisi arvioida, onko esivaltaa toteltava vai ei. Paavalilla esivallan asema perustuu pohjimmiltaan Jumalaan: ”Eihän ole esivaltaa,
paitsiJumalalta.Jumalaonasettanutne,jotkaovat.”(Room13:1;käännös
NH.)
Teologinenesivaltakäsityseiollutlaillisenesivallanideologiassakaan
tuntematon.SiinäJumalantoimintakanavoituivainlainkautta.Mutta
PaavalillaJumalanasetuseiilmenelaissavaantosiasiallisessavaltatilanteessa:”Jumalaonasettanutne,jotkaovat(ai( de\ ou}sai).”Ne,jotkapitäväthallussaanvaltaa,ovatesivalta.Paavalieisiisasetakriteereitäsille,
mitenesivallantulisitoimiaollakseenesivaltataimitenvaltaonsaatu.104
Sen sijaan hän ainoastaan kuvaa, kuinka Jumala asettaa esivallan, joka
puolestaantoimiioikeuttapuolustaen.Paavalinmukaanesivaltaonsiis
esivaltadefacto.1920-luvullaRoomalaiskirjeenkommentaarinkirjoitta-

103 SamoinWilckens 1982, 31.Vaihtoehtoisen tulkinnan mukaan esivalta kehottaa vain yleisiin
kansalaishyveisiineivätrakkauteen,jokaonkristillinenerityishyve(Strobel1956,84–85;Käsemann1973,338;Nikolainen1975,228;Michel1978,401).Esivaltatekstinhyvä-paha-esityksellä
onanalogioitamuissaantiikinpoliittisissakuvauksissa(vanUnnik1975),muttamissäänei
näy,ettäPaavalitekisierotteluakahdenlaisenhyvänvälillä.Krauter(2009,195–201;samoin
Engberg-Pedersen2006,170–171)olettaa,ettäPaavalinäkijonkinlaiseneron“kristillisen”ja
”valtiollisen”hyvänvälillä,muttaeitarkentanutsitä.Tälleoletukselleeikuitenkaanoleselvää
tekstuaalistapohjaa(Huttunen2009,97–98).
104 Samoin:Krauter2009,188.

116

Joukkohautametsässä.PaavalinesivaltaopetusSuomessa1918

nutEeroHyvärinentunnistitämänpiirteen,muttakatsoiPaavalinpuhuneen ylimalkaisesti. Hyvärisen mielestä Paavali ei määrittele, milloin
”jokuhenkilötaivirkakuntaesim.väkivaltaisenvaltionmuutoksenaikana”tuleeesivallaksi.”Hänvainsanoo:jotkaovatvallassaolijat,neovatJumalanasettamia.”105Hyvärineneihuomaaantaneensajoitsevastauksen.
Laillisenesivallanideologiastakäsinhänjääkaipaamaanesivallallevielä
jotainmuutakuindefacto-määritelmää.
Paavalin–sanoisikoreaalipoliittinen–suhtautuminenvallanpitäjiin
kertonee poliittisen tilanteen epävakaudesta. Hän ei ota kantaa mihinkään yksittäiseen selkkaukseen,106 mutta yleisesti ottaen Rooman poliittista järjestelmää leimasi epävarmuus. Yhteiskunnan yläkerroksissa
haaveiltiinedelleenkeisarivallankumoamisestajatasavallanpalauttamisesta.Keisareitaolimurhattujakansanjoukkojentyytymättömyysuhkasiajoittainkaikkeayleistäjärjestystä.107Roomalaiskirjeenkirjoittamisen
aikaanolikehittymässävakavialevottomuuksiauusienverojärjestelyjen
johdosta.108Tätätaustaavasteneioleyllättävää,ettäPaavaliyleisestikehottaatottelemaanesivaltaadefacto.Vallanpitäjiennimethänsaattoivat
yllättäenvaihtuajaitsehallintojärjestelmäkinmuuttua.Paavalinvarovaisuusnäkyyterminologisestisiinä,etteihänmääritteleesivallaksiketään
henkilöä,virkaataihallintojärjestelmää.Esimerkiksikeisariaeimainita
(vrt.1.Piet.2:13–17).SensijaanPaavalikäyttääjopayllättävänyleisluonteisiatermejä.109
Esivallaksikäännettykreikansanah( e)cousi/a tarkoittaayleisestioikeuttataikykyäjohonkin,valtaataivallanpitäjää.Mielenkiintoistakyllä,saksan”Obrigkeit”jasiitämuodostetutruotsin”överhet”jasuomen
”esivalta”vievätyhäyleisemmälletasolle,silläkäännöksissäeikäyilmi,
ettäPaavalikäyttääsanaah( e)cousi/amyösmonikossa(Room.13:1).Paavali viittaa enemmänkin konkreettisiin vallanpitäjiin kuin abstraktiin
valtaan,joskinyksikkömuodoissavoisiajatellaabstraktimpaankinsuuntaanmeneväätulkintaa.110ToinenPaavalinkäyttämämonikollinensana
oi( a)/rxontej tarkoittaa niinikään yleisesti kaikenlaisia vallanpitäjiä.111
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Hyvärinen1926,337.
Krauter2009,159–160.
MacMullen1975,1–45,163–191;Hubbard2005.
Friedrich&Pöhlmann&Stuhlmacher1976,156–159.
Cancik1981,56;Krauter2009,177.
Krauter2009,174–176.Cf.Botha1994,40–43.
Botha1994,45–46;Krauter2009,176.Cullmannin(1956,47–50,67–80)teoriasiitä,ettäPaavalinkäyttämättermitviittaisivatenkelivoimiin,onvarsinyksimielisestitorjuttu(Riekkinen
1980,146–170;Krauter2009,11–12).
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Lisäksi Paavali sanoo, että esivaltaa pitävät henkilöt ovat jollakin tapaa
yläpuolella(e)cousi/ai u(pere/xousai).Tässäkaikki.YleistermejäkäyttämälläPaavaliasettiopetuksensayhteiskunnallistenmuutostenyläpuolelle.Ainoamikäpysyy,onvallankäyttö–valtaakäyttävätihmisetvaihtuvat,
poliittisetjärjestelmätmuuttuvat.
KäytännössäPaavalinkantatarkoittivallitsevanyhteiskuntarakenteen
hyväksymistä. Hallitsijoiden vaihtuminen palatsivallankumouksissa tai
poliittistenvoimasuhteidenmuutokseteivätvaikuttaneetyhteiskunnan
perusrakenteeseen, jossa väestö karkeasti ottaen jakautui kahteen kansanluokkaan,humilioresjahonestiores.Poliittinenvaltakeskittyiainahonestiores-luokanvarakkaaseenhuippuun.112Tässäyhteiskuntarakenteessa
laajallealaportaallejäivainalamaisenpaikka,johonPaavalilaskimyös
kirjeensä vastaanottajat. Esivaltaopetuksessaan hän antaa ohjeita vain
alamaisille, ei vallanpitäjille. Tämä yhteiskunnan valtarakenne saa Paavalin argumentaatiossa teologisen perustelun: valta on Jumalalta. TeologinenperusteluontuttuaVanhastatestamentista,jonkamukaanhallitsijatsaavatvaltansaJumalalta.EsimerkiksiDanielinkirjassatodetaan
Jumalasta:”hänsuistaakuninkaatvallastaanjanostaakuninkaatvaltaan”
(Dan.2:21).113MuttamitenJumalantoimintailmeneereaalitodellisuudessa? Kuten edellä todettiin, Paavali ei perustele esivaltaa de iure vaan de
facto ja tämä todellinen valtatilanne ilmenee Paavalin mukaan aseisiin
nojaavana,pelkoaherättävänäjavastustamattomanavoimana:


Sillähallitusmieheteivätolepelkonahyvänvaanpahanteonkohdalla.
Tahdotkoollapelkäämättäesivaltaa?Teehyvääjasaatsiltäkiitoksen,
silläseonJumalanpalvelija,sinullehyväksi.Muttajosteetpahaa,pelkää:esivaltaeiturhaankannamiekkaa.SeonJumalanpalvelija,kostaja,jokalangettaavihanpahantekijälle.(Room.13:3–4;käännösNH)
Tehokas ja usein sovellettu menetelmä levottomuuksien hillinnässä oli
suora ja brutaali väkivalta.114 Se, mitä Paavali sanoo esivallan konkreettisistatoimistaviittaajuuritällaiseen:pelko,miekka,kosto,viha–siinä
sanat, joilla apostoli kuvaa esivallan toimia. Vain ohimennen mainittu
kiitospoikkeaamuutenniinväkivaltaisestakokonaisuudesta.Miekkaaei
oleymmärrettävämitenkääntäsmällisesti,esimerkiksiviittauksenakuo-

112 Finley1992,35–94;Carcopino2001,73–98,207–209.
113 Paavalin ajattelun taustoista juutalaisuudessa: esim. Riekkinen 1980, 53–60; Krauter 2009,
180–184.
114 Hubbard2005,423.
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lemanrangaistukseen(iusgladii),jokaannettiinvainRoomankansalaisille.Paavalipuhuuepäilemättämuillekinkuinkansalaisille.Eiolesyytä
myöskäänajatella,ettämiekkatarkoittaisijokoarmeijaataipoliisia,sillä
näidenerottaminenonantiikinmaailmassahankalaa.Miekkaonyleisestiväkivaltaisenkuolemansymboli(vrt.Room.8:35)jaPaavalinäkiesivallallaerityisenmahdollisuudensentoteuttamiseen.115Symbolillaolitietysti
konkreettisetlähtökohdat,mikänäkyyesimerkiksistoalaisﬁlosoﬁEpiktetoksensanoissa(Keskusteluja1.30).Hänenmukaansaylemmässäasemassaoleva(o( u(pere/xwn)voimäärätäkarkotukseen,vankeuteen,kahleisiin,
kuolemaantaikunniattomuuteen.Ylhäisenmiehenluomeneväkohtaa
hänenvaltansa(e)cousi/a)jahenkivartijat–sananmukaisesti”ne,jotka
ovatmiekanluona”(oi( e)pi\ th=j maxai/raj).Vallanpitäjänpakkokeinot
näkyvätkonkreettisestihenkivartijoidenmiekoissa.Epiktetoksensanasto
muistuttaasilmiinpistävänpaljonPaavalinsanastoa.
YlivoimaisenväkivallanedessäPaavalinjohtopäätöson,ettäesivaltaa
onpakko(a)na/gkh)totellaesivallanvihan,ts.rangaistuksenjaaseellisen
mahdin tähden.116 Lisäksi tottelemispakon asettaa omantunto. (Room.
13:5.) Omatunto viittaa siihen, että ihminen oman harkintansa perusteellaymmärtäätoimiaoikein.117Paavalieitarkemminselitä,mitätämä
harkintatarkoittaa–asiatuleehänenmielestäänriittävänselväksi.Luultavastijuuriedeltäväjärkeilytosiasiallisestavaltatilanteestajasenteologisestatulkinnastaonomantunnonmoraalistaharkintaa.Jostämäharkintasuoritetaanoikein,sepakostajohtaaalistumaan.Samaanjohtaamyös
pelkkäpelkoesivallanvihasta.Omantunnonasettamamoraalinenpakko
japelkojohtavatsamaanalistumisetiikkaan.118
Paavalin päättelyn taustalla on kreikkalais-roomalaisessa traditiossakeskeinenvahvemmanlaki,jostaonantiikinkirjallisuudessalukuisia

115 Samansuuntaisesti Krauter 2009, 204–208. Miekka esiintyi kreikkalaisen oikeudenjumalattarenDikenattribuuttinakirveen,nuijanjavaa’anohella,muttaroomalaiseteivätesittäneet
miekkaaoikeudensymbolina.(Harju2000,31–32).Tämänvuoksionepätodennäköistä,että
Paavalillakaanmiekkaolisioikeudensymboli.
116 Krauter (2009, 223) katsoo, että ”vihan tähden” viittaa jotenkin myös Jumalan antamaan
rangaistukseen(Room.13:2).Sanalla”viha”puhutaankuitenkinvainesivallanlangettamasta
rangaistuksestajuuriedellisissäjakeissa,jotenviitettämuutamaajaettakauempanaolevaan
Jumalanrangaistukseeneitarvitsenähdä.
117 Huttunen2003,241–242;Krauter2009,226–227;vrt.Botha1994,47–49.
118 Krauter(2009,227–228)painottaaalistumisenperusteenatarpeettomanpaljonomaatuntoa.
Hänjopasanoo,ettäRoomanhallinnonkuvaaminen”brutaalinapakkovaltana””meneetäysintekstinargumentaationohi”.Eikövihastajapelostapuhuminenkuitenkinselvästiviittaa
juurijonkinlaiseen”pakkovaltaan”,johonohimeneväviittausomaantuntoontekeevainpienenpoikkeaman?
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mainintoja.119 Esimerkiksi Epiktetos nimittää Jumalan laiksi muutamia
sanoja, jotka hän näyttää omaksuneen muualta:”Se, mikä on voimakkaampaakukistakoonainasen,mikäonheikompaa”(Epiktetos,Keskusteluja1.29.13,19).Kyseonyleisestätotuudesta,jotakaikkienonpakkonoudattaa.Imperatiivimuoto”kukistakoon”viittaasiisvälttämättömyyteen,
eikäsitäoleymmärrettäväeettiseksikehotukseksi,jotavoisiperiaatteessa
ollanoudattamattakin.120VastaavallatavallaPaavali–jokaeitosinpuhu
laista, mutta Jumalan säädöksestä kylläkin – aloittaa esivaltaopetuksen
imperatiivimuodolla ”Kaikki elämä (pa~sa yuxh/) olkoon alamainen”
(suom.NH).Paavali,jokaesivaltaopetuksenedelläjasenjälkeenosoittaa
eettisen kehotuspuheen kirjeensä vastaanottajille, tuskin nyt kuvittelee
voivansaantaakehotuksiakaikelleelolliselle.Imperatiivi”olkoonalamainen” viittaa pikemminkin välttämättömyyteen, siis pakkoon, josta hän
myöhemminkinjakeessa5puhuu.121Ylemmilleenjavahvemmilleenjoutuualistumaanriippumattasiitä,haluaakovaiei.PaavalinmukaanJumalantahtoilmeneesiisaseellisessavallankäytössä.Ajatusonsamakuinse,
jonkajuutalainenJosefusesittivainhiemanmyöhemmin.Josefus,joka
juutalaissodanaikanasiirtyiroomalaistenpuolelle,kertookehottaneensa
Jerusaleminjuutalaiskapinallisiaantautumaanroomalaisillemuunmuassaseuraavallaperusteella:
Jumala, joka kuljettaa valtaa (th\n a)rxh/n) kansalta toiselle, on nyt
(nu=n)Italianyllä.Ihmisillejaeläimilleonnimittäinsäädettylaki,joka
on kaikkein määräävin: vahvempien edessä täytyy taipua ja ne hallitsevat,joillaonaseidenmahti(a)kmh\ tw=n o(/plwn ei]nai).(Josefus,
Juutalaissota5.367.)
Josefus tulkitsee reaalipoliittiset faktat teologisesti: Jumala on sen puolella,jollaonaseelliseenvoimaanperustuvavalta.Josefuseitarkoita,että
valtaolisiainaroomalaisilla,122muttaseonnytheillä,jaseriittääosoittamaan,kenenpuolellaJumalanyton.HiemanmyöhemminJosefusyksi-

119 Esimerkkejävahvemmanlaista:Räisänen1992,81–82.
120 Epiktetoksentekstikohdananalyysi:Huttunen2003,88–95;Huttunen2009,63–65.
121 Krauter (2009, 216–217) korostaa, että alamaisena olemista tarkoittava mediumimuotoinen
verbi u(pota&ssw tarkoittaa vapaaehtoista ja halukasta (”willentlich”) alistumista. Tämä ei
kuitenkaanvoipitääpaikkaansa,koskajakeessa5todetaanpakostaollaalamainen(a)na&gkh
u(pota&ssesqai).Krauterväittää,ettäpakkotarkoittaavainmoraalistapakkoa.Kutenedellä
on todettu, pakko tarkoittaa kuitenkin myös esivallan aseellisen mahdin aiheuttamaa pakkoa.
122 Lindner1972,144.
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selitteisestitoteaaJerusaleminpuolustajille:”teettesodivainroomalaisia
vaanmyösJumalaavastaan”(Juutalaissota5.378).123Ajatusonsamakuin
Paavalilla,jokakorostaa,ettäesivaltaavastaannouseminenonJumalaa
vastaannousemista.
Paavalinesivaltaopetuksenytimessäonajatusvahvemmanlaista.Valtaeiperustumihinkäänvaltiolliseenlakiintaimoraaliin,vaanaseelliseen
voimaan,miekkaan,jokailmentääitsensäJumalansäädöstä.Kunlaillisuusideologian mukaan miekka vain tukee esivaltaa, Paavalin mukaan
juuri miekka on esivalta. Tästä ei Paavalin mukaan kuitenkaan seuraa,
ettäesivaltaolisivaillamoraalia.Vaikkavaltaeiperustukaanmoraaliin,
esivaltaedistääjuurisitäsamaamoraalia,johonkristillinenrakkaudenetiikkakehottaa.Itseasiassaonyllättävää,mitenongelmattomastiPaavaliajatteleevahvimmanedistävänmyösmoraalistahyvää:hyväjavalta
kulkevat ikään kuin ilman muuta käsi kädessä. Antiikissa tavallisempi,
jännitteinensuhdeesiintyyerinomaisellatavallaateenalaistenjameloslaistenkeskustelussa–sellaisenakuinThukydidessenesittääteoksessaan
Peloponnessolaissota.124 Meloslaisten moraalis-teologinen kritiikki ateenalaistenvaltapolitiikkaakohtaankirvoittaaateenalaisiltayksinkertaisen
vastaväitteen:ihmistenjaluultavastimyösjumalienkeskenvallitseevahvemman laki. Ateenalaiset ilmoittavat uskovansa jumalien suopeuteen
heidänalistaessaanheikompia(Peloponnessolaissota5.104–105).
Ateenalaistenkannanottoaeipidäymmärtäämoraalittomanavoimapolitiikkana.Kysymysonoikeastaanvainsiitä,alistuukoMelosAteenan
valtaan vai ei. Jos alistuu, ateenalaiset katsovat velvollisuudekseen suhtautua meloslaisiin kohtuudella (Peloponnessolaissota 5.111). Etiikka on
samaakuinPaavalinesivaltatekstissä:heikommantuleealistuavahvemman valtaan, jolloin vahvempi ottaa heikomman huomioon, Paavalin
sanoin toimii ”sinulle hyväksi”. Vahvemman vastustaminen sen sijaan
johtaaväkivaltaiseentuhoon.YksiselväeroThukydideenkuvauksenja
Paavalinesivaltaopetuksenvälilläkuitenkinon.Paavalieimillääntavalla
viittaaepäoikeudenmukaisenesivallanmahdollisuuteen,kuntaasThukydides tuo kirjassaan varsin selvästi ilmi, ettei vahvempi suinkaan ainanoudattanutkohtuudenvaatimuksia.125Samahavaintoontokituttu

123 Josefuksenpuhetoistaaajatuksia,jotkahänonjoesittänytkuningasAgrippansuulla.Paavalinesivaltaopetuksenkannaltaonkiinnostavaa,ettäAgrippanmukaan”Esivaltaapitääpalvella,eisuututtaa”(qerapeu/ein ga/r, ou)k e)reqi/zein xrh\ ta\j e)cousi/aj)(Juutalaissota2.350).
124 Vahvemmanlainjamoraalinjännitteestä:Ehrhardt1959,27–28.
125 Pouncey(1980,83–104)käyMeloksentapaukseenliittyenperusteellisenkeskustelunvallanja
moraalinsuhteistaThukydideellä.
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myös Vanhasta testamentista, esimerkiksi Kuninkaiden kirjoista, joissa
arvioidaan hallitsijoiden moraalia. Ihanteena on tietynlainen toiminta,
mikäeikuvaustenperusteellasuinkaanainatäyttynyt.Se-ja-sehallitsija
”tekisitä,mikäonväärääHerransilmissä”ontoistuvaarvioKuningasten
kirjoissa.PaavalinkanssasamaanaikaanelänytSenecakirjoittikokonaisenkirjan,Lempeydestä,opastaakseenNeroaoikeaantoimintaankeisarina.Kehotuskirjaosoittaa,ettäSenecankaanmielestävoimajaoikeuseivät
itsestäänselvästiliityyhteen.Paavalieiesivaltaopetuksessaansensijaan
tuoesiinsellaistamahdollisuutta,ettäesivaltatoimisiväärin.126Hieman
myöhemmintämäkinpitiottaahuomioon,jotenkristitytrukoilivat,että
vallanpitäjättoimisivatJumalantahdonmukaan(1.Klem.61)jaettäuskovatsaisivatollarauhassa(1.Tim.2:1–2).RaamatullinenvarausPaavalin
esivaltaopetukseenonmyöhemminperinteisestitehtyjakeenAp.t.5:29
perusteella.TähänSokrateenlauseen(Platon,Apologia29d)toisintoon127
onturvauduttuilmiselvästisiksi,ettävarauksellisuuttaeiPaavalinesivaltaopetuksestalöydy.
Kunmoraalijavahvemmanlakipidetäänerillään,jäätilaavahvempien ja vallanpitäjien moraaliselle kritiikille. Vanhan testamentin profeettojenjulistusonerinomainenesimerkkitällaisestavallanpitäjienkritiikistä.Heikompivoimyöstappiostaanhuolimattasäilyttäämoraalisen
itsekunnioituksensa,kunmoraaliaeisamaistetavaltaan.Stoalaisﬁlosoﬁ
Epiktetosjärkeilee,ettäkymmenenmiestävoittaaainayhden–fyysisesti.
Fyysisestätappiostaanhuolimattaihminenvoiollamoraalisestioikeassa
(Epiktetos, Keskusteluja 1.29.11–19).128 Antiikin perinteessä mahdollinen
vahvemman lain ja moraalin jännite saatettiin häivyttää relativoimalla
moraali. Thukydideen mukaan ateenalaiset syyttivät spartalaisia juuri
tästä(Peloponnessolaissota5.105),jaklassisellatavallamoraalinrelativoi
ThrasymakhosPlatonindialogissaValtio:
Kukinhallintovaltasäätäälakejaomanetunsamukaisesti,kansanvaltakansanvaltaisia,yksinvaltayksinvaltaisiajavastaavastimyösmuut.
Lainsäädännöllään ne julistavat hallittavilleen oikeudenmukaiseksi

126 Senecan kirjoituksen ja Paavalin esivaltaopetuksen suhdetta on tuoreeltaan käsitellyt Engberg-Pedersen(2006),jonkamukaanPaavalinnäkemysedustaastoalaisittainvarauksellista
suhdettaulkoisiinasioihin,kutenesivaltaan.Paavaliperustaatottelemisenkuitenkinhyvin
keskeisellä tavalla pelkoon, mikä on stoalaisittain täysin kestämätön näkemys (Huttunen
2003,274–282).
127 Lauseentraditiohistoriasta:Barrett2004,237,289.
128 Huttunen2003,88–95.
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senmikäonniilleitselleenedullista,jasitäjokarikkootätävastaan,
nerankaisevatlainrikkojanajaoikeudenloukkaajana.Näinsiisväitän,
hyväystävä,ettäoikeudenmukaisuusonkaikissavaltioissasamaa,nimittäinsitämikäonhallintovallalleedullista.Tämäitsetaasontietysti
vahvin,jotenoikeajohtopäätösonse,ettäkaikkiallaonoikeudenmukaisuussamaakuinvahvemmanetu.(Platon,Valtio338e–339a;suom.
MarjaItkonen-Kaila.Vrt.Gorgias483a–484c.)
Thrasymakhosratkaiseemoraalinjavahvemmanlainvälisenjännitteen
väittämällä,ettämoraalinenhyväonjuurisitä,mitävahvinhaluaasen
olevan.Paavalieiedustatällaistamoraalistarelativismia.Kirkkainsilmin
hänväittää,ettäesivaltatodellaedustaaainahyvääjaoikeaa–Jumalan
tahtoa.VaikkaThrasymakhoksenratkaisueiollutkaanPaavalinratkaisu,
lopputulosonsamaniinkauankuinmoraalistahyvääeimääritellä–ja
Paavalieisitämäärittele.NiinpäThrasymakhosjaPaavalijulistavat,että
valta edustaa aina moraalia. Yhdessä suhteessa Thrasymakhos on kuitenkinvähemmänvakuuttava.Hänensuorasanainenmoraalinenrelativisminsaherättäävastenmielisyyttä.Paavalinesivaltasensijaanhallitsee
korkean moraalisissa merkeissä, jolloin moraalinen kritiikki muuttuu
vaikeaksi.Onselvää,ettäjuuritähänperustuuPaavalinesivaltaopetuksentehojavaara.
”Se puoli on oikeassa, jolle Jumala voiton antaa.” Näin lausui joku
mäntyharjulaisisäntä kantansa käynnissä olleeseen sotaan ja tuli – varmaankintietämättään–lähellePaavalinajatuksenjuoksua.Paikallishistoriassa isäntää paheksuttiin periaatteellisuuden puutteesta.129 Paavalia
sen sijaan ei Suomessa paheksuttu, vaan ongelma ratkaistiin lisäämällä
esivallan määreeksi”laillinen”. Näin Paavalin esivaltaopetus sai sen periaatteellisen luonteen, jota sortokauden laillisuustaistelussa siltä odotettiin.Samalaillisenesivallanajatusheijastuimyösarvioihinkapinasta,
muttaaivanuudellatavalla.Kunsortovuosinalaillisuusideologiaoikeutti
tottelemattomuuden esivaltaa kohtaan, vuonna 1918 se tuomitsi tottelemattomuuden: punaiset saivat rangaistuksensa siitä, että olivat nousseetlaillistaesivaltaavastaan.Näinlaillisenesivallanajatuksestaliukeni
esivallan moraalinen kritiikki pois: esivallan miekka edisti jälleen vain
hyvää.PainopisteenmuutosonkieltämättämuutostatakaisinkohtiPaavalinesivaltaoppia,jossaesivaltaedistääpelkkäähyvää–silloinkinkun
serankaiseemiekalla.

129 Kuusi1938,13.



Pulkkaniemessä

123

Pulkkaniemessä
Historioitsija Aapo Roselius on teloittajia koskevassa tutkimuksessaan
osoittanut, että sisällissodan murheellinen loppuselvittely ei useinkaan
ollutmurhanhimoistenkiihkoilijoidenvaanvastuullistenkunnonkansalaistentoimintaa.130Heolivatniitä,jotkatunsivatRaamattunsajaKatekismuksensa;hetiesivät,mitäkäyniille,jotkanousevatesivaltaavastaan.
TaipalsaarelaisenMikkoKilpiänsanoin:”heidänpalkkansaonkuolema”.
Kilpiääonkuvattunöyräksiihmiseksijaymmärtäväiseksiisäksi.Hänpiti
kotonaanpyhäkouluasekätoimikunnanjaseurakunnanluottamustehtävissä.KymmenenvuottamyöhemminKilpiäosallistuimaallikkojäsenenäkirkolliskokoukseen.131Eimikäänhirviömieheksi.Nythänkatseli
lähestyvää Pulkkaniemeä tietäen olevansa esivallan vakavassa tehtävässä.KilpiänkaltaisellemiehelleRaamatunsanallaolikeskeinenmerkitys.
OlisikohänilmanPaavalinesivaltaopetustaedeslähtenytkokoteloitusretkelle?MyöhemminKilpiäriensivieläViipurinkenttäoikeuteenantamaan lausuntoja siellä vangituista taipalsaarelaisista.132 Epäilemättä hän
koki toimivansa apostolin ohjeiden mukaisesti. Eikä Kilpiä ollut noina
päivinäainoasuomalainen,jokasuhteuttiomatjamuidenteotPaavalilta
juontuvaanesivaltaopetukseen.
Hurma rantautui Pulkkaniemeen, läheisestä talosta noudettiin lapioita ja puiden keskelle, lähelle vesirajaa kaivettiin hauta. Sen jälkeen
teloitusryhmäampuituomitutlukuunottamattayhtä,jokajostainsyystä
jätettiin henkiin.133 Teloitettujen kuolema varmistettiin vielä ampumallakutakinlähietäisyydeltäpäähänniin,ettäpäälakiirtosi.Myöhemmin
paikallaammuttiinlisääjalopultaPulkkaniemenhaudassaoliyhteensä
22teloitettuakolmeenkerrokseenladottuna.Näistätulisamanasyksynä
ongelma,kunmetsähautoihinkätketytvainajatmäärättiinsiirrettäväksi
hautausmaalle.
NimismiesRobertMarkku,jokakenttäoikeudenjohtajanaolijulistamassatuomioita,eiuskaltanutsiirrättääsilpoutuneitavainajia.Markku
pelkäsipahannäköistenruumiidenherättävänhuomiota:”Josnytnäitä
ruvetaan penkomaan, niin pahoin pelkään, että siitä, mitä silloin tulee
näkyviin,tuleesemmoinenagitatsioonivälikappale,ettätoitotetaanym-

130
131
132
133

Roselius2006,309–328.
Valtakari1980,23.
Tikka2004,265.
Armahduksensyistäonkaksiversiota:Kannela&al.2006,62.
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pärimaailmaa,kuinka‘lahtarit’silpovatjaryöstävätruumiita.”134Teloitetutmakaavatedelleensiellä,minneheidätkeväällä1918haudattiin.TällaisiahautojaEtelä-Suomessaonrunsaastijamonetniistäovatyhävailla
mitäänmerkkiä.PulkkaniemenhautaTaipalsaarenMerenlahdenkylässä
ontässäsuhteessapoikkeuksellinen,silläsesaikivenjo1920-luvulla.Se
on muistomerkki vainajille, jotka kuolivat Paavalin esivaltaopetus korvissaan.
KunpastoriAarniVoipiovuosikymmeniämyöhemminmuistelileskiäidinkysymystä”miksineampuivatminunmieheni”,eiMikkoKilpiän
jamonenmuunsuomalaisensuussakulkenutselitysesivallanoikeudesta
tuntunutkelvolliselta.Ei,vaikkasetulisuoraanRaamatusta.

134 Peltonen2003,90.

MIEKKAAN
TARTTUJANKOHTALO
Lextalionisjahävinneidenrankaisu

”Jokamiekkaantarttuu,semiekkaanhukkuu.”Jeesuksenlausuma(Matt.26:52)
saikahdessakinyhteydessäselittäätätäkuvaaVarkaudentehtailta.Lausuman
ilmaisemaaraamatullistatalioperiaatettakäytettiinlaajastisekäselittämään
ettäarvostelemaanrankaisutoimia.Kuva:SuomenvapaussotakuvissaI,1934.
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Hurmanoudothaverit
PulkkaniemenjoukkohautapeitettiinjateloittajatpoistuivatHurma-laivalla.Laivapalvelivielämontavuosikymmentä,muttasekarahtikiville
poikkeuksellisenusein.Kysymyseiolluthuonostatuurista:”Sanovat,että
silläolkirousjaettäsejohtusiitä,kunnekapinanjälkeenkulettisilläpunasiaTaipalsaarenkirkoltaMerenlahdelleammuttavaks.”1Haverienerikoinenselityskietoutuuraamatullisenetiikansynnyttämiinmoraalisiin
ongelmiin,jotkajäivätjäljelle,kunjoukkohaudatolitäytetty.
TeloitustenloppuessaeiSuomessaollutmitäänlaskelmiasodanaikana
ammuttujenpunaistenmäärästä.Kaikilleolikuitenkinselvää,ettävainajiatulipaljon–uusimpienlaskelmienmukaanperäti10000.2Tiedettiin,
ettäteloitetuksisaattoijoutuavarsinheppoisinkinperustein:”Tunteeko
joku? Jos ei, niin Pulkkaniemeen,” kerrotaan Taipalsaaren kenttäoikeudessasanotun.3Psykologisestiankaruudessaoliehkäkysymysreﬂeksistä,
jonkavastapuoleltakoettuuhkalaukaisi.4Sodanlogiikkaantämäistuihyvin.SotateoreetikkoCarlvonClausewitzinmukaansodantavoitteenaon
yksinkertaisesti vastustajan väkivaltainen nujertaminen. Tämän vuoksi
sota muodostuu osapuolten väliseksi väkivaltaiseksi vuorovaikutukseksi,5jokaluultavastimotivoimyösteloituksiin.Kenttäoikeuksiatutkineen
MarkoTikanmukaankenttäoikeuksillapyrittiinkinenemmänkukistamaankapinaakuinjakamaanoikeutta.6Muttaoikeudenunohtamisesta
tulipianongelma–erityisestiesivallalle,jokapitiitseäänlaillisena.
Prokuraattori,myöhempioikeuskansleri,saikesäkuussa1918ensimmäisenkantelunvalkoistentekemästäteloituksesta.Myöhemminkesällä
kanteluitaalkoiilmaantuaviikoittain.Neeivätkuitenkaanehtineetjohtaa mihinkään ennen kuin 7.12.1918 annettu asetus keskeytti tapausten
tutkinnan.Asetuksellaarmahdettiintietytkapinavankiryhmätjasamalla
vapautettiin syytteistä kaikki ne valkoiset, jotka olivat kapinaa kukistaessaanmenneetylitarkoituksenmukaisuuden.Tämänjälkeenvalkoisten
tekemiinteloituksiinolivaikeatarttuajuridisinkeinoin.7Asetuksellaei
kuitenkaanvoitulakaistamatonallesitä,ettävalkoistentekemätteloituk-

1
2
3
4
5
6
7

Pakkanen1995,237.
Tikka2004b,96.
Kannela&al.2006,61.
Siltala2009,228.
Clausewitz1998,15–17.
Tikka2004.
Roselius2006,31–41.
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set muodostuivat monen mielessä moraaliseksi ongelmaksi.Voittaneen
puolenhistoriankirjoituksessaasiastatulikiusallinen.Teloitustenjärjestelmällisyyspainettiinmielelläänunhoonjasyyllisyydentaakkasälytettiinmuutamientunnettujenpyssymiestenniskoille.SaarenJallu,RumminJussijamuutamatmuutteloittajatniittivätkyseenalaistamainetta
valkoistenkin julkaisuissa samalla, kun muut saattoivat jatkaa uraansa
kiusalliseksimuodostuneenelämänvaiheenhäiritsemättä.8
Hävinneidenpuolellateloituksiaeiunohdettu.Oikeudentuntovaati
syyllistenrankaisemistajapiannähtiinkin,kuinkakohtalopaniyhdenja
toisen maksamaan teoistaan: kuka oli tullut hulluksi, kuka tehnyt itsemurhan,kukamenehtyionnettomuudessa.Jopaelottomatesineet,kuten Hurma-laiva, joutuivat yliluonnollisen rangaistuksen kohteiksi. Ulla-MaijaPeltonenonosoittanut,ettänäidenuskomustarinoidentakana
kummittelikansanomainenoikeudenmukaisuuskäsitys,jokaolivuosisatojaollutvuorovaikutuksessaoikeuslaitoksenjakirkonmoraaliopetuksenkanssa.Kriisitilanneaktivoivanhaaperinnettä.Senmukaankohtalo
rankaisipahantekijää,koskalakieisitätehnyt.9
Kansanomaistenuskomustarinoidentaustallaheijastuumoraali,jossa
sekähyvänettäpahankuuluusaadapalkkansa.Tavallaantämärikoksen
jarangaistuksenajatusvainjatkoisotaanliittynyttäväkivaltaisenvuorovaikutuksenlogiikkaa,muttasenilmentämäämoraalistapainotustaoli
osaltaanjuurruttamassakirkkojaoikeuslaitos.Niidenedustamaanmoraaliinliittyinimittäinkeskeisellätavallalextalionis,talioperiaate.10Oikeudenkäytössätalioperiaatettasovellettiin1600–1800-luvuillaerityisesti
surmatekojenkohdalla.LähtökohtanaoliMooseksenlaki:11
Jos joku surmaa ihmisen, hänet on surmattava. Joka tappaa toiselle
kuuluvankarjaeläimen,korvatkoonsenantamallaeläimeneläimestä.
Josjokuteistätuottaatoisellevamman,häntäitseäänkohdeltakoon
samoin: murtuma murtumasta, silmä silmästä, hammas hampaasta.Hänitsesaakoonsamanvamman,jonkahäntoiselleaiheutti.Joka tappaa eläimen, korvatkoon sen, mutta se, joka tappaa ihmisen,
surmattakoon. Sama laki koskee teitä kaikkia, niin siirtolaisia kuin
syntyperäisiä israelilaisia, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.
(3.Moos.24:17–22;vrt.2.Moos.21:12–27ja5.Moos.19:21.)

8
9
10
11

Tikka2004,292–326;Roselius2006,39–40,309–328.
Uskomustarinoista,niidentaustoistajamerkityksistä,ks.Peltonen1996,204–242.
Virtanen1988,234–237.
Koskivirta2001,53–54.
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MooseksenlaintalioperiaateliittyimuinaisenLähi-idänjaantiikintraditiopiiriin. Sen tarkoituksena oli estää kohtuuton kostaminen ja estää
–toisinkuinrahallinenkorvaus–rikkaidenmielivalta.Talioperiaatteella
pyritäänsiissäätelemäänkostoajasaattamaanseyhteisönkontrolliin.12
Käytännössä periaate saattoi olla vain mitoitusperuste rangaistukselle:
rangaistus vastasi rikosta suuruudeltaan, mutta ei luonteeltaan. Sananmukainen soveltaminen koski lähinnä surmatapauksia.13 Mutta myös
mitoitusperusteen soveltamisessa saattoi esiintyä vaihtelua. Esimerkiksi
vääräätodistajaarangaistaansenmukaan,mitähänaikoilausunnollaan
saavuttaa.
Jos joku esittää toisen ihmisen tuhoksi perättömiä syytöksiä, riidan
kummankinosapuolenonHerranedessäesitettäväriita-asiansaniille
papeillejatuomareille,jotkasillähetkelläovatvirassa.Tuomarienon
tutkittavaasiatarkoin,jajoshehavaitsevatsyyttäjänesittäneentoistavastaanvalheellisiasyytöksiä,häntätuleekohdellasamallatavoin,
kuin hän itse aikoi kohdella toista. Hävittäkää paha keskuudestanne.Kunmuutsaavatkuullatuomiosta,hepelkääväteivätkäenäätee
tällaista pahaa. Älkää tunteko sääliä: henki hengestä, silmä silmästä,
hammashampaasta,käsikädestä,jalkajalasta.(5.Moos.19:16–21.)
Myösosapuoltenvälinenarvoeronäkyytalioperiaatteensoveltamisessa.
Ylemmänloukkaaminenonraskauttavaasianhaara,jokaarvoeronmukaisesti huomioidaan rangaistuksessa.Vastaavasti alempiarvoisen loukkaaminen johtaa lievempiin seurauksiin kuin samanarvoisten välisissä
suhteissa.Tämänäkyyorjansurmaamisestasäädetyissärangaistuksissa,
joissa henki hengestä -periaatetta saatetaan lieventää (2. Moos. 21:20–
21,32).14ArvoeronvaikutustarangaistuksensuuruuteeneioleRaamatus12 Betz1995,276;Milgrom2001,2133–2136.Vrt.erityisestiHammurabinlait196–197,200:”Jos
jokupuhkaiseevapaanmiehensilmän,niinpuhkaistakoonhänensilmänsä.Josjokuruntelee
vapaanmiehenluun,niinrunneltakoonhänenluunsa.---Josjokulyövertaiseltaanmieheltä
hampaan,niinlyötäköönhäneltähammas.”Talioperiaateolituttumyöskreikkalais-rooma
laisessamaailmassa,jostamyösilmauslextalionisonperäisin.AulusGelliusviittaasilläyhteensäädökseenroomalaisessakahdentoistataulunlaissa(Davis2005,1).Gelliuksentekstissä
ﬁlosoﬁ Favorinus valittaa, ettei kaikkia kahdentoista taulun lakeja voida noudattaa”kuten
esimerkiksituolextalionis,jonkasanamuoto,jollenväärinmuista,kuuluu‘Josjokumurtaa
ruumiinjäseneneikähaluasopiaasiaa,kärsiköönsaman(talioesto)’.”(AulusGellius,Noctes
Atticae20.1.14.)Vrt.myösesim.Cicero,KeskustelujaTusculumissa2.39jaAune1998,407–410.
13 Hartley1992,411–412.
14 Ajatusonsamansuuntainenkuinse,minkäAristotelesesittins.distributiivisenoikeudenmukaisuudenpohjalta.Aristoteleskiistää,ettätalioperiaatettavoitaisiinsoveltaailman,ettärankaisussahuomioidaanosapuoltenvälinenarvoero:”Josesimerkiksijokuvirkamiesonlyönyt
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sakuitenkaantematisoituselvästi,janäintalioperiaatejättäätulkitsijalle
huomattavanvapaudenmääritellärangaistuksensuuruusjalaatu.Ideologisesti tärkeintä talioperiaatteessa näyttääkin olevan jonkinlainen oikeudenmukaisuudenjaobjektiivisuudenihanne,eise,mitenperiaatetta
käytännössätulkitaanjasovelletaan.
Vanhantestamentintalioperiaateeiliitypelkästäänjulkiseenoikeudenkäyttöön.SesaattaamääritellämyösJumalantoimeenpanemaarangaistusta ja elämässä yleisesti toteutuvaa oikeudenmukaisuutta. Näiden
välilläeitokiainaolehelppotehdäeroa–useimmissaRaamatunkirjoissahanJumalasääteleeelämänkulkua–,muttajälkimmäiseenpainottuu
suomenkieleenkinvakiintunutsananlasku”Jokatoisellekuoppaakaivaa,
seitsesiihenlankeaa”(Sananl.26:27).Jumalanrangaistusvoimyösolla
moninkertainenjalaadultaanvastatavainhyvinetäisestirikosta(esim.4.
Moos.14:34).Taustallalieneeajatusarvoeronrangaistustakoventavasta
vaikutuksesta:synninkatsotaanäärettömästiloukkaavanJumalanääretöntäpyhyyttä.15
TalioperiaatekotiutuimyösUuteentestamenttiin.16Reseptio-javaikutushistoriassakeskeinenJeesuksenVuorisaarna(Matt.5–7)esittääsen
toisinkuinMooseksenlaki.Kutentunnettua,Vuorisaarnaeksplisiittisesti
kieltäätalioperiaatteenmukaisenkostamisen(Matt.5:38–48).Sensijaan
talioperiaateesitetäänjokoelämässäyleisestitoteutuvanalakinataiJumalanlangettamaneskatologisentuomionmittana,esimerkiksi”Niinkuin
temittaatte,niintullaanteillemittaamaan”(Matt.7:2).17Tällaisenasetukeekehotuksiatehdähyvääjaollaarmahtavainen,jottaihminenitsekin
saisiosakseenhyvää.Kovuusjaarmottomuuspuolestaankeräävätsamaa
kohtaloatekijälleen,jotensiihenjohtavaatoimintaaonsyytävälttää.Jäljempänä tullaan näkemään, että monissa Uuden testamentin kohdissa
talioperiaatetta käytetään tähän tapaan varoittavana eikä toimeenpantavaarankaisuasäätelevänäperiaatteena.18Tämäonkinymmärrettävää,
sillä varhaiskristityt eivät olleet siinä yhteiskunnallisessa asemassa, että
heolisivatvoineetsäädelläjulkisessaoikeudenkäytössänoudatettujaperiaatteita.Tilannetunnetustimuuttuimuutamansadanvuodensisällä.

15
16
17
18

kansalaista,häntäeisaalyödätakaisin.Muttajosjokuonlyönytvirkamiestä,häntäeivainpidä
lyödätakaisin,vaanhäntätäytyymyösrangaista.”(Aristoteles,Nikomakhoksenetiikka1132b.)
French2001,19;Milgrom2001,2133–2134;Crouch2009,110–115,169–172.Davis(2005,35–54)
esitteleetalioperiaatteeseenliittyviäVanhantestamentinkohtia.
Davis2005,154–159.
Tulkintavaihtoehdoista:Luz1985,378–379;Betz1995,490–491;Keener1999,240.
Myöskohdassa5.Moos.19:20todetaan,ettälextalionisrangaistusperiaatteenatoimiipelotteena.
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Luterilaisessateologiassaarmollisuusjarangaistusperiaateonperinteisestiyhdistettytekemälläjakohengelliseenjamaalliseenregimenttiin.
Yksityishenkilönä kristityn ihanteeksi asetetaan kostamattomuus ja armahtavaisuus, johon kanssakäymisessä on pyrittävä (hengellinen regimentti).Esivallantehtävänäonkuitenkinhuolehtiasiitä,etteikostamattomuudenihannesallirikollisuudenjamielivallanpäästäirralleen.Siksi
esivaltavalvoomiekallaanjärjestystäjarankaiseepahantekijöitä,tarvittaessamyöskuolemalla(maallinenregimentti).Regimenttiopinmukaan
kristittyvoikäyttäämiekkaaollessaanesivallantehtävissä.19Koskamaallinenjahengellinenregimenttiovatrinnakkain,rangaistusjasitäsäätelevätalioperiaatevoidaanhyväksyäkaikessaankaruudessaansamalla,kun
korostetaantuomittuunkohdistuvaaarmollisuutta.20
Luther liitti talioperiaatteen yleisesti maalliseen oikeudenkäyttöön,
mutta ei tehnyt siitä mitään konkreettisia lakisovelluksia.21 Mooseksen
lain konkreettiset säädökset eivät hänen mielestään sitoneet yhteiskunnallistalainkäyttöä,muttamuutosalkoipiantämänjälkeenja1600-luvulletultaessasesaavuttiSuomenkin.22SurmatöidenkohdallaMooseksen
lakisuorastaanedellyttitalioperiaatetta:kuolemanrangaistustaeisaanut
muuttaarahalliseksikorvaukseksi.Verenvuodatuksenkatsottiinsaastuttaneenmaanjapuhdistuminensaattoitapahtuavainsurmaajanverellä
(4. Moos. 35:31–34).23 Kertomuksellisen muodon verivelkaoppi sai Raamatun alkulehdillä arkkityyppisessä tarinassa veljessurmasta (1. Moos.
4:1–16).KunKainolitappanutveljensäAbelin,Herrasanoo:
Mitäoletkaantehnyt!Etkökuule,kuinkaveljesiverihuutaaminulle
maasta? Nyt olet kirottu etkä voi jäädä tänne, sillä tämän maan on
avattava suunsa ja otettava vastaan veljesi veri, jonka sinä vuodatit.
Kunkoetatviljellämaata,seeienääruokisinua,vaansinunonharhailtavakodittomanajapakolaisenamaanpäällä.(1.Moos.4:10–12.)
19 Ks. esim. Augsburgin tunnustuksen puolustus 16 ja Raunio 2007, 223–234. Vuorisaarnan
kostokiellostajasentulkinnastaLutherilla:Juntunen2008,171–191.EsimerkiksiPietilä(1918,
232–245)ilmaiseeselvästiVuorisaarnanjaesivaltaopetuksenjännitteen,muttaseuraaratkaisuissaanregimenttioppia.
20 Rajanveto maallisen ja hengellisen regimentin välillä ei kuitenkaan tarkoita, että ne voitaisiinerottaakahdeksitäysinerilliseksijaomalakiseksialueeksi.Ajatuksenaon,ettähengellisen
regimentinopettamaarmahtavaisuusvähitellenmuokkaaasennemaailmaajavaikuttaasitä
kauttamyösmaallisessaregimentissä(Raunio2007,234).
21 Luther2004,44–45.
22 Takala1993.
23 Tietyissätapauksissaverivelkaaeisynnytairangaistuksensaattoimuutenvälttää,esimerkiksi
jossurmaontahaton(2.Moos.21:13;5.Moos.19:1–13)taijosvarassurmataanyöllähänen
murtautuessaantaloon(2.Moos.22:1).
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Verivelkaopin mukaisesti viaton veri saastuttaa maan. Vaikka talioperiaatettaeisuoranaisestimainita,Kaininpelkosurmatuksitulemisesta
näyttää heijastavan tämän tyyppistä ajattelua. Herra kuitenkin asettaa
poikkeussäädöksen, jonka mukaan Kainin tappamisesta seuraa seitsenkertainenrangaistusjaasettitästätiedoksiKainiinmerkin(1.Moos.4:14–
15).24Kertomuksessasiismyönnetäänverivelka,muttatoisaaltakielletään
talioperiaatteenmukainenrangaistus.LopultakuitenkinuhataanKainin
surmaajaajopamoninkertaisellarangaistuksella.Selvääonse,ettäkertomuksenmukaanväkivaltavoiollamyösoikeudenpalveluksessa.25Monitulkintaistakertomustaymmärrettiinmyöhemminjuuriverivelkaopin
ja talioperiaatteen mukaisesti. Vanhatestamentillinen verivelkaoppi oli
selvästitiedostettutausta-ajatus1600-luvullanousseessatalioperiaatetta
korostaneessalainsäädännössä.26Näinsekäkirkonopetusettälakiolivat
omiaan juurruttamaan niitä kansanomaiseen oikeustajuntaan. Vaikka
lainsäädäntöolikin1800-luvunkuluessaliberalisoitunutjauskoverivelkaoppiinolijopitkältisiirtynythistoriaan,27talioperiaatejäitietoisuuteen
varsinkin,kunkirkkojaRaamattupitivätsitäesillä.Näinseoliomiaan
vahvistamaansellaisiakinuskomuksiakuinne,joitaliitettiinHurma-laivanoutoihinhavereihin:kunihmiseteivätrangaisseetvääryyttä,asiaan
tarttuikorkeampivoima.
Tätätaustaavasteneioleyllättävää,ettätalioperiaateeiheijastunut
vainhävinneidenuskomustarinoissavaanmyösvalkoistenajatteluntaustalla.Silloinkunvankienampumisiaeivoitupannapoikkeusyksilöiden
piikkiin,kertomuksetpunaistenjulmuuksistasaivatselittääjaoikeuttaa
rangaistustoimienankaruutta.28Tarvittaessaeiollutvaikeaalöytääkonkreettisiaraamatunjakeita,joillarangaistuksetsaattoipyhittää.

JeesusjaVarkaudenteloitukset
Miekkalauselmajavalkoistenmoraalinenongelma
Vuonna1934julkaistiinkaksiosainenSuomenvapaussotakuvissa-niminenkuvahistoria,jokaesittitapahtumatvoittajiennäkökulmasta.Eräässä
Varkaudestaotetussakuvassaonteksti:”Jokamiekkaantarttuu,semiek24
25
26
27
28

Wenham1987,109.
Peels2009,33.
Koskivirta2001,54,98–100,327,332.
Ylikangas2003b,66–68.
Ylikangas2003,521–524;Roselius2006,28.
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kaan hukkuu. – Varkauden punaisten itselleen valmistaman kohtalon
murheellisiajälkiä.”29Onilmeistä,ettäkuvatekstinalussaonraamattukytkentäJeesuksenlauselmaanMatteuksenevankeliumissa(Matt.26:52).
Kytkentäheijasteleetalioperiaatettaraamatullisenepätäsmällisesti:pelkkä miekkaan tarttuminen riittää miekkaan hukkumiseen. Kuva ja sen
tekstiliittyvätlaajempaankuvasarjaan,jossaesitelläänhelmikuussa1918
Varkaudessajasenympäristössäsuoritettujataistelutoimia.Viidelläaukeamallaolevassasarjassaon12kuvaakronologisessajärjestyksessä.30Käsiteltävääkuvaaedeltääjoukkojenryhmitysjataistelu,senjälkeenseuraa
kuviavangeista,joukkojenpoissiirrostajajälkioperaatiostaLeppävirralla.
Yllättävääonse,ettäkuvasarjassakeskeinenasemaeioletaistelukuvilla
vaantarkasteltavallakuvalla.Sepeittääkokonaankuvasarjankeskimmäisenaukeaman.Sijoitteluosoittaakuvanjasenvälittämänraamatullisen
viestinmerkittävääasemaakuvasarjassa.
Kuvatekstissä ei millään tavoin tuoda esiin, että alkuosa on Raamatusta. Raamattukytkennässä ei ole edes lainausmerkkejä. Kirjoittaja ei
siis erityisesti korosta sanojensa raamatullista auktoriteettia. Raamattukytkentä toimii johdantona yksilöidymmälle kuvan selitykselle, joka
tulee ajatusviivan jälkeen. Tällainen kaksiosainen rakenne on teoksessa
hyvintyypillinen.Alkuosassasaattaaollarunosäe,katsaustapahtumiin
taimuuyleisempiperiaate,jokaantaalukijalleperspektiivinjälkiosassa
annettuunkonkreettiseenkuvanselitykseen.31Tarkasteltavassakuvatekstissärakenneedellyttää,ettälukijaarvioiVarkaudenpunaistenkohtaloa
raamattukytkennän valossa. Kuvatekstillä lukijan huomio kiinnitetään
kuvassaetualallanäkyviinpunaisiinvainajiin.Taustallaolevatvalkoiset
ohitetaan ilman mainintaa, vaikka miekkaan tarttumisen ajatus sopisi
teoriassamyösheihin.Kuvatekstinjälkiosakuitenkinsoveltaaraamattukytkentäävainpunaisiin.Heidänosoitetaanolevanitsevastuussakuolemastaan:miekkaantarttumallahekäynnistivättapahtumasarjan,joka
päättyimiekkaanhukkumiseen,kohtaloon.Raamattukytkentäluokaksitasoisenmaailmankuvan,jossapunaistenkuolemaeiolekonkreettisten
tapahtumien,vaannäidenyläpuolellaolevankohtalonlainaiheuttama:
miekkaantarttuminenjohtiväistämättömästituhoon.
Suomenvapaussotakuvissa -teoksessaonraamattukytkentöjävarsin
vähän, mutta Varkaus-kuvasarjassa on toinenkin. Leppävirran kirkkoa

29 SuomenvapaussotakuvissaI,272–273.Kuvanäkyytämänpääluvunalussa.
30 SuomenvapaussotakuvissaI,268–277.
31 Esim.SuomenvapaussotakuvissaII,233,239,298.Sillointällöinmyösalkuosaselittääkuvaa,
muttajälkiosaonainakonkreettisempi.
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esittävässäkuvassapuhutaantemppelinpuhdistuksesta,mikämuodostaa
kytkennän joihinkin vanhatestamentillisiin kertomuksiin (esim. 2. Aik.
34;1.Makk.4)jaevankeliumienkuvauksiinJeesuksentoimistatemppelissä.KuvauksetJeesuksestakaatamassarahanvaihtajienjamyyjienpöytiäonperinteisestiymmärrettyjuuritemppelinpuhdistamiseksi.32Kuva
Leppävirran kirkosta on jälleen koko aukeaman suuruinen ja saa siten
painokkaanasemankuvasarjanpäätteeksi.
Kahden raamattukytkennän lisäksi Varkaus-kuvasarjassa on kuva
Varkauden kirkosta, jonka käyttöä punaisten vankien säilytyspaikkana
selitetäänparhainpäin.Mistäyhtäkkiätämäraamatullis-kirkollinensävy?Selityksiäeitekstimaailmansisälläole.Tekstimaailmaaonyritettävä
ymmärtää historiallisen maailman valossa. Suomen vapaussota kuvissa
-teos julkaistiin viitisentoista vuotta sodan jälkeen. SampoAhdon mukaan kuvateksti”osoitti, miten muuttumattomina Varkauden taistelun
vihatelivätvielä1930-luvulla”.33Mitäolitapahtunut?
Varkaus ja Leppävirta muodostivat punaisten viimeisen vastarintapesäkkeenvalkoistenselustassa.34Erityistähuomiotaherättise,ettäkapinalliset ottivat panttivankeja ja uhkasivat hyökkäyksen tapahtuessa
ampuaheidät.Valkoiseteivätantaneetuhkauksenpelästyttääitseäänja
vastasivat talioperiaatteen hengessä:”Jos sellaisia murhia tehdään kuin
onuhattu,niintulevatpunakaartilaisetarmottaammuttaviksi.”35Kaikkiaan punaisten valtakaudella surmattiin Varkaudessa ja Leppävirrallavajaa20henkeä.Valkoistenrankaisuseurasisenjälkeen,kunheidän
hyökkäyksensäjohtipunaistenantautumiseenillalla21.helmikuuta.Antautumisvaiheessatapahtuneidenepäselvyyksientakiavalkoisetkatsoivat
punaistensyyllistyneensotapetokseen,mikävielälisäsirangaistushenkeä.
JaakkoPaavolainenkuvaaseuranneitatapahtumiadramaattisesti:
Yönpimeydessämuttapalavansahanvieläloimutessaviimeisenpuolustuspesäkkeen–massatehtaan–antautuneetpunakaartilaisetvietiin
läheisenHuruslahdenjäälle,jossarivinedessähetiammuttiinVarkaudenpunakaartinpäällikkö,piirisihteeriMattiAutiosekäSavonlinnan
punakaartinpäällikköEmilParkkinen.Kerrotaan,ettäAutioottituo-

32 Sanders(1985,61–76)onesittänytlaajaltihuomiotaherättäneennäkemyksen,jonkamukaan
Jeesussymbolisestijulistitemppelintuhoa.Hänenmukaansaajatuspuhdistamisestaonmyöhäisempiprotestanttinentulkinta.
33 Ahto1993,240.
34 Kuvausvuoden1918tapahtumistaperustuuseuraaviintutkimuksiin:Soikkanen1963,631–647;
Paavolainen1967,71–76;Varkaus,Suomijavuosi1918;Tikka2004,232–240.
35 Paavolainen1966,147.
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KaksiperäkkäistäaukeamaateoksessaSuomenvapaussotakuvissa(1934),jotkaseuraavataukeamaamiekkaantarttujankohtalosta(ks.kuvapääluvunalussa).Kolmenaukeamansarjapyrkiiesittämäänmoraalisestiongelmallisettapahtumatniin,
ettävalkoisetnäyttäytyvätkristillisiltä.Kuva:SuomenvapaussotakuvissaI,1934.
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mionsavastaansanaakaansanomattajakuolihatturintaansavasten
nostettuna.Tämänjälkeenpoimittiinrivistä45–50miestä–mahdollisestijossainmäärinvaliten,muttatoistenmielipiteidenmukaanvain
jokakymmenesmiesottaen–jaammuttiin.36
Välittömien teloitusten jälkeen perustettiin kenttäoikeus, joka maaliskuunpuoleenväliinmennessäolitutkinuttoistatuhattavankiajaantanut lähes sata kuolemantuomiota. Arviot ammuttujen punaisten kokonaismääristä liikkuvat kahdensadan molemmin puolin. Varkauden
väkilukuun teloitukset tekivät poikkeuksellisen suuren prosentuaalisen
loven.37
Varkauden teloitusten muisto eli sodan jälkeen omaa elämäänsä.38
Seuraavana vuonnaVäinö Tanner esittiVarkauden tapahtumat valkoisenterrorinmalliesimerkkinä.Hänenlaskelmiensamukaanteloitettuja
olivähintään400.TalioperiaatevilahtaaesiinTannerinhuomauttaessa,
ettäpunaistenvaltakaudellatapahtuikuusimurhaa,”joidenkostonanäitä joukkoteloituksia on puolustettu”.39 Ilmiselvä ajatus on, että kosto ei
suuruudeltaanvastannutrikosta.1930-luvullaNeuvostoliitossajulkaistu
teostoistiTannerintietojajakorostivalkoistenjapunaistenuhrienräikeääepäsuhtaa.Lisäksiteosväitti,ettävangittujensurmaaminentapahtui”heidänäitiensä,vaimojensajalastensanähden.”40Ruotsissajulkaistu
teoskertoivieläpahempaa:antautuneistaammuttiinensinjokakolmas,
sittenjokakymmenesjalopuksivielä120henkeä,joukossanaisiajalapsia.41Saksaksijulkaistuteospuolestaan”tiesi”,ettäkaikkitehtaantyöläiset
ammuttiin,muttaAutionjaParkkisenteloitussäästettiinvalkoistenvoitonjuhlienerikoisnumeroksi.42
Josvasemmistoliioittelitapahtumia,valkoisellapuolellateloituksista
puhuttiin vaivautuneesti. Perusteellinen valkoinen sotahistoria kertoo,
että vangeista tuomittiin ”muutamia kuolemaan”.43 Toinen perusteel36 Paavolainen1967,71.ToistentietojenmukaanAutionkanssaolisiammuttuKaarloLähteenmäki,jokaoliollutperustamassaLeppävirransuojeluskuntaa,muttasiirtynytpunakaartiin
(Tikka2004,233).
37 Paavolaisen(1967,174)mukaanVarkaudessateloitettiinnoin10%miespuolisestaväestöstä.
Vuonna1918VarkauskuuluikuitenkinLeppävirtaan,jakokokunnassatappioteivätkohoa
poikkeuksellisensuuriksi(Westerlund2004,67).
38 Varkaudenteloitustenjälkimuistosta:Itkonen2004,126–131.
39 Tanner1919,9.
40 Smirnov1935,302–303.
41 Henkipatto1919,165.
42 Eliel1920,56,77.
43 Suomenvapaussotavuonna1918IV,400.
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linen teos sanoo ohimennen, että”monet” punaiset sovittivat rikoksia
hengellään.44 Varkauden valloituksen muistoteos kertoo vältellen, että
”suurimpia rikoksentekijöitä odotti vielä samana yönä tuomio”.45 Eräs
toinen teos taas ei puhu teloituksista mitään, mutta selittää punaisten
tappioita sotapetoksella ja heidän sitkeällä vastarinnallaan, joka”täytyi
kukistaa,maksoimitämaksoi”.Viatonlukijaluuleepuhuttavantaistelutappioista,muttaasiastaparemminperehtyneelleseonselitysteloituksille.46Edellisiähiukanavomielisempihistoriateosväittääammutun”vain
43 miestä”.47 Sana”vain” osoittaa, että kirjoittaja vertaa ilmoittamaansa
lukuajohonkinsuurempaan.Epäilemättäkyseonkeskustelustasosialistienilmoittamienlukujenkanssa.
Teloituksetolivatsodanjälkeenvalkoisillemoraalinenjapoliittinen
ongelma, johon Suomen vapaussota kuvissa -teoskin joutui ottamaan
kantaa.Tämäselittää,miksikuvapunaisistavainajistasaaniinkeskeisen
roolinjamiksikuvatekstisiirtäähuomionmetafyysiselletasolle:teloituksiin oli otettava kantaa syyttämättä valkoisia. Raamattukytkentä tarjosi
mahdollisuudentähänväistöliikkeeseen.Lauselmaa”Jokamiekkaantarttuu,semiekkaanhukkuu”onmuulloinkinkäytettypunaisiaajatellen.48
Itse asiassa Suomen vapaussota kuvissa -teoksen kuvatekstille on suora
esikuva1919julkaistussakuvateoksessaSotakuviaSavonjaKarjalanrintamilta.Siinäsamakuvaonvarustettutekstillä”Jokamiekkaantarttuu,
se miekkaan hukkuu”.49 Suomen vapaussota kuvissa -teokseen idea raamattukytkennästätuliepäilemättäjuuritästäkuvatekstistä,silläteosten
kuvateksteissäonmuuallakinilmeisiäyhtenevyyksiä.Sotakuvia-kirjasta
saatuaraamattukytkentääonkuitenkinlaajennettuselitykselläkohtalon
murheellisistajäljistä.
Kaksi muutakin varhaista miekkalauselman esiintymää kannattaa
mainita. Niiden vaikutusta Suomen vapaussota kuvissa -teokseen ei voi
pitääilmeisenä,muttaneosoittavat,ettämiekkalauselmankuvateoksia

44 Rappe1922,418.
45 Warkaudenvalloitus,109.
46 Kursivoitutekstionharvennettualkuperäisessäruotsinkielisessäteoksessa(Polin1928a,78),
eisuomennoksessa(Polin1928,84).Vihjausteloituksiinsisältyymyöskirjaanlainatussamuistelmassa,jonkamukaanpunaistenvainajienkasvotilmaisivatmurhanhimoajakauhuanyt
koittaneen”kostonhetkenjohdosta”(”vedergällningenstimme”).
47 Kivijärvi1919,54.
48 Kotimaa 24.5.1918 (”Pyhä velvollisuus. Kuolemantuomioiden johdosta”). Kansanedustaja
ArtturiVirkkusenjaJuhaniArajärvenpuheenvuorot(Valtiopäivät1919,Pöytäkirjat,276,301
[30.4.ja2.5.1919]);Seppälä1919,20;Haahti1921,68;Polin1928,116;Hemmer1997,192;Roselius2006,71(alunperin:Työnvalta16.4.1918).
49 SotakuviaSavonjaKarjalanrintamilta,8.
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vastaavaakäyttöäesiintyilaajemminkin.Toinenonjääkäri-kansanedustaja Eirik Hornborgin sotavuodelta peräisin oleva pohdinta punaisista
kaatuneista:”Eivätedesharhaanjohdetutpunaisetolekaatuneetturhaan:
heidänkohtalonsa(öde)ontehnytkokokansalleeläväksisentotuuden,
jokaonsanassa‘Jokamiekkaantarttuu,semiekkaanhukkuu’.”50Suomen
vapaussotakuvissa-teokseenverrattunaonsilmiinpistäväämiekkalauselmanjakohtalonkytkeminentoisiinsa.Lisäksimolemmissakäytetään
miekkalauselmaaitsestäänselvästivainpunaisiin.Hornborgpuhuusamassayhteydessämyösvalkoistenkaatuneista,muttaheitähahmotetaan
uhri-käsitteenkautta.ProfessoriRobertHermansonpuolestaanperusteli
talioperiaatteensekäoikeusﬁlosoﬁsestiettäraamatullisestijaliittisenkapinavankienrankaisemiseen.Hermansoniltalöytyymyössyysiihen,miksitalioperiaatettasovellettiinvainpunaisiin:valkoisetedustivatesivaltaa,
jollaonoikeuskantaamiekkaa(Room.13:1–7).51Esivaltaoppijäsensiitsestäänselvällätavallamonienaikalaistenajattelua,jatämäitsestäänselvyys
selittäneemyössen,miksiHornborgillasekäteoksissaSotakuviaSavonja
KarjalanrintamiltajaSuomenvapaussotakuvissamiekkaanhukkuminen
koskeevainpunaisia.52

Enemmänkuintalio–Herrantemppelinpuhdistaminen
Eiolesattumaa,ettäSuomenvapaussotakuvissa-teoshyödynsijuuritalioperiaatettakommentoidessaanVarkaudenteloituksia.Sesopiyleisiin
uskomuksiin oikeudenmukaisuudesta ja ehkä yleispätevyytensä vuoksi
sitäeitarvinnutpönkittääavoimestiesiintuodullaRaamatunauktoriteetilla.Raamattukytkennälläonkuitenkinlaajempikinmerkityskuinvain
teloitusten oikeuttaminen. Siltä kannalta on merkittävää, että kytkentä
näyttääsittenkinolevantietoinen.
Raamattukytkennänsanamuotomyötäileesilloistakäännösehdotusta, ei vanhempaa käännöstä. Mahdollisesti tämä osoittaa, että miekka-

50 Hornborg1918,57.Sanamuotopoikkeaaraamatunkäännöksistä.Suomenvapaussotakuvissa
-teoksentavoinmyösHornborgpuhuuyhdestämiekkaantarttujasta.Raamatussapuhutaan
monikossakaikista,jotkamiekkaantarttuvat.Yksiköllinenmuotoonluultavastivakiintunut
lentäväksilauseeksi.
51 Hermanson1921,202–215.
52 Luther(1959,70,149,154)esittääteoksissaanMaallisestaesivallastajaKehotusrauhaantalonpojille,ettähukuttavamiekkaonesivallanmiekka.Haavan(1980,266;samoinPietilä1925,
376–377jaGulin1959,174)selitysmiekkalausumalleheijastaatätätulkintaperinnettä.Suomen
vapaussotakuvissaeikuitenkaaneksplisiittisestikäsitteleesivaltaoppia.
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lauselman raamatullinen alkuperä on tiedossa.53 Kuvatekstin laatijalla
olikuitenkinvarsinselväviittauslauselmanlähteeseenesikuvanaolleessa Sotakuvia Savon ja Karjalan rintamilta -teoksessa, jossa lauselma on
lainausmerkeissä viitaten ulkopuoliseen lähteeseen. Suomen vapaussota
kuvissa-teoksessatietoisenraamatullinensävyvoisiperiaatteessaliittyä
siihen,ettäpunaistenjohtajanMattiAutionarveltiinolleenyliopistosta
poispotkittuteologianylioppilas.Kotonaanhänelläsanottiinolleenhuoneentauluna lause”Jumala on rakkaus” (1. Joh. 4:8) ja hänen väitettiin
pitäneen”raamatunselityksenporvarienviimeisestätuomiosta”.54Mutta
oliko”tuonpunaisenhirviön”55”raamatullisuus”niinyleisestitunnettua,
ettäsiihenolisiSuomenvapaussotakuvissa-teoksenVarkaus-kuvasarjassaotettukantaa?Paikallisistatietouttavaativaamotivaatiotavoisiehkä
uumoilla Varkauden suojeluskunnan julkaisemassa Sotakuvia Savon ja
Karjalanrintamilla-teoksessa,muttatuskinvaltakunnallisessakuvahistoriassa.
LuontevampiselitysraamattukytkennällelöytyyVarkaus-kuvasarjastaitsestään.Tietoistakytkentäätarvittiinsiksi,ettävalkoistentiedettiin
käyttäneen Varkauden kirkkoa väliaikaisvankilana. Jumalanpalvelukset
olivatestyneetuseampanapyhänä.56Asiaolikiusallinen,silläyleisenvalkoisen näkemyksen mukaan vain punaiset ottivat kirkkoja sopimattomaankäyttöön.Tätätuotiinvalkoistentaholtamonessayhteydessäesiin.
Esimerkiksi Mannerheim mainitsi 16. toukokuuta 1918 vapaussodan
päätösparaatissa Helsingin Senaatintorilla: ”Ne häpäistyt kirkot, joista
sanomalehdissäolettelukeneet,puhuvatsiitäomantunnonvapaudesta,
jollapunainenhallitusaikoikansammetehdäonnelliseksi.”57Varkauden
vankila-kirkko rikkoi ikävästi ideologista jakoa kristillisiin valkoisiin ja
epäkristillisiinpunaisiin.Varkaus-kuvasarjassakirkonmuuttamistavankilaksiyritetäänselittääparhainpäin.Kirkkoonsullottujavankejaesittä-

53 ”Kaikki,jotkamiekkaanrupeevat,nemiekkaanhukkuvat.”(KR1776;käännösehdotus1859.)
Tarttua-verbiilmestyyvuoden1902Matteuksenevankeliuminerilliskäännökseenjakohdan
sanamuoto säilyi samana vuoden 1913 käännösehdotuksessa:”Kaikki, jotka miekkaan tarttuvat,nemiekkaanhukkuvat.”Vuoden1902käännösherättilaajaahuomiota(Puukko1946,
327)jamuunmuassaJ.K.Paasikivimukailisitäartikkelissaanjo1904(Zetterberg1989,273
[alunperinUusiSuometar17.6.1904]).Tosinvoidaanajatellamyösniinpäin,ettäuudetkäännöksetmukailevatpuhekieleenjoaiemmintulluttamuotoa.
54 Warkaudenvalloitus,13,36.
55 Kivijärvi1919,53.
56 Tikka2004,234;Hentunen2005,58–62.
57 Ignatius1918,63.Ks.myösesim.Punainenterrori,15–16;Castrén1926a,114–115;Pakula1926,
119–124;157.AarnoKarimo(1932,367–368)koettaaosoittaa,etteivätvalkoisetkirkkojakäyttäessäänkoskaanhäpäisseetniitäpunaistentavoin.
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vänkuvankohdallatodetaanvaivautuneesti,että”ensihätäänolipakko”
toimia näin.58 Myös vankila-kirkkoa esittävän kuvan sijoittelu kuvasarjassatähtäsiideologisenongelmanlievittämiseen.Samallaaukeamallaon
kaksimuutakinkuvaa,jotenkirkkokuvaeinouseyhtäpainokkaastiesiin
kuinedellisenjaseuraavanaukeamankokonaantäyttävätkuvat,joiden
kuvateksteissäonraamattukytkennät.
Edeltävän aukeaman kuva ja ”joka miekkaan tarttuu, se miekkaan
hukkuu” -kytkentä osoittavat punaisten toimineen tavalla, josta Jeesus
varoitti. Varkauden kirkosta otettua kuvaa katsottuaan lukija kääntää
lehteäjatapaataaskokoaukeamankokoisenkuvan,tälläkertaaLeppävirran kirkosta. Kuvatekstin mukaan punaiset häpäisivät kirkkoa”monella tavalla”. Kuvassa olevista vartijoista kerrotaan: ”valkoisten vartio
rienaajistaanpuhdistetunHerrantemppelinovella.”59ValkoisetsamaistuvatnytJeesukseenjaRaamatunhurskaisiintemppelinpuhdistajiin,mikä
oliideologisestisopivaa.”Jokamiekkaantarttuu,semiekkaanhukkuu”
olisiisenemmänkuintalioperiaate.Sepalvelimyössodanuskonnollista
määrittelyä.
Tämä oli tietenkin teoksen tekijöiden ideologiaa, jossa he käyttivät
Jeesuksenmiekkalauselmaahyväkseen.Sesattuisopimaanheidäntarkoituksiinsa–vaisopiko?Missämäärinparituhattavuottavanhatekstiedes
saattoisopiatekijöidentarkoituksiin?Jaonkotodellaniin,ettätekijätsovelsivatlauselmaamielensämukaanilmanettälauselmakinvaikuttitekijöidenideologiaan?Vastaaminenedellyttääsitä,ettätarkastellaan,miten
Matteus esittää miekkalauselman ja mitä näistä Matteuksen aineksista
välittyiSuomenvapaussotakuvissa-teokseen.

MiekkalauselmaMatteuksella
Kaikki evankeliumit kertovat, että joku Jeesuksen seuralaisista (JohanneksenevankeliumissaPietari)vetäämiekkansaesiinjasivaltaayhdeltä
vastustajalta korvan. Markuksen evankeliumissa Jeesus ei reagoi tähän
mitenkään.LuukkaallajaJohanneksellaJeesuskorostaaalistuvansavan-

58 SuomenvapaussotakuvissaI,275.Kuvanäkyytämänteoksensivulla134.
59 SuomenvapaussotakuvissaI,276–277.Punaistenrienaustoimistakulkihurjiakintietoja(Suomenvapaussotavuonna1918II,548;Castrén1926a,114),muttakuvatekstintekijätkertovattotuudenmukaisestivain,ettäeteinenoliteurastamonajakirkkosalivarastona(vrt.Hentunen
2005,65–67).Kuvatekstiviittaakuitenkinsiihen,ettämuutakintapahtuijajättäänäintilaa
ideologisestihyödyllisillevirhetiedoille.

140

Miekkaantarttujankohtalo.Lextalionisjahävinneidenrankaisu

gitsemiseenvapaaehtoisesti.MatteuksellaJeesuksenreaktioonkaikkein
pisinjaedustaaMatteuksenerityisainesta:60
(52) Pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu se miekkaan
kaatuu (a)po/streyon th\n ma/xaira/n sou ei)j to\n to/pon au)th=j:
pa/ntej ga\r oi( la/bontej ma/xairan e)n maxai/rh| a)polou=ntai).
(53) Luuletko, etten voisi pyytää apua Isältäni? Hän lähettäisi tänne
hetikaksitoistalegioonaaenkeleitäjaenemmänkin.(54)Muttakuinkasilloinkävisivättoteenkirjoitukset,joidenmukaannäintäytyytapahtua?(Matt.26:52–54.)
Jakeessa 52 Jeesus esittää yleispätevän (pa/ntej) lauselman miekkaan
tarttujien tuhosta. Lauselma ei kuitenkaan ole mikään oikeusperiaate,
jonka mukaisesti miekkaan tarttujia tulisi kohdella. Tällaisesta oikeusperiaatteesta Jeesus irtisanoutuuVuorisaarnassa (Matt. 5:38–42). Miekkalausumaonyleisempitoteamussyy-seuraus-suhteesta,jollaistaeikyseenalaisteta Vuorisaarnassakaan: ihminen tuomitaan ja mitataan sen
mukaan, kuin hän itse on muita tuominnut ja mitannut (Matt. 7:1–2).
Kutenaiemmintodettiin,VuorisaarnassatalioperiaatevoidaanymmärtääjokoelämässäyleisestitoteutuvanaperiaatteenataiJumalaneskatologisentuomionmittana.Tämänmukaisestimyösmiekkalauselmavoisi
tarkoittaa joko elämän yleistä lainalaisuutta tai eskatologista tuomiota.
Lauselmavaroittaavääräntoiminnantuhoisistaseurauksista.
Talioperiaate riittäisi sellaisenaan perustelemaan pidättäytymisen
väkivallasta:miekkaantarttuminenjohtaaainatuhoon.YllättäenJeesus
kuitenkinunohtaatämänyleisperiaatteenheti.Tarkoituseivarmastiole
vihjata, että Taivaallisen Isän enkelilegioonat tulevat taisteluun lähdettyään tuhoutumaan. Enkelilegioonista puhutaan siksi, että miekkaan
tarttuminen osoittautuisi tarpeettomaksi: taivaassa on valmiina ylivoimainensotajoukko.Ajatustalioperiaatteentuhonkierteestäonkinmuuttunutajatukseksisiitä,missäonvoimakkainaseellinenmahti.Jeesusei
kuitenkaanhaluakäyttääsotilaallistaylivoimaansa,silläkirjoitustentäytyy toteutua.Väkivallasta pidättäytyminen perustellaankin lopulta tällä
tapauskohtaisellasyyllä(ks.myösjae56),eimilläänyleiselläväkivallan

60 Synoptikkojen versioista: Suhl 1992. Johanneksella (18:11) kehotus panna miekka tuppeen
voiollariippuvainenMatteuksestataisuullisestatraditiosta(Davies&Allison1997,512).Sitä
vaihtoehtoaeikuitenkaanoleesitetty,ettäMatteushyödyntäisiJohannesta,jotenMatteuksen
kehotustaeipidäymmärtääJohanneksenpohjalta.
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vastaisuudella. Talioperiaatteeseen nojaava yleispätevä miekkalauselma
tuntuukinasiayhteydessäänirralliselta.61
Miksi Matteus nostaa tässä kohtaa esiin yleispätevän varoituksen
miekkaantarttumisenseurauksista?Useinajatellaan,ettäJeesuksentoiminta on havainnollistava esimerkki vuorisaarnan opetuksista (Matt.
5:38–42). Näin vangitsemiskertomuksessa haluttaisiin vielä kerran painottaa kristitylle sopivaa etiikkaa.62 Tähän voisi viitata se, että kehotus
panna miekka tuppeen on annettu Jeesuksen seuralaiselle. Seuralainen
voitaasollakirjallinenhahmo,johonkristitynlukijanodotetaansamaistuvan:myöskristittyjentulisiluopuamiekankäytöstä.63Muttajostalioperiaateonkristityillesuunnattuayleistäeettistäopetusta,miksiJeesus
eikertomuksessaolesuunnannutsitäyksiköntoisessapersoonassajuuri miekkaan tarttuneelle seuralaiselleen? Muutos jakeen alussa olevasta
yksiköntoisestapersoonastamonikonkolmanteenherättäähuomiota.64
Lauselmavoiperiaatteessaollakiinteäsananlasku,jonkayleispäteväperiaateperustelee(ga&r)seuralaiselleosoitetuntilannekohtaisenohjeen.65
TällaisensanalaskunolemassaolostaennenMatteustaeikuitenkaanole
tietoa.MahdollisestikyseessäonlyhennelmäjakeenJes.50:11arameankielisestäkäännöksestä(targum).66
Olipamiekkalauselmanlähtökohtamikähyvänsä,seontulkittavaensi
sijassanykyisessäasiayhteydessään.Laajemmassaasiayhteydessätarkasteltunayleispätevämuotoilueinäytäniinyllättävältä,kuinjossitätarkastellaanvainJeesuksenväkivallattomuusopetuksenakristitylleseuralaiselleen.Vangitsemiskertomuksessamainitaankaksikertaa,ettäylipappienja
kansan(tou= laou=)vanhintenluotatullut”suurijoukko”(o)/xloj polu/j)
onaseistanutmiekoinjaseipäin(Matt.26:47,55).TämänaseistuksenMatteusonsaanutMarkuksenevankeliumista,muttamiekkaantarttumisesta
puhuvalauselmaantaasilleerityismerkityksen:vangitsijatovatsyyllistyneetmiekkaantarttumiseenjahetulevattuhoutumaan.67
61 Beare1981,518.Vrt.Davies&Allison1997,512.
62 Suhl1992,313;Davies&Allison1997,512;Luz2002,166;Davis2005,155.Selkeälinkitysvuorisaarnaankuitenkinpuuttuu.Verbita)postre/fw(Matt.5:42,26:52)jastre/fw(Matt.5:39)
eivätolekovinkaanilmeisiälinkkejä.
63 NäinGnilka1988,419jaSuhl1992,313.
64 Vrt.myösMatt.7:1–2,jokaonmonikontoisessapersoonassa.
65 Nolland2005,1113.
66 Kosmala1960,3–4.MuunmuassaChilton(1984,98–101)ontarkentanutKosmalanväitettä
jajopaolettaariippuvuudentargumiinvahvastiviittaavansiihen,ettälauselmaonhistorian
Jeesukselta.
67 MyösKosmala(1960,4)huomaa,ettäMatt26:52sopiivangitsijoihin.KoskahänpitääMatteuksenjaettaviitteenäJesajaan(ks.ed.nootti),kirjoitustentäyttyminen(Matt.26:54,56)tarkoittaahänenmukaansatalioperiaatteentoteutumisenavangitsijoidenkohdalla.
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Kansanvanhimmista–Markuspuhuuvainvanhimmista–jajoukon
suuruudesta puhuminen on Matteuksen oma painotus.68 Myöhemmin
ylipapitjavanhimmathoukuttelevatjoukot(tou/j o)/xlouj)huutamaan
Barabbaanvapaaksi(Matt.27:20)jaPilatusilmoittaajoukon(tou= o)/xlou)
edessäolevansasyytön.Silloinkokokansa(pa=j o( lao/j)vastaatalioperiaatteenmukaisesti:”Hänenverensäsaatullameidänjameidänlastemme
päälle!” (Matt. 27:25.) Juutalaissodan jälkeisessä tilanteessa kirjoittanut
Matteus näyttää ajattelevan, että roomalaisten suorittama Jerusalemin
tuhoaminenvuonna70jKr.onJumalanrangaistus.69Evankeliumissaon
muitakin vastaavia viitteitä (Matt. 22:6–7; 23:37–38).70 Miekkalauselma
sopii luontevasti tähän ajatteluun: roomalaiset panevat täytäntöön sen
rangaistuksen,jokamiekkaantarttumisestaseuraa.71
Onkuitenkinolemassatoinenkinmahdollisuus,kutenVuorisaarnan
talioperiaatteen kohdalla tuli esiin: miekkaan tuhoutuminen tapahtuu
viimeisellätuomiolla.Ilmaisussadei= gene/sqai(j.54)onapokalyptisen
välttämättömyydensävy(vrt.Matt.24:6).Enkelit(j.53)ovatläsnä,kun
IhmisenPoikatuleejamaksaa–jälleentalioperiaatteenmukaisesti–”jokaiselletämäntekojenmukaan”(Matt.16:27;vrt.24:31;25:31).Enkelisotilaat legioonaorganisaatioineen luovat mielleyhtymän lopunajalliseen
sotaan,jostajuutalaissodanallayleisestiunelmoitiin.72Myöslegioonien
lukumäärä,kaksitoista,kantaavarhaisjuutalaisuudessaodotuksiaIsraelin
kahdentoistaheimoneskatologisestapelastuksesta.NämäodotuksetelivätJerusaleminhävityksenjälkeenkin,myöskristillisessäkirjallisuudessa
(Ilm.21:12).73
Miekkaantarttujantuhovoitarkoittaaviimeistätuomiota,jokaluonnollisestionJerusaleminhävityksestäerillinentapahtuma.Miekkalauselmaneskatologinensävyeikuitenkaanyksiselitteisestiviittaaviimeiseen
tuomioon. Matteus ymmärsi myös Jerusalemin hävityksen osana eskatologistakehityskulkuajanäkisenläheisessäyhteydessälopunajalliseen
tuomioon(Matt.24).Eiolelopultatäysinselvää,viittaakomiekkaantu68 Wiefel1998,457.
69 Luz2002,277–281;Myllykoski&Lundgren2005,88.Ajatussiitä,ettäpakanakansatpanevat
täytäntöönJeesuksensurmaamisestakoituvanrangaistuksen,onmuunnelmaVanhantestamentindeuteronomistisestateologiasta(SiderHamilton2008,90).
70 Davies&Allison1988,131–132;1997,201,243;Luz1997,241–243,381–382.
71 Luzin(2002,167)mukaanJerusalemintuhoonjovarhainliitettylauselmaan.
72 Horsley & Hanson 1985, 181–184. Enkeliarmeijoihin on viitteitä jo VT:n ei-apokalyptisissa
kirjoituksissa,jotenneeivätsellaisenaanosoitaapokalyptistaajattelua.Keenerillä(1999,643
n.102)onlaajakokoelmaviitteitävarhaisjuutalaisiinteksteihin,joissapuhutaanenkeleistä
sotilaina.
73 Sanders1991,95–98.
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houtuminenJerusaleminhävitykseen,viimeiseentuomioonvaijotenkin
epämääräisesti näihin molempiin. Joka tapauksessa miekkalauselman
yleispätevämuotoiluliittyyajatukseenapokalyptisestavälttämättömyydestä, jossa Jumalan ja Jeesuksen vastustajat saavat ansaitsemansa rangaistuksen.74Jumalanpuolellaoleviamiekkalauselmanuhkauseikoske,
elleivätnämäJeesuksenseuralaisentavointartumiekkaanJumalansuunnitelmiinsopimattomissatilanteissa.

MitävälittyiMatteukselta?
On selvää, että Suomen vapaussota kuvissa -teoksessa miekkalauselman
alkuperäisetkonkreettisetsovelluksetkatosivat:enääeiolekysymysjuutalaissodasta,roomalaisistataiJerusaleminhävityksestä.Jäljelläonkuitenkinmiekkalauselmanilmaisematalioperiaatejasenmukanavälittyy
kokojoukkomuitakinraamatullisiaaineksia.
Asiayhteydestään irrotettuna miekkalauselma näyttää edellyttävän,
ettäjokainenmiekkaantarttujamyöstuhoutuumiekkaan.Senenempää
MatteuskuinkuvatekstiSuomenvapaussotakuvissa-teoksessaeitulkitse
sitänäinyleispätevästi.Matteuseiajattele,ettäenkeliarmeijattuhoutuvat, ja kuvatekstissä tuhoutumista sovelletaan vain punaisiin. Perusteet
miekkalauselmanyleispätevyydenrajoittamisellelienevätvarsinerilaiset.
Suomalaisessa kontekstissa on perinteisesti ajateltu, ettei esivallan miekan käyttö johda tuhoon. Tämä tulkintakonteksti selittänee sen, miksi
lauselmaasovelletaanitsestäänselvästivainpunaisiin.Paavalinesivaltateologiaannojaavatulkintavoidaankuitenkinnähdäsuorastaanvastakkaisena Matteuksen ajatukselle. Esivaltateologiassa vangitsijat on nähty
esivaltana,jonkavastustamisenJeesuskieltää.Matteuskuitenkinkorostaajuurivangitsijoidentuhoutuvanmiekkaan.Hänrajoittaamiekkalauselman pätevyyttä apokalyptisesta maailmankuvastaan käsin ja katsoo,
ettäJumalanvastustajientuhoaminenonaivanoikein:miekkalauselmaa
eivoidasoveltaaainakaanenkelilegiooniin.Apokalyptiikkaamuistuttava musta-valkoinen asetelma tulee toki esiin myös Suomen vapaussota
kuvissa -teoksessa, mutta sodan rintamalinjat synnyttivät polarisaation
varmastiilmanapokalyptiikkaakin.Teoksentekijättuskinkaipasivateri-

74 EsimerkiksiSim(2005)onpyrkinytosoittamaan,ettäMatteuksenevankeliuminmukaanlopultamyösJumalantahdonmukaisestiJerusalemintuhoavatroomalaisettuhotaan.Roomalaistenpakanallisuuttaajatellentällainentulkintaontietystimahdollinen,muttasenosoittaminentekstistäonvaikeaa.
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tyistäapokalyptistävirettäeikäesimerkiksiviimeistätuomiotaeimainita
lainkaan,vaikkaseoli–jaon–vakiintunutkristillinenopinkappale.75
Tätätaustaavastenonvarsinyllättävää,ettäapokalyptiikkanäyttää
kuitenkin antaneen herätteitä kuvatekstiin. Matteuksella miekkalauselman vääjäämättömyys liittyy apokalyptiseen maailmankuvaan. Vaikka
kuvatekstieiedustakaanapokalyptistamaailmankuvaa,miekkalauselman
vääjäämättömyyttäjopakorostetaanpuhumalla–sinänsäepäraamatullisellakäsitteellä–kohtalosta.Tämätuokuvatekstiintoisenkinapokalyptiikalleominaisenpiirteen,todellisuudenhahmottamisenkaksitasoisena,
vertikaalisessamielessädualistisena.Matteuksellahistoriantapahtumissa oli pohjimmiltaan kyse Jumalan ohjaamasta eskatologisesta kehityskulusta. Suomen vapaussota kuvissa tulkitsi, etteiVarkauden taistelussa
ollut kyse vain punaisista ja valkoisista vaan metafyysisestä kohtalosta.
Tämäkaksitasoisuusonkuvatekstissätärkeää,koskasiinähalutaanhäivyttäävalkoistenroolikiusallisiksimuuttuneissatapahtumissa.Samalla
miekkalauselmalla voitiin osoittaa, ketkä olivat Korkeamman Voiman
vihollisia.Tuomioolikohdannutpunaisia,eivalkoisia,jotkaLeppävirrankirkostaotetussakuvassaesitettiintemppelinpuhdistajiksi.Miekkalauselmanapokalyptinenviretarjosimahdollisuudenuskonnollisenkin
vastakohdan luomiseen ja Suomen vapaussota kuvissa -teoksen tekijät
hyödynsivätsitä.
Miten nämä raamatulliset ainekset ovat sitten vaikuttaneet Suomen
vapaussotakuvissa-kirjankautta?Täsmällinenvastausedellyttäisikirjan
reseptionjaennenkaikkeatutkittavanaolevankuvatekstinreseptiontuntemista.Tällälinjallaaineistojääkuitenkinvähäiseksi.76Koskakuvateksti
kuitenkin–kutenreseptiohistoriallinenanalyysiosoitti–palvelipyrkimystävaientaatapahtumistanoussuttakritiikkiäjapuhdistaavalkoisten
mainetta,semyösepäilemättäsaimyötämielisissälukijoissatätäaikaan.
AinakinHeikkiYlikankaanmukaanvalkoistentekemiäteloituksiaonainaomaanaikaammeastipyrittysalailemaanja,josseeioleollutmahdollista, oikeuttamaan.77 Nämä tendenssit ovat Suomen vapaussota kuvissa
-teoksenVarkaus-kuvasarjassaselvästinähtävissä.Teoseikerroteloituksista,muttasejokatiesitapahtuneesta,sairaamatunlauseellavahvistetun
oikeutuksentapahtuneelle.

75 Viimeiseentuomioonvoitiinviitatamyössotahistorioissa(Stenij1928,205–228).
76 AinoalieneeedellämainittuAhdon(1993,240)toteamussiitä,”mitenmuuttumattominaVarkaudentaistelunvihatelivätvielä1930-luvulla”.
77 Ylikangas2003,521–524.
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Miekkalauselmaeiolesyynäteloitustensalailuunjaoikeuttamiseen.
Syyttällaiseentoimintaanolivatmuualla.Eikuitenkaanvoidasanoa,että
miekkalauselmanideologiaolisiollutkuvatekstissämerkityksetön.TekstinkirjoittajatjättivätluonnollisestipoisosanMatteuksenalkuperäisistäintentioista,muttaseaines,mikäjäijäljelle,oliPaavalinesivaltateologiallatulkittunakäyttökelpoista.Tämänaineksenkuvatekstinkirjoittajat
arvelivat vaikuttavan lukijaan haluamallaan tavalla – ilmeisesti menestyksellä.

Talioperiaatevalkoisessajapunaisessakirjallisuudessa
Miekkalauselmaeiollutainoatalioperiaatettailmentänytraamatunlause,
jotaideologisessataistelussakäytettiin.Kutenluvunalussaesitettiin,talioperiaatepulpahtaaesiinVanhantestamentinalustaUudentestamentin
loppuun.SeesiintyysekäjulkisenoikeudenkäytönohjenuoranaettäJumalanrangaistuksenmittarinataiyleisenäelämänviisautena.Lukuisissa
muunnelmissaan se tarjoaa runsaan aineiston, joka on jo lähtökohdissaan avoin eri suuntaan meneville tulkinnoille. Talioperiaate löysi eri
muodoissaantiensäniinvalkoisiinkuinpunaisiinkinteksteihin.Senvalossavalkoinenkurinpalautusvoitiinymmärtäätaijopaoikeuttaa,mutta
myös tuomita; se tarjosi pyhyyden sädekehää kostolle ja uuden vallankumouksentoiveille,muttamyöspasiﬁsmille.JosPaavalinesivaltaopetuksen tulkinta näyttäytyi varsin yksiääniseltä, talioperiaatteen tulkinta
oli selvästi moniäänistä. Tätä edesauttoi se, että monet talioperiaatetta
ilmentävät lauseet olivat tarttuneet suomenkieleen lentäviksi lauseiksi,
jotkaolihelppoistuttaamitäerilaisimpiinyhteyksiin.TulkintojenkirjolleolikuitenkinkiitollinenlähtökohtajoRaamatussaitsessään.
KaininjaAbelintarinaveljessurmastajatalioperiaatettailmentävästä
verivelastanouseevarsinkeskeisellätavallaesiin–eikävähitenMannerheimilla.Muutamatlentävinälauseinakulkeneetvanha-jauusitestamentilliset sanonnat toistuvat eri yhteyksissä, mutta raamatullinen tausta
näyttääuseinantaneenniilleerityistäpainoarvoaideologisessataistelussa.Useissatapauksissakirjoittajatpyrkivättalioperiaatteenavullaleimaamaanvastustajanrikolliseksijaoikeuttamaanomatvastatoimet.Tällöin
talioperiaatteenpasiﬁstinentulkintasaattaaosoittautuahankalaksijajoudutaankäymäänkeskusteluaperiaatteentulkinnastajasoveltamisesta.
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KainjaAbel:veljessurmajaveljessota
HiljaHaahdenromaanissaTodistajaesiintyykiivasvalkoinen,Olli,joka
kotikaupunkiinsa palatessaan tapaa pappislankonsa punaisten surmaamana.Olliolisodassa”nähnytjakuullutkamalia:raadeltujaruumiitaoli
löydetty,petomaisiajulmuuksiatodettu.Silloinhänolivannonutkostoa,
janyttuliankarasyylisää.---Hänolihankkivatuomionrikollisille.”Ollilaittaakenttäoikeudentoimeen.”Marttyyrienverihuutaamaasta.Rangaistuksenjaoikeudenpäiväontullut.Parikymmentävankiakuljetettiin
vartioituinakaupungistaulos.Kuuluietäisiälaukauksia.”78
Romaanissa ajatus kenttäoikeudesta on kytköksissä raamatulliseen
talioperiaatteeseen Kain jaAbel -tarinassa, jossa Jumala kysyy Kainilta:
”Etkökuule,kuinkaveljesiverihuutaaminullemaasta?”(1.Moos.4:10.)
TämäraamatunkohtaonassosioitunutJohanneksenilmestyksenvisioon
marttyyreista: Jumalan sanan ja todistuksen (marturi/an) tähden surmatuthuutavatkostoa(Ilm.6:9–10).Kokonaisuuttaonvielävahvistettu
viittauksella”rangaistuksenjaoikeudenpäivään”.Ilmaustaeisellaisenaan
löydyRaamatusta,muttasenaihejasynonyymisensanaparinkäyttöliittävät ilmauksen niin sanottuun Herran päivään.79 Vanhan testamentin
profeetoilla Herran päivä tarkoittaa Jumalan tuomion päivää, jolloin
syntiin langenneita kansoja rangaistaan.80 Esimerkiksi Sefanjan kirjassa
puhutaanHerranpäivästäuseillasynonyymisillasanapareilla:
Ettekökuulepauhua–nytonHerranpäivä!Rohkeasoturikinhuutaa
pelosta.Sepäiväonvihanpäivä,hädänjaahdistuksenpäivä,onnettomuudenjahävityksenpäivä,pimeydenjasynkeydenpäivä,pilven
jasumunpäivä,pasuunanäänenjasotahuudonpäivä.Sevyöryyvarustettujakaupunkejavastaan,korkeitatornejavastaan.Minäpainan
ihmiset ahtaalle, he harhailevat kuin sokeat. Minua vastaan he ovat
tehneetsyntiä,siksiheidänvertaanvuodatetaan,sevaluuvirtanaan
maahan.(Sef.1:14–17;vrt.esim.Jes.13;Jer.46:7–10;Hes.30;Aam.5:18–
20.)
NousevaapokalyptiikkanäkyySefanjankirjassasiten,ettäalunperinJerusalemille osoitettu uhka Herran päivästä on täydennetty koskemaan

78 Haahti1921,265–266.
79 Synonyymisestasanaparistavanhatestamentillisenatyylipiirteenä:Riekkinen&Veijola1986,
158.
80 VonRad&Delling1935,946–949.



Talioperiaatevalkoisessajapunaisessakirjallisuudessa

147

koko maailmaa.81 Herran päivän universaali tulkinta muuntui Uudessa
testamentissaniin,ettäsiitätuliKristuksenpaluunjakokomaailmaneskatologisen tuomion päivä (esim. 1. Kor. 5:5; 1. Tess. 5:2; 2. Piet. 3:10).82
Haahdenkirjassa”rangaistuksenjaoikeudenpäivä”eitietenkääntarkoita
eskatologisentuomionpäivää,muttaraamatulliseentapaansetuoankarantuomionrikollisille.RomaanihenkilöOllinäkeeedessäänapokalyptiikalle ominaisella mustavalkoisuudella vain pahoja ja hyviä, ja edellisille”hänolihankkivatuomion”talioperiaatteenedellyttämällätavalla.
Haahdelle, joka kaipasi sovintoa ja anteeksiantoa, tämä ajatusmalli oli
ongelma.83
Haahden kuvaama apokalyptisesti värittynyt Kain ja Abel -tulkinta
talioperiaatteineen ei noussut vain uskonnollismielisen kirjailijan mielenmaailmasta.SodanaikanamyösMannerheimhyödynsisamaakuvastoa.Maaliskuunpuolivälissä,Tampereenhyökkäysliikkeenalkaessa,hän
antoierittäinvoimakassävyisenjulistuksenhyökkäysjoukoille:
Hetki on tullut, jota koko kansa odottaa. Etelä-Suomessa nälkäänäkevät ja kidutetut veljemme ja sisaremme kiinnittävät viimeisen
toivonsaTeihin;murhattujenkansalaistensilvotutruumiitjapoltettujenkylienrauniothuutavattaivaaseenastikostoamaanpettureille!
  Murtakaa kaikki esteet! Eteenpäin valkoisen Suomen valkoinenarmeija!
  




   Mannerheim84
Viittaussiihen,mitensilvotutruumiitjakylienrauniot”huutavattaivaaseenastikostoa”,muodostaakytkennänKaininjaAbelintarinaan.Jaakko
Paavolainen otaksuu, että jyrkkien sanankäänteiden taustalla heijastuu
kauhukuvasto punaisesta terrorista. Sille oli tietysti jossain määrin totuuspohjaa,silläpunainenterrorikukoistinimenomaansodanalussa.85
Paavolainenkuitenkinepäilee,ettäjulistuksenkiivaansävyntaustallaoli
aivankonkreettinenyksittäistapaus.Hiemanennenjulistuksenantamista
MannerheimolipyytänyttarkastuspöytäkirjojaMäntyharjullasurmattujenvalkoistenruumiista.Vaikkapöytäkirjateivätvastanneetkaankauhu-
ja kidutuskuvaston pahimpia luomuksia, selvitys teräasein surmatuista

81
82
83
84
85

Kaiser1994,143–144.
Ks.esim.vonRad&Delling954–956;Morris1991,150–151.
Aro-Heinilä2005,163.
Käskynsanamuoto:Ignatius1918,40;Ignatius&Soikkeli1925,80.
Toinenpunaisenterrorinhuippusijoittuusodanlopulle(Tikka2004b,104–105).
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vainajistaeiollutkovinvaloisaaluettavaa.86Tuorekirjallinenesikuvakin
olitarjolla.LauriPohjanpäärunoili26.2.1918päivätyssä”Sotarukouksessa”:
Kutsuivatmeitä
isänmaankuolemanuhka,
suitsevatrauniot,
rakkaittenkotientuhka,
veljeimmeveri,
huutavataivastavasten,
raiskatutruumiit,
kyyneletäitienlasten.87

Mannerheiminjulistuksessapuhutaankostosta,jokaverivelkaopinmukaisesti voidaan hyvin nähdä Kain ja Abel -tarinassa. HeikkiYlikangas
arvelee, että kostoa uhkuva julistus ja toiset vastaavanlaiset julistukset
antoivatvirallisensytykkeenhyökkäysliikkeenaikanayleistyneellevankienampumisille.Toimintariistäytyisiinämäärinkäsistä,ettälopultasitä
pyrittiinrajoittamaan–varsinheikointuloksin.88
TampereenvaltauksenjälkeenilmestynytAamulehtiyrittikaunistellaMannerheiminjulistusta.Todettuaan,ettäpunaisten”petomaisuudet”
– artikkelissa esitellään ensin kauhutarinoita – huutavat taivaaseen asti
kostoa, lehti alkaakin yllättäen rauhoitella:”Mutta jääköön kosto pois,
sillä se ei kuulu ihmisille. Tapahtukoon laillisen tutkinnon ja tuomion
nojallaoikeudenmukainenrangaistus.”89Aamulehdennäkemyksessäon
kaikujaPaavalilta,jonkamukaankostoeikuuluihmisille.VainJumalallaonsiihenoikeus(Room.12:19).90TämäeiPaavalillakaantarkoitaluopumistarangaistuksesta,jonkatoimeenpaneeesivalta,eiyksityishenkilö
(Room. 13:1–7). Aamulehti näyttää laillisuusideologialla höystäen edel-

86
87
88
89
90

Paavolainen1967,87.Pöytäkirjansisällöstä:Paavolainen1966,259.
Pohjanpää1920,14.
Ylikangas2003,84,522.
Aamulehti8.4.1918.
KR1992kääntäävältellensanoja”kostaa”ja”kosto”:”Älkääottakooikeuttaomiinkäsiinne
(e(autou\j e)kdikou=ntej),rakkaatystävät,vaanantakaaJumalanosoittaavihansa.Onhankirjoitettu:‘Minunontuomio(e)kdi/khsij),minämaksantekojenmukaan’.”Aiemmissakäännöksissäkielletäänkostamastaja”tuomiokin”on”kosto”,jollaiseksiKR1992kääntääsanan
kohdassaHepr.10:30.Molemmissakohdissaonkysesamastavanhatestamentillisestalainauksesta(5.Moos.32:35LXX).Rankaisemisenjakostoneroonkielellisestijaajatuksellisesti
häilyvä(Schrenk1935;Goldstein1980).



Talioperiaatevalkoisessajapunaisessakirjallisuudessa

149

lyttävänPaavalinkaksijakoistaajattelua,jokaluterilaisenregimenttiopin
kauttaolisaanutSuomessaerityistäkantavuutta.
Mannerheiminraamatullisenvoimakasjulistusheijastuumyössenaatin toukokuussa 1918 antamassa rukouspäiväjulistuksessa. Aamulehden
tapaanmyössenaattipitikostovaatimuksiasopimattomina.Tälläkertaa
kostostayksinkertaisestivaiettiin,muttatilalleastuuapokalyptinenvastakohtaisuusvalonjapimeydensekävalheenjatotuudenvälille:
HävityksenjamurhankauhutovatkohdanneetSuomea.Veljienveri
veljienvuodattamanahuutaameidänmaastamme.Suitsevatrauniot
javerisetsilvotutruumiitmerkitsevätsitätietä,jotaturmaonkulkenut.Jumalanpyhäköitäkääneiolesäästetty:monetniistäovatpoltetut,toisethäväistyt.Useatniistämiehistä,joidentehtävänäonollut
Jumalansananjulistaminen,ovatsurmatut,jotkutmitäkauhistuttavimmallatavalla.

Pimeydenjavalheenvallatovattämänturmionaikaansaaneet.91
SotaaseuranneenavuonnajulkaistuteosPorinrykmenttivapaussodassa
niin ikään varioi Mannerheimin hyökkäyskäskyn sanoja murhautuista ihmisistä ja poltetuista rakennuksista: ”Valtava kansanaalto nousee
PohjanmaanlakeuksillajaKarjalansaloillavyöryenetelääkohden,missä
maansa petturit ja murhaajat raivosivat saastuttaen itsensä viattomien
ihmistenverelläjailkkuenpoltettujenkotienraunioilla.”92Kirjoittajapuhuunytsaastumisesta,jollaMooseksenlaissaperusteltiintalioperiaatetta.
Mooseksenlainmukaanverisaastuttaamaanjasenpuhdistaavainsurmaajanveri(4.Moos.35:34).Porinrykmentinhistoriikissakirjoittajaei
kuitenkaanperustelesaastumisajatuksellarangaistusta.Mooseksenlaista
poiketenverieisaastutamaatavaanmurhaajanitsensä(vrt.Matt.15:18–
20). Saastuminen ilmeisesti vain vahvistaa punaisia kohtaan tunnettua
torjuntaa: jos vihollinen on saastainen, on häntä vastaan taistelu entistä perustellumpaa.93 Saastuminen tukee kirjan maalaamaa vastakohtaa,
jonkamukaanyhteiskuntaasuojelevatjalainturvassatoimivatvalkoiset
eivätvoineetalistua”veriseenanarkiaan”ja”aasialaisennaapurinhävittäväänmyllerrykseen”.Näinraamatullinensaastaisuuspalveleevalkois-

91 Suomenasetuskokoelmavuodelta1918,nro79.Vrt.rukouspäivätekstinselitysTeologisessaaikakauskirjassa(Sjöstedt1918,99–100).
92 Saarenheimo1919,23.
93 Vrt.Chirot&McCauley2008,96–97.
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ten sodankäynnin oikeutusta – ja epäilemättä rangaistustenkin, vaikka
niistäkirjoittajavaikenee.
Raamatullinen kielikuva taivaaseen asti huutavasta verestä esiintyy
myöspunaisessakirjallisuudessa.Kostoatietenkinhuutaapunaistenveri:
”Nythuutaaseteloitettujenviatonveri,”minkäseurauksena”Mannerheimit” joutuvat hautaan.”Niiden hautojen yllä tulee kohoamaan aina
kansansynkkäkirous.”94Viattomanverensanomansaattoiilmaistamyös
hieman seestyneemmin: ”Veljiemme viaton veri kasvattakoon meissä
uuttauskoavaloisampaantulevaisuuteenjaantakoonvoimaasensaavuttamiseen.”95”Usko” ja siunausformulaa (vrt.”Herra siunatkoon teitä ja
varjelkoon...”) muistuttava muotoilu liittävät ilmauksen raamatulliseen
kieleen.Lisäksisiinäpuhutaan”viattomastaverestä”,jokaontavallinen
raamatullinenilmauskielletyllesurmateolle(esim.1.Sam.19:5;Ps.106:38;
Jer.22:17).ErityisenkuuluisaksiilmauksenviattomastaverestälieneetehnytMatteuksenevankeliumi,jossaseviittaaJeesuksenkuolemaan(Matt.
27:4). Toisin kuin Vanhan testamentin Kain ja Abel -kertomus, Mat-
teuksenevankeliumiliittääilmaukseneksplisiittisestimyösAbeliin(Matt.
23:35).KaininjaAbelintarinaanliitettyajatusviattomastaverestäonlähtökohtanaSääksmäenpunaistenmuistoteoksessaesiintyvälleerikoiselle
maininnalle.AnnaTuomisto-nimisenvainajankohdallatodetaan:
Synt. v. 1901. Murhattu 1 p:vä toukok. v. 1918 Hauholla jossa yli 30
Valkeakoskennaistajoutuivalkoistenkäsiin.Nämäkuljettivatheidät
eräällesuolle,jonneampuivatkaikki.Vielä4vuottatämänjälkeenei
sillepaikallekasvanutruohoaeikäsammalta,siksipaljonolimaasaanutviatontaverta.96
Hauhonteloituspaikkaanliitettyuskomustarinahyödyntäätraditionaalistailmausta”viatonveri”jaliittääsenVanhantestamentinmainintaan,
jonkamukaanAbelinveritekimaanhedelmättömäksi(1.Moos.4:12;vrt.
2.Sam.21:1).Naistenverentakiateloituspaikallaeikasvaedesruohotai
sammal.Vereneitälläkertaasanotahuutavankostoa,muttaseosoittaa
ihmeellisellätavallatapahtuneenvääryyden.Lukijajätetäänmiettimään,

94 Henkipatto1919,70–71;vrt.164.
95 Vankinavalkoisenvallan44.
96 Nieminen1923,14.Joukkoteloitusontodellatapahtunut(Paavolainen1967,201–203;Peltonen
2003,230).Teloitus-jahautapaikallaolevan,1948pystytetynmuistomerkinmukaanvainajia
on36.Anttosen(2009,69)mukaanvainajistakorkeintaan29oliValkeakoskennaiskaartilaista,joidenlisäksihaudassasaattaaollamuitakin.
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onko kostoon aihetta. Samaa veren takia kirotun maan teemaa käyttää
JussiLonkainenpunaistenhautojakuvaavassarunossaan:
Mäkuulenhaudoistannetuskanhuokauksen,
onniidenylläveljesvihanmiekka,
maatämäpovellansakantaakirouksen,
onKaininuhrinnauttinutsenhiekka.97

Maasta huutavasta verestä puhuttiin eduskunnassakin.98Voimakkaat ja
tunteisiinvetoavatilmauksetviattomastaverestäjataivaaseenastikostoa
huutavistarikoksistaovathelpostiymmärrettäviäilman,ettälukijatunteeniidenraamatullistalähtökohtaa.KunLonkainensamaistaavalkoiset
Kainiin,hänajatteleelukijoidentuntevanRaamatuntarinanjatajuavan,
ettävalkoisetovatveljessurmaajia.MyösMannerheimkäyttitätätarinaa
niin,ettäolettivastaanottajientuntevansensisällön.MuttahäneitietenkäänantanutKaininrooliavalkoisille.VieraillessaanKarjalanrintamalla
helmikuunloppupuolellaratsumestariHannesIgnatiuspiti–ilmeisestiMannerheiminpuutteellisenkielitaidontakia99–ylipäällikönnimissä
puheen,jonkaalkutervehdyskytkiveljessodanjaRaamatunarkkityyppisenveljesmurhan:”SaapuessaniKarjalanrintamalletervehdinurhoollisiakarjalaisia,jotkaniinmiehuullisestiovattaistelleetLenininroistojaja
heidänkurjiakätyreitäänvastaan,miehiävastaan,jotkaKaininmerkki
otsallahyökkäävätomienveljiensäkimppuun.”100
PuheessapunaisetassosioidaanKainiinjaheidäntaistelunsamoraalinenluonnetuleenäinmääriteltyä.RaamatustaonsuoraanlainattuKaininmerkki(1.Moos.4:15),jokavuonna1918saattoiassosioituavallankumouksellistenkäyttämäänpunaiseentunnukseen.Tavallisestitunnus
kiinnitettiinhihaan,muttatoisinaanmyöspäähineeseen.MainintaKaininmerkistävoidaankuitenkinymmärtäämyöspuhtaastisymbolisena
määrittelynäpunaistenteoille.Raamatunkertomuksessamerkintarkoitusonselvä:sesuojeleeKainiaverikostolta.Tällainenajatuseitietenkään
sovi puheeseen, jossa Mannerheim päinvastoin vakuuttaa,”etten pane

97 Kärsimystenteiltä66.
98 KansanedustajaVilhelmJoukahaisenjaVäinöHuplinpuheenvuorot(Valtiopäivät1919,Pöytäkirjat,296,1538[2.5.ja28.11.1919]).Edellinensiteeraavallankumoukseenkehottavaalentolehtistä,jälkimmäinenonsyytösporvareille.
99 Mannerheiminsuomenkielestätuohonaikaan:ks.esim.Hämäläinen1978,68,72.Ignatiuksen
osuuspuheenmuotoilussaonilmeisestimerkittävä(Pohjanpää1987,39,41).
100 Puhekokonaisuudessaan:Ignatius1918,38–39.
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miekkaanituppeen”ennenkuinjärjestysonpalautettuja”viimeinenLenininsoturijahuligaani”onkarkotettuSuomestajaVienanKarjalasta.101
PunaistenkohdallaKaininmerkkieisuojeleheitävaankorostaaheidän
rikollisuuttaan.102SeonjohyökätessäheidänotsallaantoisinkuinRaamatunkertomuksessa,jossaKainsaamerkinvastasurmanjälkeen–turvakseen.
MannerheiminpuheKaininmerkistäliittyyyleiseenkansanomaiseen
tulkintaan,jonkamukaanmerkkionnimenomaanmurhaajanmerkki.103
Tähäntraditioonliittyymyösmerkinluonne:seonjonkinlainennäkyvä
tunnusotsassa.KainjaAbel-kertomuseimainitsemitäänmerkin(twO))
luonteestataipaikasta.Erilaisiaarvauksiaontokiriittänyt.104Periaatteessa
merkkivoisitarkoittaavaikkapajotakinluonnonilmiötä,jonkaajatellaan
vahvistavan Jumalan edeltävät sanat. Esimerkiksi Nooa saa sateenkaarenmerkiksi(twO))liitostaJumalankanssa(1.Moos.9:12–17).105MuuallaRaamatussatokitunnetaanerilaisetotsamerkit,jotkauseinosoittavat
Jumalalle omistautumista.106 Hesekielin mainitsemalla X-merkillä on
Kainin merkille analoginen suojelutarkoitus (Hes. 9:4,6).107 Sen toisintona Johanneksen Ilmestyksessä on pelastettujen otsassa sinetti (Ilm.
7:3;9:4)taipyhänimi(Ilm.14:1;22:4)janäidenirvokkaanavastineena
pedonmerkki,jotakannetaanotsassataikädessä(Ilm.13:16–17;14:9–11;
15:2;16:2;19:20).108MannerheiminpuheessaKaininmerkkionmuuttunut
suojelumerkistälikimainpedonmerkiksi,jokasymboloisidonnaisuutta
vääryydelle–siisantautumista”Lenininroistojen”kätyreiksi.
MannerheiminpuhetulkitseeKainjaAbel-tarinaamustavalkoisena
roisto-pyhimys-kertomuksena.Tarinaitsevälttäätällaistaasetelmaa:luki-

101 Ilmaus”ettenpanemiekkaanituppeen”voisiperiaatteessaollakaikukohdastaMatt.26:52.
Aikakaudenraamatunkäännökset(toisinkuinKR1992)ovatsanastollisestivarsinkaukana
siitäjatällainenkytkentäolisiideologisestivarsinhankala(Huttunen2008,233–234).
102 Rikollisentunnukseksionmerkkiymmärrettävämyös,kunsosialistijohdonsanotaanhalunneentyöväentaistelevan”Kaininmerkkiotsalla”(Punainenterrori,6).Samaantapaanmyös
Laine1937,114–115,119.
103 Puukko1952,24.
104 Westermann1974,424–427;Peels2009,30–32.
105 Westermann1974,425;Wenham1987,109.
106 Tunnetuimpia lienevät juutalaisilla edelleen käytössä olevat niin sanotut teﬁllin-kotelot
(5.Moos.6:8;11:18),jotkakiinnitetäänotsaantaikäteenjajoissakannetaankatkelmiaMooseksenlaista(Veijola2004,180–181).Ylipapillisessapäähineessäolipuolestaanruusuke”Herrallepyhitetty”-teksteineen(2.Moos.28:36;39:30).
107 Varsinaisestikysymysonhepreanaakkostonviimeisestäkirjaimestat,jokaaiemminkirjoitettiinX.Merkilläeilienemitäänsymboliarvoa.HelpostikirjoitettavanaXvainerottaasäästettäväthenkilöttuhottavista.(Greenberg1983,177.)
108 Aune1998,767–768.Vrt.Salomonpsalmit15:6–9,jossaonkaksierilaistamerkkiä.



Talioperiaatevalkoisessajapunaisessakirjallisuudessa

153

japannaansamaistumaanKaininhätäänrikoksenpaljastuessa,jaJumala
suojeleesurmaajaamerkillään.Onselvää,ettäMannerheiminpuheessa
mustavalkoinen asetelma nousi sotatilanteen synnyttämän vastakohtaisuuden vaatimuksista. Hän ei kuitenkaan keksinyt tarinaan tätä asetelmaavaanainoastaansovittisensotatilanteeseen.Jopuheenassosiaatio
pedon merkkiin vihjaa, että taustalla on apokalyptinen perusrakenne.
Apokalyptiikka ruokki mustavalkoistumista jakamalla ihmiset Jumalan
jaPaholaisenlapsiin,jatämäjättijälkensämyösUuteentestamenttiinja
sennäkemyksiinKainistajaAbelista.
Tästäkäyilmi,ketkäovatJumalan,ketkäPaholaisenlapsia:se,joka
eiteeJumalantahtoa,eioleJumalasta,eisiismyöskäänse,jokaeirakastaveljeään.Tämäonsesanoma,jonkatealustaalkaenolettekuulleet:meidäntuleerakastaatoisiamme.Meemmesaaollasellaisiakuin
Kain, Pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän?
Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä
teotoikeita.(1.Joh.3:10–12.)
1. Johanneksen kirjeen Kain-tulkinnan taustalla on varhaisjuutalainen
tulkintaperinne, jossa Kainista oli kehittynyt arkkityyppinen murhaaja
ja jonka jumalasuhde oli perustavanlaatuisesti vääristynyt (esim. Viis.
10:3).109Kaininkaltaistenrakkaudettomienmurhaajienkohtaloonselvä:
heeivätoleosallisiaelämästä(1.Joh.3:15).JuudaksenkirjeessäKainon
raamatullinenesimerkkiharhaoppisista,”joilleikuisiksiajoiksionvarattunasynkinpimeys”jaJumalanrangaistus(Juud.11–15).Varhaiskristillisetapokalyptikoteivättietenkääntarkoittaneet,ettäJumalanvastustajat
pitäisisurmata,muttaasennemaailmaoliselvä.Rakkaus,jota1.Johanneksen kirje niin painokkaasti julistaa, on samanmielisten kristittyjen
veljesrakkautta – kristittyjä vihaavaa maailmaa ei pidä rakastaa (1. Joh.
2:15;3:13–14).110
Uudessa testamentissa ei oteta askelta suoranaiseen maailman vihaamiseen puhumattakaan konkreettisesta väkivallasta Paholaisen lapsia kohtaan. Myöhemmille tulkitsijoille tämä askel ei kuitenkaan aina
oleollutmahdoton.111Tämänäkyimyös1918,jolloinvanhabeckiläinen
teologiaeskatologisinepainotuksineenvieläleimasiosaakirkollisistanä109 Klauck1991,204–205.
110 Klauck(1989)katsoo,ettäjohannekselaisessarakkaudessavoidaannähdäseurakunnanulkopuolellekinheijastuviapositiivisiatendenssejä–muttavaivoin.Siksiyleiskuvaeimuutu.
111 Ks.esim.Jewett&Lawrence2003;Merenlahti2005,400–402;Räisänen2009,157–158.
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kemyksistä.SavonlinnanpiispaO.I.CollianderkatsoipunaistenjavalkoistenvälisensodanAntikristuksenjaHerranväliseksi.Mannerheimille
hänkirjoitti,ettäkapinallisjohtajat,julmuuksiinsyyllistyneetjanaispunakaartilaisetonammuttava.Lisäksisaksalaistensaamatsotavangitpitää
toimittaaSaksaanpakkotyöhönjalopuiltakapinallisiltaolisiteloituksen
uhallaotettavauskollisuudenvala.CollianderinmukaantoimenpiteetperustuivatRaamattuun.112
Arkkipiispa Gustaf Johanssonin mielestä punavankien puolesta ei
sopinut rukoilla jumalanpalveluksissa: heidän takiaan maan yllä lepäsi
nytverivelkajaseolisisovitettavaankarinrangaistuksin.KantansaperusteeksiarkkipiispavetosimuunmuassaKaininjaAbelintarinaan.113Piispojenajatteluntaustallahäilyneeesivaltaopetus,jonkamukaanesivallalle
”Kainien”surmaaminenolioikeutettua.PunaisenvallanaikanaHelsingissäsalaalevitettyvalkoistenlentolehtinenselitti”Kainien”surmaamista
juuritästänäkökulmasta:”Suomenkansallinenesivalta,joltaVenäjäoli
riistänyt miekan, on takonut itselleen uuden, ja sen iskut, eduskunnan
valtaapuoltavanvalkoisenarmeijaniskut,tähtäävätKaininmerkkiinpunaisenmiehenotsassa.”114
Mannerheimin lausumat hengittivät samaa esivaltateologialla vahvistettua apokalyptista mielikuvamaailmaa, mutta beckiläinen teologia
tuskinleimasihänenajatuksiaan.MustavalkoinentulkintaKainjaAbel
-tarinastaoliluettavissasuoraanUudestatestamentistajasellaisenaseoli
kauttakristikunnanhistorianmuokannutlukijoidenmieliävaihtelevista
teologisista virtauksista riippumatta. Mannerheimilla Kain ja Abel -tarinan kristillinen tulkintaperinne palveli aivan konkreettisia tarkoituksia.Kuvauspunaisista,jotkaKaininmerkkiotsallahyökkäävätveljiensä
kimppuun,onlaadittukohottamaanvalkoistentaistelutahtoa:miekkaa
eilaitetatuppeenennenkuinviimeinenkin”Kain”onlyötySuomestaja
Vienasta.Kuvaavaaon,ettäilmaisulla”armolahja”(esim.Room.6:23)kuvataantorjuttavaasuhdettaLeniniin.Puheenideologiaaneivätsopineet
nekäsitteet,jotkaliittyvätraamatulliseenarmonjarauhandiskurssiin.115
Merkki,jokaRaamatuntarinassasuojelikantajaansatalioperiaatteen
edellyttämältä surmalta, muuttui apokalyptisessa mielikuvamaailmassa
vastakohdakseen–merkiksisiitä,kehenväkivaltapitäisikohdistaa.Täl-

112
113
114
115

Toiviainen2005,228–229.
Toiviainen2005,238.
Totuudensanoja22.
SamaantapaanpuhuiprofessoriKustaviGrotenfelt(1918,182):”armolahjaeiolekansalleonneksi”.
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laisenaseesiintyymyösHenkipatoneliKössiKaatranromaanissaPunaisetjavalkoiset.KirjoittajansympatiaonpunaisiinliittyneenHanneksen
puolella.Yllättäen Hannes tapaa taistelussa veljensä, joka luokkapetturinaoliastunutvalkoiseenarmeijaan.Hannessurmaahänet.”Kauhuja
tuskavääristikuolevanjääkärinmuutenkininhottavatpiirteetjaKainin
leimanairvistiverenvärjäämä,lapsuudenaikainenarpitämänposkessa.”116Kaininleimaosoitti,kukaolirikollisenaansainnutkuoleman.Veljessurmaa paheksuva Raamatun kertomus oli muuttunut veljessurman
oikeutukseksi.
MannerheiminjaHenkipatonajattelueioleenääkaukanatalioperiaatteesta:väkivaltaisetpetturitansaitsevattullakohdelluksiniinkuinhe
ovatkohdelleetoikeamielisiä.TampereenhyökkäysliikkeenaluksiannettuMannerheiminjulistusontässäsuhteessatäysinyksiselitteinen:murhattujensilvotutruumiitjapoltettujenkylienrauniothuutavatkostoa.

Satokylvöstäjamittamitasta
”Nytjoniitetäänmyrskyä”,totesivatentisetsosialidemokraattisenpuolueenkansanedustajatV.BlomqvistjaO.PiisinenTampereenvaltausliikkeenaikana.Heolivatirtisanoutuneetvallankumouksestajakirjoittivat
valkoistenlevittämässäkirjasessakapinaavastaan.BlomqvistinjaPiisisenmielestäpunakaartienaseistamistaoliperusteltuvalheellisinväittein
porvaristonaseistautumisesta.Heidänmukaansapropagandakuitenkin
osoittautuikaksiteräiseksimiekaksi,kunsuuretvenäläisvaruskunnatsuojeluskuntienluulotellunasemahdinpelossaantoivatriisuaitsensäaseista.
Valkoisetsaivatnäinaseitajanekoituvatkapinallistentuhoksi:
Näinkuluiaikaajaasemamuuttui,niinettähe[puoluejohto]huutamastaan‘lahtariaseistautumisesta’ovatnytsaaneettositekemisen.Nyt
joniitetäänmyrskyä.Kaikentodennäköisyydenmukaanonsemyrsky
yltynytniinvoimakkaaksi,etteisenlopputuloksiakaanoleenäävaikea
arvata.Punakaartilaissosialisminkohtaloonmäärätty,sitäeienääkukaanvoineauttaa.117
Sodankuvaaminenmyrskyksionhelpostiymmärrettävää,muttamyrskynniittäminenonilmaisunaouto.KysymyksessäonkytkentäHoosean
116 Henkipatto1919,81.
117 Blomqvist&Piisinen1918,8.
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kirjaan:”Hekylvävättuulta,niittävätmyrskyä.”(Hoos.8:7.)Blomqvistja
Piisinenymmärtävätmyrskynvalkoistenvastatoimiksi,joidenlopputulosonjoselvä:valkoinenmyrskylakaiseepunaiset.Epäsuorastikirjoittajat tulevat samalla ilmaisseeksi, että valkoisten sodankäynti (”myrsky”)
on paljon voimakkaampaa ja rajumpaa kuin punaisten (”tuuli”). Syy
myrskynnostamisestaonkuitenkinpunaisilla:heniittävät,mitäkylvivät.IdeologisestiBlomqvistinjaPiisisenraamattukytkennässäonpaljon
samaakuinVarkaudentapahtumiakommentoivassaSuomenvapaussota
kuvissa-teoksenkuvatekstissä.Molemmissapunaisetsaavatkantaakseen
syyntuhostaan.Toisaaltaerokinonolemassa.Suomenvapaussotakuvissa
-teoksessavalkoistenrajutotteetmuodostuivatmoraaliseksiongelmaksi,
jota koetettiin talioperiaatteen avulla häivyttää. Blomqvistin ja Piisisen
tekstissäonvaikeampihavaita,ettäsiinähaluttaisiinpeitelläjaselitellä
joitakinvalkoistenmoraalisestikyseenalaisiatoimia.Kysymysonpikemminkin yleisemmästä selityksestä valkoisten sodankäynnille: punaiset
aloittivatsodanjavalkoisetvaintoimivatsenmukaisesti.
MoraalisenpohdinnanaikanäyttäätulleenvastasurmaamisentauottuajasilloinkinHooseankirjatarjosiperusteita.TampereenseudunkapinahistoriassaK.V.Kaukovaltaarvostelisosialistiensuhtautumistasotaa
edeltäneisiinlevottomuuksiin:”Eikukaankorottanutääntänsäanarkiaa
vastaan, kansalaisrauhan ja isänmaan yhteisen edun puolesta. Sosialistitkylvivättuultajaniittivätmyrskyä.”Hänjatkaa,ettätyöväenjohtajien
yllytyksestäseurasikapina,kuolemajavankileirikurjuus.”Kenenpäälle
lankee viattomien veri”, Kaukovalta kysyy raamatullisesti?118 Retorinen
kysymysvierittääpunaistenniskoillesyynkaikestasodanaikanatapahtuneestaikäänkuinvalkoistentoimintaolisiolluttäysinpakonsanelemaa.
Esimerkiksivankileirikurjuudestapuhuessaanhäneilainkaanpohdi,pakottikotyöväenjohtajienyllytystodellavalkoisettoteuttamaanvankeinhoidonniinkuinsetapahtui.Suomenvapaussotakuvissa-teoksentapaan
Kaukovalta häivyttää talioperiaatteen avulla valkoisten moraalisen vastuun. Samalla tavoin hän käyttää kytkentää Hoosean kirjaan toisenkin
kerran.Tällöinhänpuhuusodansaamastajulmastaluonteesta.Lähtökohtana Kaukovallan pohdinnalle on punaisten Kangasalan Suinulassa
tekemäjoukkomurha.119
118 Kaukovalta1921,45.Ilmaisuonselkeänraamatullinen,vaikkasilleeioletäsmällistävastinetta.
Viattomastaverestäonedelläollutpuhe.VerentuleminenjonkunpäälleontuttuilmaussyyllisyydelleesimerkiksiJeesuksenkärsimyshistoriasta(Matt.27:25).KR1776käyttääyleisesti
verbimuotoa”lankee”.
119 Suinulantapahtumista:Kaukovalta1921,70–89;Ylikangas2003,33–36;Myllyniemi2007,19–
25.Mukanaolleenvalkoisenmuistelma:Lindberg1921.
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Tämäjamyöhemminseuranneetmurhat,neeripaikkakunnillajuuri
nostivatsuuttumuksenpunakaartiakohtaanpohjattomaksi.Punaiset
eivätvoimilläänpuolustaaSuinulantapahtumia,eisillä,ettäsemuka
oli kosto porvarien töistä, ei sillä, että se oli välttämätön. Tällaisilla
teoillapunakaartialustapitäenkaivoiomaahautaansa,jaseonmitä
suurimmassamäärinvastuussasiitä,ettäsodankäyntitulisäälimättömäksijajulmaksi.Jokatuultakylvää,semyrskyäniittää.120
Kaukovalta selittää aivan suoraan, että punaiset olivat syyllisiä sodan
saamaan säälimättömään ja julmaan luonteeseen. Raamattukytkennän
avulla hän jopa epäsuorasti myöntää, että valkoisten toiminta oli tässä
suhteessa paljon voimakkaampaa, se oli myrskyä tuuleen verrattuna.
Taustallaonsetosiasia,ettäTampereenseudullajaerityisestiTampereella, joiden tapahtumia Kaukovalta selvittää, punainen terrori oli varsin
lievää.AinoastaanSuinulantapausolirajumpi,jasiitävalkoinenpropagandaottikinkaikenirti.121
Punajohtaja Jukka Rahja käytti sodan jälkeen samaa Hoosean lausettakuinhänenvalkoisetvastustajansa,muttauhatentietystivalkoisia.
Rahja muotoili lauseen omintakeisesti viitatessaan valkoisten toimeenpanemaankurinpalautukseen:”Porvaristo,jokaluulikylväneensätyyntä,
jättäneensäjälkeenhaudanhiljaisuuden–huomaakinedessäänjaaivan
läheisen tulevaisuuden olevan rajuilmaa, myrskyä, joka kykenee kaatamaan kylväjänsä.”122 Muuttamalla tuulen tyyneksi Rahja nostaa esiin
valkoistentavoitteidenjamenetelmienvälisenristiriidan.Kysymyssiitä,
kuka sodan aloitti, on jälleen tärkeä. Päinvastoin kuin hänen valkoiset
vastustajansa, Rahja väittää, että porvarit valmistautuivat ennen sotaa
nujertamaantyöväenliikkeenjasittemminsodassapyrkivätvaientamaan
sentäysin,”kylvämääntyyntä”.Sodanväkivaltaeikuitenkaanolluttyyneydenvaantuulenkylvämistä.Rahjaennakoimyrskyä,jokakoituuvalkoistentappioksi.
Onyllättävää,ettäkaikkikirjoittajatpuhuvatmyrskystä,vaikkakäytössä olleet raamatunkäännökset puhuivat säännöllisesti tuulispäästä
(KR 1776, käännösehdotus 1859).”Myrsky” tavoittaa aivan hyvin sanan
hpfw%sperusmerkityksen,jostaeiHooseantekstinasiayhteydessäoletarvettapoiketa.123Mahdollisestituulispääonmuuttunutmyrskyksijokir120
121
122
123

Kaukovalta1921,89.
Hoppu2008,60–61.
Suomentyöväenvallankumous1918145
Sananmerkityksestä:Beyse1986.RuotsalainenKR1703:”oväder”;KR1917:”storm”.
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kollisessaselitysperinteessäjasitäkautta”myrsky”ontarttunutkieleen
raamattupohjaisenasananlaskuna.SananlaskuunviittaajoKaukovallan
käyttämä yleistävä muoto:”Joka tuulta kylvää, se myrskyä niittää.” Itse
asiassasuomalaistenraamatunkäännöstenmukaanlauseonjoRaamatussasananlasku,jotaHooseankirjassaonkäytettykirjanomiintarkoitusperiin.Tämätuleenäkyviin,kunkohtaluetaanasiayhteydessään:
Israelasettaaitselleenkuninkaitavastoinminuntahtoani.Sevalitsee
virkamiehiäkysymättäneuvoaminulta.Hopeastaanjakullastaanse
tekee itselleen jumalankuvia omaksi tuhokseen. Hylkää sonnisi, Samaria!Minunvihanileimuaasinuavastaan.Etkösinäjovihdoinkin
perkaa pois tuollaista saastaa! Israelissa tuo sonni on valmistettu,
seppäsenontehnyt,eiseoleJumala.PirstaleiksilyödäänSamarian
sonni!Hekylvävättuulta,niittävätmyrskyä.Maastaeinouseversoja,
kylvöstäeikypsyviljaa.Josmaajotaintuottaakin,vieraatsyövätkaikensuihinsa.Israelonnielty!Seonkansojenjoukossakuinastia,jolla
kukaan ei tee mitään. Israel on käynyt yhtenäänAssyriassa, villiaasi
kulkeeomiateitään.Efraimostaaitselleenrakastajia.Vaikkaefraimilaiset hierovat kauppoja vieraiden valtojen kanssa, minä kerään yhteennämäkaikki.KaikkihejoutuvatAssyriankuninkaansorronalle
jahupenevatvähiin.(Hoos.8:4–10.)
Teksti ei ole syntynyt yhdellä kertaa, vaan siinä on eri ikäisiä kerrostumia.124Lopullisessamuodossaantekstiedellyttää,ettätuulenkylväminen
ja myrskyn niittäminen liittyvät epäjumalanpalvelukseen. Sonnikuva
viittaakanaanilaiseenuskontoon,jonkavastainenpolemiikkitunnetaan
parhaitenkultaisensonnin(aiemmissakäännöksissävasikan)tekemistä
kuvaavastakertomuksesta(2.Moos.32).125Tuulenkylväminentarkoittaisi
siisepäjumalanpalvelusta,jostaniitetäänmyrskynäJumalanrangaistus.
Kyseessäolisisiisperinerikoinenkolmikerroksinenmetaforinenrakenne.Lauselmanalkupuolella(kylvettävä)siemen,tuulijaepäjumalanpalvelus muodostavat metaforan eri kerrokset ja lauselman loppupuolella
(niitettävä)sato,myrskyjarangaistus.
Erikoinenmetaforinenrakenneonherättänytepäilyjä,ettäkokolauselmaolisitulkittuväärin.Itseasiassalokatiivinenhtfpfw%s(”myrskyyn”)

124 Kaiser1994,108–112.
125 SonninkuvastaosanakanaanilaistauskontoajasenvastaistapolemiikkiaRaamatussa:Houtman2000,620–627.



Talioperiaatevalkoisessajapunaisessakirjallisuudessa

159

onluontevastitulkittavissaniin,etteimyrskyoleniittämisenkohde.126Lisäksilauseestavoipuuttuaprepositioita,jotkaonlisättäväajatuksellisesti.
Tällöintekstivoitaisiinymmärtääesimerkiksi:”hekylvävättuuleen,muttaniittävätmyrskyyn.”Ajatuksenaonkylvötapa,jossasiemenetheitettiin
ilmaanniin,ettätuulilevittinetasaisestipellolle.Epäjumalanpalveluksen
takia Jumala kuitenkin rankaisee kansaa myrskyllä, joka tuhoaa sadon.
Tällainen tulkinta olisi nykyisessä asiayhteydessään täysin ymmärrettävä.127
Vaikkakäännöksiinomaksuttutulkintaolisikinväärä,eiselopultaole
johtanutsisällissotaakommentoineitatulkitsijoitaerityisemminharhaan.
Heovathyödyntäneettalioperiaatetta,jokalausumassajokatapauksessa
on:väärästätoiminnastaseuraarangaistus.Täysintoinenseikkaonse,ettälausumaonymmärrettyjuurinäinyleisessämuodossa.Tulkitsijoitaei
kiinnosta,ettäsevaroittaaepäjumalanpalveluksesta.Raamatunläpikäyvä
talioperiaateonsanelluttulkinnanohiyksittäisenraamatunjakeenasiayhteyden. Hoosean tekstistä luotua yleistävää tulkintaa on epäilemättä
edistänytse,ettäPaavaliesittäätalioperiaatteenkylvämiseenjaniittämiseenliittyvällälauselmalla”Mitäihminenkylvää,sitähänmyösniittää”
(Gal. 6:7). Piispa Collianderin mielestä tämä Paavalin jae osoittaa, että
kapinavankienarmahtaminenonJumalantahdonvastaista.Käsiteltyään
muutamia armahdusta vastustavia yleisiä näkökohtia, hän siirtyy raamattuperusteluun:
MuttaennenkaikkeasellainenamnestiiaonsuorastaanJumalanvanhurskasta tahtoa ja järjestystä vastaan rikkomista ja sen polkemista.
SilläJumalasanoo,ettämitäihminenkylvääsitähänenmyöskintäytyy niittää (Gal. 6: 7). Katuvaiselle syntiselle Hän kyllä antaa synnit
anteeksijaantaahänelleiankaikkisenelämän,muttaHäneivapauta
häntäsynninajallistenseuraustenkärsimisestä.128
Taustallahäälyyluterilainenregimenttioppi.Armojapelastuskuuluvat
hengelliselle alueelle ja jokainen pääsee niihin osalliseksi, mutta maal-

126 Tosinlokatiivipäätteelläeiainaolemitäänmerkitystä(Joüon&Muraoka1996,278–282).
127 Andersen & Freedman 1980, 496–497; Stuart 1987, 133.Vrt. Septuaginta:”He kylvivät, mitä
tuuli on turmellut, ja kylvöä odottaa tuho (a)nemo/fqora e)/speiran, kai\ h( katastrofh\
au)tw~n e)kde/cetai au)ta/).”Tekstipuhuuvaintuhoisastatuulesta,jonkaturmelemistatähkistä(vrt.1Moos.41:6,7,23–24,27LXX)eijääkylvettävää.HeprealaisentekstinmyrskyonSeptuagintassatuhotailoppu,sananmukaisestikatastroﬁ.Mahdollisestikääntäjäonymmärtänyt
sanan”myrsky”(hpfw%s)sanaksi”loppu”(PwOs).
128 Colliander1922,86.
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lisiarangaistuksiaeitällätavoinvoidakumota.Armahduspolitiikkaon
tästänäkökulmastaregimenttiensekoittumista:esivaltaarmahtaavaikka
armahtaminen–joskaaneitietystisananoikeudellisessamerkityksessä
– kuuluisi kirkolle. Piispan mielestä esivallan olisi jämäkästi pysyttävä
talioperiaatteentakana.Collianderjatkaaraamattuperusteluaanvoimakkaimmallamahdollisellaesimerkillä,Luukkaankuvaamallakeskustelulla,
jonka Jeesus ja ryövärit kävivät ristillä (Luuk. 23:39–43). Toinen ryövärikatsookärsivänsäoikeudenmukaan,katuujapelastuu.Toinen”vain
pyytää’amnestiiaa’elivapautustaajallisestarangaistuksestapäästäkseen
estämättäjatkamaanentistärosvoelämäänsä”.Piispakatsoo,ettäkertomus kahdesta ryöväristä vahvistaa sen, että punavankien armahdukset
ovatJumalantahdonvastaisia.129Rikoksessajasenrankaisemisessapitäisi
toistuakylvämisenjaniittämisenkohtalonyhteys.
CollianderinmielessäPaavalintalioperiaateolioikeusperiaate,jotavoi
synnillisestiollamyösnoudattamatta.Tähäntulkintaanjohtaaepäilemättäse,ettäColliander–jakeisiin1.Moos.9:5–6viitaten–näkeetalioperiaatteenJumalanpysyvänäoikeusperiaatteena.130Paavalikuitenkinesittää
senvääjäämättömänäsyynjaseurauksenlakina:kunkylvöontehty,siitä
nouseesatoilmanihmisenmyötävaikutusta.Runossaan”Detvärsta”Jarl
Hemmer puhuu kylvöstä ja sadonkorjuusta juuri tässä mielessä. Runo
alkaakuvauksellapunaistenteloittamistaruumiistatienposkessajaensi
silmäykselläsevaikuttaakinkapinallisiinkohdistuvaltatuomiolta.Runon
ensimmäinenosapäättyysiihen,mitenjokuvainajienveljistätaiystävistä
vannookostoa:”Vänta,dendagenblirhämndenstor!”Runontoinenosa
alkaasiitä,kuinkalaukauksetjahuudotvaikenevatjavoittajatpalaavat
kotiin.Runoilijakehottaamuistamaanruumiitamaantienojassa.Nämä
kuvataankylvönä,jokasynnyttäätalioperiaatteenmukaisensadon:
Härsåddesensådd,somgiftigtsvider
itusensörjandebröst.
Denspirarsigstark,denmognaromsider
isommarochvinter,ivårochhöst
alltintillsenatider.

129 Colliander1922,86–87.
130 Colliander1922,13–14.
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Tysorgöverson,somföllförsittland,
ärstortochhögtidligtstämd.
Menden,somslaktatsavnidingshand,
hanroparurgravenpåhämnd.
Såskörda,Finland,alltvaddusått
medtallösablodigtskriandebrott!—
Hurbittrablirgärningar,tankarochord!
Denstörstamordetvarkärlekensmord.
Nuväxerblotthatpådinjord.131
Runontoisenosanjaerityisestisenlopunvalossakäyilmi,ettätarkoituksenaeiollutkaanvainlangettaatuomiotapunaisille.Onselvää,että
runoilijallaeiolenäistäedelleenkäänmitäänhyvääsanottavaa;vainajat
maantienojassaovatkonnankäsienlahtaamia.Seurauksenaonverivelka:
vainajathuutavatkostoakuinJohanneksenilmestyksenmarttyyrit(Ilm.
6:9–10).Verivelka-ajattelunilmentämätalioperiaateeikuitenkaanesiinnyoikeudenmukaisenarangaistuksenapahantekijöille,vaanpikemminkintraagisenajapainostavanakohtalonakokoSuomelle.Surmatekojen
kylvötuottaavääjäämättömänäsatonakatkeriatekoja,ajatuksiajasanoja,sanallasanoenvihaa.Pahinta–runonnimihänon”Detvärsta”–eivät
olleetkaan surmateot vaan rakkauden murhaaminen. Sama ajatus toistuu Hemmerin myöhemmin kirjoittamassa romaanissa Mies ja hänen
omatuntonsa(ruots.alkuteosEnmanochhanssamvete1931),jossakaksi
pappiakokeetehtävänsätoivottomuuden.Toinentoteaakatkerasti:”Olet
tietystisitämieltä,ettäjokamiekkaantarttuu,semiekkaanhukkuu.Niin
kyllä! Mutta ajattelehan, että me olemme täällä juuri hukkuvia varten
emmekä voi tehdä mitään heidän hyväkseen.”132 Asiayhteydestä käy ilmi,ettäjuuriihmistenvälinenkatkeruusestäätoiminnan.Romaanissa
talioperiaatettaeikyseenalaisteta,muttasenseurauksettuntuvattoivottomilta.TalioperiaateonmyösHemmerinrunossa,silläkertaakylvönja
korjuunkuvankautta.
Hemmerinrunonsanat”Såskörda,Finland,alltvaddusått”muistuttavatlähinnäPaavalinlauselmaakylvöstäjasadosta,joskinperiaatteessa
takanavoisiollamyössamaateemaasoveltaviaVanhantestamentinkohtia(Job4:8;Sananl.22:8).Paavaliinlauselmankytkevätkuitenkinnapakka

131 Hemmer1918,24–25.
132 Hemmer1931,212.
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kaksiosainenrakenne,jossaeitarkennetakylvönsisältöä.Lisäksikylvöön
viitataan relatiivipronominilla”vad” kuten Paavalin tekstin ruotsinkielisissäraamatunkäännöksissä.133Kaikkiedellämainitutraamatunkohdat
ilmentäväteräänlaistavääjäämättömyyttä,jokatuleeesiinmyösHemmerillä.Hänkatsoovihanolevanvääjäämätönsatopunaistensuorittamasta
surmankylvämisestä.
Raamatussakylvönjasadonvälisestäsuhteestapuhutaanvaroittavassamielessä:onkatsottava,mitäkylvää,silläseurauksenaonkullekinhänenitsesuorittamansakylvönmukainensato.Tarkoituseisuinkaanole
sanoa,ettätoistenteot(kylvö)pakottavattoisenihmisenvääjäämättäjoihinkinkielteisiintekoihin(sato).TämänäkyyselvimminPaavalilla,joka
esittäätalioperiaatteenlähinnävaroittaakseenpahastajakehottaakseen
hyvään:”Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona
tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon.” (Gal. 6:8–9.)”Itsekkyys” eli liha
(sa/rc) ja Henki muodostavat Paavalilla keskeisen vastakohdan, jota ei
pidäsekoittaadualistiseenruumis-henki-antropologiaan.LihajaHenki
vaikuttavat kristityssä, mutta kristitty pystyy määrittelemään suhteensa
niihin,jokoantamaanperiksilihalletaielämäänHengenmukaan.Kyse
onmoraalisestajateologisestavastakohtaisuudesta,jokailmeneemuun
muassaerilaisinatekoina.134PaavaliluetteleelihanjaHengentekojahiemanennenkylvöäjasatoakäsitteleväälauselmaa(Gal.5:19–26).LihantekojenluettelossaeiHemmerinkäsittelemäkostonhimotuleesiin,mutta
luettelossaesiintyvänvihamielisyyden,riitaisuudenjakiihkoilunjälkeen
sesijoittuusujuvastiPaavalinmainitseman”muutasellaista”-kategorian
alle(Gal5:21).
Paavalisiispyrkiinimenomaanvaroittamaanlihanteoista.Tässämielessähänesittäämyöslauselmankylvöstäjasadosta:jokaisenonmietittävä,mitäkylvää.Tarkoituksenaeisuinkaanolesanoa,ettäsyyllisyyden
omista lihan teoista voisi panna vastustajien niskaan. Tässä suhteessa
HemmerpoikkeaaPaavalista.VaikkaHemmernäkeekinkostonkielteisenä–Paavalinsanoinlihantekona–,hänesittääsenvääjäämättömänä

133 Sanamuotomuistuttaalähinnävuoden1917käännöstä:”Vadmänniskansår,detskallhonock
skörda.”(Gal.6:7KR1917);”Hvadmenniskansår,detskallhonockuppskära.”(Gal.6:7KR
1703.)Vanhantestamentinkohdissarakenneeioleyhtänapakkajaniissämääritelläänkylvön
sisältö:”Desomplöjafördärvochdesomutsåolycka,deskördaochsådant.”(Job4:8);”Den
somsårvadorättär,hanfårskördafördärv.”(Sananl.22:8);
134 Hyvä yleisesitys aiheesta erityisesti Galatalaiskirjeen näkökulmasta: Barclay 1988, 178–215.
Ks.myösJewett1971,101–107.
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seurauksenapunaistensuorittamistasurmista.Hemmeronsiistarttunut
Paavalinjasamanlaistenvanhatestamentillistenraamatunkohtienilmaisemaanvääjäämättömäänsyy-seuraus-suhteeseen,muttaesittääsentoisessatarkoituksessa.Toinenasia,jossaHemmerselvästipoikkeaaPaavalista,onjälkimmäisenapokalyptinennäkökulma.Paavalillakysymyson
ikuisesta elämästä tai tuhosta.135”Sena tider” tarkoittanee vain sitä, että
surmatekojenvaikutusjatkuupitkään.Hemmeronlähempänävastaavia
Vanhan testamentin kohtia, joissa kylvön ja sadon kielikuva ei esiinny
apokalyptisessa kehyksessä. Tällä perusteella ei kuitenkaan ole tarpeen
ajatella,ettähänensanansaheijastaisivatjuuriVanhaatestamenttia.SanastollisestihanrunoonlähempänäPaavalinsanoja.Selvintäonolettaa,
ettäkuvaakylvöstäjasadostaonkäytettyitsenäisenäraamattupohjaisena
sananlaskuna,jokaelääomaaelämäänsä.
Apokalyptinen näkökulma tulee esiin punaisilla kirjoittajilla, jotka
ovatkytkeneetsenmyösPaavalinsanoihin.Mielenkiintoistakyllä,lausumakylvöstäjasadostaesiintyymyönteisenävastinparinatoiselleraamatulliselletalioperiaatteenilmaukselle.KapinallisiinkuuluneenkirjailijaAllanWalleniuksenmukaan”silmäsilmästäjahammashampaasta”
-periaateolisodanaikanavieraspunaisille,toisinkuinporvaristonkeskuudessa. Hän kommentoi ironisesti, että valkoiset eivät puhu kostosta (”hämnd”) vaan hyvityksestä (”vedergällning”). Erityisen katkerasti
Wallenius kommentoi dosentti Alma Söderhjelmin kirjoitusta Svenska
Tidningenissä, jossa tämä”saarnaa hyvityksen moraalista evankeliumia
karkeaa kosto-oppia vastaan”.136 Wallenius näyttää tunnistaneen talioperiaatteen valkoisten suorittaman rankaisun ideologisena oikeutuksena – eikä hän ollut tässä yksin. Saman havainnon Söderhjelmin näkemyksistäesittiTeologisessaaikakauskirjassaCh.E.Boldt:”Silmäsilmästä,
hammashampaasta–eikötämäolehyvitystä(vedergällning)senankarassayksinkertaisuudessaan.”137Tämätulkintahyvityksestäeiollutaivan
tuulestatemmattu.Svenskatidningenolivähänaiemmintodellavaatinut
punaisiltahyvitystä(vedergällning),jonkasisällöksimääriteltiinraamatullisesti ”silmä silmästä ja hammas hampaasta”.138 Tämän raamatunkohdan käyttö myönteisessä valossa on varsin poikkeuksellista, vaikka
talioperiaatettamuutensaatetaankinsuosia.Syynäkohdanvälttelyynon
epäilemättäJeesuksenkielteisessäarviossa(Matt.5:38–39),jonkamyötä
135
136
137
138

Jewett1971,105;Betz1979,307.
Wallenius1918,10,28,33;”Vedergällning”SvenskaTidningen6.5.1918
Boldt1919,12.
”Uppgörelsen”Svenskatidningen23.4.1918.
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setuntuuilmentävänennenkaikkeakovuutta,armottomuuttajarakkaudettomuutta.AarnoKarimotiivistisiihenmielihyväntunteenvihollisen
kaatuneista–mihinkäänhyvitykseen,kostoontairankaisemiseenhänei
lainkaanviittaa.139Onkinsilmiinpistävää,ettäBoldtjoutuumuistuttamaan,että”silmäsilmästä,hammashampaasta”ilmaiseetalioperiaatteen
mukaista hyvittämistä. Raamatunkohta on Jeesuksen vaikutuksesta latautunutniinkielteisesti,etteisiitäollutkunnonperusteeksirankaisulle
kuin korkeintaan kiivaimmissa puheenvuoroissa. Wallenius epäilee, että talioperiaatteen soveltaminen johtaa myös rangaistujen keskuudessa
haluunnoudattaasitä.Muttaraamatunkohtaonnytsellainen,jollaon
myönteisempi kaiku: ”Heidän keskuudessaan raivo perii oikeutensa ja
silloinporvaristoleikkaa,mitäseonkylvänyt(dåskördardeborgerliga,
vaddesått).”140Napakkakaksiosainensanamuoto,jossaeimääritelläkylvönsisältöä,muistuttaalähinnäPaavalintekstiä(Gal.6:7).
Marxilaisen historianäkemyksen mukaisesti Wallenius piti vallankumouksen tappiota vain väliaikaisena. Tämä historianäkemys sanelee
myössen,mitenWalleniustulkitseePaavalinlauselman.ToisinkuinCollianderilla, kysymys ei ole elämässä toteutettavasta oikeusperiaatteesta
vaan tulevaisuudessa vääjäämättä toteutuvasta vallankumouksellisesta
tuomiosta. Kerran koittaa hetki (”då”), jolloin valkoiset saavat niittää
kylvönsätulokset.Samatulevantuomionjatalioperiaatteenyhdistelmä
näkyymyös,kunWalleniuskommentoiärtyneestisenaattoriHeikkiRenvallin puheita siitä, miten hyvä oli, kun vapaus voitiin hankkia verellä.
Walleniuksenmielestämoinennäkemysloukkasisekävalkoisiaettäpunaisia vainajia. Samalla Renvall julisti itselleen raamatullisen tuomion:
”Hänen päänsä päälle (över hans huvud) saavat tulla verivirrat. Urhea
mies!”(vrt.Matt.27:25,Ap.t.18:6.)Walleniusjatkaa,että”eräänäpäivänä
(endag)hänenpäälleeneiryöppyävainpunaistenvaanmyösvalkoisten
kiroukset”.141Talioperiaatesiistoteutuu,kunvallankumousalkaauudestaan.Vallankumouksen väliaikaiseen tappioon uskoo myös Henkipatto
runossaan”Huonostihaudattuja”.Runonmukaanmuutoskoittaajopian
–aitoamarxilais-apokalyptistalähiodotusta.Haudoillakulkeepunakummitus, joka nostaa haudatut, vapauttaa vangitut ja hakee piilopirteiltä
vahvistustajoukkoon.Sittenpunakummitustäyttäähaudatuudestaan:

139 Karimo1919,116.
140 Wallenius1918,37.
141 Wallenius1918,25–26.Verentuleminen”päänpäälle”onalkujaanvanhatestamentillinenilmaus(esim.Joos.2:19,1.Kun2:32–33,Hes.33:4)
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Jamurhamiehillätäyttäätaas
jokahaudan,jost’uhrinsenostaa.
Vajapaikkaanoikearikollinen,
satokylvöstäniittäänyttyönäonsen,
punakummituskunkovakostaa.142
Walleniuspahoittelivalkoistentulevaakohtaloa–kentiesvainmuodollisesti,silläpianhänalkoikirjoituksissaanvaatiakoviaotteita.143Henkipattosensijaanjulistaakostoatäysinavoimesti.Sinänsäkostonmoraalinenperustelueipoikkeasiitä,mitäWalleniusesitti:valkoistentoiminta
selittääheidäntulevanosansapunaistenkäsissä.Tämänäkyyraamattukytkennässäkin.Tyhjentyneeseenhautaan(”vajapaikkaan”)joutuuoikea
rikollinen,jokanäinsaaniittää,mitäonkylvänyt.NiinkuinHemmerilläkin,vastuuomistateoistalankeaavastapuolenkontolle.
ErotmarxilaiseneskatologianjaPaavalineskatologianvälilläovatselviä eivätkä Wallenius ja Henkipatto varmaankaan tuoneet eskatologista painotusta sen vuoksi, että sellainen löytyi juuri kyseisestä Paavalin
tekstikohdasta.Koskamarxilainenhistoriakäsitysolikuitenkinpaljossa
velkaajuutalais-kristilliselleapokalyptiikalle,eiWalleniuksenjaHenkipatoneskatologinenpainotustäysinsattumaltamuistutaPaavalia.ErityisenselväätämäonHenkipatonkohdalla,jokapuhuujopasiitä,kuinka
punakummitusnostaavainajat.Vaikkakyseessäonpuhtaastirunollinen
kuvavallankumouksesta,seosoittaa,ettärunoilijaontunnistanutmarxilaisessajakristillisessäeskatologiassajotainanalogista.
Kutennähtiin,Colliander,jolleapokalyptisetvisiotovatmuutenläheisiä,yllättäensoveltaaPaavalinsanojatäysinmaalliseenoikeudenkäyttöön.Talioperiaatteestahän–syntienanteeksiannonnimissä–poikkeaa
pelastuskysymyksessä,vaikkaPaavalinimenomaanpuhuuiankaikkisesta pelastuksesta eikä lainkaan puutu maalliseen oikeuteen ennen eskatologistatuomiota.Jopaitselauselmanilmaisemavääjäämättömyysjää
Collianderintulkinnassasivuunjasiitätuleeeettinenohje,jotavoiolla
synnillisestinoudattamatta.HänkinnäyttääsiiskäyttävänPaavalinsanojaikäänkuinirrallisenasananlaskunajanäyttääottavanHemmeriä,Walleniusta ja Henkipattoa suurempia tulkinnallisia vapauksia. Näin siitä
huolimatta,ettähänonainoa,jokaavoimestituolähteensäesiinraamattuviitteellä ja antaa siten sanoilleen jumalallisen auktoriteetin. Collian-

142 Henkipatto1921,99–100.
143 Mustelin1984,358.
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derin tapaus osoittaa hyvin, miten assosiatiivista ja vapaata Raamatun
tietoinenkinkäyttövoiolla.
Maalliseen oikeudenkäytön yhteydessä ongelmallinen on myös JeesuksenlauselmaVuorisaarnasta:”niinkuintemittaatte,niintullaanteille
mittaamaan”(Matt.7:1).Kutenmiekkalauselmaakäsiteltäessätodettiin,
sitä ei ole esitetty maallista oikeudenkäyttöä säätelevänä oikeusperiaatteena.Kyseessäonviittauseskatologiseentuomioontaielämässäyleisesti
toteutuvaan todellisuuteen. Jälkimmäisessä mielessä sen esittääArviA.
SeppäläkirjassaanPunaisenTampereenkukistuminen(1919):
 –Mitäteluulisittelahtarienmeilletekevän,josnepääsisivätvoitolle?tiedusteleepuheenjohtaja.
 Esatuntuumiettivänvastaustajaoikeudenjäsentenjännittynytäänettömyysosoittaaselvemminkuinsanat,ettätämäkysymysonheille
tärkeämpikuinhetahtovatitselleenkääntunnustaa.Ilmeisestinämä
mieheteivätenääitsekäänuskoasiaansajasenonnistumiseenjatässä
kysymyksessäsoijonkinlaistasalattuaepätoivoa.
 ViimeinkatkaiseeEsapainostavanäänettömyyden.
 – Jaa, sitä ei ole helppo sanoa. Mutta täällä maailmassa vallitsee
yleensäsellainensääntö,ettäsillämitallakuintemittaattepitäämyös
teillemitattaman...144
Päähenkilöonmuodollisestikapinallistentuomittavana,muttahänpääseekin lausumaan tuomion. Se tulee suoraan JeesuksenVuorisaarnasta
vanhankäännöksen(KR1776)juhlavaasanamuotoamukaillen.Kuvaus
oikeudenistunnosta päättyy tähän ja kolme pistettä jättää taivaallisen
tuomionkaikumaanpahaenteisesti.Taustallaolevaajatusonsamakuin
se,mitäSuomenvapaussotakuvissavälittimiekkalauselmalla:valkoisten
kurinpalautusseuraamaailmassaolevankohtalonomaisensäännönmukaisestipunaistenkapinaa.Vastuuvalkoistenteoistaonlopultapunaisilla,jotkaovatteoillaanpanneettämänprosessinliikkeelle.
PahaenteisenämittalauselmanesittäämyösKaarloCastrén,jokakertoo tapahtumista Mäntyharjulla. Punaisten laskuun taistellut lättiläisjoukkoluovuttisaamansavangitpunaisille,jotkavälittömästisurmasivat
nämä.Lättiläistenjohtajanmukaansurmatjärkyttiväthänenmiehiään,
mihinCastrénontietävinäänsyyn:”Kentiesheajattelivat,ettäheillekin

144 Seppälä1919,32–33.
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mahdollisestitullaanmittaamaansamallamitalla.”145Mitätahansalättiläisetajattelivatkaan,onmahdollista,ettätapahtumattodellaruokkivat
talioperiaatettavalkoistenmielissä.Kutenaiemminontodettu,Mäntyharjun silvotut ruumiit saattoivat vaikuttaa Mannerheimin kovasanaiseenjulistukseenTampereenhyökkäysliikkeenalussa.146
Edelläesitetytlukuisatesimerkitosoittavat,ettäsuhtautuminentalioperiaateenkäyttöönonyleisestiottaenmyönteistätaisenähdäänjonkinlaisenavalitettavanavääjäämättömyytenä.JuhaniAhoeikuitenkaanhyväksynyttalioperiaatteenmukaistarankaisemistajapitisenvälttämistä
täysinmahdollisena.Sodanalussahäntosintotesi:”Vertaonvuotanutja
verihuutaakostoa.”147Muttasodanpäättyessäolitoinenääni:”Nykyisestä
punaisestasorrostakärsiviäuhkaasiitävapautuneinavaararuvetamittaamaansamallamitalla,milläheillemitattiin”.148Ahoesittäämittalauselmanhylättävänäoikeusperiaatteena,jonkavarjollavastatoimiaeisaa
perustella.Kutenaiemminontodettu,Vuorisaarnassalauselmaeiesiinny
tällaisena oikeusperiaatteena. Ahon muunnelma seuraa kuitenkin sitä,
mitäJeesusVuorisaarnassasanootalioperiaatteestaoikeudenmukaisuudenlähteenä:”silmäsilmästäjahammashampaasta”onhylättäväämoraalia(Matt.5:38).
Ahoeikuitenkaanväitä,ettärankaisemisestapitäisiluopua:”Kaivitsaakintarvitaan,javitsankäyttäjätyhdessävitsaustenkanssakyllätulevat
tekemääntehtävänsä,jatehköötnesen.Muttaopetus,neuvonta,kasvatus,valistustyöseuratkoonkuristusta.”149Talioperiaatteenvastustaminen
näyttäisikinolevanniinsanotunretributiivisenrangaistusteorianvastustamista.Tässäteoriassaajatellaan,ettärikositsessäänvaatiirangaistusta.
Aholleretributiivinenteoriaonvaintuomittavaakostomoraaliajahän
tarjoaatilallereformististateoriaa.Senmukaanrangaistuksellaonkasvattavamerkitys.150Vitsapuheetkapinallistenrankaisunyhteydessäovat
tietystimetaforisiajataustallakummitteleekinSananlaskujenkasvatusperiaate:”Jokavitsaasäästää,sevihaalastaan.”(Sananl.13:24.)Ahonäkee
siisväkivallankäytölläpositiivisenmerkityksen,joskaaneisellaisistasyistä,joitatalioperiaatehänenmielestäänilmentää.

145 Castrén1926,98–99.LättiläistenosallistumisestaMäntyharjunrintamalla:Westerlund2004a.
146 TalioperiaateonCastréninkirjassamyöskantavamoraalinenteema,jotailmentäämahdollinenkytkentäJeesuksenmiekkalausumaan(Huttunen2008,234).
147 Aho1961,83(1.2.1918).
148 Taistelunjälkeen,10.
149 Taistelunjälkeen12.
150 Rangaistusteorioista:Kirjavainen1995,139–157.
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Talioperiaatejapasiﬁsmi
Ahon ajattelun takana on jonkinlainen vastenmielisyys väkivaltaa kohtaan,muttaseeijohtanutpasiﬁsmiinsaakka.Itseasiassaonvaikealöytää
pasiﬁstistatulkintaa,jossatalioperiaatetorjuttaisiin.Paljontavallisempaa
onse,ettäperiaatettatulkittiinkehotuksenapasiﬁsmiin,siisvaroituksena
tarttua miekkaan. Sodan aikana punaisten julkaisema Porvoon työväen
tiedottajakuvasipaikallisiasyitäsotaan.Kirjoittajallasälyttääsyyllisyyden
kokonaan sotaintoisten valkoisten niskoille, jolloin punaisten toiminta
näyttäytyyitsepuolustuksena.Valkoisiahänarvosteleemuunmuassatalioperiaatteenuhmaamisesta:
Värvättiin sotilaita joka puolella, kaupungin kaduilla, puistoissa,
kodeissajopakirkossakin,jossaainaennenolisaarnattu,että:”joka
miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu”. Nyt ”unohdettiin” uuden
testamentinrauhaarakastavajumalajamentiinjalainattiinjuutalaistenvanhantestamentinjulmajaankarasotiarakastavajumala.151

Talioperiaate on selvästi tulkittu yksinkertaisesti kieltona tarttua miekkaan. Kirjoittaja todisteli miekkalausumalla, että kirkko toimi vastoin
pasiﬁstistaoppiaan.Muttahänvaatiinytkirkoltajotain,mikäeivelvoitapunaisia:kokoartikkelintarkoitushanonoikeuttaapunaistentoimet
itsepuolustuksena. Herää kysymys, onko itsepuolustus jonkinlainen
poikkeus,jossamiekkaansaakintarttua?Tämäonyksitulkintalinja,jotavalkoisellapuolellaAarnoKarimokäyttipasiﬁstistatulkintaavastaan.
KarimonkirjassaKarjalannousu1918miekkalauselmatuleeesiinjoesinäytöksessä,jokasijoittuumarraskuulle1917.Tarinassapohdiskellaansitä,mitäontulossa:
–Tappelu!
–Niin,kaipasiitälopuksisetulee,myönsilautamiesykskantaan.
–Kenmiekkaantarttuu,semiekkaanhukkuu,puhuiemäntä,jumalinenmuija.
–Onniinkin,myönsilautamies,–muttaontoisinkin.Kenmiekkaan
tarttuu lähimmäistään sortaakseen, se saattaa hukkua, ken itseään
puolustaakseen,häneneipitäisihukkua.TätäymmärränSanassatämänlauseentarkoittavan.152
151 Porvoontyöväentiedottaja3.4.1918(”SotaPorvoosta”).
152 Karimo1937,13.



Talioperiaatevalkoisessajapunaisessakirjallisuudessa

169

Karimopohjustaakeskustelullakertomustasuojeluskuntienmuodostumisesta.Kysymysonsiitäuskonnollisestajamoraalisestaperustasta,jonkavarassasuojeluskunnattoimivat.”Jumalinenmuija”esittääJeesuksen
sanoillapasiﬁstisenepäilynkaikkeaaseellistatoimintaakohtaan.Vaikka
keskusteluonkinﬁktiivinen,seonkirjoittajalleideologisestitärkeä.Jeesuksen miekkalausumaan nojaava pasiﬁsmi ei nimittäin ollut pelkkää
ﬁktiotajaKarimopititärkeänävälienselvittelyäsenkanssa.
Tietoja tosielämän pasiﬁstisesta tulkinnasta on ainakin Suursaaresta.Helmikuunlopussa1918saarenasukkaatjoutuivatottamaankantaa
punaisen kansanvaltuuskunnan lähettämiin kirjelmiin. Kyse oli ennen
kaikkeaelintarvikkeista,joidentuontisaattaisivaikeutua,joskansanvaltuuskunnan kanssa ei suostuta yhteistyöhön. Kun asiasta keskusteltiin
kuntakokouksessa, mielipiteet jakautuivat ja joukkoon mahtui yksi pasiﬁstinenkinkanta:”Kolmaspuhujaehdotti,ettäeiryhdytämihinkään
vastarintaan, koska hänen mielestään suursaarelaiset eivät kuulu kummallekaan puolelle, vaan he elelevät ’luonnon antimista’. Ja joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu.”153 Kannanotto edusti maailmasta
vetäytyvääpasiﬁsmia,jonkakäytännöllisenäperusteenaoliväitesaaren
omavaraisuudestajaperiaatteellisenaperusteenaJeesuksenmiekkalausuma.Kaikuikotakanamyöskieltotehdäpahallevastarintaa(Matt.5:39)?
Kokouseireagoinutpuheenvuoroonmitenkäänjasyykinonselvä.Saarelaisetolivatjoperustaneetkaartinsuojatakseenitseäänulkopuolisilta
ja vain kaartin väristä oli nyt erimielisyyttä. Kaartitouhuihin ei pasiﬁsmitietenkäänsopinut,muttaRaamatunsanantorjuminenkaaneioikein
käynyt päinsä. Luultavasti osallistujat eivät rohjenneet kyseenalaistaa
Raamatun arvovaltaa ja kiusallisesta tilanteesta päästiin jättämällä puheenvuorohuomiotta.154
Karimokaan ei kyseenalaista Raamatun auktoriteettia. Hän ei esimerkiksi pane lautamiestä sanomaan, että muinaisaikaisen Raamatun
opit eivät kelpaa nykyajan asettamiin vaatimuksiin. Tällainen vastaus

153 Kivijärvi1919,94
154 Suursaaren tapahtumista: Anttila 1999. Samantapaisen väistöliikkeen voi aistia esimerkiksi
siinä, miten Stenij (1928, 73–74) kuvaa asevelvollisuuskutsusta kieltäytyneiden kristittyjen
pasiﬁstienperusteluita:”Pitkässäkirjelmässäolevatraamatunlauseinhöystetytväitteetovat
tavallisia suuressa maailmassa.” Stenij tyytyy tähän toteamaan, miten useammat muut pitivät parempana jumalanpalveluksena sotia”totuuden ja oikeuden puolesta Herran avulla
senisänmaanpuolustukseksi,jonkaJumalaonmeilleantanut.”EiköStenijillä,jonkatyyliin
uskonnollinenpohdiskelukuuluu,ollutpasiﬁstienraamattuperusteluihinvastausta?
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haiskahtaisiturhanpaljonsosialistiseltauskontokritiikiltä.155Niinpäryhdytään tulkinnalliseen keskusteluun. Karimo panee lautamiehen vastaamaan pasiﬁstiseen tulkintaan rajoittamalla miekkalausuman sovellutusalaa: miekkaan hukkuminen ei uhkaa sitä, joka tarttuu miekkaan
itsepuolustustarkoituksessa.156Sodankäynninoikeutusjohdetaansiisyksilönitsepuolustusoikeudesta.Evankeliuminvalossatämäonkuitenkin
varsinepäonnistunutveto.Pasiﬁstiepäilemättätunsisen,mitäJeesussanoiasiastaVuorisaarnassa:”Älkäätehköpahallevastarintaa.Josjokulyö
sinuaoikealleposkelle,käännähänellevasenkin.Josjokuyrittääoikeutta
käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii
sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi.” (Matt.
5:39–41.)Toisinkuinjoskusväitetään,Jeesuksensanoissaeiolekysymys
pasiﬁstisestaohjelmajulistuksesta.157Neeivätpuhusodankäynnistä,vaan
siitä,mitenarkielämässäkohdattavaanväkivaltaanjapakottamiseentulisisuhtautua.158Karimolletämäkinonhuonouutinen.Hänhänlaskisuojeluskuntatoiminnanmoraalisenperustanjuuriyksilönitsepuolustusoikeudelle–jotaJeesuksensanoillaeivoioikeuttaa.159
155 Vrt.Kansanvaltuuskunnanopetusasiainosastonkiertokirje3.2.1918:”Uudessakoulussalakkaa
uskonnonnimessäharjoitettuMooseksenaikuistenkäsitystenjaharhaluulojenopettaminen
ehdottominatotuuksina.”(Rinta-Tassi1986,199.)
156 Vrt. kansanedustajaArtturiVirkkusen (kok.) puheenvuoro keskustelussa, joka käytiin valtiollisten vankien kohtelusta:”nämä seuraamukset ovat yhtenä todistuksena siitä suuresta
totuudesta,jokakaikissaoloissajakaikkinaaikoinapitääpaikkansa,siihen,ettäjokasyyttä
miekkaantarttuu,semyösmiekkaanhukkuu.”(Valtiopäivät1919,Pöytäkirjat,276[30.4.1919];
kursivointi:NH).
157 Esim. Desjardins (1997, 42) kommentoiVuorisaarnassa olevia antiteesejä seuraavasti:”The
message found in these antitheses, if carried out, would make it virtually impossible for
Christianstosupportwarortoparticipateinmostformsofviolence,howeverbroadlydeﬁned.”SamaantapaanmyösKlassen(1992,872)laajaltitunnetussakäsikirja-artikkelissaan.
158 Ainoastaankolmas,virstanmatkallepakottaminen,liittyysotilaisiin.Sotilaillaolioikeusottaa
paikallisiaasukkaitajanäidenomaisuuttakäyttöön”virstan”(mi/lion)matkalle(Wink1992,
180–181). Tässäkään tapauksessa vastarintakielto tuskin tarkoittaa muuta kuin korkeintaan
pientäkäsikähmää.Tähänviittaase,ettäsekäedelläettäjäljempänäpuhutaanarkipäiväisistäristiriidoistajaniistäselviämisestä.Edelläonpuhuttulyönnistäposkellejaomaisuuden
ulosmittaamisesta.Jäljempänäpuhutaanrahanlainaamisesta.Näidenyksittäisohjeidentaustallaonselvästiväkivallattomuudenyleisperiaate(Luz1985,295),muttasenäyttääliittyvän
yksittäistenihmistenkeskinäisiinsuhteisiin.VanhassatestamentissaÄlätapa-käskyeikiellä
tappamistasodassataikuolemanrangaistuksentäytäntöönpanoa(Veijola1988,168–170)eikäVuorisaarnakaanlavennasoveltamisalaanäihinvaanherjaaviinpuheisiin(Matt.5:21–26).
ErotteluyksityishenkilöllejayhteiskunnanedustajallesallittujenkeinojenvälilläonsiisjollaintapaaolemassajoRaamatussa,jamyöhempiregimenttioppieksplikoijakehittisitä.
159 JosVuorisaarnanyksilöetiikastajohdetaanjotainperiaatteitasodankäynninsuhteen,onWindischin (1929, 150–151) tapaan luontevampaa nähdäVuorisaarna velvoitteena pyrkiä, jos ei
suoranaiseenpasiﬁsmiinniinainakinsodanehkäisemiseen.Toisinkuinmonettäyttäpasiﬁsmiapuoltavattulkitsijat,WindischhuomioiVuorisaarnassaolevaneronyksilö-jayhteiskuntaetiikanvälillä.
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Karimoeisuoraansano,milläperusteinhänrajaamiekkalausuman
sovellutusaluetta. Tarinassa lautamies yksinkertaisesti kertoo, mitä hän
ymmärtää”Sanassatämänlauseentarkoittavan”.Kuitenkinlautamiehen
arvovaltaan sisältyy epäsuorasti se perustelu, mihin miekkalausuman
tulkinta nojaa. Arvovalta nousee laista, jonka edustajana lautamies tarinassaepäilemättäesiintyy.Taustallahäälyyajatuslaillisestaesivallasta,
mikätuleekinsuoraanesiintarinanjatkossa.Miekkalausumantulkinnan
jälkeenlautamiesryhtyyvärikkäästikuvailemaankaikkeaepäjärjestystä,
jotaseudullaonesiintynyt.”Esivallallaeiolemitäänvoimaaeikäsikäli
sanomistakaan”,lautamieshuokaisee.Lukijaymmärtäänyt,ettäitsepuolustusonlaillisenesivallanpuolustamistajatätäkauttaseliukuuesivallanmiekankäytöksi.NäinPaavalipelastaasen,mitäJeesusnäyttäisikyseenalaistavan.
IlmariKiantovalitsikokolaillatoisenlinjankuinKarimo.Kiantoei
kyseenalaistasitä,etteikömiekkalausumaedustaisipasiﬁsmia,muttapitääJeesuksensanaayksinkertaisestitodellisuudellevieraana.Kiannonalterego,toimittajaAarniSuursalolausuusankarihautajaisissa:
Kristuksenoppikielsitappamisen–molemmiltapuolilta.Evankeliumi
olirakkaudenoppi,JeesusGalilealainen–semestari,jotatämänkin
paikkakunnan kirkko sanoi palvelevansa – oli selvästi kieltänyt veljesverenvuodatuksen:jokamiekkaantarttuu,semiekkaanhukkuu!
Mutta–jatkoipuhujavakuuttavasti–kaikkinaaikoina,kaikissakansoissaonisänmaallisensodansyttyessätäytynytikäänkuinunohtaa,
mitäevankeliumissakielletään.Janiinseonkin,rakkaatsanankuulijat,ettäihannoimammeMestarinoppieikäytännössäkelpaa–isänmaaonsodantullenkorkeinuskontokaikillakansoillajaniinseon
tälläkertaaSuomenkinkansalla.Mitämesiitähäpeämmetunnustaa
–seonyksinkertaisestiniineikätoisin.160
Silmiinpistävääonse,ettäKiantotulkitseemiekkalausumanväkivallan
käyttöäkoskevanakieltona.Muodollisestihankysymysontoteamuksesta,
eikiellosta.Kiannontulkintaselittyykuitenkinmiekkalausumanasiayhteydestä,jossaJeesuskehottaaopetuslastaanlaittamaanmiekkansatuppeen.TämäkäskyontaasymmärrettypasiﬁstisenVuorisaarna-tulkinnan
valossa,jokakieltääkaikenväkivallankäytön.NäintulkituntalioperiaatteenKiantokuitenkinhylkääjatuleesamallakiistäneeksiJeesuksensano-

160 Kianto1928,224.
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jenarvovallan.Ratkaisuvoivaikuttaaradikaalilta,muttatosiasiassahän
tuleevainlausuneeksisendilemman,johonkristitytovatkauttaaikojen
törmänneet:mitenedistäärauhaajarakkautta,kunolosuhteetnäyttävät
vaativanaseellistatoimintaa?Vuorisaarnanreseptiohistoriaonuseinollutjuuritämänkysymyksenkanssapainimista.161
Kirkollisellakin kentällä ongelma saatettiin muotoilla yhtä avoimestikuinKianto.EsimerkiksikäyAnttiJ.Pietilä,jokakirjassaanJeesuksen
siveysoppijanykyaika(1918)pitäätuomioistuimiajaaseidenkäyttöäperusteltunatodetensittensuoraan:”MuttaJeesuksenKristuksenlakiseei
ole.”162PietilänmukaanVuorisaarnajamuutevankeliuminkohdattekevät
kaikenväkivallankäytönkyseenalaiseksi.Hänlieventääristiriitaakuitenkinsiten,ettänäkeeJeesuksenvaatimuksetihanteena,jotakohdenvoidaanainakinjossainmäärinsuuntautua.Vaikkaihanneeiolosuhteiden
pakostatäysintoteudu,sitäeisiltijulistetatäysinkäymättömäksi.Pietilä
liittyitässäyleiseenprotestanttiseenVuorisaarna-tulkintaan.163ItseasiassaKiannonajattelumeneesamaansuuntaan:vainsodanaikanaJeesuksenopetuksettäytyyjättää.LisäksiKiannollaonyllättäenapokalyptinen
perspektiivi,jonkavalossapasiﬁsmiontäysinkelvollinenjalopultamyös
toteutettavissaolevaihanne.Tämätuleeesiin,kunhänhiemanaiemmin
kirjassaan kommentoi miekkalausumaa. Kuullessaan sankarivainajasta,
jokamenehtyilääkintähuollonlaiminlyöntientakia,Suursalopohtii:
”Se on oikein”, ajattelee Suursalo,”miksi sivellä valkoisella kaikkea,
mitä omalla puolella tapahtuu! – omalla puolella tietysti tapahtuu
paljonkinväärinkäytöksiä–kukaniistäjoutaakirjaapitämään–oikeutetuinkinsotarankaiseeitsensäjajumalallinenmoraalimuistuttaa kautta vuosituhansien: jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan
hukkuvat.”
 Puheetloppuivat.Pappisiunasiruumiit.Mikämahtinäissäpapin
manauksissa: Maasta olet sinä tullut ja maaksi pitää sinun tuleman
–JeesusKristusonjälleenherättäväsinutviimeisenäpäivänä.
 Niin! ajatteliAarni Suursalo riemullisena; vaikka tuo manaus on
vainmanaus,jonkamuotovaihteleeerimaissajaerikansoissa,niin
tämäsynteihinsänipttynytporoporvarillinenristikansasilläkuitenkinilmaiseekorkeimman,kirkkaimmanihanteensa:nuoläpiammu-

161 Luz1985,298–304.
162 Pietilä1918,241.
163 Protestanttisistatulkinnoista:Windisch1929,22–43.
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tut, tanterella tallatut ruumisraiskat nouskoot ylös maailman miljoonienvuosienkehityksessä–silloinkuneienääolevalkoisiaeikä
punaisia–eibolshevikkejaeikäanarkisteja–silloinkuneikansoilla
enääolekiväärejäeikäräjähtäviäpommeja–nouskootheylössilloin
jakokoontukootRakkaudenjaRauhanRuhtinaanympärille!164
VaikkaSuursaloeisanokaan,ettäeskatologinenvisioolisimyöshänen
omansa,seonkuitenkinesitettytäysinpositiivisessavalossa.Se,ettäsota
ainakantaaomanrangaistuksensa,tuliesiinjoSavonlinnanpiispaO.I.
Collianderinsyksyllä1917pappeinkokouksessaesittämässäkatsauksessa.
Hänperustelinäkemyksensämyösraamatullisellatalioperiaatteellakylvöstäjaniittämisestä(Gal.6:7–8).Collianderkatsoi,ettärauhaeisaavu
ennenkuinKristuslähitulevaisuudessapalaamaailmaan.165Kiantosuhtautuupositiivisemminihmiskunnankykyynkehittyä,joskinodottaapasiﬁstistatäyttymystävastamiljoonienvuosienkuluessa.Ylösnousemuskäsitys vaikuttaa enemmän symboliselta kuin konkreettiselta, joskin
sanojavoisitulkitamyöskonkreettiseensuuntaan.Yhtäkaikki,Kiantokin
näyttääodottavantäydellistärauhanvaltakuntaa,jossamiekkalausuman
pasiﬁstinentulkintaontäysinkäypä.Nykyhetkellätällainentulkintaon
hänellekaukainen,muttakunnioitettavaihanne.
Pasiﬁstinentulkintakiinnittääuseinhuomionsiihen,mitätalioperiaatekritisoi,esimerkiksimiekkaantarttumista.Talioperiaatteessaonkuitenkinainamyösseurausalkuperäiselleteolle,miekkalauselmassahukuttavamiekka.Onkohukuttavanmiekankäyttöhyväksyttävää,oikeutetun
rangaistuksentoimeenpanoa?Myönteinenvastausmahdollistaasen,että
pasiﬁstinenmiekkaantarttumiskieltohyväksytäänsamallakuntakaportti
jääaukimiekankäytölle.Lukuisatesimerkitedelläosoittavat,ettätällainen”puolipasiﬁstinen”talioperiaatteentulkintaolitavallinen.Senavulla
syyllisyysvoitiinsälyttäävastapuolenniskaanjaoikeuttaaomatrankaisutoimetjokomoraalisenatoimintanataikohtalonomaisenavääjäämättömyytenä.Vääjäämättömyyteen vetoaminen mahdollisti rankaisunkin
esittämisen valitettavana onnettomuutena, mikä muistuttaa pasiﬁstista
inhoasotaajaväkivaltaakohtaan.NäinhäntapahtuiSuomenvapaussota
kuvissa -teoksen kommentoidessaVarkauden tapahtumia. Pasiﬁstisessa
hengessäpunaistenmiekkaantarttuminenesitetäänilmiselvänävirheenä,jollahesinetöivätverisenkohtalonsa–ikäänkuinvalkoistenpäätök-

164 Kianto1928,86.
165 Colliander1917,144–145.
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sillä ei olisi ollut asiaan mitään vaikutusta. Näin tekstin valkoinen kirjoittajasiirsiitsensäsivustakatsojaksi,jokatragediayleisöntavoinsaattoi
valittaa”kohtalon murheellisia jälkiä”. Sama logiikka mutatis mutandis
koski myös joitakin punaisia kirjoittajia. Wallenius esimerkiksi valittaa
valkoistentulevaakohtaloa,muttapitääsitävälttämättömänäseurauksenanäidenkovaotteisestakurinpalautuksesta.
Pasiﬁstisinväreinesiintyväväkivallankäytönoikeuttaminenonmahdollistatorjuavainsiten,ettätalioperiaatteenrankaisevakinpuolinähdäänpuhtaastikielteisenä.Suomensosialidemokraattiottijoulukuussa
1918 kantaa eräiden lukijoidensa kostovaatimuksiin. Lukijat olivat kirjoittaneet toimitukselle: ”Porvarit opettivat vasta, kuinka lähimmäistä
onkohdeltava.Janytmeosaamme.Samallamitallavaan,vaikkaomakin
henkimenisi.”Raamatullinenlähimmäiskäsiteesiintyytuskinsattumalta
– ironisessa merkityksessä: lähimmäistä ei rakasteta vaan hänelle maksetaan samalla mitalla. Suomen sosialidemokraatti vastusti talioperiaatteella oikeutettua kostovaatimusta, koska näki väkivallan vain johtavan
yhä huonompaan tilanteeseen. Lehti katsoi, että oikeisto on politiikallaan”koonnutpaljonpalaviahiiliäpäänsäpäälle”jajoutuuperäytymään
rauhanomaistenmenettelytapojenedessä.166Sananlaskuapalavistahiilistäonkäytettyvapaasti,silläRaamatussahiiliäkootaanhyväätekemällä
lähimmäisen päälle, ei oman pään päälle (vrt. Sananl. 25:21–22; Room.
12:20).Sananlaskunraamatullinenyhteysrakkaudenjakostovaatimusten
vastaiseenetiikkaanonkuitenkinsäilynyt.Seonasetettuvaihtoehdoksi
talioperiaatteen rankaisevalle puolelle. Rakkauden asettaa kostovaatimusten vaihtoehdoksi myösAlex Halonen teoksessaan Suomen työväki
javäkivaltaisetmenettelytavat.Halonenottaavallankumouksellisuuteen
kantaaHoosealta(Hoos.8:7)peräisinolevansananlaskunvalossa:”Ken
tuulta kylvää, hän myrskyä niittää”. Muutamaa vuotta ennen kirjan ilmestymistäkuollutJukkaRahjaoliviitannut–kutenedelläonesitetty
–samaansananlaskuunjuurisamankysymyksenyhteydessä.Molemmat
käyttävätraamattukytkentääosoittaakseenmenettelytapojenjatavoitteidenvälisenristiriidanjavoisimelkeinajatella,ettäHalosentekstionvastausRahjalle.Ainakinseonvastaussillevallankumouksellisuudelle,jota
Rahja edusti. Kun Rahja kävi raamattukytkennällään valkoisten kimppuun ja ennakoi uutta vallankumouksellista myrskyä, Halonen valjasti
samansananlaskunjuurivallankumouksellisiavastaan:

166 Suomensosialidemokraatti17.10.1918(”Kostopolitiikasta”).Vrt.Työ-lehden(12.2.1918[”Sodan
julmuuksia kartettava”]) mukaan mittalauselman moraali on porvarillista jäännettä punakaartilaistenkeskuudessa.
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”Kentuultakylvää,hänmyrskyäniittää”,sanooraamatullinenviisaus.
Jalojaperiaatteitajakorkeitaihanteitaeivoidatoteuttaaalhaisillaja
ulkonaisilla keinoilla. Oikeutta ei rakenneta vääryydellä, rakkautta
vihalla, sovintoa ja veljeyttä riidalla ja väkivallalla eikä ihmisyyden
valtakautta hirmuvallalla ja luokkadiktatuurilla. Ja se, että itse ehkä
olemmekärsineetvääryyttätahijoutuneetvihanuhreiksi,eiteenäitä
hyväksyttäviksieikäannameilleoikeuttaniidenkäyttämiseen.Eihän
kaksivääryyttäteeyhtäoikeuttajakaksivihaayhtärakkautta.Päinvastoinnesiittävätomalaatuisiasikiöitä,yhäkiihtyvällänopeudella.
Sensijaanoikeussynnyttääoikeuttajarakkausrakkautta.167
Halosen ajattelu ja talioperiaatteen käyttö poikkeaa täysin monista aikalaisistaan. Kun periaate tavallisesti valjastettiin vastapuolen syyllistämiseen, Halonen suuntaa kriittisen katseen oman puolen toimintaan.
Talioperiaate osoittaa, että väkivalta synnyttää väkivaltaa. Tuulen yltyminenmyrskyksikuvaaväkivallaneskalaatiota.Haloneneisiisnäe,että
talioperiaatteenrankaisevapuoliedustaisimitäänhyvää.Itseasiassahän
eiedesnäemitäänrankaisevaapuolta,onvainväkivallanjavastaväkivallankiihtyväkierre.Huomiokiinnittyysiihen,ettämonistaaikalaisistaan
poiketen,Haloneneinäeomaatoimintaavääjäämättömänäseurauksena
vastapuolentoimista.Päinvastoin:omakärsimyseioikeutataipakotaitseäaiheuttamaankärsimystävastustajalle.Hänkiistäätalioperiaatteeseen
nojaavanrangaistusmoraalin.
Tuskinyllättää,ettäHalosenmoraalintakanaheijastuuraamatullinen
rakkauden julistus. Hän kertoo valittaen, miten rakkauden kaksoiskäskyonkorvattuluokkavihalla.168Tämäonvalitettavaa,sillärakkausvoisi
synnyttääpositiivisenkierteen:”oikeussynnyttääoikeuttajarakkausrakkautta.”MyöstanskalainenvapaaehtoinenPeterdeHemmerGudmenäki
sotilasuskonnollisuudentalioperiaatteessapositiivisenkierteenaineksia,
jotka eivät vain yleensä johtaneet mihinkään. Hän puhuu pelkouskonnoksinimittämänsätaikauskonetiikasta:”Pelkouskonnonetiikastatulee
melkeinainajuridista.LuvataanitselletaiJumalalle,ettäjospäästäänsiitä
taisiitävaarasta,niintahdotaan(periaatteellasamasamasta)sittensamallatavoinollahyviä–muttaainaeilupauksiapidetä.”169
JosHalonenjaGudmenäkivättalioperiaatteeneritoimijoidenvälisenä voimistuvana vuorovaikutuksena, sosialidemokraattinen Kansan työ
167 Halonen1923,94–95.
168 Halonen1923,11,87.
169 Gudme1921,290.
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-lehtinäkiyleisemmintalioperiaatteessatientuhoisiinseurauksiin.Lehti
varoitti”työväestöä kaikesta samalla mitalla mittaamisesta – aseellisestakostosta,diktatuuristajahirmuvallasta”.170Ajatuksenaon,ettäkaikki
väkivaltaiset menettelytavat tuovat yhteiskuntaan vain onnettomuutta.
Kiinnostavaalehdentulkinnassaonse,ettälauselmakytkeytyynytvaroitukseen:rangaistutpunaiseteivätsaamitatasamallamitalla,koskasejohtaisi tuhoisiin tuloksiin. Mittalauselma esitetään hylättävänä moraalina
jasiinämielessäseonnäennäisestiVuorisaarnanlauselmanedustaman
moraalinvastainen.Asiallisestitulkintaonkuitenkinsama.Esiintyyhän
mittalauselmaVuorisaarnassanimenomaanvaroituksena:omatoiminta
sääteleenemitat,joillatoimijaaitseääntullaankohtelemaan(Matt.7:1).
Lukija laitetaan harkitsemaan tekojaan asettamalla hänet samanlaisten
tekojenkohteeksi–juridisestisanottunarangaistunasemaan.Jarangaistun asemasta punaisilla oli kapinan jälkeen kosolti kokemusta. Tämän
kokemuksenvalossakapinastairtisanoutunutsosialidemokratiaeiollut
enäävalmiskannattamaanuuttakapinaa,eimittaamaanväkivallanmitalla.Yllättävääkyllä,pasiﬁstistyyppinentalioperiaatteentulkintalöytyy
myös O. W. Kuusiselta. Ero edelliseen on kuitenkin se, että rangaistun
asemaanlaitetaanvalkoinenSuomijasenmyötätulkintapalveleekaikkea
muutakuinpasiﬁstisiatarkoitusperiä:
Mutta mitkä mahdit maailman luokkataistelussa vielä valtaa vaihtanevatkin, en näe niiden joukossa mahtia, joka pelastaisi Suomen
synkän taantumuksen, tämän taantumuksen, jonka säilyttämiseksi
teidänvalkoinenvaltannenytmiekkaaheiluttaa.Teidänvaltannejoka
tapauksessahukkuu–ehkäosaksiomaanmiekkaanne–eikäsiihen
enääkauvanmenekään.171
Kielikuva edellyttää kahta tulkintaa hukuttavasta miekasta: miekkaan
tarttujanhukuttaaosittainhänenomamiekkansa,osittainaivantoinen
miekka.Ajatusmiekasta,jokatuhoaakäyttäjänsä,eisisällämitääntoista,
hukuttavaamiekkaa,jonkakäyttöävoisipitääoikeutettunarankaisemisena.Tässätulkinnassaonvainkielteistämiekankäyttöäjasiinämielessä
seonaidostipasiﬁstinentulkinta.Valkoinenvaltahukkuukuitenkinvain
osaksi omaan miekkaansa. Lisäksi on myös toinen, oikeutetulla tavalla rankaiseva miekka. Tässä mielessä Kuusisen kielikuva rakentuu vain
osaksimiekkalausumanpasiﬁstiselletulkinnalle.
170 Kansantyö17.2.1919(”Kansalaissotammekauheuksista”).
171 Kuusinen&Sirola1923,57.Tekstikuuluuartikkeliin,jokajulkaistiinalunperin1920.
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Kunkatsotaan,mitenKuusinensoveltaakielikuvaansa,käyilmi,että
hänentekstinsäonkaikkeamuutakuinpasiﬁstinen.Puhuessaanomaan
miekkaansahukkuvastavallastaKuusinenluultavastitarkoittaa,ettäasevelvollisuudenkauttaSuomenarmeijaanontullutmyösepäluotettavaa
ainesta.NämäkääntävätaseensavalkoistaSuomeavastaan.Pasiﬁstinen
omaan miekkaan hukkuminen tarkoittaakin siis oikeutettua aseellista
kapinaa.Toinenkinmiekka–epäilemättäVenäjältä–rankaiseevalkoisia
jatätäeivoiedeskielikuvantasollapitääpasiﬁstisenatulkintana.Kuusisentulkintamiekkalauselmastaonsiisvainosaksipasiﬁstinenjatältäkin
osaltasepalveleetäysinei-pasiﬁstisiatarkoitusperiä.Hänomaksuuraamatullisenlauselmanjahyödyntääsenerilaisiatulkintamahdollisuuksia,
mutteilopultaoleniistäkiinnostunutmuutenkuinpuhtaastiretorisina
apuvälineinä.

Rikosrangaistuksenperusteella
Talioperiaatettavoihyvälläsyylläpitäämoraalisenmaailmankuvankeskeisenä tekijänä, jonka valossa mitä erilaisimmat tapahtumat haluttiin
oikeuttaa. Siihen sisältyi vielä yksi mahdollisuus, jota valkoisetYlikankaanmukaanhyödynsivät:raskaatrangaistuksetmitoittivatsenrikoksen
suuruutta, johon punaisten katsottiin syyllistyneen.172 Tällainen mitoittaminenedellyttäätaaksepäinmenevääpäättelyä,jossarangaistuksesta
voidaan päätellä rikoksen raskaus. Taustalla kummittelee talioperiaate,
jossarikosvastaasuuruudeltaanrangaistusta.
Pulkkaniemen ampumisten jälkeen Taipalsaaren kenttäoikeus löysi
pitäjästä lisääkin syyllisiä, joiden katsottiin ansainneen kuoleman. Uudet tuomiot pantiin täytäntöön Heikkolankankaalla, kirkonkylän pohjoispuolella, jonne vainajat peitettiin kahteen uuteen joukkohautaan.
Toukokuun 22. päivänä toimeenpannun viimeisen teloituksen jälkeen
Taipalsaarella ammuttujen kokonaismäärä kohosi neljänkymmenen
tuntumaan.173 Talioperiaatteen valossa runsaat kuolemantuomiot tuntuivat ainakin joistain pitäjäläisistä oudoilta. Punaisena aikana ketään
eiollutteloitettu.Mikäoliserikos,jostanäinraskaattuomiotpitiantaa?Puhuttiin,ettäolitullutmääräys”korkealtataholta”kostaapitäjästä
peräytyneen punakomentaja Hjalmar Kaipiaisen toiminta Viipurissa.174
172 Ylikangas2003,526.
173 Kannela&al.2006,63,66.
174 Tikka&Arponen1999,264.
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JoukkosurmanjäljetViipurinlääninvankilassa.TeoksessaSuomenvapaussotakuvissa(1934)kuvasaivavahduttaalukijaalähesaukeamankokoisena
jaluodasitenvaikuttavanmuistijäljenpunaisestaterrorista.

KaksivuorokauttaennenkaupunginkukistumistaKaipiaisenkokoama
erikoisjoukkoolisuorittanutverilöylynlääninvankilassa.Juopuneetpunaiset olivat yhden yön mittaan surmanneet kolmekymmentä valkoista vankia ja joukon vanginvartijoita.175Vallattuaan kaupungin valkoiset
ikuistivatjäljetﬁlmille.Taiteellinen,vastavaloonotettukuvaverilammikoissamakaavistauhreistatulisymboloimaanpunaistaterroria,jaseon
julkaistuuseassayhteydessä.Suomenvapaussotakuvissa-teoksessaseon
lähesaukeamankokoinen.176Eiolekuitenkaanmitäänperusteitaotaksua,
ettäViipurintapahtumillaolisiollutvaikutustaTaipalsaarenteloituspäätöksiin.177SitäpaitsiTaipalsaarellateloitetuteivätedesolleetosallisialääninvankilantapahtumiin.
Jäähämärään,milläperusteinotaksumaViipurinjaTaipalsaarentapahtumien yhteydestä syntyi. Ei olisi mitenkään yllättävää, jos taustalla vaikuttaisi talioperiaate. Sehän sääteli keskeisellä tavalla käsitystä oikeudenmukaisuudesta. Ajateltiin, että kenttäoikeuden täytyi ymmärtää
175 Paavolainen1966,162–164;Tikka&Arponen1999,246–247;Marttinen2006,167–186.
176 SuomenvapaussotakuvissaII,250–251.Muita:esim.Punainenterrori1919,22;Castrén1926,
93.
177 Tikka&Arponen1999,247.



Rikosrangaistuksenperusteella

179

tuomioidenperusteeksijokurikos,jokavetäävertojateloitettujenmäärälle.Viipurinverilöylyolisellainen.TässäotaksumassaKaipiainenriitti
linkiksiTaipalsaarenjalääninvankilantapahtumienvälille.Voiolla,että
linkkiä pidettiin heikkona ja kostoa vääriin henkilöihin suuntautuneena.Yhtäkaikki,oletusTaipalsaarenjaViipurintapahtumienkytköksestä
perustuu siihen, että Taipalsaaren kenttäoikeus sovelsi talioperiaatetta.
Itsestäänselvyytenä talioperiaate tarjosi mahdollisuuden päätellä taakse
päin,minkäsuuruisenrikoksenkenttäoikeussälyttituomittujenniskoille.Sittentarvitsivainlöytäärikos,vaikkaViipurista.
Taaksepäin päättely on yksi raamatullisen maailmankuvan keskeisiä
rakennusaineita.Jerusaleminhävitys587eKr.jasitäseurannutpakkosiirtolaisuus huojuttivat Israelin uskonnon perusteita. Seurauksena syntyi
niinsanottudeuteronomistinenhistorianteologia,jokaselittikansallisen
katastroﬁnsyyn.Vanhantestamentinhistoriakirjatovatvahvastitämän
näkökulman leimaamia. Lähtökohtana on vakaa usko elämässä toteutuvaan oikeudenmukaisuuteen, jossa Jumalan viha kohtaa vain syntistäkansaa.Niinpäkatastroﬁlletäytyiollaraskassyynsämenneisyydessä.
Historiaa tarkastellaan pitkälti syntien kautta, jotka selittävät tapahtuneen.178 Talioperiaatteen mukainen maailmankuva jäi elämään ja löysi
tiensämyösUuteentestamenttiin.Taaksepäinpäättelyävoitiinsoveltaa
myösJeesuksenristinkuolemankohdalla.Valtavanvaikutushistorianse
saiPaavalinkautta,jokamaalasisynkänkuvanihmiskunnanturmeluksesta:kaikkiovatsynninvallassa(esim.Room.3:9;5:12)eikä”kurjaihminen”kykenetekemäänmitäänhyvää,vaikkatahtoisikin(Room.7:7–25).
Näyttää kuitenkin siltä, että nämä Paavalin synkimmät äänenpainot
–optimistisempiakinlöytyy–nousevattarpeestaselittääsyysille,miksi
pelastustapahtuuvainKristuksenyhteydessä.Paavalillasiispäätteliratkaisusta ongelman.179 Teologiassa on myöhemminkin viljelty vastaavaa
”ratkaisusta ongelmaan” -päättelyä, ja se esiintyy muun muassa Lutherilla: ristinkuolema osoittaa paitsi Jumalan armon, myös ihmiskunnan
synninsuuruuden.180Opetusontuskinjäänytvaillevaikutustayksittäisessäsanakuulijassa.181TätämaailmankuvaatarjoiltiinmyösTaipalsaaren
kirkonsaarnatuolistajokapyhä.
Ei ole siis ihme, jos Taipalsaaren teloituksistakin ryhdyttiin päättelemään rikosta. Tässä päättelyssä jäi kuitenkin yksi talioperiaatteen so-

178
179
180
181

Ks.esim.Latvus1993,180–181;Räisänen2008,8.
Räisänen2008,16;2009,148–149.
Jolkkonen2007,350.
Räisänen2006,163.
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veltamiseen liittyvä seikka huomiotta: osapuolten arvoero. Arkipäivän
luokkateoriassa ihmiset jakautuivat herroihin ja kansaan. Raja oli aina
olemassa, vaikka vertailukohdista riippuen se olikin liukuva.182 Mikko
Kilpiänkaltainenpikkuvarakasoliruotsinkielisenvirkamiehenrinnalla
kansaa,muttapunaisentyöväestönkeskelläherra.TässäolimyösKilpiän
omaselityssille,miksihäneikuulunutpunaisiin:”Kenelläpunikillatyö
oottelaivojanähny?”183Arvoerotunnettiinjaseeijäänytvaillevaikutusta.
Ylikankaansanoin:”valkoisetkokivatkapinanheitäsyvästikouraisevana
rikoksena ja loukkauksena, joka motivoi, oikeutti ja suorastaan pyhitti
ankaratrangaistukset”.184Muttademokratisoituvassayhteiskunnassaarvoeroaoliyhävaikeampinähdäraskauttavanaasianhaarana.Demokratianhengessä”henkihengestä”-periaatetuntuioikeammaltailmanlisämääreitä.SiksiTaipalsaarenteloitusmäärillepitilöytääselitysViipurista
saakka.
PerustellessaanPulkkaniementeloituksiaKilpiäeikuitenkaanvedonnutmihinkäänsurmatekoihin,joidenrangaistuksenahänolisiteloitukset
esittänyt.Rangaistuksensyyonarvoerossa,joskaaneiherrojenjakansan
välillävaanaivantoisissavaltasuhteissa:”Nämätuomitutovatnousseet
Jumalaajaesivaltaavastaanjaheidänpalkkansaonkuolema.”Jumalaja
esivaltaovatneauktoriteetit,joitakapinallisetolivatKilpiänmielestäkyseenalaistaneet. Palkasta puhuminen on Paavalilta (Room. 6:23) omaksuttuilmausjavalkoisilletyypillineneufemismi,jonkaKilpiäpoikkeuksellisestiselittää.185Seilmentäätalioperiaatetta:kapinallisetsaavat,mitä
teoillaanansaitsevat.186Kuolemanrangaistusolihänenmielestäänoikein
mitoitettupalkkakapinasta.Arvoerokapinallisenjaesivallanvälilläon
suuri,kapinallisenjaJumalanvälilläääretön.Siksivainkovinrangaistus
oliriittävä.
Kilpiä ei ollut moraaliton tappaja. Vakaana kristittynä hän katsoi
seuraavansavainsitä,mitäJumalaolisäätänyt.Jumalahanoliasettanut

Haapala1995,99–102.
Valtakari1980,23.
Ylikangas2003,524;vrt.Ketonen1983,129–135;Turunen2005,299–300.
Esim.Tamminen1929,34;Warkaudenvalloitus100.Valkoistenpalkka-eufemismioliniinyleinen, että punaisessakin kirjallisuudessa viitataan siihen ironisesti (Muistojulkaisu 1918 kumoustaisteluunsortuneista38;Vankinavalkoisenvallan188;Smirnov1935,300).
186 Onmahdollista,ettäpalkaksikäännettyo)yw&niontarkoittaakinylläpitoa(”provisions”),jolla
syntivarustaapalveluksessaanolevanihmisen(Caragounis1974,153–156).Tällöinsiinäeiolisi
talioperiaatteen mukaista ansaitsemisajatusta. Toisaalta o)yw&nion asetetaan vastakkain lahja-ajatustailmentävänsananxa&risma(”armolahja”)kanssa,joteno)yw&nionvoisisittenkin
ilmaistaansioajatusta(vrt.Moo1996,408).Jokatapauksessaonselvää,ettäsuomennoson
helpostitulkittavissaansioajatukseenviittaavaksijanäinsenäytetäänmyöstulkitun.
182
183
184
185
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esivallanrankaisemaanpahojajailmoittanuttahtonsaRaamatussa.Raamatustalöytyirangaistuksenmitta,yleisestitunnettujahyväksyttytalioperiaate.Sitähäntulkitsi–ehkäkiihtymyksenantamallalisällä–hierarkkisestijärjestyneenmaailmankuvansakokoankaruudella.Muttamonen
mielestätuomiotolivatylittäneensen,mitätalioperiaateedellytti.Heidän
silmissäänKilpiäolisotkenutkätensäviattomaanvereen,jokatunnetusti
huutaataivaaseenastikostoa.Jase,jokaymmärsiasioidenyhteyden,sai
myösnähdäkoston:”RankaiseeseJumalaMikkoKilpiääkin”,sanottiin,
kuntämäkokivastoinkäymisiä.187

187 Valtakari1980,24.

UHRIJASYYLLISYYS
Kristuksenseuraaminen1918

”Tuskientie”samaistaateloitettujenkulkureitinjaJeesuksenviadolorosan.SamaistuminenKristukseenmahdollistaaomanpuolenesittämisenviattomana,
muttamerkityksellisenäuhrinasamallakunvastapuolisaaristiinnaulitsijoiden
synkänroolin.Raamatullisiauhrikäsityksiähyödynnettiinsekäkostonvaatimustenettäanteeksiannontueksi.KuvasosialidemokraattisestateoksestaKärsimysten teiltä (1928), joka sekin kantaa otsikossaan raamatullisia mielleyhtymiä.
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Uhriretoriikanavain
Olivatko Taipalsaarella teloitetut uhreja? Riippuu siitä, keneltä kysyy.
MikkoKilpiänmielestäPulkkaniemeenviedytolivatsaaneetpalkan,ja
palkkaannetaanansioista.Muttauhreiksihäneiteloitettujasanonut,eikäseolesattumaa.Uhrieinäetkoskaankärsikohtaloaansyyllisenävaan
syyttömänä, viattomana – ja siksi vastapuolen kärsimyksiä on vaikea
myöntääuhriksi.Heittäisihänsevarjonomanpuolentoimintaakohtaan.
Havainnollinen esimerkki on Eirik Hornborgilla. Hän puhuu sodassa
menehtyneiden valkoisten merkityksestä sanoilla ”heidän uhrikuolemansa”,”heuhrasivatitsensä”,”uhri”.PunaistenkaankuolemaeiHornborgin mielestä ole vailla merkitystä, mutta heistä hän ei puhu uhrina
vaantodisteenatalioperiaatteentoteutumisesta:”Jokamiekkaantarttuu,
semiekkaanhukkuu”.1Hornborginmukaanpunaisetkuolivatsyyllisinä,
valkoisetuhreina.Uhri-identiteettiolisiispitkältisyyllisyyskysymyksen
määrittelyä.
Ketääntuskinyllättää,ettäuhriretoriikkaeiollutpoikkeussenenempääpunaisessakuinvalkoisessakinkirjallisuudesta.Eräspunaistenmuistoteos alkaa uhri-ilmauksia toistellen: ”Tämän julkaisun tarkoitus on
saada muistiin tuleviakin sukupolvia ajatellen niiden työläisuhrien nimet, jotka ainaisesti mielessä pysyvinä kauhunpäivinä saivat uhrata itsensäraivoavanvihansovintouhriksi.”2Toinenpunaistenmuistojulkaisu
einäevainajiavainyksittäisinäuhreinavaanlehtenä”köyhälistöntaistelunuhrihistoriassa”.3Vastaaviaesimerkkejälöytyyvalkoiseltapuolelta.
Esimerkiksi Vapaussodan kertomuksia -teos toistaa epäilemättä tavanomaisiasanankäänteitäkertoessaan,ettäjääkärimajuriFriedelJacobson
”sai uhrata nuoren elämänsä isänmaan vapauden alttarille” ja että hän
yhdessätoisenjääkäriupseerinkanssa”oliuhrannuthenkensäisänmaan
puolesta”.4KarjalanrintamaajohtanutAarneSihvopäättääsotaakuvanneenkirjansavakuutuksella,ettäSuomenoikeuksienjaeheydenpuolesta
”jokainenoikeinajattelevakansalainenonvalmisuhraamaankaikkensa,
verensäjahenkensä!” 
Kaikessauhriretoriikassauhriesitetäänmyönteisessävalossaeikäesimerkiksi heikkoudessaan halveksuttavana häviäjänä. Jälkimmäinen kä-

1
2
3
4

Hornborg1918,57.
Kuolemankentiltä5.
Muistojulkaisukansalaissodanuhreiksijoutuneidenmuistolle13.
Vapaussodankertomuksiaosa3,387,393.Poterin(2009)tutkimusosoittaalukuisissakohdissa,
mitenkeskeiselläsijallauhriretoriikkaolivalkoistensankarihautajaisissa.
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sitysedustiantiikissaenemmänvaltakulttuuria.Kahdenarvomaailman
kohtaaminennäkyyesimerkiksiPaavalinsanoissa:
Julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena,jamuidenmielestäseonhulluutta,muttakutsutuille,niin
juutalaisillekuinkreikkalaisillekin,ristiinnaulittuKristusonJumalan
voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja
Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Ajatelkaa, veljet, mitä te
olitte, kun teidät kutsuttiin: teissä ei ollut monta ihmisten mielestä
viisasta,eimontavaikutusvaltaista,eimontajalosukuista.Mikämaailmassaonhulluutta,senJumalavalitsisaattaakseenviisaathäpeään.
Mikämaailmassaonheikkoa,senJumalavalitsisaattaakseenhäpeään
sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen
tyhjäksisen,mikäonjotakin.Näineiyksikäänihminenvoiylpeillä
Jumalanedessä.(1.Kor.1:23–29.)
Omana aikanaan Paavalin ajattelu edusti eräänlaista vastakulttuuria,
mikä näkyy jo hänen sanavalinnoissaan: kristillinen julistus on herjaus
eliskandaali(ska/ndaloj)taisuoranaistahulluutta(mwri/a).Tällaisilla
näkemyksilläänPaavaliliittyilähinnäaikansagroteskienmiiminäytelmienjakyynikkoﬁlosoﬁensekämuidenantiikinﬁlosoﬁsteneksentrikkojen
rintamaan.5 Kristinuskon voittokulku teki skandaalista ja hulluudesta
kuitenkin valtavirta-ajattelua. Niin syntyi pohja uhriretoriikalle, jossa
kuolevajakärsiväuhriedustaakaikkeahyvää,oikeaajaylevää.
Kristinuskon uhrikäsitysten kytkökset sankariuhriretoriikkaan tunnetaanyleisellätasolla.6Kristillisenteologianvalossavoidaankuitenkin
tarkemmineritellätämänretoriikaneripuolia.Kaksituhatvuotinenkristillisen uhriteologian ydin ja lähtökohta on löydettävissä Raamatusta.
Raamatunuhrikäsityksiinperehtyminenavaakristillisenuhrikäsityksen
keskeisiäpiirteitäjasitäkauttataustanvuoden1918tapahtumiinliittyvälleideologiselleuhriretoriikalle.Raamatuntaustastakäsinonmahdollista ymmärtää selvemmin uhriretoriikan luonnetta ja siihen sisältyviä
mekanismeja.TässäpääluvussatarkastellaanensinRaamatussajaerityisesti Uudessa testamentissa esiintyvää uhriteologiaa. Keskeinen hahmo

5
6

Welborn(2005)havainnollistaaperusteellisestitätäPaavalinajatteluntaustaa.Ks.myösAejmelaeus2000,116.
Kemppainen2006,44–47,53–55.
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onJeesus.HäneenliittyvätuhritulkinnatpohjautuvattoisaaltaVanhaan
testamenttiin,toisaaltaheijastuvatkristilliseenetiikkaan.Jeesuksenuhri
onkokouhriretoriikanavain.Tämänjälkeenperehdytäänsisällissotaan
käsitteleviin lähteisiin, joiden uhrikäsityksistä erottuu kaksi kategoriaa:
terrorinuhrijasankariuhri.Ainatekstinesittämääuhrinäkemystäeivoidayksiselitteisestiasettaajompaankumpaankategoriaan,muttaerottelu
on monessa tapauksessa hyödyllinen. Terrorin uhri kuolee tyypillisesti
vastapuolenterrorissa,sankariuhritaistelussa.Tyypillisyyseikuitenkaan
pädekaikissayksittäistapauksissa.Siksiterrorinuhrinjasankariuhrinkategoriateivätniinkäänviittaatodellisiinkuolinolosuhteisiinvaansiihen,
mitenheidätesitetäänkirjallisuudessa.7
Ensimmäinenuhrikategoria,terrorinuhrionpassiivinen.Hänkärsii
jakuoleeilmanomaasyytään,eikäuhrillaoleyleensämitäänpositiivista tarkoitusta. Usein terrorin uhri on anonyymi. Jo tämä osoittaa, että
uhristaeisinänsäollakiinnostuneita:hänenkokemansajulmuusjauhrintarkoituksettomuuspalvelevatvainuhrinaiheuttajienjaheidänryhmänsäsyyllisyydenja”mielettömänmurharaivon”osoittamista.Terrorin
uhreistaraamatullisimpiaovatkauhukertomuksetristiinnaulituistapapeista,muttamyösmuissakauhukertomuksissaonraamatullisiapiirteitä.Kumpikinosapuolihalusiomaksuauhrinroolinvoidakseenvierittää
syynvastapuolenniskoille.Toisaaltavallankumouksellisuuteenetäisyyttä
ottaneessasosialidemokratiassaliianterävävastapuolensyyttelykoettiin
epätarkoituksenmukaiseksi.Syyttelynvälttelynäkyykeskittymisenäuhrin
kärsimyksiin.Piirreonanaloginenmuunmuassajoidenkinvirsienkärsimysmystiikalle,joskinsyyllisyyskysymysjääedelleenkummittelemaan.
Sen jälkeen, kun on tarkasteltu terrorin uhreja, siirrytään sankariuhriin.Sankariuhrionuseinkuvattupersoonana,jokaaktiivisestiantaa
itsensäuhriksijajonkauhrillaonmielekästarkoitus.Persoonallisenkuvauksentarkoitusonsynnyttäävelvollisuudentuntoonvetoavasamaistumiskohde:jossankariuhriantoikaikkensa,eikömeidänkinpitäisiantaa
ainakinjotainarvokkaaksikoetuntavoitteenedistämiseksi?Lopuksitarkastellaan, miten ideologiseen vastakkainasetteluun tähtäävä uhriretoriikkarapautuusisältäpäin,kunuhrititsevaativatanteeksiantoa.Tätä
kauttamuutenniinsynkkäideologinenvastakkainasettelusaamyösvaloisampiasävyjä.

7

Vrt.Roselius2007,66.
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JeesusjaRaamatunuhrit
Raamatussa esitetään erilaisia uhreja, sekä eläimiä että ihmisiä, mutta
Jeesusonniistäepäilemättäkeskeisin.Kaikkitiesivät,ettäJeesusoliuhri.
Siitäpitiviimeistäänrippikouluhuolen.Vuoden1893kristinoppi–rippikoulujenperusoppikirja–selittääuhrinkärsimyksiäunohtamatta,että
”Kristuslunastimeidätpyhälläjakalliillasovintoverelläänjaviattomalla
kärsimiselläänjakuolemallaan”jaettähänentäytyi”Jumalanuhrikaritsanakärsiäjakuollaedestämme”.8TuskallinenuhrikuolemaonkinepäilemättäyksikeskeisimmistäJeesuksenkuolemanteologisistatulkinnoista.9
Tämäeitietenkääntarkoita,ettäuhriolisivainkristillinenilmiö.Uhrikäsityksiä ja -käytäntöjä tavataan laajasti, samoin niiden poliittisia sovelluksia.10Ihmisentulkitseminenkulttiinliittyvänuhrikäsityksenavulla
esiintyymyösantiikinkreikkalais-roomalaisissajajuutalaisissalähteissä
(2.ja4.Makk.),milläilmeisestionollutvaikutustavarhaiseenkristinuskoon.11Länsimaisessakulttuurissauhriretoriikkakytkeytyynimenomaan
kristillisiin uhrikäsityksiin ja sitä kautta läheisesti Jeesuksen hahmoon.
KristinoppiintiivistyykolmeKristukseenliitettyäajatusta:uhri,viattomuus ja kärsimys. Näillä on kullakin raamatullinen juurensa ja ne tiivistyvätjoUudessatestamentissaJeesuksenhahmoon,minkäjäljittelyn
kauttaniistätulimyöskristillisenetiikanjaarvomaailmanosa.

Viattomanuhrikaritsankärsimys
Kristinoppi esittää Jeesuksen uhrikaritsana. Uudessa testamentissa Jeesukseen liitetyn karitsa-kuvaston taustalla ei suinkaan ole yhtenäinen
traditiopohja. Vanhatestamentillisen uhrisäädösten lisäksi keskeisenä
taustana on kertomus exoduksesta eli israelilaisten Egyptistä lähdöstä
(2. Moos. 12) sekä kuvaus Herran kärsivästä palvelijasta (Jes 53). Egyptistä lähdön yhteydessä israelilaiset pelastuivat Jumalan rangaistukselta
sivelemällävirheettömänkaritsanvertaovenpieliin.Kertomuksenyhteydessä säädetään, että tapauksen muistoa kunnioitetaan joka pääsiäinen
8 Evankelis-LutherisenKirkonKatekismus60–61(§85–86)
9 Jeesuksenkuolemantulkinnoista:ks.esim.McGrath1996,420–445.
10 Uhrirituaalista ja sen eri muodoista antavat hyvän kuvan artikkelit kirjassa Understanding
ReligiousSacriﬁce.Gruenwald(2003,180–201)tarkasteleeuhraamistatoimintana,eisentarkoituksentaiteologisenideankautta.Uhriroolinpoliittisestakäytöstäonesimerkkejäympäri
maailmaa(ks.esim.Jeffery&Candea2006).
11 Räisänen2010,170.
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karitsa-ateriallajavertaovenpieliinsivelemällä.Tässämuodossarituaali
eiolelainkaanuhri,jokakultillisestiluovutettaisiinJumalalle.Mooseksenlainnuoremmissaosissasiitätuleekuitenkinkulttipaikassatoteutettu
uhri(2.Moos.12:27;5.Moos.16:1–8)jatällaisenasitätoteutettiinmyös
Uuden testamentin aikana aina temppelin tuhoon vuonna 70 jKr. asti.
PääsiäisuhrinvaikutuksestajatarkoituksestaeiVanhassatestamentissaja
juutalaisuudessakuitenkaanollutselvääkäsitystä.12
Johanneksenevankeliumiviittaaexodus-kertomuksessaolevaanpääsiäislampaan käsittelyohjeeseen puhuessaan Jeesuksen ristinkuolemasta
(2.Moos.12:4613;Joh.19:36)jarinnastaanäinJeesuksenjapääsiäislampaan.Paavalisanoosuoraan,että”meidänpääsiäislampaamme,Kristus,
on jo teurastettu” (1. Kor. 5:7). Uusitestamentillinen ja myöhempi kristillinen perinne on usein tulkinnut Jeesus-karitsan syntiuhriksi. Tämä
ajatusonuseinluettuJohanneksenevankeliuminsanoihin,joidenmukaanJeesussamaistetaanmaailmansynnitkantavaksiJumalankaritsaksi
(1:29,36).Syntiuhritulkinnalleonsikälivanhatestamentillisialähtökohtia,
että eräiden kohtien mukaan karitsa voidaan uhrata myös syntiuhrina
(3.Moos.4:32–35;5:6;14:10,19)–joskaankaritsaeioleainoasyntiuhrieläin.14 Jesajan kuvaus kärsivästä Herran palvelijasta on Uudessa testamentissa ja varsinkin sen jälkeen usein sovitettu Jeesukseen.15 Tässä
kuvauksessa käytetään kerran myös karitsa-kuvaa: ”Kuin karitsa, jota
teuraaksiviedään,niinkuinlammas,jokaonäänetikeritsijäinsäedessä,
eihänkäänsuutansaavannut.”(Jes.53:7.)Kärsiväpalvelijaesitetäänmyös
sovitusuhrina(Jes.53:10).JohanneksenilmestyspuhuuJeesuksestausein
Karitsana(esim.5:6;7:14;12:11;21:22).
KristillisessäjulistuksessapukistaeioletullutKaritsankaltaistakeskeistäsymbolia,vaikkaerityisestiHeprealaiskirjehyödynsiKristuksesta
puhuessaanpukkiuhrinmäärännyttäsovitusuhrilakia(3.Moos.16;Hepr.
9:1–10:18, 13:11). Ajatus Jeesuksesta ”virheettömänä ja tahrattomana”
(a)mw/mou kai a)spi/lou)uhrikaritsana(1.Piet.1:19)perustuusekinMooseksenlakiin,jokamuistuttaatoistuvasti,ettäuhrieläintentuleeollavirheettömiä(Septuagintassasanaa/)mwmoj).16Ajatusuhrienviattomuudes-

12 Eberhart2002,274–278;Wolff1996,106.
13 Vrt.2.Moos.12:10(LXX),4.Moos.9:12jaPs.34:21.Voidaanmyösspekuloidasillämahdollisuudella,ettäJohannesrinnastaaJeesuksenristiinnaulitsemisenjapääsiäislampaidenteurastamisentemppelissä(Gyllenberg1984,296–297).
14 Tapauksestariippuenuhrivoiollamyössonni,vuohipukki,kuttu,kyyhkysiätaivehnäjauhoa
(3.Moos.4–5:13;Eberhart2002,113–115).
15 Ks.Luku2,jossaaihettasivutaanSödergran-analyysissä.
16 Eberhart2002,178;Elliot2000,374.



JeesusjaRaamatunuhrit

189

taperiytyysiisVanhantestamentinkonkreettisestauhriteologiasta.Sen
sijaanuhrinkärsimyksiineiVanhassatestamentissajuurikaankiinnitetä
huomiota.Tämäjohtuneesiitä,ettäuhriolieläinuhri.KunJesajakuvasiihmistäuhriksi,onkärsimyskinesillä.Se,ettäkristillisessämielikuvamaailmassauhriyleensäassosioituukärsimyksiin,johtuuennenkaikkea
Uudesta testamentista. Evankeliumit ilmentävät tehokkaasti Jeesuksen
–jokasiismielletäänuhriksiparexcellence–kärsimystä.Matteuksenja
Markuksen evankeliumeissa tämä konkretisoituu Jeesuksen tuskaisaan
huutoon:”Jumalani,Jumalani,miksihylkäsitminut?”(Matt.27:46;Mark.
15:34.) Luukkaan ja erityisesti Johanneksen ristiinnaulitsemiskertomus
kuvaavatkuolemaavähemmänkauheanajatuskallisena.MuttajopaJohanneksen evankeliumi korostaa Jeesuksen kuoleman ruumiillisuutta
evankeliuminvahvastihengellistävästätendenssistähuolimatta.17
JudithPerkinsonosoittanut,ettäkärsivänihmisenidentiteettioliensimmäistenkristillistenvuosisatojennousevaZeitgeist,jokakristinuskossasaipoikkeuksellisenselkeänmuodon.18Perkinsinmukaaninhimillinen
kärsimysolikreikkalais-roomalaisessakulttuurissaperinteisestiselitetty
ohimenevänätaisuorastaannäennäisenä.Vaikkatällaistanäkemystäperinteisistä arvoista voikin pitää yksinkertaistuksena, se tavoittaa tietyn
vahvantradition.Epikuroksenmukaanviisasymmärtää,kuinkavähäistä
tuskaainaonnautintoonnähden(esim.DiogenesLaertios10.104;SententiaeVaticanae3–4).19Epiktetoksenmukaanviisastaashyväksyyhyvillä
mielinkaiken,mihinhäneivoivaikuttaa(Esim.Käsikirja1)jakärsimys
on siten ihmisen virheellisen moraalisen asenteen tai arvoarvostelman
seurausta.20 On mahdollista, että tämän tyyppiset arvostukset johtivat
Luukkaan ja Johanneksen kuvaamaan Jeesuksen ristiinnaulitsemista
MatteustajaMarkustarauhallisemmassavalossa.Varhaiskristittyjenpiirissä gnostilaiset saattoivat väittää kärsimystä suorastaan näennäiseksi.
Esimerkiksi gnostilainen Pietarin ilmestys kuvaa, kuinka Jeesus nauraa
ristin yläpuolella samalla kun hänen ruumiinsa naulitaan ristiin (Piet.
Ilm.81).Myöhemminvoittanutkristinuskonmuotoeikuitenkaankoskaanhyväksynyttällaistanäkemystä:Kristuksenjasamallakaikkienhä-

17 Kiilunen(1993)vertaileehavainnollisestievankeliumienristiinnaulitsemiskuvauksia.Johanneksen hengellistävästä tendenssistä ja sen murtumisesta ristiinnaulitsemiskertomuksessa:
Moore1989,159–163;Syreeni1995,303–304.
18 Perkins1995.
19 Sententiae Vaticanae löytyy suomennettuna Diogenes Laertioksen teoksen suomennoksen
liitteenä(s.413–420).
20 Perkins1995,77–103;Huttunen2003,78–83.
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nenseuraajiensakärsimysolitäysintodellistajatuskallista.21Tämätraditioonjatkunutkristinuskossaläpivuosisatojen.
Epiktetoksenaikalainen,100-luvunalussamarttyyrikuolemankokenutIgnatios,tekikärsimyksestäteologisenkeskuskäsitteenjasuorastaan
tavoitteen:”rakastan kärsimistä, mutta en tiedä, olenko sen arvoinen.”
(Trall. 4.2.)22 Kristillisestä marttyyrikirjallisuudesta on helppo löytää
vastaaviaihanteitajatässäihanteessa–niinkuinJudithPerkinsosuvasti
sanoo–kuolemaononnellinenloppu.Kärsimyksenhaluaminenilmensitäydellistähalveksuntaamaailmaajasenvallanpitäjiäkohtaan,mutta
tavalla,jokaperusteissaansitoutuielämänruumiillisuuteen.Jaruumiillisuuden kautta kristinusko otti vakavasti kaiken kärsimyksen, köyhyydenjasairauden.23Se,mitenvakavastikärsimykseensuhtauduttiin,näkyy
marttyyrikertomustenyksityiskohtaisissakidutuskuvauksissa,joidenvaikutusta–isostavihastakertovienvainolaistarinoidenohella–Ulla-Maija
Peltonen näkee vuoden 1918 tapahtumiin liittyvien kauhukertomusten
taustalla.24 Kauhukertomusten drastinen yksityiskohtaisuus kieltämättä
vetäävertojavanhoillemarttyyrikertomuksillejaainakintässämielessä
niitä voi pitää sukulaisilmiöinä. Esimerkiksi Polykarpoksen marttyyrio
kertoomarttyyreista:
Kukapa ei ihailisi heidän jalouttaan ja kestävyyttään ja heidän rakkauttaan Valtiaaseen! Toisia heistä ruoskittiin verille niin, että tuli
näkyviin,mitensuonetjavaltimotsyvälläheidänlihassaankulkivat;
mutta he kestivät tämän sillä tavoin, että ympärillä seisovatkin säälivätjavoihkivat.Toisettaaspääsivätsankaruudessaanniinpitkälle,
etteiyksikäänheistäpäästänytäännähdystäkääneikähuokausta.(Pol.
mart.2:2;suom.HeikkiKoskenniemi.)
Marttyyrikertomuksistapoiketenvuoden1918tapahtumiinliittyvätkauhutarinat eivät yleensä esitä kidutettuja ja surmattuja ihailtavan kestävinäsankariuhreina.Esimerkiksipunaistenmainitaan”nautinnokseen”
voineen”katsellauhriensakärsimyksiäjakuunnellaheidäntuskanhuutojansa”, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtainen luettelo kidutusmene-

21 Pagels2006,116–152.Gnostilainenjaislamilainentulkintatulevatlähelletoisiaan(HämeenAnttila1998,26–29).
22 Huttunen2007,397.
23 Perkins2006,erityisestis.8–12,15–40ja104–141.
24 Peltonen 1996, 146–147. Marttyyrikertomusten yksityiskohtaista väkivaltakuvausta analysoi
Perkinsin(2006)lisäksimuunmuassaBakker(2009).



JeesusjaRaamatunuhrit

191

telmistä.25 Uhrien kestävyydestä ei ole sanaakaan kauhukertomuksissa
ja tuskan suuruudella halutaan todistella vain tekijöiden syyllisyyttä ja
sadistista nautinnonhalua. Syyllisyyskysymys kummittelee siis tässäkin.
Jeesuksen kuolemaan vahvasti liitetty ajatus ruumiillisesta tuskasta saa
palvellasitä.

Lisääuhreja:viattomankärsimyksenseuraaminen
Mikä oikeastaan mahdollisti samaistumisen Jeesuksen uhrirooliin? Jeesuksen kuolemahan nähdään Uudessa testamentissa ja myöhemmin
kristinuskossa ainutlaatuisena ja ainutkertaisena. Esimerkiksi Heprealaiskirjeessämuistutetaanuseaankertaan,ettäJeesuksenuhrionkertakaikkinen,eitoistuvaniinkuinVanhantestamentinuhrit(Hepr.9:11–18).
KirkollisessaKotimaa-lehdessäkannettiinkinhuoltasiitä,ettäsankariuhritsyrjäyttävätJeesuksenuhrin.Uhrirooliasinänsäeikuitenkaankyseenalaistettuvaanse,että”kansaarvioisoturiensajalontyönliiansuureksi”.26
Mutta eikö jo vähäinenkin uhrirooli nakerra ajatusta Jeesuksen kertakaikkisestauhrista?Mihinsiisperustuuse,ettäJeesuksenroolivoidaan
missäänmuodossaantaauudestaankyseenalaistamattakristillistäoppia?
Vastaus piilee niin sanotussa imitatio Christi -motiivissa, jota Uudessa
testamentissakuvataanJeesuksenseuraamisena(a)kolouqe/w)taijäljittelynä(mimeo/mai).27Tämänajattelunvaikutustakristilliseenmoraaliinon
vaikeaaliarvioida.28Kärsimystäjauhriaajatellenkeskeiseksimuodostuu
Jeesuksensana:”Josjokutahtookulkeaminunjäljessäni,hänkieltäköön
itsensä,ottakoonristinsäjaseuratkoonminua.”(Matt.16:24;vrt.Mark.
8:34;Luuk.9:23;14:27;Matt.10:38.)29Ristinkantamistaeioleymmärrettävävainsananmukaisenaviittauksenamarttyyrikuolemaan,vaanlaajem25 PunainenterroriSuomessa11–12.
26 Kotimaa31.5.1918(”Mitäonunohdettusoturienhaudoilla?”).
27 Erottelu seuraamis- ja jäljittelymotiiveihin on peräisin Betziltä (1967), jonka mukaan ne
edustavateritraditioita.Betzinmukaanseuraamismotiivi(Nachfolge)onominainenevankeliumeille ja jäljittelymotiivi (Nachahmung) Paavalille. Erottelusta huolimatta Betz (1967,
3)toteaa,ettämolemmatmotiivitilmentävätkäsitystä,jonkamukaanKristusjasitäkautta
pelastusonihmisestäriippumaton.Lisäksiyhteistäonse,ettäuskontoteutumisellaonkonkreettishistoriallinenjaeettinenluonne.Betz(1967,4)erottaavieläimitatioJesu-motiivin,joka
rakentuuevankeliumienseuraamismotiiville.Raamatunreseptio-javaikutushistoriassaeri
traditiotpitkältiyhtyvät,mitäonhelpottanutBetzinkinhavaintoniidenyhteisistäpiirteistä.
28 Jälkivaikutuksestaks.esim.Kwon1998.
29 Osittain kyse voi olla myös siitä, että juutalaisuuden ja kreikkalais-roomalaisen uskonnon
kautta juurtunut uhrikäytäntö haki uuden muotonsa marttyyriuhreissa (Salisbury 2004,
132–139).
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panaviittauksenauskonseurauksenatuleviinkärsimyksiin.30Luukkaan
evankeliumissa tämä näkyy selvästi: risti on otettava joka päivä (Luuk.
9:23).Viittauskonkreettiseenkuolemaanontässäyhteydessämahdoton
(vrt.samoin1.Kor.15:31).31Tuloksenaonkokonainenkristillinenidentiteetti,jokarakentuukärsivänuhrinroolille.
AjatusJeesuksenkärsimyksenseuraamisestataijäljittelystänäkyyUudessatestamentissakauttalinjan.MuutamaesimerkkieripuoliltaUutta
testamenttia riittää. Johanneksen evankeliumissa Jeesus lausuu:”Muistakaa,mitäteillesanoin:eipalvelijaoleherraansasuurempi.Josminua
onvainottu,vainotaanteitäkin.”(Joh.15:20.)FilippiläiskirjeessäPaavali
kehottaa kristittyjä:”Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella
Jeesuksella oli.” Tämän jälkeen seuraa niin sanottu kenosis-hymni, joka
kuvaa Kristuksen alentumista ristinkuolemaan (Fil. 2:5–11). 1. Pietarin
kirjepuolestaankehottaa:”KunsiisKristusonruumiissaankärsinyt,niin
olkaatekinvalmiitakärsimään.”(1.Piet.4:1.)JeesuksenesikuvallisuusvoidaanesittäämyösVanhastatestamentistaperäisinolevallauhrikuvalla:32
Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne (mimhtai\ tou= qeou=), olettehan
hänenrakkaitalapsiaan.Rakkausohjatkoonelämäänne,onhanKristuskinrakastanutmeitäjaantanutmeidäntähtemmeitsensälahjaksi,
hyvältätuoksuvaksiuhriksiJumalalle.(Ef.5:1–2.)
Antiikistayleisestitunnettu,muttajossainmäärinabstraktiJumalanjäljittelemisenmotiivisaaEfesolaiskirjeessärinnalleenJeesuksenkonkreettisenesikuvan.33KristittyjenrakkaudentulisiollasamanlaistakuinKristuksenitsensäuhraavarakkaus.Asiayhteydenperusteellakyseessäeiole
kehotus antautua kuolemaan vaan siihen, että kristityt yleisesti olisivat
toisiaan kohtaan lempeitä, ystävällisiä ja anteeksiantavaisia (Ef. 4:32).34
30 Luz1990,491.
31 Fitzmyer1981,788;Schürmann1984,541.Joissakinkäsikirjoituksissaeiolesanoja”jokapäivä”
(kaq’ h(me/ran).KyseessälieneekopioitsijanpyrkimysharmonisoidatekstiMatteuksenja

Markuksenkanssaeikämyöhemmästälisäyksestä(Fitzmyer1981,788).Betz(1967,41)havaitsee,ettäLuukasesittääJeesuksenesikuvana.Hänkuitenkinkatsoosenjäävänepäselväksija
ajattelee,ettäLuukaskäsittiJeesuksenseuraamisenennenkaikkeaJeesuksenhistorialliseen
elämään liittyvänä asiana. Lisäys ristin kantamisesta ”joka päivä” kuitenkin pikemminkin
vahvistaasitäkäsitystä,ettäkonkreettisestaseuraamisestaonsiirryttyjonkinlaiseenkristillisenelämänihanteeseen.
32 Sellin2009,242–243.
33 Sellin2009,250–251.Jumalanjäljittelemisenmotiivistaantiikissa:esim.Betz1967,48–136;Sellin2009,244–249.
34 EdeltäväntekstinlisäksiEf.5:1–2toimiiperustelunamyössenjälkeentulevillekehotuksille.Sellinin(2009,239–240)mukaanjakeetsisältävätkirjeenpareneettisenosion(Ef.4:1–6:9)akselin.
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Toisaallakristittyjäkehotetaankinuhritermeinyleiseenkristilliseenelämäntapaan (Room. 12:1).35 Ääritapauksissa tämä voi tietenkin johtaa
myöskuolemaan–jauhriterminologiahanonomiaankuvaamaanjuuri
kuolemaa(Fil.2:17;2.Tim.4:6).
Jeesuksen käyttäminen konkreettisena esikuvana Efesolaiskirjeessä
perustui antiikin kirjallisuuden ja retoriikan taajaan viljelemälle paradigmaattisuudelleelieksemplaarisuudelle.Jokuhenkilösellaisenaantai
hänen toimintansa kohotettiin esimerkiksi (para&deigma, exemplum)
myönteisessätaikielteisessämielessä.36Retoriikanopetusluokittelierityyppistä henkilöesimerkkien käyttöä ja sopivan esikuvan löytämistä helpotettiin jopa aiheenmukaisella anekdoottikokoelmalla.37 Uuden
testamentin kirjoitusaikana vahvasti vaikuttaneet hellenistisen kauden
ﬁlosoﬁsetkoulukunnat–stoalaisuus,skeptisismijaepikurolaisuus–keskittyiväthyveellisyyden,onnellisuudenjayksilönmielenrauhanteemoihin.Tässätehtävässähenkilöesimerkitpalvelivaterityisenhyvin.38Mikko
Yrjönsuurikirjoittaa:
Exemplumin voima on tällaisessa ﬁlosoﬁassa vahva. Juuri esimerkkienavullaoikeaelämänasennevoidaankonkretisoidajaliittäätiettyyntilanteeseen.Yhdestäyksittäisestätapauksestakertovaexemplum
yltää valaisemaan kuulijansa elämää huomattavasti paremmin kuin
rationaalinenargumentti.39
Henkilöesimerkin merkitystä havainnollistaa Uuden testamentin ajan
stoalaisuutta edustava Epiktetos. Elämänﬁlosoﬁsissa teksteissään hän
vetoaamuunmuassaOdysseuksen,vanhojenstoalaisﬁlosoﬁenjataipumattomansenaattoriHelvidiusPriscuksenesikuviin.Sokrates,Diogenes
jaHeraklesovathänellemoraalisestitäydellisenihmisenesikuvia.Erityisenesikuvallistaoliheidäntapansakohdatakärsimysjakuolema,40mikä
tuleeaihepiiriltäänlähelleJeesusta.Samankaltaisuuksistapäätellenﬁlosoﬁallaolivaikutustamuunmuassasiihen,mitenPaavaliesittääJeesuksenUudessatestamentissa.41EvankelistoistaerityisestiLuukashyödyntää
35 UhrikäsitteenhengellistymisestäUudessatestamentissa:Eberhart2002,391–393.
36 Efesolaiskirjettä kommentoidessaan Sellin (2009, 250–251) ei viittaa suoraan retoriikkaan,
muttakäyttääsanoja”Paradigma”ja”Exemplum”.
37 Viljamaa2001;Yrjönsuuri2001,52–57.
38 Yrjönsuuri2001,61–65.
39 Yrjönsuuri2001,63.
40 Huttunen2003,308–324.
41 Seeley1990;Huttunen2003,362–365.
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henkilöesimerkkejä, mikä houkuttelee lukijaa suuntaamaan elämänsä
evankeliumissaesitettyjenlukuistenhenkilöhahmojenmukaisiksi.42KuvaavaaLuukkaankyvyllepuhutellalukijaansaonse,ettälukuisatkristillisessäperinteessäkeskeisetUudentestamentinhenkilöhahmottunnetaan
pelkästäänLuukkaanevankeliumistataiLuukkaankuvaamassavalossa.43
Luukkaan esikuvallisin kärsijä on Jeesus, joka ristiinnaulitsemiskertomuksessamaalataanesimerkilliseksikärsijäksi.

Uhritjavastapuolenrikos
Taipalsaareltalähtiessäänpunaisetolivatsytyttäneeturkuparvenalletulentarkoituksenaanpolttaakirkko.44Helvetinkoneestakinpuhuttiin.Suurempituhokuitenkinvältettiin,silläkyläläistenonnistuisammuttaapalo
alkutekijöihinsä. Punaisten toiminta tarjosi Kilpiälle epäilemättä konkreettisenperusteenväittää,ettäpunaisetolivatnousseetJumalaavastaan.
Ontietystivaikeasanoa,kuinkamoniteloitettutaipalsaarelainenoliollut
sytyttämiseenosallisenajaosoittikotekojotainerityistävihamielisyyttä
Jumalaakohtaantaiedeskirkkoakohtaan.Väitettiin,ettäpunaistentarkoituksenaolihävittääkokokylä,jotenkirkonsytyttäminensaattoiolla
vainlaajemmansuunnitelmanponnetontoteutus.Olimitenoli,kirkon
sytyttäminenoliainakinhelppoatulkitanousemiseksiJumalaavastaan.
Muualtakuuluivastaaviauutisia,eivainyrityksistävaanonnistuneista
tuhopoltoista.SaimaantoisellarannallaliekitnielivätJoutsenonkirkon
jasyynkantoivatpunaiset.45Muttapahempaakinsaitietää,joslukisanomalehtiä.

Ristiinnaulitutpapit
Helsinginsanomatesitti5.5.1918tykistöpäällikköG.Lindholminraportin
otsikolla”ihmispetojenhirmutyöt”:

42 Syreeni1995,115–142.
43 TällaisiahahmojaovatJeesuksenäitiMaria,tuhlaajapoika,laupiassamarialainen,sisarukset
MarttajaMaria,tuhlaajapoika,rikasmiesjaLasarus,fariseusjapublikaanitemppelissä,Sakkeus,ryöväritristillä.Syreeni(1995,115–142)havainnollistaahyvinLuukkaantapaakäyttää
henkilöesimerkkejä.
44 Taipalsaarenkirkosta:Tikka&Arponen1999,188;Kannela&al.2006,44–45.
45 Tikka&Arponen1999,185–186.
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Seuraavatesimerkitpunakaartilaistentekemistäkauheistahirmutöistäolenitseominsilminolluttilaisuudessatoteamaanjaannansiitä
tämänvalavelvollisenraportin.
 1)Maaliskuun12p:nätavattiinLavianjaPutajanvälilläeräässätalossaperhe,johonkuuluutalonomistajaJ.Lehtinen,hänenvaimonsa
jakaksialaikäistälastamurhattuina.Perheolikiinninaulattupöydän
ympärille,miessukuelimistäjakäsistä,vaimojalapsetkielestäjakäsistä.Miehenkieliolileikattupois.Kaikkiolivatpaikallesaapuessani
kuolleet.
 2) Maaliskuun 20 p:nä, kun joukkoni olivat edenneet Suodenniemelle, tapasin Suodenniemen pitäjän kirkkoherran murhattuna.
Ruumisseisoialastomanakahdenpistimellävarustetunkiväärintukemana.Pistimetolitungettulapaluidenalle,kärkienpistäessäesiin
solisluidenkohdalta.Silmätolipuhkotut.Ruumiillaolisilmälasitja
kainalossa oli raamattu. Kuolleen vaimo oli oman kertomuksensa
mukaanpakotettutyttärensäkanssakatselemaanmurhatyötä.
 3)Maaliskuun31p:nätavattiinMouhijärvenkirkkoherraristiinnaulittunaalttariinMouhijärvenkirkossa.Kieliolileikattuirtijaruumis raadeltu leuasta sukupuolielimiin asti ja haavoihin oli siroteltu
vahvastisuolaa.Paperille,jokaoliruumiinpäänyläpuolella,oliverellä
kirjoitettu:”AuttakoonJumalanne.”
 4) Lavian, Suodenniemen, Mouhijärven ja Karkun kirkot olivat
mitäinhottavimminhäväisty.Alttaritaulutolirikkirevittytaioliniihin kiinnitetty ruumiista irtileikattuja osia ja niiden elimiä. Sakramenttiastiatolihäväistyvirtsallajaulostuksilla,saarnatuoliaoliparissatapauksessakäytettykäymälänä.
  Tampereella25p:nähuhtikuuta1918
  




G.Lindholm
  



10.Tykistöosastonpäällikkö
  





 R.Alühr
  





 Adjutantti
Helsinginsanomienuutinenoliyksiniistälukuisistakauhukertomuksista,joitavalkoinenlehdistölevittikeväälläjakesällä1918.Samatkertomuksetkiersiväterilehdissä.46Helsinginsanomienkuvaamatpappismurhat
toistuivatpieninmuunnelminjaeripaikkakunnillesijoitettuinaainakin

46 Paavolainen1966,250–255.
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Aamulehdessä, Uudessa Suomettaressa, Herättäjässä ja Borgåbladetissa.47
AamulehtijaUusiSuometarsijoittivatristiinnaulitsemisenLängelmäelle
ja Borgåbladet Ruovedelle. Kertomukset siirtyivät muistelmiin ja historiateoksiin.48 Kapinaa käsitelleessä kaunokirjallisuudessa papin ristiinnaulitsemisestatulitoistuvaaihe.PappipäätyyristilleEinoLeinon,Maila Talvion, Jarl Hemmerin ja monien muiden romaaneissa.49 Suullinen
perinneolikaikkeinvilleintä.EsimerkiksiSuodenniemenkirkkoherran
kuolintavoiksi tiedettiin kertoa sukuelimistä hirttäminen, sukuelimistä
alttarillenaulaaminenjaalttaritauluunristiinnaulitseminen.50
Hurjatuutisetsaattoivattuntuauskomattomilta.Ilkka-lehdessävalitettiinkin,ettäjotkutpitävätkertomuksiapunaistenjulmuuksistaliioiteltuina.51IlmeisestitällaisiaepäilyjähaihduttaakseenHelsinginsanomat
esittiLindhomin”valavelvollisenraportin”.Raportissaontotta–siteeksi.52 Lavialaisperheen tapausta ei voi liittää mihinkään tapahtuneeseen
surmaan.53SensijaanSuodenniemenkirkkoherraKaarloKalpaolitodellasurmattu,muttaeiMouhijärvenkirkkoherraa.54AamulehdenjaUuden
Suomettarentieto,ettäristiinnaulitseminenolisitapahtunutLängelmäellä, selittynee sillä, että pitäjän kirkkoherra Iisakki Virtanen menehtyi
punaistenkäsissä.Ruovedelläeisurmattupappia.Lindholminraportin
neljäskohtaperustuusikälitosiasioihin,ettäkirkkojajäipaikoinsiivottomaankuntoonpunaistenjäljiltä.55
Kaikenkaikkiaanraporttionkuitenkinäärimmäisenliioiteltu.Vaikka
Kalpa jaVirtanen todella surmattiin, ei heidän kuolintavallaan ole mitääntekemistäLindholminraportissaesitetynkanssa.Kalpasurmattiin

47 Aamulehti 14,4.1918 (”Surmattuja pappeja”); Uusi Suometar 1.5.1918 (”Punaisten kauheat
murhat”);Herättäjä3.5.1918(”Alttarinhäväistys”);Borgåbladet11.5.1918(”Derödavilddjuren
mördadeochmarteradepräster”);Paavolainen1966,251;Schmidt2004,150.
48 Esim.Suomenvapaussota1918,osa4,110–111jaKlemola1970,127.Klemolanmukaanosakauhukertomuksistaonperättömiä,muttahänvakuuttaa,ettäKarkunpapinristiinnaulitseminenontodellinentapaus.
49 Leino1919,152;Talvio1920,435;Hemmer1921,105;1931,218.Ks.myösSaraoja1918,103;Lehtonen1925,399;Santavuori1937,299.
50 Peltonen1996,173.
51 Ilkka29.4.1918”Vesilahdenrintamalta.Kuulumattomiakauhunkuvia.”
52 Vrt.Siltala1993,224:”Vaikkapropagandistinenryhmäfantasia(kutenvalkoistenpuolellakierrelleetkidutustarinat)kertooainaenemmänesittäjästäänkuinkohteestaan,sekiinnittyysilti
johonkinkohteensatosiasialliseenpiirteeseen.”
53 Paavolainen1966,254n.115.
54 Saarinen1963,96n.2;Paavolainen1966,252n.114.Tämäselittääsen,ettäarkkipiispaGustafJohanssoninpaimenkirjeessä(julkaistumm.Herättäjässä24.5.1918)eipuhutaristiinnaulitsemisestamitään.Samoinseuraavanavuonnailmestyneestäkirjasesta(Punainenterrori16)puuttui
MouhijärveäkoskevaosuusjaraportinnumerointiolitoisenlainenkuinHelsinginSanomissa.
55 Saarinen1963,84.
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13.2.selkäänampumalla.Ruumismakasiuseitapäiviähangessajahautaustapahtui2.3.Virtanenpuolestaanhaettiinkotoaanillalla12.3.jaammuttiin pappilan portilla.56 Punaiset surmasivat kaikkiaan kymmenen
pappia,muttayhtääneiristiinnaulittu.57Ulla-MaijaPeltonenontodennut,ettäpappissurmistakertovatkauhu-uutisetkuuluivatsodanaikana
ja sen jälkeen levinneeseen laajaan kauhutarinaperinteeseen. Tarinoissa
uhrejakidutettiinjasurmattiinmitälukuisimmillatavoilla.Tarinoiden
juuria on löydettävissä vanhoista marttyyrilegendoista, mutta suureksi
osaksi tarinat muodostuivat ison vihan ajasta kertovien vainolaistarinoidenpohjalle.Sekäisonvihanettäsisällissodanajaltakerrottiinkielen
leikkaamisesta, silpomisesta, sormien katkaisemisesta, uhrin naulaamisestajamuistakidutusmuodoista.Vanhoistavainolaistarinoistapuuttui
kuitenkinristiinnaulitseminen,jokavuoden1918pappissurmatarinoissa
onhyvinyleinen.58
Ulla-Maija Peltonen toteaa, että kauhutarinat olivat yksi sotapropagandan muoto. Kauhuelementit synnyttävät inhoa ja pelkoa. Mitä
voimakkaammin tarinat herättävät tunteita, sitä voimakkaammin ne
vaikuttavat asenteisiin. Punaisista kerrotut kauhutarinat osoittivat tunteisiinvetoavallatavalla,ketkäolivatsyyllisiä.59Näintarinatoikeuttivat
valkoistentoimeenpanemanankarankurinpalautuksen.Edellämainittu
Ilkka-lehdenartikkeliontästäoikeuttamisenlogiikastaerinomainenesimerkki: kauhukuvauksilla perusteltiin juuri punaisten rankaisemista.60
Kauhukertomukset ammensivat voimansa syyllisyydestä, jota voittajat
tunsivat taajaan harjoitettujen teloitusten johdosta. Mitä julmemmiksi
punaisetmaalattiin,sitäoikeutetumpiarankaisutoimetolivatjasitäpienemmälläsyyllisyydellävoittajatsaattoivatjatkaaelämäänsä.
Propagandan välineenä ristiinnaulitsemiskertomus ylitti muut kauhukertomukset.Seeiilmentänytpelkästäänvastustajanpohjatontajul-

56 Paasonen 1996, 24–25, 37;Ylikangas 2003, 111–112. Mainittakoon, että 24.4. Aamulehti perui
Virtasenristiinnaulitsemisuutisenselittäen,ettävalheellisentiedononantanut”jokupahansuopailkimys”.TämäeiestänytUuttaSuometartalainaamastaristiinnaulitsemisuutistavappunumerossaan.
57 Pappissurmistajaniidentaustoista:Paasonen1996.
58 Peltonen1996,136–191;Paavolainen(1966,255n.116)toteaapapistoonliittyvienkauhukertomustensuurenmäärän.
59 Peltonen1996,202.
60 Ylikangas2003,524jaTikka2004,24–29.Samalogiikkatoistuivalkoisillemyötämielisessäkirjallisuudessaulkomaillakin.EsimerkiksitanskalainenvapaaehtoinenC.BorreLarsen–joka
muutenoliteologi(Sørensen2004,156)–kertoiitsenähneensäpunaistenjulmastisilpomia
valkoisiaOrivedelläjaselittäätämäntapauksenvalossavalkoistentoimeenpanemiateloituksia(BorreLarsen1918,40).Orivedentapausonsitkeästielänyttotenahistoriankirjoituksessakin,vaikkaseonperätön(Ylikangas2003,169).
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muutta, vaan tarjosi myös tilaisuuden asemoida sota uskonnollisesti:
punaiseteivätolleetainoastaanjulmiavaanmyöskaikenkristillisenleppymättömiävihollisia.Tämänostipunaistensyyllisyydenaivanuuteen,
suorastaanapokalyptiseenpotenssiin.Kysymyseiollutvähemmästäkuin
pimeydenjavalkeudenlastentaistelusta.Eiolesattumaa,ettäLindholmin karmaiseva raportti huipentuu kuvaukseen, jossa kauhuelementti
loistaapoissaolollaan.Kirkkojenjaehtoollisastioidenhäpäisymäärittelee
selkeästi,ettäpunaistenväkivallassaonkysepaljonenemmästäkuinjulmuus:Jumalaavastaannousemisesta.Kaikenhuippunaoneufemistinen
maininta alttaritauluun kiinnitetyistä ruumiin”elimistä”. Ruotsalainen
everstiHjalmarsoneiollutyhtähäveliäs.Hänenmukaansajossakinseurakunnassa”tapettiinpappi,jonkajälkeensukupuolielimetleikattiinirti
jakiinnitettiinKristuksenkuvaanalttarille.”61
Hjalmarsoninhäväistyskertomuson–niinkuinJaakkoPaavolainen
osuvasti toteaa –”aivan huippuluokkaa”.62Väkivaltaa evankeliumit kuvaavat avoimesti, mutta Jeesukseen liittyvää seksuaalisuutta Uusi testamenttijasenjälkeinenkristillinenperinneonvältellyt.63SiksiJeesuksen
kuvanvarustaminensukueliminonhuippuluokanhäväistys.Hjalmarsoninmuistelmatosoittavat,mihintällaistatörkytarinaatarvittiin.Hänon
juuriennenkertonutjoukkojensamajoitusongelmistaYlöjärvelläjaselittänytvaivautuneena,että”osaolisijoitettavakirkkoonkin”(”någondel
måstet.o.m.förläggasisjälvakyrkan”).64Mahdollisetmielikuvatsiitä,
että kirkkoa olisi näin käytetty sopimattomiin tarkoituksiin, hälvennetäänhuippuluokantörkytarinallapunaisista.Lukijallekäyselväksi,että
kirkkoon majoittumista ei kannata pitää minään; todelliset häpäisijät
ovat toisaalla. Häväistyskertomus toimii siis samalla syyllisyyden logiikallakuinkauhukertomuksetkin:omasyyllisyyshälvennetääntekemällä
vastapuolestamoninverroinsyyllisempi.

61 Hjalmarson1919,229n.;1920,196n.1.
62 Paavolainen,1966n.252n.114.
63 Dunderberg(2006)osoittaahyvin,mitenoppiJeesuksenihmisyydestäperiaatteessaedellyttääJeesuksenseksuaalisuutta,muttamitentehokkaastikysymystäonmyösvältetty.Seksuaalisetkonnotaatiotonliitettylähinnäharhaoppisiin.Herättäjänartikkeli”Alttarinhäväistys”
(3.5.1918)havainnollistaa,mitenseksuaalinenhäpäiseminenonkaikkeinpahinta.Kerrottuaan
ensinkirkossatapahtuneestaeläintenteurastamisesta,ehtoollisenhäpäisystäjapapinristiinnaulitsemisesta,artikkelijatkaahäpäisynhuippuun:”Javieläenemmän.Nämäsamatihmispedotovatrienaamisraivossansaalttarilleraahanneetoikeinmaksunedestäirstaatnaisensa,
alentaneet temppelin pyhän alttarin porttojen vuoteeksi, missä he rienauksin ja kirouksin
ovatsiveettömyyttäharjoittaneet.”
64 Hjalmarson1919,229;1920,196.
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LindholminraportissaeimainitaJeesustalainkaan,muttaristiinnaulitsemiskertomusten raamattukytkentä oli kaikille ilmeinen. Raportissa
kytkentää ei kuitenkaan jätetä vain ristiinnaulitsemisen varaan. Lindholmkertoo,ettäpapinpäänyläpuolellaolitekstiaivankutenJeesuksella
(Matt.27:37;Mark.15:26;Luuk.23:38;Joh.19:19).65Vaikka”AuttakoonJumalanne”eivastaakaansitä,mitäJeesuksenpäänyläpuolellaluki,teksti
onsiltiRaamatusta.LähelletuleekatkelmaMatteuksenevankeliumista,
jossakerrotaanristiinnaulitunJeesuksenpilkkaamisesta:
(39)Ohikulkijatpilkkasivathäntä.Päätäännyökyttäen(40)hesanoivat:”sinähänpystythajottamaantemppelinjarakentamaansenuudelleenkolmessapäivässä.Pelastanytitsesi,joskerranoletJumalan
Poika.Tulealasristiltä!”(41)Ylipapityhtyiväthekinpilkkaanyhdessä
lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat: (42) ”Muita hän
kylläonauttanut,muttaitseääneipystyauttamaan.OnhanhänIsraelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas! Silloin me uskomme häneen.
(43)HänonpannutluottamuksensaJumalaan–pelastakoonJumalanythänet,josonhäneenmieltynyt!Onhanhänsanonutolevansa
Jumalan Poika.” (44) Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot,
jotkaoliristiinnaulittuyhdessähänenkanssaan(Matt.27:41–43;UTE
1913.)
”AuttakoonJumalanne”noudattaalähinnäjaetta43,jotaeiesiinnymuissa evankeliumeissa. Missään jakeen suomen- tai ruotsinkielisissä käännöksissäeikuitenkaanoleauttaa-verbiä.Voisikinajatella,ettäverbitulee
edellisestäjakeesta,jossaseesiintyymyös1918käytössäolleissakäännöksissä.Luultavampaaonkuitenkinse,että”AuttakoonJumalanne”tulee
psalmista22:”Hänvapahtakoonhänen:auttakoonhäntä,joshänmielistyyhäneen.”(Ps.22:9;KR1776.)66Auttaa-verbituleetästäpsalmikohdasta,
jonkaMatteusonsittenlaittanutpilkkaajiensuuhun–tosinmukaillussa
muodossa.Lindholminraporttisiiskäyttääpsalmistamuotoiltujasanoja
jasijoittaaneMatteuksentapaanristiinnaulitsemisenyhteyteen.

65 Aamulehden,BorgåbladetinjaUudenSuomettarenuutisissakytkentäJeesukseenonvieläilmeisempi.Niissäpapinkieltäeioltuleikattueikäruumistaraadeltu–seikkoja,joistaUudessa
testamentissa ei mainita mitään. Ristiinnaulitsemisen ja päällekirjoituksen lisäksi vainajan
kylkeenolipistettyhaavaaivankutenJohanneksenevankeliuminmukaantehtiinJeesukselle
(Joh.19:34).Raamatullistenainestenulkopuoleltaonnäissäkinkertomuksissakuitenkinmainintahaavansuolaamisesta.
66 Auttamisesta puhuu myös ruotsinkielinen KR 1703: ”Han hjelpe honom ut, och undsätte
honom,omhanhafverlusttillhonom.”KR1917käyttäätässäkohtaaverbejä”befria”ja”rädda”.
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Psalmissa 22 ei puhuta messiaan kärsimyksistä tai ristiinnaulitsemisesta.67Alkujaanseonyksilönvalituslaulu,jotaontyöstettykollektiivisen
valituksensuuntaanniin,ettäseonsopinutkuvaamaanJuudanpakkosiirtoaBabyloniaan500-luvullaeKr.68Yksilöllinenelementtionkuitenkinedelleenniinvoimakas,ettäevankeliumitovatvaivattavoineetkytkeä
psalminJeesukseen.Psalmiin22kytkeytyvätJeesuksenvaatteidenjakaminen(Ps.22:19;Matt.27:35;Mark.15:24;Luuk.23:34;Joh.19:24),pilkkaajien
päännyökyttely(Ps.22:8;Matt.27:39;Mark.15:29)jaJeesuksenviimeiset
sanat(Ps.22:2;Matt.27:46;Mark.15:34).Matteusonlisäksiainoanaesittänytjuutalaistenkansanjohtajienpilkansamanpsalminsanojamukaillen(Ps.22:9;Matt.27:43).69Kristillinenperinneonpitänythuolen,että
yleisessätietoisuudessaPsalmi22onyhdistynytJeesukseen.70
Evankeliumin mukaan pilkkaajat ajattelevat, että Jumalan Poika ei
voijoutuakärsimäänristille–näkemys,jokatuleeesillepitkinevankeliumiajanäkyyterävimmilläänristiinnaulitunpilkassa.71PilkkaajiennäkökulmastaJeesuksenristiinnaulitseminenosoittaa,ettäJeesuksenväite
itsestäänJumalanPoikanaontyhjääpuhetta.Myösraportissamainittu
”AuttakoonJumalanne”-tekstionpilkallinen,muttanytpilkankohteena
ei olekaan ristiinnaulittu. Possessiivisufﬁksi sanassa”Jumalanne” osoittaa, että teksti on suunnattu niille, jotka näkevät ristiinnaulitun papin.
Possessiivisufﬁksi synnyttää mielikuvan näkijöiden kollektiivista, joka
luottaaJumalanapuun.Vastaavastiristiinnaulitsijoistapiirtyykuvahenkilöinä,jotkapilkkaavattätäluottamusta:auttakoonteidänJumalanne.
Periaatteessamuotoilu”Jumalanne”eikerromitäänsiitä,luottavatko
ristiinnaulitsijat itse samaan Jumalaan. Käytännössä asia on kuitenkin
yksiselitteinen: pilkallinen teksti, ristiinnaulitseminen sekä kirkkojen ja
ehtoollisastioiden törkeä häpäisy ei jätä epäselvyyksiä. Raportti luo siis
jaon, jossa valkoiset lukijat tunnustavat punaisten hylkäämän Jumalan.
Tämän uskonnollisen jaon tekeminen laitetaan raportissa punaisten
omaansuuhuneikäsesiisnäennäisestioleraportinkirjoittajanideologiaa.Tosiasiassahanjuuriraportinkirjoittajaonjaostavastuussa,koska

67 Kraus1978,332–333.
68 Marttila2006,99–105.
69 Mahdollisesti Matteuksen sanojen takana kaikuumyös muita vanhatestamentillisia kohtia,
esimerkiksiViis.2:18(Graham1997,503–507;Luz2002,328;Nolland2005,1199–1200).
70 Vanhakirkollisia psalmitulkintoja esim. 1 Klem. 16:15–17; Barn. 5:13, 6:6; Justinos Marttyyri,
DialogiTryfoninkanssa98–105;AncientChristianCommentary.OldTestamentosa5,167–176.
Ks.myösAuvinen2008.Vuoden1913kirkkokäsikirjassaPs.22:7–22onpitkänperjantaintoisen
vuosikerranepistolateksti,mikäselvästiliittääsenJeesuksenristinkuolemaan.
71 Donaldson1991.
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koko ristiinnaulitseminen verellä kirjoitettuine teksteineen on tuulesta
temmattu. Vastustajien suulla tehdylle jaolle on kuitenkin esikuvansa
Matteuksenevankeliumissa.
Matteuksen evankeliumin lukijalle käy selväksi, että ristiinnaulitun
Jeesuksen pilkkaajat vastustavat Jumalaa. Toisista evankeliumeista poiketenMatteusantaaohikulkijoidenperustellakehotusta”Pelastaitsesi”
sanoilla:”jos kerran olet Jumalan Poika.” (Matt. 27:40.) Peruste on sanastasanaansamakuinevankeliuminalkupuolellakuvatussaJeesuksen
kiusauskertomuksessa.SiinäPaholainenkehottaaJeesustatekemäänihmeitä,”joskerranoletJumalanPoika”(Matt.4:3,6).Näinpilkkaajatottavatomallasuullaansaatanallisenroolin!72Tämävainvahvistaasitäkuvaa,
jonkaevankeliuminlukijamuutenkinhuomaa.Jeesuksenkuolemanjälkeenihmeellisetmerkitosoittavat,ettäkärsiväJeesusonsittenkinJumalanPoika.Asiavahvistetaanvieläsadanpäällikönsuulla(Matt.27:51–54)
javiimeistäänylösnousemusosoittaa,ettäJumalatodellaauttaaJeesusta
– niin kuin pilkkaajat olivat edellyttäneet. Pilkassa on kyse, kuten RobertM.Fowlerhuomauttaa,kaksinkertaisestaironiasta(”doubleirony”):
pilkkaajienironiaesitetäänheitäitseäänironisoivassavalossa.73
Matteuksenkuvauksessakaikistaniistäjuutalaisista,jotkaeivätusko
Jeesukseen,tuleeJumalanvihollisia,eivainkansanjohtajistavaanmyös
satunnaisistaohikulkijoistajaristilläroikkuvistarosvoistakin–Matteus
eiLuukkaantapaankerrotoisenrosvonkatumuksesta.74Samakuvaeikristityistäjuutalaisistanäkyyevankeliumissayleisesti.Sitäpaitsivastaava viholliskuva toistuu muuallakin Uudessa testamentissa, välillä jopa
hyvinjyrkässäjasuorasanaisessamuodossa(esim.Joh.8:44;1.Tess.2:15).
Uudentestamentinnäkökulmastaei-kristitytjuutalaisetolivathylänneet
Jumalan,jokatarjosipelastustaJeesuksenvälityksellä.75Lindholminraportissa punaiset saivat kantaakseen ei-kristittyjen juutalaisten roolin.
Tämäeiolesattumaa,vaansuoraseurausMatteuksenristiinnaulitsemiskertomuksen soveltamisesta kauhutarinaan. Mutta kauhutarina saattaa
72 Luz2002,326.Vrt.Graham1997,505–506.
73 Fowler 1991, 156–157. Fowler puhuu Markuksen evankeliumista, mutta Luz (2002, 328–329)
soveltaakaksinkertaisenironian(”doppelteIronie”)käsitettäMatteuksenevankeliumiin.
74 Graham1997,509–510.
75 Uuden testamentin juutalaisvastaisiin tendensseihin on viime vuosikymmeninä kiinnitetty
paljonhuomiota.MyllykoskijaLundgren(2005,65–113,460–463)käyvätlyhyestiläpiUuden
testamentinkirjojajaesittelevätaiheeseenliittyviäkeskeisiätutkimuksia.MyösRäisäsenkatsaus (2010, 247–282) on erittäin informatiivinen. Matteuksen evankeliumia käsittelee mm.
Levine(1999)jaJohanneksenevankeliumiaHakola(2005).Räisänen(2010,247–282)esittää
yleiskatsauksensiihen,mitenkristinuskonerkaantuminenjuutalaisuudestasynnyttikristinuskoonteologisiajännitteitäsuhteessajuutalaisuuteen.
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toisellakintavallaliittyäUudestatestamentistaalkunsasaaneeseenjuutalaisvastaisuuteen.
Keskiajalla juutalaisvastaisuus synnytti uskomuksia juutalaisten tekemistä rituaalimurhista ja ehtoollisen pilkkaamisesta.76 Mahdollisesti
Lindholminraporttihyödyntääjuuritätäuskomusperinnettä.Kuuluisin
tähän perinteeseen kuuluva tarina käsittelee 2-vuotiasta Simon-poikaa,
jonkamarttyyrikulttiavietettiinTrentossaainavuoteen1965saakka.TapaustunnettiinmuunmuassaJohannAndreasEisenmengerinteoksesta Entdecktes Judenthum. Tästä 1700-luvun alussa julkaistusta teoksesta
otettiin uusintapainos vielä 1893 ja sitä käytettiin ahkerasti vielä 1900luvulla.77 Eisenmengerin mukaan juutalaiset kaappasivat Simonin pääsiäisviikolla1475javeivätsynagogaansurmattavaksi.Leikeltyäänpalasia
pojanelävästäruumiista”heojensivathänenkätensäjakäsivartensaerilleen niin kuin krusiﬁksissa ja lävistivät puolikuolleen ruumiin monillaneuloilla.Samallahelausuivatjoitainsanoja,joidensisältöolitämä:
’Tappakaamme hänet niin kuin kristittyjen Jumalan, Jeesuksen, joka ei
olemitään.Sillätavointäytyykaikkienvihollistemmekuolla.”78Vastaavia
kertomuksialöytyyEisenmengeriltäpaljon,joukossaselkeämpiäkinristiinnaulitsemiskertomuksia.Hänkertoomyösjuutalaistenloukkaavasta
suhtautumisestaehtoolliseen.79
Lindholmin raportin kertomus ristiinnaulitsemisesta ja kirkkojen
sekä ehtoollisen häpäisystä sopii sisällöllisesti juutalaisvastaiseen tarinaperinteeseen,vaikkasuoranaistaesikuvaaeivoidakaanosoittaa.Sekä
Simon-tarinassa että Lindholmin raportissa kuvataan pilkkaajia, jotka
eivättunnustakristinuskonJumalaaomakseen.Eisenmengerolivakuut76 Keskiaikaisestatarinaperinteestäjasenjälkivaikutuksesta:Kuparinen1999,67–74;Myllykoski
&Lundgren2005,225–229.
77 Eisenmenginteoksesta:Kuparinen1999,116–118;Myllykoski&Lundgren2005,281–282.
78 Eisenmenger1711(osa2),221.
79 Surmatarinoita:Eisenmenger(osa2)1711,218–225.Ehtoollinen:Eisenmenger1711(osa2),543–
556. Pappissurmista kertovassa tarinaperinteessä myös ristin viiltäminen uhriin muistuttaa
juutalaisvastaisiatarinoita.Väitettiin,ettäHaminankirkkoherraGustafAdolfTaubenruumiiseenoliviillettyristi(Turunen2005,134).Ruumiintarkastuspöytäkirjassa(esim.Punainen
terroriSuomessa12–15)lääkärieimainitsetästämitään,vaanmainintaviilletystärististäon
siihen liitetyssä omaisten kertomuksessa. Pöytäkirjoissa olevat omaisten kertomukset ovat
yleisestiottaenliioiteltujataisuorastaanmielikuvituksellisia(Paavolainen1966,264;Turunen
2005,261–270).Kuvaavaaon,ettäjoissaintarinoissaristejäonviillettyuseampienkinpappien
rintaan(esim.Froembgen1937,33;Turunen2005,174).Eisenmenger(1711,223)kertootarinaa
juutalaistensurmaamastapojasta,johonolipitkinruumistaviillettyristejäniinpaljon,ettei
uhriavoituenääenempäähaavoittaa.Myösneuloillapistelyesiintyyvuoden1918kauhutarinoissa:”Kunerästorniolainenkoulupoikajoutuirintamallapunaistenvangiksi,pistelivät
nämähänenruumiinsatäyteensilmineuloja,jotkaomaistentäytyiennenhautaamistavetää
ihostapois.”(PunainenterroriSuomessa12.)
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tunut,ettäjuutalaisetpitivätkristittyjäepäjumalanpalvelijoina.80Juutalaisvastaiseenpolemiikkiinsopiisekin,ettäristiinnaulitunpapinyläpuolellaolevassatekstissälainataanpsalmineikäMatteuksensanamuotoja.
JuurijuutalaisiaajatellenVanhantestamentinkäyttöolimerkityksellistä.
Selisäsikauhutarinaanironisenpiikin:surmaajattoimivattavalla,joka
leimataan jumalattomaksi heidän omissa pyhissä kirjoituksissaan. Tällaisetkauhukertomuksetsynnyttivätuskonnollistavihaajuutalaisiakohtaanjasensatoaniitettiinvälilläverisestikin.Samatulosolivuoden1918
suomalaisilla kauhukertomuksilla punaisten julmuuksista. Esimerkiksi
JuhaniAho,jokamielelläänliputtimaltillisuudenpuolesta,järkyttyikauhu-uutisistaniin,ettäpäätteliteoksessaanHajamietteitäkapinaviikoilta:
”Lähimmätyhteiskuntaasuojelevattoimenpiteeteivätlienelöydettävissä
muustakuinleikkauksestajaeristämisestä.Vankileiritjakuolemantuomiot–siihenonnyttultu.”81
Suomessa juutalaisvastaiselle propagandalle ei löytynyt suurempaa
kaikupohjaasiitäyksinkertaisestasyystä,etteimaassajuurikaanoleskellut
juutalaisia.82Tarinaperinneolikuitenkinmahdollistasoveltaapunaisiin,
silläsosialisminuskonnon-jakirkonvastaisuusoliyleisestitiedossa.Työväentaloillajärjestetyistäjoulu-japääsiäistilaisuuksistapilasaarnoineen
oli mielikuvituksella vain lyhyt matka pappien ristiinnaulitsemiseen.83
Jostarinatpappienristiinnaulitsemisestatodellaovatjuutalaisvastaisten
kauhutarinoidenmuunnelmia,neovatetäinenkaikuUudestatestamentistaalkunsasaaneestaantijudaismista.Täysinselvääonkuitenkinse,että
vuoden1918ristiinnaulitsemiskertomuksetkytkeytyvätUudentestamentinkuvaamaanJeesuksenristiinnaulitsemiseenjaettäUudessatestamentissaei-kristityillejuutalaisillevarattuviholliskuvasovellettiinpunaisiin.
Näinvalkoinensotapropagandaantoipunaisillesenuskonnollisenvihollisroolin,jokaUudessatestamentissajaeurooppalaisessaperinteessäoli
varattujuutalaisille.
Vastustajan syyllisyyttä ei kuitenkaan osoiteta vain maalaamalla viholliskuvaa.Yhtätärkeääonosoittaaomanpuolensyyttömyysniinpitkällekuinseonmahdollista.Näineroomanjavastapuolenvälillätulee
selvemmäksijavastapuolensyyllisyysnäyttäytyyikäänkuinvielälikaisempana.Tehokkaimmillaantämäkontrastionsilloin,kunvastustajan

80
81
82
83

Myllykoski&Lundgren2005,281.
Aho1961,565(20.4.1918);Paavolainen1966,267n.136.
Kuparinen1999,190,271.
”Joulukirkoista”ks.Peltonen1996,218–219.
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pahuudenvoidaanosoittaasuuntautuvanjuuripuhtaintajaviattomintakohtaan.Tässämielessäkirkkojenhäpäisyjapappissurmatpalvelivat
valkoistenpropagandaaparhaimmallamahdollisellatavalla.Valkoisessa
ideologiassapappeihinliittyvä”rauhanmiehen”mielikuvavainvahvisti,
mitenepäoikeudenmukaistajajulmaapunaistentoimintaoli.Hyväesimerkki”rauhanmiehen” mielikuvasta on novelli”Pastorin pako”.84 Novellionsijoitettupunaistenkauhutekojaesittelevänkirjasenpäätteeksi,
mikäkuvaasenideologistamerkitystä.
KertomusalkaapastorinlukiessailtamyöhälläRaamattua.Varoituksistahuolimattahäneipakenejavangitsijatsaapuvatyöllä.Kuulusteluissa pappi toteaa, että hän oli viimeiseen asti halunnut rakentaa rauhaa.
Punaiset raivostuvat ja aloittavat pilkallisen keskustelun Perkeleen olemassaolosta. Pastori kampitetaan ja lompakko varastetaan, mutta pappi kehottaa punaisia Markuksen evankeliumin (1:15) sanoin tekemään
parannuksenjauskomaanevankeliumiin”ennenkuinseonmyöhäistä”
–pahaenteinenvaroitus,jotaMarkuksentekstissäeiole.Tätäsaarnaapunaiseteivätsiedä.Pastoriteljetääntanssitaloksikutsutulletyöväentalolle,
jonka”saastainen meno” vaivaa häntä kuin Sodoman elämä”vanhurskauden saarnaaja” Lootia. Lukija odottaa uhrikuolemaa, jonka uhkaan
viitataan novellin alussa ja joka kirjan kauhukertomusten ja erityisesti
edellä esitettyjen pappissurmien takia tuntuu suorastaan asiaan kuuluvalta. Ilmeisesti Sodoma-rinnastuksen takia (1. Moos. 19:1–30) novelli
kuitenkinpäättyypastorinpakoon.Väkivaltaonsiltivahvastiläsnäsamoinkuinmuutkinsodomalaistensynnit:kieroutunutseksuaalisuusja
ylimielisyys.Apokalyptista sävyäkään ei puutu: punaisten omat vaimot
sanovat miestensä olevan”perkeleen vimmaamia” ja pastori sanoo punaistenolevanpirunpalveluksessa.
Novellinjälkeenlukijajäämiettimään,kokivatkopunaisetSodoman
jaJumalanapokalyptistenvastustajienkohtalon–varsinkinkunpastori
varoittaa,ettäpianonmyöhäistätehdäparannus.Kuntämäviimeinenkäänvaroituseituotatulosta,pastorinpakonäyttäytyytuomiona.”Rauhanmiehen”torjuminenikäänkuinoikeuttaajäreätkeinot.Näinrinnastuspappiinmaalaapunaisistatodellasynkänkuvanjaoikeuttaanäiden
”sodomalaisten” tuhoamisen. Novellin ideologia kytkeytyy siis jälleen
syyllisyyskysymykseen.

84 Punanenhirmuvalta,28–31.
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Kukasaaollauhri,kenestätuleesyyllinen?
Lindholminraporttieinimeäsurmattujapappejauhreiksi,muttaonselvää,ettäristiinnaulitsemiskuvauskytkipapitJeesuksenseuraajiksijaJeesushanmiellettiinuhriksiparexcellence.Siksieioleliioitteluasanoa,että
ristinnaulitutpapitkuvattiinuhreina.JuuriJeesuksenkärsimyshistoriastanousevaviholliskuvavaikuttisiihen,ettäuhriretoriikankauttaoliniin
helppo korostaa vastapuolen syyllisyyttä. Kun Vanhassa testamentissa
synti-jasovitusuhripuhdistimyösuhrintoimittajan,Jeesuksensurmaajiatällainenpuhdistumineneikoskenut.KunvanhatestamentillisenuhrintoimittaminenonMooseksenlainsäätämävelvollisuusjasiistäysin
hyväksyttävää, Jeesuksen surmaaminen on kaikkea muuta kuin hyväksyttävää.Jeesuksensurmaajatsaavat–kutenedelläonosoitettu–suorastaandemonisenroolin.TästänäkökulmastaJeesuksenuhrintäydellinen
virheettömyys saa lisämerkityksen: se osoittaa, miten perusteettomasti
Jeesus naulattiin ristille. Kyse on kristillisen uhriteologian varjosta: se
puhuu mielellään syntien sovituksesta ja anteeksiannosta, mutta kasaa
samallasyyllisyyden”uhraajien”,siisristiinnaulitsijoidenniskaan.Sama
varjoseuraasilloinkin,kunuhriteologiaasovelletaanJeesuksenseuraajiin.Pahimmillaanseilmeneesuoranaisenakostovaatimuksenaniinkuin
Johanneksenilmestyksessä:
Kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin alttarin alla niiden sielut,
jotka oli tapettu (u(poka&tw tou= qusiasthri/ou ta_j yuxa_j tw~n
e)sfagme/nwn) Jumalan sanan ja oman todistuksensa (marturi/an)
tähden. Ne huusivat kovalla äänellä: ”Kuinka kauan kestää, Valtias,
sinäPyhäjaTosi,ennenkuinlausuttuomiosijakostatmeidänveremmemaanasukkaille?”Silloinniillekullekinannettiinvalkeavaateja
niitäkehotettiinodottamaanrauhassavielävähänaikaa,kunnesniitä
janiidenveljiä,niidenlaillasurmattujaJumalanpalvelijoita,olisitäysi
määrä.(Ilm.6:9–11.)
Uhriterminologia on ilmeistä. Näkijän kuvaama taivaallinen alttari on
kreikankielisestä sanasta päätellen uhrialttari.85 Tällaisessa yhteydessä
tappamistataipikemminkinteurastamistatarkoittavasfa&zw-verbivie
ajatukset uhraamiseen. Kyseessä on vanhatestamentillisen uhrin analogia, jossa marttyyrit ovat ottaneet Jumalan alttarilla uhratun uhrieläi-

85 Aune1998,405–406.

206

Uhrijasyyllisyys.Kristuksenseuraaminen1918

menpaikan.Muttatähänanalogiapäättyykin.Uhraajatelimarttyyrien
surmaajateivätnäyttäydykään–niinkuinvanhatestamentillinenuhriteologiaedellyttää–Jumalanpalvelijoinavaanvastustajina,joilleuhratut
huutavatkostoa.Johanneksenilmestyksenmarttyyrikuvassauhraaminen
näyttäytyysiisrikoksena.Paradoksaalistakyllä,juuririkosavaauhreille
tienJumalanläheisyyteen,jotaalttarinallaoleminenkuvaa.86Näinuhrinroolistatuleeäärimmäisenhyvä,samallakunuhraajanroolivärittyy
mustaksi.Onselvää,ettätällainenroolijakoeienääselityvanhatestamentillisestauhriteologiastavaantalioperiaatteestakäsin:kyseonrikoksesta
jarangaistuksesta.Marttyyrinhyväosa–javastustajanhuonoosa–on
hyvitystäsiitärikoksesta,jonkakohteeksihänonjoutunut.Näinuusitestamentillinen uhriajattelu kääntyy tarvittaessa palvelemaan rangaistus-
taisuoranaistakostovaatimustakin.
Johanneksenilmestyksessämarttyyrejakehotetaanmalttamaanmielensä:kostonaikaeiole–vielä.Kostokoittaa,kunJumalajaKaritsaastuvat tuomiolle, eikä ajatuksena ole, että kristityt itse panisivat mitään
kostoatäytäntöön.Kostonmoraalinenoikeutusonkuitenkinolemassa,
ja kun tätä marttyyriuhriteologiaa sovelletaan maallisille areenoille, ei
kostovaatimuksen enää tarvitse odottaa lopunajallista käännettä. Näin
uusitestamentillinenuhriajatteluvainvahvistaasitätalioperiaatetta,jokajotässämaailmassapannaantäytäntöön:uhrinviattomuusosoittaa,
kukaonsyyllinenjaketäpitäärangaista.Vuoden1918tapahtumistakäyty
ideologinen keskustelu tarjoaa uhriajattelun syyllistävästä puolesta kosoltiesimerkkejä.Esimerkiksikäyse,mitenAarnoKarimokuvaaViipurinläheisyydessäpunaistenvangiksijääneidenkohtelua:
Heidätkäsiinsäsaatuaanpunaisetryhtyivättoimittamaanuhripalvelustaan.Vankien kädet sidottiin niiniköysillä selän taakse. Pistimillä
viileskeltiinheidänruumistaanjasiitärevittiinkappaleita.Tätäeläimellistäkidutustajatkuinähtävästikauan.Kunuhrialkoijomenettää
tajuntansa,pistettiinhäneenreikiäpistimillä.Lopuksikolhittiinhänet
muodottomaksikiväärinperillä.Jakunyksiolinäin”likvidoitu”,ryhdyttiintekemäänsamaatoiselle.87

PunaisetnäyttävättodellasurmanneenKarimonkuvaamassataistelussa
saamiaanvankeja,muttakarmaisevakidutuskuvausonperätön.88Kyseon
86 Alttarinallaolemisenmerkityksestä:Aune1998,404–405.
87 Karimo1937,336.
88 Paavolainen1966,87n.165.
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liioittelevastakauhutarinasta,jonkatakanatavalliseentapaankummittelee syyllisyyskysymys. Samassa yhteydessä Karimo nimittäin arvostelee
niitä,”jotkanäennäisenvalkoisuutensavarjossaja‘yleisinhimillisyyden’
sekä‘kulttuurin’nimissäovatitkeneetpunaisiinkohdistunuttakiukkua”.
Tätä”kiukkua”Karimoeikiellä,muttaväittääsenolleentäysinluonnonlainmukainen.Kauhukertomuksentarkoitusonsiisosoittaa,ketkäaloittivatjulmuudetjaketkätosiasiassaolivattodellajulmiajaraakoja:valkoisten vastaisku ei”milloinkaan eksynyt rääkkäyksiin”. Uhriretoriikka
toimii tämän syyllisyyskysymyksen kontekstissa tavalla, joka noudattaa
Johanneksenilmestyksenlogiikkaa:uhraajatovatsyyllisiä.
Punaisten hirveyksiä Karimo kuvaa ilmeisen retorisessa äänilajissa
uhripalvelukseksi, siis jonkinlaiseksi rituaalimurhaksi.89 Jo sanavalinta
kytkee tekstin Raamattuun, joskaan ei Johanneksen ilmestykseen vaan
Johanneksen evankeliumiin: ”Tuleepa aika, jolloin jokainen, joka tappaateidät,luuleetekevänsäuhripalveluksenJumalalle.”(Joh.16:2;UTE
1913.)90 Alkutekstissä ilmeisesti puhutaan uhrin tuomisesta, mutta uhriin viitataan sanalla, joka varsinaisesti tarkoittaa palvelusta, erityisesti jumalanpalvelusta (latrei/a).91 Uuden testamentin käännösehdotus
siis vahvistaa mielikuvaa rituaalimurhasta ja saa sen näyttämään vielä vastenmielisemmältä – seikka, jota Karimo hyödyntää. Johanneksen
evankeliumissa surmatuksi tuleminen liittyy Imitatio Christi -motiivin
kauttaJeesukseen:maailmavainoaauskovianiinkuinseonvainonnut
Jeesusta(Joh15:18–16:4).Näinuhrinaoleminensaamyönteisenmerkityksen.Surmatuksijoutumineneitosinsinänsänäyttäydytavoiteltavana,
mutta surmatuksi tulemisen uhallakin on tavoiteltavaa olla Kristuksen
seuraaja. Uhripalveluksen toimittaminen on hirveä synti, mutta tämän
palveluksenuhrillaonhyväosa.Karimoseuraanäitäajatuskulkuja.Punaistenuhripalvelusonpuistattavanvastenmielistä,muttauhrinroolion
myönteinen.Karimoepäilemättäodottaalukijoidenvainkauhistelevan
kidutettujenjamurhattujenkohtaloa,eiihailevansitä.Muttauhrinrooli

89 Kuvaus muistuttaa jossain määrin aiemmin kuvatun Trenton Simon-marttyyrin kohtaloa,
jossa ensin ruumiista leikellään palasia ja sitten pistellään. Kolhimisesta ei marttyyrikertomuksessa ole mainintaa. Uhrin mielettömyys voidaan ilmaista raamatullisesti niin, että
uhraaminen samaistuu epäjumalanpalvelukseen, esim. ”Se ei tyydy ainoastaan miehiin ja
nuorukaisiin, nyt vaatii tämä hirmuinen Moolok jo lapsia ja naisia veripunaiseen, tuliseen
kitaansa.”(Totuudensanoja78.)Kyseonpunaistenmiehistötarpeesta.
90 Sana”uhripalvelus” ei esiinny muualla aikakauden raamatunsuomennoksissa. KR 1776:”...
luuleetekevänsäJumalallepalveluksen.”RuotsinnoksistaKR1917käyttääsanaa”offertjänst”,
kuntaasKR1703jaUTE1884puhuvatvainpalveluksesta(”tjenst”).
91 Strathmann1966,65.
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on sittenkin moraalisesti moitteeton ja taatusti ylevämpi kuin uhripalveluksensuorittajienrooli.Näinuhriteologiavahvistisitäsyyttömänja
syyllisenroolijakoa,jotakauhukertomusmuutenkinpyrkiivälittämään.
Jos Mikko Kilpiä oli kuullut mitään Karimon kuvaamista,Viipurin
lähistölleliitetyistäkauhutapauksista,hänsaiepäilemättäponttatoimilleen,kunhäntoukokuunloppupuolellailmestyiViipuriintoisentaipalsaarelaisen,ArmasRinteenkanssa.KilpiäjaRinneavustivattiedoillaan
varatuomariAxelPlantinginjohtamaaViipurinkenttäoikeudenosastoa,
jokaselvittimuunmuassataipalsaarelaistentoimintaa.Plantinginosastossatutkitusta28taipalsaarelaisesta16eliylipuoletsijoitettiin”ensimmäiseenluokkaan”,toisinsanoenheidätvoitiinampua.Taipalsaarelaisiin
nähdenvedettiinkovaalinjaa.KeskimäärinPlantinginosastosijoitti”ykköseksi” kolmasosan kuulustelluista,92 joten Kilpiän ja Rinteen lausunnoillanäyttääolleenraskauttavavaikutus.Kenttäoikeustietenkinkatsoi
tuomitutsyyllisiksieikäuhreiksi.Tuskinyllättää,ettäkymmenenvuotta
myöhemminSuomenluokkasota-teoksessakirjoittavanimimerkkiDolco
olitoistamieltä.Hänpyrkiosoittamaan,ettäkaikkiViipurissaammutut
punaisetolivatviattomiasiihenveriseenkohtaloon,jonkahekohtasivat.
Häneipuhumitäänpunaisenaaikanatapahtuneistaveritöistä–esimerkiksiViipurinlääninvankilanverilöylystä–puhumattakaan,ettähänkyseenalaistaisi aseelliseen kapinaan ryhtymistä. Sanalla sanoen punaiset
olivatuhreja.
Mielenkiintoistakyllä,Dolcotuntuutarvitsevanperustelujavoidakseensiirtääpunaisetuhri-käsitteenalle.Tähäntarkoitukseenkaupungin
venäläisten kohtalo tarjosi hyvän lähtökohdan. Dolco kirjoittaa, miten
kaupungin valtauksen jälkeen vankeja ryhdyttiin kokoamaan aukioille,
kaduillaammuttiinjaerityisestivenäläistenhenkioliherkässä.93Kuvaus
jatkuu siitä, miten samaan aikaan ns. Hiekan vallien välissä valkoiset
suorittivat”mitä kauheinta ihmisteurastusta”. Hän kertoo surmattujen
olleenpääasiassakapinaanosallistumattomiaViipurinvenäläisiä–surmattujentäydellinenviattomuusonsiisselvää.Samallatekstiinilmestyy
sana”uhri”,jokaesiintyynytensikerransamalla,kuntekstisaamuutenkinuskonnollisensävyn.Dolcoviittaateoksessaolevaankuvaan:”Tässäjulkaisussaolevahämärävalokuvajäljennöspuhuupuolestaanedellä
kerrotusta. Näkyyhän kuvassa m. m. eräs voittajaurho, joka lienee an-

92 Tikka2004,265.Kaikkia”ykkösiä”eikuitenkaanammuttu(ks.Tikka2004,liite32).Viipurin
kenttäoikeudenkokoonpanostajatuomioistaks.Tikka2004,liite31.
93 Suomenluokkasota214–215.
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JoukkoteloituksenjälkiäViipurissa.KuvateoksessaSuomenluokkasota(1928),
jossamiekkaatuppeenlaittavamieskirvoittiraamatullis-kristillistäironiaa
valkoisista.

tanut ’viimeisen voitelun’ eräälle uhrille, pistääkseen sitten ’miekkansa
tuppeen’.”94KyseessäonilmeinenviittausJeesuksenkehotukseen:”Pistä
miekkasi takaisin tuppeen” (Matt. 26:52 UTE 1913). ”Viimeinen voitelukin” viittaa kristilliseen kuvastoon, vaikka se ei tulekaan Raamatusta.
Dolconäänessäonironiaa:väkivallastaluopumiseenkehottavaJeesuksen lause ja kuolevan laupias huomioiminen merkitseekin raakaa surmaamista.Mahdollisestiironiasisältääpiikinvalkoistenuskonnollis-ja
kirkkomyönteistäideologiaakohtaan,jokatekeevalkoisistaulkokultaisia
murhaajia.Eilienesattumaa,ettäsana”uhri”ilmestyytekstiinjuuritästä
tapahtumastakerrottaessa.

94 Suomenluokkasota215–216.Kuvatekstissätoistuusamaraamattukytkentä:”Vankienteurastus
Viipurissa.Kuvassanäkyylahtari,jokajuuripistäämiekkaansatuppeenpistettyäänkuoliaaksi
vielähenkitoreissaanmakaavanpunakaartilaisen.TappopaikkaonViipurinlinnanläheisyydessäolevavallihauta.Useinavuosinasinneöiseenaikaanilmestyikukkiajapuisiaristejä,
jotkavalkoisetkuitenkinpäivälläpoistivat.”Kuvantarjoamaaherkullistamahdollisuuttaraamatulliseenironiaaneiainasuinkaankäytetty.EsimerkiksiArbetarbladet(12.5.1920[”Massmorden iViborg våren 1918”]) tuntuu suorastaan välttelevän raamatullisia konnotaatioita
kuvatessaan miekan tuppeen laittamista sanoilla:”den i mitten stående ofﬁceren, som just
stickervärjanislidan.”Sanavalinnatvältteleväthuolellisestiraamatullisiailmauksia,mikäon
sikälimerkittävää,ettäartikkelissamuutenhyödynnetäänraamatullisiailmauksia.

210

Uhrijasyyllisyys.Kristuksenseuraaminen1918

Dolconkuvauseioletuulestatemmattu.95KaikkiaanViipurissasurmattiinarviolta360–420venäläistä.Osasurmatuistaolivalkoistenkannattajia,jotensurmatuksivalikoitiinmyöskansallisinperustein.Suurin
yksittäinen teloitus tapahtui iltapäivällä 29. huhtikuuta, jolloin Dolcon
kuvaamassajoukkosurmassamenehtyinoin200henkeä,pääosinvenäläisiä.Tapausaiheuttivalkoistenkeskuudessatutkinnan,jokapäättyituloksetta. ”Selvästikin ilmeni haluttomuutta ryhtyä penkomaan pahalta
haisevaaroskatynnyriä.”96Valtiokuitenkinmaksoisurmattujenomaisille
korvauksia ja tuli näin tunnustaneeksi surmien moitittavuuden. Korvauksista mainitsee myös Dolco ja kertoo, että valkoisilla oli”sellainen
murharaivo,etteiväthelaisinkaankatsoneetolikotapettavaporvarisryssätahi’bosheviikki’”.97Lukijallekäyselväksi,ettäsurmatutolivattäysin
viattomiauhreja.VenäläistenkohtalostaDolcosiirtyykertomaanniinsanotuillakoirahaudoillaammutuistapunaisista,muttasanaa”uhri”hän
ei käytä. Se ilmestyy uudestaan vasta loppuyhteenvedossa, jossa Dolco
palaavenäläisiin.Näidenkärsimienmenetystenmäärillähänperustelee
puhdistustenkokonaislukua,johonhänsisällyttäänytmyössuomalaiset
punaiset: ”vähintään nelituhantinen henkilöluku Viipurin uhreista” ei
Dolconmukaanoleliioittelua.98Nytvenäläistenviatonuhriyleistetään
kaikkiinvalkoistensurmaamiin,siismyöspunaisiin.Venäläistenkohtelun varjolla Dolco tekee myös punaisista uhreja. Taustalla on tietenkin
syyllisyyskysymys,jokakätevästitiivistyyuhri-identiteettiin:jospunaiset
olivatuhreja,heolivatviattomiajavalkoisetsyyllisiä.
Dolcotekiuhrilogiikallasen,minkäSuomenjohtavarikosoikeuden
asiantuntija Allan Serlachius oli huolestuneena pannut merkille Lakimies-aikakauskirjan artikkelissa jo vuosia aiemmin. Serlachius käsitteli
kapinavankienarmahduksiapohjimmiltaanmoraalisestanäkökulmasta,
mikänäkyyartikkelinpäätöksessä:”siveellinenvararikkoonuhkaamassa.”99Serlachiuksentekstissäonpitkältikysesiitä,kukasaaollamarttyyri
jauhri.Juuriuhriroolinantamisestariippuu,mitenarmahduksetpitää
käsittää. Myös uhriteologian varjo on näkyvissä, joskin lievänä – ainakin,jossitäverrataanniihinkostovaatimuksiin,joitakeväällä1918yleisesti esitettiin. Serlachius piti armahduksia sinänsä kannatettavina, itse

95
96
97
98
99

SeuraavakuvausperustuuWesterlundin(2004b)yksityiskohtaiseentutkimukseen.
Lackman2000,599.
Suomenluokkasota216.
Suomenluokkasota218.
Serlachius 1921, 129. Moraalinen painotus vastaa Serlachiuksen periaatteellista näkemystä,
jonkamukaanmoraaliaeivoierottaarikosoikeudesta(Serlachius1922).
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asiassa välttämättöminä. Hänen mukaansa suurten kapinallisjoukkojen
tuomitsemineneionnistunutkunnollaeikävankienhuoltokaanvoinut
tapahtuaasiallisesti.NämäkäytännöllisetseikateivätSerlachiuksenmukaankuitenkaansaaneetvaikuttaakäsitykseenkapinallistensyyllisyydestä. Siksi hän piti huolestuttavana, että”armahdukset ovat tapahtuneet
valtiollisenlehmänkaupanmerkeissä”jaettäarmahdetuteivätymmärrä
armahduksia”tehdynrikoksenanteeksiantamiseksi,vaanpikemminkin
heitä yhteiskunnan puolelta kohdanneen vääryyden korjaamiseksi”.100
TämäsynnyttääSerlachiuksenmielestävähemmänvalistuneellataholla
vääristyneitämarttyyritulkintoja:
Senäkeejokapahanteossavainrikoksentämänviheliäisenporvarillisenyhteiskunnansäätämiäluokkalakejavastaan,jonkatekijäoman
”vapaamman” käsityksensä marttyyrinä pikemmin on sädekehän
kuinrangaistuksenansainnuthenkilö.Jollaonkorvatkuullajasilmät
nähdä, hän tietää, ettei tämä suinkaan ole mustien peikkojen maalaamistaseinälle,vaanettäoireitatällaiseenäänilajiinnytjoonollut
havaittavissauseammallakuinvainkommunistisellataholla.101
Raamatullinennäkemis-jakuulemisformeli(esim.Sananl.20:12;Mark.
8:18)onSerlachiuksenargumentoinnissaretoriikkaa,jokaantaaajatuksille vakavan sävyn: tahdotaanko tosiasioita nähdä ja tunnustaa?Argumentoinnin keskuksessa on uusitestamentillinen identiteettikysymys:
kukaonuhri,kukaantaaanteeksi,kenelläonmarttyyrinsädekehä,kuka
onviaton?Jatoiseltapuolen:kukaonsyyllinenjarangaistuksensaansainnut?Juurisyyllisyyskysymyksessähäivähtääuhri-identiteetinvarjo,joka
onkuitenkinlientynytsiihen,ettäarmahdettujentulisitunteasyyllisyyttä. Serlachius painottaa, että kapina”jakoi koko yhteiskunnan kahteen
vastakkaiseen leiriin, loukkaajiin ja loukattuihin” ja siksi objektiivinen
juridinenarvosteluolivaikeaa.IkäänkuinpelästyenliikaasuhteellistamistaSerlachiuskuitenkinhuomauttaa,ettäkapinassa”olikysymysmitä
törkeimmästä rikoksesta, sitä ei kukaan järkevä ihminen tahtone kieltää”.102Armahduksenhänhaluaaantaavainsilläehdolla,ettäloukkaajan
ja loukatun roolijako säilyy. Ja se säilyy vain, jos armahdus ei olekaan
täydellinen. Juuri täydelliset armahdukset ovat hänen kritiikkinsä koh-

100 Serlachius1921,126.
101 Serlachius1921,127.
102 Serlachius1921,125.
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teena.VangittujenvapauttamistaSerlachiuskannattaa,ehdollistentuomioidenlyhentämistähänpitääarveluttavanajakansalaisluottamuksen
palauttamista täysin sopimattomana. Serlachiuksen mielestä vähintään
joitainkansalaisluottamukseenliittyviäoikeuksiaolisipitänytevätä,jotta
syyllisyyssäilyisiilmeisenä.103Uhrinanteeksiantojäävajaaksi.
Uhri-identiteetilläeiainaetsittysyyllistävainvastapuolelta,vaanse
saattoi löytyä myös välinpitämättömistä sivullisista – kuten Ruotsista.
Tämänäkyyteologisentiedekunnanprofessorin,sortovuosienlaillisuusrintaman teologin ja kansanedustajan, G. G. Rosenqvistin maaliskuussa1918päiväämässäartikkelissa.Otsikossahänkysyi:”Kukaonmeidän
lähimmäisemme?”Kysymysviittaalainopettajankysymykseenlaupiaan
samarialaisen kertomuksessa (Luuk. 10:25–37):”kuka on minun lähimmäiseni?” Rosenqvist aloittaa artikkelinsa tulkitsemalla Jeesuksen opetusta:”Sinuneitulepohtia–antaahänkirjanoppineenymmärtää–kuka
onsinunlähimmäisesi.Osoittamallaauttavaarakkauttajokaiselle,joka
tarvitsee apuasi, hankit itsellesi nimen: hänen lähimmäisensä.” Rosenqvistjatkaa,ettäSuomenkansalankesiryövärikäsiin,muttaRuotsitoimi
kuinpappijaleeviläinen.104Mitäänapuaeinaapurimaamyöntänyt.Tämäosoitti,että”Ruotsieiollutmeidänlähimmäisemme”.Vastausonsiis
Ruotsinosaltakielteinen,mutta”positiivisenvastauksen,josselainkaan
tuleemahdolliseksi,täytyytoistaiseksilykkäytyä”.105VarovainentoiveliittyiSaksaan,jokaeitekstiäkirjoitettaessaollutvielätehnytmaihinnousuaan Hankoon.106 Uhri-sanaa Rosenqvist ei käytä, mutta Suomi esitetäänilmeisenäterrorinuhrina.Syyllisiäolivathänenmukaansapunaisten
”catilinamaiset joukkiot” ja ”roistoliigat”, mutta myös välinpitämätön
Ruotsi.107
Rosenqvistin tapaus osoittaa, että uhrin avulla voidaan vastapuolen
lisäksisyyllistäämyöspassiivisiasivullisia.Sensijaanuhriitseeivoiolla
syyllinen.TällainenajattelumallisotiiliianpaljonimitatioChristi-perustaista uhriajattelua vastaan: Jeesushan oli nimenomaan viaton uhri. Se,
mitentoivotontaonesittäähenkilösamanaikaisestiuhrinajasyyllisenä,

103
104
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Serlachius1921,128–129.
Rosenqvist1918,75–76.
Rosenqvist1918,82–83.
Vikström1966,310.
RaamatullisestiRuotsiaarvostelimyösViljoHytönen(1918,112),jokakommentoivastausta
valkoisten avunpyyntöön:”Ruotsilta saatiin kiviä leivän asemasta.” Raamatullinen kielikuvaosoittaa,ettäRuotsinmenettelyoliennenkuulumattomankovaa.Raamatunmukaanhan
edespahatihmiseteivätannaleivänsijastakiveä(Matt.7:7–11).KivilläHytönenviittaasiihen,
ettäRuotsimiehittiAhvenanmaan.
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näkyyTeemuKeskisarjanhavainnollisestikuvaamassaKajaaninteloitusdraamassa.108 Lyhyesti kertoen tilanne oli se, että kaksi työväenliikkeen
rivijäsentä oli tuomittu kuolemaan aseen luvattomasta hallussapidosta.
Tuomiotuntuikuitenkinkohtuuttomaltajaerityisestipaikkakunnanpapitolivatvalmiitapitämäänvarsinaisinarikollisinaliikkeenjohtomiehiä,
jotkaolivatyllyttäneetjaharhauttaneetmuita.Päätettiinjärjestääjohtajillemahdollisuusasettuatuomittujensijaan.PappienmielessäkangastelisamallahavaintoesimerkkiJeesuksensijaiskuolemasta.Kuntuomittuja
lähdettiinviemäänteloituspaikalle,mukaanotettiinKajaaninpunaisten
vangittuja johtajia seuraamaan tapahtumia ja – kuten virallinen selitys
kuului–hautaamaanammutut.Teloituspaikallajohtomiehilletarjottiin
mahdollisuutta asettua tuomittujen tilalle. Pienen epäröinnin jälkeen
kaksitekikinniinjaheidätammuttiin.Tuomitutpäästettiinvälittömästi
vapaaksi. Pappien idea osoittautui kuitenkin teologisesti ristiriitaiseksi.
Samat henkilöt eivät nimittäin voi havainnollistaa Jeesuksen sijaiskuolemaajakuollasyyllisinä.ImitatioChristi-periaatejasiihennojaavauhri-identiteettitietystiedellyttivät,ettäsijaiskuolemankärsiisyytönuhri.
Ei ihme, että teloitetuista tuli Kainuun korpikommunismin viattomia
marttyyreita.
Kun uhri-identiteettiä sovellettiin Kajaanin pappeja johdonmukaisemmin,setaipuisekäpunaisenettävalkoisenideologiantueksi.Tämä
taipuisuus näkyy mielenkiintoisella tavalla Runar Schildtin novellissaAapo (1919), johon kirjoittaja lienee ammentanut aineksia klassisista
kansankuvauksistaraamatullisinepiirteineen.109Uhrinjasyyllisenroolit
eivätolekaanenääyksiselitteisiä.Novellinnimihenkilöonkartanonrenki, joka määrätään työskentelemään apunaan aasi.Aapon mielestä aasi
on – Schildtin ruotsinkielisen alkuperäisteoksen sanoin –”avgrundens
djur”, mikä ilmaisuna muistuttaa Johanneksen ilmestyksessä kuvattua
syvyydestä (ur avgrunden) nousevaa petoa (vilddjuret) (Ilm. 11:7, 17:8;
KR1917).Määritelmäaasistaontarinanetenemistäajatellenenteellinen,
muttaAapollehuomautetaanJeesuksenkinratsastaneenaasillataiaasintamman varsalla – vaihtoehtoisuus perustuu Matteuksen kuvaukseen,
jossaratsujaonkaksi(Matt.21:5).110Muutrupeavathetipilkatenehdot108 Keskisarja2010,169–206.Ks.myösPaavolainen1967,235–240.
109 Castrén1927,247–248.
110 Se,ettäMatteuspuhuusekäaasistaettävarsastaperustuneeSakarjankirjaan(9:9),jotaMatteustulkitseeJeesustakoskevanaennustuksena.Sakarjankirjassaparalleelisetsäkeetliitetään
toisiinsakonjunktiollaw,jollaonuseitamahdollisiakäännöksiä.Sakarjallakonjunktioilmeisestivainliittääparalleeliset,samaanasiaanviittaavatsäkeettoisiinsa.Kahdessasäkeessäeisiis
oletarkoituspuhuakahdestaerieläimestä.Koskakonjunktionjonkinlainenperusmerkitys
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tamaan,ettäAapokinratsastaisiaasilla.111RinnastusJeesukseentuleenäin
ilmeiseksi.
PilkankeskelläAapovakuuttaapahaenteisesti,ettäne,jotkanytnauravat, saattavat pian joutua itkemään. Sanat mukailevat Jeesuksen tuomionjulistustarikkaille(Luuk.6:25).Nesaavaterityisenmerkityksensiitä,
ettäAapoonjuurimenossavalittamaanaasistakartanonisännälle,jonka
ylellistäelämääolityöväenyhdistyksessäarvosteltukovinsanoin.112Isäntä
eikuitenkaanosoitamitäänymmärtämystä.TyöväenyhdistyksenvarapuheenjohtajaltaAaposaakehotuksenkostaa,muttavastakunsuuretajat
koittavat.113 Hän nöyrtyy töihin aasin kanssa ja kantaa kärsivällisesti ja
hiljaakaikenpilkan–piirteitä,joitakärsiväänJeesukseenonperinteisesti liitetty.Aasilla ratsastavaa Jeesustakin luonnehditaan nöyräksi ja hiljaiseksi(prau5j)(Matt.21:5),jonkaruotsinnosta”saktmodig”Schildtei
sentäänkäytä.Tämäonkuitenkintyyntämyrskynedellä.Apokalyptiselta
kuulostava”täyttymyksenhetki”(”uppfyllelsensstund”)koittaakapinan
alkaessa jaAapo mieltää itsensä käsitteillä, joissa kuuluu apokalyptisen
Kristus-hahmon kaikuja: Aapo ampuu kartanon isännän laukauksella,
jokakuulostaatuomiopäivänjyrähdykseltä,jahäntunteeitsensäjumalaksi,jonkavihollisetkaatuvatkuolleinahänenjalkojensajuureen(vrt.
Ilm.1:17)–jopapelkänkatseenvoimasta(vrt.2.Moos.12:42;Ilm.1:14).114
Aapoeisuostukertomaan,mitenkatseellaonsellainenvoima.LoppusanoissaSchildtkuitenkinpaljastaa,ettätappavavoimaonvihassa:”alasvedetyn lakinliepeen ja takkuisen otsatukan alta loistivat hänen pienet
harmaatsilmänsäviimeiseenastisanomatontavihaa.”115
Schildtinnovellissastereotyyppistäterrorinuhri-kuvaustaonmuokattuuuteensuuntaan.Kutentavallista,terrorinuhrinakartanonisäntä
jää sivummalle ja terrorin tekijä, Aapo, nousee keskiöön. Mutta toisin
kuin tavallisesti, Schildt ei lainkaan maalaa Aaposta kauhukuvaa, joka
saisilukijanodottamaanoikeutettuarangaistusta.Uhrinjasyyllisenroolitmenevätsekaisin,silläSchildthaluaaymmärtäämyösterrorintekijää.



111
112
113
114
115

onkuitenkin”ja”,seonmahdollisestiantanutMatteukselleaiheenpuhuakahdestaerieläimestä.TämänmukaisestiMatteusnäyttäisiväittävän,ettäJeesusratsastisamanaikaisestisekäaasillaettäaasinvarsalla.Tällainentulkintaeiehkäoleaivanvälttämätön(vrt.KR1992),
muttareseptiohistoriassakahdellaeläimelläratsastaminenonuseinotettuselitystävaativaksi
lähtökohdaksi.(Luz1997,178–182;McAfeeMoss2008,80–88.)
Schildt1919,23–25.
Schildt1919,28–29,36.
Schildt1919,44–46.
Schildt1919,52,58–60.
Schildt1919,60–61.
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SiitänäkökulmastauhrionkinAapo,jokanöyryytettynähakeemielestäänoikeutettuahyvitystä.Uhrinjasyyllisenroolienmoniselitteisyysjohtaasiihen,ettänovellistaeivoilukeamitäänkannanottoakapinallisten
rangaistuksiin ja armahduksiin, jotka kirjoitusaikana olivat yhteiskunnassakeskeisiäaiheita.Tätäpidettiinyllättävänä.116MuttaSchildteivain
hämmentänytuhrinjasyyllisen,rankaisijanjarangaistavanrooleja.Uhri-identiteettinäyttäämyösmenettävänsenraamatullis-eettisenylevyyden,jonkaturvinvastustajanrankaiseminensaatiinnäyttämäänoikeutetulta.Aapoonsovellettunasamaidentiteettinäyttäytyylähinnätuhoon
johtavanavihana.AasillaratsastavanJeesuksenosaannöyryytettyAapo
nouseetuomiollekuinapokalyptinenKristus–vainpäätyäkseenvalkoistenkiväärinpiippujeneteen.

Punainenviadolorosa
SamassaRunarSchildtinkokoelmassakuinAapoilmestyimyösnovelli
Kotiinpaluu (Hemkomsten), joka kuvaa Itä-Uudenmaan ruotsinkielistä
maaseutua. Perheen kahdesta pojasta toinen, Albin, on astunut punakaartiinjahänenarvellaankuolleen.Kesällä1919poikakuitenkinpalaa
salaa kotiinsa, jossa veli ja isä ovat valkoisia. Kytkökset tuhlaajapojan
tarinaanovatilmeisiä,muttatoisaaltaSchildtantaaperheelleJeesuksen
perheenpiirteitä.Isäonpuuseppä,minkäammatinraamatullisenarvon
häntuntee,äitionnimeltäänMarijaAlbinonvanhinpoika.Juuriäidin
japojansuhdeonnovellissakeskeistä,jaSchildtinvoikinsanoakäsittelevänäidinrakkautta,117jotaleimaaäidinraamatullinenkärsimyspoikansa
kohtalosta. Marin ja Marian kytkös tulee ilmeiseksi, kun Schildt kuvaa
hänenhermostunuttakulkuaanpihapiirissä:”Aitta,navetta,kanala;kanala,sikolätti,kaivo;kaivo,tupa,perunamonttu.Kärsimyksentiellävoi
ollaalhaisiaasemia.”118JosAapossakärsimysjohtikostoon,tämäkytkentäpuuttuunytkokonaan.Novelliyksinkertaisestikuvaaäidinhuoltaja
tuskaa, joiden kaikupohjana on Jeesuksen via dolorosa. Terrorin uhrin
logiikkaonväistynyt.
Schildteisuinkaanollutainoa,jokaväistiterrorinuhriinliittyvänkosto- ja rankaisulogiikan keskittymällä uhrin kärsimyksiin. Jos valkoisiin

116 Cederlöf1967,113–114.
117 Castrén1927,251.
118 Schildt1919,306.YksityiskohtaisestinovellinraamattukytkentöjäkäsitteleeLågvall(2004).
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lukeutuneeltatällainennäkökulmaoliyllättävää,kapinaanetäisyyttäottaneellesosialidemokratiallesemuodostuityypilliseksi.Vuonna1928Hämeen kansa -osakeyhtiö, julkaisi punaisten muistoteoksen Kärsimysten
teiltä.Kymmenvuotismuistoja.Jokirjanotsikkosisältääraamattukytkennän,viittauksenJeesuksenkärsimystiehen.Tämäkäyselväksiviimeistään
kirjan avausrunosta, Pietari Salmenojan runosta”Taas muistoin kellot
valittaen kumaa”. Runo johdattaa muistoissa kevään 1918 tapahtumiin,
jolloin ”taas aukee monta vanhaa arpeintumaa”.119 Kärsimystie-teemaa
ajatellenkeskeisiäovatrunontoinenjakolmassäkeistö:
Kenelää,sillävelvoitusonvakaa
vaeltaasinne,missämiehetmakaa,
laps’,äitikätkettyonkalmistoon.
Henukkuusiellämarttyyrienuntaan.
Loihaudoillejomonitalviuntaan,
mutyhä,yhäväriseväoon
jasinävavahdat,kunmuistatheitä,
mikulkipiinan,Getsemanenteitä
yösielussaan.
Yösielussaanniinsynkeäkuinsysi.
Onturhaa,päivänkehrä,syleilysi
jaturhaa,armautes,aurinko;
seivaksivainkärsivillekääntyy.
Miesristinalleläähättäennääntyy,
pääkallonpaikallaonkohtajo.
Javäläysvain—jarintapurppurainen,
taasväläys—jajoukkosamanlainen
poishorjahtaa...120
RunonkytkennätJeesuksenkärsimystiehenovatilmeisiä,tosinkristillisenhurskauselämänkauttasuodattuneena.Tämänäkyyhavainnollisesti
verrattaessarunoapitkäperjantainvirsiin,vaikkapavirteen59(VK1886):
”O rakkain Jeesukseni, / piinattu, verinen. / Pakahtuu sydämeni, / kun
sua muistelen”.121 Tämän virren juuret johtavat keskiajan Kristus-mys-

119 Salmenojaoliosuustoimintamies,myöhemminSDP:nkansanedustajajaministeri(Marjomaa2006).Palmgren(1983)esitteleejaarvioihänenkirjallistatuotantoaan.
120 Kärsimystenteiltä,7–8.
121 Nykyisessävirsikirjassa63.
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tiikkaan,joka”korostierityisestiKristuksenkärsimystienjaristintuskien
mietiskelemistä,kontemplaatiota”.122VirrentapaanSalmenojakuvaateloitettujenkärsimyksenvavahduttavaajavärisyttäväämuistelemista,mihin”velvoitusonvakaa”.
Runo rinnastaa surmatut suoraan Jeesukseen sanomalla, että nämä
kulkivat”Getsemanen teitä / yö sielussaan.” Taustalla on tietenkin Jeesuksen yöllinen tuska Getsemanessa ennen vangitsemista. Raamatun
yöpimeäonrunossatulkittusielunsynkkyydeksi.Tällainensymbolinen
merkitysnäkyyjoJohanneksenevankeliumissa,kunJuudaslähteekavaltamaanJeesusta.Evankelistapäättääkuvauksenlakonisestisanoihin”Oli
yö” (Joh. 13:30), joilla epäilemättä kerrotaan enemmänkin kuin vuorokaudenaika.123 Salmenojan runossa Getsemanen tiet ja pääkallonpaikka
ovat epäilemättä vertauskuvia. Teloitettavat ovat niin kuin Jeesus, joka
GetsemanessatuskallisestitunsikohtalonsajajokasittenvietiinGolgatalleteloitettavaksi.Vaikeampipalavertauskuvalliselletulkinnalleonristin
allenääntyvämies.Mitäsenkonkreettisetyksityiskohdat,ristijasenalle
nääntyminen, vastaavat? Teloitukset tapahtuivat ampumalla niin kuin
Salmenojanrunokinkolmannensäkeistönlopussakuvaa.Evankeliumien
valossa kysymys on teloituspaikalle tehtävän matkan keskeytymisestä.
Olisikotämäollutniintavallista,ettäsesopisitällaiseen,terrorinuhreja
yleisestimuistelevaanrunoon?Mitääntämäntyyppistävakiintunuttaja
yleistäkertomusaihettaeikuitenkaanesiinny.Sitäpaitsipuhemiehestä
ontarpeettomanrajoittavaa,sillätoisensäkeistönmukaanhaudoissaon
naisiajalapsiakin.
Josristinallenääntyvämiesymmärretäänvertauskuvaksi,serinnastaateloitetutJeesukseenvainhyvinyleisellätasolla.Muttarinnastuksen
kauttateloitetutsaavatpiirteitä,jotkaselvästiylittävätsen,mitäluonnostaanteloitetuissaolisivoinutnähdä.Yhtäkkiäteloitetutkantavatristiäja
nääntyvätsenalla–aivankuintuomituissapunaisissakärsisiJeesusitse.
Ajatusvivahtaamystiikkaan,jonkalähtökohdatovatUudessatestamentissa.TunnetuinlieneeMatteuksenevankeliuminkuvausviimeisestätuomiosta(25:31–46),jotaonperinteisestiluettukirkkovuodenpäättyessä.124
Kuvauksenmukaanihmisettuomitaansenmukaan,mitennämäolivat

122 Väinölä2008,76–77.
123 Brown1970,579.Vrt.Luuk.22:53.
124 Vuoden1913kirkkokäsikirjassaMatt.25:31–46onkirkkovuodentoiseksiviimeisenpyhäpäivän(26.kolminaisuudenpäivänjälkeinensunnuntai)lukukappale.Aihepiiriltääntämäjasitä
seuraavasunnuntailiittyvätviimeiseentuomioon.Myöhemminsamatekstikappaleonsiirtynyttuomiosunnuntaille,jotasilloinenkirkkokäsikirjaeituntenut.
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tehneet”yhdellenäistävähäisimmistäveljistä”.VähäisimpienveljienkohteluonnimittäinJeesuksenkohtelua:”Totisesti:kaiken,minkäolettetehneetyhdellenäistävähäisimmistäveljistäni,senteolettetehneetminulle.”
(Matt.25:40;vrt.25:45.)Tämänperusteellavoidaanajatella,ettäJeesuson
läsnänäissävähäisimmissäveljissä.125Matteustarkoittivähäisimmilläveljilläkiertäviäsaarnaajia,mikäkäyilmiopetuslapsilleannettujenlähetysohjeidenlopusta(Matt.10:40–42).126Näidensaarnaajienvastaanottotai
torjuminenonsamaakuinJeesuksenvastaanottotaitorjuminen.EsikuviaMatteuksensanoillehätääkärsivienlähimmäistenoikeastakohtelusta
onjoVanhassatestamentissa(esim.Jes.58:7)jasitämyöhemmässäjuutalaisuudessa.127 Matteus sovittaa tämän antiikin tarina-aiheeseen, jossa
jokin ihmiseksi naamioitunut jumala tai hänen lähettämänsä edustaja
tutkiiihmisteneettisenvaelluksentasoa.Taivaallisistavieraistapuhutaan
Vanhassatestamentissa(esim.1.Moos.18:1–15;19:1–10)jaHomeroskertoo,ettäharhailevaOdysseusotetaanvastaanseuraavinsanoin:
Vieras(cei=n’),minullaeiolelupa–vaikkasinuasurkeampikinmies
tulisi–loukatavierasta(cei=non).SilläZeuksenluotatulevatkaikki,
vieraatjaköyhät.(Homeros,Odysseia14.56–58.)
StoalaisﬁlosoﬁEpiktetossoveltaaHomeroksenvieraaseen–jostamuuten
Matteuskin(25:35)puhuu–liittyvääajatustayleisesti,ensinisäänjaveljeen,sittenmuihinkinihmiseen.Ketääneisaaloukata,silläZeustarkkaileekaikkiaihmistenvälisiäsuhteita(Keskusteluja3.11.4–6).Näinantiikki
tarjosilähtökohdansellaiselleMatteuksentuomiokuvauksentulkinnalle,
jossakenentahansaihmisenloukkaaminenonitsensäKristuksenloukkaamista.Varsinaisenvoittokuluntämälaajempi–eivainsananjulistajiin
taitoisiinkristittyihinrajoittuva–tulkintasaikuitenkinvasta1800-luvulta alkaen niin, että siitä tuli eräänlainen normaalitulkinta.128 Tämän
mukaisesti Jeesuksen saattoi nähdä kenessä tahansa kärsivässä, ja juuri
tätäajatustaSalmenojasovelsiteloitettaviin.
SalmenojanrunoeioleKärsimystenteiltä-kirjanainoa,jossateloitetutsamaistuvatJeesukseen.Toinen,ehkävielävahvemminraamatullinen
125 Davies&Allison(1997,430)esittääeritulkintavaihtoehtojasille,mitenvähäisimpienveljien
jaJeesuksensamaistaminentarkkaanottaenvoitarkoittaa.
126 Luz1997,538–539.
127 Davies&Allison1997,426.
128 Luz(1997,521–530)esitteleeeritulkintatyyppejä.Aiemminvallitsevatulkintaolise,ettävähäisemmätveljetovatkristittyjä.MahdollisestiMatteuksellaonollutmielessämyöställaista(vrt.
Matt.18:5)(Luz1998,539).Tällainen
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runo,onJussiLonkaisenkäsialaa.129Lonkaisen”Hautojenmaassa”toistaa
Salmenojan teemaa: mieleen nousevat muistot ovat tuskallisia.130 KahdeksansäkeistöisenrunonviidesjakuudessäeliittyvätvahvastiJeesuksen
kärsimyshistoriaan:
Taasjälleensinut,veli,sisko,nään,
sähaudastasihaastatmulleyhä,
sunhenkesjäänyttänneelämään,
senvelvoitusonveljillesipyhä.
Jok’askeleessameilläitkeeisänmaasi,
jok’askeleestatihkuuihmisverta,
jok’askelGolgataaonkulkemaasi,
miss’uuvuitallaristinpuusikerta.
Niin,allahirsipuusi,jotakantaasait,
säkeraniiden,jotkakuuluirotuus,
javuosisadatvastaustahait,
kunkuulitkysymyksen:mik’ontotuus?
Näit,kuinkakätensänuoPilatuksetpesi,
jatotuuskostontyydykkeeksimyötiin,
hepäästiBarabbaan,pääkallonpaikallesi,
sunruumihisiristinpuullelyötiin.
Teloitetut punaiset ja kärsivän Jeesuksen hahmo samaistuvat niin, että
välillä on vaikea sanoa, puhuuko Lonkainen Jeesuksesta vai punaisista
vainajista.SalmenojanrunoonverrattunaLonkaisellaonkuitenkinyksi
lisäulottuvuus:vuosisatojakestänytvastauksenetsintä.Tämäsynnyttää
mielikuvankärsivienuhrienketjusta,jokaalkaaJeesuksestajajonkaviimeisenä lenkkinä on Suomen punaisten kärsimys. Lonkaisen ajatus on
ilmeistäsukuasillemuistoteokselle,jokanäkipunaisetvainajatlehtenä
”köyhälistön taistelun uhrihistoriassa”.131 Eri vuosisatoina eläneiden ihmistenassosioiminenKristukseenlähestyysosialististaajatustasiitä,että
työväenluokkasynnyttääuudenyhteiskunnan.Tämänsekulaarinpelastusajatuksensuhdekristilliseenpelastusajatukseentuleehavainnollisesti
esiinIrmariRantamalalla.HänenmukaansaKristuksenverieijohdava-

129 Lonkainen oli osuustoimintamies ja toimittaja, myöhemmin SDP:n kansanedustaja. Palmgren(1983,60–63)esitteleejaarvioiLonkaisenkirjallistatuotantoa.
130 Kärsimystenteiltä66.
131 Muistojulkaisukansalaissodanuhreiksijoutuneidenmuistolle13.
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pahdukseen.Sentekeevainköyhälistönomaveri:”näinävuosinavuoti ihmiskunnan, sen orjien vapahdukseksi ja pelastukseksi Suomenkin
köyhälistönveri.”132Rantamalanmielestätämäverijohtaayhteiskunnalliseenylösnousemukseen.Häneikiistäveriuhrinpelastavaamerkitystä,
muttaliittääsenJeesuksensijastaköyhälistöön.133SalmenojanjaLonkaisenrunoissaKristus-hahmoaeikuitenkaansyrjäytetä.LonkaisellaJeesus
näyttäytyypikemminkinparadigmaattisenatyöläiskärsijänä,jostaalkaa
kärsijöiden sarja. Jeesuksen seuraamisen ajatus on ilmeinen, ei kuitenkaaneettisenäihanteenajatavoitteenavaankohtalona.Salmenojanrunoavautuuhelpostivieläkinuskonnollisemmalletulkinnalle:Jeesusitse
kärsiteloitetuissa.
Mistä tämä uskonnollinen sävy johtui? Taustalla vaikutti nähtävästi se, että sosialidemokratia, johon Salmenoja ja Lonkainenkin kuuluivat, jäi sisällissodan selityksissä varsin neuvottomaksi. Sodan jälkeen
työväenliike jakautui parlamentaariseen toimintaan suuntautuneeseen
sosialidemokratiaanjaluokkataisteluakorostaneeseenvasemmistosuuntaan.134 Parlamentaaristen menettelytapojen valossa kapina oli virhe.
Toisaaltaseoliosamenneisyyttä,johonsuuriosapuolueenjäsenistäja
kannattajistaolitavallataitoisellasotkeutunut.Ristiriitainensuhderatkaistiinkeskittymälläuhriajattelunantamineväinkohtuuttomankovaksi
koettuun valkoiseen terroriin. Tässä oli kuitenkin vaaransa, sillä terrorinuhreistapuhuminenoliainamyösvastapuolensyyllisyydenkorostamista.Liianpitkällemennessääntämälietsoikostomielialaajavallankumousta,johonsosialidemokraateillaeiolluthalua.RunossaanSalmenoja
sanoitämänsuoraan:kapinamuistojentarkoituksenaeiolekutsua”vihaa
palvomaanjakostonkyytä”,vaanyksinkertaisestikunnioittaavainajien
muistoa.MarkoTikkaarvioikin,että”kärsimyshistoriatolivatosasurutyötä: niillä pyrittiin poliittisen tilanteen muuttuessa sosialidemokraateillesuopeammaksipääsemäänkatkeranmenneisyydenyli.”135
Tässäkohtaakristillinenkärsimysmystiikkatarjositien.Silleei–ainakaansuomalaisenvirsikirjantarjoamassamuodossa–ollutominaista
132 Työmies31.3.1918(”Omanitsensäedessä”);Rantamala1977,105.
133 Pikkusaari(1998,103–104)nimittäätällaistatulkintatapaa”opillisenkristinuskon”esteettiseksi
kritiikiksi.PikkusaarenesimerkeistälähimmäksituleeKaarloUskelansanat”Kansan,jokaitse
osaaasiaansaajaa,turhaaenääodottaaonmuutavapahtajaa.”SensijaanmuutPikkusaaren
esittämätesimerkitviittaavatsiihen,ettäJeesusonyksi,epäilemättämerkittävä,köyhälistön
edustaja.TässäheijastuuJeesuksenseuraamisenmotiivi,vaikkeiseehkäolekaan”opillisen
kristinuskon”–mitätahansaPikkusaarisillätarkoittaakin–mukainen.
134 Palmgren(1983,6–9,18–32)onesitellyttyöväenliikkeenkahtiajakoataustana1920-luvunvasemmistokirjallisuudelle.
135 Tikka2004,40.
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keskittyminen ristiinnaulitsijoiden pahuuteen. Tätä mukaillen Salmenoja kunnioitti punaisia vainajia, mutta jätti valkoisten syyllisyyden vähemmälle.Syyllisyyskysymyksentäydellinenohittamineneikuitenkaan
ollut virsien kärsimysajattelun mukaista. Siinä Kristuksen kärsimys on
vavahduttavaanimenomaansiksi,ettäKristuksenajateltiinkärsivänjuurimeidänsyntiemmetähden.Syyllinenolisiisselvillä:meitse.Esimerkiksiedellälainatussavirressä59(VK1886)lauletaan:”Jakuink’,oHerra
taivaan,/munsielun’säikähtyy!/Munsyntin’kaikkeenvaivaan,/jonk’
kannoit,onkinsyy.”136TällainenajatteluolisivoinutjohtaaSalmenojan
pohtimaanpunaistenomaasyyllisyyttä,muttasiihenhäneiollutvalmis
–eikäilmeisestiollutpoikkeus.Kymmenenvuottamyöhemmin,vuonna
1938, sosialidemokraatteihin lukeutunut Emil Saarinen tuskastui marttyyriuhriajattelunitsekritiikkiätukahduttavaanvaikutukseen:
Kaksikymmentävuottaonjoajantapahtumistakulunut,muttatyöväenliikkeen keskuudessa ei ole vieläkään toimitettu itsearviointeja,
missä suhteessa työväen menettelytavat olivat virheellisiä ja missä
suhteessaoikeita.Marttyyrikruunujaonvainkuurattujaniidentaaksekätkettytuleviltapolviltaajantapauksienvirheet.137
Syyllisyyskysymys kummitteli siis sosialidemokraattisen kärsimyshistoriantaustalla,nytkuitenkintukahdutettuna.Valkoisiakritisoitiin,mutta
varoenmenemästäliianpitkälle.JosSaaristaonuskominen,omaasyyllisyyttäeinäissä”kärsimyshistorioissa”juuripohdittu.Jajospohdittiin,
syyllisiä olivat työväenliikkeeseen ujuttautuneet vallankumoukselliset.
Esimerkiksi1923Alex.Halonenselitti,ettäkumouksellinenjohtotukahduttipuolueessamaltillistenvastarinnanlähesväkivaltaisestijamääräsi
punakaartitliikekannalle:
TälläteollaavattiinlopullisestiSuomentyöväenkuljettavaksihirvittävänraskasjakärsimysrikasGolgatan-tie.Samallamyösolisosialidemokraattinenpuoluelakannutnimellisestikinolemastajajohtovalta
oli siirtynyt vallankumouksellisille. Nämä nyt siis olivat vastuussa
seuranneistatapahtumista.138

136 Jolkkonen(2007,350)osoittaa,ettätällainenajatteluonkristillisessäteologiassatavallinen.
137 Luhtakanta1938,9.ArvidLuhtakantaonEmilSaarisenkirjailijanimi.
138 Halonen1923,57.
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Syyllisyydestäontässäkinkysymys.Vastuukapinantuhoisistaseurauksistaonkumousjohdolla,eityöväenluokalla.Sejoutuikiihkomielisenjohdonuhriksi–Golgatantielle.Jeesuksenkärsimyshistoriakelpaatässäkin
jakamaansyyllisenrikollisenjasyyttömänuhrinroolit.

Hyvänpaimenensankariuhri
SalmenojantapaanmyösLonkainenpyrkiieroonuhriajattelunsiitäpuolesta,jokakeskittyysyyttämäänvastapuoltaterrorista.Lonkainentekee
senkuitenkintoisinkuinSalmenoja,siirtymälläuhrimielikuvastatoiseen.
Terrorinuhrintilallehänmaalaakuvansankariuhrista.”Hautojenmaassa”
-runonsaneljännessäsäkeistössäLonkainenpuhuupunaisistavainajista
Kainin uhrina.Vanhan testamentin tarina ei väitä, että Abel olisi ollut
Kainin ihmisuhri. Raamatullinen lähtökohta Lonkaisen tulkinnalle on
luultavasti1.Johanneksenkirjeessä,jossaKainintekoonviitataankreikan
verbilläsfa/zw(3:12).Verbitarkoittaavarsinaisestiteurastamista,usein
nimenomaanuhraamisenyhteydessä.139Jostakintällaisestalähtökohdasta ponnistavaa tulkintaperinnettä seuraten Lonkaisen runo leimaa valkoisetihmisuhraajiksi,joidenuhrienverituottaamaallevainkirouksen
–kytkösVanhantestamentintarinaanonnytilmeinen(1.Moos.4:11–12).
Runo lähestyy verivelka-ajatusta ja sitä kautta talioperiaatteen rangaistusvaatimuksia.Lonkaineneikuitenkaanhaluamennätähänsuuntaan.
Runonpäätteeksihänlaatiikintoisenlaisenuhritulkinnan:
Teveljetsiskot,allakumpujen,
eiantamanneuhriollutturha,
eitotuussorrumultaanhautojen,
seelääyhä,sit’eiyllämurha.
Siks’vuodetlientäköhötvihdoinkatkeruuden
jajättäköhötmuiston,velvoituksen.
Onkylvämännesiemenalkuajanuuden,
kunmenneetkauhutsaavatunhoituksen.
Toisin kuin Kainin uhri -kielikuvassa, nyt teloitettuja punaisia ei enää
nähdäkäänvainvalkoisenmurharaivontarkoituksettominauhreina.Uhrilla on sittenkin tarkoitus: se on uuden ajan siemen ja palvelee oman
139 Michel1966.Klauck(1991,205)katsoo,ettäverbinsfa/zwkäyttöantaaveljesmurhallevarsin
drastisenluonteen.
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ideologianmukaistatoimintaa,”velvoitusta”.Tämänvalossamyösvalkoisiakohtaantunnettukatkeruusvoilientyä.Siemen-kuvaonpettämättömästiuusitestamentillistaalkuperää.JohanneksenevankeliumissaJeesus
viittaa kuolemaansa ja ylösnousemukseensa puhumalla vehnänjyvästä:
”Jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi,
muttajossekuolee,setuottaarunsaansadon.”(Joh.12:24.)AsiayhteydessätämälaajennetaankoskemaanmyösJeesuksenseuraajia,joidentäytyy
olla valmiita kuolemaan saadakseen ikuisen elämän (Joh. 12:25–26).140
ApokalyptiseensävyynLonkainenkinviittaauudenajanalkuun,mutta
kyseeioleylösnousemukseneskatologisestapäivästä.Pikemminkinkyse
on”velvoituksesta”,jokanähtävästitarkoittaavelvollisuuttasosialistisen
yhteiskunnanrakentamiseen–rauhanomaistajaparlamentaaristatietä.
Varsinainen siirtymä terrorin uhri -ajattelusta sankariuhriin näkyy
siinä,ettäLonkaisenrunonlopussateloitetutovatantaneetitsensäuhriksi.JosaiemminrunossateloitetutovatjoutuneetkärsimäänJeesuksen
kohtalon, nyt he näyttäytyvät aktiivisina uuden ajan rakentajina, jotka
itseäänsäästämättätoimivatparemmanmaailmanedistämiseksi.Sanomattakin on selvää, että tässäkään ajattelussa ei ole sijaa itsekritiikille.
Uhritovatkaikkeamuutakuinturhiataivääriä.Uhreillaontarkoitusja
sevelvoittaajälkeentulevia.

SankariuhriajattelunjuuretRaamatussajaantiikissa
Lonkaisen runossa tulee näkyviin sankariuhriajattelun olennaiset piirteet:(1)uhrionvapaaehtoinen,(2)uhrillaonrakentavatarkoitusja(3)
uhrivelvoittaaeloonjääviätoimintaan.MyöstämäuhrikäsitysonperäisinantiikinmaailmastajasenselvinraamatullinenesikuvaonJohanneksenevankeliumissa,jossaJeesuskuvaaitseäänhyvänäpaimenena:
Minäolenhyväpaimen,oikeapaimen(o( poimh\n o( kalo/j),jokapaneehenkensäalttiiksilampaidenpuolesta(u(pe\r tw~n proba/twn).
Palkkarenki ei ole oikea paimen eivätkä lampaat hänen omiaan, ja
niinpähännähdessäänsudentulevanjättäälaumanjapakenee.Susi
saalampaatsaaliikseenjahajottaalauman,koskapalkkapaimeneivälitälampaista.(Joh.10:11–13.)

140 Brown1966,475.SiemenjakylvöovatkeskeisiävertauskuviamyösPaavalille,kunhänpuhuu
kuolemastajaylösnousemuksesta(1.Kor.15:35–58).
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Jeesuseitässäyhteydessäsamaistuuhrilampaaksivaanpaimeneksi.KielikuvallaonRaamatunjaantiikinmaailmassaselvästiyhteiskunnallinen
mielleyhtymä. Kansan johtajaa tai Jumalaa verrataan paimeneen sekä
Vanhassatestamentissaettäkreikkalaisessaperinteessä(esim.Ps.23;Jes.
44:28;Jer.23:2;Hes.34:2;Homeros,Ilias1.263;2.243;Platon,Valtio343b;
Epiktetos,Keskusteluja3.22.35).141Tällöinkansataiihmisetassosioituvat
helpostilampaisiin.Kristillisessämielikuvamaailmassapaimenenpaikan
ottaaJeesus–joskinJeesuksenvangitseminenajaalaumanhetkeksihajalle(Mark.14:27).142KunJeesuskuvataanhyvänäpaimenena,eikristittyjä
samaistetauhrikaritsoihin.Paimenpäinvastoinsuojeleelampaitaanjaon
valmisjopakuolemaan”lampaidenpuolesta”.
Hyvänpaimenenkuolematoistenpuolestaeiselityvanhatestamentillisten uhrikäytäntöjen perusteella. Itse asiassa ajatus uhrista ei tule
tässä tekstikohdassa lainkaan esiin ja se voidaan liittää siihen vain tulkitsemalla hyvän paimenen kuolema muualta Uudesta testamentista ja
erityisesti myöhemmästä kristillisestä teologiasta tutun Jeesuksen uhrikuolemanajatuksenvalossa.Sensijaantekstiliittyysellaisiinajatuskulkuihin,jotkaovattuttujaantiikinsankarivainajakäsityksistä.Tämänon
vakuuttavasti osoittanut Jerome H. Neyrey, joka esittää havainnollisen
kokoelmansankarikuolemaanliittyviäkreikkalais-roomalaisiatekstejä.143
Onhuomattava,ettäantiikinteksteissäalkujaansankarivainajiinliittyviä arvostuksia saatettiin sovittaa myös muihin arvokkaaksi koettuihin
kuolemantapauksiin, esimerkiksi Sokrateen kuolemaan. Samanlainen
marttyyrin ja sankarivainajan kategorioiden sulautuminen näkyyVanhantestamentinapokryﬁkirjoihinkuuluvissamakkabilaiskirjoissa.Juuri
tätä kautta alunperin sodan maailmaan liittyneet arvostukset saatettiin
kytkeämyösJeesukseen.144
Neyrey kiinnittää huomiota siihen, että hyvä paimenen kohdalla ei
olemahdollistatäysinselvästikääntääkreikansanankalo/jmerkitystä.
Suomenkielen”hyvä”ja”oikea”–käännösongelmienkannaltaonoireellista,ettäsuomennoksessaonannettukaksierivastinetta–eivättuoesiin

141 Bultmann1978,277–278;Brown1966,397–398.BultmannjaBrownkeskustelevatsiitä,mistä
taustastakäsinpaimen-kuvaonensisijaisestiymmärrettävä.
142 Bultmann1978,278–279.
143 Neyrey2001.
144 Seeleyn(1990)mukaanPaavalinkäsitysJeesuksenkuolemastanojaajalonkuolemanajatukseen.Seeleyesittääkattavastijalonkuolemanyhteyksiämakkabilaiskirjojenjaantiikinsankarivainaja-jamarttyyrikäsityksille.MyösDrogejaTabor(1992)osoittavatjuutalaiskristillisten
marttyyrinäkemystenyhteydenantiikinesimerkillisiinkuolemiin(esim.Sokrates).
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sanassa olevaa kunnian, ylevyyden ja jalouden vivahdetta.145 Antiikin
kreikkalaisessaajattelussanämäpiirteettulevatparhaitenesiinsotilaan
kaatuessataistelussa.Aristoteleenmukaanmiehekäskuolemaonsellainen, joka tapahtuu kaikkein jaloimpien asioiden yhteydessä (e)n toi=j
kalli/stoij).Sellaisiinkuuluukuolemasodassa,jokatapahtuusuurimmassajajaloimmassa(kalli/stw|)vaaratilanteessa.”Yleisestisiisvoitaneen sanoa, että miehekäs on peloton sekä jalon kuoleman (peri\ to\n
kalo\n qana/ton)ettäkaikensellaisenkohdalla,jokavoiaiheuttaakuoleman. Tällaisia ovat ennen kaikkea sotaan liittyvät asiat.” (Aristoteles,
Nikomakhoksen etiikka 1115a.) Antiikin tekstit, joukossa juutalaisiakin,
tarjoavatlukuisiamuitaesimerkkejäsamastaajattelusta.146Susiavastaan
kamppailevapaimenonselvästijalo.
Neyreyerottaatekstistäperätiseitsemänpiirrettä,jotkamuistuttavat
antiikin käsityksiä sankarivainajista. Tässä yhteydessä kuitenkin riittää,
ettäosoitetaantekstinyhteydetvuoden1918ideologisessakeskustelussa
esiintyvään sankariuhriin ja sen kolmeen, Lonkaisenkin runon lopussa
esiintulevaanpiirteeseen:uhrinvapaaehtoisuuteen,uhrintarkoituksellisuuteen ja uhrin velvoittavuuteen. Nämä kolme piirrettä tulevat esiin
niinJohanneksenevankeliumissakuinantiikinsankarivainajiinliittyvissäteksteissä.
Kuoleman vapaehtoisuus liittyi antiikin maailmassa hyvin selvästisotilaanjaloonkuolemaan.Tavallistaonsanoa,ettäsotilaatvalitsivat
mieluummin kuoleman kuin orjuuden. Tätä yleistä ajatusta mukaillen
esimerkiksi Epiktetos sanoo Lykurgoksen opettaneen spartalaisille, että orjuus on häpeällistä ja vapaus jaloa (kalo/n). Tämän vuoksi nämä
olivatkin valmiita kaatumaan Thermopylaissa. (Keskusteluja 2.20.26.)147
MyösPlatonnostaaesiinsotilaidenvapaaehtoisenkuoleman:”Meilleon
mahdollistaelääilmanjaloutta(mh\ kalw~j),muttajalosti(kalw~j)valitsemme(ai(rou/meqa)mieluumminkuoleman.”(Meneksenos246d.)148Antiikistavoisiesittääuseampiakinesimerkkejä,myösjuutalaisestakirjal-

145 Neyrey2001,267–268.
146 Neyrey 2001, 269–270, 278. Jostain syystä Neyrey ei mainitseAristoteleen tekstiä, vaikka se
heijasteleeedeltäväntekstinmukaansitä,mitäyleisestipidetäänmiehekkyyteenkuuluvana.
147 Kohdantulkinnasta:Huttunen2003,45–47ja2009,85–86.Epiktetoseitässäkohtaaseuraa
stoalaisestaarvoteoriastanousevaapäättelyä,jotenhänilmiselvästinojaakonventionaalisiin
arvoihin.
148 DialogiinsaPlatononkerännytsankarihautauspuheidenkonventionaalisiaajatuksiavoidakseen ironisoida niitä. Konventionaalisuus näkyy siinäkin, että jotkut myöhemmät antiikin
lukijatottivatpuheenvakavastieivätkähuomanneetsenhienovaraistaironiaa(Thesleff1989,
138–139).

226

Uhrijasyyllisyys.Kristuksenseuraaminen1918

lisuudesta.149JohanneksenevankeliumissaJeesusjäähyvänä(taijalona)
paimenena henkensä uhallakin puolustamaan lampaita sen sijaan, että
pakenisiniinkuinpalkkarenki.MuutamaajaettamyöhemminJeesuksen
kuolemanvapaaehtoisuustuleepainokkaastiesiin:
Isärakastaaminua,koskaminäannanhenkeni–saadaksenisenjälleentakaisin.Kukaaneisitäminultariistä,itseminäsenannanpois.
Minullaonvaltaantaasejavaltaottaasetakaisin.NiinonIsänikäskenytminuntehdä.(Joh.10:17–18.)
RistilläJeesussittentoteuttaavapaaehtoisenkuolemansa:velvollisuutensatäytettyäänhän”kallistipäänsäjaantoi(pare/dwken)henkensä”(Joh.
19:30).Hengentakaisinottaminenontietenkinviittausylösnousemukseen.Sinänsäajatuskuolemattomuudestaoliantiikinmaailmassatuttuja
sesaatettiinjoskusliittäämyössankarivainajiin.Sankarivainajilleantiikissaomistetuissapuheissaeikuitenkaanpuhutamistäänmuustakuolemanjälkeisestäelämästäkuinkuolemattomastamuistostajamaineesta.150
Varsinainen ylösnousemusajatus – ei siis vain sielun kuolemattomuus
–onselvästijuutalais-kristillinenerityispainotus.
Vapaaehtoisenkuolemanlisäksiantiikinsankarivainajiinliittyise,että kuolema oli tarkoituksellinen. Kuoleman sanottiin tapahtuneen valtion, perheen tai ystävien hyväksi. Thukydides kertoo, että puheessaan
sankarivainajillePerikleskehuiAteenaajalausuisitten:”Tällainenonse
kaupunki, jonka tähden (peri\ toiau/thj ou]n po/lewj) nämä miehet
ovattoimineetarvokkaallaoikeamielisyydelläjakuolleettaistellen,jotta
kaupunki ei tuhoutuisi. Jokaisen jälkeen jääneistä tulee samalla tavoin
nähdä vaivaa tämän kaupungin puolesta (u(pe\r au)th=j).” (Peloponnessolaissota 2.41.)151 Platon puolestaan mainitsee sankarihautauspuheessa
seuraavaa:”Täällälepäävienmiestenteotovatlukuisiasamoinkuinniidenmuidenkinteot,jotkaovatmenehtyneettämänkaupunginpuolesta
(u(pe\r th=j po/lewj).Niistäonpuhuttujaneovatjaloja(kala/),mutta
vielälukuisampiajajalompia(kalli/w)ovatne,jotkaovatjääneetlausumatta.”(Meneksenos246a–b.)JalonapaimenenaJeesuskinkuoleelampaidenpuolesta(u(pe\r tw~n proba/twn).Tällekinlöytyyrinnakkaiskohtia
juutalaisestakirjallisuudesta,esimerkiksiVanhantestamentinapokryﬁkir149 Neyrey2001,273–274,279.
150 Versnel1989,168–174;Neyrey2001,275.Tuonpuoleisuuteenviittaakuitenkinmuunmuassa
Cicero,Scipionunennäkö.
151 Prepositiotperi/jau(pe/rovattässäasiayhteydessäsamanmerkityksisiä(Versnel1989,182).
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joista.Makkabilaissotajoukkoakehotetaanolemaanvalmiita”kuolemaan
lakien ja isänmaan puolesta (u(pe\r tw~n no/mwn kai\ th=j patri/doj)”
(2. Makk. 8:21). Makkabilaissankari Eleasar päättää elämänsä ”jättäen
nuorille kunniakkaan esimerkin siitä, miten kuolla halukkaasti ja kunniakkaasti kunnianarvoisten ja pyhien lakien puolesta (u(pe\r tw~n
semnw~n kai\ a(gi/wn no/mwn)(2.Makk.6:28).152
Eleasarintapaustuoesiinkolmannensankariuhriinliittyvänteeman:
uhrivelvoittaajälkeenjääviätoimintaan.Hyvänpaimenenkohdallaeitällaisestapuhutasuoraan,muttahyväpaimenonselvästiesikuvatuleville
paimenille,erityisestiPietarille.Tämäonensinvalmisjaloonkuolemaan
(Joh. 13.37), mutta ei lopulta rohkenekaan siihen. Evankeliumin lopussaPietariasetetaanpaimeneksijatälläkertaaennakoidaanmyöshänen
kuolemansa,jokatäyttääjalonkuolemantunnusmerkit(21:15–19).153Samassa yhteydessä Pietariin liitetään myös rakkaus, joka evankeliumissa
aiemminvelvoittaajopakuolemaan:
Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen
rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin
ettäantaahenkensäystäviensäpuolesta(u(pe\r tw~n fi/lwn au)tou=).
Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä. (Joh.
15:12–14;vrt.1.Joh.3:16.)
Jeesuksen esimerkin merkitys on ilmeinen: opetuslasten tulee rakastaa
toisiaan niin kuin Jeesus on rakastanut heitä. Jeesus osoittaa, että rakkaudenäärimmäinenmuotoonkuolemaystävienpuolesta–ajatus,joka
kytkeekohdanhyväänpaimeneen.154Muttatoisinkuinhyvänpaimenen
kohdalla,nytJeesuksenseuraajiaaivanavoimestivelvoitetaankuolemaan
toistenpuolesta.Tuskinenääyllättää,ettäystävienpuolestakuoleminenkinoliantiikissatuttuteema.155EsimerkiksiEpiktetospitiennustamiseen
turvautumistaturhana,”josminunkerrantäytyyasettuavaaraanystävänipuolesta(u(pe\r tou= fi/lou)taijosminullaonvelvollisuusjopakuollahänenpuolestaan(u(pe\r au)tou=).”(Keskusteluja2.7.3.)Seettätoisten
puolestakuoleminenjättääjälkeenjäävilleesimerkin,onniinikääntuttu.Sankarivainajilleosoitetuissapuheissatällaisenaiheenesittimuiden

152 VanHenten(1989,145–149)jaVersnel(1989,182–185)esittelevätlähemminantiikissajajuutalaisuudessaesiintynyttäajatustajonkinpuolestakuolemisesta.
153 Neyrey2001,290–291.
154 Neyrey2001,289–290.
155 Stählin1973,151
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muassa Platon (Meneksenos 246b–247b) ja Thukydides, jonka mukaan
Perikles lausui vainajista:”Seuratkaa tekin näitä miehiä. Ajatelkaa, että
onnionvapauttajavapausrohkeutta,älkääkäsäikkykösodanvaaroja.”
(Peloponnessolaissota 2.43.) Kuten Eleasarin tapaus osoittaa, sankariuhrinvelvoittavuusolijuutalaisessakinkulttuurissatuttuteema.2.Makkabilaiskirjankirjoittajahyödyntääantiikinretoriikastajakirjallisuudesta
tuttuaekseplaarisuudeneliparadigmaattisuudenkäsitettäjaantaaEleasarinesittääitsensäesimerkkinä(u(po/deigma).
Vuonna1918jasenjälkeenesitetytnäkemyksetsankarivainajistarakentuvat siis olennaisilta osiltaan antiikin käsityksille sankarivainajista
jaJeesus-kuvalle.Näistälähteistätuleeselvästiesiinkuolemanvapaaehtoisuus, tarkoituksellisuus ja velvoittavuus. Sen sijaan käsitys siitä, että
sankarivainajatovatuhrejalieneepitkältipelkästäänuusitestamentillisen
ja myöhemmän kristillisen Jeesus-kuvan heijastumaa. Sankarivainajien
kutsuminenuhriksioliei-kristillisessäantiikissahyvinharvinaista.156Jean
SibeliuksensäveltämäViktorRydberginrunoAteenalaistenlauluonhavainnollinenesimerkkisiitä,mitenuhriajatusliitetäänjälkikäteenantiikintekstiin.RydbergkäyttipohjanaTyrtaioksen(600-lukueKr.)elegiaa,
jossa lausuttiin:”Taistelkaamme rohkeasti tämän maan puolesta ja lastenpuolesta/kuolkaammehenkeämmekoskaansäästämättä.”(Tyrtaios,
Fragmentti 13–14.) Rydbergillä tämä saa muodon:”Därför med eldhåg
uppattvärnafädernejorden!/Ilaattofframedfröjdlivetförkommande
släkt!”UhriajatustuleeesiinvastaRydbergillä.157Ajatussiitä,ettäsankarivainajaonuhrannutitsensäjonkin–tyypillisestiisänmaan–puolesta,
kytkee uhriteologian ja antiikin sankarivainaja-ajattelun toisiinsa. Toki
vanhatestamentillisia uhrejakin voidaan antaa jonkun puolesta (esim.
3.Moos.16:6),muttaihmisuhriajatusonVanhassatestamentissalähinnä blasfeeminen (vrt. kuitenkin Jes. 53). Kun sankarivainaja on uhrannutitsensäjollekin,esimerkiksiisänmaalle,tuntuuuhriteologianvaikutus vahvemmin. Uhrihan tuodaan Raamatussa Jumalalle (hwfhyla, tw~|
kuri/w|),158 ja sankariuhriajattelussa Jumalan paikan ottaa jokin muu,
yleensäisänmaa.

156 Versnel1989,183.Muutenei-kristillisessäjaei-juutalaisessaantiikissajoskusesitettiinyksittäistenihmistenkuolemauhrina(Seeley1990,134–141).
157 Castrén(2008)onkäsitellytTyrtaioksenvaikutustaAteenalaistenlauluun.Hänesittäämyös
1899valmistuneenYrjöWeijolansuomennoksenRydberginrunoon,jossasäkeetkuuluvat:
”Hehkuvinmielinpuoltaannousesyntymämaatas!/Riemuiten,lastesivuoks,uhriksihenkesisuo.”Huomattakoon,ettäantiikintekstienmoderneissakäännöksissäjaniihinliittyvissä
tutkimuksissauhri-sanaakäytetäänvarsinusein,vaikkeisitäesiinnykäänalkukielessä.
158 Eberhart2002,334sekäuseissamuissakohdissa.
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Sankariuhriajattelunlähtökohdatnäkyiväterityisestivalkoistensankarihautauksissa,joidenantiikkis-kristillisistäjuuristasivistyneistöolihyvin
tietoinen.159 Virsien ja hengellisen musiikin lisäksi sankarihautauksissa
saatettiinesittääesimerkiksiAteenalaistenlaulutaiVänrikkiStoolintarinoidenrunoja,jotkaheijastelivatkreikkalais-roomalaisenantiikinperintöä.160Pappienhautauspuheissayleisimmätraamatunkohdat(Joh.15:13;
1. Joh. 3:16.), korostivat Jeesuksen esimerkin mukaista kuolemaa”ystävien” tai”veljien” puolesta. Papit saattoivat tämän mukaisesti kehottaa
kuulijoitaseuraamaankaatuneita”Jeesuksenaskelissa”.161Muuthautajaispuhujatsaattoivatvedotasotahistoriaan,ainaantiikinKreikkaansaakka.
NäidenohellavedottiinmyösRaamattuunjaJumalantahtoon.Puhujat
usein sanoivat kaatuneiden ”uhranneen sydänverensä isänmaan alttarille”–uhriajattelunkultillisetlähtökohdatveririitteineenkuuluvatnyt
selvästi.Puhujatmyöskatsoivatuhrinvelvoittavankuulijoita.162Sankarihautajaisissatulisiisselvästiesiinsankariuhriajattelunkeskeisetteemat:
uhrinvapaaehtoisuus,tarkoituksellisuusjavelvoittavuus.
Sodan jälkeen perinne jatkui. Martti Pihkala pohdiskeli sodan päätyttyätulevaisuudenSuomea.Kirjanmotoksihänlaittoisanatystävien
puolestakuolemisesta(Joh.15:13).163OttoStenijtoivoosamojensanojen
kaikuvan, kun tuomiopäivänä sankarivainajan arkun”kansi auki kimmahtaa”.164Samanraamatunkohdansanatsuurestarakkaudestatuntuvat
kaikuvantaustalla,kunkahdensurmatunnaisenkerrotaanantaneenelämänsä”uhrinaSuomenvapaudenpuolesta”jakysytään:”Kukameistävoi
enempiantaa?”165Kokonainenraamatullinenkärsimyshistoriaheijastuu
uhrissa,jossaonaineksetterrorinuhriksi,muttajokalopultajulistetaan
vapaaehtoiseksijatarkoitukselliseksi:

159 Poteri 2009, 277. Mainittakoon, että antiikkis-kristillistä retoriikkaa ja Vänrikki Stoolin tarinoita saatettiin siteerata myös punaisissa sankarihautajaisissa, esimerkiksi: ”Hän uhrasi
kalleimpansa eestä vapauden. Siksi ei saa muistoansa murheella viettää.” (Lovisa notisblad
3.4.1918[”MietelmiävapaussankarienhaudallaLoviisassa1.IV.18”])Ensimmäinenvirkeon
tavallista uhriretoriikkaa, jälkimmäinen muodostaa kytkennän Runebergin runoon Pilven
veikko.
160 Oksala(2004,141–157)selvittääVänrikkiStoolintarinoidenkytköksiäantiikinkirjallisuuteen.
OksalakäsitteleemyösAteenalaistenlaulua.
161 Poteri2009,279–280.
162 Poteri2009,281–282.
163 Pihkala1918.
164 Stenij1928,205.
165 NaisetSuomenvapaussodassa55.
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HänkäyttiTurunmurrettajasainkuulla,ettähänoliturkulaineninsinööri,jokaTurussaolijoutunutistumaanpunaistenvankina.Häntä
olikidutettu,ruoskallalyötyjavastenkasvojasyljetty,kunneshänlopultakuitenkinpääsipakenemaan.
 –Nytsitämennäänjatämänisänmaanalttarilleeimikäänuhriole
liiankallis,sanoihänreenanturoiltaerotessa.
 Sinne Kauvatsan työväentalon halkopinojen väliin päättyikin hänenelämänsä.Viimehetkenkidutuksistaeikaitpaljoatiedetä.Mutta
seelämäannettiinilolla...meidänhyväksemme!166
KirjaPuolestaSavonjasyntymämaanliittyyjonimelläänuhriajatteluun.
Kirjassa T. Viljakainen -niminen henkilö esittää kuvauksen Mikkelissä
pidetystä hartaushetkestä, jossa uhrautuminen, vapaaehtoisuus ja tarkoituksellisuus tulevat selvästi esiin. Hartauspuhe rakentuu siemenen
kuolemanjasenantamansadonympärille(Joh.12:24).167Kyseessäonsiis
sama raamatunkohta kuin Jussi Lonkaisen runossa.168 Puheessa näkyy
havainnollisesti,mitenkristillinenjaisänmaallinenuhriajatussulautuvat
yhdeksikokonaisuudeksi:
”Elleinisunjyväputoamaahanjamätäne,eisekannahedelmää,mutta jos se lankeaa maahan, niin se kantaa hyvän sadon.” Näin aloitti saarnaaja sanottavansa, puhuen sitten voimalla ja antaumuksella.
Aluksi kuvaili hän luonnollisen siemenen kylvämistä ja multaamista,jotatoimeliaanjaelämästäänhuolehtivanmaanviljelijänonjoka
vuosisäännöllisestitehtävä,josmieliperheensätoimeentulonturvata.Itsensäjaläheistensätoimeentulontähden,yhteiskunnantähdenja
lopultakokokansantoimeentulontähdenonmaanviljelijännäintehtävä,koskahänainoastaantällätavalla,entisenelämänuhraamisella
jakuolettamisellaluouutta,entistärunsaampaajaehompaaelämää.
166 NaisetSuomenvapaussodassa50.
167 Raamatunkohta kuului kirkkokäsikirjassa laskiaissunnuntain toisen vuosikerran evankeliumiin.Onepäselvää,onkoViljakaisentarkoittamapuhesamakuinlehtoriOskarAlanderin
Mikkelissälaskiaissunnuntainasuojeluskuntalaisillepitämäpuhe,jokajulkaistiinmyöhemminKotimaassa(14.5.ja25.5.1918)otsikolla”Kuolemisensiunaus”.Josnäinon,puheidenvertaaminenavaamielenkiintoisennäkökulmansiihen,mitenkirkollinenjulistusymmärrettiin
jamuistettiin.Alanderonsaattanutkorjatapuhetta”oikeaoppiseksi”ennensenjulkaisemista
kirkollisessalehdessä,muttatällöinvainkorostuukirkollisenjulistuksenjauskonnollis-isänmaallisenkuulijanproﬁilit.ViljakaisenversiossaJeesuksenuhrinteologinenmerkitysonjäänytkokonaansyrjäänjauhrautuminenisänmaanpuolesta–jokaAlanderillaonpikemminkinsivujuonnejaeräänlainenjälkiajatus–nouseekeskeiseenasemaan.
168 Samaa kohtaa käytti myös Arthur Hjelt Kymintehtaitten virkamiesten hautajaisissa (Polin
1928,139).
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 Luonnollisensiemenenkylvämisestäpuhuttuaansiirtyisaarnaaja
puhumaankäsilläolevanhetkenvakavuudestajasiitätilanteesta,mihinSuomenkansaolinytjoutunut,ylisatavuottalevossajarauhassa
elettyään. Kun kansan kärsimyksen pikari oli kukkuroitunut ja kun
vierasvainolainenolilähtenythäikäilemättömästiinhimillisiäjajumalallisia lakeja polkemalla veriselle vainotielle, ei Suomen kansalla
ollut saarnaajan mielestä muuta valinnan varaa kuin joko kuolema
taielämä.Kansanparhaimmisto,etupäässäsennuoriso,päättivalita
elämän,koskasenmielestäkansammeeiollutsuorittanutläheskään
tehtävätään,jottasenkannattaisijättäytyähautaankaadettavaksi.Elämän saavuttaakseen on Suomen kansalliseen maaperään kylvettävä
hyväsiemen,jatähänkylvötyöhönonnytkansalähtenyt.Senonkätkettäväkalliitnisunjyvänsämultaanmätänemään,ettäniistähyväja
sadankertainensatomaallekehkeytyisi.Isänmaavaatiikansaltaannyt
siemenenjumalanijäisyydenpeltoon,uudenonnellisemmanjarikkaammanelämänsaavuttamistavarten.Ihmishengenkuolettamisesta
tiedämmemekristitytsyntyvänainauuden,ijäisenjatäydellisemmän
elämänjaniinonkäyvätässäkin.Osakansanparhaimmistoasaaantaa
henkensäjaelämänsäisänmaanpuolesta,muttametoivomme,että
näitäkalliitanisunjyviäeikansammetarvitsehukkaanveripeltoonsa
kylvää.Olkootsiiskansammevalkeanarmeijansotilaattäysintietoisiasiitä,ettähelähtiessäänvoittamaanisänmaalleenonneajaelämää,
saattavat suistua itse kuolemaan ja tulla nisunjyvän tavalla maahan
mullattaviksi.Muttavaikkayhdellejatoisellenäintapahtuisikin,niin
olkoonlohdutuksenammese,ettäkuolemastasyntyyuusielämä,jotenyksikääntaistelukentällämahdollisestituhoutunutihmiselämäei
sammujälkeäjättämättä,vaansynnyttääsijaansauudenelämän,elämänisänmaallejaijäisen,loppumattomanelämänkaatuneittenkuolemattomillesieluille.
 Sanat sattuivat kuulijoihin ja niiden sisältö ja tarkoitus näyttiin
kyllinkäsittävän.Sydämetavautuivatjauseansilmänurkassanähtiin
kimaltelevankirkaskyynel.
 Isänmaan onni, elämä ja menestys oli nuoren kuulijakunnankin
tarkoituksenajasydämenasiana.Sensaavuttamiseksiseolisotisopaan
pukeutunut,sensaavuttamiseksiolisepäättänytuhratanuorenelämänsä,joskohtalooliniinsalliva,jaisänmaanalttarilleseolipäättänytlahjoittaakalleimpansa–henkensä.
 ....”Joseinisunjyväputoamaahanjamullata....”kaikuivieläsaarnan loputtuakin jokaisen kuulijan sydämessä ja yksi ja toinen alkoi
vakavana mietiskellä, kuka joukosta tulee olemaan ensimäisenä ni-
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sunjyvänä,jonkakaikkivaltiaskylväjämultaajumalanijäisyydenpeltosarkaanMikkelinjaSavonpelastamiseksi.169
Kyseessä on tyypillinen hartauspuheen rakenne, jossa ensiksi esitetään
raamatunkohta – ilmeisesti ulkomuistista, sillä se ei noudata mitään
käännöstä–jatämänjälkeensensovelluskuulijoidenelämään.Raamatullisenlähtökohtansamukaisestikysymysonkuolemastajauudestaelämästä.JohanneksenevankeliumissatätävarsinaisestiJeesukseenliittyvää
kylvökuvaasovelletaanmyösJeesuksenseuraajiin(Joh.12:25–26)jasiinä
mielessähartauspuhepysyyraamatullisessalähtökohdassa.Mistäänuhristaeinäissäjakeissakuitenkaanpuhuta,muttahartauspuheessaseon
keskeinen.Uhriajatusnäkyyjopuheenalussa.Kylväessäänviljelijäuhraa
elämääitsensä,läheistensäjayhteiskunnantähden.Tästäsiirrytäänkylvämisen vertauskuvalliseen merkitykseen. Ensin kuvataan uhraamisen
tarve: syynä on”vieras vainolainen”, joka on polkenut sekä inhimillisiä
ettäjumalallisialakeja.Jumalanjaisänmaanasiatkytkeytyvätnyttoisiinsalaillisuusideologianmukaisesti.Mainintaaesivallastaeiolenähtävästi
siksi,ettäsodansisäisestäluonteestaeihalutapuhua.170Uhkaavakuolemavältetään,kunihmishengensiemenkylvetään”Suomenkansalliseen
maaperään” tai”jumalan ijäisyyden peltoon”. Mitään erottelua kahden
kylvöpaikankohdallaeiole,vaanniitäkäytetäänsamassamerkityksessä.
Tässäkinnäkyykristillisenjaisänmaallisenkuvastonsulautuminen.
Uhrinvapaaehtoisuusjatarkoituksellisuusonilmeinen:parhaimmisto”saaantaahenkensäjaelämänsäisänmaanpuolesta”.Elämääeioteta
heiltä,vaanheantavatsenitsetaioikeastaansaavatantaa–ikäänkuin
kuolemaolisietuoikeus.Vapaaehtoisuuskäyilmisiitäkin,ettäuhraaminenonaktiivinenvalintaelämänjakuolemanvälillä(vrt.5.Moos.30:19).
Uhrintarkoituksellisuusnäkyysiinä,ettäseannetaanisänmaanpuolesta. Puheen lopussa näkyy kuitenkin uskonnollinenkin ulottuvuus, sillä
kaatuminentuottaatoisaaltauuttaelämääisänmaalle,toisaaltaloputtomanelämänkaatuneidenkuolemattomillesieluille–kristillinenruumiin
ylösnousemusonjäänytsivuun.

169 PuolestaSavonjasyntymämaan119–120.
170 Hienovarainen viittaus kapinaan tulee siinä, että vainolaista vastaan on asettunut”kansan
parhaimmisto”.Se,mitämuutovattehneet,jäämainitsematta.Mahdollisestiironinenviittaus
kapinallisiinonmyösmainintasiitä,miten”kansankärsimyksenpikariolikukkuroitunut”
–samaraamatullinenGetsemane-kytkentä(Matt.26:39,42;Mark.14:36;Luuk.22:42)kuin
Punakaartilaisten marssissa! Myöhemmin esiintyvä maininta satakertaisesta sadosta löytyy
myösPunakaartilaistenmarssista.Ks.Pääluku2,alalukuPunaineneskatologia.
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Hartauspuhettakuvannutkirjoittajakommentoipuhettamyönteisesti.Häneikiistäisänmaallisenjauskonnollisenulottuvuudensulautumista.Itseasiassahänpukeeuhriajatuksenpuhettakinuskonnollisempaan
sävyyn käyttäessään kultillisia käsitteitä: kuulijakunta oli päättänyt uhrataelämänsäisänmaanalttarillelahjana.Uhrienvapaaehtoisuusjatarkoituksellisuustuleetässäkinvahvastiesiin.Uhriksipäätyminennäyttää
olevan jonkinlainen etuoikeus, sillä jumala tai kohtalo lopulta päättää,
kenen sallitaan päätyvän – ei jumalan tai kohtalon vaan isänmaan alttarille.Näinuskonnollisessayhteydessäisänmaanalttaristapuhuminen
vaintodistaa,mitenpitkällekristillinenjaisänmaallinenuhriajatussaattoivatsulautua.
Ajatus uhrista ystävien, isänmaan, aatteen tai jonkin muun puolesta tuntuu toistuvan lähteestä lähteeseen. Eikä tässä kohtaa ole kysymys
vain suomalaisesta erityispiirteestä. Saksalaiset sotahistorioitsijat Carl
Henke ja Gerhard Liesner otsikoivat Suomen-retkeä kuvaavan kirjansa
UmFinnlandsFreiheit.Itsesisältökeskittyytaistelutapahtumienkuvaamiseen ja otsikon ideologiaan liittyy lähinnä suomalaisten kiitospuhe
Helsinginvaltauksenjälkeen.Puheenmukaansaksalaisetovatitsensäuhraavasti(”selbstaufopfernd”)suorittaneetpalveluksenmaammevapaudelle, kehitykselle ja oikeudelle. Saksalaisen avustusretkikunnan johtaja
kenraali von der Goltz tosin tähdensi saksalaisten uhrautuneen Saksan
turvallisuuden puolesta (”für Deutschlands Sicherheit”).171 Saksalaisten
sankarihautajaisissauhriajatusraamatullisineviitteineentuliniinikään
esiin.172 Tanskalaisvapaaehtoinen Peter de Hemmer Gudme katsoi, että
uskonnollisuusasettiihmisenjonkunkorkeammanpalvelukseenjaedisti
uhrimieltä, joka sai miehen ilolla asettamaan elämänsä alttiiksi toisten
jasenasianpuolesta,jotatämäpalveli(”fremmerdenOffervillien,idet
denfaarmændtilmedGlædeatsætteLivetindforandreogfordenSag,
detjener”).173VaikkaGudmeeiuskonnollisuudellatarkoittanutkaanvarsinaisesti kristinuskoa, uhriajatus muistuttaa vahvasti johannekselaisia
sanamuotoja.174

171 Henke&Liesner1932,78–80.
172 Israel1918,43–44,56–58,66,81–83,97–99.Kotimaa19.4.1918(”Hautapuheitakaatuneillesaksalaisille”).
173 Gudme1921,293.
174 ”---hansættersitLivtilforsineVenner.”(Joh.15:13.)”---viereskyldigeatsætteLivettilfor
Brødrene.”(1.Joh.3:16.)Valitettavastisanamuodotperustuvatkäännökseen,jokahyväksyttiin
1931,siiskymmenenvuottaGudmenartikkelinilmestymisenjälkeen.Vanhempaakäännöstä
eiollutkäytössä.
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Valkoistenjaheidänliittolaistensamielestäheidänomatkaatuneensa
olivatantaneetitsensäuhriksieikäuhriolluttarkoitukseton.Punaisten
puolellaasiaolitoisin,josK.V.Kaukovaltaaonuskominen:punajohtajienmoraalistatasoaosoittaase,ettäpunakaartiyllytettiin”turhaanuhraamaanitsensäjaettäjohtajatlopultajättivätlaumansaomanonnensa
nojaan”.175SamaantapaanarvioiJuhaniAhokansanvaltuuskunnanpoistumista Helsingistä:”Paimenet lähtevät ja jättävät laumansa oman onnensanojaan.Eiheidänpäänsäympärillänytainakaantulesäteilemään
marttyyrikruunun kehä.”176 Johtajat siis toimivat kuin palkkapaimenet.
MuttaKaukovallanmielestäaateeiinnostanutrivikaartilaisiakaan:”Missäolisekaikkiuhraavaalttius,jollasodatvoitetaanjajokatekeesotilaan
kykeneväksinurkumattakärsimään’kylmää,nälkää,haavojaan’,missäse
suuriaate,jonkapuolestamiesilollaantaahenkensä?”177Uhrinvapaaehtoisuusjatarkoituksellisuusovatniitäseikkoja,joillaKaukovaltaarvioi
sotajoukon moraalia. Tämä oli tietenkin valkoinen näkökulma. Jussi
Lonkaisen runo osoitti, että kapinaan kielteisesti suhtautuneen sosialidemokratiankinmielestäuhriolivapaaehtoinenjatarkoituksellinen.Punainenpuolitoistisamaasankariuhriretoriikkaakuinvalkoinenkin,toki
asettaensenomanideologiansapalvelukseen.
Lonkaisenkanssauhrinvapaaehtoisuuttajatarkoituksellisuuttaheijastavatmonetmuutkinpunaisetlähteet.NimimerkkiHenkipattokuvaileehaavoittunuttapunakaartilaista:”Tuonuorukainenonminustakuin
pyhä. Hän on uhrannut itsensä kuin ihmiskunnan vapahtaja.”178 Erään
muistojulkaisunkirjoittajapuhutteleemielessäänvainajia,jotkafyysisestivoimakkainajahenkisestivarmoinaastelivatkohtiylevääpäämäärää,
”köyhälistönvoittoakohden.–Etteehtineetperilleasti–sorruitteennen,
taistelun uhreina tielle!” Kirjoittaja jatkaa vakuuttaen vainajien yleviä
tarkoitusperiäjavalittaa:”Nytseisommekumpujenneäärillä,surunvaltaamina,muistellenTeitä,jotkaihanteittennealttarillekalleimmanuhrinneolettekantaneet!”179Jonäistäkohdistakäyselväksi,ettäuhritolivat
sekävapaaehtoisiaettätarkoituksellisia.Jatkossakäyilmi,ettäkirjoittaja
mielessään rinnastaa teloitetut punaiset varhaiskristillisiin marttyyreihin. Tämä näkyy selvästi siinä, että kuvaus metsäisestä teloituspaikasta
muuttuuyhtäkkiäareenaksi:

175
176
177
178
179

Kaukovalta1921,7.
Aho1961,474(4.4.1918).Ks.myösAho1961,286(25.2.1918).
Kaukovalta1921,156.
Henkipatto1919,88.
Muistojulkaisukansalaissodanuhreiksijoutuneidenmuistolle12.
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Teastuitteteurastusareenallenneavoiminkatsein,päätpystyssä,sillä
yönlävitsekeksisilmänneitäisentaivaanrannanuurteissanousevan
aamuruskon kajastuksen ja siinä kajastuksessa kuvastui silmienne
eteentulevaisuus,jokaosoittiTeillevarmuuden,ettäuhri,jonkanyt
uhraatteeioleturhaanuhrattu,vaanettäuhriverestäonversovakerrankansojenvapaus!180
Eskatologinentietoisuustekeeuhristaylväänjatarkoituksellisen.Kyseessä on tietysti sosialistinen sekulaarieskatologia, mutta areenamielikuvineenserinnastuuvarhaiskristittyjenmarttyyriuteen.Uhriverestäversova
uusiaikamuistuttaakirkkoisäTertullianuksenlausetta:”Kristittyjenveri
onsiemen.”(Apol.50.13.)LauriIngmansovittisenVartija-lehdessäsurmattuihinpappeihin,181muttalauseolituttumyöstoisellapuolella.JosodanloppuvaiheessaArbetetvalmistilukijoitaantappioon–väliaikaiseen
sellaiseen:
”Marttyyrienverestätulikirkonsiemen”,sanottiinkerran.Ehkä–eikä
niinkaukaisessakaan–tulevaisuudessa,tuleeselväksi,ettäveri,joka
näinämyrskyisinäpäivinäonuhrattukansanvapaudenalttarille,tuleekuitenkintuottamaanmerkittävämmäntuloksenkuinuhrisankaritrohkeimmissakaanunelmissaanosasivattoivoa.Ehkäkerrantulee
esiinse,ettämaailmantaisteluissanäennäisenmerkityksetönSuomen
proletariaatinkamppailuolikuitenkinsoihtu,jokasairuutitynnyrin
räjähtämään.182
Eräässäpunaistenmuistoteoksessatodetaan:”Marttyyrienverintehtiin
nytkylvöäuuttayhteiskuntaavarten,jonkalopullisestavoitostaeikenkäänepäillyt.”183PunaisiinjohtomiehiinkuulunutLauriLetonmäkikirjoittimaanpaossaNeuvostoliitossa:”Vallankumouksellistasosialismiaei
voidatyömiehiäjoukottainkaanmurhaamallatappaa.‘Marttyyrienveri
lannoittaaHerrammepellon’.”184Selvästikommunistisellatahollamarttyyrienuhrieikuitenkaanvaikutaniinkäänsankariuhriltavaanterrorin
uhrilta.Uuttaväkivaltaistavallankumoustajulistaneetkommunistitsai-

180
181
182
183
184

Muistojulkaisukansalaissodanuhreiksijoutuneidenmuistolle13.
Ingman1918,111.
Arbetet4.4.1918(”Molnet”).
Muistojulkaisukansalaissodanuhreiksijoutuneidenmuistolle8.
Suomen työväen vallankumous 86. Sama apokalyptinen sankariuhriaate näkyy muuallakin.
Ks.Esim.Henkipatto1919,181–182.
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vatterrorinuhreistapaljonparemmanlähtökohdankuinsankariuhreista.TämänäkyykirkkaimminOttoWilleKuusisella,jokatäysintietoisesti
rinnastiteloitetutpunaisetvarhaiskristittyjenmarttyyreihin,muttateki
samallapesäeroanäihin:
Kukapateistäherroistaosaaaavistakaan,miltämeistämaanpakolaisistaVenäjällätuntui,kunkuukausimääriäsaimmesinneviestejätuhansien,yhäuusientuhansientoverienkärsimyksistäjamarttyyrikuolemasta–toverien,joitaemmevoineetpelastaa.Meissävirisisillointuli,
jonka kaltaista te ette koskaan ole tunteneet ettekä tuntemaan tule.
Alkukristillisetkommunistitlienevätsuurtenvainojenaikanahaltioituneet.Muttaseolikärsivää,passiivistahaltioitumista.Toinentulion
polttavampijaaktiivisempi.Sennimenlienettekuulleet.Seonpyhä
viha.Eikuitenkaansokeanuskonkiihkoilijan,vaannykyajanihmisen,
avosilminkatsovan.185
Puhuessaan”tuhansien toverien kärsimyksistä ja marttyyrikuolemasta”
onselvästikysymysterrorinuhreista.Kuusineneiolelainkaankiinnostunut itse uhreista, esimerkiksi siitä, ovatko he antaneet henkensä jonkunasianpuolesta.Tärkeääonvainuhrientuhatlukujase,mitentieto
uhreistasynnyttäävihaa.Kuusisenyksikeskeisistäajatuksistaonkinse,
ettävalkoinenterroriaiheuttaauudenkapinan.Häntekeesiisjuurisen,
mistäsosialidemokraattisetkirjoittajat–sellaisetkuinSalmenojajaLonkainen – halusivat eroon: lietsoo vihaa. Kuusinen luulee, että tämä on
jotenkintoisenlaistakuinvarhaiskristillisyydessäeikäsiisoivaltanut,että
juurivarhaiskristillisestäuhrikäsityksettarjosivattähänmahdollisuuden.
Jeesuksen ristiinnaulitsemiskertomusten viholliskuvat tai Johanneksen
ilmestyksenkostoahuutavatmarttyyritolivatsitäperinnettä,jotaKuusinenjatkoi.Sankariuhriperinnesensijaaneipalvellutyhtähyvinvihanlietsontaa. Onhan toista kuolla terrorin viattomana uhrina kuin antaa
itsensä vapaaehtoiseksi uhriksi jonkun arvokkaan asian puolesta. Näin
sankariuhrionmoraalinenihanne,jokakiinnittäähuomionpikemminkinitseensäjahänenpuolustamaansaasiaankuinsurmaajiinjaheidän
pahuuteensa.Vaikkasankariuhritaisteleekinjotainvastaan,keskiössäon
ainapikemminkinse,minkäpuolestauhrikuolee.

185 Kuusinen&Sirola1923,50.KyseinenkohtaonKuusisenalunperin1920julkaisemastaartikkelista.
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Sankariuhrinihannejavelvoite

Moraalisenaihanteenasankariuhrikäsitysoliomiaansynnyttämäänkuvauksiayksittäisistäsankareista,jotkaolivatvalmiitakuolemaantärkeän
asianpuolesta.Tästähyvinyleisestäkirjallisuudenlajistariittääkaksiesimerkkiä.PunaiseltapuoleltakäyesimerkiksiEetuSalin,jonkaviimeisiä
vaiheitavankilassakuvasiYrjöMäkelin–molemmatjohtaviasosialidemokraattejasisällissotaaedeltäneeltäajalta.MäkelinkuvaaSaliniatoistuvastiJeesuksenkärsimyshistoriastaotetuinkuvin.Sörnäistenvankilan
olosuhteetolivatristi:”olisiEetusentäänkaiketijaksanutjotenkutenristinsäkantaa,elleihänenruumiinsaolisiollutjovarhemminmonientautienrusikoima.”186Mäkelinvalittaa,etteiolepiirtäjä,”silläminullaolisi
mainiomalliliikuttavaantaideteokseen,jonkanimeksivoisitulla:’Katso ihmistä!’”187 (Joh. 19:5.) Salinin kuoltua Mäkelin jää pohdiskelemaan
oikeaaraamatullistavertausta:”Kumpiontämäkuritushuone:Golgata,
vaiko se yrttitarha, jossa tyhjäksi jäänyt hauta sijaitsi? Ja onko nyt pitkäperjantai,vaionkopääsiäisaamu?”Kykenemättäpäättämään,Mäkelin
tekeelopuksiehdotuksen,ettäSalininvankikopistatehdäänkansallinen
pyhättö”sittenkuntyöväkionisäntänätässämaassa,mikämuutenon
tapahtuva, historiallisesti katsoen, varsin pian.” Tämä perustuu siihen,
ettäSuomentyöväkionsuuressakiitollisuudenvelassaSalinille,säkenöivällenerolle,”jokarikoksentekijänätuomittiinmestattavaksi.”188Artikkeli
päättyytähänjapäätössanattuskinsattumaltamuistuttavatJesajankuvaustakärsivästäHerranpalvelijasta,jokaUudessatestamentissaliitettiin
ristilläteloitettuunJeesukseen:”hänetluettiinrikollistenjoukkoon.”(Jes.
53:12;Mark.15:28;Luuk.22:37.)MahdollisestiMäkelininkuvaukseenoli
vaikuttanutse,ettäSalininhautajaisissanäidenpuoluetoveriTaaviTainiooliverrannutSaliniaJeesukseen.VäinöTannerinmukaanTainiosanoi:”Onolemassakorkeampikinoikeuskuinjuristienjaviranomaisten.
Ensimäistä kuuluisinta kapinoitsijaa Jeesusta Kristusta syytettiin myös
kiihotuksestakapinaanlaillistahallitustavastaanjahänettuomittiinrikoksestaankuolemaan.”189Sankariuhriasetettiinnytlaillisuusideologian
mukaistaesivaltaopetustavastaan.
Valkoisten puolelta esimerkiksi käy tämän pääluvun alussa mainittu jääkärimajuri Friedel Jacobson, ”joka jo ensimmäisissä taisteluissa
186
187
188
189

Vankinavalkoisenvallan16.
Vankinavalkoisenvallan19.
Vankinavalkoisenvallan23.
Tanner1957,326.
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isänmaankamaralle saavuttuaan sai uhrata nuoren elämänsä isänmaan
vapaudenalttarille”.190JacobsoniaeirinnastetaJeesukseen.Pelkkäuhriretoriikkariittää.Uhrinylevyysjatarkoituksellisuustulevatniinvoimakkaastiesiin,ettäuhriitsessäänalkaavaikuttaavälttämättömältä.Jacobsonin itsensä väitetään julistaneen Rovaniemellä: ”me voitamme, kun
kokoommekaikkimaanparhaatvoimatsamanlipunalle,luotammeJumalaanjauskommeoikeudenikuiseenvoimaanjalopulliseenvoittoon.
Muttavapautustaeisaadailmankalliitauhreja,sillävapausonkukka,jokakehittyäkseenkauniiksijaihanaksivaatiiverelläkastelemista.”191VaikkaJacobsonkintekipuheessaanselväksi,ettäkysymysonuhkaavanvastustajanlyömisestä,käsitysverenkaunistavastavoimastanäyttäätekevän
sankariuhristajolähesitseisarvon.Sankariuhrieisiisnojaavastapuolen
katkeraansyyttämiseenkutenterrorinuhrienkohdallaontavallistavaan
siihen, että uhrilla sinänsä on myönteinen merkitys. Lauri Pohjanpään
sotarukouksessasanotaan:
Riemuitenuhriks
annammehenkemmelunnaan,
kunvainVapaus
käyylihautammekunnaan!192
Riemuitenuhrautumisenehtonaonse,ettävapaus”käyylihautamme
kunnaan”.Erikoistatässäonriemu.Onselvää,ettäsotaaeiyleensävoida
käydäilmantappioitajasiinämielessätappiotvoidaannähdätavoitteen
saavuttamisenvälttämättömänähintana.Sensijaanmikäänkäytännöllinenvälttämättömyyseiedellytätappioistariemuitsemista.Onilmeistä,
ettätässäkintapauksessauhrisinänsäonjoarvokas.FransEmilSillanpääntalvisodanallakirjoittamamarssilaululieneetämänkannankuuluisinosoitus:”Tääll’onsuoranaseistäjakaatua/jokamiehelläoikeus.”
Jacobsonin itsensäkin kerrotaan kuvanneen tulevaisuuttaan runon sanoilla:”Kuolohonjosmunsevie,eimoistaonneasaasurrakukaan.”193
Loviisansanomatvakuuttikaatuneillepuhuessaan:”Muttateillesuotiin
onni kaatua isänmaan puolesta. Mikä onkaan sen ihanampaa!”194 Juha

190 Vapaussodankertomuksiaosa3,387.
191 Vapaussodankertomuksiaosa3,392.Kirja(s.188)kertooaktivistiJonasCastréninkäyttäneen
samaakielikuvaa.
192 Pohjanpää1920,14.
193 Vapaussodankertomuksiaosa3,387.
194 Loviisansanomat31.5.1918(”Kaatuneidenmuistolle”).
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Siltalaonkoonnutlisäävastaavaaaineistoa.195Sankarikuolemaonnäissä
käsityksissä jokamiehenoikeus, onni ja ihanuus. Raamattu tarjosi korkeintaan lähtökohdan tällaisille arvostuksille, mutta ei enempää. Hyvä
paimeneiriemuitsekuolemastaeivätkäevankeliumitkuvaaJeesustamitenkään innokkaana itsensä uhraajana. Paavalin huudahdus”Kuolema
on voitto” (Fil. 1:20) tulee varmasti lähimmäksi sankarikuolemaan liittyviäarvostuksia,muttatässäkinasiayhteystekeeselväksi,etteikuolema
sinänsä ole voitto vaan ainoastaan mahdollisuus päästä Kristuksen luo
(Fil.1:23).Kunsankarikuolemaaihaillaanitseisarvona,siinäkiinnitetään
huomioyksinomaankuolemanjalouteen.Näinsekorostiyhtäantiikinja
Raamatunsankarikuolemaanliittyvääarvostustatavalla,jokaylittääsen,
mitäRaamatustalöytyy.
Koska sankariuhri oli moraalinen ihanne, se myös velvoitti jälkeen
jääneitä.Velvoituksensisältöluonnollisestivaihteli.Työ-lehdenmuistokirjoituksessaopettajaR.Penttinenjulkaisimuistokirjoituksenkahdelle
oppilaalleen,jotka”uhrasitteniinpaljonkuinihminenvaanvoi”,mutta
ei turhaan:”nämä nuoret ovat uhranneet elämänsä paremman yhteiskuntajärjestyksen puolesta”. Penttinen jatkaa:”teidän toverinne tulevat
huolehtimaan, ettei uhrautuvan elämänne viimeinen työ jää kesken”
–muutsiisjatkavatsotaavoittoon,kutenopettajatoiveikkaastijulistaa.196
Sankariuhrienaatevelvoittitaisteluun.Sodanjälkeensosialidemokraattisen Lonkaisen mukaan punaisten sankariuhrit velvoittivat kuitenkin
vainrauhanomaisestirakentamaanuuttasosialististayhteiskuntaa.Myös
KaarloValliilmoittaauhrienvelvoittavansosialistisenyhteiskunnanrakentamiseen,muttaäänensävyeilupaapelkkäärauhanomaisuutta:
Muistot Suomen sorrettujen puolesta suorittamastaan uhrauksesta
valvovat tuhansien suomalaisten proletaarien rinnassa, kutsuen ja
kannustaen heitä eteenpäin taistelussa vapautensa ja ihmiskunnalle
onnellisentulevaisuudenluomisenpuolesta.Epäitsekkääseen,kaikki
alttiiksiantavaantyöhönseheitävelvoittaa,kunnesihmiskunnankirousonmaanpäältäpyyhkäisty,kapitalistinenriistojärjestelmähävitetty.
 SilloinkohoavatGolgatainkummuillakukatniidenallauinuville,ristintiensäjärkähtämättäloppuunastikulkeneille–niinläheisille
kuinkaukaisillekinmarttyyreille–kiitollisuudenosoitukseksiniiden
195 Näitäonerityisestiluvussa”Pojatsotaan”(Siltala2009,357–429).
196 Työ12.2.1918(”Inmemoriam.Kaatuneillepunakaartilaisille:YrjöKarvosellejaErkkiPitkäselle”).
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käsien istuttamana, joille tuhansien marttyyrien suorittaman Golgatanretkenhinnallaonostettumahdollisuusuuden,onnellisenelämänluomiseenmaailmaan.197

Vallintekstissäkristillinenmielikuvamaailmaonilmeinen,joskinsepalveleenytluokkataistelua.RaoulPalmgrensanookinVallinteoksesta,että
sen kohdalla”voitaisiin puhua eräänlaisesta sosialistisesta hartauslukemistosta,sarjastasankari-jamarttyyrilegendoja”.198Uhrinvelvoittavuus
on tuttu piirre myös valkoisessa kirjallisuudessa. Punaisten Suinulassa
surmaamistavalkoisistatodetaan,ettäheovatesimerkkejäuhrautuvaisuudesta.199IreneMendelinrunoilivapaussodanviisitoistavuotismuiston
kunniaksirunon,jonkapäätöskuuluu:
Polviuus’,nytvartoomaasisulta
voimaa,kuntoajauhrimieltä.––
Ethäntehtäväsiväistytieltä.200
PuolestaSavonjasyntymämaan-kirjantoimittajatmuistuttavatloppusanoissa, että vapaus ja isänmaan itsenäisyys ”on kalliitten veriuhrien
hinnallaostettu---sankarienhaamutnousevatkauttavuosisatojenajan
taivaanrannaltaylösjaheidänkuolemattomathenkensäpuhuvatvelvoittavaakieltä.Suurijakallisarvoinenonheidänperintönsäjasellaisenaon
se tarkoin talteenotettava, henkeen ja vereen asti puolustettava ja tulevaisuudellekorkoineensäilytettävä.”201Yhtäselvästiuhrinvelvoittavuus
tulee esiin Mustialan maamiesopiston muistojulkaisuun sisältyneessä
puheessa,jokapidettiinmenehtyneidenhaudalla:
Me olemme tänä muistopäivänä kokoontuneet tämän vaatimattomanhautakumpunneääreenverestääksemmemieliimmesen,mihin
teidän muistonne velvoittaa, siunataksemme muistoanne ja saadaksemmesanoa:”Nukkukaarauhassa!”Meolemmeoppineetteiltäsuurimmantaidon,minkävoimmeoppia:pysyäomilleihanteilleuskollisenakuolemaanastijauhrataisänmaanonnenvaatiessasenalttarille

197 Valli1922,41.
198 Palmgren1983,295.
199 Lindberg1921,100.
200 NaisetSuomenvapaussodassa33.
201 PuolestaSavonjasyntymämaan140.
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kalleimman lahjan, minkä milloinkaan voi synnyinmaalleen antaa:
–nuorensydänverensä.202

Sankariuhriretoriikka ei siis viittaa pelkästään vainajiin vaan se asettaa
usein aivan suoraan velvoitteen eläville. Velvollisuudentunne rakentuu
syyllisyydelle siitä, että toiset ovat ”uhranneet itsensä”. Syyllisyys tulee
havainnollisestiesiinArviA.SeppälänromaanissaPunaisenTampereen
kukistuminen.Kirjanpäähenkilö,valkoinenAarne,joutuutoimettomana
odottamaan Tampereella, kun valkoiset piirittävät kaupunkia.Aarne ei
kykenenukkumaan:”Hänestätuntuirikokseltanukkuatoistentaistellessajauhratessahenkensähänenhyväkseen.”203Nämämuutamatesimerkit osoittavat, että niin punaisessa kuin valkoisessakin kirjallisuudessa
sankariuhritvelvoittavateloonjääviä.Tämäeioleainoavalkoisiajapunaisiasankariuhrikäsityksiäyhdistäväpiirre.Velvoittavuudenlisäksisankariuhrinvapaaehtoisuusjatarkoituksellisuusovatmolemmilleosapuolilleyhteisiä.Näinsankariuhrinkaikkikolmekeskeistäpiirrettä–uhrin
vapaaehtoisuus, tarkoituksellisuus ja velvoittavuus – ovat kummallakin
puolellahyvinsamanlaisia,vaikkanepalvelevatkinvastakkaisiaideologisiatarkoituksia.Nämäpiirteetovatperäisinklassisenantiikinsankarivainajanäkemyksistäjaniidenomaksumistaauttoise,ettänämänäkemykset
liitettiinRaamatussaJeesukseen.RaamatunJeesus-kuvastaonmyöslähtöisinsankarivainajienymmärtäminenuhriksi.

Sankariuhriretoriikkarituaalina
Juuri uhri-sanan runsas käyttö osoittaa, miten etäällä sankariuhriretoriikka on todellisuudesta. Kukaan ei sananmukaisesti tuonut sydänvertaanuhriksijollekinisänmaanalttarille.Ylipäätäänlieneepoikkeuksellista,ettäkukaanantautuivapaaehtoisestikuolemaan.Teloituksissakuoltiin
siksi,ettävastapuoliteloitti.Taistelussasotilaanperustehtäväontuhota
vihollinen,eietsiäsankarikuolemaa.204Retoriikassasankarivainajatkuitenkinantavathenkensäriemuiten.Todellisuudenjaretoriikanvälilläon
siisammottavakuilu,muttaseeikoskaannäytähäirinneenketään.Sankariuhriretoriikkaaeiymmärrettysananmukaisesti.

202 Mustialanmuistoja108–109.
203 Seppälä1919,95.
204 Vrt.Kemppainen2006,129.
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Sankariuhriretoriikkaonrituaalistakieltä–kahdessakinmerkityksessä.Ensinnäkinuhreistapuhuminenviittaajosinänsäkultilliseenrituaaliin:alttari,uhri,veri,jokavuodatetaanjonkinpuolesta...Kielentasolla
tapahtuva rituaali ei kuitenkaan viittaa mihinkään todelliseen kulttiin.
Uhrirituaalin käsitteiden soveltaminen kultin ulkopuolelle ja erityisesti
ihmisiin näyttäisi olevan nimenomaan uusitestamentillista perua: Jeesuksen kuolema ristillä tulkittiin joissakin kohdissa uhriksi ja imitatio
Christi-motiivinkauttaselevisimyösJeesuksenseuraajiin.Uhrinasema
ontällöinarvokasnimenomaansiksi,ettäseoliJeesuksenseuraajanosa.
Seuraavaaskeloliväljentääuhriretoriikankäyttöäniin,ettäsesopimyös
muihinkuinselkeästiuskonnollisiinyhteyksiin.Muttavanhaauusitestamentillistaperuaonse,ettäuhrinroolisäilyipositiivisena.Siksiuhrikäsitteistökelpasimyössankarivainajiin.
Sankariuhriretoriikkaonkuitenkintoisellakintavallarituaalistakieltä.Uhripuhetoistuuhyvinsamanlaisenakuolintapauksestariippumatta.
Sankariuhriretoriikka onkin jo itsessään rituaalinen tapa käsitellä kuolemaa. Mikä on tämän kielellisen rituaalin merkitys?205Amerikkalaisen
nationalistisen uhriretoriikan kohdalla tutkijat ovat esittäneet erilaisia
selityksiä.206 Ensimmäisen selityksen mukaan uhrilla”palvotaan” viime
kädessä vapautta tai kansakuntaa. Näin uhri vahvistaa kansakunnan
ryhmäkoheesiota. Vuoden 1918 sotaan liittyvässä uhriretoriikassa tämä
onilmaistutäysinavoimestisilloin,kunuhrinsaava”jumaluus”mainitaan: uhri tuodaan esimerkiksi isänmaan tai ihanteiden alttarille. Kysymyksessäonryhmäntaisenedustamanideologian”palvonta”,jotauhrit
vahvistavat. Jos uhri annetaan jonkun puolesta, tällöinkin epäilemättä
vahvistetaan ryhmän tai ideologian merkitystä, vaikka näitä ei puheen
tasollakorotetakaanjumaluudenasemaan.Kyseessäonselvästiuhrintarkoituksellisuuteenliittyväseikka.Tämäntarkoituksenarvoakorostaase,
että sen vuoksi ollaan valmiita kuolemaan. Toisaalta tarkoituksellisuus
ei korosta vain uskonnon ja ideologian arvoa, vaan antaa arvokkuutta
myösvainajallejahänenkuolemalleen.Tarkoituksellisuuskiistääsen,ettäkuolematolisivatolleetturhia.Päinvastoin:uhriverestäversoovapaus,
onnellisempitulevaisuustaijotainmuutaarvokasta.
Toinenselityslähteesiitä,ettäsankariuhriretoriikkahäivyttääsodassa käytettävän raa’an väkivallan: tappamisesta vaietaan, puhutaan vain

205 Vrt.Siltala2009,358:”Kielikuvienkaavahoukuttaapäättelemään,ettäpuhetapasiinäpuhuu,
muttaleukojentaikynänliikutteluuntarvitaanmotiivikin.”
206 SeuraavatneljäselitystäonkoonnutBergen(2005,75–76).ItseasiassaBergenesittääviidennenkinselityksen,muttanähdäksenisevaintoistaatoisenselityksen.
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tapetuksitulemisesta.Selityspäteesikäli,ettäperusmielikuvauhristaon
passiivinen:uhrionsurmaamisenkohde,eisensubjekti.Passiivisiamielikuvia pyritään kuitenkin tavallisesti välttämään sillä, että sankarivainajanajatellaanaktiivisestiantaneenitsensäuhriksi.Tässäkääntapauksessaeikuitenkaanolepuhevihollisensurmaamisesta.Vihollisenveren
vuodattamiseltapuuttuukinkokonaanuhriretoriikanyleväsädekehä.207
Toisaaltarituaalisenakielenkäyttönäuhriretoriikkaeisuoraankuvaatodellisuuttajasiksiuhrimielikuvanrinnallavoidaanilmanristiriitaakorostaa,ettävainajaolikyvykässotilas.208Näinollensankariuhriretoriikallaeisuinkaanautomaattisestipyritäkieltämäänvihollistensurmaamista.
Sankariuhriretoriikkaeikuitenkaanitsessäänviittaamuuhunkuinuhrin
itsensäkuolemaan,jauhrionepäilemättäylevä–seikka,jokaonalkujaan
peräisinUudestatestamentista.Jostämänylevyydenlisäksivainajastahaluttiinkertoajotainmuuta,seolimahdollista,muttayhtähyvinylevyydentaaksesaattoijättääseikkoja,joitaeihaluttuottaakäsittelyyn.
Kolmanneksiuskonnollisenuhriretoriikanajatellaantoimivansavuverhona taloudellisia etuja ajavalle reaalipolitiikalle. Neljännen selityksenmukaansotaonpoikkeustilanne,jonkailmiöillepyritäänlöytämään
merkitystraditionvalikoivallakäytöllä.Nämäovatvuoden1918uhriretoriikkaa ajatellen vaikeammin hyväksyttävissä. Sankariuhriretoriikka
onniintavallista,ettäuseimmatsenkäyttäjättuskinovatmieltäneetsitä
taloudellistenetujensavuverhoksi.Väite,ettäheolisivattietämättääntoimineetniin,vaatisituekseensankariuhriretoriikanlaajempaayhteiskunnallistaanalyysia.Neljässelitystuskinpitäävuoden1918tilanteessapaikkansa. Vaikka sisällissota epäilemättä oli poikkeuksellinen tapahtuma,
sankariuhriretoriikkaolikulttuurisestivakiintunutviimeistäänVänrikki
Stoolintarinoidenmyötä.
Vuoden1918uhriretoriikallaolivieläyksimerkitys:velvoittavuus.Uhriinliittyviämyönteisiämielikuviakäytettiinvelvoittamaanmyöseloon
jääneitä tarvittaessa altistumaan kuolemalle niin kuin sankariuhritkin.
Tämä oli uusitestamentillista perua olevan imitatio Christi -motiivin
muunnelma:niinkuinkristitytseuraavatJeesustakuolemaan,niintulevatpolvetseuraavatedellisiä.Tämämoraalinenvelvoitelieneekinsanka207 Vrt.Bergen2005,79–80.JewettjaLawrence(2003,176–180)nimittävätasennetta,jossavihollisen tuhoamisesta ei kanneta moraalista vastuuta, sanoilla”cool zeal”. Tämän asenteen he
katsovatjuontavanjuurensaapokalyptiikasta,jossapyhätseuraavatsivustavastustajantuhoamista.
208 Vrt.Kemppainen2006,55:”Uhrinkäsiteonsankaruuteenrinnastettunavaikea:mieltyyhän
sankaruusaktiiviseksitoiminnaksi,kuntaasuhrionyleensäpassiivinenasia,jonkavaatiiesimerkiksionnettomuus.”
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riuhriretoriikanvoimakkainvaikutus–jaserakentuukeskeisellätavalla
syyllisyydelleniinkuinWesleyJ.BergentoteaaMooseksenlainuhrikäytäntöjenvaikutushistoriaaselvittävässätutkimuksessaan:
Mekanismit, jotka vievät tätä järjestelmää eteenpäin, ovat syyllisyys
ja velka. Eloon jääneet eivät ole antaneet suurinta uhria niin kuin
kuolleet.Tämäsaaeloonjääneissäaikaansyyllisyyttäjalupauksenollapettämättäseuraavallakerralla.Tässämallissa”menestys”tarkoittaaomanverenvuodattamista.Kuolleidenvuodattamaveri(heidän
omansa–vihollisenverenvuodattamineneitäytäuhraamisenlogiikkaa)synnyttäämyösvelan.”Me”jotkaolemmejääneeteloon,olemme
kuolleillevelkaasekäkiitollisuudenettäkoston.Verionainoauhrilahja,jonkahehyväksyvät.Koskakuolleetovatmaksaneetsuurimman
hinnan,velkaaeivoidakoskaanmaksaapois.Siksikoskaaneivoida
vuodattaa niin paljon verta, että lisäuhrit kävisivät tarpeettomiksi.
Jokainenuusiuhripitääjärjestelmääyllä,tuottaalisääsyyllisyyttäja
velkaasekävaatiiseuraavaltasukupolveltalisäuhreja209
Bergeninväitesyyllisyydestäjavelastapitääepäilemättäpaikkansa.Nämä
ovatsankariuhrinasettamanvelvoituksenkääntöpuolia.Sensijaanväite,
ettäsankariuhriajattelutuottaayhäuusiauhrejaonturhansynkkä.Imitatio-motiivivelvoittaatokiseuraamaanesimerkkiä,muttaristinkantaminenJeesuksenjäljessäeitarkoitakonkreettistakuolemaanmenemistä
muutakuinääritapauksessa.Samallatavoinsankariuhrikinvoivelvoittaa
johonkinmuuhunkuinkonkreettiseenkuolemaan.JussiLonkaisenrunossa punaiset uhrit eivät velvoittaneet uuteen kapinaan vaan rauhanomaiseen työhön sosialistisen yhteiskunnan rakentamiseksi.Valkoisella
puolellasamaalogiikkaaedustaamuunmuassaEirikHornborg,jokalausuuvalkoisistauhreista:”Heidänuhrikuolemansaonelävillesuunnattu
kehotustehdätyötäsenasianpuolesta,jollekaatuneetuhrasivatitsensä;
mitäonnellisemmaksiyhteiskuntammekehittyy,sitäenemmänsielläon
kasvanutversojakuolonkylvöstä.”210Veriuhrieiainahuudalisääverta.

209 Bergen 2005, 79–80. Bergen nojaa tässä kohtaa läheisesti Marvinin ja Inglen tutkimukseen
(1999).
210 Hornborg1918,57.
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JarlHemmeryhdistiKristuksenseuraamisenjaanteeksiannondramaattisellatavalla1931julkaistussaromaanissaanMiesjahänenomatuntonsa.
RomaaninpäähenkilöpastoriBropäätyySuomenlinnanvankileirinpapiksi.Punaisetolivatmurhanneethänenveljensä,muttapastorirukoilee:
”Jossydämessänionvieläkipinäkäänkostonhimoa,jossielläpahatahto
vielähuutaavertaveljeniverestä,niinrankaiseminua.Laskeristihartioilleni,olenvalmis.”211Rukouksessatalioperiaatetorjutaankokonaanjaristinkantaminenesitetäänsillevaihtoehtona.Kirjanedetessäselviää,että
imitatioChristi-motiivistatuleekeskeinen.Broliittyyvankienjoukkoon
perustellenratkaisuaanarvelulla,ettäJeesuskintekisiniin.Uhkaavakuolema ei häntä pelota:”En pelkää. ’Oppilaalle riittäköön se, että hänelle
käysamoinkuinmestarilleen’.”212(Matt.10:25.)Näinmyöstapahtuu.Bro
kärsiivapaaehtoisestitoisellevangilleannetunkuolemantuomion.Muille vangeille hän teroittaa, ettei hänen puolestaan saa koskaan kostaa.213
Bronäyttäytyyuhrina,jokaaktiivisestikiistäälisäuhrit.
Hemmertarkoittikirjansaennenkaikkeakeskusteluksikärsimyksen
ongelmankanssa,mikänäkyyjoalkusanoista.Hänkorostaa,ettäpoliittinenpohjaonepäolennainenja”vainsatunnainenkauha”,jollahänkuvaa
teodikeaa. Mutta 1930-luvun Suomessa sisällissota tuskin oli aivan”satunnainenkauha”214–javaikkaolisikin,päteeHemmerinkuvaustietysti
myössisällissodansynnyttämiinkysymyksiin.Omanaikansailmapiirissä
hänedustijokseenkinvaihtoehtoistakantaa,mikänäkyijosiinä,etteivät
teatteritsuostuneetottamaanohjelmistoonsatätäalunperinnäytelmäksi
laadittuateosta.215Kysymysoikeudesta–Raamattuunvedotessatalioperiaatteesta–tuleelopultatorjutuksi:uhriaktiivisestikieltääkaikkilisäuhrit.
Tällainen,terrorinuhri-käsitykselletäysinvastakkainenuhrikäsityson
myöselänytkristillisessäperinteessä,jamyössilleonuusitestamentillisia
lähtökohtia.Itseasiassalisäuhritkieltäväuhrionkristillisessäperinteessä
niinvahva,etteisejäänytpimentoonkaikissavastapuolensyyllisyyttäja
rankaisua puolustelevissa terrorikuvauksissakaan. Havainnollinen esimerkkionKaarloCastréninkuvausKouvolanpappissurmistateoksessa

211 Hemmer1931,223.
212 Hemmer1931,279.Ruotsinkielisessäalkuteoksessaraamattulainausonvuoden1917käännöksestäsellaisenaan.
213 Hemmer1931,313.
214 Salminen1955,183.
215 Salminen1955,172.
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Punaistenhirmutyötvapaussodanaikana.216Kertomuskäsitteleekolmen
Haminastatuodunpapin,VehkalahdenkirkkoherraGustafAdolfTauben,
samanseurakunnankappalaisenAdolfMannisenjaHaminankirkkoherraUnoRenvallinsurmia.LisäksiCastrénvalaiseeLuumäenkappalaisen
Otto Werner Päiviön surmaamista. Surmat todella tapahtuivat Kouvolassaeikäkuvausmuutenkaantörkeästiväärennätosiasioita,muttasen
yleinentendenssi–kutenkirjanotsikostakinvoipäätellä–onvahvasti
punaistenjulmuuttatodisteleva.
Castrén on epäilemättä halunnut kirjassaan kuvata terrorin uhreja,
muttapapeistatuleepikemminkinsankariuhreja.Heesiintyvätpelottominajulistajina,jotkatietoisestikuolemalleantautuenpysyvättehtävissään.
Luvuntäyttävätjuurinämäsankaritsamallakunheidänvainoojansajäävätstatisteiksi–seikka,jokatekeepunaistenrikollisuudestasivuteeman.
Kirjan kokonaisuutta ajatellen sankariuhripainotus on kuitenkin poikkeus.Sankarillisetpappisuhritonkintarkoitettuymmärrettäväksiedeltävänluvunvalossa,jossakäsitelläänlaajastiKouvolan”murhakeskusta”
ja viljellään virallisiin asiakirjoihinkin päätyneitä kauhutarinoita. Tässä
kontekstissapappienyleväsankariuhrivainluokontrastin,jonkavalossa
surmaajienrikollisuusnäyttääentistäkinsynkemmältä.PappienkristillistäylevyyttäkuvatessaanCastrénkuitenkintuleemaalanneeksikuvan,
jokalopultauhkaahänenpunaisiasyyllistäväntendenssinsä.Tämäuhka
nouseesuoraanraamatunlauseesta,jonkaCastrénesittääluvunhuipennuksena.Koskaraamatunlauselaitetaansankariuhrinsuuhunhänenviimeiseksitahdokseen,uhriikäänkuinvelvoittaaaivanjohonkinmuuhun,
kuinmitäCastréntavoittelee.
Taubesta,MannisestajaRenvallistaCastrénkertoo,ettänämäpitivät
suurensuosionsaaneitahartaushetkiäpunaisessaHaminassa.Papitvangittiin ensi kerran maaliskuussa ja näitä kohdeltiin tavalla, joka ei vastannut heidän yhteiskunnallista asemaansa. Castrén kertoo punaisten
pilkanneen ”raa’alla tavalla” pappeja, jotka ”komennettiin siivoamaan
esikunnantalonrappusia,hakkaamaanpuita,kuorimaanperunoitay.m.”
Papitpäästettiinkuitenkinvapaaksi,muttavangittiinuudestaan18.huhtikuuta, kuljetettiin Kouvolaan ja suljettiin pimeän – ei tarkoitukseton
yksityiskohta,kutenjäljempänähuomataan–poliisivankilanahtaaseen
koppiinyhdessäkirkkoväärtinjayhdenmaallikonkanssa.Kopissavangit
saivatollakaksivuorokautta,jolloinsieltäoli”kuulunutvirrenveisuuta,
Jumalanylistystäjahartaitarukouksia.”

216 Castrén1926,84–92.
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KuvauksessaonkytkentöjäLuukkaankertomukseenPaavalinjaSilaan
vankeudestaFilippissä(Ap.t.16:23–40).Lukijalleeijääepäselväksi,että
PaavaliajaSilastaeikohdellaheidänyhteiskunnallisenarvonsamukaisesti.217TämäonehkäsatunnainensamankaltaisuusCastréninkuvauksen
kanssa.Satunnaiseltasensijaaneitunnuse,ettävankilassa”PaavalijaSilasolivatrukouksissajaylistivätJumalaakiitosvirsillä;javangitutkuuntelivatheitä.”(jae25;UTE1913).218Täsmälleensamatelementit–rukous,
ylistysjavirret,jotkakaikuvatmuillevangituille–tulevatesiinmyöspappienvankilakuvauksessa.Samallakiinnittäähuomiotase,ettäPaavalija
Silasolisijoitettusisempäänjasiispimeääntyrmään(jae24;vrt.jae29).
Castrénin tarinan irrallinen maininta poliisivankilan pimeydestä alkaa
tuntuamerkitykselliseltä.
SamankaltaisuusLuukkaanjaCastréninkuvauksenvälilläeitodista,
ettäjälkimmäinenolisipuhdastaﬁktiota.Luukkaankuvausonjoalunperintarkoitettuesikuvaksi,jonkaseuraamisestaontietojajovarhaiskristillistenmarttyyrienosalta.219Vangittujenhartaudenharjoituksessaonsiis
kysetraditionaalisestakristillisestätavasta,jamahdollisestipapittodella
toimivatniinkuinPaavalijaSilasLuukkaankertomuksessa–taiainakin
siihensuuntaan.220ErkkiKaila,tulevaarkkipiispa,eikertonutasiastaaivannäin”luukasmaisesti”.Kailanmukaan”aamuin,illoinkaikuiyhteinen
veisuujakohosiyhteinenrukous.”221Vaikuttaasiltä,ettäCastrénvärittää
pappien kohtalon Apostolien tekojen esikuvallisten vankien kaltaiseksi.Se,ettäLuukkaankuvausonalunperinkintarkoitettuesikuvalliseksi
paljastuu siinä, että se täyttää aikansa ihanteet. Antiikin suuri esikuva,
Sokrates,sepittivankilassapaiaanejaeliylistyslaulujaApollolle(Platon,
Faidon60d;DiogenesLaertios2.42).Uudentestamentinaikalainen,stoalaisﬁlosoﬁ Epiktetos kehottaa ﬁlosoﬁseen mielenlaatuun:”Silloin meistä tulee Sokrateen seuraajia, kun kykenemme vankilassa kirjoittamaan
paiaaneja.”(Keskusteluja2.26.26;4.4.22).222Onselvää,ettäLuukaskuvaa
217 Tajra1989,26.
218 ”MuttapuoliyönaikanaoliPaavalijaSilasrukouksissaylistäinJumalaakiitosvirsillä,javangit,jotkasielläolivat,senmyöskuulivat.”(Ap.t.16:25;KR1776.)
219 AncientChristianCommentary.NewTestament5,205–206.Myösvankilankuvausnäyttääheijastuneen joihinkin marttyyrikertomuksiin (Eusebios, Kirkkohistoria 5.1.27; Presbyteeri Pionioksenjahänenkanssaankärsineidenmarttyyrio18.12[=Verenjatulenläpi118];vrt.Schille
1983,347).
220 Turunen(2005,131)pitäätietoahartaudenharjoituksestatotenavedotennaapurikopissaolleidenvankienmuistitietoon.Turusenmielestä”kiihkeästi”rukoileminenosoittaa,ettäpapeille
olikerrottutuomiosta,muttatällaistatuskinvoikiihkeästäkäänrukoilemisestapäätellä.
221 Vartija31(1918),135.
222 Döring(1979)tekeelaajastiselkoaSokrateenkäytöstäesikuvanaUudentestamentinkirjoitusaikana.
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Paavalia ja Silasta aikansa ihanteiden mukaan ja vihjaa, että näin tulisi
kaikkienkristittyjenvankienrukoilla,laulaajaylistää.
ToimivatpaHaminanpapitvankeudessaLuukkaanlaatimanesikuvan
mukaantaieivät,ainakinCastréninkertomuksessapapitsyventyväthartaudenharjoitukseenkuinPaavalijaSilas.Tätäsamankaltaisuuttatuntuu
vielävahvistavanCastréninmainintavankilanpimeydestä.Tähänyhtäläisyydetkuitenkinpäättyvät.Pappientieviekuolemaan,PaavalinjaSilaan
vapauteen.Eroaonturhakorostaaliikaa,silläLuukkaankertomuksessa
ihmeellinenvapautumineneiviittaamarttyyriudentorjuntaan.223PaavalinaikaeivainollutvielätulluttäyteeneikäseApostolienteoissatulekaan,muttakristillinentraditiotiesiPaavalinteloituksestaRoomassa.224
Filippin vankeus on vain alkusoittoa tulevalle kohtalolle. Näin Taube,
Manninen ja Renvall samaistuvat siis Luukkaan Paavali-kuvaan, joskin
vain häivähdyksenomaisesti. Castrén tekee samaistuksen vain muutamallapiirrollavankilakuvauksessa,muttaseriittääsävynantamiseen.
Luukkaan kuvaukset heijastuvat myös siihen, mitä Castrén kertoo
Päiviöstä. Haminan pappien tavoin myös Päiviöstä maalataan pelottomansananjulistajankuva.Castrénkertoo,ettävaroituksistahuolimatta
tämä halusi ”olla viimeiseen saakka vartiopaikallansa” seurakunnassa.
HuhtikuunalussapunaisetvangitsivatPäiviönjatoimittivatKouvolaan.
Vankilavaiheita kuvatessaan Castrén lainaa Päiviön vankitoverin kertomusta.Senmukaankappalainenpuhuivankilassa”niinvaikuttavastijumalansanaa,ettäkertojaolisiluullutkivisenkinsydämenheltyvän.”Puhe
kivisestäsydämestäonkytkösHesekielinkirjankohtaan(11:19;36:26),225
joka kristillisessä perinteessä on ymmärretty Luukkaan kuvaaman ensimmäisenhelluntainennustukseksi(Ap.t.2).226Päiviösiispuhuiyhtä
vakuuttavastikuinPietarihelluntaina,jonkajälkeenLuukkaanmukaan
kastettiinkolmisentuhattahenkeä.LuukkaanPietaritoiminäinesikuvanaPäiviönhahmolle,muttavieläparempikinesikuvaolitarjolla.Castrén
jatkaavankitoverinkertomukseennojaten,ettäsaarnanjälkeisenäyönä
Päiviövietiinvankilastateloitettavaksi.Tällöin”hänlähtiessänsäviimek-

223 Pesch1986,119.
224 Tajra(1994)tekeeselkoatraditioista,jotkakertovatPaavalinkuolemasta.Tajra(1989,196)katsoomyös,ettäApostolientekojenpäätöksestäilmenee,mitenheikkoPaavalinoikeudellinen
asemaolijamitenvaikeneminenPaavalinlopullisestakohtalostaontulkittavissasiihen,että
apostoliteloitettiin.
225 SeuraaKR1776sanamuotoa.Myöhemmissäkäännöksissä”kivisydän”.Castréninkirjanruotsinkielinenversiokääntäätässäkohdensuomesta”etthjärtaavsten”.KR1703:”detstenhjertat”;KR1917:”stenhjärtat”.
226 Hes.36:25–27onvuoden1913kirkkokäsikirjassahelluntainvanhantestamentinsaarnateksti.
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silausui:’Isä,annaheilleanteeksi,silläheeivättiedämitähetekevät’”.
KuvausPäiviönvaiheistakatkeaatähän,Jeesuksenkuuluisaanlauseeseen
ristiinnaulitsemisessa(Luuk.23:34).227Lukijaymmärtää,ettäkappalainen
ottiristinsäjaseurasiVapahtajaansaloppuunsaakka.
Kuten Haminan pappien kohdalla, myös Päiviön kohdalta voidaan
ajatella,ettähäntodellaseurasiRaamatunesimerkkiä.JoLuukasonottanutmalliaomastaJeesus-kuvastaan:ApostolienteoissahänlaittaaStefanoksenrukoilemaansurmaajiensapuolesta(Ap.t.7:60).Jeesuksenja
Stefanoksen rukouksista tuli sittemmin esikuvallisia (Eusebius, Kirkkohistoria2.23.16;5.2.5).Rukoussitäpaitsiilmentääsitävihollisrakkauden
ohjetta,jonkaJeesusantoi(Luuk.6:27–28),228joteneioleihme,josPäiviö
olisirukoillutkinteloittajiensapuolesta.Olipaasianlaitamitentahansa,
CastréninkuvauksessahäneittämättänäyttäytyytodelliseltaKristuksen
seuraajalta. Ilmeistä on, että juuri tähän vaikutelmaan Castrén haluaa
huipentaakokoluvunpappissurmista.Päiviöntarinanjälkeenhänmainitseeenääeräänlaisenalyhyenäjälkikirjoituksena,ettäKouvolassasurmattiinvieläviideskinpappijaettäkokomaassamurhattiintoistakymmentä–todellinenlukuonkymmenen–pappia.Retorinenhuipennus
onPäiviönsanoissajaniidenontarkoitusjäädäleimaamaankokoluvussakerrottujaasioita.LuukasolikuvannutJeesuksenesikuvalliseksimarttyyriksijatämäretorinenpyrkimysheijastuumyösCastrénintekstiin.
Castréninretorisessahuipennuksessaonmerkillistäse,ettäPäiviösaa
sankariuhrinajättäävelvoitteenantaaanteeksi.Mitäänsuoraakehotustaanteeksiantooneiole,muttasankariuhrinaesimerkkihahmojättääjo
omallatoiminnallaanvelvoitteen,jonkatakuumiehenkaikkitunnistavat
– Jeesus. Mahdollisesti Castrén halusi tällä korostaa pappien moraalia,
jotta punaisten surmaajien moraalittomuus tulisi mahdollisimman ilmeiseksi.Tämäviholliskuvanterävöittämisentarvetuleeselväksivaikkapakirjanpäätösluvussa,jossapuheenaon”punakaartilaistenhirvittävät
rikoksetjaheidäneläimellinenalennustilansa”,”kapinanaikaisetpedot”,
”ihmispedotsekäheidänaseveljensäjahengenheimolaisensa”ja”punaistenlukemattomatilkityötjaheidänäärettömänröyhkeäesiintymisensä
jahirmuvaltainenkomentonsa”.229SamaaviholliskuvaaheijasteliKymin
227 SanamuotoseuraaKR1776sanamuotoa.RuotsinkielinenversiopuolestaanseuraavälimerkitystälukuunottamattaKR1917sanamuotoa,tosineroUTE1884kanssaonvainoikeinkirjoituksessa.Jeesuksenrukouspuuttuuuseistamerkittävistäkäsikirjoituksista.Brown(1994,
975–980) puolustaa huolellisen argumentoinnin jälkeen kantaa, jonka mukaan rukous on
kuitenkinalunperinkuulunutevankeliumiin.
228 Nolland1993,1144.
229 Castrén1926,100,113,114,116.
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kirkkoherran ja maalaisliiton kansanedustajan Artur Wuorimaan puheenvuoroeduskunnassa,kunhänpuolsipunavankienlähettämistäSaksaan.EsiteltyäänkauhukertomuksenTaubenkuolemastahänjatkoi:
ToinenuhriolipastoriPäiviöLuumäeltä,jokaoliharrastyöväenystäväjatehnytkaikenvoitavansa,ettätyöväestömenestyisi.Kunhän
rääkkäyksen alla rukoili Jumalaa, että Jumala antaisi anteeksi noille
onnettomille rääkkääjille ja hirmuisille ihmisille, niin he pitivät sen
mitäkauheimpanaloukkauksenajakunhäneihellittänytrukoustaan
toimittamasta,puristivathepikdillähänenalileukansarikkijasitten
leikkasivat kielen pois ja antoivat hänen sillä tavoin kitua, kunnes
kuoli.230
WuorimaakiillottaaPäiviöntäydelliseksikristityksijaJeesuksenseuraajaksi, jotta punaiset näyttäytyisivät mahdollisimman synkässä valossa
–ikäänkuinkidutuskuvauseiriittäisi.WuorimaanjaCastréninesittämä
ihannepappijaJeesuksenseuraajakuitenkinrapauttaaheidänpyrkimyksiään terävöittää syytöksiä punaisia kohtaan. Juuri anteeksiantavaisuudenkorottaminenihanteeksiuhkaakontrastinluomista.JuliusPolinon
oivaltanut tämän Kymintehtaitten suojeluskunnan historiikin loppusanoissa, joissa Päiviön kohtalo nousee esiin Castrénin taiWuorimaan
esityksiäsovinnollisemmissamerkeissä:
Koettakaamme me jälkeenjääneet, sitten kun aika on haihduttanut
sisällisen sodan terävät ääriviivat sekä lääkinnyt saadut ja annetut
haavat,vähitellenoppiakatsomaantätäsuurtaaikaakansammeelämässäsensovinnollisuudenloisteessa,mikäkuvastuusanoista:”Isä,
annaheilleanteeksi,silläheeivättiedä,mitätekevät”(Luukk.23:34).
Nämä ihmiskunnan suuren opettajan sanat lausui myöskin pastori
O.V.Päiviö,kunhänhuhtik.11p:nä1918Kouvolassaottipyöveleiltään
vastaankuolin-iskun.
LOPPU231
Punainen vastine Päiviön hahmolle voisi olla vaikkapa joutsenolainen
SoﬁaHjulgrén,jonkakerrotaanpitäneenpuheenennenteloitustaan.KutenPäiviö,myösHjulgrénesitetäänsekäkostovaatimustenettäanteeksi230 Toisetvaltiopäivät1917,pöytäkirjat,1484(2.8.1918).
231 Polin1928,358–359.
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antovaatimustentakeena.Eronaonkuitenkinse,ettäHjulgréninkohdallaraamatunkohdatvaihtelevateripainotustenmukaan.Työväenliikkeen
varhaisimmassakertomusperinteessähänilmoittaatalioperiaatteenmukaisesti,ettämaahanvaluvaverihuutaakostoa(1.Moos.4:10).Myöhemmintämänrinnalletaisensijaanastuukorostussiitä,ettäteloittajatvoivattappaaruumiin,mutteiväthenkeä.Jeesuksenlauselma(Matt.10:28;
Luuk.12:4)onnytsovellettuviittaamaanvallankumouksenvoimaan,jokaapokalyptisellavääjäämättömyydellävielätulee.JoutsenolaisessapaikallisperinteessäHjulgréninpuheessaesiintyykuitenkintoinensävy:hän
rukoileeanteeksiantoateloittajille,jotkaeivättiedä,mitähetekevät.232
VaikkaPolininjajoutsenolaisentyöväenperinteenkannanototpyrkivätsovinnollisuuteen,onselvää,ettäanteeksiantokinkantaasyyllisyyden
määrittelyä:nimenomaanvastapuolentulisisaadaanteeksi–heovatsiis
rikkoneet.Anteeksiantajanja-saajanroolijakonäkyyainatavallataitoisellaanteeksiannostapuhuttaessa.Samajakoonilmeinen,kunSuomen
kristillisen työväen liiton edustaja Matti Helenius-Seppälä vetosi eduskunnassaJeesuksensanoihin.HänkritisoiWuorimaanjyrkkiäasenteita
jatotesi,että3000hengensurmaaminenriittiMooseksellekin,jokasen
jälkeen pyysi israelilaisille anteeksiantoa (2. Moos. 32:25–35). HeleniusSeppälän mielestä Suomessakin olisi parempi tilanne, jos Mooseksen
esimerkkiäolisiseurattu,jajatkaa,ettäparastaolitokihänenpuheensa,
”jokaristissäriippuenrukoili:‘Isä,annaheilleanteeksi,silläheeivättiedä,mitätekevät’.”Helenius-SeppäläpalasisamaanJeesuksenlauseeseen,
kun hän vuoden lopulla puolusti kapinavankien armahduksia:”Jeesus
Natsarealainenrukoiliniidenpuolesta,jotkahäntäristiinnaulitsivat:’Isä,
anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät.’ Siinä pyydettiin
joukkoamnestiaa, jos milloinkaan, ilman minkäänlaisia ehtoja tai rajoituksiaanojanpuolelta.”233Helenius-Seppälämeneeliianpitkälle,sillä
Jeesuksen sanoissa on selvä syyllisen ja syyttömän määrittely sekä yksi
ilmeinenehtoanteeksiannolle:rikkojantietämättömyys.Tämäehtotulee
selvästiesiinviipurilaislääkäriMagnusGaddinmuistelmassa.Gaddkertoiarvostelleensakotitarkastukselletulleitapunaisiakovinsanoin,jolloin
nämä luopuivat tarkastuksesta ja pyysivät anteeksi.”Hyvästiksi sanoin,
ettäannoinanteeksi,koskakatsoinheidänkäyttäytyneenniinsenvuoksi,
etteivätheymmärtäneetmitäänparempaa.”234Gaddinsanatedellyttävät
232 Hjulgreniin liittyviä näkemyksiä esittelevät Peltonen (2003, 56–60) ja Rajavuori (2006, 34–
42).
233 Valtiopäivät1919,Pöytäkirjat,330,1792(2.5.ja16.12.1919).
234 Lääkärienmuistelmia64(ruots.alkuteksti).
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tavallisen anteeksiannon roolijaon, mutta lisäksi ne korostavat painokkaastiymmärtämättömyyttäanteeksiannonehtona.Sanoissaeiolesuoranaistaraamattukytkentää,muttaajatuksellisestineseuraavatJeesuksen
sanojaristillä.
Tietämättömyyteen vetoaminen anteeksiantavaisuuden perusteena
onperinteinen,ensimmäisillävuosisadoillajKr.nimenomaanstoalaiselle
ajattelulletyypillinenpiirre.EsimerkiksiMarcusAureliussanoo:”Ihmiselle on ominaista rakastaa myös niitä, jotka erehtyvät. Näin tapahtuu,
kunsinulleselviää,ettäheovatsukulaisiasijatekevätväärintietämättään
jatahtomattaan.”(MarcusAurelius,Itsetutkisteluja7.22.)Vastaavastiväärintekeminenloppuu,kunihminentajuaatekevänsäväärin.Vaihtoehdot
ovatsiis:”opetataikestä!”(Itsetutkisteluja8.59.)235Jeesuksellaoliristillä
vainjälkimmäinenvaihtoehto,muttasisällissodanvoittajillaolimahdollisuusmyösopettaa.JuhaniAhooivalsitämänviitatessaanJeesuksenlauseeseen.Ahoperäänkuuluttikasvatus-,opetus-jaherätystyötäkapinallisille,jotkaolivat”harhaantuneita,petetyitäjaymmärtämättömiä”,mutta
pettyi,kunvalkoisetosoittivatvainankaraarankaisemishalua.Edesvalkoiseteivättienneet,mitätekivät:
Enkäminäheitäosaaheitäkääntuomita.Hekaitoimivatvilpittömästisenoikeudentuntonsamukaisesti,mikäheilläon.Heeivätymmärrä
eivätkäennenkaikkeaosaamuuta.Einämäenemmänkuinnuokaan.
Kukaseolikaan,jokakerrankauan,kauansittensanoi:Herra,anna
heilleanteeksi,silläheeivättiedä,mitätekevät,jajokakäskirakastamaanvihamiehiäänkin?236
Ahovastaatuskastuneena,että”taisiollajaolikinsuurihaaveilija”:anteeksiannosta ei ole tietoakaan. Tosiasiassa yhteiskunta alkoi hyvinkin
nopeasti mennä Ahon toivomaan suuntaan. Punaorvoista huolehtimiseenherättiinjosodankestäessä,joskinhapuillen–jatietystivalkoisen
puolenkasvatusihanteidenehdoilla.MerviKaarninenkuitenkintoteaa,
että”sovinnontekojaanteeksiantovoitiinaloittaalapsista”.237Kymmenen
vuotta sodan jälkeen kirjoitetuissa Julius Polinin päätössanoissa vilahtaajoAhoaoptimistisempisävy.Puhesaaduistajaannetuistahaavoista
jopavihjaa,ettäanteeksisaamistaja-antamistaonmolemmillapuolilla.
Näin anteeksiannon tavanomainen roolijako voi murtua ja molemmat
235 Tiedonjamoraalinsuhteistastoalaisuudessa:Huttunen2003,287–300.
236 Aho1961,566(20.4.1918).
237 Kaarninen2008,13.
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osapuoletovatsekäanteeksiantajinaettä-saajina.Aivansuoraantämän
sanoi nimimerkki Antti Eräs, joka kutakuinkin profeetallisesti ennusti
tulevaa1923kirjoitetussa,muttakymmenenvuottamyöhemminjulkaistussatekstissä:
Sovinnonhetkionkerranvarmaankoittava.Aikaonarpeuttavataistelunhaavat.Uudettehtävät,uudetkiista-aiheettulevatuusienihmistenmieltäkiinnittämään,javeljesvainonkamalatajatsiirtyvätauttamattomastihistoriantutkijainsaaliiksi.Taivoisattuatapauksia,jotka
kiirehtivätsovintoa.Silloin,kukapasentietää,voisuurenvaaranhetkelläosoittautuaeheytymistähelpottavaksise,etteikumpikaanpuoli
oleyksinomaananteeksiantavanapuolena.Niinvoivapaussodanloppuselvityskinlöytääomantarkoituksensa.238
Sanoissa kaikui huono omatunto valkoisten suorittamista rangaistustoimista,joitaei”voiyksityisinärikostekoinaselittää”.239Kunkumpikin
osapuolinähdäänsekäanteeksiantajanaettä-saajana,kumpikinosapuolisaasamallasekäuhrinettäsyyllisenroolin.Tällainenkaksoisroolion
kuitenkin harvinaisuus, mikä ei imitatio Christi -motiivin valossa lainkaanyllätä–JeesushanoliUudentestamentinvalossavainsyytönuhri
jaanteeksiantaja.Yllättävääsensijaanonse,ettäluterilaisessaSuomessa
samaistuttiinpikemminkinsynnittömäänJeesukseenkuinsyntejäänkatuviin Raamatun hahmoihin. Synnin tunnustaminen ja anteeksisaaminenhan ovat juuri luterilaisen teologian keskeisiä piirteitä. Raamatun
syntisiinsamaistumistatarjosimuunmuassajumalanpalveluksissausein
käytettyjastilisoitunaedelleenkäytössäolevasynnintunnustus:
OiSinäkaikkeinarmollisin,ristiinnaulittuHerraJeesusKristus!Armahda minua vaivaista syntistä ja katsahda puoleeni laupeutesi silmillä,niinkuinSinäkatsoitPietariin,kunhänoliSinutkieltänyt,ja
niinkuinSinäkatsoitsyntiseenvaimoonfariseuksenhuoneessajaryöväriinristinpuussa,jaannaminullepyhäarmosi,ettäminäniinkuin
Pietariitkisinsyntejäni,niinkuinsyntinenvaimoSinuasydämestäni
rakastaisinjaryövärinkanssasaisinkatsellapyhiäkasvojasitaivaissa
iankaikkisesti.Amen.240

238 Eräs1933,105.NimimerkintakanaonvaratuomariLeoPesonen(Komonen1934,316,377).
239 Eräs1933,102.
240 Evankeliumi-jarukouskirja.
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Voivainarvaillasyitäsiihen,miksisamaistuminensyntisiinjakatuviin
loistaa ideologisessa kamppailussa poissaolollaan. Ensimmäisenä tulee
mieleenaiemminohimennenmainittuluterilainenregimenttijakohengelliseenjamaalliseen.241Ymmärrettiinkösyntiyksinomaanhengelliselle
alueellekuuluvanaasiana,jotaeimaallisenesivallanasioihintulesotkea?
Olihanesivallallaoikeussellaiseenväkivallankäyttöön,mikämuutenoli
katsottavasynniksi.TähänsuuntaanmeneePauliSalokasHerättäjä-lehdenhartauskirjoituksessa.Kirjoitusonvoimakasvetoomusanteeksiannon puolesta. Salokas kuitenkin muistuttaa, että tämä koskee kristittyjä yksityishenkilöinä. Rikolliset on rangaistava lain mukaan.242 Toiseksi
luterilainen syntioppi on jossain määrin abstrakti. Se ankkuroituu perisyntiin, jota enemmän tai vähemmän satunnaiset tekosynnit vain ilmentävät: käytännössä ”täysin syntinen” kristitty voi elää suhteellisen
moitteettomasti.243 Syntiopin abstrakti taso on luultavasti aina jäänyt
keskivertoluterilaisellejossainmäärinvieraaksijaluultavastisilleeiole
koettu olevan käyttöä konkreettisen maailman tapahtumia pohdittaessa.Samallaperisyntioppiinkätkeytyväterveellisenitsekritiikinsiemenjäi
syrjään. Edelleen voi arvella, että kuumassa ideologisessa keskustelussa
omansyyllisyydentunnistaminen–tunnustamisestapuhumattakaan–ei
varmastiolluthelppoa.
Raamatun vaikutushistorian näkökulmasta tämä merkitsi sitä, että
perisyntiopin taustalla oleva kapea Raamatun aines jäi kokonaan sen
Raamatunlinjanjalkoihin,jokaedellyttääsynnittömyydenmahdolliseksi.244Syntisen–joställaistavuoden1918ideologisenkeskustelunlähteissä lähes poissaolevaa terminologiaa245 voi edes käyttää – rooli varattiin
korkeintaanvastustajalle.Omallapuolellamenehtyneetolivatvainjaloja
sankariuhreja.Tämänvoihelpostitodetasiitäuhriretoriikasta,jokakukoistaakirjastajalehdestätoiseen.Samanhavainnonvoitehdämuistopatsaista. Kun Taipalsaarelle pystytettiin 1920-luvulla muistomerkkejä

241 Ks.Pääluku3.
242 Herättäjä19.4.1918(”Jokateistäonsynnitön”).
243 Perisynninjatekosynninsuhteitaselittääesimerkiksi1893hyväksyttyja1920-luvullekäytössä
ollutkirkonvirallinenkristinoppi§28–30.Kykyyn–ainakintiettyynmääräänasti–välttää
syntiä viittaa esimerkiksi § 161, jonka mukaan”uudesti syntyneessäkin on vielä syntiä turmeltuneenluontonsatähden,muttatämäonhänellevaivaksi,häntunnustaasenjasotiisitä
vastaanniin,ett’eihäntahallaanteesyntiä,eikäsyntihäntähallitse,sillähänonJumalasta
syntynyt.”
244 Räisänen (2010, 134–153) käsittelee kootusti Raamatun syntikäsityksiä ja jakson lopuksi lyhyestimyösaugustinolaisenperisyntiopinsuhdettaniihin.
245 Poikkeuksena ovat ymmärrettävästi kirkollisissa lehdissä esiintyneet kannanotot. Ks. esim.
Kotimaa28.7.1918(”Jokokieletteroittuvat?”).
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vainajille,uhristaniissäeipuhuttu,muttasiihenliittyväretoriikkaonsilti
selvästihavaittavissa.ValkoistenmuistomerkkiTaipalsaarenkirkonvieressäilmoittaavainajienkuolleen”Suomenitsenäisyydenjalaillisenyhteiskuntajärjestyksenpuolesta”–kuolemallaolisiistarkoituksensaniin
kuinsankariuhreillaon.Pulkkaniemeenpystytetyssäpunaistenmuistomerkissälukee:”Kohtalonsakovankärsineetkunnontoverit.Muistonne
elää.”Äänionkapinaanneuvottomastisuhtautuneen1920-luvunsosialidemokratian,jokaeiosannutmuutakuinmuistaaviadolorosan.Molemmat Taipalsaaren muistokivet tiesivät, että niiden alla on uhreja. Oliko
jossainsyyllisiä?

ValkoistensankaripatsasTaipalsaarenkirkolla.Patsaanraamatullis-antiikkisen sankariuhrikäsityksen mukaan vainajat ovat kuolleet itsenäisyyden
(vapaussotatulkinta)jalaillisenyhteiskuntajärjestyksen(esivaltatulkinta)
puolesta.

LOPUKSI
Raamattujatulkinnanvastuu

PulkkaniemenlisäksipunaisiateloitettujahaudattiinTaipalsaarellaHeikkolankankaalle.Vuonna1975kirkkoherraPenttiTähtinen siirrätti vainajat Heikkolankankaalta hautausmaahan
ilmankirkkoneuvostonlupaa.Hautausmaallepystytettiinmuistomerkki,jonkatekstivälttääniintarkoinpoliittisiasävyjä,ettei
senlukijaedestajuaolevansapunaistenhaudalla.Raamatullinen
”uhri” näyttää tuntuneen neutraalilta. Kuva: Niko Huttunen.
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Tutkimustuloksetjajohtopäätökset
”Sanokaa,pastori,miksineampuivatminunmieheni?”JospastoriAarni
Voipio olisi halunnut löytää vastauksen Raamatusta, sovellettavaa materiaaliaolisiollutvaikkakuinkapaljon.KäytännössäVoipionkinvalinnanvapausolirajatumpi.AikaisempitulkintatraditioohjasietsimäänvastauksiaaivantietyistäRaamatunkohdistajateemoista.Kunitsenäisyyden
ensivuosikymmeninähaluttiinymmärtääsisällissotaajasiihenliittyneitä
tapahtumiaRaamatunvalossa,setapahtuilähinnäneljänraamatullisen
teemankautta:apokalyptiikka,esivaltaopetus,talioperiaatejaKristuksen
seuraaminen.Sodanmolempienosapuoltenedustajatkäyttivätjakommentoivatkaikkianäitäteemoja,joskinesivaltaopetusolileimallisemmin
valkoisenosapuolenkäytössä.Raamatunkäyttöeisellaisenaankerro,että
kirjoittajaolisiuskonnollinentaiettähänelläolisijokinpoliittinenkanta.
1900-luvunalunSuomessaRaamattuoliyhteistäomaisuutta.
Apokalyptiikkaa voi kenties pitää tärkeimpänä raamatullisena teemana sisällissodasta käydyssä keskustelussa. Apokalyptiikka nimittäin
esiintyimitäerilaisimpinamuunnelminajamitäerilaisimpienihmisten
käytössä.Useinseolimyöskokonaisvaltainenmaailmankuva,eivainjotakinyksittäistäkysymystämääritteleväperiaate.PiispaO.I.Colliander
edustiapokalyptiikkaasenkirkollisessamuodossa.ColliandernäkiRaamatussa kuvauksen maailmanhistorian kehityskulusta, joka huipentuu
Kristuksen paluuseen ja Jumalan valtaan. Piispa katsoi, että sisällissota
oli osa lopunajallisia ahdistuksia, jotka ennakoivat läheistä paruusiaa,
Kristuksenpaluuta.NäinCollianderliittyivahvastiapokalyptiseenhistoriakäsitykseen, jossa tapahtumat etenevät lineaarisesti kohti Jumalan
ennaltamääräämääpäätöstä.Jotässänäkyyapokalyptiikalleominainen
dualismitämänmaailmanjahenkimaailmansekänykyisenjatulevanvälillä.Collianderillanäkyyvahvastimyösapokalyptiikalleominaineneettinendualismi.Lopunajallisetahdistuksetolivathänenmukaansaitsensä
Saatananvaikutusta,jokaolionnistunutviekoittelemaanpuolelleenosan
ihmisistä,muunmuassademokratiannimissä.TämänvuoksiCollianderillaeiollutmitäänsyytäetsiäsovintoavastapuolenkanssa.Kaikkikapinallisten armahdukset olivat vain kompromissin tekemistä Saatanan
kanssa.Kompromissiensijaanolisivaintiukastipitäydyttävätotuudessa
jaodotettavaKristuksenhallintavallanalkua.
KirkollisellakentälläCollianderinehdottomuuseikuitenkaansaanut
laajaakannatusta.Erityisestinuorempipapistokokilopunajallisetlaskelmat itselleen vieraaksi. Kirkossa oli enemmänkin halua yhteiskunnalliseenaktiivisuuteenjajonkinlaisensovinnonlöytämiseen.Ehdottomuu-
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dessaanCollianderinnäkemyksettulevatyllättävänlähelleagnostikoksi
itsensämieltäneenBertelGripenberginajatuksia.Runoissaanhänkorosti
punaisteneläimellisyyttäjaraakuuttavastakohtanavalkoistensankarilliselle taistelulle. Tätä perusnäkemystään hän esitti myösVuorisaarnan
hyvänjahuononpuundualismilla.Ongelmianäyttikuitenkintuottavan
se,ettäjotkutporvarittoimivatläheisessäyhteistyössäsosialistienkanssa.
Heidän politiikkaansa Gripenberg ei voinut ymmärtää kuin itsekkäänä
omien etujen ajamisena, joka paljastuu ja lopullisesti tuomitaan – viimeisellä tuomiolla. Dualismin ylläpitämiseksi agnostikkokin oli valmis
julistamaaneskatologistaerottelua.RatkaisuonRaamatunapokalyptiikanmukainen.
Eskatologista loppuselvitystä odotettiin myös punaisella puolella.
Marxilainenhistoriakäsityson,kutentunnettua,velassaapokalyptiikalle.
Marxilainen apokalyptiikka on kuitenkin sekularisoitunut maailmansisäiseksi lineaarisesti eteneväksi maailmanhistoriaksi, joka ahdistusten
aikojen kautta kulkee kohti maailmanvallankumousta ja sen tuomaa
työväenluokan voittoa. Raamatun apokalyptiikan julistama kuolleiden
ylösnousemusonmuuttunuttyöväenluokanylösnousemukseksi,jaylösnousemuksenhetkenarvellaankoittavanpian.Tämäläheisenkäänteen
odotus on myös yksi apokalyptiikalle tyypillinen piirre. Rinnakkaisuus
onniinilmeistä,ettäpunaisellapuolellakinviljeltiinraamatullistakieltäkuvaamaansuurenkäänteenodotusta.EdithSödergranosoittaa,että
sekulaariapokalyptiikkaeiollutvainsosialistienomaisuutta.Södergran
tarkastelitapahtumianietzscheläis-messianistisestaperspektiivistä.Maailmakylpiveressä,jottasiitäsyntyisijotainuutta.Södergranillaeiollut
mitäänselvääkäsitystäsiitä,mitätulemanpiti,muttasenhäntiesi,että
maailmaaryhtyisivätjohtamaanharvinaislaatuistenyksilöideneliitti.Tämäeiollutsosialististamassojenevankeliumia,muttasekularisoitunutta
apokalyptiikkaakylläkin.Apokalyptistasävyävahvistise,ettäSödergran
viljelitaajaanraamatullisiailmauksiajakielikuvia.
Södergranin visio oli ehkä harvinaisen eksentrikon näkemys, joka
saavuttivainpienenpiirin.Sensijaankirkolliseltapohjaltanoussutapokalyptiikka ennustuksineen levisi jo laajemmalle. Sosialismin suosio ja
Gripenberginrunojenmyyntiluvutkertovat,etteivätniidenkäänapokalyptisetvisiotjääneetaivanpienenpiirinomaisuudeksi.MyösPaavalin
Roomalaiskirjeeseenjuontuvaesivaltaopetusolilaajastitunnettuaennen
kaikkea kirkollisen opetuksen kautta. Esivallan ymmärrettiin aiemmin
tarkoittavanmonarkkia,jokasaivaltuutuksensaJumalalta.Tässämuodossaseesiintyimyösvuoteen1938astivirallisenasuomennoksenasäilyneessävuoden1776kirkkoraamatussa,jokapuhuiesivallastapronomi-
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nilla”hän”.Käytännössäesivaltaolikuitenkinviimeistäänsortokaudella
tulkittuuudestaan.Vuonna1913käyttöönhyväksytyssäUudentestamentinkäännösehdotuksessaesivaltaanviitataansanalla”se”.Samanavuonnahyväksytyssäkirkkokäsikirjassaesivaltasamaistuuenemmänlailliseen
yhteiskuntajärjestykseen kuin monarkkiin. Tämä muissakin lähteissä
näkyvä uusi tulkinta tiivistyi sanapariin ”laillinen esivalta”. Tulkinnan
muutossopiisinänsäPaavalinsanoihin,jotkayleisluonteisinasoveltuvat
erilaisiinyhteiskuntajärjestelmiin.Esivallanlaillisuudestahäneikuitenkaanpuhunut,jatällainenmäärittelytuleekinmuualtakuinRaamatusta.
Laillisuudenkorostuminenilmentäävarsinselvästisortovuosienpoliittista tilannetta. Epävakaissa yhteiskunnallisissa oloissa laillisuus edusti kuitenkin helposti kaikkea sitä hyvää, mitä tämän käsitteen käyttäjä
puolusti.TässämielessälaillisenesivallankäsiteläheniPaavalinopetusta,
jossaesivaltapuoltaahyvääjavastustaapahaailman,ettähyvääjapahaa
määritelläänsentarkemmin.
KirkollisenopetuksenkauttaPaavalinesivaltaopetusoliniinvahvasti
lyönytitsensäläpi,ettämonillesuomalaisillesemuodostiitsestäänselvänperustanymmärtäätapahtumia:punaisetolivatnousseetkapinaan
esivaltaavastaan.Paavalinsanojenvalossaesivallanmiekankäyttäminen
ei ollut mitenkään tuomittavaa vaan täysin asiaan kuuluvaa toimintaa.
Valkoisella puolella tämä antoi selvän perusteen ja oikeutuksen sotaan
ja rankaisutoimiin. Punaiset ymmärsivät itsensä vallankumouksellisiksi
ja siinä mielessä hekin samaistivat esivallan valkoisiin. Periaatteessa he
saattoivat selittää esivaltaopetuksen ideologisena välineenä porvariston
luokkaetujenajamisessa,muttakäytännössätällaistaselitystäeiesiinny
kovinkaanusein.Esivaltaopetuksestapikemminkinvaiettiin,muttahiljaisuudessaseepäilemättäjäytikapinanmoraalistaoikeutusta.Toisaalta
myös valkoisella puolella esiintyi arkuutta käyttää esivaltaopetusta.Vapaussota-tulkintarakentuiaktivisminperinnölle,jossaolijopitkääntoimittusilloistavenäläistäesivaltaavastaan.Esivaltaopetuksellaolimyöntyväisyyspolitiikanstigmaeikäsesopinutvapaussodankuvaanvenäläistä
sortovaltaa vastaan nousevasta kansasta. Sitä paitsi esivaltaopetuksen
soveltaminenkiinnittihuomionsodansisäiseenluonteeseen,eiyhtenäisenkansantaisteluunulkoistavihollistavastaan.Kansanriveissäsodan
sisäinenluonnekuitenkinnähtiinjaesivaltaopetusantoieväätsentulkitsemiseen:sekäpunaisellaettävalkoisellapuolellapuhuttiinkapinasta
–epäilemättäkapinastaesivaltaavastaan.
JosPaavalinesivaltaopetusantoivälineetymmärtääsotaajasenjälkeisiä rangaistustoimia, Raamatun talioperiaate selitti rangaistusten
suuruutta. Talioperiaate lähti siitä, että rangaistus vastaa rikosta: silmä
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silmästä.Raamatussaperiaatettaeikuitenkaanainasovelletanäinselväpiirteisesti.Talioperiaatteenvalossavoidaanetsiärangaistusta,jokavastaarikostasuuruudeltaan,muttaeilaadultaan.Lisäksiosapuoltenarvoeroheijastuurangaistuksensuuruuteen.Arvoasteessaylemmänhenkilön
loukkaaminenaiheuttaasuuremmanrangaistuksenkuinsamanarvoisen
loukkaaminen. Edelleen talioperiaate saattaa olla jonkinlainen yleinen
oikeudenmukaisuudenihanne,jokaikäänkuinoikeuttaarangaistuksen,
vaikkamitoituksellatailaadullaeitodellisuudessaolemitääntekemistä
periaatteenkanssa.
Sisällissodanaikanajasenjälkeentalioperiaateheijastuimitämoninaisimmissayhteyksissä.Osaltaantätähelpottise,ettäperiaatettailmaisevatraamatunkohdatolivatkiteytyneetlentäviksilauseiksi.Myöstalioperiaatteenkertomuksellinenmuoto,KaininjaAbelintarina,oliyleisesti
tunnettu.Eräänlaisenamoraalisenapohjavirtanatalioperiaatemääritteli
keskusteluasiitä,kukaolisyyllinenjakukaaloittikaiken,kukataasoli
rankaisija ja oliko rangaistus missään suhteessa tekoon. Edustava esimerkkionSuomenvapaussotakuvissa-teoksessa,jokaviittasiJeesuksen
sanaan: joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Raamatunkäytön
sanomanaon,ettäpunaisetolivataloittaneetjaheolivatkaikkeensyyllisiä.Valkoistentoimenpiteetolitaasymmärrettävävalitettavana,mutta
ikään kuin kohtalonomaisena vastatoimena. Talioperiaatteen esittämä
kiinteäyhteysrikoksenjarangaistuksenvälilläsynnyttimuutenkinmielikuviavääjäämättömästärangaistuksesta.Milloinpunaistentoiminnan
esitettiin välttämättömästi johtaneen rangaistuksiin, milloin taas ulkomaillepaenneetpunaisetperustelevatuudenvallankumouksentuloa.
Kainin ja Abelin tarina veljessurmasta heijastuu monissa teksteissä.
MaahanvalunutviatonverihuutaataivaaseenastiMannerheiminpuheissajakäskyissä,romaaneissa,runoissajasanomalehdissä,piispojenkannanotoissajarukouspäiväjulistuksessa.Veljesverikiroaamaaneikänaispunakaartilaisten verta juonut maa kasva vuosienkaan jälkeen mitään.
Kainin merkistä tulee murhaajan merkki, joka osoittaa ketä pitää rangaistajakenettuleesurmata,vaikkaRaamatunmukaanKainsaimerkin
suojakseen.Kaininmerkintulkintaosoittaaselvästi,mitenraamatullinen
teemasaattaareseptiossamuuntuatäysinuudeksi.HätkähdyttävimmilläänuusitulkintaonnimimerkkiHenkipaton(KössiKaatra)romaanissa,
jossasodaneripuolilleajautuneetveljeksetkohtaavattaistelussa:Kainin
merkki osoittaa oikeaksi petturin surmaamisen.Veljessurman tuominnutRaamatunkertomusolimuuttunutveljessurmanoikeutukseksi.
Talioperiaatteenreseptioolimoniäänistäeikäsilläainahaluttuedistää rangaistus- ja kostotarpeita. Kylvön ja niittämisen kohtalonyhteys
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saatettiinkokeamyöstuhoisanaväkivallaneskalaationa,jossaosapuolet
kiihtyvällätahdillakostivattoisilleen.Pasiﬁstisessatulkintatraditiossatalioperiaatetta taas tulkittiin kieltona tarttua miekkaan. Tällaisena se oli
joillekinmyösongelma.Kieltosaatettiinrajoittaakoskemaanvainniitä,
jotkatarttuvatmiekkaanpahoissatarkoituksissa.Sensijaanesivallanvaltuutuksellajaitsepuolustukseksimiekkaantarttuminensallittiin.Toinen
tapaolitulkitatalioperiaateehdottomanakieltona,jonkanoudattaminen
eikuitenkaanollutmahdollista.Kieltosäilyikuitenkinihanteena,jonka
arveltiintoteutuvantulevaisuudessa.Apokalyptinenodotusheijastuisiis
myöstässäkohtaa.Talioperiaatteeseensisältyivieläyksiulottuvuus,mahdollisuuspäätellärikosrangaistuksista.Tämäperustuisiihen,ettätalioperiaateainakinteoriassamäärittelirangaistuksenteonsuuruudenmukaan.
Valkoistenankaratrankaisutoimetjohtivatjoidenkinkohdallasiihenkäsitykseen,ettäpunaistenolitäytynytsyyllistyähirvittäviinrikoksiin.
Hirvittävistä rikoksista kerrottiin kauhutarinoissa, joissa kuvattiin
terrorin uhreja. Uhreiksi nimittäminen osoitti tällöin, että surmaajat
ovatrikollisia.Uhripuolestaanolisyytön.Tämäterrorinuhreihinliittyvä
uhriretoriikkaheijasteleepohjimmiltaanUudestatestamentistakumpuavaaasetelmaaJeesuksenjahänensurmaajiensavälillä.Evankeliumeissa
Jeesuksen ristiinnaulitsemiskertomukset maalaavat juutalaiset synkillä
sävyilläjaleimaavatheidätkeskeisellätavallavastuullisiksiristiinnaulitsemiseen.VaikkaJeesuksenuhrionkristillisessäperinteessäyleensäaina
käsitettyainutkertaiseksi,uhrikäsitystenlaajeneminenmuihinkinihmisiinperustuuniinsanottuunimitatioChristi-motiiviin:Jeesuksenseuraajan on myös otettava ristinsä.”Risti” voi tosin tarkoittaa lähes mitä
vain, mutta ääritapauksissa seuraamisen on ajateltu tarkoittavan myös
kuolemaa. Selvimpänä tämä seuraamismotiivi näkyy kauhukertomustenkuvauksissaristiinnaulituistapapeista.Punaisetnäyttäytyvätkaiken
kristillisenvihollisinajasaavatnäinkantaakseensenroolin,jokaevankeliumienkärsimyshistoriassaonvarattujuutalaisille.Mahdollisestiristinnaulitsemiskertomuksillaonevankeliumienlisäksilähtökohtansaeurooppalaisessaantijudaistisessatarinaperinteessä.
Se,ettäJeesuksellaonUudessatestamentissajamyöhemmässäkristillisessäperinteessäuhrinrooli,aiheuttaasen,ettäuhrinroolistatulee
tavoiteltava.Näistälähtökohdistakumpuavassaajattelussauhrionsyytönjahänenkärsimyksensäedellyttäärangaistusta.Terrorinuhreistapuhuttaessaonkinuseinkysymysjuurisenosoittamisesta,ettävastapuoli
onsyyllinenjarangaistuksensaansainnut.Tämäaiheuttaajoissakinteksteissäjopapyrkimyksiäperustellaomanpuolenuhriutta.Sodanjälkeen
sosialidemokraattisellapuolellanäkyikuitenkinpyrkimyksiävälttääuh-
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riretoriikan syyllistävää puolta. Kapina nähtiin virheenä eikä kostovaatimuksiapidettymielekkäinä.Toisaaltavalkoistenkurinpalautustuntui
niin rajulta, ettei teloitettuja voinut pitää pelkästään syyllisinä. Ratkaisuksitarjoutuisekristillisentraditionuhritulkinta,jossakeskityttiinJeesuksen kärsimyksen mietiskelyyn. Tämän mukaisesti kuvaukset punaisista saattoivat saada itseisarvoisen kärsimyksen leiman, jopa niin, että
punamarttyyrien ja Jeesuksen ristin tien hahmot sekoittuivat. Toisaalta
uhrienajateltiinjollakintarkemminmäärittelemättömällätavallaviitoittavantietäkohtiuutta,sosialististayhteiskuntaa.Tämäantoiuhrilletarkoituksenjavelvoittavuuden.
Uhrin tarkoitus ja velvoittavuus ovat tyypillisiä toiselle uhrityypille,
sankariuhrille.Josterrorinuhriontarkoituksetonjapassiivinenkärsijä
keskellä vastustajan murharaivoa, sankariuhri aktiivisesti antaa itsensä
uhriksi jalon tarkoituksen hyväksi ja jättää jälkeenjääneille velvoitteen
edistää samaa jaloa asiaa. Sankariuhrin raamatullinen esikuva on hyvä
paimen,jokapaneehenkensäalttiiksilampaidensapuolesta.Hyvänpaimenensankariuhrikytkeytyiantiikinkäsityksiinsankarivainajista,jotka
sivistyneistönkauttatunnettiinvarsinhyvin.Valkoisenpuolensankarihautajaisissa kytkeytyivätkin usein antiikin kirjallisuuden ja Raamatun
teemat.Uhrinvapaaehtoisuuteenviittaase,ettäuhriannetaan.Uhrivoi
ollamyösiloinenasiataijopasuoranainenetuoikeus.Tarkoituksellisuus
ilmaistiinpuhumallasiitä,mitenuhriannettiinjonkinpuolestataijollekin,valkoisellapuolellatyypillisestiisänmaalle.Kulttiinviittaavakielion
silmiinpistävää:uhriesimerkiksiannetaanisänmaanalttarille.Uhriretoriikkaonkinrituaalista,muttaeiainoastaansenkäyttämienkielikuvien
perusteella,vaanmyösretoriikkana.Sankarikuolemastapuhuttiinnäillä
käsitteillä,vaikkatosiasiassamitäänisänmaanalttariaeiollut,eivätkäsotilaatetsimälläetsineetsankarikuolemaa.Todellisuudenjaretoriikanero
eikuitenkaanhäirinnytketään.Kaikkitunnistivatrituaalisenkielen,jokatekisankarivainajistaJeesuksenkaltaisiauhreja.JuuriimitatioChristi
-motiivinkauttasankariuhrissavoitiinnähdämyösmoraalinenvelvoite:
eloonjääneidenolijatkettavatyötäjataisteluaniidenihanteideneteen,
jotkasankariuhriretoriikanmukaanelähdyttivätvainajia.
Kun terrorin uhriksi esitelty korostaa vastapuolen syyllisyyttä, sankariuhri puolestaan korostaa uhrin edustamia arvoja. Kummassakaan
tapauksessa uhri ei erityisemmin lievitä vastakkainasettelua. Toisin on
silloin, kun uhrin jättämä velvoite korostaa nimenomaan vastakkainasettelunlieventämistä.TämäkinnojaaJeesuksenhahmoon,jokaristillä
rukoili ristiinnaulitsijoilleen anteeksiantoa.Vaikka tässäkin anteeksiantajan ja -saajan roolit ovat selvät, on tällainen uhrivelvoite nähtävissä
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pyrkimyksenäymmärtäämyösvastapuolta–jatässäkohtaavilahtaajo
sanamuotoja,joissaeiainakielletäomankaanpuolensyyllisyyttä.Ideologisestikuumassakeskustelussatällainenolikuitenkinharvinaista.
Moraalisestimielenkiintoistakeskinäisessäsyyttelyssäonse,ettäväkivallattomuuden ihanne näyttää olevan keskustelun pohjimmainen
moraaliperiaate.Miksiosapuoletmuutenolisivatniinkiivaastipyrkineet
osoittamaan juuri vastapuolen väkivaltaisuutta ja oman puolen uhrin
viattomuutta? Vaikka sodan aikana ja välittömästi sen jälkeen kovilla
sanoillaolikantavuutta,nemuuttuivatnopeastisopimattomiksi.Bertel
Gripenberginrunojenkohtaloonkuvaava.Sotavuonnaniistätulimyyntimenestys,muttakohtajyrkkiäsanakäänteitäpitiryhtyäselittelemään.
Monesti jo sodan aikana, mutta viimeistään sodanjälkeisessä keskustelussaväkivallankäyttönäyttäytyymoraalisenapoikkeamana,jokapitää
mieluitensälyttääkokonaanvastapuolenniskoilletai–siinämäärinkuin
se ei onnistu – erikseen perustella apokalyptisten ahdistusten erityisolosuhteilla, esivallan velvollisuuksilla ja talioperiaatteen vaatimuksilla.
Selittely, syyttely ja vaikeneminen kertoivat moraalisesta itseihanteesta,
johonväkivallanharjoittamineneimahtunut.SampoAhtotunnistaatämäntarkkanäköisestipuhuessaanvalkoisestajapunaisestaterrorista:
Ja aivan poikkeuksellista on myös, että tällaisiin surmantöihin mukaanajautuneettaijoutuneetolisivatmyöhemminolleetylpeitätekemisistään. Joku niihin on kuitenkin ollut aloitteentekijänä, mutta
onkokukaantavannutkoskaanpunaistataivalkoista,jokaolisihalunnutottaasiitäitselleenkunnian?Omaksitunnoksikutsutullasisäisellä minällä lienee sittenkin osuutta ainakin arvostuksiimme, jollei
ainatekemisiimme.1
Omantunnononaikojensaatossatulkittuilmentävänihmisyyttä,luonnollistamoraalitajua,Jumalanääntä,opittujaarvostuksia,jotainmuuta
tai kaikkia näitä. Selvää kuitenkin on, että myös Raamatussa on vahva
väkivaltaankielteisestisuhtautuvajuonne,jaihmisettunsivatsenvaikkapakymmenestäkäskystätailähimmäisenrakkaudenkäskystä,johonUusi
testamenttiuseaankertaankiteyttääetiikan(3.Moos.19:18;Matt.22:39;
Mark.12:31;Luuk.10:27;Room.13:9;Gal.5:14;Jaak.2:8).Ulla-MaijaPeltonenkatsoo,ettäteloittajienkohtaloitakäsittelevässätarinaperinteessä

1

Ahto1982,62–63.
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viittaus”viidennenkäskyn’Älätapa’rikkomisestaonselvä”.2Tätävahvaa
raamatullista perinnettä vasten ei ole lainkaan yllättävää, että väkivalta
pitisälyttäävastapuolenniskaantaiainakinlöytääsenkäytölleraamatullisiapoikkeusperusteita.Ideologisenkeskustelunraamatullis-moraalinen
pohjavirtaolisiislopultakaikkeamuutakuinväkivaltaanoikeuttava–ja
juuri siksi vuodesta 1918 tuli kansakunnan ja sen yksilöiden historiassa
niinvaikeaaihe.

Mitäsitten:tapaustutkimuksenhermeneuttinen
relevanssi?
Reseptio- ja vaikutushistoriallinen tutkimus on deskriptiivistä. Se pyrkii ainoastaan kuvaamaan sitä, miten Raamattua on käytetty ja miten
Raamattuonvaikuttanut.Deskriptiivisessätutkimuksessaeiotetakantaasiihennormatiiviseenkysymykseen,onkoRaamatunkäyttöollutoikeanlaista. Sama pätee myös tähän tutkimukseen. On kuitenkin varsin
luonnollista, että reseptiohistoriallinen tutkimus herättää kysymyksiä
siitä,mikätulkintaonoikea:mitenSuomensisällissotaaolisikuulunut
arvioida Raamatun valossa? Onko joku tai jotkut tässä tutkimuksessa
esitetyistätulkinnoistaoikeita?Vastaustenantaminenonkaikkeamuuta
kuinhelppoa,sillätekstilläeikoskaanolemitäänlukijastariippumatonta
merkitystä.Lukijanroolivainkorostuu,kunotetaanhuomioonajallinen
etäisyys Raamatun syntyajan ja 1900-luvun alun Suomen välillä: miten
muinaisestatekstistälöydetäännäkökulmiaaivantoisenajanjakulttuurintapahtumiin?Onselvää,ettätällaisennäkökulmanmuodostaminen
vaatiiRaamatunkäyttämistävalikoiden,muokatenjatulkintakontekstistakäsinymmärtäen.
BjörnVikström puhuu uskollisesta luovuudesta (trogen kreativitet)
tekstiäkohtaan:tulkitsijaeisaatietoisestivääristellätekstiä,muttahän
valaiseesitäomastatietoisestanäkökulmastaan.3Vikströmpuhuutieteellisestätekstintulkinnastajaonselvää,etteivättämäntutkimuksensivuilla
esiintyneethenkilötuseinkaanpaneutuneetRaamatuntekstiintässätarkoituksessa.Pikemminkintulkitsijanomanäkökulmaolivallitseva.Vaikutushistoriallinenanalyysikuitenkinosoitti,etteitulkintajuurikoskaan
ollutpelkkätulkitsijanomienajatustenpeilivaansiihenkytkeytyimyös

2
3

Peltonen1996,238.
Vikström2005,124.
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tekstin kautta tulleita elementtejä – joskus varsin paljonkin. Esivallan
miekantaitalioperiaatteennimessäteloittaminenjateloitustenkostaminentairankaiseminenonuseinvarsinhyvinlinjassasiihenkäytettyjen
Raamatuntekstien–eisiiskaikkienRaamatuntekstien–kanssa.Verinen
todellisuus herättää kuitenkin kysymyksen siitä, riittääkö hermeneuttisesti vain se, että tulkinta tuntuu sisällöllisesti vastaavan tulkittavaksi
valittuatekstiä.Vaionkotulkitsijanpohdittavamyössitä,mitentulkinta
onsuhteessamuihinteksteihin,vallitseviinmoraaliarvoihinjamitentulkintavaikuttaahänenympäristöönsä?
AarniVoipiohahmotteli1930-luvunalussavirsikirjauudistuksenlinjoja ja siinä yhteydessä arvosteli niin sanottuja psalmivirsiä. Erityisesti
VoipiotakiusasisilloisenvirsikirjanPsalmiin58perustuvavirsi381”Valittaatäytyytotta”,jokalupaasortajilleHerrankostoa.Sisältönsävuoksise
on”ollutvankileireissäpunakapinanjälkeensäilytettyjenkommunistien
lempilaulu”.Voipiojatkaa:
Kommunismionoikeinymmärrettynäuskontoa,jaonsilläihmeensäkin. Kansassa kerrotaan, kuinka muutamia kapinallisia 1918 teloitettaessayht’äkkiätapahtuiennusmerkki:jostainkuuluivirrenääni:
”Valittaatäytyytotta”.
 Tämäpsalmihurskaudenvarjopuolenomituinenrenesanssieitietystiteesitäyhtäänkristillisemmäksi.Kostovirretonlopultakinsaatavavirsikirjastatykkänäänpoistetuiksi.4
Vaikkavirsi381oliVoipiollepoliittisistakinsyistäepämieluinen,kyseon
pohjimmiltaan eettisestä kannanotosta.Voipio nimittäin arvosteli kostoajatustamuissakinpsalmivirsissäjatulisamallalausuneeksikielteisiä
arvioitamyösRaamatunpsalmeista.G.O.Rosenqvistin–myöhemmän
Porvoonpiispan–pitkääntutkimusartikkeliinnojatenhäntotesi,”että
lieventävistäasianhaaroistahuolimattaontunnustettavapsalmihurskauden varjopuolet: kostonhenki ja viattomaksi tekeytyminen, joita ei saa

4

Voipio1931,159–160.Virteenliittyvistäuskomustarinoista:Peltonen1996,226–228.Vastaavaa
kostomentaliteettiavoiaavistellaItä-Uudenmaansaaristossatakaa-ajettujenjaViroonpaenneidenvalkoistenjumalanpalveluksessaTallinnassa,jossasaarnatekstinäoliPs. 11.Psalmissatakaa-ajetutjulistavatJumalanvihaajumalalattomillejatoivovattultajatulikiveäheidän
päälleen.Psalmiepäilemättätulkitsijoukontuntoja,vaikkakostostaeipuhutakaanmuistoteokseentalletetuissasaarnankatkelmissa(Helsingius1918,71–73).ToisaallaErnstvonBorn
–RKP:npitkäaikainenkansanedustaja,puolueenpuheenjohtajajamoninkertainenministeri
–omassaartikkelissaantoikostotoiveenavoimestiesiinjavakuuttaasenmyöstoteutuneen
(Helsingius1918,185,189).
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sekoittaakristillisensiveysopinkorkeampaankantaan.”5VoipiojaRosenqvistnäkivätpsalmeissaeettisestiongelmallisiapiirteitä,”joidenvuoksi
raamattuitsealituisestijoutuuarvostelijoidenhampaisiin”.6NykykäsitteinsanottunaheharjoittivatRaamatuneettistäkritiikkiä.Omastaarvopohjastaankäsinhemäärittelivät,mikäRaamatuntekstissäolieettisesti
kestävääjamikäei.
Reseptionnäkökulmastapelkkätekstineettinenkritiikkiolisipuolitiehenjäämistä.Mikätakaasen,ettäRaamatuntulkitsijanetiikkajohtaa
myönteiseenlopputulokseen?Tämätutkimusosoittaneehavainnollisesti,
mitentulkitsijanparhaidentavoitteiden,kauniidenraamatunlauseidenja
korkeideneettistenihanteidenkinnimissätehtiinmyössurullistajälkeä.
Ehkävaarallisintaonkinjuurieettinenihanteellisuus,jokaRaamattuun
tukeutuentaisiitäirtisanoutuenajaapyrkimyksiään,muttakieltäytyysamallanäkemästäomassatoiminnassaanmitäänvahingollisiaelementtejä.Jakuitenkin:mitenrealististaonajatella,ettäaseellisistayhteenotoista
voisi koskaan selvitä moraalisesti puhtain paperein? Realistisempi eettinen omakuva pakottaa tarkastelemaan kriittisesti niitäkin raamatunkohtia,jotkaensilukemaltatuntuvatpelkästäänmyönteisiltä.Vastaavasti realismi antaa mahdollisuuden tarkastella kiihkottomasti myös niitä
raamatunkohtia,jotkavaikuttavatongelmallisilta:neeivätsittenkäänole
meidänetiikallemmeniinvieraitakuinpuhtoisimmissaomakuvissahaluaisimmeajatella.7
KunAarniVoipiokesällä1918saivastatakseenkysymyksen,”miksine
ampuivat minun mieheni”, hän ei vielä vuosikymmeniä myöhemminkäänosannutlöytääsiihenmielestäänkelvollistavastausta.Mistäsekertoi?Luultavastieettinenmustavalkoisuuskummitteliniinvahvastiilmassa,ettäseleimasiraamatunkäyttöäkin.Apokalyptisissavisioissahyvänja
pahandualismioliainaselvä,esivaltarankaisipahojajakiittihyviä,talioperiaateolirangaistusperiaatejauhritolivatainajonkunsyytä.Vaikka
Voipioeiollutkaanosallistunutsotaan,hänensympatiansaolivatepäilemättävalkoisellapuolellajasikälihyvänjapahanroolitolivathänelle
selvät.Muttaleskenkysymyksessäkaikuinytääni,jokaeituntunutkaan
sopivantähänjakoon.Uhrinjasyyllisenroolittuntuivatsekoittuvantavalla,jokaeienääsallinutkaanlatoaRaamatustavastaustaajankiivaaseen
henkeentaiomaanpoliittiseenideologiaansopivallatavalla.

5
6
7

Voipio1931,158n.1.Rosenqvist1917,275–276.
Voipio1931,158.
Vrt.Huttunen2007a,197.
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Mitäleskioikeinkysyi,kunhänkysyisyytämiehensäampumiselle?
Häntuskinkysyiampujienmotiiveja.Tiesihänhänitsekin,ettäkenttäoikeusolipitänythänenmiestäänsyyllisenä.Jajossamanhalusisanoaraamatunlausein,seolikuultukirkolla,kunensimmäisiätuomittujalähdettiinviemäänPulkkaniemeen:ammututolivatesivaltaavastaannousseita
kapinallisia,jotkasaivattalioperiaatteenmukaisenpalkkansa.Tuskinpa
hänpititällaisiaselityksiäoikeana,muttaymmärsitoki,ettäniissäpiili
ampujienmotiivi.Leskenmiksi-kysymyshakiepäilemättäjotainmuuta
kuin ampujien motiivia – sellaista syytä teloitukselle, joka selittäisi tapahtuneenmyöshänellehyväksyttävissäolevallatavalla.Papiltahäntuskinsaattoiodottaamiehensäselittämistäpunaiseksisankariuhriksi,joka
velvoittaa rakentamaan uutta yhteiskuntaa. Piispa Collianderin apokalyptisetvisiotkaantuskintarjosivatkelvollistaselitystäeikäVoipioniitä
varmaantarjonnutkaan–senverranhänpiispansanäkemyksiävierasti.
Voipioeilopultakerro,vastasikohänleskenkysymykseen.Josvastasi,
hän ei antanut vastaukselleen arvoa.Vielä vuosikymmenienkin perästä
hänsaattoivainhuokaistaneuvottomana:”Käypäsitäselittämään!”Voipio
olikuullutleskensurullisenjakatkeranneuvottomuudenjasesaihänetkinneuvottomaksi.Eihänitkenytitkevienkanssa(Room.12:15),mutta
kentiesjotainsinnepäin.
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