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Lukijalle

KymmenisenvuottasittentyöskentelinPaavalinesivaltaopetuksenkans-

sajasatuinsamanaikaisestilukemaanvuoden1918tapahtumista.Mieleen

jäiitämäänkysymyssiitä,mitensisällissodantapahtumiavoisiarvioida

Paavalinesivaltaopetuksennäkökulmasta.

Muidentehtävienhellittäessäpalasinasiaan.Huomasin,ettäjosodan

kokeneetolivatpohtineetsamaa.Ryhdyinlukemaankirjallisuuttaselvit-

tääkseniesivaltaopetuksenvaikutuksiaaikalaisarvioihin–vainhuoma-

takseni,etteiesivaltaopetusollutaikalaisilleainoaraamatullinenarvioin-

tipohja.Artikkelisuunnitelmalaajenitutkimussuunnitelmaksi.

Tutkijan ”iloihin” kuuluu rahoitushakemusten tehtailu lukuisille

tahoille. Kiitän Emil Aaltosen säätiötä sekä Ella ja Georg Ehrnroothin

säätiötä, jotka rohkenivatmyöntää rahaa raamatuntutkijallepoikkeuk-

selliseentutkimukseen.MyösHelsinginyliopistomyönsirahoitustados.

RaimoHakolankanssamuodostetulle tutkimusprojektillePyhäviholli-

nen: vaikutushistoriallinen tutkimusRaamatun roolista ryhmienvälisten

viholliskuvien syntymisessä jaylläpitämisessä.Teologinen tiedekuntaon

tarjonnuttyötilatja-laitteet.

KiitänSuomenHistoriallistaSeuraa,SuomalaisenKirjallisuudenSeu-

raa ja Suomen kirkkohistoriallista seuraa kirjani julkaisusta. Seurojen

henkilökunta,ennenkaikkeaRaunoEndénSuomalaisenKirjallisuuden

Seurastaonystävällisestiopastanutminuajulkaisuprosessinerivaiheissa.

Suuretkiitokset.

LainauksetRaamatustaovatvuoden1992kirkkoraamatustaelleitoisin

oleilmoitettu.Muutkäännöksetolenlaatinutitseelleikääntäjäämaini-

tatailähteenäilmoitetasuomenkielistäkäännöstä.Ruotsinkielisetrunot

olenjättänytsuomentamattaenkäolekäyttänytvalmiitakäännöksiäsil-

loinkaan,kunniitäolisisaatavissa.Runojenkäännöksetkadottavatläh-

tökielessäilmeneviäyksityiskohtia,joissauseinnäkyyanalyysinkannalta

tärkeitäkytkentöjäruotsinkielistenraamatunkäännöstensanamuotoihin.

EksegetiikassavallitsevankäytännönmukaisestiviittaanRaamattuun

jamuuhunantiikinkirjallisuuteentekstinsisäisinviittein.Kirjallisuusluet-
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telossahuomattavaosalähteistäesiintyysamassaosiossatutkimuskirjal-

lisuudenkanssa.Tarkoitusonpalvella lukijaa, jonkaei tarvitsearvailla,

kumpaan kategoriaan alaviitteessä mainittu teos kuuluu. Rajanveto on

nimittäin vaikeaa erityisesti vanhemman eksegeettisen kirjallisuuden

kohdalla.

Tutkimuksenvarrellasaintukeamoniltaihmisiltä.Alkuvaiheessapro-

fessori(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)tutkimukseniTarjallejaLii-

nalle,xa&rij tw~| qew~|.

Espoossapyhäinpäivänaattona2010,

NikoHuttunen
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Leskenkysymys

”Sanokaa,pastori,miksineampuivatminunmieheni?”Vielävuosikym-
menien päähän kaikuu pastorin hämmennys, kun hän muistelmissaan
huudahtaa:”Käypäsitäselittämään!”1

AarniVoipioolivastikäänvihittypapiksijatuomiokapituliolimää-
rännythänetkesäksi 1918hoitamaanTaipalsaarenkirkkoherranvirkaa.
Takanaolisisällissota.Tammikuunlopussaolipääkaupungissajulistettu
vallankumous, mutta vasta maaliskuun alussa kapinallisten punaisten
valtavakiintuiTaipalsaarenkirkonkylässä.Huhtikuunviimeisinäpäivinä
valkoisetolivatkirkonkylänherroina.2Toukokuunalkupäivinäpunaiset
olinujerrettukokomaassa ja valkoiset toimeenpanivatkurinpalautuk-
sen, jonka suuntaviivoja Taipalsaarellakin noudatettiin.3 Kenttäoikeus
kokoontuikirkonviereisessäRöytynmajatalossajajakoituomioitaan-
karimpaansaakka.Voipionkastettavaksituotujenkaksoslastenisäkinoli
saanutkuolemantuomion.Miksiniinpitikäydä,leskikysyi.

Voipionhämmennystäeiselitävainse,ettähänolinuorijakokema-
tonpappi.Hänenjaleskenvälilläoliammottavayhteiskunnallinenkuilu.
Voipionisä,DanielWoldemarÅkerman,olieläkkeellejäänytsenaatinoi-
keusosastonvarapuheenjohtaja,nykyisintermeinkorkeimmanoikeuden
presidentti. Åkerman omisti Nikin talon, joka sijaitsi muutaman kilo-
metrinpäässäTaipalsaarenkirkolta.Tässäisänsäkesähuvilassaasuinuori
pappikin,jahänetlaskettiinherrasväkeen,jotaNikinasukkaatkyläläisten
mielestäolivat.Voipiotunsimoniapitäjäläisiäentuudestaan,muttaka-
pinaa kannattaneita tuskin lainkaan. Heidän taholtaanVoipio aavisteli
kaikenaikaasanatontakatkeruutta.Leskenavoinkysymysolipoikkeus.4

VirkatoimissaanVoipio ei voinut valita, kenen kanssa hän oli teke-
misissä.Häneinäetedustanut itseääntaiomaayhteiskuntaluokkaansa
vaankirkkoa,jokaymmärsiolevansaolemassakaikkiaväestöryhmiävar-
ten.5Siksihänjoutuitekemisiinmyöspunaisiinkuuluneidenkanssa.Voi-
pionvirka-asemaauttaamyösymmärtämäänleskenkysymystä.Leskiei
suinkaankysynytkenttäoikeudentuomionperusteluita–neVoipioolisi
voinut lyhyesti kertoa, jos niistä tiesi. Leski kysyi enemmän, niin kuin
papiltakysytään:olikoteloittamisessajokinmoraalitakana,olikotällai-

1 Voipio1960,110.

2 Taipalsaarenjalähiseuduntapahtumistayleisesti:Tikka–Arponen1999;Kannela&al.2006.

3 Kurinpalautuksenyleisistäsuuntaviivoistakenttäoikeuksineen:Tikka2004.

4 Pyysalo1999,32–34;Voipio1960,110.D.W.Åkermaninelämästäjavirkaurasta:Åkerman1993.

5 Vrt.Huhta2009,9,13



 Leskenkysymys 11

sellakuolemallajokinsalattutarkoitus?Jatuskintarvitseeollasuurikaan
sielunhoitajaymmärtääkseen,etteikysymysollutvaintiedollinen.Äänen-
sävystäriippuenseolihapuileva,epätoivoinen,katkera–taikaikkeatätä.

Voipiontoimintaasäätelikirkkolaki,jokaensimmäisessäpykälässään
nimesi – kuten nykyinenkin kirkkolaki – Raamatun kirkon ylimmäksi
auktoriteetiksi. Tämä noudatti reformaatiossa muotoiltua luterilaista
periaatetta,jasenmukaisestiSuomessaoliopetettu1500-luvultaalkaen.
LuterilaistaraamattuperiaatettaseuratenVoipiontulihuolehtia,ettähän
opetuksessaanjasielunhoidossaannoudattiRaamatunviitoittamaatie-
tä.Raamattuperiaatevoikuulostaayksinkertaiselta,muttakäytännössä
sepakottiVoipionvalikointiinjatulkintaan.Josleskenkysymykseenha-
lusi raamatullisen vastauksen, olisi jostakin raamatunkohdasta pitänyt
tehdäsovellus–jasovellettaviakohtiaRaamatunkokoisessakirjassariit-
tää.Voipiollejäisiisvarsinhuomattavavapausraamatullisenvastauksen
muotoilussa.

Tosiasiassatulkinnanvapausolirajatumpi.Vuosisatojenkuluessaoli
hioutunuterilaisiaraamatuntulkintaperinteitä,virallisempiajaepäviral-
lisempia.Perinteidenvoimastatulkitsijankatseainapyrkiihakeutumaan
tiettyihin Raamatun kohtiin ja teemoihin. Tämä koskee myös sisällis-
sodanraamatullisiatulkintoja–sekävalkoisellaettäpunaisellapuolella.
SitäpaitsiVoipioepäilemättäottihuomioon,ettäleskiluultavastitunsi
Raamattua jaoli jokuullut taimuodostanutsenvalossanäkemyksiään
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.

MitäraamatullisiavastauksiaVoipioolisivoinutesittääleskenkysy-
mykseen?Tässätutkimuksessakäydäänläpikeskeisimpiätulkintoja,joi-
ta sisällissodan aikana ja sen jälkeen aina toiseen maailmansotaan asti
annettiin sodan tapahtumista. Liikutaan siis 1900-luvun alun Suomes-
sa.Tällainenaiheherättääepäilemättäkysymyksensiitä,mikätekeesii-
täeksegeettisen.Eikökirkkohistorioitsijaolisipätevämpitutkimaantätä
aihetta?Ehkä–jostutkittavanaolisivaintämäaihe.Eksegeettiseksitä-
mäntutkimuksentekeeselähtökohta,ettäRaamattuymmärretäänoman
syntyaikansaja-kulttuurinsatuotteena.Seheijasteleekeskeisellätavalla
aivanjotainmuutaaikaajayhteiskuntaakuin1900-luvunalunSuomea.
Tämä lähtökohta herättää epäilemättä kysymyksiä koko tutkimuksen
mielekkyydestä. Matka muinaisesta Lähi-idästä ja antiikin kulttuurista
viimevuosisadanSuomeenonpitkä–niinpitkä,ettävoikysyä,mitäte-
kemistä niillä on keskenään.Vastaus on yksinkertainen: Raamattu. On
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kieltämätöntosiasia,ettäsamavanhatekstionkoettumerkitykselliseksi
mitäerilaisimmissakonteksteissa.

Juuri Raamatun merkityksellisyyden kokemus on hermeneuttises-

ti 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? Mi-
ten tulkintakonteksti vaikuttaa tekstin ymmärtämiseen? Muun muassa
nämäkysymyksetovattämäntutkimuksentaustallajaniihinvastaami-
nenedellyttääsekätekstinsyntykontekstinettätulkintakontekstinhuo-
mioimista.Näitähermeneuttisiakysymyksiäontokipohdittupaljonkin,
mutta tavallisesti eräänlaisena periaatteellisena filosofis-teologisena ky-
symyksenä. Hermeneutiikkaa voi kuitenkin lähestyä myös konkreettis-
tenesimerkkienkautta:6minkälaistaonyksittäistenraamatunkäyttäjien
hermeneutiikka–josnäinjuhlavaasanaamonenkaanraamatunlukijan
kohdallavoikäyttää?Aineistoaraamatunkäytönhistoriastaonrannatto-
masti.Tutkijanonhyväksyttäväse,ettähänvoikäsitelläaineistostavain
murto-osan–sellaisen,jokatuntuumielekkäältä.

Suomalaisessakontekstissavuoden1918tapahtumatherättävätjatku-
vastikiinnostustajatarjoavatmahdollisuudenmielekkääseentapaustut-
kimukseen.Tämätutkimusosoittaa,ettäRaamatustalöytyymonianiitä
moraalisiapohjavirtoja,jotkasäätelivätideologisiakannanottojasotaan
sekäsenkestäessäettäjälkeenpäin.Tällaisenaantutkimusauttaaymmär-
tämäänsodastakäytyäideologistakeskusteluajaseedellyttääreseptiohis-

toriallistaanalyysia:mitä raamatunkohtiakäytettiin jamiten?Mikäoli
tulkintakontekstin vaikutus? Lähteitä reseptiohistorialliseen analyysiin
onrunsaasti.Tutkimuksessakeskitytäänennen2.maailmansotaaperäi-
sinoleviinlähteisiin,jotkavuoden1918läheisyydentakiaovatyleensäsel-
keän ideologisia ja tarjoavathyviäesimerkkejäRaamatun ideologisesta
käytöstä.TälläajanjaksollaRaamattuolimyöspaljonkeskeisempisym-
boli 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 nimen-
omaanRaamatunkäyttöäideologisenaaseena.Julkaistussalähdemate-
riaalissaonmyöshenkilökohtaisempaaaineistoa(päiväkirjat,muistel-

6 Vrt.Vikström2005,9.
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matyms.),jokalukijoitaajatellenonkuitenkinmuokattuideologisesti
tarkoituksenmukaiseen asuun. Tässäkin suhteessa nimenomaan jul-
kaistu materiaali paljastaa Raamatun ideologisen käytön erotuksena
henkilökohtaisemmasta, hengellisestä raamatunkäytöstä yksityisissä
dokumenteissa.

Painotan ei-kirkollisia lähteitä, joissa Raamatun reseption ja vaiku-
tuksen osalta tutkimusmateriaali on hallittavampi kuin kirkollisissa tai
muuten leimallisen uskonnollisissa lähteissä, joissa Raamatun läsnäolo
on jatkuvaa jaodotuksenmukaista.Ei-kirkollisiin lähteisiinkeskittymi-
nen avaa tuoreen ja yllättävänkin näkökulman poliittis-ideologiseen
keskusteluun.Koskakirkkojauskontomuodostivatkuitenkinkeskeisen
vaikuttajansotienvälisenajanSuomessa,asianmukaisenkokonaiskuvan
saamiseksion jossainmäärin tarkasteltavaRaamattuamyöskirkollisis-
sakannanotoissa.Lähteinäkäytetäänsekäpunaistaettävalkoistapuolta
edustaneita lähteitä sekäulkomaisiakannanottoja.Lisäksi tarkastellaan
eritekstilajeja:sanomalehtiä,muistelmia,muistojulkaisuja,historiallisia
tutkimuksia,kuvahistorioita,kiistakirjoituksia,julkaistujapuheita,kau-
nokirjallisuuttajne.

ReseptiohistoriallinenanalyysipaljastaaRaamatuntulkinnantuloksia
– ja tulokset voivat olla hyvinkin erilaisia, vaikka tulkittava teksti olisi
sama.Tulkintojenkirjonäkyyuseallatämänkintutkimuksensivulla.Sa-
man tekstinerilaiset tulkinnatosoittavat, ettei tulkintaolevain tekstin
toistamistauusinsanoin.BjörnVikströmkirjoittaakirjassaan,jonkani-
mionkuvaavastiDenskapandeläsaren:

Jokainentulkintaonjossakinmielessäuuttaluova,koskasetehdään
uudessatilanteessa,sellaisenmateriaalinpohjalle,jotayhdistetäänuu-
dellatavallataisellaisestatulkintaperspektiivistä,jotaeioleaiemmin
kokeiltu.Myöskaikkein taitamattominvanhojen,klassisten tekstien
tulkitsijaedistäänäidentekstientulkintahistoriaa,kunhänkirjoittaa
jaantaajakaasaavuttamaansaymmärrystä.7

Vikström puhuu varsinaisesti akateemisesta tekstintulkinnasta, mutta
hänensanansavoidaanepäilemättäyleistäämuuallekin.Ideologis-poliit-
tisessakeskustelussa,jotatämätutkimusluotaa,akateeminenraamatun-
tulkintataitoeisitäpaitsiollutmikäänkeskeinenihanne.Tulkitsija,joka
akateemisinmittapuinoli”kaikkeintaitamattomin”,saattoiideologisesti

7 Vikström2005,30.
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ollavarsinvaikuttavajasiinämielessätaitava.8Omallatoiminnallaanhän
saattoi liittää tekstiin merkityksiä, jotka tekivät raamatullisen aineksen
ajankohtaiseksiuudessatilanteessa.Ajankohtaistaminenherättääkuiten-
kinkysymyksensiitä,mitäosaaRaamattuitsenäytteliRaamatunreseptios-
sajamitätulkitsijatoiRaamatunulkopuolelta.Tätäkysymystäpohditaan
vaikutushistoriallisessa analyysissa. Tulkitsijan – tai pidemmän tulkinta-
tradition,johontulkitsijaliittyy–osuusnäkyyilmeisenä,kunreseptiossa
esiintyväänäkemystäverrataansiihen,mitentekstiätodennäköisestiym-
märrettiin sen syntykontekstissa. Historiallinen etäisyys kirjoittajan ja
myöhemmäntulkitsijanvälillätuleenäinhavainnollisestiesiin.Tulkitsija
ymmärtää lukemansa tekstinomasta,usein tulkintaperinteelle rakentu-
vastanäkökulmastaan javalitsee,karsii sekämuokkaaaineistoa.Vaiku-
tushistoriallisen analyysi tuo näkyviin tämän hermeneuttisen prosessin,
jokatapahtuuvälttämättä,kuntoisessakontekstissasyntynyttäRaamatun
tekstiähalutaansoveltaamuualle.RaamatullisuusjaRaamatunsanaeivät
siismyöhemmissäsovelluksissakoskaanolepuhdastaraamatullisuuttatai
Raamatunsanaa,vaanniissänäkyyainatulkitsijanjälki.

Tässäjohdantoluvussakäydäänensinläpireseptio-javaikutushisto-
rialliseneksegetiikanperiaatekysymyksiä.Tämänjälkeenluodaanyleis-
katsaus siihen, miten Raamattu näkyi 1900-luvun alkupuolen suoma-
laisessa yhteiskunnassa. Konkreettisia raamatuntulkintoja ja Raamatun
vaikutustaesitetäänneljässäpääluvussa,jotkanousevatkeskeisellätavalla
esiinlähdemateriaalissa.

Ensimmäisenä raamatullisena teemana esitetään apokalyptiikan
osuutta sisällissodan tulkinnoissa. Apokalyptiikasta aloittaminen voi
tuntuayllättävältä,muttaRaamattuajavarsinkinUuttatestamenttiaon
vaikeakäsitelläilmansitä.Ensimmäisetkristitytymmärsivätelävänsälo-
punaikoja,jotaleimasihyvänjapahankiihtynyttaistelu.Vaikkahistoria
eikulkenutkaanodotetullatavalla,apokalyptisetteematovatosoittautu-
neethämmästyttävänelinvoimaisiksijamuuntautumiskykyisiksi.Tämä
näkyy myös sisällissodan raamatullisissa tulkinnoissa, joissa apokalyp-
tiikkailmeneeerilaisina,jopatäysinsekulaareinasovelluksina.

Toisena raamatullisena teemana esitetään Paavalin esivaltaopetus
(Room.13:1–7),jonkaasemaluterilaisuudessaonperinteisestiollutvahva.
Esivaltaopetuksenavullavoitiinmääritellä,kenenpuolellekristityntuli

8 Vrt.Vikström2005,30:”Suuntautuminentekstienreseptiohistoriaansisältääpikemminkin
keskittymisentekstienfunktioontulkintayhteisössäkuinniidenmerkitykseen.”Tekstinmer-
kitystarkoittaa–kutenVikströmsamassayhteydessätoteaa–tekstinalkuperäistätaimuuten
yksitulkintaista(entydig)merkitystä.
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sodassaasettua.Paavaliauttoimyösymmärtämään,miksisodanjälkisel-
vittelyissäniinmonenkapinallisenpitipäätyämullanalle.Esivaltaope-
tuksellaolivahva,hyvinhomogeeninentulkintaperinneeikäsitäkyetty
taivuttamaan vaihteleviin tulkintoihin. Vaikutushistoriallinen analyysi
osoittaa,ettäPaavalinsanoissaolisiollutpotentiaaliamyöstoisenlaiseen
tulkintaan.

Täysin päinvastainen, heterogeeninen tulkintaperinne vallitsi kol-
mantena esiteltävän niin sanotun talioperiaatteen kohdalla. Talioperi-
aatteentunnetuinmuotoiluon”Silmäsilmästä jahammashampaasta”
(3.Moos.24:20),jokasääteleeoikeutetunrangaistuksensuuruuttajaan-
taa 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.

SisällissotaatulkittiinuseinmyösRaamatuntarjoamienesikuvienva-
lossa.Neljännessäpääluvussaesitetäänesikuvistaylivoimaisestivahvin,
Jeesus, jonkaseuraaminenonevankeliumeistaalkaenasetettukristityn
ihanteeksi. Tämä piti sisällään sekä Jeesuksen käskyjen noudattamisen
ettäajatuksetuhristajarakkaudesta,jotkatarjosivatmyönteisiäaineksia
tulkitasankarivainajienjateloitettujenkohtaloa.SamallaJeesuksenhah-
motarjosimyösmahdollisuudenrinnastaajotkutmuutkärsimyshisto-
riankonniinjatoisaaltaesittäämyössovinnollisempiaääniä.

Mitäonreseptio-javaikutushistoriallinen
eksegetiikka?

Tutkimusnäkökulmantaustajayleispiirteet

Ulrich Luz, Bernin yliopiston Uuden testamentin emeritusprofessori,
kertookirjassaanMatthewinHistory,miteneksegetiikkatuntuumones-
taopiskelijastayhdentekevältä.Hekokevat,ettäeksegetiikassaharjoitettu
historiallinentutkimusluoylittämättömänkuilunmenneenjanykyisyy-
den,tekstinniinsanotunobjektiivisenrekonstruktionjahenkilökohtaisen
merkityksenvälille.9Kaikenlisäksi,Luztoteaa,historiallis-kriittinentut-
kimusonjotutkinutUudentestamentinkutakuinkintyhjentävästi.Tut-

9 Luz1994,2.
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kimuksissasatojasivujaomistetaanmitättömyyksille.Kommentaarittois-
tavatsamojaasioitajanetuntuvatuuvuttavilta,professoritunnustaa.10

Luzin kuvaus on tarkoituksellisen liioiteltu. Kirjansa myöhemmissä
vaiheissahänlistaauseitahistoriallis-kriittisenmetodinansioita,ennen
kaikkeasen,ettämetodijohtaahedelmälliseendialogiintekstinkanssa.11
Luzintarkoituseiolekaantorjuahistoriallis-kriittistäeksegetiikkaa,vaan
täydentää sitä.Hänen lääkkeensämenneen janykyisyydenvälisenkui-
luntäyttämiseksionRaamatunvaikutushistoria(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 kuuntelemi-
nen ja perinteessä oleminen ovat ilmiselvästi totuuden tie.”13 Gadame-
rin hermeneutiikka onkin innoittanut traditiosidonnaisen eksegetiikan
vaatimuksia,14 mutta tämä ei ole hänen oma pyrkimyksensä. Gadamer
itsevaati,ettäperinteenkauttaonlöydettäväjotakinuutta,odotustemme
vastaista.15MyöskäänLuziaeivoinimetätraditiosidonnaiseneksegetiikan
edustajaksi,sillähänkorostaatraditionohellavaihtelevienhistoriallisten
tilanteidenmerkitystätulkinnalle.Luzpainottaakin,ettävaikutushisto-
riantutkimusauttaanäkemäänmenneidentulkintojenkytkennätomaan
aikaansa javapauttaa tulkitsijanperinteenpakosta.16Tämähuomioon
Luzinhahmottelemallehermeneutiikallemerkittävä.

Luzinnäkemysonsikälihedelmällinen,ettäseedellyttääRaamatun
tulkinnan muuttuvan ja saavan uusia elementtejä. Tällöin myös Raa-
matunvaikutushistoriaonjatkuvastimuuttuvaprosessi.Tässämielessä
vaikutushistoriaeiviittaatulkinnanväistämättömiinedellytyksiin,kuten
Gadamerilla,vaanyksinkertaisestisiihen,ettäRaamattuonvaikuttanut
historianerivaiheissaeritavoin.17AsianvoinähdämyösHeikkiRäisäsen

10 Luz1994,4–6.

11 Luz1994,85–89.Samansuuntaisesti:Luomanen&Hakola2006,612.

12 Luz1985–2002.

13 Gadamer2004,7.Gadamerinvaikutushistoriastalyhyesti:Ruokanen1987,114jaMyllykoski&
Saarinen1989,48–53.

14 Räisänen2001,265–266.

15 Gadamer2004,8,64,117.TekstinjatraditionsuhteistaGadamerilla,ks.myösVikström2005,
50–53.

16 Luz1994,26–30.

17 Räisänen2001,265n.12;Gadamer2004,39.Tämäeipoissuljesitä,ettämyösnäinymmär-
rettyvaikutushistoriavoitarjotamateriaaliahermeneuttiselletyöskentelylle(Räisänen2001,
267–268).
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esittämäntraditio-kokemus-tulkinta-kaavanmukaisesti,18jossaRaamat-
tujasenaiempitulkintaperinneedustavattraditiota.Traditionjauusien
kokemustenkohdatessasyntyyuuttatulkintaa.Luzinnäkemyshistorial-
lisentilanteenmerkityksestäRaamatunvaikutushistoriassaonhedelmäl-
linenmyös toisella tavalla.Seavaasilmätsille,ettäRaamatunvaikutus
onainasekoittunuttulkitsijoidenomastataustastaantuomiinaineksiin.
Itseasiassaonjopakyseenalaista,missämäärinvoidaanpuhuaRaama-

tun vaikutuksesta.Lukijaeinimittäinpassiivisestiomaksu tekstiävaan
ymmärtää senainaomastanäkökulmastaan.Voidaan jopaväittää, että
lukijaluotekstinmerkityksen.TämänäkökulmakiteytyyDaleB.Marti-
niniskulauseessa”Textsdon’tmean.Peoplemeanwithtexts”.19

Lukijanvaikutuksenhavaitseminenonjohtanutlukijakeskeisentutki-
muksen(reader-responsecriticism)esiinmarssiin.Tähänonvoimakkaas-
tivaikuttanutmuunmuassasaksalaisenkirjallisuudentutkijanWolfgang
Iserinreseptioestetiikka,jokanimensämukaankeskittyyennenkaikkea
esteettisiinilmiöihin,muttahuomioimyöstekstinmerkitykseenliittyvät
kysymykset.Iserinmukaantekstieikoskaanoletäydellinenjakirjoittaja
luomerkityksellisenkokonaisuudentäyttämällätekstin”aukkoja”.Teks-
tinmerkityssyntyysiistekstinjasenlukijanyhteisestäpanoksesta.20Tältä
kannaltaRäisäsenesittämäjakoRaamatunvaikutus-jareseptiohistoriaan
onvarsinmielekäs.21Reseptiohistoriassakeskitytäänsiihen,minkämer-
kityksen lukija antaa tekstille. Vaikutushistoriassa pyritään seulomaan
esiinse,mikäonRaamatunosuusmerkityksensynnyssä.

Raamatunreseptiollavoidaanymmärtääkaikkeasitä,mitenRaamat-
tuaonkäytettyalkaenkirjansymbolifunktiosta(esimerkiksivalassa)aina
yksityiskohtaisimpiinteologisiintulkintoihinjaselityksiin.Näidenväliin
mahtuukokojoukkoreseptiotaesimerkiksisaarnoissa,musiikissa,kirjal-
lisuudessa,politiikassataimillätahansaelämänalueella,niinuskonnol-
lisissakuinei-uskonnollisissakinyhteyksissä.22Voidaanmyöstutkiasitä,
millaisiakirjojaRaamatutovat eri aikoinaolleet.23Raamatunreseptio-

18 Räisänen2000,189–202.

19 Martin2006,1.

20 Lukijakeskeisestäeksegetiikasta,esim.McKnight1993jaVeijola1998,10–12.Mm.Nisslmüller
(1995)onsoveltanutIserinreseptioestetiikkaaRaamatunhermeneutiikassa.Tekstinaukolli-
suudesta:Merenlahti1994ja2007,80–92.

21 Räisänen2001a,269–270.Vrt.Vikström2005,112.

22 ViimeaikaisenaesimerkkinäRaamatunreseptiostaei-uskonnollisessayhteyksissäonRobert
JewettinjaJohnSheltonLawrencen(2003)tutkimusRaamatustaYhdysvaltainpoliittisenideo-
logiantaustalla.

23 DeHamel2001.
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historiaeisiisolevainRaamatunteologisentulkinnanhistoriaa.24Koska
Raamattuaonkäytettyjatulkittuniinmonissaerilaisissaasiayhteyksis-
sä,Raamatunreseptio-javaikutushistoriallinentutkimusonpakostakin
poikkitieteellinenhanke.Kuvataide,musiikki ja tekstitasettavat jo läh-
tökohdissaanerilaisiavaatimuksia.Tämäntutkimuksentarpeisiinriittää
se, miten Raamatun reseptio- ja vaikutushistoriaa voi tutkia teksteissä.
Reseptio-javaikutushistoriallinentutkimusprosessieteneekolmessavai-
heessa.EnsimmäiseksionpaikallistettavaRaamatunreseptiotutkittavas-
satekstissä.Kutsuntätätyövaihettanimelläintertekstuaalinenanalyysi.25
Toisessavaiheessatutkitaansitä,mitentekstinkirjoittajakäyttääjatul-
kitseeRaamattua.Työvaiheonnimeltäänreseptiohistoriallinenanalyysi.
KolmannessavaiheessapyritäänerottelemaanRaamatunvaikutusresep-
tiossa.Tämävaiheonvaikutushistoriallinenanalyysi.

Vaikkatutkimuksentekemineneteneekintähäntapaan,tutkimuksen
esittämistäeiainaolemielekästäjäsentääsamaantapaan.Tutkimuspro-
sessinmukainenjäsennysonesitysteknisestimielekässilloin,kunesitet-
tävänäonyksittäisenraamatunkohdanreseptiojavaikutus.Esimerkiksi
esivaltaopetustakäsitteleväpäälukurakentuututkimusprosessinmukai-
sesti:ensinesitetäänPaavalinesivaltaopetusta(Room.13:1–7)hyödyntäviä
tekstikohtia ja tarkastellaannäissäesiintyvääreseptiota.Tämän jälkeen
siirrytäänvaikutushistorialliseenanalyysiin, jossatarkastellaanPaavalin
tekstiäjapohditaan,missämäärinPaavalinopetusheijastuireseptiossa.
Jostarkasteltavanaonjokinlaajempiraamatullinenteema,onesitystek-
nisestimielekkäämpäähahmottaaensinteemanraamatullisetlähtökoh-
datjaedetäsittenreseptioon,jossaonsaatettuviitatahyvinkinmoniin
erilaisiinraamatunkohtiin.Käytännössäreseptiontarkastelunyhteydessä
on esitettävä huomioita myös kyseisestä Raamatun tekstistä. Näin esi-
tysmuotoutuuenemmänreseptio-javaikutushistoriallisennäkökulman
vuoropuheluksi.

Esitysteknisestäratkaisustariippumattaonolennaistaerottaatoisis-
taankaksihistoriallistatasoa.NäistävarhaisempionRaamatunkirjoitta-
jientasojase,mitäheomanaaikanaanhalusivattekstilläänsanoa.Myö-
häisempitasoonpuolestaanreseptiontaso.Raamatuntekstinvälityksellä
varhaisempitasonäkyyenemmäntaivähemmänselvästimyöhemmässä

24 Vrt.vonDobschütz1936,Vorwort:”Raamatuntulkinnan(Bibelauslegung)historiaonkäsi-
telty 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,ettäreseptiossanäkyymyösRaa-
matunvarhaisempitulkintaperinnejareseptioajanomatintressit.Tällai-
sessatarkastelussa”raamatullisuus”eikoskaanvoitarkoittaajonkinlaista
pitäytymistäpelkkäänRaamattuun.Pikemminkin”raamatullisuus”tar-
koittaasitä,ettähenkilönesittämätnäkemyksetheijastavattavallataitoi-
sellamyösRaamatustalöytyviänäkemyksiä–riippumattasiitä,tiedostiko
henkilöitsetämänheijastuksentaiei.

Intertekstuaalinenanalyysi

Intertekstuaalisenanalyysintarkoitusonpaikallistaaraamattukytkennät
eli ne tekstikohdat, joissa on Raamatun reseptiota. Tekstissä raamattu-
kytkentävoiollahyvinkinerityyppinenjajoskuskytkennänolemassa-
oloeioleedesyksiselitteinen.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
osoitetaankytkentä johdantolauseilla, raamatunkohtaviitteillä taimuil-
layksiselitteisillätavoilla,esimerkiksi:”Raamatunsananiidenkohtalos-
ta,jotkamiekkaantarttuvat,olitäyttynyt(IMoos.9:6;Matt.26:52;Joh.
ilm.13:10)”.26JoissaintapauksissakytkentääRaamattuuneisuoranaisesti

26 Polin1928,116.
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ilmoiteta,muttasanamuotoonselkeänraamatullinenjasevoiollalai-
nausmerkkiensisällä.EsimerkiksiSuomenluokkasota-kirjassakommen-
toidaanironisestivalokuvaa,jossateloitettujenäärelläolevaupseeriaset-
taamiekkaansapaikoilleen:”Näkyyhänkuvassam.m.eräsvoittajaurho,
jokalieneeantanut’viimeisenvoitelun’eräälleuhrille,pistääkseensitten
’miekkansatuppeen’.”27

Kun kytkentää ei erikseen osoiteta esimerkiksi lainausmerkein, sen
tunnistaminenonvaikeampaa.Peruslähtökohtanavoidaanpitääsitä,et-
täkytkentäpaikallistetaankielellisinperustein.Raamatullisenkieleneri-
tyispiirteetvoivatsynnyttäätekstiinerikoisenvaikutelman,mikätoimii
vihjeenä kytkennän olemassaolosta.28 Esimerkiksi O.W. Kuusisen outo
uhkaus valkoisen vallan hukkumisesta miekkaan (miten miekkaan voi
hukkua?)onselitettävissävainRaamatunvalossa(Matt.26:52).29Raama-
tullisetnimetonhelppotunnistaa:esimerkiksi”SodanMolok”,”Judas-
lohn” tai”Golgatatragedia” sisältävät ilmeisen kytköksen raamatunker-
tomuksiin.30

Epäselvissä tapauksissa voidaan hyödyntää intertekstuaalisuuden
käsitettä.31 Käsite saa tutkijasta riippuen eri merkityksiä, mutta kar-
keastiottaensevoidaanymmärtääkahdella tavalla,suppeassa javäl-
jässämerkityksessä.Kunkirjoittajaluotekstiinsäkytkennänjohonkin
toiseen tekstiin, on kysymys intertekstuaalisuuden suppeasta merki-
tyksestä.Väljämerkitysonkyseessä silloin,kun lukijakytkee tekstin
toiseentekstiinriippumattasiitä,onkojompikumpikirjoittajistaluo-
nuttekstiinsäkytkentäävaiei.Intertekstuaalisuudenväljämerkityson
tutkimuksen lähtökohta, sillä raamattukytkentöjen paikallistaminen
perustuu luonnollisesti siihen, että tutkijahavaitseekytkennänmah-
dollisuuden. Tämä herättää jatkokysymyksiä sekä intertekstuaalisuu-
den suppeassa että väljässä merkityksessä: onko kirjoittaja halunnut
luodakytkennänjaonkojokumuunähnyttaiedesvoinutnähdäteks-
tinkytkennänvalossa?

Intertekstuaalisuuden suppeaa ja väljää merkitystä havainnollistaa
hyvinkohtaMannerheimin23.helmikuuta1918pitämässäniinsanotussa

27 Suomenluokkasota,216.

28 Koivisto1998,30–33.

29 Kuusinen&Sirola1923,57.

30 Esimerkitonotettuseuraavista:Luhtakanta1938,31;Eliel1920,39n.1;Henkipatto1919,203.

31 Aiheestalyhyestijainformatiivisesti:Intertekstuaalisuus(1991).Intertekstuaalisuudensovel-
luksistaeksegetiikassa,ks.esim.Aichele&Phillips1995,Dunderberg1999jaSaukkonen2005,
50–55.
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miekantuppipuheessa.32Mannerheimvannoi,”ettenpanemiekkaanitup-
peen”ennenvoittoaSuomessajaVienanKarjalassa.Sanamuotomuistut-
taasilmiinpistävästiJeesuksenkehotusta”Panemiekkasituppeen”(Matt
26:52,KR1992).Kunkytkentäätarkastellaanintertekstuaalisuudensup-
peassamerkityksessä,onhuomattava,ettäMannerheim–taioikeastaan
puheensuomenkielinenkirjoittaja33–eiolevoinutluodakytkentäämyö-
hempään käännökseen. Intertekstuaalisessa analyysissa onkin tärkeää
verratasanamuotoja juuriniihinkäännöksiin, joitareseptiohetkelläon
ollutsaatavissa.Vuonna1918käytössäolleissakäännöksissäkehotusoli
muodossa”Pistämiekkassiallensa”(KR1776jakäännösehdotus1859)tai
”Pistämiekkasitakaisintuppeen”(käännösehdotus1913).34Vuoden1913
nopeastikäytössäyleistynytkäännöslähestyymiekkavalansanamuotoa,
muttayhdenmukaisuuseiolelainkaanniinsilmiinpistäväkuinKR1992
perusteella voisi ajatella. Myös miekantuppipuheen kokonaisajatuksen
kannaltaolisioutoa,ettäMannerheimolisihalunnutprofiloituaJeesuk-
senkehotuksenrikkojana. Jäljelle jää lähinnäse teoreettinenmahdolli-
suus,ettäkirjoittajaolisihuomaamattamukaillutraamatullistailmausta.
Kytkentöjävoinimittäinsyntyämyöstahattomasti,silläRaamatullaon
ollutvaikutustasuomenkieleenjasuomalaisiinsananlaskuihin.35Edellä
esitetty kielellinen vertailu käytössä olleisiin raamatunkäännöksiin pu-
huukuitenkintätävastaan.

Kunasiaatarkastellaanintertekstuaalisuudenlaajassamerkityksessä,
tilanne on toinen.Vaikka Mannerheimin puheeseen ei olisikaan luotu
raamattukytkentää,kuulijatailukijavoitokinähdäsellaisen.Kytkennän
havaitseminenmahdollistaisiO.W.Kuusisenhengessäeräänlaisenvas-
tatulkinnan,jossaMannerheimkulkisikohtiniidenkohtaloa,jotkaeivät
pistämiekkaansatuppeen.36Eiolekuitenkaanviitteitäsiitä,ettäjokuolisi
havainnut intertekstuaalisen vastatulkinnan mahdollisuuden. Ideologi-
sestikohtanäyttääolleenmyöhemminkinongelmaton,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 PorvarillisenyhteiskunnanvastaisiasosialistisiaraamatuntulkintojaSuomessaesiintyijoen-
nenvuotta1918(esim.Ehrnrooth1992,418–419,445,452–454)ja30-luvullaesimerkiksiPentti
Haanpäänteoksissa(Koivisto1998).
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palasisiihen1941kuuluisassamiekantuppi-päiväkäskyssään.Raamattu-
kytkentäeisiisolekovinkaantodennäköinentaimielekästulkinta.

Joskuspelkästääntutkijannäkemäraamattukytkennänmahdollisuus
saattaa olla huomionarvoinen. Esimerkiksi käy Kaarlo Castrénin kirja
Punaisten hirmutyöt vapaussodan aikana (1926). Kirjansa johdannossa
Castrénkuvaakapinaamaanpetokselliseksijapäättääesityksensä:”Tätä
taustaavastaanjasenmukaanonarvosteltavapunaistenmiekkaantart-
tuminensekäheidänvapaussodanaikainentoimintansayleensäjahei-
däntihutyönsäerittäin.”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 mah-
dollinen,joskaanseeiriitäosoittamaan,ettäCastrénonluonutkytken-
nän.38Metaforaamiekkaantarttumisestasaatetaankäyttäämyössilloin,
kunkirjoittajaeimitenkäänvoiajatellaJeesuksensanaamiekkaantarttu-
jienkohtalosta.LauriPohjanpäärunoilisotarukouksessaan:”Tartuimme
miekkaan/vastahanvainoa,turmaa”.39Valkoisiinkuuluneentulevanpa-
pinajatuseivoiollase,ettävalkoisetmyöshukkuvatmiekkaan.

Castrénintapauksessaraamattukytkennänmahdollisuusonkuitenkin
mielekäs.KirjaolivastineruotsalaiselleHjalmarBrantingille,jokaarvos-
telipunaistentuomioitajakommunisminvastaisiatoimiakohtuuttoman
ankariksi.40 Punaisten”hirmutöitä” kuvaten Castrén puolustaa ankaria
rangaistuksia, joten ajatus punaisten oikeutetusta miekkaan hukkumi-
sestasopiihänenkirjaansa.Raamattukytkennänmahdollisuudennäke-
minenauttoitekstinideologisensanomanjäljille.Castrénintapaustuo
esiinsen,ettäintertekstuaalisessaanalyysissajoudutaantoisinaantyyty-
määnpelkkäänraamattukytkennänmahdollisuuteen.Näinonerityisesti
silloin, kun kysymys on raamatullisten kertomusten ja ajattelumallien
toisinnoista. Esimerkiksi Kristus-hahmon paikallistaminen romaanista
onuseinkiinni lukijasta,41mutta tutkijavoikysyä,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.
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Toisinaan raamattukytkentä paljastuu vasta, kun yksittäinen lausel-
ma ymmärretään osana laajempaa traditiota. Esimerkiksi yksittäisille
sankariuhrilauselmille ei useinkaan ole osoitettavissa täsmällistä läh-
tökohtaa Raamatussa. Kun lauselmia tarkastellaan pohtien sitä, mistä
syystätaistelussakaatuneistapuhutaanuskonnolliseenkulttiinliittyvän
uhriterminologiansanoin,päästäänsankariuhrikäsitystenraamatullisille
juurille–senlisäksi,ettäjuurialöytyymuualtakin.Myösraamatullinen
tyyli voi yllättävällä tavalla yhdistyä muualta tulleeseen ainekseen. Esi-
merkiksieverstiHaraldHjalmarsonuskoi,ettäSuomilähtisotaanluot-
taen ”kirjoittamattomaan, mutta harvoin rikottuun lupaukseen: ‘Auta
itseäsi,niinHerrammeauttaasinua.”42Hjalmarsoninmainitsemalupaus
eioikeastaanolekirjoittamaton:sepohjautuuMarcusTerentiusVarron
sanoihin”dei facientesadiuvant”(DeReRustica 1.1.4). Jumaltenmuut-
tuminen muotoon”Herramme” (”Vår Herre”) on ilmiselvästi raama-
tullista juurta.Tekstivoisaadamyöslaajemminraamatullistaväritystä.
Esimerkiksi Kaarlo Isomäen kirjaansa Henkipattona. Kärsittyä elämää

vapaussotammepäiviltälaatimatpäätössanatmukailevatilmiselvästiva-
lituspsalmeja. Tekstistä on osoitettavissa kytköksiä useisiin yksittäisiin
raamatunkohtiin,muttavoimakkaimmintekstinraamatullisuuteenvai-
kuttaasenläpäiseväpsalmityyli:

 Sinäoletminutpelastanutvoimallisistavihamiehistäni,jotkami-
nuaväkevämmätolivat!
 Ahdistuksessani minä avuksi huusin Sinua, ikuinen Korkeuden
Henki!
 Sinulleminäavuttomuudessaniparuin!
 Annajälleensairaallesielullenirauha,puhdas,ylevärauha!Rikas-
tutaraadeltuhenkeni!
 Otakorviisiminunhuutoni!Annaminullejälleenvaltamyrskyä-
vänitseniyli!
 Hirveässäkuolonyössäniharhaillessaniojensinkätenikorkeuteen
tähtitarhojakohden.Sinätartuitminuunjaveditsyvyydenkuilusta,
petojenkidastaihmeelliseenpelastukseen!
 Käyn tuhatkertoja sielussani läpi elämäni kolkon ja karun erä-
maan.Kärsinsamattuskatniitäkerratessani.Elänkauhistavathetket
uudelleen!
 Ihmisetovatminullekäyneetvieraiksi.

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

Reseptio-javaikutushistoriallinenanalyysi

Reseptiohistoriallisessaanalyysissatutkitaan,onkoraamattukytkennöillä
ideologistamerkitystäkirjoittajantekstissäjajoson,millaisenmerkityk-
sen kukin kytkentä saa. Raja intertekstuaalisen ja reseptiohistoriallisen
analyysinvälilläonliukuva.Castrénintekstinintertekstuaalisessaanalyy-
sissajouduttiinjopohtimaansitä,mitenmahdollinenraamattukytkentä
istuukirjoittajanideologiaan.Intertekstuaalisenjareseptiohistoriallisen
analyysin ero on kuitenkin tavoitteessa. Intertekstuaalisessa analyysissa
perehdytäänideologiaanvainsiinämäärinkuinseonvälttämätöntäraa-
mattukytkennän 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,kunraamatullinenilmausontullutkiinteäksiosaksiyleiskieltäei-
käsenraamatullistaalkuperääenääajatella.Toisaaltatällaisillakinilmai-
suilla saattaa olla ideologinen painotuksensa. Esimerkiksi Raamatusta
peräisinoleva”esivalta”onmuuttunutyleiskieliseksi,joskinylätyyliseksi
käsitteeksi.Seonkuitenkinsäilyttänytmoraalisenluonteensajasilläpe-
rustellaanyleensäalistumisvaatimusta.Näin”esivalta”useinheijastelee
raamatullisiajuuriaanriippumattasiitä,onkokäsitteenkäyttäjätietoinen
näistäjuuristavaiei.

Reseptiohistoriallisessa analyysissa voidaan hyödyntää Kari Syree-
ninkolmenmaailmanmallia.Senmukaantekstinymmärtämisessäon
huomioitava(1)tekstimaailma,(2)historiallinenmaailmaja(3)ideolo-
ginenmaailma.44SyreenionlaatinutmallinsaRaamatuntekstientutki-

43 Isomäki1920,140–141.

44 Syreeni1995,44–47ja1999.Mallinlyhytesittelypsykologiseeneksegeesiinsovellettuna:Me-
renlahti2005,392–394.SyreeninmalliperustuuhuomattaviltaosinPeterL.BergerinjaTho-
masLuckmannintiedonsosiologiaan(Berger&Luckmann2004[alkuteos1966]).
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mistavarten.SitävoidaankuitenkinsoveltaamyösRaamattuakäyttävän
jatulkitsevantekstinanalyysissa.(1)Tekstimaailmaonsekirjoitus,jossa
raamattukytkentäesiintyy.Tekstikonteksti luotietynasiayhteyden, jon-
kavalossakytkentääontarkasteltava.Samallaonsyytäkatsoamyösitse
kytkennänmuotoa:onkokirjoittajaluonutkytkennäntietoisestijaonko
kytkennänolemassaololukijalleyksiselitteinen?Edelleenvoidaankatsoa,
onkotekstissämuitasamankaltaisiakytkentöjäRaamattuuntaimuihin
teksteihin.Puhtaastitekstimaailmaankeskittymineneikuitenkaanriitä,
sillätekstiteiväteläirrallaanympäröivästätodellisuudesta.Niidensynty
onsidoksissakirjoitusajan(2)historialliseenmaailmaan.Tekstinymmär-
tämisenkannaltaonhuomioitavanehistoriallisettapahtumat,aatteetja
eri asioista tehdyt tulkinnat, joilla on merkitystä kirjoittajalle. Tärkeää
onhuomioidase,mitenRaamattuataitekstissäolevaaraamatunkohtaa
on kirjoitusaikana tulkittu. Tulkinnat tulevat esiin aikakauden muissa
kirjoituksissajahistoriantutkimuksessa.Tekstimaailmanjahistoriallisen
maailmanavullaonmahdollistaymmärtääraamattukytkennäntaustal-
la olevaa (3) ideologista maailmaa ja sitä kautta myös kytkennän yhtä
taiuseampaa ideologista tarkoitusta.Hengellisessäkirjallisuudessa raa-
mattukytkennöilläonuseinhartaudellinenfunktio.Kirjoittajavoimyös
vilpittömästikoettaaselvittääRaamatunkantaa johonkinasiaantai ta-
voitellaraamattutyylintuomiaesteettisiäarvoja.Näidenohellataisijasta
Raamatullaonuseinvallankäyttöönliittyväfunktio,mikäonseurausta
Raamatunarvovaltaisestaasemastamonissayhteiskunnissa.

KirjoittajavoiRaamatunavullaoikeuttaataituomitatiettyjäasioita
japyrkiänäinideologisestivaikuttamaanlukijoihinsa.Raamattukytken-
nöillävoidaanmyösyleisestiluodatekstillearvovaltainentaijopajuma-
lallinen sävy. Toisaalta raamattukytkennöillä voidaan myös vastustaa
vallankäyttöä, erityisesti Raamattuun perustuvaa vallankäyttöä. Näin
vallanpitäjiävastustetaanheidänomallaaseellaan,usein ironisesti.Esi-
merkiksi edellä mainittu Suomen luokkasota -teoksen selitys miekkaa
tuppeenlaittavastateloittajastaonvalkoisenSuomenironistakritiikkiä.
Raamatunpaikka-jahenkilönimiinliittyyvahvojajayleisestitunnettuja
mielleyhtymiä.Niidenavullakirjoittajanonhelppoilmaistaideologinen
kantansa.EsimerkiksiteloituspaikankutsuminenGolgataksiosoittaa,että
kirjoittajanmielestäpaikallateloitetutovatyhtäsyyttömiäkuinJeesus.45
Jos jokuhenkilönimetään Juudakseksi,hänenpetturuutensavakavuus
onilmeinen.46 

45 Esim.Hytönen1918,172;Valli1922,18,35,40,41,59.

46 Esim.Henkipatto1919,82.
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Vaikutushistoriallinenanalyysikohdistuutapauksestariippuenteksti-
maailmaan,ideologiseenmaailmaantaihistorialliseenmaailmaan.Teks-
timaailmanosaltakysytäänRaamatunesteettisiävaikutuksia,esimerkiksi
tekstintyylipiirteisiin.Ideologisenmaailmanosaltapyritäänosoittamaan,
missämäärinraamattukytkennänideologiaonperäisinRaamatustaeikä
Raamatun käyttäjältä. Historiallisen maailman osalta kysytään, miten
Raamattuonreseptionvälityksellävaikuttanutympäröivääntodellisuu-
teen.Eioleyksiselitteistä,mitäRaamatullatässätarkoitetaan.Kutenedel-
lätodettiin,reseptiohistoriallisestanäkökulmastavaintekstinjalukijan
yhteinenpanossynnyttäämerkityksen.Missämielessäsiisvoidaanpuhua
Raamatunvaikutuksesta?RäisänenkatsooRaamatunvaikuttavansilloin,
kunjokintulkinta(”reading”)ontulkitsijantilanteessauskottava(”plau-
sible”).HännostaaesimerkiksiOrigeneen, jokakastroi itsensäkohdan
Matt.19:12perusteella.RäisäsenmukaanOrigeneentulkintaeiollutaivan
epäuskottavajasiksiRaamatunvaikutustatässätilanteessavoidaanpitää
merkittävänä.Sensijaanoppimaallisenjahengellisenvallanerottelusta
ei ole uskottava seuraus perusteena käytetystä tekstistä itsestään (”text
itself”)(Luuk.22:38).47

Josvaikutustaarvioidaansillä,mikälukijantilanteessaonuskottavaa,
joudutaantarkastelemaanlukijantilannettajasiirrytääntakaisinresep-
tiohistoriaan.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.Tekstinitsensäkantamamerkitysonkuiten-
kinhankalakäsite,silläsiinäkinonlopultakysymysreseptiosta–tutkijan
tekemästätulkinnasta.Mikäsiisohjaatutkijantulkintaaniin,ettäsevoi-
daanerottaamuustareseptiostajamääritelläRaamatunvaikutukseksi?

Luzin mukaan Raamatun vaikutuksesta voidaan puhua silloin, kun
tulkinnalla on suhde alkuperäiseen, historiallis-kriittisesti määriteltyyn
merkitykseen.Häntarkentaa,ettäalkuperäinenmerkityseitarkoitayk-
sittäisen raamatunkohdan merkitystä, vaan koko Raamatun sanoman
keskusta.Tämänlisäksi tulkinnantuleeedistäärakkautta,mikänousee
keskeiseksi kriteeriksi.48 Koko Raamatun huomioiminen on sikäli pe-
rusteltua,ettäraamatuntekstinlukijatovatymmärtäneetlukevansayh-
täkokonaistateosta.Tämäonkuitenkinreseptiohistoriallinenkysymys.

47 Räisänen2001,271.

48 Luz1994,70–74.Martin2006,165–169.
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YhtäkäänRaamatunkirjaaeiolealunperinkirjoitettuRaamatunkirjak-
si. Kaanon, Raamatun kirjojen kokoelma on vakiintunut myöhemmin
ja näin ollen Raamatun kokonaisuuden huomioiminen on itse asiassa
tulkintatraditiota,eitekstinalkuperäinentulkintakonteksti.Luzinnäke-
mystävoikritisoida siitäkin syystä, ettäRaamatunsanomankeskuson
varsinepämääräinentulkinnallinenseikkajasiisreseptioonliittyväasia.49
Siksiseeiolevaikutushistoriallisessaanalyysissakovinkaanhyödyllinen.
RakkauspuolestaanliittyyLuzillatekstienmoderninsoveltamisenohje-
nuoraksi:tekstejäontulkittavaniin,ettätulkintaoneettisestikestävää.
Tämäkinseikkakuuluureseptionalaaneikäautaerottamaanreseptiota
javaikutusta.

Eettinen painotus on kuitenkin toisella tavoin merkittävä. Tekstin
merkitys ei nimittäin synny vain tekstin ja sen lukijan vuorovaikutuk-
sessa.Myöstekstinkirjoittajaansaitseetullahuomioiduksi.Tutkijanon
kuunneltava,mitäkirjoittajahaluaasanoa–myössilloin,kunseeivas-
taatutkijanomiaarvostuksia.Tässävoisipuhuajopakultaisensäännön
soveltamisesta(Matt.7:12;Luuk.6:31):jostahdotihmistenlukevanteks-
tejäsiniin,ettäheetsivätsinunajatustasi,luesamoinmuidentekstejä.50
Tekstiinkiteytyy jotainsiitä,mitäkirjoittajahaluaasanoa.Osasiitäon
ilmeistä,osapaljastuuvasta,kunkirjoittajan jahänentilanteensahuo-
mioidaan,osaehkäjääpimentoon.Raamatunvaikutuksenjareseption
erotteluperustuukirjoittajanviestin–sellaisenakuintutkijasenrekonst-
ruoi–jalukijoidentulkintojenvertaamiseen.

Raamatunkirjoittajienviestiäeiainaolekovinhelppoajäljittää.His-
toriallis-kriittineneksegetiikkaonosoittanut,ettämonettekstiteivätole
yhdenkirjoittajanlaatimiavaanniilläsaattaaollatakanaanhyvinkinmo-
nivaiheinensyntyhistoria.Vaikutushistoriallisenanalyysinlähtökohdaksi
onotettavatekstinviimeisinmuoto–juurisiihenhänreseptiokohdistuu.
Varhaisempisyntyhistoriaeikuitenkaanolemerkityksetön,silläsentun-
teminenauttaaymmärtämäänviimeisimmänkirjoittajan(tai toimitta-
jan)intentioitahänenmuotoillessaantekstiä.Toinenkirjoittajanviestin
rekonstruoimiseenliittyväongelmaonse,ettärekonstruktiotaonusein
mahdotontaosoittaatäysinvarmaksi.Osaksitämäjohtuusiitä,ettäkir-
joittajasta henkilönä on vaikea tietää mitään muuta kuin se, mitä hän
onkirjoittanut.Toiseksijotkuttekstilajit,erityisestirunousjavertaukset,

49 SamallatavoinLuomanenjaHakola(2006,620–621)arvioivatkanonistakritiikkiä.Luz(1994,
71n.34)irtisanoutuukanonisestakritiikistäjakorostaa,ettähäntarkoittaatulkitsijankäsitys-
täasiasta.Tällainenkinkriteerionkuitenkinerittäinepämääräinen.

50 Vrt.Syreeni1995,15jaMerenlahti&Thurén2004,104.
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ovat jo lähtökohdissaanmonimerkityksisiä.Tekstien syntyhistoriallisen
tilanteen oivaltaminen ja asiayhteyden tarkkailu rajoittavat kuitenkin
merkitysvaihtoehtojaratkaisevasti.51Raamatunkirjoittajienviestieikos-
kaansiirryreseptioonsellaisenaan.Osavoijäädäniinpiiloon,etteiresep-
tiossaedeshuomatasitä.LisäksireseptioonuseintapahtunutRaamatun
tekstinsyntyhistoriallisestatilanteestapoikkeavassaympäristössä,jolloin
kirjoittajanviestistäonpakostakinkarsiutunutelementtejä.Vaikutushis-
toriallisessa analyysissä ei usein olekaan mielekästä kysyä, vaikuttaako
Raamattureseptiossavaiei,vaanmissämäärinreseptiokantaaRaamatun
kirjoittajiltaperäisinoleviaelementtejä.

Raamatun vaikutus voidaan hahmottaa kolmessa kategoriassa. En-
simmäisessä kategoriassa Raamatulla ei näytä olevan vaikutusta. Raa-
matullinen sanamuoto kantaa uutta sisältöä eikä edes muodollisella
liittymisellä Raamattuun ole mitään merkitystä. Kirjoittaja esimerkiksi
käyttäähuomaamattaanraamatullistakieltätäysinuudessamerkitykses-
säeivätkä lukijat/kuulijatkaanolekiinnittäneet siihenhuomiota(sikäli
kuinvastaanottajienreaktioitavoitodentaa).Toiseenkategoriaankuuluu
Raamatun legitimoiva vaikutus. Tällöin Raamatun avulla puolustetaan
toimiataitapahtumia,jotkatapahtuisivatmyösilmanRaamattua.Toisin
sanoenRaamattuoikeuttaaasioita,joidenvarsinaisetsyytovatmuualla.
Tämäonvarsintavallista.Legitimoivallavaikutuksellaonkuitenkinmer-
kitystäsikäli,ettäseantaauskonnollisen,moraalisentaipsykologisenval-
miudenhyväksyäjoitakinasioitajatoimianiidenpuolesta.52Itseasiassa
Raamatunarvovaltaannojaaminenonvoinutollahyvinkintärkeää,jotta
jokinmuillaperusteillaomaksuttuideologinennäkemysonsaanutkonk-
reettisenseurauksenhistoriallisessamaailmassa.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 lu-
vussakäyilmi,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,kunus-
konnollinen taipalsaarelaismies osallistui oman pitäjän miesten ampu-
miseenvedotenesivallanasemaan?Jonkunmuunkohdallavoisiselvem-
minpuhualegitimoivastavaikutuksesta.Tällaisessapohdinnassaonkyse
siitä,mikäosuusRaamatullaolimuidenideologistentekijöidenrinnalla.
Muttaonmyösmahdollistakysyä,mikäRaamatustavaikuttijamikäei.
Tähänvastatessakiinnitetäänhuomiosiihen,mitäRaamatunkohtia ja
teemojareseptiossaenitenvälittyi.Tämäntutkimuksenperusteellaniitä
olivatapokalyptiikka,esivaltaopetus,talioperiaatejaJeesukseenliittyvät
uhrikäsitykset.

Reseptio-javaikutushistorianteologinenrelevanssi

Eksegetiikan historiallista paradigmaa on arvosteltu siitä, että se jättää
Raamatuntekstinomansyntyaikansavangiksi.Tämänajattelunmukaan
modernilukijaeivoikokeatekstiämerkitykselliseksiomassaajassaan.Ar-
vostelueiolevaillaperääjaseonsaanutpuoltajiamyöshistoriallis-kriit-
tiseneksegetiikanharjoittajilta,esimerkiksiUlrichLuzilta,kutenedellä
on käynyt ilmi. Toisaalta on teologisesti vaikea ajatella, että Raamatun
tekstiensyntyhistoriallinenkonteksti,”alkuperäinen”merkitysjatekstien
kuvaamientapahtumienhistoriallisuusolisivatvaillamielenkiintoa.Ky-
symyshistoriallisesta totuudestaon joRaamatussaeikä semilloinkaan
ole ollut merkityksetön kristinuskossa.53 Ranskalainen historioitsija ja
historianfilosofiMarcBlochjopatoteaa:”Kristinuskoonhistorioitsijoi-
denuskonto.”54DaleB.Martintoteaa,ettäedelläesitettyajatushistorial-
lis-kriittisen raamatuntutkimuksen teologisesta oikeutuksesta perustuu
”historian”kahteenerimerkitykseen.Hänottaaesimerkinkristologiasta.
MartininmukaanKristukseninkarnaatiotapidetäänkyllähistoriallisena
tapahtumana, mutta ei siinä mielessä, että se voitaisiin historiantutki-
muksenkeinoinosoittaa todeksi taiepätodeksi.55Martiniavastaanvoi-
daankuitenkinhuomauttaa,ettäinkarnaationhistoriallisuuskinkyseen-
alaistuisi, 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 Raa-
mattuasenmyöhemmissäkäyttökonteksteissa.Tällaisentarkastelutavan
hyötyonsiinä,ettäseavaanäkymänRaamatunjatkuvaanmerkitykseen
historiassa.Toisaaltatällainennäkökulmaottaamyösperinteisenhisto-
riallis-kriittiseneksegetiikanvakavasti.Vaikutushistoriallinenanalyysihan
lepääsenpäällä,mitätekstistävoidaanhistoriallis-kriittisentutkimuksen
keinoinsanoa.Teologisestanäkökulmastavoidaankuitenkinkysyä,jääkö
Raamatunteksti lopultamyösreseptio- javaikutushistoriallisessaekse-
getiikassamenneisyydenvangiksi.Eiköliikkumatilaoleainoastaanlaa-
jentunut tekstin syntyhistoriallisesta kontekstista reseptiohistorialliseen
kontekstiin?Näintietyssämielessäonkin.Reseptio-javaikutushistorian
tehtävä on ainoastaan deskriptiivinen, kuvata Raamatun reseptiota ja
vaikutusta.

Deskriptiivinentyöskentelytuottaakuitenkinteologisestimerkittävän
havainnon:Raamatuntekstinmerkitysonainasidoksissakunkinaikakau-
denjakulttuurinhistorialliseenkontekstiin.Raamatunsyntykontekstista
onkiteytynytjotakintekstiksijatätäsyntykontekstiavoidaantarkentaa
historiallis-kriittisentutkimuksenkeinoin.Myöhemmällelukijallekaikki
tekstinsisältämätmerkitykseteivätolerelevanttejaeikähänuseinedes
olekaikistaniistätietoinen.Toisaaltalukijaantaaomastakontekstistaan
käsintekstillemerkityksiä,joitasiinäeiaiemminolisivoitunähdä.Näin
Raamatun tekstien merkitys ikään kuin rikastuu ajan kuluessa. Björn
Vikströminmukaantämäeioleongelmavaanvälttämättömyys:”Jokai-
nentulkitsijaantaaosuutensareseptiohistoriaanjaonsitentraditionvä-
littäjä.Muttatraditionvälittäjinämeidäneitulesuuntautuasiihen,että
hoidammereliikkejä–toisinsanoenarkistoimmejotakinkuolleitajään-
teitäsellaisesta,jokaonkerranolluttäynnäelämää–vaanettäpidämme
tekstitelävinäjatkuvassadynaamisessatulkintaprosessissa.”56Onselvää,
että tätätaustaavastenonvaikeapuhuaRaamatunsanomastataiRaa-
matunnäkemyksestäjonkinlaisenamuuttumattomanatotuutena.Vaikka
Raamattupysyykinsamana,57sensanomastatehdytsovelluksetmuuttu-

56 Vikström2005,124.

57 Väitepäteetokivainyleisellätasolla.TekstikritiikintulostenseurauksenaRaamatuntekstiyk-
sityiskohdissaanmuuttuu.MyöskäsitysRaamatunkaanoninlaajuudestaonvaihdellut,mikä
niinsanottujenVT:napokryfikirjojenosaltaontunnettua.Vähemmäntunnettuaonse,että
ensimmäisessäsuomalaisessakirkkoraamatussa(1642)Heprealaiskirje,JaakobinjaJuudaan
kirjeetsekäJohanneksenIlmestysonLutherinratkaisujenmukaisestirajattukaanoninulko-
puolelleUudentestamentinapokryfikirjoiksi(Kiilunen2008,59;Pottonen2008,78–79).
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vat.Käytännössätämätarkoittaasitä,ettäkäsitysRaamatustakristillisen
opin normina vaatii tarkennuksen: Raamattu on normi siinä mielessä
kuinkukinaikajakukinlukijaymmärtääsensanoman.

Kunoivalletaan,mitenratkaisevastilukijavaikuttaatekstinmerkityk-
sen syntyyn, on mahdotonta kätkeytyä Raamatun auktoriteetin taakse
kuinAadamlehvästöön.Lukijanonkannettavavastuunsa,sillähänaina
valikoi japainottaaRaamatusta joitakinpuolia samalla,kuntoiset jää-
vätvähemmälle.Lukijanvarassaonmyösse,mitenhänjäsentäätodelli-
suuttaRaamatunavulla.Kaikellatälläonuseinmyösvaikutustamuihin
ihmisiin. Kysymys on siis lukijan etiikasta: mitä arvoja, ideologioita ja
uskonnollisia näkemyksiä hän edistää Raamatun avulla?58 Tätä ei pidä
ymmärtääniin,ettäRaamattuolisivainlukijansapuhetorvi.Myösteks-
tilläonoma,välttämätönosuutensamerkityksensynnyssä.Merkitysei
kuitenkaanvälityyksisuuntaisestiRaamatustavaansesyntyy lukijan ja
tekstin kohtaamisessa. Teologisesti tämä tarkoittaa luopumista Raama-
tunmuuttumattomastatotuudestajaelävänsananlöytymistä.

Tämä tutkimus näyttää sen, miten Raamattu oli elävää sanaa sisäl-
lissotaan liittyvässä ideologisessa keskustelussa. Raamattu oli elävä sen
käyttäjienantamillaehdoillajaheidänlähtökohdistaan.Poliittis-ideolo-
gisten vakaumusten lisäksi heidän raamatunkäyttöään sääteli myös se,
mitenheolivatoppineetymmärtämäänkäyttämiäänraamatunkohtiaja
Raamatunluonnettayleensäkin.

KirkonjaMarxinvälissä.
RaamattuSuomessa1900-luvunalussa

TaipalsaarellaoliAarniVoipionensimmäinenpapinvirka.Hänetolivihit-
typapiksiSavonlinnassa11.kesäkuuta1918.Pappisvihkimyksenjälkeisillä
kahveillapiispaOttoImmanuelCollianderneuvoiuusiapappeja:”Hyvät
veljet,koettakaanytunohtaakaikki,mitäteilleonopetettuHelsingissä,
jalukekaatästälähtienvainRaamattua.”59Muodollisestakunnioituksesta
Voipio piti suunsa kiinni, mutta hän edusti toista sukupolvea ja toista
teologistanäkemystä.Voipion jaCollianderinnäkemyksiin tiivistyipa-
pistossa1900-luvunalussavallinneidenraamattunäkemystenero.Kirkol-

58 Raamatuntulkinnanetiikasta,esim.Patte1995.Lukijankäsissäonlopultamyösse,mitenhän
eettisestiarvioiRaamattua.Raamatuneettisestäkritiikistä:Räisänen2000aja2001a.

59 Voipio1960,108.
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linenraamattukäsityseiollutyksijayhtenäinensuure.MuttaRaamattu
eiollutvainpappienRaamattu.Senjälkeen,kunreformaatioantoiRaa-
matunkansankäteen,papistollaeiollutenääraamatuntulkinnanmono-
polia.KansalukiRaamattuaomastanäkökulmastaaneikäseainaollutse
näkökulma,jotakirkkotarjosi.60Tämänäkökulmaeroolitullutkaikille
ilmeiseksiviimeistäänsenjälkeen,kunsosialismisaapuijahaastoi–kai-
kenmuunlisäksi–myösraamatuntulkinnan.Muttahaastajiaolinoussut
joporvarillistenliberaalienkinjoukosta.

PerusteellinenkuvaRaamatunasemastaSuomessaautonomianajan
lopussajaitsenäisyydenalkuvuosikymmeninävaatisiomanreseptiohis-
toriallisentutkimuksensa.Tämäntutkimuksentaustaksiriittääkuitenkin
yleisempikatsaus.Sealkaateologiennäkemyksistä, jotkakirkonkautta
asettivateräänlaisenlähtökohdan.Tästäedetäänhaastajiennäkemyksiin
jalopultatarkastellaanmuutamanesimerkinkauttaniitämielikuvia,joi-
taRaamattuunsisällissodanideologisessakamppailussaliitettiin.Samal-
lasiirrytäänulosteologienjapuolueideologienmaailmasta.

Biblisismistäkohtihistoriantajua

1900-luvun alkaessa kirkon virallisissa äänenpainoissa kuului voimak-
kaastiniinsanottubeckiläinenbiblisismi.Kaksikirkonneljästäpiispasta
edusti leimallisesti beckiläisyyttä: arkkipiispa Gustaf Johansson jaVoi-
pionpapiksivihkinytColliander.SekäJohanssonettäCollianderolivat
suorittaneetopintojaSaksassa,edellinenTübingenissäitsesuuntauksen
oppi-isän Johann Tobias Beckin johdolla. Colliander puolestaan kulki
suoraviivaisemminjajyrkemminoppi-isänsäjäljissä.61Beckinteologias-
saoikeallaraamattunäkemykselläolikorostettumerkitys.62Hänenmu-
kaansaJumalanilmoitusymmärrettiinvainjaainoastaanRaamatunpe-
rusteella.MitäänmuutakauttaJumalastataihänentahdostaaneivoitu
saadatietoa.Näkemysolisikälijyrkkä,ettäkristinuskossaontavallises-
titunnustettumyösniinsanottuyleinenilmoitus.Näintekimyös1893
hyväksyttyja1920-luvullekäytössäollutluterilaisenkirkonkristinoppi:
”Jumalaonilmoittanutitsensäluomisentöissä,kansojenjohdatuksessa
jaomassatunnossamme,muttaerittäinkinpyhässäraamatussajaPojas-

60 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.
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saan,JeesuksessaKristuksessa,jokaonJumalanolennontäydellinenilmes-
tys”.63Selvääkuitenkinoli,ettäbeckiläisessäteologiassaRaamatunasema
korostuijaseneräsilmentymäoliCollianderinneuvouusillepapeille.

Beckiläisyyden jyrkkä pitäytyminen Raamattuun oli myös herme-
neuttisessa kysymyksenasettelussa jyrkkää. Raamatun ymmärtäminen
saiperustuavainjaainoastaanRaamattuun.Kysymysinhimillisenym-
märtämisenvaikutuksestaraamatuntulkinnassaohitettiintaioikeammin
torjuttiin. Raamattua ei saanut sekoittaa inhimilliseen viisauteen. Edes
kirkontraditiotaitunnustuseisaanutnoustahermeneuttisenprosessin
taustaksi.Beckajatteli,ettäRaamatussavaikuttiJumalanHenki javain
HengenvaikuttamanaihminenymmärsiRaamattuaoikein.Jokainenyk-
sittäinenraamatunkohtaolijonkinraamatullisenteemanosa.Raamattua
olisiisselitettäväRaamatulla–javainRaamatulla.Tämäeikuitenkaan
tarkoittanutyksittäisen raamatunkohdan tekstikontekstia vaan temaat-
tista,teologisempaakokonaisuutta.Tällaisiatemaattisiakokonaisuuksia
beckiläisetarvelivatlöytyvänpelkälläRaamatunlukemisella.

KäytännössäRaamatunulkopuolisentulkintahorisontintorjuminen
johti hyvin pitkälle totuttuun ja perinteiseen kristinuskontulkintaan.
Raamattualuettiin–vaikkasitäeitunnustettu–omanajanjakirkollisen
perinteensilmälasienläpi.Näinbeckiläinenbiblisismisaikonservatiivi-
sensävyn.Toisaaltaomantulkintataustankiistäminensaattoiyksittäisis-
sätapauksissajohtaavarsinvilleihintulkintoihin,joistapiispaColliande-
riltalöytyikirkkaitaesimerkkejä.KaleviToiviainenarvioi,ettäColliander
biblisistiseen tapaan eristi ”yksityisen raamatunlauseen historiallisesta
yhteydestäänjakäyttisitänäennäisenraamatullisesti,muttatodellisuu-
dessasensisällöstäpoiketen”.64Reseptio-javaikutushistoriallisestanäkö-
kulmastatätäeitosinvielävoipitäämitenkäänerityislaatuisenapiirtee-
nä.ToisessaajassajakulttuurissakirjoitetunRaamatuntekstiäeikoskaan
voida soveltaa niin, ettei sitä irroteta historiallisesta asiayhteydestään.
Hermeneuttisessaratkaisussaanbeckiläinenbiblisismiolikuitenkineri-
tyisensokeatulkinnanosuudelle–japäästisitentulkinnallisenelemen-
tinkritiikittömästivalloilleen.Beckiläisetkylläesiintyivätraamatullisina,
heitä jopakutsuttiintoisinaan”raamatullisensuuntauksen”edustajiksi,
muttatämäonymmärrettäväteologiseksitaiideologiseksiväitteeksi.To-
siasiassaheolivatomanaikansajaymmärryshorisonttinsavarassasiinä
missäkaikkimuutkin.

63 SuomenEvankelis-LutherisenKirkonKatekismus27(3§).

64 Toiviainen2005,184;vrt.myösesim.231ja270.
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Tuskin yllättää, että Colliander vastusti tuolloin yliopistoteologian
kauttapapistonpiiriinkinlevinnyttähistoriallis-kriittistäraamatuntutki-
musta.65 Juurihistoriallis-kriittisen tutkimuksenkauttahermeneuttisen
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
eksegeetitpitivätetäisyyttäniinsanottuunuskonnonhistorialliseenkou-
luun,jokaolivalmisnäkemäänRaamatussamuistauskonnoistatulleita
vaikutteita.Vaikutteidennäkemistäpidettiinkristinuskonerityislaadun
kyseenalaistamiselta.VanhantestamentineksegetiikanprofessoriArthur
Hjelt jahänen seuraajansaAnttiFilemonPuukkoolivat tässäkeskeisiä
vaikuttajia. He katsoivat, ettei historiallis-kriittinen raamatuntutkimus
oikeinymmärrettynäuhannutkirkonuskoa.KunHjeltkommentoiSak-
sassa kuohunutta uskonnonhistoriallista Babel-Bibel-kiistaa, johon itse
Saksankeisarikinoliottanutosaa,hänottiselvästietäisyyttäradikaalei-
hinjohtopäätöksiin.66Suomalaiseksegeettienkannanotoissaolimukana
myösaimoannospuhdastakirkollistavarovaisuutta,mikäkäyilmiAarni
Voipionjatko-opintosuunnitelmistakin.Voipiopäättialoittaatutkimuk-
senvarhaiskristillisenetiikanalalta–hännäethalusivälttääkristilliseen
oppiinliittyviäkysymyksiäniidentulenarkuudentakia.67

Uskonnonhistoriallinen tutkimus rantautuikuitenkinSuomeenvii-
meistäänRafaelGyllenberginhahmossa.Gyllenberginväitöskirjapoiki
kantelunPorvoontuomiokapituliin,muttakantelueikoskaanjohtanut
viralliseenkäsittelyyn.Historiallis-kriittinenraamatuntutkimusolitullut
jäädäkseen.Beckiläinenbiblisismisensijaankuihtuiitsenäisyydenalku-
puolellapois.Raamattunäkemystenmuutosolikytköksissäyleisempään
teologisenilmapiirinmuutokseen.Avautuminenyhteiskunnallisiinkysy-
myksiinjaaiempaaaktiivisempioteolinuoremmallepapistolleominaista
joautonomianajanlopulla.68Tämämyöslähensikirkkoaporvarilliseen
liberalismiin,jonkakirkko-jauskontokritiikkiolijoitsenäistymisenalla
alkanutvaimentuajajokakäytännössäloppuisisällissotaan.Olihanso-

65 Toiviainen2005,178–180.Seuraavaesityshistoriallis-kriittisenraamatuntutkimuksenvarhais-
vaiheistaSuomessaperustuuMurtorinteen(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.Aiemminkirk-
koonjauskontoonkriittisestisuhtautuneidenliberaalienmuutostakuvaa
L.Onervanlausunto,jonkamukaansotaavasisilmäthavaitsemaanmiten
kansavielätarvitsi”kirkonterveellistäalkeiskoulua”.69Jakansamyöskävi
tätä”alkeiskoulua”.Käytännöllisestikatsoenkaikkisuomalaisettutustui-
vatRaamattuuntavallataitoisellarippikoulussajajumalanpalveluksissa,
muttaRaamattuuntutustuminensävyttyikirkollisellatulkintaperinteel-
lämyöskoulussajaitsenäisessälukemisessa.Kirkollaeikuitenkaanollut
enää monopolia. Raamatunlukijan kirkolliseen ymmärryshorisonttiin
olisosialisminhahmossaastunuthaastaja.

SosialistinenRaamattu

Uskonto-jakirkkokritiikkijäisodanjälkeenenimmäkseensosialisteille,
joillaolisiihenvahvatideologisetperusteet.JussiPikkusaarioneritellyt
kritiikistä neljä ulottuvuutta: antiklerikaarisuus, antikristillisyys, natu-
ralismi javaatimusyhteiskunnallisestakatsomuksenvapaudesta.70Sikäli
kunRaamattutuleePikkusaarenkuvauksessaesiin,senäyttääkytkeyty-
neenkristillisenopinkritiikkiin.Raamattuaeimitenkäänohjelmallises-
tierotettuopista,muttakritiikinpainopisteonselvästi jälkimmäisessä.
Oppisaatettiinesittäänuijana,jokasaarnatuolissavarjostipapinjärkeä
ja–Raamattua.71Tämätarkoittiperinteisellekirkonopetuksellevaihto-
ehtoista tapaa ymmärtää Raamattua. Siinä on tiettyä analogiaa kirkol-
liseen keskusteluun historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksesta, joka
perinteellisemmin ajattelevien mielestä uhkasi totuttuja opillisia näke-
myksiä.Kirkollisissalausunnoissaesiintyikinpelkoasiitä,ettäkeskustelu
historiallis-kriittiseneksegetiikantutkimustuloksistaeijäisivainkirkon
teologienkeskuuteen,vaanleviäisikirkon-jauskonnonvastaiseenpropa-
gandaan.72Näinkävikin.Kirkkainosoitustästäolisaksalaisensosialisti-
senteoreetikonKarlKautskynkirjaKristinuskonalkuperä,jokajulkaistiin
suomeksi1909.Kautskyolikeskeinen ideologinenvaikuttajasuomalai-
sessasosialismissaennensisällissotaa.73

69 Helsingin sanomat 19.5.1918 (”Ihanteet ja todellisuus”).Asenteidenmuutoksista:Kena1979,
65–73.

70 Pikkusaari1998,95–126.

71 Pikkusaari1998,106.

72 Peltonen1992,40,42,44

73 Rinta-Tassi1986,19.
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Kautskyperustitutkimuksensamarxilaiseenhistoriakäsitykseen,jon-
kahänkatsoitakaavanobjektiivisuuden.Hänkiinnittipaljonhuomio-
taantiikinyhteiskunnantaloudellisiinolosuhteisiin,muttaottisamalla
huomioon myös eksegeettisen tutkimuksen.74 Kautsky torjui sen käsi-
tyksen, että historiaa olisi tarkasteltava ensi sijassa poikkeusyksilöiden
–esimerkiksiJeesuksen–vaikutuksenkautta.Eksegeettisiintutkimuksiin
vedoten hän väitti, ettei Raamatun perusteella Jeesuksesta voida tietää
paljoakaan.Sensijaanyhteiskunnallisetjataloudellisetolosuhteetauttoi-
vathänenmielestäännäkemään,mitenjamiksivarhaiskristittyjenkuva
Jeesuksestamuodostuisellaiseksikuinsemuodostui.Kautskyhalusikin
tarkastellakristinuskonkehitystäsellaisenakuinseavautuuerilähteitten,
myösRaamatunvalossa.Historiallis-kriittistätutkimustasoveltaenhän
löysiRaamatustaeriikäistäainesta,joidenhänkatsoiilmentävänkristin-
uskonerikehitystasoja.

KautskytaustoittaakristinuskonsyntyäesittelemälläRoomankeisa-
riajanyhteiskunnanjajuutalaisuudenkehityksen.Vastanäidenlaajojen
taustalukujenjälkeenhänryhtyytarkastelemaankristinuskoa,jokahänen
mukaansa syntyi kaupunkiproletariaatin keskuudessa. Alkukristillinen
seurakuntatunsiluokkavihaajaryhmittyiyhteisössäänkommunistisesti.
Jeesusolikapinallinen,jokasosiaalisenamessiaanavetosimyöspakanoi-
hin.Muttapakanamaailmaanlevitessäänkristinuskoryhtyimyöstavoit-
telemaanvalanpitäjiensuosiotajaalkukristillinenkommunismitaantui.
Lopultakirkkomuuttuialkuperänsävastakohdaksi,hallitsevienluokkien
etujenajajaksi.Kautskynarvionmukaankristinuskokehittyisiistavalla,
jonkasosialismitulisivälttämään:

Sensijaanettänousevankristinuskonaikaonsynkimmänhenkisen
taantumisen,mitänaurettavimmantietämättömyydenjamitätype-
rimmäntaikauskonnopeaankasvamisenaika,sensijaanonnousevan
sosialismin aika luonnontieteitten mitä loistavimman lisäytymisen
aikasosialidemokratianvaltaamissakansanjoukoissa.75

KautskylleoliominaistatarkastellaRaamattuahistoriallisenadokument-
tina, ei maailmankatsomuksellisena normina. Johdonmukaisena tällai-
nen tarkastelutapa oli epäilemättä ominaista vain teoreettisesti valveu-

74 Kautskynyhteiskunnallisiaolosuhteitapainottavalla tutkimustavallaonsilmiinpistäviäyh-
teyksiämoderniinsosiaalitieteitähyödyntävääneksegetiikkaan(Chapman1995).

75 Kautsky1909,545.
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tuneimpiensosialistienkeskuudessa, joskinse levisiesimerkiksi lehtien
välityksellä laajemmankin yleisön keskuuteen.76 Käytännössä sosialistit
saattoivatkäyttääRaamattuaomienkäsitystensätulkkina–olihanRaa-
matulla suomalaisessa yhteiskunnassa yleisesti tunnettu ja tunnustettu
asema.Tämänäkyityöväenliikkeenjulkaisuissaraamatullisiaaiheitahyö-
dyntävinärunoinajakertomuksina.77Kansanomaisellatasollasosialismi
saatettiinkokeakristinuskonkaltaisenamessias-japelastusnäkynä,jonka
raamatullisetelementitonhelpostinähtävissä.78Eikätämäollutainaniin
kansanomaistakaan. Hyvä esimerkki on Irmari Rantamalan Työmies-
lehdessäjulkaisemapääsiäiskirjoitus,jotaJuhaniAhonimittääironisesti
pääsiäissaarnaksi.79Rantamalasuhtautuusosialisminideologianmukai-
sestiuskontoon, jaraamattukytkennätovatselkeänkriittisiä.Raamattu
oliRantamalalle–kutenhäneräässämyöhemmässäkirjoituksessaansa-
noo–”tarukirja”.80Raamatunvaikutusnäkyykuitenkin siinä, ettähän
maalaatyöväenluokastakuvanKristuksena,jokavuodattaaverentulevan
vapautuksensajaylösnousemuksensapuolesta.Raamatullinenkuvamaa-
ilmakääntyisiismyösateistisensosialistinkäyttöön.

Itseasiassaonkyseenalaista,mitensyvällisestisosialisminuskonnon-
vastaisetnäkemyksetlopultavaikuttivat.Vuodesta1923alkaenolimah-
dollistajättäytyäkokonaanuskonnollistenyhteisöjenulkopuolelle,mut-
ta kirkosta eroaminen jäi silti laimeaksi. Sosialistien ideologinen eliitti
jajopavoimakkaanuskontokriittisiänäkemyksiäedustaneethenkilötkin
jäivätyleensäkirkkoon.81Toisaaltakirkostaeroaminenei suinkaan tar-
koita yksioikoisen kielteistä suhdetta Raamattuun. Tältä kannalta kir-
kostaeronneenSDP:nkansanedustajaVäinöHakkilanpuheenvuoroon
kiinnostava.82KeskustelussapunavankienarmahduksistaHakkilareagoi
kokoomuksenpappisedustajanWilhelmiMalmivaaranpuheenvuoroon.
KunMalmivaaraolisuhtautunutarmahduksiintorjuvasti,Hakkilaluki
vastaukseksi suoria otteitaVuorisaarnasta ja muistutti viimeisestä tuo-

76 Esimerkiksi7.4.1918Työmiesselostaaartikkelissaan”Uskontopuoluepyyteidenpalveluksessa”,
mitenMooseksen lakivarmistiomanaaikanaanluokkajaon.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,
koskatuolloineivieläollutmahdollistaollakuulumattamihinkäänuskonnolliseenyhdys-
kuntaan.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,ettäpuheenvuorossaanHakkilaohimennenvaroittaaliianno-
peasti tulkitsemasta sitä, mitä hänen vapaa-ajattelunsa tarkoittaa. Raa-
mattuahänainakinsaattoilainatailmankriittistäpiikkiäsitäkohtaan.

Äänestäjäkuntaaajatellenuskontokritiikinsaattoiaivanhyvin jättää
vähemmälle, sillä sosialistien laajoissa kannattajajoukoissa kristilliset
näkemyksetolivatilmeisestiaivantavallisia.84Tämämyösosattiinottaa
huomioon esimerkiksi lehdistössä. Kun sosialidemokraattinenArbetar-

bladet 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 uskonnolli-
sellavakaumuksellaolimerkitystä.EsimerkkinäFörsöndagen-palstan
luonteestakäyVuorisaarnaanliittyväkirjoitus:

Teolettekuulleet,ettäonsanottu:”rakastalähimmäistäsijavihaaviha-

miestäsi.”Muttaminäsanonteille:rakastakaavihamiehiänne,siunat-

kaaniitä,jotkakiroavatteitä,tehkäähyvääniille,jotkavihaavatteitäja

rukoilkaaniidenpuolesta,jotkaherjaavatjavainoavatteitä...

83 Valtiopäivät1919,Pöytäkirjat,1724–1725(12.12.1919).Hakkilanpuheenvuoroherättipariraa-
matullistakommenttia.RKP:nedustajaHjalmarProcopékommentoi:”Detvarnunågonting
avulvenifårkläder”jaSDP:nedustajaAaltopuolestaanHakkilansanoistahuvittuneenapa-
nimerkille,etteiväteduskunnanrikkaat,hengenmiehetmukaanlukien,muista“raamatun-
lausetta: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. (Valtiopäivät 1919, Pöytäkirjat, 1742, 1744
[12.12.1919].)

84 Schmidt2004,246;Haapala2009,20.

85 Tämänäkyyalempanasuomennetussaartikkelissa.Artikkelintarpeisiin lyhennettyraama-
tuntekstinäyttääpohjautuvansellaiseenkreikkalaiseenalkutekstiin(textus receptus), jonka
käytöstäolijoluovuttu1900-luvulletultaessa(vrt.Matt.5:44;ruots.KR1917).Tämäviitannee
siihen,ettätekstionselvästivanhempaakuinvuodelta1919.LähtökohtanaolevaVuorisaar-
nantekstieiseuraamitäänkäytössäolluttaRaamatunruotsinnosta,mikäolisiluonnollista,
joskirjoituksenalkuperäiskieliolisiruotsi.Lisäksitekstissäesiintyykäännöskielisiäpiirteitä,
joidenhuomaamisestakiitänFDLeifAnderssonia.
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 Varokaa,ettetteharjoitavanhurskauttaihmistenedessäniin,ettähe

näkevätsen.Kunannatalmun,älätoitotapasuunallaitsellesiniinkuin

teeskentelijättekevät,jottaihmisetylistäisivätheitä.(JeesusNasaretilai-
nen,Matt.5:43–6:4.)
 Yllä oleva teksti on peräisin Jeesuksen niin sanotustaVuorisaar-
nasta, jonka hänen ilmoitetaan pitäneen eräällä Galilean vuorella
suuren,läheisiltäalueiltakokoontuneenkansanjoukonedessä.Tuskin
voidaanolettaa,ettäJeesusolisimainitussatilaisuudessapitänytko-
kotätäpitkääpuhetta;oletettavastitässäkohtaaonevankelistaMat-
teuksenkokoamia Jeesuksen lausumia, jotkaonkirjoitettumuistiin
eri tilanteissa.Muttaeikylläkäänvoidaepäillä, ettänämä lausumat
ovattodellahänenesittämiään,janiissäesiintyyJeesusNasaretilainen
kokonaansellaisenasuurenamoraaliopettajana,jokahäntodellaoli.
 Ylläesitettyjensanojenkanssaolemmetehneettuttavuuttajopän-
tätessämme kansakoulun uskontoa. Olemme tottuneet niihin niin,
ettäkuullessammenetuskinosoitammekunnioitustaniidensisällöl-
le. Mutta kun tarkastelemme niitä huolellisesti, täytyy meidän tun-
nustaa,ettäkohtaammeniissäilmauksen,eipelkästäänaidostavaan
myöskorkeallekehittyneestämoraalikäsityksestä.Seolijyrkästivas-
toinmenneisyydenkansanomaistajuutalaisuutta,jonkavihantäyteis-
tä käsitystä vastaan Jeesus nimenomaan polemisoi myös esitettyjen
sanojen alussa. Mutta yhtä räikeästi Jeesuksen moraalikäsitys pistää
silmäänvastakohtanamyöhempienaikojenkirkollisellesuvaitsemat-
tomuudellejavainoamishalulle.Siitänäkökulmastavoiilmansuurta
liioitteluasanoa,ettäJeesuksenoppikuolihänenkanssaan.Vielämei-
dän aikanamme, huolimatta kaikista ihmiskunnan edistysaskeleista
–kuinkamonionelämässääntehnyttottaniistäsiveellisistäsäännöis-
tä,jotkamainittuunraamatuntekstiinsisältyvät?
 Ja edelleen: kuinka tavatonta meidän aikanamme on sellainen
vanhurskaus, jota vastaan Jeesus kääntyy mainitun raamatunsanan
jälkimmäisessä puoliskossa? Se, joka meidän päivinämme antaa al-
mun,eivarmaankaantoitotapasuunaakaduilla.Muttajosalmuon
suurehko,pitääantajakyllätavallisestihuolen,ettäsetuodaanjulki
sanomalehdissä.Lausumat,sellaisetkuintässäkäsitelty,ovatloistavia
esikuviarehellisellekilvoittelijallejasamallaruoskaahuijarille.86

86 Arbetarbladet11.9.1919(“Försöndagen”).
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Raamattusuomalaisessakulttuurissa

HakkilaneduskuntapuheenvuorojaFörsöndagen-palstaosoittavat,että
Raamatunkäyttöäeisosialistisellapuolellaainakytkettyuskontokritiik-
kiin. Edes poliittisesti jyrkemmässä, vallankumouksellisuutta elätelleis-
säpiireissäkäänasianlaitaeiainaollutnäin.EsimerkiksiKössiKaatran
Henkipatto-nimimerkin takaa julkaisemat kirjat Punaiset ja valkoiset
(1919) ja Suuri rikos (1921) ovat vahvan raamatullisen retoriikan värit-
tämiä,muttaretoriikallaeiolemitäänsuoraakytkentääsenparemmin
uskonnollisuuteenkuinuskontokritiikkiin.Kaatrallaoli tosinuskonto-
ja kirkkokriittisiäkin ajatuksia, mutta raamatullista retoriikkaa esiintyy
ilmanniitäkin.Yksinkertaisin selitys tälleon se, ettäRaamatunkieli ja
kertomukset olivat suomalaisen kulttuurin keskeistä ainesta ja niin ne
löysivät tiensämyös sosialistiseenkirjallisuuteen.87Tämäeiolekuiten-
kaan yksinään riittävä selitys. Asiallisuuteen ja toteavuuteen pyrkiväs-
sä sotatapahtumien kuvauksissa raamatullinen retoriikka loistaa hyvin
pitkälti poissaolollaan sekä valkoisella että punaisella puolella. Kaatran
kirjatsensijaanovatavoimenideologisiajajuurisuora,voimakkaaseen
vaikuttavuuteenpyrkiväretoriikkaonraamattukytkentöjentyypillinen,
ei-uskonnollinenkonteksti.

Näyttääsiltä,ettäRaamatuntunteisiinvetoavatilmauksetpalvelevat
tehokkaastiideologistavaikuttamista.Osansalieneemyössillä,ettäRaa-
matullaolitunnustettujatavallataitoisellaarvostettuasemakulttuuris-
sa.Tämänvuoksiraamatullinenretoriikkaantoitekstilletiettyävakuut-
tavuutta.PunaistenLovisanotisbladjulkaisisuoranaisenpääsiäissaarnan
–tätäkirjallisuudenlajiaseepäilemättäedustaa,vaikkasisältöonperin
yhteiskunnallisesti suuntautunut. Saarnan alkupuoli kertaa Raamatun
kuvausta siitä,miten israelilaisetpakenivatEgyptinorjuudesta.Tämän
jälkeenkuvaustasovelletaanvallankumoukseen.Lopuksisiirrytäänvielä
Jeesukseen,jonkakärsimysjaylösnousemusassosioidaanvallankumous-
kehotukseen:”Uppstånden!,jubleöverljuttvärlden.”88

ValkoisellapuolellaRaamatustataievankeliumistasaattaatullaarvo-
jensymboli,eräänlainentoteemi,jossaeiolekysymysteostentekstuaali-
sestasisällöstä.Kirjoittajanpuolustamatarvotvainjollakintapaatiivis-
tyvätniihin.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,mitähänenvan-
halleRaamatulleenonsenaatintalossatapahtunut:”Lieköseollutnojana
tähdättäessä?Onsekirjaollutennenkinkarkeissakäsissä;senlehdetnä-
kyvätkestäneenvuosisatainselailuasavupirtinpöydänpäässä.Luultavasti
seontästäkintulestaselvinnyt.Eikäolemyöskäänluultavaa,ettäHilja
PärssinenonottanutsenmukaansaPietariin.Mihinkäsminäsittenko-
miteassavetoaisin?”90AhonmielikuvissaRaamattuonarvokas,jostahän
kantaahuolta.Punaisettaassuhtautuvatsiihenlähinnävälinpitämättö-
myydellä.JarlHemmerinromaanissaOnniKalpa.Kertomus(1921,ruots.
alkuteosOnniKokko.Berättelse1920)venäläinenvallankumouksellisuus
näkyyjoulupöydässä,jonkatavalliseenkattaukseenoliaiemminkuulu-
nutRaamattu.”Muttanytsielläkellottiryssänlimppuraamatunvanhalla
paikalla.”91RaamatunsyrjäytymineneiHemmerinkirjassaniinkäänku-
vaakristinuskonvaansuomalaisenkulttuurinväistymistävenäläisyyden
edeltä.

ValkoistenmielikuvissapunaistensuhdeRaamattuunsaattaaollasuo-
ranaisenvihamielinenkin.HemmerinromaanissaMiesjahänenomatun-

tonsa (ruots. alkuteos En man och hans samvete 1931) punaiset jättävät
kotietsinnän jälkeen päähenkilön asunnon sekaisin.Vandalismin huip-
punalöytyylattiankeskeltäRaamattukannetulosteessa.92Raamatunhä-
päisemisestä eikerrotavain romaaneissa.MuistelmassaSuodenniemen
kirkosta kerrotaan, että punaiset rakensivat Suodenniemen kirkkoon
puolustusasemiaanosinRaamatuistajavirsikirjoista.Kirjoittajanmieles-
täkyseonvandalismista.93SuoranaisemmastaRaamatunhäväistyksestä
kerrotaanTyrväänkirkosta:”alttarillaolevaakirkkokäsikirjaajaraamat-
tuaolipuukollaviileskeltyjalehtienväliinsyljeskelty”.94Pyhienkirjojen
häpäisyosoittaavastustajan luonteen.Näistä tapauksistakertoneetkir-
joittajatkokivatRaamatunepäkunnioittavankohtelunkokoheidänar-
vomaailmansakyseenalaistamisena.Se,mitätekijätolivattarkoittaneet,
onvaikeampikysymys.Yhdessätapauksessatekijästäontarkempaatie-
toa.PunakaartissaollutPekkaPäivinen,jokavälttivalkoistenvankeuden,
kertoimyöhemminomaisilleen Joutsenonkirkonpalosta ja siihen liit-
tyenmyöskirkonRaamatusta.

90 Aho1961,541(14.4.1918).

91 Hemmer1921,46–47.

92 Hemmer1997,136.Suomennoksessa(1931,150)puhutaanhäveliäästivainkannentahrimises-
ta.

93 Lääkärienmuistelmia215–216.

94 Pakula1926,157.
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PekkaPäivinenkuuluisiihenpunaistenjoukkoon,jonkatehtävänäoli
ottaaennenlähtöäkirkostaammuksiamukaan.Päivinenolikiväärin-
sä perällä iskenyt palamassa olleet öljylamput rikki, joista tulipalon
arvellaansyttyneen.NäinPekkaPäivinenoliitsekertonut.
 EnnenlähtöäPäivinenoliottanutkirkonsakaristostaalban,val-
koisen vaatteen, jota pidetään messukasukan alla sekä Raamatun.
NämähänolikuljettanutmukanaanVarkauteen.Raamatunhänoli
naulannuttoisestakannestaulkokäymälänseinäänsiellätapahtuvaa
käyttöävarten.Albastahänolimäärännytomaisilleen,ettähäneton
haudattavatähänvaatteeseenpuettuna.Niinolisittentapahtunutkin.
Omaiseteivätolleettahtoneetkatsoakaanvainajaatuossaasussa.95

Raamatunkäyttöosoittaasentäydellistäarvonalennusta.Albankohdalla
samaarvonalennustapahtuikarnevalistisesti,minkäomaisetkokivatso-
pimattomaksi.Päivisentoimintavaikuttaa jonkinlaiseltaprotestilta, jo-
kasuuntautuiainakinkirkkoajakristinuskoakohtaan.Lisäksivoikysyä
kanavoituikotekoihinjotainyleisempääkinkapinaayhteiskunnanarvo-
maailmaavastaan. Josnäinon,Päivinen täyttivalkoisenkirjallisuuden
kuvan punaisesta huligaanista, joka pyhiä arvoja häpäisemällä kyseen-
alaistikokovalkoisenarvomaailman.

Mielenkiintoistaonhuomata,ettätoteeminaRaamattujaevankeliumi
tulevatpaljastaneeksimyösambivalentinsuhtautumisenkristinuskoon.
Punaisella puolella myönteiset sävyt selittyvät kulttuurilla ja perinteel-
lä,kielteisetideologialla.KunturkulaissosialistiAllanWalleniusironisoi
”hyvityksenmoraalistaevankeliumia”(vedergällningensmoraliskaevan-
gelium),perustuuironiasiihen,ettäoikeaevankeliumiedellyttäisijotain
muuta.96AlexHalonenlausuusamanvastakohdanavoimestipuhuessaan
”vihanevankeliumista” ja Jeesuksenrakkaudenkäskystä.97Walleniuksen
jaHalosensanoissaevankeliumisaamyönteisensisällön.Neutraalimmin
puhuu vankileirikokemuksistaan kertonut Kaarlo Hyvönen. Hän totesi
papeista,että”josnämähengenapostolitolisivat tyytyneetselittämään
raamatunoppiaolisisitävieläjonakinteatteriesityksenäpitänyt”.98Suh-
deRaamattuuneiolejärinarvostava,mutteivihamielinenkään.1930-lu-
vunkommunistinenmuistelmateosonjoideologisestipuhdasoppinenja
liittääRaamatunselvästivääräänideologiaan(”valistustyöhön”):

95 Tapionlinna1996,5.Vrt.Ropponen1997,548–549.

96 Wallenius1918,28.

97 Halonen1923,87.

98 Hyvönen1919,28.
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Vankilan pappi yritti myös tehdä ”valistustyötään” keskuudessam-
me. Ruuan jälkeen tuli hänkin kentän laitaan, alkaen suuriäänisesti
saarnata raamattuaan. Kukaan ei kumminkaan kiinnittänyt häneen
mitäänhuomiota.Vasta sitten,kunsaarna jatkuipitemmälle,huusi
vankijoukkoyhdestäkurkusta:
–Annaleipää!Eimesaarnallaeletä!
Jasilloinpappipistikirjankainaloonsajalähtipois.99

Yllättävämpää on se, että ambivalenssi näkyy porvarillisenkin puolen
kirjoituksissa. Esimerkiksi käy saksalaisjoukkojen komentajan Rüdiger
vonderGoltzinmainintapunaistenkiivaistahyökkäyksistäsodan lop-
puvaiheessa.Goltzinmukaantuskinranskalaisetkaanolivathyökänneet
yhtäraivokkaastikuinnämä”raakalaisuudenuudenevankeliumin(das
neue Evangelium der Unkultur) kiihkomieliset kannattajat”.100 Vielä
kirjansa lopussa hän puhuu”raakalaisuuden evankeliumin julistajista”
(”dieVerkünderdesEvangeliumsderUnkultur”).101Sosialisminjaevan-
keliumin rinnastaminen on ymmärrettävissä kahdella tavalla. Toisaalta
punaistenaateonoikeanevankeliuminväärennös.Seonraakalaisuuden

uusievankeliumisuhteessakulttuuriinkuuluvaanperinteiseenevanke-
liumiin: väärä on astunut oikean evankeliumin tilalle. Toisaalta evan-
keliuminarvostuksestakertoo jotakinse,ettäGoltzvoi tälläkäsitteellä
kuvata halveksumaansa punaisten aatetta. Suorasanaisena tietynlainen
uskonnon yläpuolelle asettuminen ilmenee Henning Söderhjelmin so-
tavuonnasyntyneessäjamonillekielillekäännetyssäkapina-analyysissä.
SöderhjelmeiviittaaRaamattuuntaievankeliumiin,muttapuhuumuu-
tenkansanyksinkertaisuudesta,jossakaikkipukeutuuuskonnollissävyi-
seksifanaattisuudeksijaauktoriteettiuskoksi.102Näkemysuskonnostaon
kriittinen,joskaaneihyökkäävä.Samasävykaikuuerääntoisenkirjoit-
tajan määritelmässä ”opetuslapsen mielellä vastaanotettu luokkavihan
evankeliumi”,103jokaontarkoitettuvarsinaisestipunaistenkritiikiksi.Pu-

99 Kontio1933,96.Mahdollisestitaustallaonmyöskonkreettisenraamatunkohdan(Matt.4:4)
kääntäminenpäälaelleen.

100 Goltz1920,103;Goltz1920a,69.

101 Goltz1920a,285.Teoksensuomennoseitässäkohtaamainitseevankeliumia.

102 Söderhjelm1918,11–14.

103 Partio1918,113.Kirjoittajanambivalenttisuhdeuskontoonpaljastuumyöhemminhyvinsuo-
raanjumalanpalveluksenkuvauksessa(Partio1918,122–124).SamaantapaanMerivirta(1918,
8–9,13) puhuu vallankumouksellisesta sosialismista uskonnonkaltaisena aatteena nimellä
”hävityksenjakumoamisenevankeliumi”.Merivirrankirjoituksenjulkaisioikeistososialide-
mokraattinenkustantamo,muttahänitseesiintyiainakinmyöhemminKansallisenedistys-
puolueenriveissä.
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nainenaatevertautuunytauktoriteettiuskoiseenkristinuskoon.Tämäon
kuitenkinsivumerkityseikäkirjasisälläsuoraauskontokritiikkiä.Valkoi-
settekstiteivätyleensäkäänsisälläsuoraauskonto-taikirkkokritiikkiä.

Kootustivoidaansanoa,että1900-luvunalussaRaamattuolisuoma-
laisenkulttuurinyhteistäomaisuutta jaettä raamattukytkentöjä löytyy
mitä erilaisimpien tekstien keskeltä. Se, että tekstissä on raamattukyt-
kentöjäeisellaisenaankerromitäänkirjoittajanuskonnollisestataipo-
liittisestanäkemyksestä.Ratkaisevaaonpikemminkinse,mitenjamissä

yhteydessäRaamattuakäytetään.Se,ettäRaamattuolisuomalaisenkult-
tuurinkeskeistäomaisuutta,mahdollistiasioidenesittämisenyllättävässä
valossa, leikitellen javihjaten.Kaikkinämäpiirteetnäkyvät tiivistetysti
Leikkiäsodassa-kirjantarinassa:

Kirvesmies K. oli jo kesällä 1917 ollut innokkaimpia bolsheviikkeja.
Marraskuunverilakonaikanahänolimukanaainakinkaikissapaik-
kakuntansahuomattavimmissa”hulinoissa”.Suuvaahdossahänsaar-
nasivallankumoustajalopettisäännöllisestisaarnansalauseeseen:
 ”Silläroletaarinonuskallettavakuoltakitutuksenjanälänkamp-
pauksessaporrvariavastaan”.
 KunK.sittenkapinanaikanajoutuipakojalaltavangiksijavietiin
tutkittavaksi,olihänkalpeakuinhaamujahoki:”suappasnähä,mi-
kätästätulloo”.Tutkinnossahäntekeytyivallanviattomaksijalausui:
”Kirottuolkoontämäpunainenlauma,entunneminäsitä!”
 Silloin pyysi puheenvuoron eräs toinen vanki ja saatuaan luvan
puhua,lausui:
 ”SinäKustihanmeillejokapäivävihanevankeliumiasaarnasitja
uhkasit,ettäellemmelähderyöstämäänjamurhaamaan,kohtaamei-
täroletaarinkosto.Kunminäuskalsinpannavähänvänkään,osoitit
sinäpoikkinaisellaetusormellasiminuajahuusit:ennenkuinkukko
kahdestilaulaa,sinämeidätkolmastikiellät.Minätunnustantekoni
enkäkiellätovereitani,muttasinänäytnytkieltävänmeidät,vaikkei
kukkonäinpakkasellataidalaulaayhtäänkertaa.Muttasenminäsa-
nonsinulle,Kusti,ettätuollanäkyyolevannuortenmiestenjalatoven
edessä”.
 Puhujavapautettiin.104

104 Leikkiäsodassa194–195.
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TarinassaKustinarvomaailma tiivistyy”vihanevankeliumiin”, jotahän
saarnaa.Näinpunainenideologiatuleemääriteltyäuskonnonkaltaiseksi
aatteeksi.Tälläkertaa”vihanevankeliumi”ei tunnusisältävänambiva-
lentteja merkityksiä, sillä kertomuksen arvomaailma rakentuu nimen-
omaansille,ettäRaamattupaljastaaKustinluonteenjakohtalon.Kerto-
muksenraamatullistasävyäkehitetäänvähitellen,ensimmäiselläkerralla
etäältä.Kustinsanatuskalluksestakuollaeivätvieläsellaisenaankytkeydy
Raamattuun,muttakertomuksenedetessänesaavatraamatullisenvärin.
Kirousjaväite,etteihäntunnepunaistalaumaa,alkavatjokuulostaaraa-
matullisilta,muttatäysinavoimeksikytkentätuleevastatoisenvanginpu-
heenvuorossa.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 enem-
mänkuinkertomuksenpintatasollanäkyy.Mutta toisellaraamattukyt-
kennällä taas vain vihjattiin asioihin, joista ei voitu tai haluttu puhua
suoraan.Nuortenmiestenjalat–taieräässätoisessatekstissäesimerkiksi
”passittaminenAbrahaminhelmaan”105–olieufemismi, jonkaymmär-
täminen edellytti Raamatun tuntemista ja tunnustamista eräänlaiseksi
mittapuuksi, johon mitä tahansa asioita voitiin verrata. Mittaa saatet-
tiinjoskusarvostella,toisinaansitäkäytettiinaivanhuomaamatta,usein
tietoisestitäysinluonnollisenaosanatekstiä.1900-luvunalunSuomessa
Raamattuolitässäasemassa.

105 Sihvo1931,113.





RunoilijaBertelGripenberginkuvitetturunoLucifer-joulu-

lehdessä 1923. Arvoituksellinen runo viittaa nimellään ku-

ningas Belsassarin saamaan jumalalliseen tuomioon (Dan.

5). Belsassar rinnastunee peitetysti murhattuun sisäminis-

teri Heikki Ritavuoreen, jonka Gripenberg katsoi tehneen

liiansuuriamyönnytyksiäsosialisteillejaentisillepunaisille.
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Piispajapunainenpetomaisuus

TaipalsaarellapastoriAarniVoipiontehtävänäolimyösrippikoulunpitä-
minen.1

TuolloinrippikouluissaopiskeltiinLutherinVähääkatekismusta
ja senselitystä,1893hyväksyttyäkristinoppia.Luthereikatekismukses-
saanjuurilainkaantuonutesiinlopunaikoja,vaikkahänitsekatsoielä-
neensäaivanKristuksenpaluunkynnyksellä.2Kristinoppisensijaantoi
tämän puolen selvästi esiin kymmenennessä luvussa, joka oli otsikoitu
sanoilla”Viimeisetmenot”.Eskatologiallaonvakiintunutpaikkansakris-
tillisessäteologiassa,muttasentulkintajapainotusonvaihdellut.

Sodan levottomuuden keskellä Raamatun eskatologiset ennustukset
tarjosivat pohjaa tilanteen ymmärtämiselle. Valkoinen tamperelainen
merkitsipäiväkirjaansapunaistenvaltakaudella:

Lohdutuksenaan lukevat ihmisetMariaRoslin-Kalliolankirjaa”Mietteitä

Goginsodasta”jakoettavatsenselityksienperusteellapäätellä,mitenjamil-

loinkäymässäolevaverileikkipäättyy,taitutkivathemyöskinkirjainkir-

jaa,jokosisäiseksilohdutuksekseen,taimuutamiakirjoja,kutenDanielin

kirjaa,voidakseensiinälausuttujenennustustenperusteellapäättääsodan

päättymisestä.JatarkastikuuluukinukkoDanielaikanaankaukonäköisenä

miehenä osanneen tämänkin punaisten kapinan nähdä, hän näet puhuu

kirjassaansuorastaanpunaisistajavalkoisista,mainitenensiksimainituis-

tanimenomaanm.m.,ettäheilläonpurppuranvärinennauhalakissaja

käsivarressa. Toisten selitysten mukaan lausuu Daniel, että leikki päättyy

maaliskuun10päivänä,muttatoiset laskevatajanainahuhtikuun10päi-

väänasti.Kaikkituntuvatsentäänolevanyksimielisiäsiitä,ettäennustuk-

senmukaanvalkoisetvoittavat,jaonhanselohdutussekin.3

KirjailijaMatildaRoslin-KalliolankirjaMietteitäGoginsodastaolikir-
joitettu1911,muttahänväittisenperustuneenMerikarviankirkkoher-
ran 1877 ilmoittamiin Hesekielin kirjan tulkintoihin. Tulkinnan taus-
talla tosinoliRuotsinvallanaikaanperiytyvä traditio, jonkamukaan
Gog(Hes.38–39)tarkoittiVenäjää.4Tekstijulkaistiinensinruotsalaises-
saFacklan-nimisessälehdessäja1912kirjanaSuomessa.KoskaRoslin-

1 Voipio1960,110.

2 Arffman1996,35–67.

3 Kaukovalta1921,163.

4 Roslin-Kalliola1912,10.
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KalliolaesittiHesekielinkirjanennustaneenVenäjäntuhon,sortokau-
denSuomessase johti tuomioistuinkäsittelyyn–samallaennustussai
ylimääräistämainetta.Vallankumousvuonna1917kirjastaotettiinvielä
uusipainos.5

Hesekielin tai Danielin kirja puhuvat tietenkin aivan muusta kuin
1900-luvunpolitiikasta.Hesekielinkirjansyntyprosessialkaapakkosiir-
tolaisuudenajalta500-luvulla eKr. januorimmatosaton laadittu200-
luvulla eKr. tai hiukan tämän jälkeen. Danielin kirjan synty ajoittuu
makkabilaissotiin 100-luvulla eKr.6 Kirjat on siis alunperin tarkoitettu
aivaneriajankysymystentulkiksi.Koskaniissäkuitenkinonennustavaa
materiaalia,onniitätulkittueriaikoina.EsimerkiksiJohanneksenilmes-
tys tarttuu Hesekielin kirjassa ennustettuun Gogin sotaan (Ilm. 20:8),
mikäonpuolestaanruokkinutmyöhempienkristillistensananselittäjien
mieltä.Erityisestiepävarmoinajalevottominaaikoinaennustustenlöy-
tyminen on tyypillistä. Jo Thukydides noin 400 eKr. kertoo, miten in-
nokkaastioraakkeleitajaennuslauseitakuunneltiinsodansynnyttämän
epävarmuuden keskellä. Hän myös kirjasi sen, kuinka ihmisten toiveet
heijastuivat ennustuksiin (Peloponnessolaissota 2.8, 2.21, 5.103). Saman
pistäämerkillemyösJuhaniAho,jokakeskelläpunaistaHelsinkiäkum-
meksuupaikallistenvalkoistenvoitonvarmuutta.Roslin-Kalliolanteok-
seenviitatenhänkertoo,ettäVenäjää jo jaetaan,”niinkuinGooginen-
nustuksessaonsuunniteltu!?”7

Toisellatapaalopunajantunnelmaaloivat
sodanvilkastuttamatunissasaarnaajat,joistaosaolikapinallisillemyötä-
mielistä.8

Roslin-Kalliolanennustuskirjaoli itseoppineenuskovaisenkirjoitta-
ma,muttaseeivälttämättäollutaivankaukanakirkollisistavaltavirrois-
ta.1900-luvunalussaerityisestivanhempipapistopainottieskatologiaa.
TämänsuuntauksenvaikutusvaltaisenapuhemiehenätoimiSavonlinnan
piispaOttoImmanuelColliander.PiispaarvostiFacklan-lehdenkorkealle
ja suositteli sitä hiippakuntansa papistolle.9 Syksyllä 1917 Colliander il-
maisi yhteiskunnallisen kuohunnan olevan lopunaikojen merkki eikä
hänluopunutnäkemyksestäänedesolojenrauhoituttua.10Vuonna1922,

5 Lähteenoja1926,248–261.

6 Kaiser1994,98–99,163,166.

7 Aho1961,272–273(22.2.1918).Suur-Suomeakoskevienennustustentakiakirjaherättikiinnos-
tustavieläjatkosodanaikana(Jokinen1942).

8 Voipio1919,23,52;1921,71.

9 Toiviainen2005,180.

10 Colliander1917,144–148.
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kaksi vuotta ennen kuolemaansa, Colliander julkaisi kirjan Nykyinen

murrosaikapyhänraamatunilmoittamanJumalanvaltakunnanhistorian

valossa.Siinähänuumoilieskatologisenkäänteenläheisyyttä,jostavuo-
den1918tapahtumatkinolivatosoituksena.

Colliander sijoitti sisällissodan tapahtumat osaksi historianteolo-
giaansa, jonka mukaan Jumala johtaa maailmanhistoriaa kohti sen lo-
pullistapäämäärää.Näkyvänmaailmaneliluonnonvaltakunnantakana
vaikuttaaJumalanvaltakunta, johonkuuluu”näkymätönhenkimaailma
ja ennen kaikkea henki-ruumiillinen ihminen”. Enkelien keskuudessa
tapahtuneenlankeemuksenseurauksenasyntyikuitenkin”perkeleeneli
saatananvaltakunta”,jokaperustettiinmaanpäälle,kunihminenlankesi
syntiin.Näinsaatanastatuli”tämänmaailmanruhtinas”.Kristuksenpe-
lastustyönkauttaihmisetvoivatkuitenkinratkaista,tahtovatkohepalata
Jumalansuojiin.SiksiJumalanjasaatananvaltakunnanvälilläonalitui-
nensota, jokatulevaisuudessapäättyysaatananjahänenvaltakuntansa
tuhoon.11

Collianderinnäkemyksenmukaanmaailmanhistoriajakautuuviiteen
vaiheeseen.Ensimmäinen,alkuaika,ulottuiAadamistaAbrahamiin,toi-
nen, teokratia,Abrahamista Jeesukseen.TeokratiallaColliander tarkoit-
tiIsraelinuskontoasellaisenakuinsekuvattiinVanhassatestamentissa.
Jeesuksesta alkaen vallitsi pneumatokratia, jolloin Jumalan valtakunta
vaikuttaaihmiskunnassahengellisestijasisäisesti.Collianderinmukaan
pneumatokratiankausionlopuillaanjaKristuksenpaluustaalkavakris-

tokratiaonjoovella.SenaikanaKristuspaneeviholliset”jalkojensaalle”
luovuttaakseen sitten kaiken vallan Jumalalle. Näin alkaa iankaikkinen

teokratia.12
Collianderinhistoriateologiaseurasipitkälti1800-luvullaTübingenin

yliopistossavaikuttaneenJohannTobiasBeckinnäkemyksiä,13jotkapuo-
lestaan liittyivät ennen kaikkea saksalaiseen raamatulliseen pietismiin,
muttamyösHegelinhistorianfilosofiaan.14Colliander itsekatsoi liitty-
vänsä suoraan Raamattuun. Hän piti laatimaansa maailmanhistoriaa
Raamatunilmoittamanapyhänähistorianavastakohtana inhimilliseen
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.Beckinteolo-
gianeskatologiasta:Sentzke1949,117–126.

14 Sentzke1949,129–132.

15 Colliander1922,5–6.
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että mahdollisista vaikutteista huolimatta Jumalan ja saatanan valta-
kuntienvälinendialektiikkaeioleHegelinhistorianfilosofian toisinto.
Collianderinkaaviossasaatananvaltakuntanäyttäytyyeräänlaisenava-
kavana häiriötekijänä, ei antiteesinä, joka osaltaan pohjustaisi tulevaa
synteesiä.Historiaon lujasti Jumalan johdossa, jokavoittaahäiriön ja
johtaamaailmankohtisenpäämäärää.TässäCollianderonlähempänä
Raamatun jaajanlaskunalunapokalyptiikkaakuinHegelindialektiik-
kaa.

Apokalyptiikka-termi tulee kreikan sanasta a)poka/luyij, joka tar-
koittaa sananmukaisesti peitteen poisottamista, paljastamista.16 Pelkkä
käännös on apokalyptiikalle varsin yleinen määritelmä ja sen tarken-
taminen on kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Karkeasti ottaen apo-
kalypsit voidaan jakaa historiallisiin apokalypseihin ja sellaisiin, joissa
näkijällepaljastetaantuonpuoleisiasalaisuuksia.17Raamattuunpäätynyt
apokalyptinenkirjallisuusonlähinnähistoriallisiaapokalypseja.Selvim-
min tähänkirjallisuudenlajiin sijoittuvatDanielinkirja ja Johanneksen
ilmestys,muttamuuallakinesiintyyapokalyptisiahistoriavisioita.Näis-
tätärkeinlieneeniinsanottusynoptinenapokalypsi(Mark.13;Matt.24;
Luuk. 17:22–37; 21:5–38). Raamatun maailmassa apokalyptiikka kehittyi
osin profetiasta ja ajanlaskun alun tienoilla apokalyptiikka ymmärret-
tiinkinpitkältiprofetiana.18

Collianderinhistorianteologiantapaanapokalyptiikalleonominaista
lineaarinenhistorianäkemys:maailmasyntyikerranjakulkeeainutker-
taisten tapahtumien kautta kohti viimeistä tuomiota.19 Lineaarista his-
torianäkemystä 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 testa-
mentinpuolellaapokalyptinenajattelulopunajallisestakäänteestämuo-
dostaataustanmonillenäkemyksille,joskaanainaeisuoranaisestiviitata
eskatologisiinvisioihin.

16 Oepke1938,566.

17 Collins1979,13.

18 Apokalyptiikanjaprofetiansuhteesta:Nissinen1999.Ks.myösRäisänen2010,79–81

19 Käsemann1960,175;Eliade1993,90–91;Räisänen2010,79.Russell(1992,82–127)esittääylei-
sestiapokalyptisenajattelunainesosia.Jäljempänäolevaesitysperustuupääosinsiihen.
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Historiankulkuaapokalyptikkotarkkaileesubspecieaeternitatis,siis
ikuisuuden näkökulmasta ja eräällä tavalla ulkopuolisen viileästi. Kai-
ken kuohunnan keskellä hän näkee, että tapahtumat kulkevat Jumalan
säätämää rataa. Kaikki kenties näyttää kehittyvän huonommasta vielä
huonompaan,muttaapokalyptikkotunteeviimeisenkinnäytöksen,jos-
satilannelopultakääntyy.SilloinJumalatuomitseeelävätjakuolleetoi-
keuden 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 evan-
keliumissa(Matt.24:3–14)jalukuisiinmuihinraamatunkohtiin.20Kaikki
ilmiötvoidaanlopultajohtaaJumalanjaSaatananvaltakuntienväliseen
taisteluun,johonihminenottaaratkaisuissaankantaa:pysyyköhänus-
kollisenaJumalallevaisortuukohänsaatananhoukutuksiinjauhkauk-
siin.Saatanankeinonaon”valheen,petoksen javiettelyksenkautta ih-
mistenjaihmiskunnansaattaminentuohonluopumukseen(2.Kor.4:4;
2.Tess.2:9–12),sekämyöskinvastustamalla,vainoomallajahävittämällä
kaikkeasitä,mikäonjumalallistasyntyperää.”21TältäpohjaltaColliander
tarkasteleehistoriallisiatapahtumia,myösvuoden1918tapahtumia.

KapinanjuurillaColliandernäkeedemokratian,jokaJumalanjaSaa-
tanan välisessä kamppailussa menee jälkimmäisen kontolle. Demokra-
tianimittäinnostaakansantahdonkorkeimmaksi laiksi–vaikka tämä
asemakuuluisiJumalantahdolle.Collianderintulkinnassademokratian
omaksunutkansaonseantikristus, jokakohottaaitsensäjumalaksiJu-
malanpaikalle(2.Tess.2:3,4).22Seurauksetnähtiinpunaistentoimissa:

MuttakunihminenirtautuuJumalastaantautuenperkeleentahdon
javallanalle,niinhänmenettäämyöskininhimillisyytensäjaraaistuu
pedoksi.Silminnähtävänätodistuksenatästäovatolleetjuurinekau-
heat,petomaisethirmutyöt,joillakapinanaikanameilläpunasotilaat
jaheidän johtajansa sanomattomillakidutuksillamurhasivat suuret

20 Colliander1922,54–63.

21 Colliander1922,9.

22 Colliander1922,76–77.
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joukotniitä,erittäinkinpappeja,jotkajoutuivatheidänvangiksensa.
Samoinmyöskinseraakajakyynillinentapa,joillahehäpäisivät,saas-
tuttivatjahävittivätkirkkoja.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 hengelli-
sesti, ei konkreettisesti. Konkreettisin kuvin paljastetaan”ulkomuodon
alla peitossa olevien eli salaisten, näkymättömien henkivaltojen ja voi-
mienvarsinainenolemus.”25VertauskuvallinentulkintaperiaatesopiiJo-
hanneksen 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–johonCollianderliittide-
mokratian–puolestaanidentifioidaanvääräksiprofeetaksi(Ilm.19:20).

Raamatunkohdassa(Ilm.13:11–18),jonkaCollianderkirjoittaakoko-
naannäkyviin,petotekeeihmeitä,pistääihmisetpalvomaantoistapetoa
japakottaaheidätottamaanpedonmerkin.Petosiis lähinnäalistaaih-
misiäepäjumalanpalvelukseen.Collianderinmielestäalistaminenonkin
demokratialleominaista.EnnenRaamatunpetokuvauksentulkintaahän
korostaa,etteimonistayksilöistämuodostuvallakansallavoiollamitään
yhteistätahtoa.Kansantahtotarkoittaaoikeastaanvainsitätahtoa,jonka
kansanjohtajat agitaatiollaan saavat aikaan. Petokuvan jälkeen hän pa-
laa aiheeseen uudestaan: johtajat vetoavat petomaisuuteen, joka piilee
jokaisen Jumalasta luopuneen ihmisen sydämen pohjassa. Tätä”petoa
elihimoaihmistensydämissä”johtajatyllyttävätjalupaavatsilletäyden
vapauden,muttaorjuuttavatsen”vallanhimoisentahtonsaalle”.Näinde-
mokratiaonvainvalhe,jonkasuojissakansanjohtajatkäyttävättodellista
valtaa.27

23 Colliander1922,77.

24 Colliander1922,76–78.

25 Colliander1922,63–65.

26 LietaertPeerbolte1996,150.Vaihtoehtoisentulkinnanmukaankyseonihmisenlaskettavissa
olevastaluvusta,mihintulkintaanAune(1998,769)varovaisestikallistuu.

27 Colliander1922,76–77,79.Mainittakoon,ettäkansanjohtajienyläpuolellaColliander(1922,
79–80)näkeedemokratianjohdossakansainvälisenjuutalaisuuden.Tulkintaperustuusiihen,
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DemokratiaaarvioidessaanCollianderliittyiaikansakonservatismiin
japohjimmiltaantraditioon,jokalänsimaisessaajattelussatunnetaanjo
Platonilta jaAristoteleelta.Platontulkitsidemokratianhillittömyytenä,
jokanostaapuhujalavoillejasitäkauttavaltaankaikkeinhillittömimmät
ainekset.Nämäjohtavatkansaaharhaanjamuuttuvatlopultatyranneiksi
jaihmisistäsusiksi(Valtio564a–569c).Aristotelespuolestaankatsoi,et-
tähuonoimmassakansanvallanlajissalakiontäysinsyrjäytettyjavaltaa
käyttävätkansanjohtajatelidemagogit(dhmagwgoi/)(Politiikka1292a).28
Collianderintulkintaonteologinenmuunnelmatästätraditiosta,johon
liittyimyösvalkoistenyleisestiesittämäharhautusteoria.Harhautusteo-
rianmukaantunnottomattyöväenjohtajatharhauttivatlaajatjoukotpu-
naistenriveihin.29

Koska Colliander kuvaa demokratiaa kansanjohtajien alistavana ja
harhaanjohtavanajärjestelmänä,voisiajatella,ettähänenmielestäänJo-
hanneksenilmestyksenalistavapetoelivääräprofeettatarkoittaakansan-
johtajia,eialistettuakansaa.Muttanäinhäneitee.Collianderinmielestä
peto-kuvatarkoittaa”JumalastajaKristuksestakokonaanluopuneenih-
miskunnansisintäolentoasellaisenakuinsenytjoonmeidänaikanam-
meonesiintynyt”demokratiassa.Piispaviittaavielälyhyestipunakapi-
naanjaVenäjäntapahtumiin.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 antautumis-
taperkeleenvaltaan.Senseurauksena ihminen”raaistuupedoksi”,mitä
osoittavatkapina-ajan”kauheat,petomaisethirmutyöt”.LainattuaanJo-
hanneksen ilmestyksenpeto-kuvaustahän jatkaavielä,ettäkansanjoh-
tajatovatvedonneet ihmisten”petomaisuuteen” jayllyttäneet”vallatto-
muudenpetoaelihimoaihmistensydämissä”.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,jokaCollian-
derin mukaan on rikas ja poliittisesti vaikutusvaltainen ja jolla on erityisvaikutusVenäjän
vallankumouksessa.Collianderinjuutalaisuuskuvaheijasteleeyleisiäantisemitistisiätaianti-
judaistisiatraditioita(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,mitenPlatonliittidemokratianjasiitäkas-
vavantyrannianihmissielunpetomaiseenpuoleen,himosieluun(Valtio

588b–589b).31SitäpaitsiCollianderolijoaiemminyhdistänytdemokra-
tian ja pedon merkin.32 Kenties sisällissodan ”petomaisuudet” siirsivät
huomionitsepetoon.

Eräällä tavalla Collianderin assosiatiivinen peto-tulkinta tekee oi-
keuttaRaamatulle. Johanneksen ilmestysonvärikäskudelmaVanhasta
testamentistanouseviateemojajasanontoja,joidenkäyttöonkokolailla
assosiatiivista.EsimerkiksipedotovatuusiamuunnelmiaDanielinkir-
janeläinhahmoista(Dan.7;8:3).33CollianderistapoiketenJohanneksen
ilmestyseikuitenkaanavoimestiviittaalähteeseensäjahaesillätavoinsi-
sällölleenulkoistaauktoriteettiapyhistäkirjoituksista.Ilmestyksenselite-
tääntulleensuoraanJumalalta(Ilm.1:1).MuuallaUudessatestamentissa
onkuitenkintavallista,ettäkirjoittajatavoimestihakevatauktoriteettia
Vanhasta testamentista.Viittaukset ja lainaukset vaikuttavat usein yhtä
assosiatiivisilta kuin Collianderilla. Kun Paavali perustelee oikeuttaan
saadajulistustyönvastineeksielatus,hänensinvetoaayleiseenelämän-
todellisuuteen: sotilas, viljelijä ja paimenkin saavat työnsä vastineeksi
elatuksen.Sittenhänkiirehtiiantamaanmyösauktoritatiivisenraamattu-
perustelunMooseksenlaista(5.Moos.25:4):

Entässäesitävainihmistenajatuksia,sillälakikinsanoosamaa.Sanotaan-

hanMooseksen laissa:”Äläsidopuivanhäränsuuta.”Eikai Jumala tässä

häristä huolehdi? Kaiketi hän sanoo tämän meidän vuoksemme. (1. Kor.

9:8–10.)

Paavali pääsee häristä apostoleihin ainoastaan yleistämällä käskyn il-
maisemanperiaatteentyönjasyömisensuhteesta,muttalähteekinsitten
saman tien supistamaan sovellutusalaa. Lopputuloksena tästä tulkinta-
prosessistaon se, ettäPaavali epäileekäskyn lainkaan liittyvänhärkien
ruokintaan javäittää,ettäkäskyonkirjoitettu”meidänvuoksemme”–
mikäasiayhteydenperusteella(1.Kor.9:4–6,11)tarkoittaahäntäitseäänja
Barnabasta.NäinJumalaonPaavalinmukaanhäristäpuhuessaanajatel-
lutkahdensanajulistajanelatusoikeutta.34Paavalinottamatulkinnallinen
vapausonilmeinenjaUudestatestamentistalöytyysamanlaisiavapautta

31 Thesleff1989,217–218.

32 Vrt.Toiviainen2005,56–58.

33 LietaertPeerbolte1996,142–145,154.

34 Hays1989,165–166;Huttunen2003,215–216.
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tukuttain.35Tässä seurassaCollianderinassosiatiivinenraamatunkäyttö
einäytämitenkäänpoikkeavaltavaanpikemminkinraamatulliselta.

Collianderinraamatunkäytössäilmeneekiteytetystipiirre,jonkatu-
lemmetapaamaanvieläusein:vapausauktoriteetinsuojissa.Raamattuun
viitatessaanColliandereiolekovinkaankiinnostunutsiitä,mitenkysei-
nenraamatunkohtavoidaanasiayhteydessäänymmärtää.Hänenmieles-
säänraamatunkohdatnäyttävät elävänenemmän irrallisina lauseina ja
kappaleina.Tästäolisikuitenkinväärintehdäsejohtopäätös,ettäpiispan
raamatunkäyttöäohjaisivatvainaivansatunnaisetassosiaatiot.Ontäysin
selvää,ettähänkelpuuttivainsellaisiaassosiaatioita,jotkatukivathänen
omaa, varsin selvää näkemystään sisällissodan luonteesta. Collianderin
peto-tulkintaontässäsuhteessavalaiseva.Hänenajattelunsapohjautuu
aikakaudenkonservatismiin japohjimmiltaanantiikinfilosofiaan, jolle
sana-assosiaationavullasaadaanraamatullinenväri:punaistenpetomai-
suuspaljastidemokratiankytkennänJohanneksen ilmestyksenpetoon.
Lisäksiarkkityyppisenpedonliittäminenkapinallisiinnostaapunaisten
petomaisuudenaivanuuteenpotenssiin:kapinassaeiollutkysymysmistä
tahansapoliittisestakuohunnastavaanlopunajallisenpedonriehumises-
ta.KapinaoliosaJumalanjaSaatananvaltakuntienapokalyptistatais-
telua. Apokalyptinen kokonaiskaavio selittääkin sen, miksi Colliander
tarttui sana-assosiaation mahdollistamaan kytkökseen kapinatapahtu-
mien ja Johanneksen ilmestyksen pedon välillä. Peto-tekstin käyttö ei
siisollutpelkänsana-assosiaationvarassavaansitäohjasilaajempitul-
kintakehys.

Apokalyptisesta ja konservatiivisesta lähtökohdastaan käsin piispa
eivoinutedespohtia,olikokapinallamahdollisesti joitainsosiaalisia ja
poliittisia syitä.Kuvaavaaon,ettäCollianderinmielestäkapinavankien
armahtaminenolirauhanhieromista”’tämänmaailmanruhtinaan’,per-
keleen,kanssa”.36Lukijoidenreaktiotpiispannäkemyksiinolivatyleensä
kielteisiä.CollianderinläheisimpiintyötovereihinkuulunutSavonlinnan
tuomiorovastikin irtisanoutui kohteliain sanakääntein piispansa kan-
nanotoista.37Tuomiorovastiedustinuorempaapappispolvea,jolleapoka-
lyptinenkonservatismiolivierasta.Tähännuorempaanpolveenkuului
myöskapinanjälkimainingeissapapiksivihittyAarniVoipio,jokamuis-
telipiispaansalähinnähuvittuneena.38

35 Ks.Hays1989.

36 Colliander1922,86.

37 Toiviainen2005,272.

38 Voipio1960,108–109.
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Vaikka Collianderin tapauksessa raamatullinen apokalyptiikka kyt-
keytyisulkeutuneeseenkonservatismiin,näineiainatarvinnutolla.Itse
asiassaapokalyptiikkavoikasvattaamyösradikalismia,jonkaeräsilmaus
olipunaistenvallankumousyritys.

Punaineneskatologia

Kylvömmekuntehdään,
kasvaakerrantähkään,
sadoinkerroinkirkkaampanaonnenaikauus.
SilloinSuomenkansanvalta
kiittääsankarpoikiansa,
ilokyynelpalkkasion,suurisankaruus.

TämäpunakaartinmarssinviimeinensäkeistösisältääkytkennänJeesuk-
senkylväjävertaukseen(Matt.13:1–23;Mark.4:1–20;Luuk.8:4–15).39Ver-
tauksessakylvetäänsiementätielle,kalliolle,orjantappuroihin(KR1992:
ohdakkeisiin)jahyväänmaahan.MatteuksenjaMarkuksenmukaanhy-
väänmaahankylvettysiementuottaakolmikymmen-,kuusikymmen-tai
satakertaisensadon.LuukasmainitseePunakaartinmarssintapaanvain
satakertaisen sadon. Sen enempää marssissa kuin evankeliumeissakaan
eiolekysymyskonkreettisestakylvöstä.Marssissatähkiksikasvanutsata-
kertainensatoon”onnenaikauus”.Evankeliumeissakyseonvertaukses-
ta,jonkaJeesusselittääopetuslapsilleen:hyvämaatarkoittaaniitä,jotka
ottavatjulistetunsanomanvastaaneivätkäluovusiitä.Selityskuitenkin
kätkeytyyjuuriratkaisevassakohdassa.Jeesuseikerro,mitähyvänmaan
tuottamamonikymmenkertainensatotarkoittaa.

Kolmikymmenkertainen sato on erinomainen, satakertainen usko-
maton.Apokalyptisissavisioissaerinomaiset sadotovatuuden,eskato-
logisenajanmerkki(vrt.esim.Ilm.22:2).40Runsassatovoiviitatamyös
kuolemanjälkeiseenelämään(Joh.12:24–25)jasiinäsuhteessaselinkittyy
apokalyptisiin toiveisiin kuoleman voittamisesta.41 Markuksen kylväjä-
vertauksessa ei kuitenkaan ole mitään yksiselitteistä merkkiä siitä, että

39 Marssinsanatkokonaisuudessaan:esim.Luokkasodanmuisto65–66.

40 Marcus2000,295.

41 Johanneksenevankeliuminrunsastasatoaeisuoranaisestiselitetä.Asiayhteydenperusteella
onselvää,ettäkysymysonJeesuksenkuolemasta,jokaantaaseuraajilleenelämän.Tämäelä-
mäsaavutetaanseuraamallaJeesuksenkohtaloa.(Brown1966,474;Wilckens2000,191–192.)
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kysymysonlopunajallisestasatoihmeestä.42Sadontuottamineneiraama-
tullisessakuvastossaolevainapokalyptisen täyttymyksenmerkki,vaan
tavanomainenilmausmyöshyvällekristilliselleelämälle(Room.7:4;Kol
1:10;Jaak.3:17–18)jaMatteusnäyttääpainottavanjuuritätä.43Loppujen
lopuksi ei kuitenkaan ole syytä tehdä jyrkkää erottelua sen välillä, tar-
koittaako sato kristillistä elämänvaellusta vai lopunajallista pelastusta.
Pelastusonnäetläheisestisidoksissasiihen,millaistasatoataihedelmää
– taustallaonsamakreikansanakarpo/j–kristittyelämänvaellukses-
saan tekee (esim.Matt.3:8–10;Room.6:22). Itseasiassaapokalyptiikka
jasensisältämäeskatologisenlopunodotusväikkyylukuistenuusitesta-
mentillisten tekstikohtien taustalla. Tässä mielessä myös kylväjävertaus
pitääymmärtääeskatologistaodotustavasten:joskuskoittaasehetki,jol-
loinhyväelämänvaelluspalkitaan.

Punakaartinmarssipuhuutulevastajaparemmastaajastaaivanavoi-
mesti. Sato, joka marssissa kuvattujen ankarien vaiheiden jälkeen saa-
daan,on”onnenaikauus”.Paremmantulevaisuudenennakoiminenistuu
luontevasti kylväjävertauksen apokalyptiseen taustaan ja tässä mielessä
Punakaartinmarssiluotekstikohdastaaivanmahdollisentulkinnan.Pu-
nakaartinmarssieikuitenkaannojaauusitestamentilliseenapokalyptiik-
kaanvaanmarxilaiseenhistorianäkemykseen,jonkamukaanyhteiskunta
onkehittymässäkohtityöväenvaltaa.Siltieioletäysinsattumaa,ettäpu-
nakaartinmarssinsatotulkintamuistuttaaapokalyptistalopunodotusta.
Raamatun apokalyptiikka on nimittäin keskeisellä tavalla vaikuttanut
marxilaiseenhistorianäkemykseen.Erikoistakyllä, apokalyptiikka tulee
näkyviinjuurimarxilaisessauskontokritiikissä.KarlMarxilleuskontooli
”kansanoopiumia”,kieroutunut lohdutuselämänkärsimyksiin.Hänen
mukaansauskonnonvastainentaisteluoliillusorisenonnenkorvaamista
todellisella.44Analogiaillusorisenjatodellisenonnenvälilläkertookui-
tenkin sen, ettei hän suinkaan torjunut apokalyptista pelastusajatusta.
Hänvaintulkitsisensekulaarillajamaterialistisellatavalla.45Valkoisella
puolellatätäironisoitiinpuhumallapunaistentavoittelemastayhteiskun-
nastaapokalyptiikasta tutuinkäsittein,vaikkapauutenamaailmana tai
tuhatvuotisenavaltakuntana.46

42 Gnilka1978,176.

43 Luz1990,318.

44 Marx2009,82;Oittinen1979,11–12.

45 Økland2009,270–271;Moisio2009.

46 Esim.Aho1961,46,74,224–225,244,285(29.1.,31.1.,15.2.,18.2.,25.2.1918);Alkio1918,88;Ran-
takari1918,239–240.
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Punainenvallankumousodotusliittyimarxilaiseenhistorianäkemyk-
seen, jonka aatehistoriallisena juurena oli apokalyptiikka.47 Marxilai-
suudessa ei toki ole puhe Jumalan johtamasta historiasta, joka päättyy
ruumiinylösnousemukseen,muttahistoriallaonapokalyptiseentapaan
lopullinen päämäärä, kommunistinen yhteiskunta. Marxilaisen apoka-
lyptiikanpsykologinenmerkitysonolluthuomattava:”vaikkamarxilai-
nenajatteluontäysinsekulaaria,seonsamallakertaatäysinapokalyptista.
Juuritämäpyhänjaprofaanintaimaallisenjailmestyksenkohtaaminen
– taiperäti yhteenliittymä–on suurimmanvallankumouksellisenvoi-
manlähde,jokahistoriassaonikinäesiintynyt.”48Suomessatämävoima
purkautuiselvimminvuonna1918jaPunakaartinmarssionyksisenlu-
kuisistailmenemismuodoista.

Apokalyptiikkaan liittyväajatusviimeisestä tuomiosta jakuolleiden
ylösnousemuksestaonainaollutosakristillistäoppia,jakirkollisenope-
tuksenkauttaneovatlevinneetyleiseenkintietoisuuteen.Näinkristilli-
nenapokalyptiikkaheijastuiaivanmaallisillekinfoorumeille.Valkoisten
joukkoihinkuuluneenKajaaninsissirykmentin–tulevatasavallanpresi-
denttiUrhoKekkonenkuuluirykmenttiin–historiikkinostaakristillisen
tuomiopäiväodotuksen moneen kertaan esiin. Kirjan lopussa on lyhyt
kuvauskustakinkaatuneesta.Lähes jokaisenkohdallaviitataaneskato-
logiseenylösnousemuksenpäivään,välilläjopahyvinkonkreettisinkuvin
maansisältäkapuavistavainajista:”Kunkerrankuolleetnousevat,niin
SiikajoensankarihaudankivenkaataaHeikkiHaikarajaastuutuomiol-
le.”49

Ylösnousemuskuvaukseteivätjääneetvainvalkoistenkeskuuteen.So-
sialidemokraattinenkansanedustajaMattiPaasivuorijärkyttieduskuntaa
kertomallaVihdissäteloitetuista:”Sielläonkuopattuihmisiäkäsiraudat
käsissä,kaivettuylösjasiirrettyVihdinkirkkomaahankäsiraudatkäsissä.
Onkaunista,kunnenousevatviimeiselletuomiollekäsiraudatkäsissä.”50
KonkreettisilleylösnousemuskuvauksilleontokiselvätlähtökohdatUu-
dessatestamentissa.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 vaikutta-
nuthenkisempikäsitys, jonkamukaanvainajansielusaarangaistuksen
ja pelastuksen heti kuolemansa jälkeen.52 Tällaisesta näkyy viitteitä jo
Luukkaanevankeliumissa:ristilläkatuvaryövärionkuolinpäivänään–ei
siis vasta viimeisen tuomion päivänä – paratiisissa (Luuk. 23:43). Köy-
häLasarus ja rikasmiespuolestaankokevat tuonpuoleisenkohtalonsa,
kunrikkaanmiehenveljetvielävaeltavatmaailmassa(Luuk.16:19–31).53
Välittömästikuolemanjälkeenseuraavapalkkiojarangaistusonjoskus
sovitettuviimeiseentuomioonniinsanotunvälitilaopinavulla.Senmu-
kaanvälittömästikuolemanjälkeenseuraavakohtaloennakoiviimeistä
tuomiota.Näin tapahtuuesimerkiksi 1893hyväksytyssäkatekismukses-
sa, joka viittaa välitilaopin tueksi Jeesuksen sanoihin ryövärille (Luuk.
23:43).54Onkuitenkinkyseenalaista,sopiikovälitilaoppilainkaanLuuk-
kaanteksteihin.55

Sivistyneelle pakanalle kristittyjen kuvaukset kuolemanjälkeisistä
palkkioistajarangaistuksistaolivatvainmoraaliseenelämäänkannus-
taviamyyttejä.56TällaisentulkintatavanesikuvalöytyijoPlatonilta,joka
ei suinkaan ollut varma, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, mutta piti
moraalisesti hyödyllisenä uskoa palkkioihin ja rangaistuksiin (Faidon

114d).Lasarus-kertomusavautuuhyvintällaiselletulkinnalle,silläker-
tomuskorostaahyväosaistenvastuutaköyhistä.57Paasivuorenkinkuva-
uskäsiraudoissatuomiollenousevistavainajistatähtäämoraalisiinpää-
telmiin:Vihdinjamuidenpaikkakuntienvastaaviintapahtumiintulisi
puuttua.

52 Räisänen2010,85,98–105.

53 Lasarus-kertomuksestajaLuukkaaneskatologiasta:Lehtipuu2007.

54 Suomenevankelis-LutherisenKirkonKatekismus,kappale167.

55 Lehtipuu2007,265–294.

56 100-luvunlopullaelänyt,myöhemminlääketieteilijänätunnettu,Galenoskirjoittaaarabiaksi
säilyneessätekstikappaleessa:”Suurinosaihmisistäeikykeneseuraamaanloogisiatodisteita
jahetarvitsevatvertauksiajahyötyvätniistä.[kommentaattorilisää:Galenosymmärtääver-
tauksillakertomuksiapalkkioistajarangaistuksistatulevassaelämässä]Juuriniinnäemme,
ettäkristityiksikutsututihmisetperustavatuskonsavertauksiinjaihmeisiinjakuitenkinosa
heistä toimiiniinkuinne, jotkapitäytyvätfilosofiaan.Heidänkuolemanhalveksuntansa ja
senseurauksetovatmeilleilmeisiäjokapäivä,samoinheidänpidättäytymisensäsukupuoliyh-
teydestä.Heidänjoukossaaneioleainoastaanmiehiävaanmyösnaisia,jotkapidättäytyvät
sukupuoliyhteydestäkokoelämänsä.Hemyösluettelevatniitä,jotkaovatharjoittaneetruuan
ja juoman suhteen itsekuria ja -hallintaa ja jotkaovat innolla tavoitelleetoikeudenmukai-
suuttajasitensaavuttaneettason,jokaeijääjälkeentodellisistafilosofeista.”Suomennoson
laadittuBenkon(1980,1099)englanninkielisestäkäännöksestä.

57 Lehtipuu2007,264.
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Kajaanin sissirykmentin historiikki ja Paasivuoren eduskuntapuhe
kertovat siitä, että konkreettisia muotoja saava apokalyptinen tulevai-
suudenodotusolitunnettuajasitäsaattoikäyttäämoraalis-ideologisen
kannanoton tukena. Sosialistiset teoreetikot olivat itse asiassa tietoisia
siitä, ettävarhaisetkristityt saattoivatymmärtää lopunajallisen täytty-
myksen konkreettisesti ja tämänpuoleisesti. He pitivät henkistynyttä
pelastuskäsitystä rappioilmiönä.58 Juuri apokalyptiikan konkreettinen
lopunodotusonpunaisessakirjallisuudessaruokkinuttulevaisuudenku-
via, jotka saatetaan tulkita täysin sekulaarilla tavalla. Tämä näkyy esi-
merkiksi Kaarlo Uskelan pienessä novellissa”Kun kuolleet heräävät”.59
Vankileiriltäpalannutisäkeskusteleelastensakanssakuolleistaheräämi-
sestä.Ensinkäsitelläänevankeliumienkertomuksiasiitä,kuinkaJeesus
herättikuolleita.Kunlapsethiemanepäilevätkuolleistaheräämistä,isä
kertoonähneensäsellaistaTammisaarenvankileirillä.”–Kukaniitäsiellä
herätti?–Einiitä tarvinnutherättää,nenousivatylöskun tulinälkä.”
Vastaus paljastaa, että kuolleilla tarkoitetaan vankeja. Jeesuksen herät-
tämistä yksittäistapauksista siirrytään sitten lopunajalliseen ylösnou-
semukseen:

– Mikseivätruumiitenäänouseylös,kysyynuorinpoikani.
– Nenousevatkerrankaikkiyhtaikaa,minävastaan.
– Siitätuleeeritöminä!
– Siitätuleesemmoinenjyräkkä,ettäkirkot,palatsitjapakkotyölai-

toksetmenevätnurin!

Uskelankuvausylösnousemuksestaonkaksitasoinen.Näennäisestiper-
heenisätukeekonkreettistalapsenuskoa.Lukijakuitenkinoivaltaa,että
ylösnousemuksen päivä on työväen vallankumous. Punaisesta kirjal-
lisuudesta ei muutenkaan ole vaikea löytää esimerkkejä apokalyptisin
termein ilmaistusta vallankumouksesta. Turkulaisen muistojulkaisun
johdantoruno seuraa Paasivuoren puheen teemaa:”Vaik syvät on haa-
vat/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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vertauskuvatyöväenluokankohtalolle1918javaloisammalletulevaisuu-
dellemyöhemmin.

Punaiset kirjoittajat saattavat katsoa, että työväenluokan ylösnou-
semuksenpäiväonvarsinlähellä:”PappihaudallasisanoiSinunnouse-
vanviimeisenäpäivänä.Nousetko, sitä en tiedä,mutta sen tiedän, että
seaate, jokaoliSinullekalleinkaikesta,nouseekerran,nouseevarmasti

janouseepian.”61Punaisissasankarikuvauksissauskolähelläolevaanlo-
pulliseenyhteiskunnalliseenkäänteeseenvoiruokkiarohkeutta,jokaon
verrattavissakristilliseenmarttyyriuteen:”Tunne,ettäkuoleekuitenkin
syyttömänä,riittiantamaanvoimaa;javarmuus,ettäkärsimästäänvää-
ryydestäkerranontilinteonhetkikiduttajilleenkoittava,tuottityydytys-
tä.Sillähänuskoisenajanolevanlähellä,jolloinkapetomaisuudeltakat-
kotaankynnet,jajolloinkamäärääjänäonoikeus,eikäoikeudennimessä
verisiäorgioitaviettävävääryys.”62

KäsitysläheisestälopunajallisestakäänteestäkuuluusekinRaamatun
apokalyptiikankeskeisiinpiirteisiin.VaikkatoisissaRaamatunkohdissa
läheisenkäänteenodotusjääkintaka-alalletaimuuntuu–kutenedellä
mainituissa Luukkaan evankeliumin kohdissa – henkistyneeksi tuon-
puoleiseksielämäksi,onlähiodotukseenviittaaviakohtiaselvästihavait-
tavissa.MarkuksenevankeliumissaJeesustoteaaaikalaisilleen,että”tämä
sukupolvieikatoa”ennenlopunajallisenkäänteentapahtumista(Mark.
13:31).Roomalaiskirjeenmukaan”rauhanJumalaonpianmurskaavaSaa-
tananteidänjalkojennealle”(Room.16:20)jaJaakobinkirjeenmukaan
”Herrantuloonlähellä”(Jaak.5:8).JohanneksenilmestyksessäJeesusil-
moittaatoistuvasti:”Minätulenpian.”(Ilm.3:11,22:7,12,20.)Nämäjamo-
netmuutlähiodotuksestakielivätjakeetovatkokokristikunnanhistorian
ajansynnyttäneetkäsityksiäpikaisestalopunajallisestakäänteestä.63Pu-
naisenkirjallisuudennäkemyksetuudenvallankumouksenläheisyydestä
muistuttavatsiistässäkinsuhteessaRaamatunapokalyptisiaodotuksia.

Kristillisen ja sosialistisen apokalyptiikan sukulaisuus on ruokkinut
myös näkemyksiä, joissa sosialistiset teoriat on ymmärretty kristillisen
eskatologian antamin eväin. Näissäkin tapauksissa pysytään edelleen
sekulaarillapohjalla,muttakristillisestäopetuksestatuttujaaineksiase-
koittuuteoriaantäysinhuomaamatta.NäinJariEhrnrootharvioisosia-
listisenteoreetikonKarlKautskynnäkemystentulkintaaSuomessa:

61 Vankinavalkoisenvallan36.

62 Valli1922,31.

63 Baumgartner1999.
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Kautskylainentaloudellinendeterminismikääntyyfatalistiseksiasen-
teeksi konkreettiseen taloudelliseen elämään nähden. Kärsimys on
onnenväistämätönesipiha.Itseasiassatällainenlogiikkaonlähem-
pänäkristillistäkärsimyseskatologiaakuinrationaalista jäsentelyä ja
kehittelyä. Paradoksaalisesti ajattelutavan rationaaliseksi ja tieteelli-
seksi ytimeksi käsitetty ajatus yhteiskuntakehityksen luonnonlain-
omaisesta 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 Ar-

betet-lehdenartikkelista. Joartikkelinotsikko”Luominen”osoittaa,että
kirjoittaja,AxelÅhlström,haluaakytkeäajatuksensauskonnolliseenkä-
sitteistöön.Häneikuitenkaantarkoitamennyttäluomistavaantulevaa,
japuhuuvallankumouksestaraamatullisestiuudenmaailman(Jes.65:17;
Ilm.21:1)syntymisenä.Åhlströminuskoatulevaaneinäytälainkaanhor-
juttavanse,ettähäntajuaapunaistenseisovantappionedessä.65Tappio
ei nimittäin ole maailmanvallankumouksen mittakaavassa muuta kuin
satunnainen vastoinkäyminen. Tappion tuskassa on kyse – jälleen raa-
matullisesti(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 maa-
ilmatuleeesiin,onalkanuttyönsä.Jaonmelkoturhaavaivannäköä
seistäniitätulevaisuudenvoimiavastaan,jotkasuorittavattätätyötä.
Nevoitot,joitareaktioajoittainluuleesaavuttavansaantamallaveri-
kostonpuhua,eivätvoiolennaisestipitkittääkapitalistisenyhteiskun-
nan kuolinkamppailua. Ei ole kummoinenkaan kunnia olla viimei-
nenporvariyhteiskunnanhorjuvallabarrikadilla.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,ahdistukset janii-
den jälkeen koittava täyttymys saavat Åhlströmillä selvästi raamatulli-
senvärin.Häntunnistisosialistisessajakristillisessäpelastusnäyssäniin
paljonsamaa,ettäuudelleen luomisenjasynnytystuskienraamatulliset
käsitteetkelpasivathänelle.Åhlströmsiirtyisittemminparlamentaarisen
sosialidemokratianlinjoille,muttasodanjälkeensyntynytkommunismi
pysyimaailmanvallankumouksenpelastusnäyssä.Vuoden1918tappioja
kärsimyksetolivatosavääjäämätöntähistoriallistakehitystä,jokajohtaa
lopulta maailmanvallankumoukseen. Samalla tavoin apokalyptiikka-
kinsuhtautuulopunajallisiinkärsimyksiin:”Niintäytyykäydä.”(Mark.
13:7.)JohanneksenilmestysvisioilopuksisuurensodanGogiajaMagogia
vastaan(Ilm.20:7–9),jonkajälkeenJumalanvastustajattuhotaanjauu-
simaailmanaikakoittaa.Suomenkommunistisenpuolueenperustavan
kokouksenkirjeessäLeninilleeioleraamatullisiailmauksia,muttaseku-
laariapokalyptisetteematovatselvästihavaittavissa:

Nyttäysinkäsitämme,ettänäinsentäytyykinsyntyä,–ettäseeikos-
kaanvoielävänäsyntyäkansanvallanutusuossa,niinkuinSuomessa
kuvittelimme,vaanainoastaanhävityksen,vaaran,tuskanjataistelun
todellisuudessa.---Kommunismionvalanutmieliimmekuvaamat-
toman lohdullisen tietoisuuden siitä, ettänekään suuretuhrit, joita
omanmaammetyöväenluokkatänävuonnaonkärsinyttaisteluissaan
jatilapäisessätappiossaanjavarsinkinsenjälkeenSuomenporvariston
ennenkuulumattoman petomaisessa kostohurjastelussa, että nekään
eivät ole hukkaan kärsityt, vaan kannetut kansainvälisen köyhälis-
tönvoitonhyödyksi.SitävoittoaSuomenköyhälistöviimekeväisellä
taistelullaanjakaatumisellaankinedesauttoi.Vähäisenämiesluvussa,
tiedossajataidossasepaljonuhrasi.Jaseonvieläkinnousevamaasta.
Kommunismintulisanalyösynkimmänkinsorronyöhönkirkastavan
toivonsalaman.Seiskeeepätoivonkahleetpoikkijaterästääsoturin
murretunsielunmurtumattomaksivoitonvarmuudeksi.Sinäpäivänä,
kunmaanääriinkuuluukutsumus:”Tääonviimeinentaisto!” sinä
päivänä, kun kansainvälinen punainen armeija liikkeelle lähtee, saa
maailmanähdä,ettäSuomenkinköyhälistörientääriviin:kostoonja
voittoon!67

67 Suomentyöväenvallankumous9–10.
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Punaisten tappiokeväällä 1918pakotti tarkistamaan”lopunajallista”ai-
kataulua. 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”.68Keväänkuluessaai-
kataulunmuutostuliselväksi.Punakaartinmarssin”onnenaikauus”ei
alkanutkaanvielä,vaantappioolivainennakoivaahdistuksenvälivaihe
ennen lopullista yhteiskunnallista käännettä. Tässä suhteessa marxilai-
nenhistorianäkemyskokivainsensamankohtalon,jonkasenapokalyp-
tinenesikuvakin.Täyttymyksenhetkilykkääntyy,muttasentulemistaei
olesyytäepäillä(2.Piet.3:3–13).

Vaikka sekulaariapokalyptiikka oli tyypillistä nimenomaan sosialis-
teille,seeiollutvainheidänomaisuuttaan.Tämänosoittaasuomenruot-
salainenmodernistirunoilijaEdithSödergran.

EdithSödergraninapokalypsi

Huhtikuun lopulla 1918 valkoiset aloittivatViipurin valtausoperaation,
jonkaensivaiheessapyrittiinrajanpinnassakatkaisemaanpunaistenyh-
teydet Pietariin. Majuri Rainer Stahelin johtaman 2. jääkärirykmentin
tehtävänäolikatkaistaPietari–Viipuri-rataRaivolanasemankohdalta.69
PunaistenrintamaKivennavallaromahtioitis japuolustajatvetäytyivät
TerijoellejaRaivolaan,joissapunaisenpuhelinsanomanmukaansyntyi
”hullumpi sekasortokuinennenSodoman jaKomoranhävityksessä”.70
EdithSödergranseurasitapahtumiaRaivolan-kodistaan.Sotakokemuk-
setheijastuvatseuraavissarunokokoelmissa.

Stahelsaapuiaamulla23.huhtikuutaRaivolaneteläpuolellejavaltasi
kylänpienenlaukaustenvaihdonjälkeen.Punaisetryhmittyivätrautatie-
asemallepuolustukseen.Marssistaväsynytvalkoistenjoukkoaloittiilta-
päivällä 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.Stahelku-
vasijäljellejäänyttämaisemaarunollisesti:”Kaameankauniinakohosivat
liekittaivastakohti,jollekuuvähitellennousivalaistenlempeällähohteel-
laansynkäntaistelukentän.”71Se,mitäkuunhohteessatapahtui,eiselviä
StahelinkertomuksestavaanSödergraninrunosta”Månenshemlighet”.

Månenvet...attblodskallgjutashärinatt.
Påkopparbanoröversjöngårenvisshetfram:
likskolaliggablandalarnapåenunderskönstrand.
Månenskallkastasittskönasteljuspådensällsammastranden.
Vindenskallgåsomettväckarehornmellantallarna:
Vadjordenärskönidennaensligastund.72

Tapahtumienkulunvoipäätellätappioluvuistakin,sillävapaussotahisto-
rianmukaanvalkoisiakaatuiparikymmentäjapunaisia150.Josluvutpi-
tävätedesosapuilleenpaikkansa,vankejaonammuttutaistelunjälkeen.73
Lisäksi tulivielä jälkipuhdistus, jokapunaistenohellasuuntautuimyös
kapinaan osallistumattomaan venäläisväestöön.74 Sotaa seuranneena
vuonnaSödergrankuvailipainajaisuntaanmietelmäkokoelmassaBroki-

gaiakttagelser:”Näinilkeitäämmiä,jotkanauraenhukuttivatpikkulapsia
ämpäreihin,näinteloituksiakaikkialla,rannoillajamäillä,ihmiskäsiäja
puunoksia,jotkaolitahrittuverelläjaaivokudoksella,kaikkiniinraakaa
jarumaa,etteisellaistavoitapahtuatodellisuudessavaannärkästyneen,
hirviömäisenherkkyydensuurentavassapeilissä.”Lastenhukuttaminen
oliehkäsuurentelua,muttakaikkitiesivät,ettämuutenpainajainenoli
äskettäinolluttotisintatottamaailmallajaSuomessa,myösRaivolassa.

71 Stahel1927,163.

72 RunojaseuraavanatulevatSödergraninmietelmätjamuutrunotlöytyväthänenkootuista
runoistaan(Södergran 1949).Runonajoituksesta ja suhteestaRaivolan tapahtumiin:Tide-
ström1960,134.

73 Punaisten taistelutappioiden määrä itärajan taisteluissa jää epäselväksi. Mahdollisesti luku
150korostaaliioitellenvastustajanylivoimaajasitäkauttaomanpuolensankaruutta.Lasken-
nallisestihyökkääjäkärsiikolminkertaisettappiotpuolustajaanverrattuna,muttakäytännös-
sä tapauskohtaiset syyt ja taistelevien osapuolien sotataito vaikuttavat lukuihin. Erityisesti
punaisten kohdalla heikko taistelu- ja sotilasjohtamistaito ovat voineet vaikuttaa tappioita
kasvattavasti.Myösvankienvälitönampuminen janäin syntyneidenvainajien laskeminen
taistelutappioihinolitavallista(Roselius2006b,11,139–140:156–158;Roselius&Tikka2004).

74 Loima2004.
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Södergraneikuitenkaanainoastaankuvaaympäröiväätodellisuutta.
Hänantaasillemyöstulkinnan.Tämänäkyyselvästi”Månenshemlighet”
-runossa,jokayllättävälläjavarsinmakaaberillatavallayhdistääruumiit
jaluonnonkauneuden.MiksiSödergranestetisoiväkivallan?75Lyhytru-
noeiselitä.Estetisoinninsyypaljastuukuitenkinluettaessamuitasaman
ajanrunoja,jotkakäsittelevätsodanväkivaltaa.76Näitärunojaonkokoel-
missaSeptemberlyran(1918)jaRosenaltaret(1919),joistaedelliseenmyös
”Månenshemlighet”kuului.Keskeisiksinousevatrunot”Apokalypsens
genius(Fragment)”ja”Världenbadariblod...”,jotkakuvaavatsodanvä-
kivaltaaselvästiapokalyptisessakehyksessä.

Sodanapokalypsilaulaa

Syksyllä 1918, jolloinSödergrankoki sodanuhannousevanuudestaan,77
hänkirjoittirunon”Apokalypsensgenius(Fragment)”.Runoesittäätais-
telukuvatilmestyskirjamaisinanäkyinärunsaineraamattukytkentöineen.
SotakuvaustentaustallaheijastuneerunoilijankokemusRaivolantaiste-
lustapalavineasemineen.

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)huolellinenrunoanalyysipäätyy samaanratkaisuun:”Månenshem-
lighet”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 kokonai-
suudeksi.Tällaisenase tuleehyvin lähelle Johanneksen ilmestystä, joka
oneriainestenpohjaltakoostettumoniselitteinenkudelmajaasettaatul-
kitsijalleenvaikeitahaasteita.78Moniselitteisyyseikuitenkaanolenimen-
omaan”Apokalypsens genius (Fragment)” -runoon luotu erityispiirre,
vaan se värittää useimpia Södergranin runoja. On vaikea sanoa, missä
määrintämätyylipiirreonJohanneksenilmestyksenvaikutusta.Jokata-
pauksessaRaamatunviimeinenkirjavaikuttiSödergraniinvoimakkaasti.
ApokalyptisetteematjasuoranaisetkytkennätJohanneksenilmestykseen
ovatSödergraninrunoudenkeskeisiäainesosia.79

”Apokalypsensgenius(Fragment)”-runossaraamattukytkennätovat
täysin ilmeisiä – puhutaanhan siinä raamatullisuudesta (”bibliskt”) ja
apokalypsista (”apokalypsen”) aivan suoraan. Runon”minä” on meta-
forisesti apokalypsi, joka viitannee Johanneksen ilmestykseen. Palanut
liha,tulijasavuovatJohanneksenilmestyksensotakuvastoa(esim.Ilm.
9:18;17:16),vaikkasopivatosuvastimyösRaivolantaisteluun.Johannek-
senilmestyksessämainitaanmyösammottavatsyvyydet, jotkaovatvit-
saustenjapedonlähtöpaikkoja(Ilm.9:2,11;11:7;17:8).Runonjumalminä
onvanhatestamentillis-apokalyptinentuhonjumala,jokasilmäyksellään
tuhoaavastustajansasotajoukon(vrt.2.Moos.14:24).”Mittärkriget”on
ilmeinenmuunnelmavanhatestamentillisestailmauksesta”SotaonHer-
ran”(1.Sam.17:47;vrt.1.Aik.5:22).80YleisestiottaenSödergraninraama-
tullisia lähteitäonvaikeayksilöidätäsmällisesti,81muttaraamatullisuus
”tuntuu”selvänä.Vaikuttaasiltä,ettähänelääraamatullisessakieli-jaku-
vamaailmassaniinvahvasti,ettäseikäänkuinomallapainollaansuodat-

78 JohanneksenilmestyksenmoniselitteisyydenvaikutuksiatulkinnalleonesitellytSyreeni1995,
302–333.

79 Hedberg(1991)oneritellytapokalyptiikanosuuttaSödergraninrunoudessa.

80 HerransodistaVanhassatestamentissa:Veijola1982,88–104.

81 Broemer2009,119.
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tuurunoihinilmansyvällistäharkintaajonkuntietynraamatunkohdan
käytöstä.

RaamatunkäytössäänSödergranolikaikkeamuutakuintraditionaa-
lisenkirkollinen.Pietarinkauttahänsaivoimakkaitavaikutteita1800-ja
1900-luvuntaitteenvenäläisestämessianismista.Monetvenäläisetintel-
lektuellit ja taiteilijatkäsittivät itsensäuudenajanrakentajienydinjou-
koksi.AjatteluunsekoittuiaineksiasekäNietzschenyli-ihmisopistaettä
nationalismista.Raamatullinenvalitunkansan teemasovellettiinVenä-
jäänjaerityisestiJohanneksenilmestysapokalyptisinevisioineenmuo-
dostui tärkeäksi. Sieltä löydettiin myös valtakirja kaiken”epäpuhtaan”
siivoamiseen.”TuonaaikanakukaanajattelevaihminenVenäjälläeiollut
kokonaanirrallaanvenäläisenmessianisminvaikutuksesta”,toteaaEbba
Witt-Brattström.Häntulkitsee”Apokalypsensgenius(Fragment)”-ru-
noajuuritätätaustaavasten,82joskaanvenäläisnationalistisiapainotuksia
Södergraneiomaksunut.

Södergrankatsoiaidonapokalyptisessahengessä,ettäaikakaudenso-
taisatahdistuksetennakoivatuudenaikakaudenalkua.Tätäkuvaarunon
lopun harmonisoituminen: apokalyptinen kaaos tekee tilaa klassiselle
kulttuurille.Apokalyptisenjaklassisenaineksenrinnakkaisuusnäkyyjo
runonnimessä:geniusonroomalaisessauskonnossasuojelushenki.Aja-
tusjumalista,jotkavalepuvussavakoilevatihmisiä,esiintyyjoHomerok-
sella (Odysseia 17.484–487). Stoalaisfilosofi Epiktetos esittää ihailevassa
sävyssä filosofi Diogeneen vakoojana, joka on kaiken kärsimyksen ylä-
puolellajatarkkaileeelämää(Keskusteluja1.24.3–10).83Södergraninnämä
ajatuksetnäyttävätsaavuttaneenShakespearenkautta.84

Runonväkivaltaisuuttavoisiymmärtääkahdellakintavalla.JokoSö-
dergrantarkoittaa,ettäsodanväkivaltaonkonkreettinenehtouudenlai-
sen laulun,siisrunoudensynnylle taisittensotaonvainmetaforasille
kaaokselle,jokasyntyytaiteessa,kunuusipurkautuuesiin.85Jälkimmäi-
nentarkoittaisisitä,ettärunoaeipitäisikääntulkitakannanottonasotaan
vaan taiteeseen. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä. Runo”Världen
badar iblod...” tarkoittaaepäilemättäkäynnissäolleenmaailmansodan
verikylpyjä.

82 Witt-Brattström1997,69–79(lainaus:s.70–71).Ks.myösClay1998,312.Venäläisestämessia-
nismistajasenkytköksistävenäläiseenMarx-tulkintaan:Hassinen1967,36–41.

83 Tideström(1960,143)huomauttaarunonlopunyhteyksistämyösamerikkalaisenWaltWhit-
maninerääseenrunoon.

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,mikäonSö-
dergraninapokalyptisillerunoilletunnusomaista:86Jumalaluomaailman
uudestaan.AiheonRaamatustatuttu(Jes.43:19;65:17;66:22;Ps.104:30;
Ilm.21:5)jaseantaarunolleapokalyptisenkokonaiskehyksen.Tässäke-
hyksessäonnähtävissäuseitaraamatullisiaaiheita,vaikkaonkinvaikea
osoittaa, mistä yksittäisistä raamatunkohdista hän ammentaa aineksia.
Raamatulliselta vaikuttaa esimerkiksi ajatus uudelleen muovaamisesta.
JeremiankirjakuvaakuinkakansatovatJumalankädessäkuinsavisa-
venvalajankädessä:

Minämeninsavenvalajantyöpajaan,jossahänparhaillaantyöskente-
lipyöränsäääressä.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.)

Södergraninmukaanuudelleenluominentapahtuumuovaamallamaa-
ilma”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).Merkkiinvii-
tataanmyösJesajanlupauksessa,jossahepreaksipuhutaannuorestanai-
sesta,muttakreikaksineitsyestä:”Herraantaaitseteillemerkin:neitsyt
tulee raskaaksi ja synnyttää pojan.” (Jes.7:14; Matt. 1:23.) Södergranille
kokomaailmaonmerkki,jokaverikylvynkauttatuleeyhäselvemmäk-
si. Juhlivatkuorot tulevatuseinesiin Johanneksen ilmestyksessä (esim.
7:11–12;19:1–5),jossavyöryvientapahtumienkeskelläonmyöshiljaisuus
(8:1).Uudelleenluomistaedeltäätapahtumia,jotkamuistuttavatjoitakin
Egyptin vitsauksia: veden muuttuminen vereksi (2. Moos. 7:14–21), pi-
meys(2.Moos.10:21–23),salamoivaraesade(2.Moos.9:13–33).Samanta-
paistaaineistoalöytyymuualtakin,esimerkiksi:”Kunhänpysähtyy,maa
vavahtaa,kunhänkatsoo,kansatvapisevat - - -Aurinko jakuu jäävät
piiloonmajaansa,kunvälkkyvätnuolesiviuhuvatjakeihääsisalamatlei-
mahtelevat”(Hab.3:6,11),”Maajärkkyijavavahteli,aurinkopimenimus-
taksikuinsuruvaate.”(Ilm.6:12),”Salamatleimusivat,ukkonenjylisi,ja
tuliankaramaanjäristys,niinankarajäristys,etteisellaistaoleollutkoko
sinäaikana,jonkaihminenonollutmaanpäällä”(Ilm.16:18).

SödergrankäyttääRaamattuavapaastijakoostaasiitäjasenulkopuo-
leltatulevastaaineksestauudenkokonaisuuden.Tässähäntuleelähelle
Johanneksen ilmestystä, jonka mielikuvamaailman pohjana on vanha-
testamentillinenaines,muttajotakirjoittajahyödyntäävapaasti.Johan-
neksen ilmestykseen Södergranin liittää myös se, että kaikki tulkitaan
kosmisissa mittasuhteissa.Vanhan testamentin aines, jota Johanneksen
ilmestyksessä käytetään, liittyy yleensä Israelin kansan kohtaloon. Jo-
hanneksenilmestysjaSödergrankäyttävätvanhaaaineistoaniin,ettäse
koskeekokomaailmaa.ApokalyptiseentapaanSödergranodottaatäyt-
tymystätulevaisuudessa.Södergraninodottamatäyttymyseikuitenkaan
olesitä,millaisenaRaamattuesittääsen.Septemberlyran-kokoelmaalaa-
tiessaanhäntunsivoimakastakiinnostustaFriedrichNietzschenajatte-
luun.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.MyöhemminSödergrankiinnostuiRudolfStei-
neristajalopultakristinuskosta,89mutta1918kirjoitettujarunojaeipidä
tarkastellaniidenkautta.

RunoilijanNietzsche-sympatioidennäkökulmastaVesaHaapalaesit-
tää, että”Apokalypsens genius (Fragment)” -runon halveksittava”eder
tysta herre” on Kristus.90 Tulkinta ei ole täysin ilmeinen, mutta se on
Nietzschenfilosofianvalossaluonteva,jaSödergranillaonvastaavanlai-
nenantikristillinenajatussamaanaikaankirjoitetussa,muttamyöhem-
pään kokoelmaan sijoitetussa runossa ”Rosenaltaret”. Sen mukaan Ju-
malanvaltakuntaonalkamassa,muttaeiKristuksenriutuvavalta.91Sitä
paitsivoiepäillä,ettävaikenemisteemanouseekristillisestäjulistuksesta.
Kristusottikuolemansavastaanvaiti(”tyst”),niinkuinkristittyjenhä-
neensovittamaJesajankirjankohtakertoo(Jes.53:7;Ap.t.8:32).Kohta
onkristillisessäjulistuksessa locusclassicus jayleisestitunnettu.92Mutta
Södergranilletällainenheikkousonvierasta.Jumalaon,niinkuinruno
”Världenbadariblod...”kertoo,kovaluoja,jokaupottaamaailmanveri-
kylpyynvoidakseenelää.

Ruumiitauudenajankynnyksellä

Södergranille vaikeneva ja kärsivä Jeesus oli vain halveksittava. Hänen
mielestäänainoastaanvoimakkaatjaväkivaltaisetvievätmaailmaaeteen-
päin.Siksiköhänrunossa”Månenshemlighet”näkiteloitettujenhäviä-
jienruumiitniinkauniina?Syksyllä1918Södergranolibolsevikkejavas-
taan,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(Suo-

menEvankelis-LutherisenKirkonKatekismus61 [§86]) sekäkirkkokäsikirjasta, 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(”gamlatidenssånga-
re”)ovatosanneettehdäkaaoksestataidetta.Sodankurimuksestakasvaa
uutta estetiikkaa:”sångens anda är kriget”.96 Runossa”Världen badar i
blod...” sanotaan, että verikylpy ennakoi maailman muuttumista uu-
deksi. Runojen väkivalta vie uuteen ja parempaan tulevaisuuteen. Täl-
lainen ajattelu johtaa Södergranin hyväksymään väkivallan tai ainakin
näkemäänsenvälttämättömänä.Muttaseuusi,jotahänodotti,eiollut
valkoinenSuomi:”vadhanskaparvetingen.”Ainakaanseeiollutkris-
tillinenvaltakunta,mikäjosinänsäolihänenmielestääniloinensanoma,
evankeliumi.Runossa”Rosenaltaret”hänlausuu:

    
Jagträderuttilleder
medettglattbudskap:
Gudsrikebörjar.
IckeKristi
tynandevälde.


ItseasiassavalkoinenSuomikinonvainvälivaiheennenkuinharvinais-
laatuiset yksilöt luovat uuden maailman.97 Tästä näkökulmasta on yh-
dentekevää, ovatko”Månens hemlighet” -runon ruumiit punaisten vai
valkoisten – itse asiassa se ei käy runosta ilmi. Kun Södergran kuvaili
rannalleammuttujenruumiitakauniiksi,häntäeikiinnostanut,minkä
puolestaheolivatkuolleet.Näkyonkaunis,”koskaseonylemmästä,his-
toriaspekulatiivisesta näkökulmasta oikein, koska se johtaa parempaan
tulevaisuuteen”.98Apokalyptinenkaaos,maailmanverikylpy ja ammut-
tujenruumiitjärvenrannallaolivatSödergraninmukaanlupausuudesta
maailmasta. Ne olivat apokalyptisia synnytystuskia sillä tiellä, jossa ih-
mismassojen yläpuolella olevat yksilöt tekevät uuden maailman. Tämä
oliRaamatunapokalyptiikkaa–silläerotuksella,ettäSödergranillahisto-

94 Haapala2005,264.

95 Tideström1960,141–142.

96 Hedberg1991,72–73.

97 Södergraninyli-ihmiskäsityksestä,ks.Haapala2005,274–277.

98 Baumgartner1997,12.Ajatuseiollutomanaaikanaanaivanpoikkeuksellinen:Siltala2009,
392.
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riaaeijohdaJumala.Runojenjumalmaailmaonymmärrettäväkielikuva-
na.99Ihmiskuntaajohtaayli-ihmisteneliitti.100

SödergraninapokalyptisessatulkinnassaSuomensisällissotasijoittui
kosmiseen kokonaisuuteen. Hänen tapauksensa osoittaa, etteivät sosi-
alistit ja kristilliset piirit olleet ainoita, joille apokalyptiikasta nouseva
historiakäsitystarjositulkintakehyksenvuoden1918sodalle.Siinähisto-
riankäsitystäleimaanykyisyydenjatulevandualismi:olemmeastumassa
johonkinaivanuuteenaikaan.

Apokalyptinendualismi

Dualismionapokalyptiikalleominaista.Seilmeneemaailmanrakentees-
sa,kosmistenvoimienkamppailussa jaetiikassa.101Maailmanajatellaan
rakentuneen sekävertikaalisessaettähorisontaalisessamielessädualisti-
sesti.Vertikaalisesti tarkasteltuna maailma jakautuu näkyvään ja näky-
mättömään,tähänjasenyläpuolellaolevaanmaailmaan.Länsimaisessa
ajattelussa apokalyptiikan vertikaalinen dualismi on ollut vuorovaiku-
tuksessa Platonin filosofian kanssa. Tämä näkyy jo Raamatussa. Plato-
ninluolavertauksenajatussiitä,ettätämämaailmaonjärjelleavautuvan
ideamaailmanvarjoa(Valtio514a–517e),onjättänytjälkensäHeprealais-
kirjeeseen.SenmukaanvanhanliitonuhripalvelusonJeesuksentaivaas-
sa toimittamanpalveluksen”kuva javarjo” (Hepr.8:5).MuttaHeprea-
laiskirjeenmukaanvarjoeiplatonistisestiheijastuvainylhäältäalas.Se
heijastuumyöshorisontaalisesti tulevastamaailmastanykyiseen:Moo-
seksenlainjumalanpalvelussäädöksissä”onvainvarjotulevasta,parem-
mastatodellisuudesta”(Hepr.10:1).NäinPlatoninvertikaalinendualismi
onapokalyptiikassayhdistynythorisontaaliseentulkintaan.102

Maailmantapahtumatilmentäväthyvienjapahojenvoimienkamp-
pailuajasiinämielessähyvänjapahandualismionsuorastaankosmista.
Tämä puolestaan johtaa eettiseen dualismiin, joka asettaa ihmisen pe-
ruskysymykseksisen,valitseekohänkosmisessakamppailussahyvänvai
pahan.Ihmiselläontahdonvapausjahänonvastuullinenratkaisuistaan.
Toisaaltaapokalyptistadualismiajasitäkauttamyösihmisentahdonva-

99 Haapala2005,312–318.

100 Vrt.Baumgartner1997,13.

101 Apokalyptiikandualismista,ks.Russell1992,104–115.

102 VertikaalisestadualismistaPlatonilla:esim.Thesleff1989,206–213.Platonistisenjaapokalyp-
tisendualisminsuhteistaHeprealaiskirjeessä,ks.esim.NordgaardSvendsen2006,50–61.
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pauttarajaaJumalanvalta.Apokalyptikkoonvakuuttunutsiitä,ettähis-
toriaonsittenkinJumalankäsissä,jokajohtaasentäyttymykseensä.

Apokalyptinen dualismi tulee selväpiirteisenä esiin Collianderilla,
joka näki maailmanhistorian Jumalan ja Saatanan valtakuntien kamp-
pailuna.Kamppailu johtaapiankoittavankristokratianmyötäJumalan
valtakunnanvoittoon.Enneneskatologistakäännettäihmisenonkuiten-
kinratkaistava,onkohänJumalanvaiSaatananpuolella.Apokalyptiikan
perinteidenmukaisestiCollianderväitti,ettäihmiselläontässäkysymyk-
sessävapaaratkaisuvalta–vaikkaluterilaisuusperinteisestionkieltänyt
tahdonvapaudenpelastuskysymyksissä.103Sisällissodanarvioihinpiispan
dualismillaoli ilmeiset seuraukset:mikäänsovittelupolitiikkaSaatanan
joukkojenkanssaeitulekyseeseen.

Materialistinenmarxilainenhistoriakäsityseiluonnollisestisisällämi-
täänhenkimaailmaa,jokaolisivertikaalisestitämänmaailmanyläpuolel-
la.Muttasiinäkinnäennäisestiirrallisiinhistoriantapahtumiinkätkeytyy
syvempilainalaisuus,jokaainakinkansanomaisissatulkinnoissatulilä-
helleajatustaapokalyptiikanvertikaalisestaakselista.Lainalaisuusjohtaa
yhteiskuntaahorisontaalisellaakselillavanhastayhteiskunnastauuteen.
Sisällissodan jälkeen Venäjälle paenneet kommunistit pitivät punaista
vallankumousyritystä lenkkinä siinä luokkataistelun dualismissa, jonka
lopultapitijohtaatyöväenluokanvoittoon.Kommunismissavahvistunut
dualismi johti yhtä jyrkkään kompromissittomuuteen kuin Colliande-
rilla. Josvuoden1918 tapahtumissanähtiin jotainkatumista,sitä löytyi
ainakinliianvähänharjoitetussaluokkaterrorissa.104

Södergranin apokalyptisissa runoissa dualismi on lähinnä horison-
taalista.Hänenmukaansaaikakaudenmullistuksetenteilivätuuttaluo-
mista.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-ihmiskäsitysis-
tuukuitenkinapokalyptiikaneettiseendualismiin,jonkaihmiskunnasta
vainosa,ehkävainpienikinosa,tunteetotuuden.

103 Colliander1922,7–8.Apokalyptiikankannasta:Russell1992,115.Luterilaisestakannasta:Augs-
burgintunnustus18.

104 Ks.esim.Rinta-Tassi1986,363.
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Colliander,marxilaiset jaSödergranolivatkukineri tavoinkytkök-
sissä apokalyptiikkaan ja sen dualismiin. Raamatun dualistisiin ainek-
siinsaattoivatkuitenkintarttuasellaisetkinhenkilöt, jotkaeivätmiten-
kään erityisesti olleet kiinnostuneita apokalyptiikasta ammentaneisiin
uskomus-taiaatejärjestelmiin.Tähänonselityksenäse,etteidualistinen
ajatteluoleyksinapokalyptiikanomaisuutta.Erityisestisotatilannesyn-
nyttäädualistisiakäsityksiä,mikäselittääapokalyptisendualisminviehä-
tysvoimaasellaisessaympäristössä.SotateoreetikkoCarlvonClausewitz
kuvaa sotaa laajennettuna kaksintaisteluna, väkivaltaisena vuorovaiku-
tussuhteenajaäärimmäisenävastakohtaisuutena.105VaikkaClausewitzin
mukaanpoliittinentarkoituksenmukaisuusjaeräätmuuttekijätlieven-
tävätvastakohtaisuutta,106dualismionepäilemättäolennainenosamitä
tahansasodankäyntiä.

Taistelevienosapuoltenvastakohtaisuuttavahvistaaihmismielentai-
pumushavaintojen luokitteluun(categorization) jakorostamiseen(ac-
centuation). Luokittelu yksinkertaistaa todellisuutta hallittavaan muo-
toon.Luokkienväliseterotselkiytyvätkorostamallakuhunkinluokkaan
sijoitettujen ilmiöiden samankaltaisuutta ja luokkien välistä erilaisuut-
ta.107Luokittelullajakorostamisellavoidaansynnyttääkäsityskokonaisen
kansanryhmänolemuksesta–jakonfliktitilanteessatuoolemusymmär-
retääntäysinkielteisenä.Pahimmiksijavaarallisimmiksikoetaannevi-
hollisryhmät,jotkaenitenmuistuttavatomaaryhmää.Heidänsalakavala
vaikutuksensaonerityisenpäättäväisestipaljastettava.108Tässäajatusmaa-
ilmassavihollisryhmäonniinpaha,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,mur-
hamiehet, irstailijat,noidat, epäjumalienpalvelijat jakaikkivalheen
orjatsaavattämänpalkan:hejoutuvattuliseenjärveenrikinkatkuis-
tenlieskojenkeskelle.(Ilm.21:7–8.)

105 Clausewitz1998,15–17.

106 Clausewitz1998,18–21.

107 Luomanen&Pyysiäinen&Uro2007,22–25.

108 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
kukistuttuavaatinutkapinallistenkohteluunmalttia jayhteiskunnallis-
tenreformienjatkamista.Tätäeisuinkaankaikissapiireissäymmärretty.
Presidentiksitultuaanhänjoutuiuseissalehdissäpilkankohteeksi.109

Pilakuvassa Ståhlberg istuu pilven päällä, joka kulkee valoisasta ja
paratiisimaisesta palmumaisemasta kohti pimeää ja myrskyisää kaaos-
ta. Ståhlberg näkee vain paratiisin ja huokaisee suomeksi: ”Oi kuinka
ihanaa”. Paratiisimaisella puolella leijona laiduntaa yhdessä karitsoiden
kanssa–ilmiselväviittausJesajanennustukseen:

Silloinsusikulkeekaritsankanssa japantteri laskeutuulevollevoh-
lan viereen, vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika
onniidenpaimenena.Lehmäjaemokarhukäyvätyhdessälaitumel-
la,yhdessälaskeutuvatlevolleniidenvasikatjapennut,jaleijonasyö
heinääkuinhärkä.Jaimeväinenleikkiikyynkolonäärellä,vastikään
vieroitettulapsikurottaakättäänkohtimyrkkykäärmeenluolaa.Ku-
kaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä
maaontäynnäHerrantuntemustaniinkuinmerionvettätulvillaan.
(Jes.11:6–9;vrt.Jes.65:25,Hoos2:20.)

Kohtaliittyylupaukseensiitä,ettäIisainkannosta–siiskuningasDaavi-
dinisänsuvusta–puhkeaavieläverso,jonkahallituskaudellatämäonni
toteutuu(Jes.11:1,10).Jesajankirjaeivarsinaisestioleapokalyptinenteos,
muttavisioonniinerikoinen,ettäselähestyyapokalyptisiatulevaisuu-
dennäkyjä.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.

Jesajanvisiossapetojenvastakohtakotieläintenjalastenkanssaeirat-
kea toisen osapuolen hävittämiseen vaan osapuolien rauhanomaiseen
rinnakkaineloon.Hävittämisajatustosinvilahtaaedellä(Jes.11:4),mutta
sejäätäysinrinnakkaineloakuvaavantekstijaksonvarjoon.Tässämieles-
säJesajanvisiopoikkeaaapokalyptiikannormaalikaavasta, jossatoinen
osapuolituhotaan.AjatusluonnonharmoniastapohjautuneeRaamatun
alkukertomustenkuvaukseenkasvissyönnistä (1.Moos. 1:29–30),mutta
taustalla on yleisitämaisesta ja kreikkalais-roomalaisestakin kirjallisuu-
destatuttuteema.111Epäselväksijää,koskeekopaluuonnenaikaankoko
maailmaa vai vain Israelia. Eläinmaailman harmonia lienee kuitenkin
tarkoitettuymmärrettäväksivarsinsananmukaisestieikäsitävoitulkita
allegoriaksikansojenvälisestäystävyydestä.Allegoriassaeiolisimielekäs-
täkuvataihmisiä.112

Kun Lucifer-lehti esittää lampaiden ja leijonan suhteen allegoriana
valkoistenjapunaistensuhteelle,poikkeaaseJesajankuvauksesta.Alle-
gorinen tulkinta tavoittaa kuitenkin Jesajan vision perusintention, sil-
lä 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 po-
litiikka saadaan näyttämään elämälle vieraalta utopialta:”Men det går
aldrigbramedlammenlejonfresta.”Utopiantorjuntaperustuusiihen,
etteilampaidenjaleijonan,siisvalkoistenjapunaisteneettistädualismia
voi lieventää.Sellaisenyrittäminen johtaaSuomenvainsynkkääntule-
vaisuuteen,jokaesitetäänhorisontaalisestivalonjapimeändualismilla.
Lisäksidualisminäkyymyöskosmisesti.Aurinkoinenrauhapäätyyka-
oottiseen myrskyyn salamoineen. Apokalyptinen dualismi antaa siten
lähtökohdanarvioidaStåhlberginsovintopolitiikkaajasenseurauksia.

111 Wildberger1972,456;Kaiser1981,245.

112 Tulkintavaihtoehdoista:Wildberger1972,457–458;Beuken2003,313–314.
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MiksiLucifer-lehtitarttuiJesajanutopiaanjatorjuisenRaamatustatu-

tullaapokalyptiselladualismilla?Raamatullisenaineksenkäyttöeiselity

senenempääStåhlberginelämänkatsomuksellakuinlehdenlinjallakaan.

Ståhlbergolihenkilökohtaisestavakaumuksestaanvaitonainen,113vaikka

poliittisestihänseurasikinedistyspuolueenliberaalialinjaa.Lucifer-lehti

puolestaan ei ollut erityisen uskonnollisesti suuntautunut. Raamatulli-

nenainesvainyksinkertaisestitarjosihyvänkehyksenpoliittisellekarika-

tyyrille.Koskakarikatyyrilleonkuitenkinominaistaliioittelu,pilakuvaja

-runoilmaisivatmyösjotaintodellistaLucifer-lehdenkannasta.

Ruotsinkielisen Lucifer-joululehden raamatullis-apokalyptinen pilakuva

presidentti Ståhlbergistä vuodelta 1919. Puhekuplan suomenkieliset sanat

lienevätkielipoliittistaironiaa.

113 Blomstedt1969,37.
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Pilakuvassaja-runossaonesitettyuhkakuvaSuomentulevaisuudes-

ta.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-lehdenkirjoittajakuntaankinkuulunutrunoilijaBertelGripen-

berghäikäillytsanoa.



Hyväjahuonopuu

Gripenbergottituoreeltaankantaasisällissotaanjokapinavuonnailmes-

tyneellä runokokoelmallaan Under fanan. Runo ”Ett sanningens ord”

– jootsikossakaikuuRaamattu (Ps. 119:43;2.Kor.6:7;Ef. 1:13;Kol. 1:5;

2.Tim.2:15;Jaak1:18)–asettuuStåhlberginjahänenhengenheimolais-

tensaedustamaareformipolitiikkaavastaan.Runossaonviisisäkeistöä.

KolmessaensimmäisessäGripenbergkuvaa,kuinkapelkurimaisetpolii-

tikot eivät uskaltaneet asettua vallankumousmiehiä vastaan vaan koet-

tivatpelastaavainomannahkansa.Aloitettiinvapaamielisiä reformeja,

jotkavapauttivatvaarallisiavoimia:”givhuliganenreformer/sålöserdu

vilddjuretsband.”Tälläoliseurauksensa:”viskördadefrisinnetsfrukter/

irökochruinerochblod.”KahdessaviimeisessäsäkeistössäGripenberg

tekeejohtopäätöksetreformipolitiikanhedelmistäjaesittäävaihtoehtoi-

senohjelman:

Ettträdsombärgiftigafrukter

skallejodlas,ejkelasmed,

detskallhuggasavvidroten

ochkastasieldensomved.

OchFinlandsförråaderöda,

somdrömmaomrovochmord,

skolarotasutochfördrivas

ifrånvårbefriadejord.

Detsjunkna,fördärvadesläktet

kanaldrigblimänskligigen,

vårfrihet,vårframtidskallbyggas

avandraochbättremän.

Tyaldrigbärtistelnfikon
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ochaldrigblirhyenantam

ochenbortskämdpöbelharintetrum

ivårtungasamhällesram.

NeljännensäkeistönalkunojaaJeesuksenVuorisaarnassaesittämälle”he-

delmistäänpuutunnetaan”-periaatteelle(Matt.7:16–20),jokaesitetään

erottamaanväärätjaoikeatprofeetat.

Varokaavääriäprofeettoja.Hetulevatluoksennelampaidenvaatteissa,

muttasisältäheovatraateleviasusia.Hedelmistäteheidättunnette.

Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita.

Hyväpuutekeehyviähedelmiä,huonopuukelvottomiahedelmiä.Ei

hyväpuuvoitehdäkelvottomiaeikähuonopuuhyviähedelmiä.Jo-

kainenpuu,jokaeiteehyväähedelmää,kaadetaanjaheitetääntuleen.

Hedelmistätesiistunnetteheidät.(Matt.7:16–20)

Gripenbergintoimintaperustenäyttäänousevantästäraamatunkohdas-

ta,vaikkakytköksiävoinähdämyösmuualleRaamattuun.”Hedelmis-

täänpuutunnetaan”-periaatetuleeesiintoisaallakin(Matt.12:33;Luuk.

6:43–44;Juud.12)jajuurineenrepimisestäpuhutaanvaintoisaalla(Matt.

15:13; Juud.12).114 JohannesKastajaonjoennenJeesuksenVuorisaarnaa

puhunutsiitä,ettäpuu,jokaeiteehyväähedelmää,kaadetaanjaheite-

tään tuleen.VainKastajansaarnassaonviittaus juurestahakkaamiseen

(Matt3:10;Luuk.3:9).Kolmannenjaneljännensäkeenpassiivitkuitenkin

mukailevatVuorisaarnaa vuoden 1703 raamatunkäännöksen mukaises-

ti, jokaolivirallinenkäännösainavuoteen1917asti.Runonviidennes-

säsäkeistössäonvieläyksikytkösVuorisaarnaan(Matt.7:16):”tyaldrig

bärtistelnfikon”.TässäkinGripenbergnäyttäisiseuraavanvuoden1703

käännöstä.115RunonraamatullinentaustaonsiisennenmuutaVuorisaar-

nassa.116

114 IrtijuuriminentuleeesiinmyöspastoriHannesSjöblominkannanotossavähänennenkuin

hänetnimitettiinsotavankilaitoksenkasvatusasiainosastonpäälliköksi.Sjöblominmukaan

kapinallistenrankaiseminenpitäätapahtuaniin,”ettäkaikkiymmärtävät,etteitahdottumi-

tään 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,vaanpuhuutässäyh-

teydessäpuutarhurinammatti-ilmeestäjapomologiGripenbergistä.
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Reseptiohistoriassa”Hedelmistäänpuutunnetaan”-periaateonollut

suosittu,sillätunnistamisperiaatevaikuttaayksinkertaiselta.Vaikuttaasil-

tä,ettäsitävoidaankäyttäälähesmihinvain.117Sovellutusriippuupaljolti

siitä,mitäpidetäänhyvänäjahuononahedelmänä.Matteuksenevanke-

liuminkokonaisuudessaonilmeistä,ettähyvääjahuonoamäärittelevät

Jeesuksenkäskyt.118Gripenberginrunossaeikuitenkaanoletällaistamää-

rittelyä ja eettinenarviointionylipäänsäepäselvää javalikoivaa:miksi

kapinallistenväkivaltaolihuonoahedelmää,muttavalkoistenei?Herää

kysymyssiitä,onkoGripenberginraamatullinenarviointipuolueellista.

Kun runokokoelma Under fanan ilmestyi, se oli myyntimenestys ja

epäilemättätulkitsimonenajatuksia.Muttapianrunotalkoivatkuulos-

taakohtuuttomanyksipuolisilta.119Muutamavuosimyöhemmin,vuonna

1921, tanskalainenvapaaehtoinenPeterdeHemmerGudmekäyttiGri-

penberginrunojahavainnollistamaansitäristiretkenjapahantuhoami-

sentunnetta, jokasodanaikanavallitsi.Gudmepitäärunojenilmentä-

määasennettavihanajaleimaasenkielteiseksi,muttavierittäävastuun

lopultapunaisille,jotka”kokoheidänsodankäynnissääntekivätkaikken-

sapitääkseenvihaayllä”.Hänvakuuttaa,ettäolosuhteettuntevahyväksyy

Gripenberginnäkemyksen, jonkamukaan ihmisten javillieläintenkes-

keneiolesovintoa.120SamanavuonnaRolfNordenstrengpuolusteliystä-

vänsärunojenjyrkkyyttäniinkuinGudme:”sellaisiavillipetojakohtaan

ei voida tuntea myötätuntoa, vain raudankovaa halua irtijuurimiseen

(utrotning)”–ilmeinenkaikurunon”Ettsanningensord”irtijuurimis-

ajatuksesta. Nordenstreng tosin tunnustaa vastentahtoisesti, että kaikki

punaiseteivätolleetpetojajaettävalkoisetkaaneivätainatoimineetyle-

västi. Hänen mielestään Gripenbergin sanoja voi kuitenkin puolustaa:

”runoudenluonteeseenkuuluu,ettätodellisuuttahiukanyksinkertaiste-

taanjatyylitellään.”121Poetiikkaataiei,runossa”Ettsanningensord”yk-

sinkertaistaminensaivahvaatukeaVuorisaarnandualismista: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 mahdolli-

suutta: hyvä voi muuttua huonoksi ja huono hyväksi.123Gripenberg oli

epäjohdonmukainen.Ilmanselityksiähäntoteaa,ettähyvävoimuuttua

huonoksi,muttaeienäätakaisinhyväksi(”Detsjunkna,fördärvadesläk-

tet/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,jotenainoamenette-

lyonpuunhakkaaminenjapolttaminen.124TässäsuhteessaGripenberg

seuraauskollisestiraamatuntekstiä,muttavirittääsenpoliittisiintarkoi-

tuksiin: reformit eivät paranna mitään. Hyvän ja huonon dualismi on

muuttunutylittämättömäksi.

Vuorisaarnanpuuvertauksenapokalyptinendualismisaaseurakseen

apokalyptisentuomion.SitämukaileemyösGripenbergintoimenpide-

ohjelma.Matteuksenevankeliuminkovatsanatjuurestahakkaamisesta,

polttamisestajajuurineenrepimisestähänkuitenkinselittääasteenver-

ranlievemmiksi.Savu,rauniotjaveriolivatGripenberginmielestä”va-

paamielisyydenhedelmiä”.Sitenpuu,jokahakataanjuurestajaheitetään

tuleen, tarkoittaa vapaamielisyyttä, siis aatetta eikä ihmisiä. Punaisten

osaltaaatteellinenpuhdistuseiriitä:Gripenberginmielestäheidätpitää

kaivaajuurineen,siiskarkottaamaasta.Teloituksiinhäneiviittaa.Koko-

naan toinen asia on se, että raamatullisen kovat kielikuvat synnyttävät

helpostimielleyhtymiämyös surmaamiseen–varsinkinkun tiedetään,

122 EsimerkiksikäygnostilainenPietarinilmestys(75–76):”Pahaeinäetvoituottaahyväähedel-

mää.Jokainen,mistätahansahänonkinperäisin,tuoesiinsitä,mikämuistuttaahäntäitse-

ään.Kaikkisieluteivätolelähtöisintotuudestaeivätkäkuolemattomuudesta.Jokainentämän

maailmansielukuuluukuolemalle.---Pietari,kuolemattomatsieluteivätolenäidenkaltai-

sia.Tosinniinkauankuinhetkieiolevielätullut,kuolematonsielumuistuttaakuolevaista.

Seeipaljastatodellistaluontoaan,vaikkaseyksinonkuolematonjapohdiskeleekuolemat-

tomuutta.Seuskoojahaluaaluopuaaineellisistaasioista.Kukaanviisaseipoimiviikunoita

orjantappuroistaeikäohdakkeista,eikähänmyöskäänkokoaviinirypäleitäpiikkipensaasta.”

(Käännös:AnttiMarjanen.)

123 Tulkintatraditioista:Luz1985,409–410.

124 Betz1995,538.
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mitenankarastipunaisiakohdeltiinvaikkapaSääksmäellä,jossaGripen-

bergasui.125

Matteuksen evankeliumin näkökulmasta Gripenberg kiirehtii asioi-

denedellejaottaavaltuuksia,jotkaeiväthänellekuulu.Matteuksenevan-

keliumissamaailmaonpelto,jossaviljajarikkaviljasaavatkasvaarinnak-

kainelonkorjuunpäivään,siistuomiopäiväänsaakka.126Jeesussuorastaa

kieltääseuraajiaanryhtymästämihinkäänpuhdistuksiin,silläjosrikka-

viljaanyhdetään(e)krizo/w)aiemmin,voimukanalähteäviljaakin(Matt.

13:24–30,36–43).Ennenaikainenerotteluvoisiisvahingoittaamyösniitä,

jotkaovatpelastuksentiellä.Vahinkokasveistaeipidätässävaiheessavä-

littää:nenyhdetäänelijuuritaanmaasta(e)krizo/w)vastatulevaisuudes-

sa – 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.

Gripenberginpoliittinenohjelmatuskinnousiapokalyptisenaineis-

ton pohtimisesta. Hän ei koskaan kokenut kristinuskoa tai uskontoa

yleensäkäänitselleenläheiseksi.NuoruudessaanGripenbergolikuulunut

Euterpe-lehden lähipiiriin, jonkauskontokriittisiinkantoihinhänyhtyi

myöhemminkin–tosinvaieten.129Apokalyptiikkaeiolluthänellemikään

kokonaisvaltainen elämänkatsomus, ei edes sekulaarissa muodossa. Pi-

kemminkinonajateltava,ettäapokalyptinendualismijatuomionjulistus

sanoittivat sellaisenaan Gripenbergin tuntoja poliittisesta tilanteesta ja

senvaatimuksista.



Menetekel

YllättäenGripenbergiltälöytyykuitenkinmyössellainenruno,jossahän

puhuu viimeisestä tuomiosta sen perinteisessä, juutalais-kristillisessä

125 Jutikkala1965,87–95.MahdollisestiBertelGripenberginvaimollaoliosuusSääksmäelläteloi-

tettujenvalikoinnissa(Hjalmarson1920,286;Hyvämäki1971,82–83).

126 Vastoinuseinesitettyätulkintaa,Matteusei tarkoitapellollaomaaseurakuntaansataiylei-

semminkäänkristittyjenyhteisöä,jokaolisicorpuspermixtum.Vertauksenselityksessätode-

taanyksiselitteisesti,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”.Ot-

sikonsanatovatmuodostuneetsanalaskuksi,jokaviittaavaroitukseen.130

SanatperustuvatDanielinkirjanluvussa5kerrottuuntarinaanBelsassa-

rista,jokakeskenpitojennäkeeihmiskädenkirjoittavanseinään:”Mene,

mene, tekel u-farsin.” Paikalle kutsuttu Daniel selittää sen tuomionju-

listukseksi. Seuraavat tapahtumat kerrotaan lakonisesti:”Samana yönä

Belsassar,meedialaistenkuningas,surmattiin.”Gripenberginrunoalkaa

tästä,voimakkaallakuvallasurmatunruumiista:

Hanliggerdödochslagen,avstraffetsåskviggnådd,

iblodharhanfåttskördasinfalskagärningssådd.

Avhögaödesmakterenhemliggränsärsatt,

därintigmänskogärningtarslutidödochnatt

Runonsäkeistöissä2–4kuvataan,kuinkaloistonkeskelläelellytuhrioli

itsekkäänvallanhaluinenjakaikissatoimissaanalhaisenjuonikasjahäpe-

ämätön.Kolmannessasäkeistössäonotsikonlisäksiainoaselkeäviittaus

Belsassarin tarinaan:”ett hotfullt finger ritar en gräns där allt är slut.”

(Dan.5:5.)131Toisessasäkeistössäpuhutaantuomionkirjasta:”dåuppslås

utanvarningtillbokslutdomensbok.”Kirjanlopussaavattavatuomion

kirjaassosioituuhelpoimminRaamatunlopussa,Johanneksenilmestyk-

sessämainittuunkirjaan(Ilm.20:12;vrt.3:5,17:8,20:15),jollaonesikuvan-

saDanielinkirjassa(Dan.7:10,12:1).ViidennessäsäkeistössäGripenberg

keskittyykuvaamaanjuonittelijanrangaistusta,jokaonsamallavaroitus

muille.Ensimmäisessäsäkeistössäonjoesitettyrangaistuksenraamatul-

linenmitoitusperuste:”mitäihminenkylvää,sitähänmyösniittää.”(Gal.

6:7.)Yllättäenrunoeipäätykääntähänvaanviimeisessäsäkeistössämen-

näänpidemmälle,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, jolleuskonnol-

linenepäilijäkinalkaamaalatalopunajallistatuomiotapasuunoineenja

kuolemanunestaheräämisineen(vrt.1.Tess.4:13–16)?Näennäisestivoisi

tietenkinajatellaBelsassaria,muttaGripenbergintuntienrunollaonsuh-

de päivänpolitiikkaan. Kyseessä tuskin on kukaan punainen, sillä runo

kuvaavainajanrikokseksijuonittelun,eikapinaa.132Todennäköisestikyse

onsisäministeriHeikkiRitavuoresta,jokaolimurhattuedellisenävuon-

na,siis1922.133

Gripenberg oli jo 1920 julkisesti uhkaillut, että tulevassa taistelussa

kostokohtaisimyösniitä,jotkaliitossapunaistenkanssaolivatjohtaneet

maankriisiin.134VielämuistelmissaanGripenbergpuhuuvärikkäänkat-

kerastisisällissotaanosallistumattomistaliberaali-japasifistipoliitikoista,

jotkaolojenrauhoituttuanousivatvaltaan.135NäihinkuuluimyösRita-

vuori, johon Gripenbergin vastustama armahdus- ja sovintopolitiikka

henkilöityi.Vastenmielisyysolimolemminpuolista.RitavuorivihjasiGri-

penberginolevankapinallinen,136mutteiGripenbergilläkäänollutkovin

korkeaakäsitystäministeristä:

GripenberginRitavuori-viha–tällaisestahänenjamonenmuunak-

tivistinkohdallavoi täydellä syylläpuhua– tuli ilmimuunmuassa

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 tulevaisuudes-

taanjaarvioi,kummallepuolellevaakalaskeutuu.137

RitavuorenmurhastanoussuttakohuaGripenbergpitikohtuuttomana,

koskasamanaikaisestiarmahdettiinmurhiajatihutöitätehneitäpunai-

sia.138Tätätaustaavastenontodennäköistä,ettäruno”Menetekel”kuvaa

Ritavuorta.Ritavuori-vihansyvyyttäkuvaa se,ettäministerinkuolema

132 Schybergson(2003,184)väittää,ettärunopuhuupunaisista(deröda).Tämäoletusonmah-

dotonjosentakia,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.Uskontoonvieroksuensuhtautunutru-

noilijamaalaahänellelisäksimyösiankaikkisentuomion–ajatus,jokaei

Gripenberginvihaamienpunaistenkohdallatuleesiin.Näyttääsiltä,että

ideologisestiRitavuorenpolitiikkaolipunaisiakinvakavampivastustaja.

Sejärkyttiylittämättömälledualismilleperustuvanmaailmankatsomuk-

senperusteita.Punaisiavastaanvoiaina taistella,muttamitensijoittaa

mies,jokapuoluekannanperusteellaeiolepunainenjasiltiosoittaaym-

märtämystäpunaisiakohtaan?Gripenberginmielestähänvoiollavain

itsekäs opportunisti, joka pyrkii varmistamaan omat etunsa kaikissa

yhteiskunnallisissa tilanteissa. Jos jollakinon tästäepäilyksiä,asia tulee

täysinselväksiviimeisellätuomiolla,Gripenbergjulistaa.Gripenbergille

Ritavuorenkohtaloolimenetekel,varoitushuuto:valitsepuolesi,muu-

tensemääritelläänviimeisellätuomiolla.139Jumalastatulipoliittisendua-

lismintakuumies.

1920-luvullamonieiollutenäävalmisallekirjoittamaanyhtäjyrkkää

dualismiakuinGripenberg.Toisinolikeväällä1918.Silloinpahojenjahy-

viendualismioliyksiselitteinenjamenettelytavatsenmukaisia.Kunpas-

toriAarniVoipiojoutuikasteellaselittämäänlastenisänteloitusta,hän

olisi voinut alkaa apokalyptiikalla. Sosialistinen tai Södergranin nietz-

scheläinen sekulaarieskatologia oli viran puolesta pois laskuista, mutta

piispansalopunajallisistakaavoistaolisivoinutponnistaakohtimenette-

lytapoja,jotkaonvarattupahanperkaamiseen.JaolihanSuomessasatoja

vuosiaopetettu,ettäerästahotässämaailmassakantaamiekkaapahojen

rankaisemiseksi: esivalta, josta taipalsaarelaiset olivat teloitusten yhtey-

dessäkuulleetkin.

139 SamaaasennemaailmaaGripenbergedustimyöhemminkin.”Jumalanjapaholaisen,punai-

sen ja valkoisenvälillä ei ole keskitietä. Kohtalonhetki on tullut, on asetuttava puolelle tai

toiselle”,julistiLapuanliikkeenlentolehtinen,jonkalaatimisessaGripenbergilläolikeskeinen

rooli(Hyvämäki1971,119).





Taipalsaaren Pulkkaniemessä huhti–toukokuun taitteessa

1918 teloitettujenpunaistenhaudallepystytettiin jo 1920-lu-

vulla muistomerkki. Teloituspaikalla olevassa haudassa on

luultavastiparikymmentävainajaa.KuvaItäjalänsi-muis-

tojulkaisustavuodelta1928.
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Raamatullinenpuhekirkkorannassa

Pian vallanottonsa jälkeen paikalliset valkoiset muodostivat Taipalsaa-

renkirkonkyläänkenttäoikeuden.NimismiesRobertMarkunjohdollase

istuiRöytynmajatalossa.Osakapinallisistasaikuolemantuomion,joka

päätettiinpannatäytäntöönsyrjäisessäPulkkaniemessä.Tuomitutvietiin

kirkkorantaan, sillä teloituspaikalle oli päätetty siirtyä laivanrakentaja

MikkoKilpiänvuokraamallaHurma-laivalla.Koskakuolemanrangaistus

olipitäjäläisilleuusijaoutotoimitus,Kilpiäkatsoirannassaaiheelliseksi

selittääasiaa.Hänlausuiteloitusryhmälle:

Tekunnytmenettesuorittamaantätätärkeäätehtävääniinmuistakaa,

ettäminkäteette,setehkääkylmäverisesti.Nämätuomitutovatnous-

seetJumalaajaesivaltaavastaanjaheidänpalkkansaonkuolema.1

Kilpiän lyhyessäpuheessaonperätikolmekytkentääRaamattuun.En-

simmäinenonmukaelmaJohanneksenevankeliuminsanoista:”Semitä

teet,teesepian.”(13:27.)EvankeliumissaJeesuskehottaaJuudastatoteut-

tamaan kavallusaikeensa, joten Kilpiän mukaelma rinnastaa teloittajat

Juudakseen–rinnastus,jotahäneitietenkäänhalunnutluoda.Evanke-

liuminsanojenmukaelmaonilmeisentahaton,mutteiehkäjäänyttai-

palsaarelaisilta 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 lu-

vussa13.

(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 Tikka&Arponen1999,265;Kannela&al.2006,61.

2 Tikka&Arponen1999,265.
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jasinäsaatsiltäkiitosta;(4)silläseonJumalanpalvelija,sinullehy-

väksi.Mutta jospahaa teet,niinpelkää; sillä se eimiekkaa 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) Sentäh-

denhän te verojakin maksatte. Sillä viranomaiset ovat Jumalan pal-

velusmiehiäjaovattoimessaanjuurisitävarten.(7)Antakaakaikille,

mitäolettevelvolliset:verokenelleveroontuleva,tullikenelletullion

tuleva,pelkokenellepelkoontuleva,kunniakenellekunniaontuleva.

(Room.13:1–7UTE1913.)

KunKilpiäväittituomittujennousseenesivaltaajaJumalaavastaan,väite

nojautuijakeeseen2.Kyseeiolevainsanamuotojensatunnaisestamukai-

lusta,vaanteloituksenasiallisestaperustelusta.Esivaltaopetusonsemo-

raalinenydin,jonkamukaanKilpiähaluaakenttäoikeudentuomiotnäh-

tävän.Esivaltaopetuksenvalossahänesittäämyöspuheensakolmannen

raamattukytkennän, mukaelman Paavalin toisaalla Roomalaiskirjeessä

olevista sanoista”synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23, UTE 1913).

Paavalieisynninpalkastapuhuessaantarkoitaesivallantoimeenpanemaa

kuolemanrangaistusta,muttaKilpiäantaasanoilletällaisenmerkityksen.

AsiallisestiKilpiäontäysinPaavalinlinjoilla,jonkamukaanesivaltakan-

taamiekkaajaon”kostajasenrankaisemiseksi,jokapahaatekee”(Room.

13:4, UTE 1913). Esivaltaopetus on Kilpiän puheen ydin, ja hän esittää

kuolemanrangaistuksensenvalossa.

EsivaltaopetusSuomessa1900-luvunalussa

HistorioitsijaJuhaniPiilonenesittää,ettäkäsitysJumalanasettamastaesi-

vallastaoli1900-luvunalussakärsinytmelkoisiakolhuja.Niinsanottujen

sortovuosienaikanasuhdevenäläiseenesivaltaanolimuuttunutristirii-

taiseksi.Parlamentarismiäänestyksineenolipuolestaantehnytesivallan

alkuperän inhimillisemmäksi.Piilonenpäättää lyhyenkatsauksensa to-

teamukseen:”Käsitystäesivallanjumalallisestaalkuperästäolitätätaus-

taa vasten vaikea puolustaa, saati käyttää mielipiteenmuokkauksessa.”3

PiilosennäkemyksenvalossaTaipalsaaren tapauseiedustanut lainkaan

tyypillistäajattelua.

Toinenhistorioitsija,JussiT.Lappalainenpuolustaavastakkaistakan-

taa.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.Piilo-

nenonoikeassasikäli,ettäviimeistenvuosikymmenientapahtumatoli-

vattodellakinvaikuttaneetesivaltaopetukseen,muttaneeivätsuinkaan

hävittäneetsitä.Sortovuosienlaillisuustaisteluolijohtanutuudentulkin-

nanmuodostumiseen.Lappalainenhuomaaaivanoikein,ettälaillisuus-

ideologiajaesivaltaopetuskietoutuivatyhteen.

Autonomianajanperintö

Vuoteen1918tultaessaesivaltaopetustaolitaottukansanpäähänjovuo-

sisatojakatekismustenavulla.Semitäjokamiesja-nainenyhteiskunnan

rakenteesta ja valtasuhteista oppi, oli kirjattu katekismukseen. Koulu-

pakkoaeiolluteivätkäkaikkiSuomensuuriruhtinaanalamaisetkoskaan

saaneettätäkummempaayhteiskuntaopinopetusta.LutherinVähänKa-

tekismuksenhuoneentauluihinolikirjattukokoPaavalinesivaltaopetus

Roomalaiskirjeenluvusta13.5Voimassaollut,1893hyväksyttyKatekismus

korosti 4. käskyn selityksessä, että vanhempien kunnioitus tarkoittaa

myösesivallankunnioitusta–Lutherintulkintatämäkin.6Jälleenlaina-

taan tekstiäRoomalaiskirjeen luvusta 13.Esivallan tottelemiselleeiase-

tettumitäänvarauksia,vaikkatarjollaolisiollutkristillisessätraditiossa

perinteisestikäytettyclausulaPetri:”Jumalaatuleetotellaenemmänkuin

3 Piilonen1993,594.

4 Lappalainen1985,132–133.Samansuuntaisesti:Kekkonen1991,84;Ylikangas2003,525.

5 Lisäksi on lainauksia muusta uusitestamentillisesta esivaltaopetuksesta (1. Tim. 2:1–2; Tit.

3:1ja1.Piet.2:13–14),jokahistoriallisestitarkastellenjuontaajuurensaPaavalinopetukseen.

Deuteropaavalilaistenpastoraalikirjeidenkohdalla riippuvuuson ilmeistä.Myös 1.Pietarin

kirjenäyttääsyntyneenPaavalin,erityisestiRoomalaiskirjeenvaikutuspiirissä,vaikka1.Pie-

tarinkirjeenkirjoittajaeiolekaanmekaanisestikopioinutPaavalinajatuksia(Elliot2000,38).

Täysinselvääon,että1.Pietarinkirje jaPaavalinesivaltaopetusedustavatsamaatraditiota

(Thurén2002,219).Näinollenkatekismuksenesivaltaopetuksenraamatullisetperusteetle-

 päävätmelkeinkokonaanPaavalintraditiopiirissä.VainalamaisilleosoitettuJeesuksensana

”Antakaakeisarille,mikäkeisarinon,jaJumalalle,mikäJumalanon”(Matt.22:21)onselvästi

Paavalistariippumaton.

6 Veijola1988,163–165.Vrt.Hyvärinen1926,339.
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ihmisiä”(Ap.t.5:29).Seliitettiinvastaseuraavaan,vuoden1923katekis-

mukseen.71930-luvulleastikäytetynvirsikirjanesivaltaakoskevatvirret

toistivatnekinenimmäkseenPaavalinesivaltaopetusta.8

1800-ja1900-luvuntaitteessaesivaltaaeienääyksiselitteisestisamais-

tettu monarkistiseen hallitusmuotoon. Kirkkoraamatussa (1776) esival-

taan viitattiin persoonapronominilla”hän”, samoin vuoden 1859 kään-

nösehdotuksessa.Vuoden1703ruotsinkielinenraamatunkäännöspuoles-

taankäyttimaskuliinimuotoa”han”,mikäpistääsilmään.Maskuliinimuo-

toeisaatukeaPaavalilta,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 van-

hemmissasuomen-jaruotsinkielisissäkäännöksissäkäytettiinpersoo-

napronominia.Kysymysolisuomalaisestajaruotsalaisestaperinteestä,

jokasaialkunsajoAgricolanUudestatestamentistajaruotsinkielises-

täKustaaVaasanRaamatusta.Raamatunkäännöstenesikuva,Lutherin

saksannos,eikäyttänytpersoonapronominia.Nähtävästipersoonapro-

nominillahaluttiinselventääsitä,mitäesivallanajateltiintarkoittavan.

Kysymyksessäolisiiseräänlainendynaaminenkäännös.Koskaesivalta

ymmärrettiinilmanmuutahallitsijaksi,persoonapronominiapidettiin

asiallisesti oikeana. Persoonapronominin häviäminen kuvastaa tilan-

netta,jossayksinvaltainenmonarkiaeienäätuntunutitsestäänselvältä

vaihtoehdolta.

Se,mitenpitkäänvanhankäännöksenmukainenmonarkistinenesi-

valtatulkintasaattoivaikuttaa,näkyypiispaCollianderinapokalyptisesti

värittyneessä synodaalikirjassa vuodelta 1922. Colliander hyökkää siinä

demokratiaa vastaan ja valittaa, että”entinen isiltä peritty valtiomuo-

tomme” kumottiin. Hän jatkaa:”Entinen hallitus ja hallitsija, joka Ju-

malantahdonmukaanoliolevaennenkaikkeaJumalanpalvelija,jonka

tehtävänäjuurikristillisessävaltiossaolijumalallisenoikeudenvalvomi-

7 Wilckens(1982,43–66)ontehnytselkoajakeenAp.t.5:29roolistaesivaltaopetuksentulkinta-

historiassa.

8 Lempiäinen1978,307–308.

9 Tätälukutapaaedustaajotextusreceptus,vanhempienkäännöstenpohjanaolevaUudentes-

tamentinkreikankielinentekstilaitos.
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nen ja suojeleminen, tehtiin tämänmuutoksenkautta,eikokokansan,

vaankansaneduskunnanjasielläkeskenääntaistelevienpuolueittenpal-

velijaksijasentekemienpäätöstentoimeenpanevaksielimeksi.”10Ilmaus

”Jumalanpalvelija”tuleesuoraanPaavaliltajakeesta,jossaesivaltaanvii-

tattiin vanhemmissa käännöksissä persoonapronominilla (Room 13:4).

1920-luvun tasavaltaisessa Suomessa Collianderin näkemykset olivat

kuitenkinkokonaanyleisestämielipiteestäjäljessä.Kutenedellisessäpää-

luvussatodettiin,piispanapokalyptis-konservatiivisetkannanototsaivat

synodaalikokoukseensaapuneeltapapistoltanihkeänvastaanoton.Vuon-

na1938julkaisemassaanteoksessaAarniVoipiosaattoijoohimennen–ja

sitenitsestäänselvyytenä–samaistaaesivallanvaltioon.11

Persoonapronominin poistuminen vuoden 1913 Uuden testamentin

suomennosehdotuksestaeiselitysortovuosienpoliittisellatilanteella.Pi-

kemminkinkyseolilaajemmastakehityskulusta,mikänäkyymyösRuot-

sissalaadituissakäännöksissä.Uusikaankäännöseivarsinaisestisulkenut

monarkiaapois;sevainjättiavoimeksi,mitäesivaltatarkoitti.Sortokau-

destahuolimattaSuomessakaaneiennenVenäjänvallankumoustayleen-

säosattuajatellamuutakuinmonarkististahallitusmuotoa.12Väljeneväja

epämääräisemmäksimuuttunutesivaltakäsitys tekikuitenkintilaasille,

ettämonarkinpersoonanlisäksiesivaltaasaattoimääritellämyös jokin

muu–jasortokaudenSuomessasemuuolilaki.Tämänäkyykirkkokä-

sikirjassakin, jokahyväksyttiin1913, toisinsanoensamanavuonnakuin

Uuden testamentin käännösehdotus. Kirkkokäsikirjassa vanha ja uusi

esivaltakäsitys elivät rinnakkain. Yksityiseksi hartaudeksi tarkoitetussa

alamaisenrukouksessaesivaltatarkoittaamonarkkia:”Varjelekaikkival-

tiaalla kädelläsi esivaltaamme, hallitsijaamme ja ruhtinastamme. Auta

häntähallitsemaan jumalisesti - - -”Alamaisenrukouksenedelläoleva

esivallanrukouslieneetarkoitettuhallitsijanluettavaksi–niinhypoteet-

tistakuinonkin,ettävenäläinenkeisarilukisisuomen-tairuotsinkielistä

rukousta.Jumalanpalveluksessajulkisestiluettavassans.yleisessäkirkko-

rukouksessaesivaltakuitenkinsamaistuulailliseenyhteiskuntajärjestyk-

seen,jostakeisarionvainosa.

---Varjelejasiunaalaillistaesivaltaa,varsinkinkeisaria,Suuriruhti-

nastamme,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 van-

hurskastajarauhallistaelämäämaassamme.Varjelelaillistahallitus-

muotoamme. Johdaalamaisetkuuliaisuuteen lakia ja esivaltaakoh-

taan---13

Vaikka ajatus laillisesta esivallasta on vanha,14 sortovuosien tilanteessa

senmerkitysolipoliittisestilatautunut.Keisarinaloittamienvenäläistä-

mistoimien katsottiin rikkoneen Suomen perustuslaillisia oikeuksia ja

niitäpidettiinlaittomina.15Poliittisentilanteenvaikutustavoiuumoilla

niissäpienissämuutoksissa,joitaaiempaansanamuotoonolitullut:kei-

sarieienääsaanuteteensämäärettä”rakas” ja rukouskuuliaisuudesta

esivaltaa kohtaan sai rinnalleen rukouksen kuuliaisuudesta lakia koh-

taan.16Kaikki tämäheijastelikehitystä, jossaesivaltaymmärrettiinyhä

enemmänlaeinylläpidetyksiyhteiskuntajärjestykseksijayhävähemmän

hallitsijanpersoonaksi.Lain jayksinvaltaisenmonarkinvälinensuhde

jäikuitenkinepäselväksi.Tämänäkyisortokaudenpoliittisentilanteen

arvioinnissa. Piispat ja hyvin yleisesti myös papisto katsoivat keisarin

loukanneenSuomenlakia,muttaLutherintapaankristitynvelvollisuu-

tenapidettiinkuuliaisuuttaväärämielistäkinesivaltaakohtaan.17Tämän

kannanmukaanesivallanvaltaoikeudeteivätseisoneettaikaatuneetnii-

denlaillisuudenvarassa.EsivaltaoliJumalansäätämysjollakinmuulla

tavalla kuin lakien välityksellä. Poliittisesti tällainen teologinen kanta

tarkoitti niin sanottua myöntyväisyyslinjaa.18 Tämä ei suinkaan miel-

lyttänyt kaikkia.Valtio-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professo-

ri–myöhempiministeri–RafaelEricheiesivaltaakäsittelevässätieto-

sanakirja-artikkelissaan salaa, mitä hän ajattelee myöntyväisyyslinjan

mukaisestaesivaltaopetuksesta.

13 Kirkkokäsikirja (Evankeliumi- ja rukouskirja) tarjoaa yllä olevan rukouksen ensisijaisena

vaihtoehtona.Josesivallanjakeisarinsuhdekäymuissavaihtoehdoissa ilmi,keisariaeisa-

maistetayksinäänesivaltaan.Tosinvaihtoehtoviisimeneehyvinmonarkkiseensuuntaan.Sii-

näpuhutaanainoastaankeisaristajahänenperheestäänsekäneuvonantajista.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 sorto-

kaudenaikanakirkonjohtolähentyiperustuslaillisia(Mustakallio1990).
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...senmukaisestionkaikkinaaikoinauseastivääristellenesitettyus-

konnon,siveysopinjajulkisenoikeudenohjeitasiinämuodossa,että

yksilömukaolisivelvollinenehdottomastinoudattamaantätenkäsi-

tellyn”esivallan” käskyjä ja niihin alistumaan, huolimatta siitä, että

nesaattavatollavaltionvoimassaolevanoikeusjärjestyksenkanssasel-

vässäristiriidassa.19

Erichinesivaltakäsityspohjasiniinsanottuunperustuslailliseenkantaan:

alamaiset ovat velvollisia noudattamaan vain laillisia käskyjä. Tämän

kannanmukaisestikirkossatoimivatvainharvat.Dogmatiikanjasiveys-

opinprofessoriG.G.Rosenqvistlaatiperustuslaillisenesivaltatulkinnan

linjat jo sortovuosien alussa 1899. Vastoin kirkon myöntyväisyyslinjaa

Rosenqvist katsoi, että pelkkiin pakkokeinoihin nojaava esivalta ei ole

lainkaanesivalta.LaitilmentävätkansanomassatunnossavaikuttavaaJu-

malanlakia,jonkavuoksikansalaisetovatvelvollisianoudattamaanvain

esivallanlaillisiakäskyjä.20Rosenqvistintulkinnassahallitsijallajahallin-

tokoneistollaoliesivallanasemavainsilloin,kunsepystyiperustelemaan

toimintaansalailla.NäinesivaltaitseasiassaperustuiSuomenlakiin,joka

omantunnonkauttasamaistuiJumalantahtoon.EsivaltaolisiisJumalan

säätämysvaltiollisenlainvälityksellä.

Kuvallisen ilmauksen perustuslaillisuuteen kytkeytyvä laillisen esi-

vallanajatussaiAlbertEdelfeltintaulussaMaaherra.Sortokaudenalussa

maalattu taulu on kuvitusta Johan Ludvig Runebergin samannimiseen

runoon Vänrikki Stoolin tarinoissa. Runossa ”Venäjän armeijan pää-

kenraali”kehottaamaaherraajulkaisemaanlaittomankäskyn.Maaherra

laskeekätensä lakikirjankannelle ja toteaa:”senvaltiaannevahvistanut

on”, ja jatkaamyöhemmin:”Laki,ennenmuasyntynyt,myös jälkeheni

jää.”Runonloppuviittaaomantunnonkauttakorkeampiineettisiinperi-

aatteisiin.Niinpälakiuskollisuusonuskollisuuttaelämänkorkeimmalle

järjestykselle,21mihinEdelfeltin taulussaviittaamuunmuassapöydällä

näkyväRaamattu.22Tällaista teologis-poliittista taustaavastenei yllätä,

ettäZachariasTopeliuksenMaamme-kirjanmukaankokoyhteiskunta-

19 Erich1910,828.

20 Rosenqvist1899;Murtorinne1964,71–73,169–173.Rosenqvistinpoliittis-teologistanäkemyk-

sistäsortovuosinalaajemmin:Vikström1966,289–304.

21 Runontulkinnasta:Wrede&Solstrand&TerlingHasán1984,486–492.Gyllenberg(1942,13)

kiinnittäähuomiotasiihen,ettäRuneberginrunossaonkaikujaLutherinvirrestäJumalaom-

pilinnamme.LakisaasamanasemankuinvirressäJumalansanaeliRaamattu.

22 Tauluntulkinnasta:Lukkarinen2000.
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järjestelmän yläpuolella,”lähinnä taivaan Jumalaa”, hallitsee – Suomen

laki.23Venäjälläihmeteltiin,mitenSuomenvaltiosääntöolivoinutnousta

AlbertEdelfeltintauluMaaherra.Alavasemmallaosittainerottuvakirja

onkoostajaheloituksestapäätellenRaamattu.TaulunomistaaTampe-

reenkaupunki.KuvaonkirjastaOikeudenkuva(2000).

23 Topelius1985,539.Teoksentekstipohjautuuvuoden1899versioon, jossayhteiskuntajärjes-

tyksestäkäytetäännimitystä”hallitus”.Kun itsenäistymisen jälkeenhallitukseksi 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,ettälakitarkoittiyhävähemmänlainkirjain-

tajayhäenemmänsenhenkeä–tämäkinjaotteluoliperäisinPaavalil-

ta(2.Kor.3:6).Poliittisesti lainhenkeensuuntautumisellaolipohjansa

paljonkauempanakuinsortokausissa.Suomenautonominenerityisase-

makonkretisoituiRuotsinvallanajaltaperäisinolevissaperustuslaeissa,

joidensoveltaminenvaatiajanmittaanyhäpitemmällemeneväätulkin-

taa.Olosuhteidenmuuttuessavaltiosääntönormejajouduttiinetsimään

myösmuualtakuinperustuslakienkirjaimesta,esimerkiksiyleisistä, si-

toviksikatsottavistaperiaatteista.26Tällainentekilaillisuusargumentoin-

ninalttiiksipoliittisillevaikutteille.Sortokausientilanteessatämäkehitys

kiihtyi jakuvaanastuimyöspoliittinenväkivalta.Tunnetuinesimerkki

oli kenraalikuvernööri Bobrikovin murhannut Eugen Schauman, joka

oikeuttitekonsahätävarjelutoimenajatekisentiettäväksiavoimessakir-

jeessään keisarille.27 Toinen poliittinen murha kohdistui prokuraattori

Eliel Soisalon-Soiniseen, jonka tekijä Lennart Hohenthal sai asianaja-

jakseenlaillisuusmiehenätunnetunP.E.Svinhufvudin.Svinhufvudver-

tasiSchaumaniajaHohenthaliatoisiinsajaselittimurhatkansakunnan

lailliseksi itsepuolustukseksi. Kantansa tueksi hän vetosi perustuslakiin

ja muuhunkin lainsäädäntöön, vieläpä kansainväliseen oikeuteenkin.28

SuomenensimmäinennaishistorioitsijaAlmaSöderhjelmkatsoi1919,et-

täSvinhufvudpuolustiHohenthalia”korkeammanmoraalinnimissä”.29

SvinhufvudiaselvemminmoraalisiinperusteisiinvetosiHohenthalitse.

Oikeudenistunnossa hän piti lain kirjainta epäolennaisena omassatun-

nossavaikuttavanhengenhyväksi.TämänäkyyhavainnollisestiHohen-

talinpuheenpäätössanoissa:

Tiesinkyllä,ettäjostekoasuorittaessanivälttäisinkinkuoleman,jou-

tuisinniidenseuraustenalaiseksi,jotkalainkirjainmäärää.Seeikui-

tenkaanvoinuteikäsaanutestääminua,silläomatuntonivetiminua

24 Mustakallio1990,403.

25 Murtorinne1964,173–174.

26 Jyränki1989,408–409.

27 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.Si-

ten olen täyttänyt velvollisuuteni omaa maatani kohtaan sellaisena,

kuinolensenymmärtänytpitkänharkinnan japitkiensieluntaiste-

luidenjälkeen.

 Tämänvuoksikatsontoimineenioikein,jaminullaonsisimmässä-

nirauhasenjälkeen,kunolenseurannutomatuntonikäskyä,oikeu-

dentuntoani.Siksiotantäydellisellätyyneydellävastaanneseuraukset,

joitaahdasmielisen juridiikanmielestäminunpitääkohdata,mutta

protestoinsellaisentuomionoikeudenmukaisuuttavastaan.30

Hohenthalinpuheessapistääsilmään,mitenhänkorostaaomantunnon

velvoittavuutta.Tämänrinnalla”lainkirjaimen”ja”ahdasmielisenjuri-

diikan” säätelemät tuomioteivätoleoikeudenmukaisia.Hänenmieles-

täänkorkeampaalaillisuuttavoidaanpuolustaalainkirjaintarikkomalla.

TälleargumentoinnilleriittiymmärtäjiäSvinhufvudistajaAlmaSöder-

hjelmistä alkaen. Laillisuusargumentoinnin politisoituminen saavutti

huippunsaVenäjänvallankumouksenmyötä, jolloinargumenttienesit-

täjäteivätenääitsekäänainauskoneetesittämiäänjuridisiaperusteluita.31

Muuttuiyhäepäselvemmäksi,mitälakitarkoitti.”Niin,mikäonlaki,ja

mikäeiolelaki,”EdvardGyllingtuumiskeliK.J.Ståhlbergille,jokaväit-

ti,ettäkapinaannousseidenpunaistenmurtautuminenSuomenpankin

holviinolilaitonta.32Gylligiäsuorasanaisempiolikansanvaltuuskunnan

oikeusasiainosastonjohtajaLauriLetonmäki:

Saahautahanjoluutlahotsiirtää

tuonrikkaittenoikeuden.

Punakaartienpistimetpiirtää

lainuudennytSuomellen.33

Kapinaan noustuaan punaiset eivät enää edes väittäneet nojaavansa

vanhoihin lakeihin, vaikka ennen kapinaa olikin punnittu laillisuusar-

gumenttienkäyttöävallankumouksenoikeutuksena.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,osinrakennettiinuuttalain-

säädäntöä vanhan laillisuusihanteen mukaisesti. Suoremmin kuitenkin

myönnettiin, että”tuomio langetettakoon omantunnon ja terveen jär-

jen,eikaavojenmukaan”.36Herättäähuomiota,ettämyöspunaisetveto-

sivatraamatulliseenomatunto-käsitteeseen.Siihen,terveeseenjärkeenja

kansanoikeustajuntaantukeutuessaanpunaisettulivatyllättävänlähelle

sitä,mitäsortokaudenporvarillisetlaillisuustaistelijatolivatesittäneet.37

ErityisenlähellehetulivatRosenqvistinajatuksiasiitä,ettälakiilmentää

omaatuntoajakansanoikeustajuntaa.Erosortokaudenlaillisuustaisteli-

joidenjapunaistenvallankumouksellistenvälillätulikinoikeastaanvasta

käytännönjohtopäätöksissä.

Punaisistapoiketenvalkoisetkorostivatpuolustavansalaillistayhteis-

kuntajärjestystä ja perustuslaillista jatkuvuutta.38 Edeltävien vuosikym-

menienkehitys–erityisestiaktivistienkohdalla–kuitenkinosoitti,että

valkoistenkin laillisuus saattoi olla varsin väljässä suhteessa lain kirjai-

meen. Tämä näkyi sittemmin valkoisten kenttäoikeuksien toiminnassa

vuonna 1918. Laillisia nämä kenttäoikeudet eivät sanan kirjaimellisessa

merkityksessä olleet. Juridisesti kenttäoikeuksia ja valkoisen armeijan

toimiavoisiehkäymmärtäähätäoikeutena,jokaperustuisenaatinyleis-

luonteisiinjulistuksiin.”Talven1918toimintojenperusteitajajustifikaa-

tiotaonkuitenkinhelpompietsiäaseistakuinsäädöksistä”.39Historioit-

sija Marko Tikka toteaakin, että juridiikan sijasta toimintaa ohjasivat

järjestyksenpalauttaminenjamoraalisetmotiivit.40

Laillisen esivallan käsite on ymmärrettävä tätä historiallista taustaa

vasten.Laillisuusonesivallanmääreenäensisijaisestiideologinenjaviit-

taa 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:punaistenoikeusajatteluseurasihuomattavanpit-
källeaiempialinjoja.

38 Klami1977,155–159.

39 Tiihonen1988,77–78.Vrt.Tuori1988,49.Kansainvälisenoikeudenkannaltavalkoistenmenet-
telyoliongelmallista,vaikkakansainvälisetsopimuksettuolloinkoskivatkinvainvaltioiden
välisiäsotia(Hannikainen&Hanski&Rosas1992,27–31).

40 Tikka2004,322–326,401–405.Seikkaperäisestivalkoistenmenettelynsuhteestasilloiseenla-
kiin:Kekkonen1991.
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tyikölaillisuusSuomenlainkirjaimesta,hengestä,”korkeammastamaa-

ilmanjärjestyksestä”taijostainmuualta.

 

Laillinenesivaltajakapina

Ajatuslaillisestaesivallastaheijastuikapinastaesitettyihinnäkemyksiinjo

sodanaikanajaseuraavillavuosikymmenillä.Laillisuusajattelustajuon-

tuisenäkemys,ettävalkoistensuojeluskunnatolivatesivallanjoukkoja,

koskahallitusolijulistanutneomikseen.41Tätäennenjopasuojeluskun-

talaisellesaattoiollaepäselvää,toimivatkoheesivallanasiallavaisitävas-

taan.NimimerkkiAnttiEräskirjoittaa,ettäsuojeluskuntientarvejärjes-

tysvallanylläpidossaolijopitkäänselvä,mutta

seseikka,ettäalussaeioikeintiedetty,olikoesivaltasuojeluskuntien

takanavaiolivatkonejonkinryhmäkunnanhommaa,vaikuttivierot-

tavasti... ...Tieto,ettäoltiinitsensäEsivallanasemiehiä, lievensisuu-

restikansalaissodanlamauttavaaluonnetta.42

     

Laillisuusajattelunmukaisestimuistelijanäki,ettäsuojeluskuntatoimin-

taoliesivallantoimintaavasta,kunasiaonpäätettylaillisessajärjestyk-

sessä.Aseellistavoimaahäneisiisitsessäännähnytesivaltana.Esivaltaon

laillinenyhteiskuntajärjestys,jotaaseellinenvoimavaintukee.Tämätu-

leemonessalähteessäilmi.Esimerkiksivalkoistenlentolehtinenvakuutti

punaistentappiota,sillä”esivallalleuskollistenjoukkojenvoimaonpian

vyöryväheidänylitseen”.43SanteriAlkiopahoittelikohtasodanjälkeen

sitä,etteiesivallalleajoissaannettumiekkaa.Alkionkielikuvaesivallan

miekastaonsuoralainausPaavalilta,44joskaanseeiPaavalilla–kutenjäl-

jempänähavaitaan–viittaasellaiseenvoimanjavallanerotteluunkuin

Alkio ajattelee. Kaarlo Castrén kertoi, että Lopella pohdittiin”voisiko

paikkakunnallesaadaaikaanmitäänaseellistatoimintaalaillisenesival-

lanpuolesta”.45On ilmeistä,ettänämä jamuutvastaavatkannanotot46

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,jos-

sakäsiteltiinpunaistentakaa-ajamiahelsinkiläisiä,lausuttiin:”alotamme

korkeastaesivallasta–hallituksenjäsenistä,jotkaeräänäpäivänäjulistet-

tiinerotetuiksijalainsuojattomiksi.”47Esivaltaaeinytmuodostahallitsija

vaanhallituksenjäsenet.

Äkkiseltään voi tuntua oudolta, että valkoiset kirjoittajat saattoivat

sillointällöinpuhuamyöspunaisistaesivaltana.Tarkemminkatsottaessa

huomataankuitenkin,ettäpunainenesivaltamääritelläänjokosuoraan

laittomaksi,48 ”vallananastajien esivallaksi”49 tai siitä puhutaan pilkalli-

sesti:”uusiesivalta”riehuikirkoissa,50setärkeiliniin,”ettemmevalkoi-

sistakoskaanniinylhäistäesivaltaasaakuinmitämeillänytpunaisissa

herroissaon”,51järjestyksenpidossaseeikyennytturvautumaan”esivallan

voimaan”52eikäpunaistenasejoukottotelleetedes”omaaesivaltaansa”.53

PastoriFransKärkikatsoi,ettäkapinallinenesivalta”onolluthyvänteki-

jöillepelvoksi jakaikilleroistomaisillepahantekijöillekiitokseksi.Mut-

ta sellainen ’esivalta’ ei ole Jumalasta vaan perkeleestä!”54 Tarkoitus oli

tietysti sanoa, ettäpunainenhallintooli 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”tulkintakan-

salaissodastalaillistahallitustajaesivaltaavastaanpuhjenneenakapinana

(valtiopetoksena)”.55NimimerkkiAnttiErästoteaakin,ettäsuojeluskun-

tien julistaminen hallituksen joukoiksi toi tunteen, että nyt tappelevat

47 ValkoistensalainentoimintaHelsingissä166.

48 Partio1918,115.

49 UusiSuometar8.5.1918(“Vallananastajienesivalta”).

50 Kaukamaa1933,464.

51 Rantakari1918,246.

52 Totuudensanoja72.

53 Söderhjelm1918,154.

54 Aamulehti9.4.1918(”Oikeudenjavanhurskaudenpuolesta!”)

55 Kekkonen1991,84.Vrt.Manninen1982,164–166.
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”Esivalta ja epäjärjestys”.56 Rikos vaati tietenkin rangaistusta ja siihen

Paavalinesivaltaopetus tarjosi tukea.Esivallan rankaisuoikeuteen liittyi

pastori-kansanedustajaAnttiRentolankirjoitus Ilkka-lehdenpääkirjoi-

tuspalstalla27.helmikuuta1918:57

Pyhäsota.Sellainenmeillänyton–Jumalankiitos!Kunmeillänyt

kerranonsodanvälttämättömyys, jostaeifilosofoimallapääse,niin

olkoon Jumala kiitetty, että sotamme ei ole mikään militaristinen

ryöstösota–vaanettäseonjumalalliseenjärjestykseenkuuluvaEsi-

vallanmiekankäyttöpahojenrankaisemiseksi.

Rentola jatkaa kuvaamalla punaisten uskontovihamielisyyttä ja julistaa

apokalyptisinsävyin:

TämäonJumalansotaperkelettävastaan.TämäonDavidinsotakapi-

noivaaAbsalomiavastaan.TämäonJosuansotafilistealaisiavastaan.

TämänsodanonJumalasiunannut jasiunaasenedelleen,sillähän

onsäätänytEsivallallemiekan,ettäseolisi”rangaistukseksipahoilleja

kiitokseksihurskaille.”

Esivalta on apokalyptisessa taistelussa hyvän puolella, mikä ei kaikil-

leollutvainvärikästäretoriikkaa.Kutenedellisessäpääluvussanähtiin,

lopunajallisetvisiotpahanjahyväntaistelustasaivatkannatustapiispa-

kunnassakin.Jo1917piispaCollianderoliviitannut2.Tessalonikalaiskir-

jeessämainittuunapokalyptiseen laittomuuteen (2.Tess.2:3–12), jonka

hännäkivallankumouskuohunnanmyötäastuvanesiin.Kirjeenmukaan

”se,mikäpidättää”(to\ kate/xon tai o( kate/xwn)estäävielälaittomuut-

ta. Kirkkoisiltä periytyvän tulkinnan mukaisesti Colliander oletti, että

”se,mikäpidättää” laittomuuttaonesivalta.58Kirkossavallitsi itsestään

selväyhteisymmärryssiitä,ettäpunaisetolivatnousseetesivaltaajasen

asettanuttaJumalaavastaan.59Jaesivallallahanonmiekkajuuripahojen

56 Eräs1933,27.Sisäisentaistelun lisäksiesivallan joukoiksi julistaminentoikirjoittajalle tun-
teen 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-



104 Joukkohautametsässä.PaavalinesivaltaopetusSuomessa1918

rankaisemiseksi.Kotimaakirjoittihuhtikuussa1918:”Tietystitäytyypa-

hanteko, kapina, ryöstöt, murhat ja salamurhat tulla rangaistuksi lain

mukaan.Esivaltaeisaakantaamiekkaaturhaan.Siitälienevätkaikkiyk-

simielisiä.”60VanhantestamentineksegetiikanprofessoriArthurHjeltja

HNMKY:npääsihteeriVerneriLouhivuorikirjoittivatKirkollisenvalis-

tustoimikunnannimissäHelsinginsanomiintoukokuussa1918:

Rikos on rangaistava. Loukattu oikeudentunto on välttämättömästi

hyvitettävä. Muutoin menettää kansamme rippeetkin lain ja oikeu-

denkunnioituksesta,mitkä sillävieläon.Me luotammesiihen,että

esivaltammelainpyhyydenvalvojanatäyttäätässäkohdentehtävänsä

kaikellasillävakavuudellamitäasiavaatii.61

Rangaistustoimetnähtiinesivaltaopetuksenrajoissailmanmuutaperus-

teltuina. Hjelt ja Louhivuori varoittivat vain omankädenoikeudesta ja

vaativat mielenmalttia sekä pyrkimystä yksimielisyyden palauttamisek-

si,muttaperiaatteellisellatasollarankaiseminenolisuorastaanesivallan

velvollisuus: ”Rikos on rangaistava.” Pastori Hannes Sjöblom, joka pi-

an sodan jälkeen nimitettiin sotavankilaitoksen kasvatusasiain osaston

päälliköksi, puolestaan korosti, että aseen kantaminen laillista hallitus-

tajaesivaltaavastaanonrikos”jasellainenrikos,jostaonehdottomasti

rangaistava”.Sjöblomperusteli laillistenmuotojenhylkäämistärangais-

taessa.Hänenmukaansarikoslaintekijöilläeivoinutollakäsitystätapah-

tuneenkaltaisestakapinasta.Tästähuolimattaontuomittava”niin,että

oikeuden–sanoisinkopyhyyden–laitnäyttävätmeillekaikilleijäisyys-

luonnettaan.”62Sjöblominkantaedustaapuhdaspiirteisestisortovuosina

muodostunutta laillisuuskantaa, jossa laki tarkoittaa lain henkeä – sel-

laisenakuinsehalutaanymmärtää.Tähänlaillisuuskantaansopisekin,

ettäsamassakirjoituksessaanSjöblomkehottaaavustamaanvangittujen

punaistenperheitä.Kyseessäontoisintolaillisuusideologiansymboliksi

kohonneesta Runebergin runosta ”Maaherra”: ”miest’ aseellista silloin

rangaiskaa/laps’,vaimosäästäkää!”

Onvaikea sanoa,mitäpapitajattelivatvalkoistenkenttäoikeuksista.

Valkoistenorganisoimiinkenttäoikeuksiineitiettävästikuulunutyhtään

 aho1994).Muutenkinseurakuntienpalkka-jaluottamushenkilöstöäsekaantuikapinaanvar-
sinvähän(Kena1979,62–63).

60 Kotimaa19.4.1918(”Suomenhistoriansynkintälehteäkäännettäessä”).

61 Helsinginsanomat23.5.1918(”Kansallemme”).

62 UusiSuometar1.5.1918(”Suhteemmepunaisiinjaheidänhätääkärsiviinperheisiinsä”).
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pappia,63mikäei vielä sinänsä todistavarauksellisuutta rankaisutoimia

kohtaan.Luterilaisenregimenttiopinmukaanmiekallarankaiseminenei

näet kuulu hengelliselle vaan maalliselle vallalle,64 ja tämän mukaisesti

saatettiinjopuhtaastiuskonnollisistasyistävälttääkenttäoikeuksienjä-

senyyttä.AinakinSjöblomlausuisuoraan,etteilaillisiinmuotoihinollut

edesaihettapitäytyä. Jonkinlaistenrangaistustoimienoikeutus tunnus-

tettiinilmeisestivarsinyleisesti,joskinvedottiinmyösmalttiin.

Opetusesivallanrankaisuoikeudestakaikuimyöskirkonseinienul-

kopuolelle, minkä osoittaa erityisen selvästi se, että Rentolan kirjoitus

julkaistiin maallisen lehden pääkirjoituspalstalla. Maallisella puolella

esivaltaopetuksestahaettiinkintukeanimenomaanrangaistuksille.Lap-

peenrannanseudunpuhdistuksistahuolehtinutvaratuomariToivoTapa-

nainenkirjoittiRutolanpunakaartilaistenteloituksista:”Nämätutkittiin

jatodettiinsyyllisiksikapinaanjarettelöintiinlaillistaesivaltaavastaan.”65

Karjalanarmeijakunnanjulkaisematiedotuslehtipuolestaanpuhuilain

kostavastakädestä.66Lainjakostonerikoinenyhdistelmäselittyneelail-

lisuusideologian valossa tehdyltä Paavalin esivaltaopetuksen muunnel-

malta:Paavali sanoiesivaltaakostajaksi(Room.13:4,UTE1913), jolloin

laillinenesivaltaelipohjimmiltaanlakikostaa.Ilkka-lehtipuolestaanjul-

kaisisodanloppuvaiheessapöyristyttäviäkuvauksiapunaistentoimista

jatekiseuraavanpäätelmän:

Tunkee joka hetki mieleen tiukka kysymys: onko näillä ihmismuo-

dossariehuvillapaholaisillaelämisenoikeuttajärjestetyssäoikeuden

nojallaperustetussayhteiskunnassa?Kysypätätävaikkakuinkatap-

pohaluttomalta 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,onperiaat-
teessamahdollista,ettähengellisenviranhaltijavoisamanaikaisestitoimiamyösmaallisessa
virassa.Hengellisen jamaallisen regimentinerotteluonkuitenkinuseinohjannutpappeja
käyttämäänvainsananmiekkaa.Vrt.piispaO.I.Collianderinohjeitapapeilleen(Toiviainen
2005,224–225)jaH.A.Auteronrooliristiriita(Huhta2010,36).

65 Tikka&Arponen1999,225.Tapanaisenmuistiinpanojenaitousonasetettukyseenalaiseksi,
muttailmeisestinesisältävätoikeaatietoavuodesta1918(Ylikangas2007,31,260n.582).Esi-
valta-terminkäyttösopisiTapanaisensuuhun(Ylikangas2007,258).

66 KarjalanArmeijakunnanPääesikunnantiedonannot1(1918).Tekstionluettavissamm.Sihvo
1954,kuvaliitesivujen248ja249välillä.

67 Ilkka29.4.1918(Anttila,”Vesilahdenrintamaltakuulumattomiakauhunkuvia”).Sanavalin-
nantaustallaonpoikkeuksellisestiKR1776.
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Ilmari Kianto kertoo puolidokumentaarisessa romaanissaan Elämän ja

kuolemankentiltänuorestamiehestä,jokakirkkainsilminjutteli,”kuinka

monta kertaa hän yön pimeässä oli täyttänyt esivallan käskyn”.68 Lem-

peyttä ja rakkautta korostava Hilja Haahtikin myöntää 1920-luvun ro-

maanissaanTodistaja,että”esivallallaonraskaatvelvollisuudet”viitaten

teloituksiin.69

Tämäkaikkiolipintaväreilyäsiihenverrattuna,ettäesivaltaopetuk-

seen vedottiin hyvinkin korkealla taholla. Kun SDP:n kansanedustaja

VäinöHakkilateki1919välikysymyksenvaltiollistenvankienkohtelusta,

oikeusministeriKarlSöderholmtotesivastauksessaanmuunmuassa,että

syyllisyysvallitsevasta tilanteestaoliniillä, jotkakutsuivat ja jopaväki-

valloin”pakottivatrauhallisiakansalaisianousemaanlaillistaesivaltaansa

vastaan”.70 Robert Hermanson, omana aikanaan laajasti arvostettu val-

tio-jakansainvälisenoikeudenemeritusprofessori,vetosiPaavaliinaivan

eksplisiittisesti. Syksyllä 1918 Hermansonin Upsalassa pitämien Olaus

Petri-luentojaaiheenaoli”Oikeusjauskonnollisettotuudet”.Luentojen

perusajatusoli,ettäoikeusjärjestysonluonteeltaanpyhäjasiksivelvoitta-

va.71TästäHermansonpäätteli,ettävaltiollaonoikeusrangaistajajatkaa

Paavaliinviitaten:

...jatämänvastauksenvahvistaalausunto:Esivaltaeimiekkaaturhaan

kanna,koskaseonJumalanpalvelija,kostajasenrankaisemiseksi,joka

pahaatekee(Room.13:4).72

Kapinavankien rankaisuunvihjatenhänhiemanmyöhemmin teroit-

taa,etteivaltiorikoksiinpidäsuhtautuayhtäänlempeämminkuinmui-

hinkaan.Rangaistuksiaeisaamyöskäänrakkaudenvarjollalieventää,

Hermansontoteaa javiittaa jälleenPaavalinsanoihinesivallastakos-

tajana.73Kunkapinallistenarmahduksettulivatajankohtaisiksi joulu-

kuussa1918,häntoistinäitäajatuksiaHufvudstadsbladetinartikkelissa,

jokaseuraavanavuonna julkaistiinmyösTeologisessaaikakauskirjas-

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.74Hermansonissakiteytyivalkoinenesivaltateologianjalaillisuusajat-

telunyhdistelmä,jokapalautuisortovuosienperustuslaillisiinkiistoihin.

Vuonna1918tätäperinnettäryhdyttiinkuitenkinkäyttämäänuudellata-

valla.Sortovuosinalaillisenesivallanideologiaoikeuttitottelemattomuu-

denesivallalle,uudessatilanteessasevelvoittikintottelemaan.

Muutosoikeutettiintietenkinsillä,ettäsekävenäläisenhallinnonettä

punaisten katsottiin rikkoneen lakia.Vallankumoukseen ryhtyneet pu-

naisetolivatavoimestikinirtisanoutuneetluokkayhteiskunnantuotteina

pitämistäänlaeista.Syytössiispitiilmanmuutapaikkansa.Käytännössä

olikuitenkinkyseveteenpiirretystäviivasta.Laillisuusargumentointihan

olimuuttunutvahvanideologiseksijapoliittiseksi,mikänäkyyvaikkapa

SchaumaninjaHohenthalinterroritekojenyhteydessä.Valkoisessaideo-

logiassa näiden suorittamat murhat olivat epäilemättä laillisia, vaikka

lainkirjaintaolikinkiistattarikottu.Samaaymmärtäväisyyttäeipunai-

sillekapinallisillesuotu.75

 

Esivaltaongelmana–punaistenvallankumous
javalkoistenvapaussota

Siihen nähden, miten keskeisellä tavalla esivalta on esillä valkoisessa

kirjallisuudessa, punainen kirjallisuus on vaitonaisempi.Antti Rento-

lan julistuspyhästä sodasta ja esivallastapoikikatkeriakommentteja,

joissayleisestipaheksutaantämänjulistustapyhästäsodastajaesivallan

miekasta.76YrjöSirolamuistuttaa,mitenvalkoisetolivattappaa”suku-

puuttoonorjansa,jotkaovatuskaltaneetnostaakätensä’esivaltaa’vas-

taan.”77Vihollisenväkivaltaisuuttakorostaamyösnovelli,jossa”juma-

laapelkääväinenkörttiläinen,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 Työmies23.3.1918 (pilakuva),3.4.1918 (”Raakuuteenkiihotusta”);Työ5.4.1918 (”Kristillinen
kevätpakina”);Henkipatto 1919,53–55;Suomen luokkasota,481 (K.Kaatra,”Voittajainmäs-
säys”);Siltala2009,321.

77 Kuusinen&Sirola1923,134.TekstikuuluuSirolanaiemminjulkaistuunlehtiartikkeliin.
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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.OttoVilleKuusinennäkiesivallanajatukses-

sa 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 johtai-

sivat joukkoja vieraitten kansain alueelle”.81 Sosialistista kritiikkiä hei-

jastelee myösArbetet-lehdessä nimimerkki Sakeuksen pakina lihavasta

rovastista,jokapuoltaavalkoisia.Lukijallekäykylläselväksi,ettäkyseon

taloudellisista eduista. Pakinassa rovasti ilmoittaa Jumalan asettaneen

Mannerheiminkäteenmiekanjamuistuttaa,ettäse,jokaasettuuJumala

palvelijaavastaan,tuhotaantulellajamiekalla.82Vaikkaesivaltaaeisuo-

raanmainita,onmiekka,Jumalanpalvelijasekävastaanasettujientuho

selviälinkkejäRoomalaiskirjeeseen.

78 Henkipatto1921,43.

79 Henkipatto1919,219.SanamuodonlähtökohtaonKR1776.

80 Kuusinen&Sirola1923,74,107.MolemmatkohdatkuuluvatalunperinKuusisenlehtiartikke-
leihin(vrt.Aho1961,122–123).Raamattuajavarhaistakristinuskoaolitutkinutsaksalainen
KarlKautsky(1909,450–452)– jollaoli suomalaiseensosialismiinhuomattava ideologinen
vaikutus–esitti,ettäesivaltaopetusheijasteleehistoriallisenJeesuksenkansallisenluokkaka-
pinallisuudentaantumistamyöhemmässäpakanakristillisyydessä.

81 Suomenkansanvaltuuskunnantiedonantoja20.2.1918(”Kansakoulujenopettajille”).

82 Arbetet28.3.1918(”Imarginalen”).Mainittakoon,ettänimimerkkiSakeusolilaulunopettaja
GunnarMörn,jokasaikirjoitustensaperusteellakuolemantuomionvaltiorikosoikeudessaja
teloitettiinSuomenlinnassasyyskuunalussa1918(Bondestam1968,90,345).Suomenlinnassa
Mörnsaavuttipaatuneenjumalattomanmaineen,muttavalmistautuikuolemaankeskustele-
mallalaupiaastasamarialaisesta(Pekkalainen&Rustanius2007,244–245).
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Punaistenkritiikkivalkoistaesivaltaopetustakohtaanolivarsinheik-

koajasejäiyleensävainkritiikiksi.JonkinlainenpoikkeusonTyö-lehdes-

säkirjoittanutnimimerkkiMaalaisopettaja.Raamatullisiasanankäänteitä

käyttäenhänselittää,ettäkansakoulunopettajatovatnöyräniskaisiaesi-

vallanedessä,jokatarjoaaleivänsijastakiviä.Tämäonkuitenkinkirjoitta-

janmielestätaaksejäänyttä,silläesivaltaonvaihtunutjanyt”kansaonse

esivalta,jokaonhänenherransa”.Mitäänperusteitatällevaihtoehtoiselle

esivaltatulkinnalleeikuitenkaanesitetä.83Mitäänpohditunkonstruktii-

vista vaihtoehtotulkintaa ei ylipäänsä näyttänyt olevan tarjolla, ja pa-

remman 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, ettäpunaisetkoki-

vatkapinansa”uhmakkaananousunaisäntävaltaansa,lakiajaesivaltaaja

vihdoinvieläoikeuttakinvastaan”.85TämäonmyösHenningSöderhjel-

min, siis valkoisen kirjailijan jälkikäteisarvio. Hänen mukaansa oman-

tunnonvaivat hiljennettiin vallankumouspuheella, jonka nimissä oli jo

totutturauhattomuuksiin.Siksiuseimmilleeiedesherännytkysymystä

”toiminkooikein,kunnousenlaillistaesivaltaavastaan(motdenlagliga

överheten)”. Söderhjelm kiirehtii kuitenkin tarkentamaan, että tällaista

kyselyäsittenkinoli:punainenväkivaltahallintovainpakottiepäilijätri-

veihinsä.86Pakottamistataiei,87kysymysvallankumouksenoikeutuksesta

näyttäätodellaeläneenpunaistenkeskuudessa.Esivaltaolipunaistenkin

mielestäsitä,mitävalkoisetsanoivatsenolevan–jasiksiesivaltaoliheille

ongelma.

Esivaltaopetus saattoi olla ongelma myös valkoisille. Sisällissota oli

paha kolaus nationalistiselle näkemykselle yhtenäisestä kansasta, jonka

valossasotahaluttiinnähdäennenkaikkeavapaussotanaVenäjää,venä-

läisiä javenäläisyyttävastaan.Vapaussota-tulkintaatoivatsodanaikana

83 Työ14.2.1918(“Kummankoherranpalvelijana?”).

84 Uskonnollisuudestapunaistenkeskuudessa,ks.Rinta-Tassi1986,202;Schmidt2004.Punais-
tenomassakinkirjallisuudessaontästähuomioita: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 Monetvallankumoukseenkielteisestisuhtautuneetsosialistitkatsoivatvelvollisuudekseenas-
tuavallankumouksenpalvelukseenvoidakseennäinhillitäradikaalimpienväkivaltaisuuksia
(Myllyniemi2007,119–122).
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esiinerityisestiaktivistipiirit, jotkaolivatkunnostautuneetvenäläisvas-

taisessatoiminnassajosortovuosina.88Tästäselevisilaajempiinpiireihin

jamuodostuilopultavalkoistenpuoliviralliseksikannaksi.Katsottiin,että

kapinasytytettiinVenäjältäjaettävenäläistenkanssayhteistyössätoimi-

neetsosialistijohtajatharhauttivatlaajatjoukotsiihenmukaan.Syyllisyys

kapinastasälytettiinvenäläisillejapunaistenjohdolle,poislaajojenjouk-

kojen niskoilta.89 Esivaltaopetukseen pohjautunut tulkinta oli hankala,

koskasenimenomaansuuntasihuomionkapinallisuuteenjasitäkautta

sodan sisäiseen luonteeseen. Äärimmilleen vietynä vapaussotatulkinta

voihämärtääläheskokonaansen,ettävalkoistenvastustajinaolienim-

mäkseen kapinaan ryhtyneitä suomalaisia.90 Näin tapahtuu esimerkik-

si V. A. Koskenniemen sotavuonna ilmestyneessä runoteoksessa Nuori

Anssi, jokakuvaakörttinuorensotaretkeä.Runoteoksessavastustajaon

lähesjärjestäänvenäläinen.Seurausonse,ettäsotaaei lainkaantulkita

esivaltateologianpohjalta,vaikkaesivaltasinänsäsopiikinKoskenniemen

runoteoksen uskonnolliseen käsitemaailmaan. Esivaltateologialla hah-

motetaanvainsuhdettasotilaallisiinlähiesimiehiin.91

Esivaltatulkinnallaoli lisäksirasitteensasortokaudelta, jonkaaikais-

ten vastarintamiesten, erityisesti aktivistien perinteille vapaussotatul-

kinta rakentui. Kirkon johto oli sortovuosina ajanut esivaltateologialla

perusteltuamyöntyväisyyslinjaa.Aktivistienkirjoituksistalöytyykintästä

happamiahuomautuksia.ProkuraattoriElielSoisalon-Soinisenmurhan-

nutLennartHohenthalaloittaamuistelmansakuvaamallapappeja,jotka

järjestään kieltäytyivät kaikista protesteista Paavalin esivaltaopetukseen

vedoten.Hohenthalkertootämänkokemuksensajälkeenvakuuttuneen-

sasiitä,ettävenäläisiäeivoidavastustaarauhanomaisinkeinoin.92Syk-

syllä 1918 Korkein oikeus armahti Hohenthalin tulkiten hänet vapaus-

taistelijaksi.Esivaltaavastaannousemineneitässätapauksessaollutenää

tuomittavaa.

Artturi Leinosen toimittamassa ja heti sisällissodan jälkeen julkais-

tussa 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 kor-
keimmillaanhelmikuun lopulla,noin 10–11%.Maalis-huhtikuunvaihteessaheitäoli enää
noin3%.

91 MyösKunnas(1976,51–52)huomaaoikein,ettäKoskenniemikuvaavalkoistenvastustajiksi
venäläiset,muttaväittäävirheellisesti,ettärunoteoksessasotaakäydään”Jumalaltasäätynesi-
vallan”puolesta(1976,86).Ks.myösKaremaa1998,94.

92 Hohenthal1909,3–17.
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jalaisille ”puntimiehille”, jotka jääkärivärväyksen aikaan varoittivat se-

kaantumastavärväykseenja”puhuivatSuomenkansanainasäilyneestä

uskollisuudesta hallitsijaa ja esivaltaa kohtaan”. Kirjan mukaan varoi-

tuksetkohtasivathyvänmaaperän,mihinosaltaanvaikuttipelko:”alati

risteilevätsantarmiautot,kasakatjaomainkinkiiltonappiniekkainparvet

olivatmyötäänsämuistuttajinasiitä,ettäeipävainkaanesivaltamiekkaa

hukkaankanna.”Ironisestihuomautetaan,ettäVenäjänvallankumouk-

sentultuajääkäriliikkeenvastustajatmuuttuivatyhtäkkiäsenkannatta-

jiksi.Se,ettäelintarvikkeitaolivenäläisvallanaikanapiilotettu”korkian

esivallanukaaseja”rikkoen,koituisisällissodassavainhyväksi.93Esivalta-

opetuksellaonkirjassamyöntyväisyyspolitiikanstigma, jokaei sopinut

vapaussotatulkintaan.Kuvaavaakyllä,kirjassaeikertaakaankäytetäesi-

valtaopetustamäärittelemäänkevään1918tapahtumia.

Sortokaudenvarjoheijastuumyösironisessakuvauksessa”pitäjänpo-

liisista”,jokailmoittautuusuojeluskunnankouluttajaksi.Kunesikunnassa

muistutetaanpoliisinaiemmastavirkainnostaVenäjänvallanaikana,po-

liisiilmoittaapitävänsä”senkorkeimmanesivallanpuolta,mikämilloin-

kinonollutvoimassa.SilloinaikanaanMajesteetin–janytMannerhei-

min.”Kertojakommentoi:”Seolijotainniinvertojaanhakevannaiiviaja

vilpitöntäkaikessamoraalisessa löyhyydessäänjakannattomuudessaan,

ettäsepanihymynkarehtimaanitsensäjuhlallisenesikunnankasvoilla.”

Poliisi päätetään ottaa kouluttajaksi samalla kun tämä seisoo asennos-

sa”esivaltaa tällöin edustavan mahdin edessä”.94 Juhani Ahon mukaan

Työmieskuulutti juuripitäjänpoliisinmoraalia,kunseihmetteli,miten

sortokaudellaviroissaanpysyneetvaltionvirkamiehetkieltäytyivätpal-

velemastakansanvaltuuskuntaa.Ahonmukaanlehtiargumentoi:”Esival-

takuinesivalta,eitoinenlaillisempieikälaittomampikuintoinenkaan.”

Aho kommentoi, ettei vertailu oikeastaan onnu. Laillisuutta korostaen

häntoteaa,etteisortovuosinakaanolisipitänytpalvella.

Ch.E.Boldttoi1919julkaistussaTeologisenaikakauskirjanartikkelis-

saharvinaisensuorasanaisesti esiin sen,mitenkaksinaismoralististaoli

syyttääpunaisiaesivaltaavastaannousemisestasamallakunvapaussota-

tulkinnanmukaisestiylistettiinaktivisteja:

Vallitseeko, syvemmin ajatellen, mitään niin läpikäyvää erilaisuutta

meidännuorten”jääkäriemme”javallankumouksennuortenvälillä?

93 IlkanjaPoutunpojat15,38,109.

94 Leikkiäsodassa244–245.
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Eivätkömyösensinmainitut tarttuneetaseisiin laillista esivaltaansa

(sinlagligaöverhet)vastaan.Josmolemmatovattehneetitsensäsyyl-

lisiksitekoihin,joistalakisäätäärangaistuksen,mikäoikeuttaasilloin

näkemääntoisessakelvottomintakaikestakelvottomasta,samallakun

toistaylistetäänyhtenäsuurimmistateoista,mitäsuomalaisetmiehet

ovatkoskaansuorittaneet?95

Vaikkasodantulkitseminenesivaltateologianavullaolikinsekävapausso-

ta-ettävallankumoustulkinnankannaltakiusallista,seolikuitenkinlu-

kuisillesuomalaisilletäysinluonnollinentapaymmärtääsodanluonne.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,vaanJumalanpal-

velija.PalvelijaonsidottuHerransatahtoon,jokaonoikeusjavanhurs-

kaus.Esivalta, jokaeiniitänoudata, lakkaaolemastaJumalanpalvelija,

jasamallalakkaaomantunnonvelvoitusollasilleehdottomastikuuliai-

nen.”98YlösentulkinnassaPaavalieienääsanokaan,ettäesivaltaonJuma-

lanpalvelija,vaanettäsevoiollaJumalanpalvelija–eikäsiisvälttämättä

ole.Esivallanmoraalisellekritiikilleonnytraivattutilaa.Roomalaiskir-

jeen selitysteoksessaan Eero Hyvärinen tekee tottelemisvelvollisuuteen

varauksenperusteenaanclausulaPetri:”EnnemmintuleetotellaJumalaa

kuinihmisiä.”(Ap.t.5:29)ClausulaPetrisisältyy1923julkaistussakate-

kismuksessaneljännenkäskynkohdalle– ei tosin suoraanesivaltaope-

tuksenyhteyteen,muttaaivansenedelle.99Ehdotonkuuliaisuuseetoson

siistehnyttilaakriittisellearvioinnille–muttavarsintulkinnanvaraisesti.

Kysymyslieneeraamatullisestimuotoillustalaillisenesivallanideologias-

95 Boldt1919,34.

96 Manninen(1982,156)korostaayleisesti,ettäuskonnollisellepropagandalleoliSuomessaotol-
linenmaaperä.

97 Herättäjä19.4.1918(”Aikammekamppailujenpyörteissä”).

98 Ylönen1920,15.

99 Suomenevankelis-luterilaisenkirkonkatekismus73(§37–38);Hyvärinen1926,339.



 EsivaltaopetusSuomessa1900-luvunalussa 113

tasenepämääräisyydessään.HistorioitsijaJussiT.Lappalainenlieneekin

oikeassasanoessaan,ettälaillisuusajattelunsävyttämäesivaltaopetuslei-

masilaajojenväestöryhmienkäsitystäselkkauksesta.

Itseasiassapunaistenvallankumoustulkintapakottivalkoisetpitämään

vapaussotatulkinnanrinnallamyösesivaltatulkintaa.L.Onerva, jokaei

suinkaan suhtautunut kielteisesti yhteiskunnan uudistamiseen, katsoi

punaistenkuitenkinedenneenliiannopeasti.Hänenmukaansamuualla

Euroopassaolijoalettuetsiä”turvaavanhojenkoeteltujensiveyskäsittei-

denjärjestyneestäpiiristä.Valtiojakirkko,isänmaajaperhe,esivaltaja

alamainen kuuliaisuus tulivat jälleen entisessä muodossaan kunniaan.”

Onervakatsoi,ettäniidenaikaoli taasSuomessakin.100Niinmielellään

kuinsotaesitettiinkinvapaussotanaulkoistavihollistavastaan,joaivan

käytännönsyistäkinsensisäinenluonneolipakkoottaahuomioon.It-

senäistyneenSuomenasevelvollisessaarmeijassapalveli lukuisastiniitä,

joidensympatiatolivatkapinallistenpuolella.Niinpäesivaltaopetuslöysi

tiensä1918muotoiltuunsotilasvalaan.VäinöTannerpohdiskeli:”Onsyy-

täepäillälöytyykömaailmassaainoatakaanmaata,jonkasotilasvalankaa-

vayhtäavomielisestipuhuisisotalaitoksentehtävistä‘sisäisenvihollisen’

kukistamiseksi.”101Tannerviittaavalanalkuun,jossaesivaltaoppionkes-

keinenrakenneosa.Sorto-javallankumousvuosienperintönäkyysiinä,

ettävalassapuhutaannimenomaanlaillisestaesivallasta.

MinäN.N.LupaanjavannonKaikkivaltiaan,KaikkitietävänJumalan

kautta olevani SuomenValtakunnan lailliselle Esivallalle kuuliainen

jauskollinen.MinätahdonlaillistaEsivaltaarehellisestijauskollisesti

palvellasekäsenjaSuomenValtakunnanhyötyäjaparastakaikinta-

voinetsiäjaedistääjapahaltaniitäsuojata.

 LaillisenEsivallan jaSuomenValtakunnanvihollisia, sekä sisäisiä

ettäulkonaisia,minätahdonhengelläjaverellä,rauhanjasodanaika-

na,maallajamerellä,kaikkiallajakaikissatilaisuuksissa,minneminut

määrätään,miehuullisestijaurhoollisestivastustaa.Joshavaitsentai

saantietääjotakinolevantekeillämaanlaillisenEsivallankukistami-

seksi taikkamaanvaltiosäännön tai laillisenyhteiskuntajärjestyksen

kumoamiseksi tai tuhoamiseksi, tahdon sen viipymättä ilmaista ja

tiedoksisaattaa.102

100 Helsinginsanomat19.5.1918(”Ihanteetjatodellisuus”).

101 Tanner1919,63.

102 Suomenasetuskokoelmavuodelta1918,nro59.Nykyinensotilasvalankaavaaonjossainmää-
rinstilisoitu,muttaesivaltaopetustuleesiinäedelleenesiin.
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EsivaltaPaavalilla

KunlaivanrakentajaMikkoKilpiävetositeloittajiinsanomalla,ettätuo-

mitut ovat nousseet”Jumalaa ja esivaltaa vastaan”, hän vetosi yleisesti

tunnettuun perusteeseen. Kuulijat tiesivät, ettei esivalta ”miekkaa tur-

haankanna”.TeloittajatjateloitettavatastuivatkirkonkylänrannassaKil-

piänvuokraamaanHurma-laivaan,jollalähdettiinkohtisyrjäistäPulk-

kaniemeä.

Paavalinesivaltaopetusolikulkenutpitkäntienantiikinroomalaisesta

yhteiskunnasta1900-luvunalunsuomalaiseenmaalaispitäjään.Olikoesi-

valtaopetusenäälainkaansitä,mitäPaavaliolisilläajatellut?Sortovuosien

poliittinentilanneolijohtanutsiihen,ettäesivaltaapohdittiinjaottelulla

deiure–defacto.Perustuslaillinenpuoluepitiesivallanmääräyksiäsito-

vanavainsiinämäärinkuinnenoudattivatlakia.Myöntyväisyyssuuntaus

olitässäsuhteessajoustavampi,muttasekintunnustilaillisuudenihan-

teen.Esivalta sanan täydessämerkityksessäoli siis laillinenesivalta. Jos

autonomianajanSuomessavieläpuhuttiinesivallanlaittomistatoimista,

kansanvaltuuskunta koettiin jo kokonaan laittomaksi esivallaksi. Se oli

tokijoitakinkuukausiaEtelä-Suomessaesivaltadefacto,muttaedespu-

naiseteivätpitäneetsitäesivaltanadeiure–olivathanhevallankumouk-

seenryhtyessäänhylänneetlaillisuusargumentoinnin.Voidaankuitenkin

kysyä,mitenosuvastideiure–defacto-jaottelusopiiPaavalinajatteluun.

Paavalihaneipuhunutlaillisestaesivallastamitään.Toisaaltaautonomian

ajankehitysolijohtanutsiihen,ettälaillisuusolilaajentunutjuridisesta

käsitteestämoraaliseksijaideologiseksi.Tässälaajemmassamielessälail-

lisuudenkäsitetarkoittiyleisestisitähyvää,mitäkäsitteenkäyttäjäedel-

lyttiesivallalta.TällainenyleisluontoinenhyvänideatuleeesiinPaavalil-

lakin,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:”Josteetpa-

haa(to\ kako\n poih=|j),pelkää”,silläesivaltakostaapahantekijälle(tw|~ 
to\ kako\n pra/ssonti).HyväjapahamäärittääsiisPaavalillakeskeisesti

esivallantoimintaa.Tämävarsinyleisluonteinenmoraalinenjaotteluyh-

distääesivaltajaksonmyöslaajempaanasiayhteyteenRoomalaiskirjeessä.

JoedellisessäluvussaPaavalionkiinnittänythuomionrakkauteen,jajat-

kaavälittömästikehottamallapysymäänkiinnihyvässä(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, ettähyvä japaha tarkoittavat samaaasiaa sekäesivallasta että

kristittyjenvälisistäsuhteistapuhuttaessa.Paavalitoisinsanoenajattelee,

ettäesivaltaedistääsitäsamaahyvää, jotakristittyjentulisi toteuttaa ja

johonMooseksenlakikehottaa.103

Mitäesivallanedustamahyväkonkreettisestitarkoittaa,jääPaavalil-

latäysinilmaan.”Hyvä”onyhtäyleinenluonnehdintakuin”laillisuus”.

Molemmissa tapauksissa esivaltaan liitetään myönteinen etumerkki il-

man sen tarkempia selvityksiä hyvän sisällöstä. Tässä mielessä laillisen

esivallanajatusistuuPaavalintekstiineikätuosiihenmitäänuutta.Lailli-

senesivallanajatusonkuitenkintoiseltakannaltavierasPaavalille.Vaikka

Paavaliliittäähyvänpuolustamisenesivaltaan,häneipidäsitäesivallan

perustavana tekijänä. Hän ei aseta moraalisia kriteerejä, joiden valossa

kristittyjen tulisiarvioida,onkoesivaltaa toteltavavaiei.Paavalillaesi-

vallan asema perustuu pohjimmiltaan Jumalaan: ”Eihän ole esivaltaa,

paitsiJumalalta.Jumalaonasettanutne,jotkaovat.”(Room13:1;käännös

NH.)

Teologinenesivaltakäsityseiollutlaillisenesivallanideologiassakaan

tuntematon.SiinäJumalantoimintakanavoituivain lainkautta.Mutta

PaavalillaJumalanasetuseiilmenelaissavaantosiasiallisessavaltatilan-

teessa:”Jumalaonasettanutne,jotkaovat(ai( de\ ou}sai).”Ne,jotkapi-

täväthallussaanvaltaa,ovatesivalta.Paavalieisiisasetakriteereitäsille,

mitenesivallantulisitoimiaollakseenesivaltataimitenvaltaonsaatu.104

Sen sijaan hän ainoastaan kuvaa, kuinka Jumala asettaa esivallan, joka

puolestaantoimiioikeuttapuolustaen.Paavalinmukaanesivaltaonsiis

esivaltadefacto.1920-luvullaRoomalaiskirjeenkommentaarinkirjoitta-

103 SamoinWilckens 1982,31.Vaihtoehtoisen tulkinnanmukaanesivaltakehottaavainyleisiin
kansalaishyveisiineivätrakkauteen,jokaonkristillinenerityishyve(Strobel1956,84–85;Käse-
mann1973,338;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.
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nutEeroHyvärinentunnistitämänpiirteen,muttakatsoiPaavalinpu-

huneenylimalkaisesti.HyvärisenmielestäPaavalieimäärittele,milloin

”jokuhenkilötaivirkakuntaesim.väkivaltaisenvaltionmuutoksenaika-

na”tuleeesivallaksi.”Hänvainsanoo:jotkaovatvallassaolijat,neovatJu-

malanasettamia.”105Hyvärineneihuomaaantaneensajoitsevastauksen.

Laillisenesivallanideologiastakäsinhänjääkaipaamaanesivallallevielä

jotainmuutakuindefacto-määritelmää.

Paavalin–sanoisikoreaalipoliittinen–suhtautuminenvallanpitäjiin

kertoneepoliittisen tilanteenepävakaudesta.Häneiotakantaamihin-

kään yksittäiseen selkkaukseen,106 mutta yleisesti ottaen Rooman po-

liittista järjestelmää leimasi epävarmuus. Yhteiskunnan yläkerroksissa

haaveiltiinedelleenkeisarivallankumoamisestajatasavallanpalauttami-

sesta.Keisareitaolimurhattujakansanjoukkojentyytymättömyysuhka-

siajoittainkaikkeayleistä järjestystä.107Roomalaiskirjeenkirjoittamisen

aikaanolikehittymässävakavialevottomuuksiauusienverojärjestelyjen

johdosta.108Tätätaustaavasteneioleyllättävää,ettäPaavaliyleisestike-

hottaatottelemaanesivaltaadefacto.Vallanpitäjiennimethänsaattoivat

yllättäenvaihtuajaitsehallintojärjestelmäkinmuuttua.Paavalinvarovai-

suusnäkyyterminologisestisiinä,etteihänmääritteleesivallaksiketään

henkilöä,virkaataihallintojärjestelmää.Esimerkiksikeisariaeimainita

(vrt.1.Piet.2:13–17).SensijaanPaavalikäyttääjopayllättävänyleisluon-

teisiatermejä.109

Esivallaksikäännettykreikansanah( e)cousi/a tarkoittaayleisestioi-

keuttataikykyäjohonkin,valtaataivallanpitäjää.Mielenkiintoistakyl-

lä,saksan”Obrigkeit”jasiitämuodostetutruotsin”överhet”jasuomen

”esivalta”vievätyhäyleisemmälletasolle,silläkäännöksissäeikäyilmi,

ettäPaavalikäyttääsanaah( e)cousi/amyösmonikossa(Room.13:1).Paa-

vali viittaa enemmänkin konkreettisiin vallanpitäjiin kuin abstraktiin

valtaan,joskinyksikkömuodoissavoisiajatellaabstraktimpaankinsuun-

taanmeneväätulkintaa.110ToinenPaavalinkäyttämämonikollinensana

oi( a)/rxontej tarkoittaa niinikään yleisesti kaikenlaisia vallanpitäjiä.111

105 Hyvärinen1926,337.

106 Krauter2009,159–160.

107 MacMullen1975,1–45,163–191;Hubbard2005.

108 Friedrich&Pöhlmann&Stuhlmacher1976,156–159.

109 Cancik1981,56;Krauter2009,177.

110 Krauter2009,174–176.Cf.Botha1994,40–43.

111 Botha1994,45–46;Krauter2009,176.Cullmannin(1956,47–50,67–80)teoriasiitä,ettäPaa-
valinkäyttämättermitviittaisivatenkelivoimiin,onvarsinyksimielisestitorjuttu(Riekkinen
1980,146–170;Krauter2009,11–12).
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LisäksiPaavali sanoo,ettäesivaltaapitäväthenkilötovat jollakin tapaa

yläpuolella(e)cousi/ai u(pere/xousai).Tässäkaikki.Yleistermejäkäyttä-

mälläPaavaliasettiopetuksensayhteiskunnallistenmuutostenyläpuolel-

le.Ainoamikäpysyy,onvallankäyttö–valtaakäyttävätihmisetvaihtuvat,

poliittisetjärjestelmätmuuttuvat.

KäytännössäPaavalinkantatarkoittivallitsevanyhteiskuntarakenteen

hyväksymistä. Hallitsijoiden vaihtuminen palatsivallankumouksissa tai

poliittistenvoimasuhteidenmuutokseteivätvaikuttaneetyhteiskunnan

perusrakenteeseen, jossa väestö karkeasti ottaen jakautui kahteen kan-

sanluokkaan,humilioresjahonestiores.Poliittinenvaltakeskittyiainaho-

nestiores-luokanvarakkaaseenhuippuun.112Tässäyhteiskuntarakenteessa

laajallealaportaalle jäivainalamaisenpaikka, johonPaavali laskimyös

kirjeensä vastaanottajat. Esivaltaopetuksessaan hän antaa ohjeita vain

alamaisille, ei vallanpitäjille.Tämäyhteiskunnanvaltarakenne saaPaa-

valin argumentaatiossa teologisen perustelun: valta on Jumalalta. Teo-

loginenperusteluontuttuaVanhastatestamentista,jonkamukaanhal-

litsijatsaavatvaltansaJumalalta.EsimerkiksiDanielinkirjassatodetaan

Jumalasta:”hänsuistaakuninkaatvallastaanjanostaakuninkaatvaltaan”

(Dan.2:21).113MuttamitenJumalantoimintailmeneereaalitodellisuudes-

sa?Kutenedellä todettiin,Paavali eiperustele esivaltaa de iurevaande

facto ja tämä todellinen valtatilanne ilmenee Paavalin mukaan aseisiin

nojaavana,pelkoaherättävänäjavastustamattomanavoimana:

 

Sillähallitusmieheteivätolepelkonahyvänvaanpahanteonkohdalla.

Tahdotkoollapelkäämättäesivaltaa?Teehyvääjasaatsiltäkiitoksen,

silläseonJumalanpalvelija,sinullehyväksi.Muttajosteetpahaa,pel-

kää:esivaltaeiturhaankannamiekkaa.SeonJumalanpalvelija,kosta-

ja,jokalangettaavihanpahantekijälle.(Room.13:3–4;käännösNH)

Tehokas ja usein sovellettu menetelmä levottomuuksien hillinnässä oli

suora jabrutaaliväkivalta.114Se,mitäPaavali sanooesivallankonkreet-

tisistatoimistaviittaajuuritällaiseen: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),jokaannettiinvainRoomankansalai-

sille.Paavalipuhuuepäilemättämuillekinkuinkansalaisille.Eiolesyytä

myöskäänajatella,ettämiekkatarkoittaisijokoarmeijaataipoliisia,sillä

näidenerottaminenonantiikinmaailmassahankalaa.Miekkaonyleises-

tiväkivaltaisenkuolemansymboli(vrt.Room.8:35)jaPaavalinäkiesival-

lallaerityisenmahdollisuudensentoteuttamiseen.115Symbolillaolitietysti

konkreettisetlähtökohdat,mikänäkyyesimerkiksistoalaisfilosofiEpikte-

toksensanoissa(Keskusteluja1.30).Hänenmukaansaylemmässäasemas-

saoleva(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 perus-

teellaymmärtäätoimiaoikein.117Paavalieitarkemminselitä,mitätämä

harkintatarkoittaa–asiatuleehänenmielestäänriittävänselväksi.Luul-

tavastijuuriedeltäväjärkeilytosiasiallisestavaltatilanteestajasenteologi-

sestatulkinnastaonomantunnonmoraalistaharkintaa.Jostämäharkin-

tasuoritetaanoikein,sepakostajohtaaalistumaan.Samaanjohtaamyös

pelkkäpelkoesivallanvihasta.Omantunnonasettamamoraalinenpakko

japelkojohtavatsamaanalistumisetiikkaan.118

Paavalin päättelyn taustalla on kreikkalais-roomalaisessa traditios-

sakeskeinenvahvemmanlaki,jostaonantiikinkirjallisuudessalukuisia

115 Samansuuntaisesti Krauter 2009, 204–208. Miekka esiintyi kreikkalaisen oikeudenjumalat-
tarenDikenattribuuttinakirveen,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””meneetäy-
sintekstinargumentaationohi”.Eikövihastajapelostapuhuminenkuitenkinselvästiviittaa
juurijonkinlaiseen”pakkovaltaan”,johonohimeneväviittausomaantuntoontekeevainpie-
nenpoikkeaman?
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mainintoja.119 Esimerkiksi Epiktetos nimittää Jumalan laiksi muutamia

sanoja, jotkahännäyttääomaksuneenmuualta:”Se,mikäonvoimak-

kaampaakukistakoonainasen,mikäonheikompaa”(Epiktetos,Keskuste-

luja1.29.13,19).Kyseonyleisestätotuudesta,jotakaikkienonpakkonou-

dattaa.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”olkoonalamai-

nen” viittaa pikemminkin välttämättömyyteen, siis pakkoon, josta hän

myöhemminkinjakeessa5puhuu.121Ylemmilleenjavahvemmilleenjou-

tuualistumaanriippumattasiitä,haluaakovaiei.PaavalinmukaanJuma-

lantahtoilmeneesiisaseellisessavallankäytössä.Ajatusonsamakuinse,

jonkajuutalainenJosefusesittivainhiemanmyöhemmin.Josefus, joka

juutalaissodanaikanasiirtyiroomalaistenpuolelle,kertookehottaneensa

Jerusaleminjuutalaiskapinallisiaantautumaanroomalaisillemuunmu-

assaseuraavallaperusteella:

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 hal-

litsevat,joillaonaseidenmahti(a)kmh\ tw=n o(/plwn ei]nai).(Josefus,

Juutalaissota5.367.)

Josefus tulkitsee reaalipoliittiset faktat teologisesti: Jumalaonsenpuo-

lella,jollaonaseelliseenvoimaanperustuvavalta.Josefuseitarkoita,että

valtaolisiainaroomalaisilla,122muttaseonnytheillä,jaseriittääosoitta-

maan,kenenpuolellaJumalanyton.HiemanmyöhemminJosefusyksi-

119 Esimerkkejävahvemmanlaista:Räisänen1992,81–82.

120 Epiktetoksentekstikohdananalyysi:Huttunen2003,88–95;Huttunen2009,63–65.

121 Krauter (2009,216–217)korostaa,ettäalamaisenaolemista tarkoittavamediumimuotoinen
verbiu(pota&ssw tarkoittaavapaaehtoista jahalukasta (”willentlich”)alistumista.Tämäei
kuitenkaanvoipitääpaikkaansa,koskajakeessa5todetaanpakostaollaalamainen(a)na&gkh 
u(pota&ssesqai).Krauterväittää,ettäpakkotarkoittaavainmoraalistapakkoa.Kutenedellä
on todettu,pakko tarkoittaakuitenkinmyösesivallanaseellisenmahdinaiheuttamaapak-
koa.

122 Lindner1972,144.
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selitteisestitoteaaJerusaleminpuolustajille:”teettesodivainroomalaisia

vaanmyösJumalaavastaan”(Juutalaissota5.378).123Ajatusonsamakuin

Paavalilla, jokakorostaa,ettäesivaltaavastaannouseminenonJumalaa

vastaannousemista.

Paavalinesivaltaopetuksenytimessäonajatusvahvemmanlaista.Val-

taeiperustumihinkäänvaltiolliseenlakiintaimoraaliin,vaanaseelliseen

voimaan,miekkaan, jokailmentääitsensäJumalansäädöstä.Kunlailli-

suusideologian mukaan miekka vain tukee esivaltaa, Paavalin mukaan

juuri miekka on esivalta. Tästä ei Paavalin mukaan kuitenkaan seuraa,

ettäesivaltaolisivaillamoraalia.Vaikkavaltaeiperustukaanmoraaliin,

esivaltaedistääjuurisitäsamaamoraalia,johonkristillinenrakkauden-

etiikkakehottaa.Itseasiassaonyllättävää,mitenongelmattomastiPaa-

valiajatteleevahvimmanedistävänmyösmoraalistahyvää:hyväjavalta

kulkevat ikään kuin ilman muuta käsi kädessä.Antiikissa tavallisempi,

jännitteinensuhdeesiintyyerinomaisellatavallaateenalaistenjamelos-

laistenkeskustelussa–sellaisenakuinThukydidessenesittääteoksessaan

Peloponnessolaissota.124 Meloslaisten moraalis-teologinen kritiikki atee-

nalaistenvaltapolitiikkaakohtaankirvoittaaateenalaisiltayksinkertaisen

vastaväitteen:ihmistenjaluultavastimyösjumalienkeskenvallitseevah-

vemman laki. Ateenalaiset ilmoittavat uskovansa jumalien suopeuteen

heidänalistaessaanheikompia(Peloponnessolaissota5.104–105).

Ateenalaistenkannanottoaeipidäymmärtäämoraalittomanavoima-

politiikkana.Kysymysonoikeastaanvainsiitä,alistuukoMelosAteenan

valtaanvai ei. Josalistuu, ateenalaisetkatsovatvelvollisuudekseen suh-

tautua meloslaisiin kohtuudella (Peloponnessolaissota 5.111). Etiikka on

samaakuinPaavalinesivaltatekstissä:heikommantuleealistuavahvem-

man valtaan, jolloin vahvempi ottaa heikomman huomioon, Paavalin

sanoin toimii ”sinulle hyväksi”. Vahvemman vastustaminen sen sijaan

johtaaväkivaltaiseentuhoon.YksiselväeroThukydideenkuvauksenja

Paavalinesivaltaopetuksenvälilläkuitenkinon.Paavalieimillääntavalla

viittaaepäoikeudenmukaisenesivallanmahdollisuuteen,kuntaasThu-

kydides tuo kirjassaan varsin selvästi ilmi, ettei vahvempi suinkaan ai-

nanoudattanutkohtuudenvaatimuksia.125Samahavaintoontokituttu

123 Josefuksenpuhetoistaaajatuksia,jotkahänonjoesittänytkuningasAgrippansuulla.Paava-
linesivaltaopetuksenkannaltaonkiinnostavaa,ettäAgrippanmukaan”Esivaltaapitääpalvel-
la,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.PaavalinkanssasamaanaikaanelänytSenecakirjoittikokonai-

senkirjan,Lempeydestä,opastaakseenNeroaoikeaantoimintaankeisari-

na.Kehotuskirjaosoittaa,ettäSenecankaanmielestävoimajaoikeuseivät

itsestäänselvästiliityyhteen.Paavalieiesivaltaopetuksessaansensijaan

tuoesiinsellaistamahdollisuutta,ettäesivaltatoimisiväärin.126Hieman

myöhemmintämäkinpitiottaahuomioon,jotenkristitytrukoilivat,että

vallanpitäjättoimisivatJumalantahdonmukaan(1.Klem.61)jaettäus-

kovatsaisivatollarauhassa(1.Tim.2:1–2).RaamatullinenvarausPaavalin

esivaltaopetukseenonmyöhemminperinteisestitehtyjakeenAp.t.5:29

perusteella.TähänSokrateenlauseen(Platon,Apologia29d)toisintoon127

onturvauduttuilmiselvästisiksi,ettävarauksellisuuttaeiPaavalinesival-

taopetuksestalöydy.

Kunmoraali javahvemmanlakipidetäänerillään,jäätilaavahvem-

pien ja vallanpitäjien moraaliselle kritiikille. Vanhan testamentin pro-

feettojenjulistusonerinomainenesimerkkitällaisestavallanpitäjienkri-

tiikistä.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), jaklassisella tavallamoraalinrelativoi

ThrasymakhosPlatonindialogissaValtio:

Kukinhallintovaltasäätäälakejaomanetunsamukaisesti,kansanval-

takansanvaltaisia,yksinvaltayksinvaltaisiajavastaavastimyösmuut.

Lainsäädännöllään ne julistavat hallittavilleen oikeudenmukaiseksi

126 Senecan kirjoituksen ja Paavalin esivaltaopetuksen suhdetta on tuoreeltaan käsitellyt Eng-
berg-Pedersen(2006), jonkamukaanPaavalinnäkemysedustaastoalaisittainvarauksellista
suhdettaulkoisiinasioihin,kutenesivaltaan.Paavaliperustaa tottelemisenkuitenkinhyvin
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,ni-

mittäinsitämikäonhallintovallalleedullista.Tämäitsetaasontietysti

vahvin,jotenoikeajohtopäätösonse,ettäkaikkiallaonoikeudenmu-

kaisuussamaakuinvahvemmanetu.(Platon,Valtio338e–339a;suom.

MarjaItkonen-Kaila.Vrt.Gorgias483a–484c.)

Thrasymakhosratkaiseemoraalinjavahvemmanlainvälisenjännitteen

väittämällä,ettämoraalinenhyväon juurisitä,mitävahvinhaluaasen

olevan.Paavalieiedustatällaistamoraalistarelativismia.Kirkkainsilmin

hänväittää,ettäesivaltatodellaedustaaainahyvääjaoikeaa–Jumalan

tahtoa.VaikkaThrasymakhoksenratkaisueiollutkaanPaavalinratkaisu,

lopputulosonsamaniinkauankuinmoraalistahyvääeimääritellä–ja

Paavalieisitämäärittele.NiinpäThrasymakhosjaPaavalijulistavat,että

valta edustaa aina moraalia.Yhdessä suhteessa Thrasymakhos on kui-

tenkinvähemmänvakuuttava.Hänensuorasanainenmoraalinenrelati-

visminsaherättäävastenmielisyyttä.Paavalinesivaltasensijaanhallitsee

korkean moraalisissa merkeissä, jolloin moraalinen kritiikki muuttuu

vaikeaksi.Onselvää,ettäjuuritähänperustuuPaavalinesivaltaopetuk-

sentehojavaara.

”Se puoli on oikeassa, jolle Jumala voiton antaa.” Näin lausui joku

mäntyharjulaisisäntäkantansakäynnissäolleeseen sotaan ja tuli–var-

maankintietämättään– lähellePaavalinajatuksenjuoksua.Paikallishis-

toriassa isäntää paheksuttiin periaatteellisuuden puutteesta.129 Paavalia

sensijaaneiSuomessapaheksuttu,vaanongelmaratkaistiin lisäämällä

esivallan määreeksi”laillinen”. Näin Paavalin esivaltaopetus sai sen pe-

riaatteellisen luonteen, jota sortokauden laillisuustaistelussa siltä odo-

tettiin.Samalaillisenesivallanajatusheijastuimyösarvioihinkapinasta,

muttaaivanuudellatavalla.Kunsortovuosinalaillisuusideologiaoikeutti

tottelemattomuuden esivaltaa kohtaan, vuonna 1918 se tuomitsi totte-

lemattomuuden:punaiset saivat rangaistuksensa siitä, ettäolivatnous-

seetlaillistaesivaltaavastaan.Näinlaillisenesivallanajatuksestaliukeni

esivallan moraalinen kritiikki pois: esivallan miekka edisti jälleen vain

hyvää.PainopisteenmuutosonkieltämättämuutostatakaisinkohtiPaa-

valinesivaltaoppia,jossaesivaltaedistääpelkkäähyvää–silloinkinkun

serankaiseemiekalla.

129 Kuusi1938,13.
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Pulkkaniemessä

Historioitsija Aapo Roselius on teloittajia koskevassa tutkimuksessaan

osoittanut, että sisällissodan murheellinen loppuselvittely ei useinkaan

ollutmurhanhimoistenkiihkoilijoidenvaanvastuullistenkunnonkan-

salaistentoimintaa.130Heolivatniitä,jotkatunsivatRaamattunsajaKate-

kismuksensa;hetiesivät,mitäkäyniille,jotkanousevatesivaltaavastaan.

TaipalsaarelaisenMikkoKilpiänsanoin:”heidänpalkkansaonkuolema”.

Kilpiääonkuvattunöyräksiihmiseksijaymmärtäväiseksiisäksi.Hänpiti

kotonaanpyhäkouluasekätoimikunnanjaseurakunnanluottamusteh-

tävissä.KymmenenvuottamyöhemminKilpiäosallistuimaallikkojäse-

nenäkirkolliskokoukseen.131Eimikäänhirviömieheksi.Nythänkatseli

lähestyvää Pulkkaniemeä tietäen olevansa esivallan vakavassa tehtäväs-

sä.KilpiänkaltaisellemiehelleRaamatunsanallaolikeskeinenmerkitys.

OlisikohänilmanPaavalinesivaltaopetustaedeslähtenytkokoteloitus-

retkelle?MyöhemminKilpiäriensivieläViipurinkenttäoikeuteenanta-

maan lausuntoja siellävangituista taipalsaarelaisista.132Epäilemättähän

koki toimivansa apostolin ohjeiden mukaisesti. Eikä Kilpiä ollut noina

päivinäainoasuomalainen,jokasuhteuttiomatjamuidenteotPaavalilta

juontuvaanesivaltaopetukseen.

Hurma rantautui Pulkkaniemeen, läheisestä talosta noudettiin la-

pioita ja puiden keskelle, lähelle vesirajaa kaivettiin hauta. Sen jälkeen

teloitusryhmäampuituomitutlukuunottamattayhtä,jokajostainsyystä

jätettiin henkiin.133 Teloitettujen kuolema varmistettiin vielä ampumal-

lakutakinlähietäisyydeltäpäähänniin,ettäpäälakiirtosi.Myöhemmin

paikallaammuttiinlisääjalopultaPulkkaniemenhaudassaoliyhteensä

22teloitettuakolmeenkerrokseenladottuna.Näistätulisamanasyksynä

ongelma,kunmetsähautoihinkätketytvainajatmäärättiinsiirrettäväksi

hautausmaalle.

NimismiesRobertMarkku,jokakenttäoikeudenjohtajanaolijulista-

massatuomioita,eiuskaltanutsiirrättääsilpoutuneitavainajia.Markku

pelkäsipahannäköistenruumiidenherättävänhuomiota:”Josnytnäitä

ruvetaan penkomaan, niin pahoin pelkään, että siitä, mitä silloin tulee

näkyviin,tuleesemmoinenagitatsioonivälikappale,ettätoitotetaanym-

130 Roselius2006,309–328.

131 Valtakari1980,23.

132 Tikka2004,265.

133 Armahduksensyistäonkaksiversiota:Kannela&al.2006,62.
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pärimaailmaa,kuinka‘lahtarit’silpovatjaryöstävätruumiita.”134Teloite-

tutmakaavatedelleensiellä,minneheidätkeväällä1918haudattiin.Täl-

laisiahautojaEtelä-Suomessaonrunsaastijamonetniistäovatyhävailla

mitäänmerkkiä.PulkkaniemenhautaTaipalsaarenMerenlahdenkylässä

ontässäsuhteessapoikkeuksellinen,silläsesaikivenjo1920-luvulla.Se

on muistomerkki vainajille, jotka kuolivat Paavalin esivaltaopetus kor-

vissaan.

KunpastoriAarniVoipiovuosikymmeniämyöhemminmuisteliles-

kiäidinkysymystä”miksineampuivatminunmieheni”,eiMikkoKilpiän

jamonenmuunsuomalaisensuussakulkenutselitysesivallanoikeudesta

tuntunutkelvolliselta.Ei,vaikkasetulisuoraanRaamatusta.

134 Peltonen2003,90.



”Jokamiekkaantarttuu,semiekkaanhukkuu.”Jeesuksenlausuma(Matt.26:52)

saikahdessakinyhteydessäselittäätätäkuvaaVarkaudentehtailta.Lausuman

ilmaisemaaraamatullistatalioperiaatettakäytettiinlaajastisekäselittämään

ettäarvostelemaanrankaisutoimia.Kuva:SuomenvapaussotakuvissaI,1934.

MIEKKAAN
TARTTUJANKOHTALO

Lextalionisjahävinneidenrankaisu
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PulkkaniemenjoukkohautapeitettiinjateloittajatpoistuivatHurma-lai-

valla.Laivapalvelivielämontavuosikymmentä,muttasekarahtikiville

poikkeuksellisenusein.Kysymyseiolluthuonostatuurista:”Sanovat,että

silläolkirousjaettäsejohtusiitä,kunnekapinanjälkeenkulettisilläpu-

nasiaTaipalsaarenkirkoltaMerenlahdelleammuttavaks.”1Haverieneri-

koinenselityskietoutuuraamatullisenetiikansynnyttämiinmoraalisiin

ongelmiin,jotkajäivätjäljelle,kunjoukkohaudatolitäytetty.

TeloitustenloppuessaeiSuomessaollutmitäänlaskelmiasodanaikana

ammuttujenpunaistenmäärästä.Kaikilleolikuitenkinselvää,ettävaina-

jiatulipaljon–uusimpienlaskelmienmukaanperäti10000.2Tiedettiin,

ettäteloitetuksisaattoijoutuavarsinheppoisinkinperustein:”Tunteeko

joku? Jos ei, niin Pulkkaniemeen,” kerrotaan Taipalsaaren kenttäoikeu-

dessasanotun.3Psykologisestiankaruudessaoliehkäkysymysrefleksistä,

jonkavastapuoleltakoettuuhkalaukaisi.4Sodanlogiikkaantämäistuihy-

vin.SotateoreetikkoCarlvonClausewitzinmukaansodantavoitteenaon

yksinkertaisesti vastustajan väkivaltainen nujertaminen. Tämän vuoksi

sotamuodostuuosapuoltenväliseksiväkivaltaiseksivuorovaikutuksek-

si,5jokaluultavastimotivoimyösteloituksiin.Kenttäoikeuksiatutkineen

MarkoTikanmukaankenttäoikeuksillapyrittiinkinenemmänkukista-

maankapinaakuinjakamaanoikeutta.6Muttaoikeudenunohtamisesta

tulipianongelma–erityisestiesivallalle,jokapitiitseäänlaillisena.

Prokuraattori,myöhempioikeuskansleri,saikesäkuussa1918ensim-

mäisenkantelunvalkoistentekemästäteloituksesta.Myöhemminkesällä

kanteluitaalkoiilmaantuaviikoittain.Neeivätkuitenkaanehtineetjoh-

taa mihinkään ennen kuin 7.12.1918 annettu asetus keskeytti tapausten

tutkinnan.Asetuksellaarmahdettiintietytkapinavankiryhmätjasamalla

vapautettiin syytteistäkaikkinevalkoiset, jotkaolivatkapinaakukista-

essaanmenneetylitarkoituksenmukaisuuden.Tämänjälkeenvalkoisten

tekemiinteloituksiinolivaikeatarttuajuridisinkeinoin.7Asetuksellaei

kuitenkaanvoitulakaistamatonallesitä,ettävalkoistentekemätteloituk-

1 Pakkanen1995,237.

2 Tikka2004b,96.

3 Kannela&al.2006,61.

4 Siltala2009,228.

5 Clausewitz1998,15–17.

6 Tikka2004.

7 Roselius2006,31–41.
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setmuodostuivatmonenmielessämoraaliseksiongelmaksi.Voittaneen

puolenhistoriankirjoituksessaasiastatulikiusallinen.Teloitustenjärjes-

telmällisyyspainettiinmielelläänunhoonjasyyllisyydentaakkasälytet-

tiinmuutamientunnettujenpyssymiestenniskoille.SaarenJallu,Rum-

minJussi jamuutamatmuut teloittajatniittivätkyseenalaistamainetta

valkoistenkin julkaisuissa samalla, kun muut saattoivat jatkaa uraansa

kiusalliseksimuodostuneenelämänvaiheenhäiritsemättä.8

Hävinneidenpuolellateloituksiaeiunohdettu.Oikeudentuntovaati

syyllistenrankaisemistajapiannähtiinkin,kuinkakohtalopaniyhdenja

toisenmaksamaan teoistaan:kukaoli tulluthulluksi,kuka tehnyt itse-

murhan,kukamenehtyionnettomuudessa. Jopaelottomatesineet,ku-

tenHurma-laiva, joutuivatyliluonnollisen rangaistuksenkohteiksi.Ul-

la-MaijaPeltonenonosoittanut,ettänäidenuskomustarinoidentakana

kummittelikansanomainenoikeudenmukaisuuskäsitys,jokaolivuosisa-

tojaollutvuorovaikutuksessaoikeuslaitoksenjakirkonmoraaliopetuk-

senkanssa.Kriisitilanneaktivoivanhaaperinnettä.Senmukaankohtalo

rankaisipahantekijää,koskalakieisitätehnyt.9

Kansanomaistenuskomustarinoidentaustallaheijastuumoraali,jossa

sekähyvänettäpahankuuluusaadapalkkansa.Tavallaantämärikoksen

jarangaistuksenajatusvainjatkoisotaanliittynyttäväkivaltaisenvuoro-

vaikutuksenlogiikkaa,muttasenilmentämäämoraalistapainotustaoli

osaltaanjuurruttamassakirkkojaoikeuslaitos.Niidenedustamaanmo-

raaliinliittyinimittäinkeskeisellätavalla lextalionis,talioperiaate.10Oi-

keudenkäytössätalioperiaatettasovellettiin1600–1800-luvuillaerityisesti

surmatekojenkohdalla.LähtökohtanaoliMooseksenlaki:11

Jos jokusurmaa ihmisen,hänetonsurmattava. Joka tappaa toiselle

kuuluvankarjaeläimen,korvatkoonsenantamallaeläimeneläimestä.

Jos jokuteistätuottaatoisellevamman,häntä itseäänkohdeltakoon

samoin: murtuma murtumasta, silmä silmästä, hammas hampaas-

ta.Hänitsesaakoonsamanvamman,jonkahäntoiselleaiheutti.Jo-

ka 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 Tikka2004,292–326;Roselius2006,39–40,309–328.

9 Uskomustarinoista,niidentaustoistajamerkityksistä,ks.Peltonen1996,204–242.

10 Virtanen1988,234–237.

11 Koskivirta2001,53–54.
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MooseksenlaintalioperiaateliittyimuinaisenLähi-idänjaantiikintra-

ditiopiiriin. Sen tarkoituksena oli estää kohtuuton kostaminen ja estää

–toisinkuinrahallinenkorvaus–rikkaidenmielivalta.Talioperiaatteella

pyritäänsiissäätelemäänkostoajasaattamaanseyhteisönkontrolliin.12

Käytännössä periaate saattoi olla vain mitoitusperuste rangaistukselle:

rangaistusvastasi rikosta suuruudeltaan,muttaei luonteeltaan.Sanan-

mukainen soveltaminen koski lähinnä surmatapauksia.13 Mutta myös

mitoitusperusteen soveltamisessa saattoi esiintyävaihtelua.Esimerkiksi

vääräätodistajaarangaistaansenmukaan,mitähänaikoilausunnollaan

saavuttaa.

Jos jokuesittää toisen ihmisen tuhoksiperättömiä syytöksiä, riidan

kummankinosapuolenonHerranedessäesitettäväriita-asiansaniille

papeillejatuomareille,jotkasillähetkelläovatvirassa.Tuomarienon

tutkittavaasiatarkoin,jajoshehavaitsevatsyyttäjänesittäneentois-

tavastaanvalheellisiasyytöksiä,häntätuleekohdellasamallatavoin,

kuin hän itse aikoi kohdella toista. Hävittäkää paha keskuudestan-

ne.Kunmuutsaavatkuullatuomiosta,hepelkääväteivätkäenäätee

tällaistapahaa.Älkää tuntekosääliä:henkihengestä, silmäsilmästä,

hammashampaasta,käsikädestä,jalkajalasta.(5.Moos.19:16–21.)

Myösosapuoltenvälinenarvoeronäkyytalioperiaatteensoveltamisessa.

Ylemmänloukkaaminenonraskauttavaasianhaara,jokaarvoeronmu-

kaisestihuomioidaanrangaistuksessa.Vastaavastialempiarvoisen louk-

kaaminen johtaa lievempiin seurauksiin kuin samanarvoisten välisissä

suhteissa.Tämänäkyyorjansurmaamisestasäädetyissärangaistuksissa,

joissa henki hengestä -periaatetta saatetaan lieventää (2. Moos. 21:20–

21,32).14ArvoeronvaikutustarangaistuksensuuruuteeneioleRaamatus-

12 Betz1995,276;Milgrom2001,2133–2136.Vrt.erityisestiHammurabinlait196–197,200:”Jos
jokupuhkaiseevapaanmiehensilmän,niinpuhkaistakoonhänensilmänsä.Josjokuruntelee
vapaanmiehenluun,niinrunneltakoonhänenluunsa.---Josjokulyövertaiseltaanmieheltä
hampaan,niinlyötäköönhäneltähammas.”Talioperiaateolituttumyöskreikkalais-rooma-

 laisessamaailmassa,jostamyösilmauslextalionisonperäisin.AulusGelliusviittaasilläyh-
teensäädökseenroomalaisessakahdentoistataulunlaissa(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.distributiivisenoikeudenmu-
kaisuudenpohjalta.Aristoteleskiistää,ettätalioperiaatettavoitaisiinsoveltaailman,ettäran-
kaisussahuomioidaanosapuoltenvälinenarvoero:”Josesimerkiksijokuvirkamiesonlyönyt
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 kansalaista,häntäeisaalyödätakaisin.Muttajosjokuonlyönytvirkamiestä,häntäeivainpidä
lyödätakaisin,vaanhäntätäytyymyösrangaista.”(Aristoteles,Nikomakhoksenetiikka1132b.)

15 French2001,19;Milgrom2001,2133–2134;Crouch2009,110–115,169–172.Davis(2005,35–54)
esitteleetalioperiaatteeseenliittyviäVanhantestamentinkohtia.

16 Davis2005,154–159.

17 Tulkintavaihtoehdoista:Luz1985,378–379;Betz1995,490–491;Keener1999,240.

18 Myöskohdassa5.Moos.19:20todetaan,ettälextalionisrangaistusperiaatteenatoimiipelot-
teena.

sakuitenkaantematisoituselvästi,janäintalioperiaatejättäätulkitsijalle

huomattavanvapaudenmääritellärangaistuksensuuruusjalaatu.Ideo-

logisesti tärkeintä talioperiaatteessa näyttääkin olevan jonkinlainen oi-

keudenmukaisuudenjaobjektiivisuudenihanne,eise,mitenperiaatetta

käytännössätulkitaanjasovelletaan.

Vanhantestamentintalioperiaateei liitypelkästäänjulkiseenoikeu-

denkäyttöön.SesaattaamääritellämyösJumalantoimeenpanemaaran-

gaistusta jaelämässäyleisesti toteutuvaaoikeudenmukaisuutta.Näiden

välilläeitokiainaolehelppotehdäeroa–useimmissaRaamatunkirjois-

sahanJumalasääteleeelämänkulkua–,muttajälkimmäiseenpainottuu

suomenkieleenkinvakiintunutsananlasku”Jokatoisellekuoppaakaivaa,

seitsesiihenlankeaa”(Sananl.26:27).Jumalanrangaistusvoimyösolla

moninkertainenjalaadultaanvastatavainhyvinetäisestirikosta(esim.4.

Moos.14:34).Taustallalieneeajatusarvoeronrangaistustakoventavasta

vaikutuksesta:synninkatsotaanäärettömästiloukkaavanJumalanääre-

töntäpyhyyttä.15

TalioperiaatekotiutuimyösUuteentestamenttiin.16Reseptio-javai-

kutushistoriassakeskeinenJeesuksenVuorisaarna(Matt.5–7)esittääsen

toisinkuinMooseksenlaki.Kutentunnettua,Vuorisaarnaeksplisiittisesti

kieltäätalioperiaatteenmukaisenkostamisen(Matt.5:38–48).Sensijaan

talioperiaateesitetäänjokoelämässäyleisestitoteutuvanalakinataiJuma-

lanlangettamaneskatologisentuomionmittana,esimerkiksi”Niinkuin

temittaatte,niintullaanteillemittaamaan”(Matt.7:2).17Tällaisenasetu-

keekehotuksiatehdähyvääjaollaarmahtavainen,jottaihminenitsekin

saisiosakseenhyvää.Kovuusjaarmottomuuspuolestaankeräävätsamaa

kohtaloatekijälleen,jotensiihenjohtavaatoimintaaonsyytävälttää.Jäl-

jempänä tullaan näkemään, että monissa Uuden testamentin kohdissa

talioperiaatetta käytetään tähän tapaan varoittavana eikä toimeenpan-

tavaarankaisuasäätelevänäperiaatteena.18Tämäonkinymmärrettävää,

sillä varhaiskristityt eivät olleet siinä yhteiskunnallisessa asemassa, että

heolisivatvoineetsäädelläjulkisessaoikeudenkäytössänoudatettujaperi-

aatteita.Tilannetunnetustimuuttuimuutamansadanvuodensisällä.
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Luterilaisessateologiassaarmollisuusjarangaistusperiaateonperin-

teisestiyhdistettytekemälläjakohengelliseenjamaalliseenregimenttiin.

Yksityishenkilönä kristityn ihanteeksi asetetaan kostamattomuus ja ar-

mahtavaisuus, johon kanssakäymisessä on pyrittävä (hengellinen regi-

mentti).Esivallantehtävänäonkuitenkinhuolehtiasiitä,etteikostamat-

tomuudenihannesallirikollisuudenjamielivallanpäästäirralleen.Siksi

esivaltavalvoomiekallaanjärjestystäjarankaiseepahantekijöitä,tarvit-

taessamyöskuolemalla(maallinenregimentti).Regimenttiopinmukaan

kristittyvoikäyttäämiekkaaollessaanesivallantehtävissä.19Koskamaal-

linenjahengellinenregimenttiovatrinnakkain,rangaistusjasitäsäätele-

vätalioperiaatevoidaanhyväksyäkaikessaankaruudessaansamalla,kun

korostetaantuomittuunkohdistuvaaarmollisuutta.20

Luther liitti talioperiaatteen yleisesti maalliseen oikeudenkäyttöön,

mutta ei tehnyt siitä mitään konkreettisia lakisovelluksia.21 Mooseksen

lainkonkreettiset säädökseteiväthänenmielestäänsitoneetyhteiskun-

nallistalainkäyttöä,muttamuutosalkoipiantämänjälkeenja1600-lu-

vulletultaessasesaavuttiSuomenkin.22SurmatöidenkohdallaMooseksen

lakisuorastaanedellyttitalioperiaatetta:kuolemanrangaistustaeisaanut

muuttaarahalliseksikorvaukseksi.Verenvuodatuksenkatsottiinsaastut-

taneenmaanjapuhdistuminensaattoitapahtuavainsurmaajanverellä

(4. Moos. 35:31–34).23 Kertomuksellisen muodon verivelkaoppi sai Raa-

matun 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,vaansinunonhar-

hailtavakodittomanajapakolaisenamaanpäällä.(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,muttaseuraaratkai-
suissaanregimenttioppia.

20 Rajanvetomaallisen jahengellisenregimentinvälilläeikuitenkaan tarkoita,ettänevoitai-
siinerottaakahdeksitäysinerilliseksijaomalakiseksialueeksi.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)tai josvarassurmataanyöllähänen
murtautuessaantaloon(2.Moos.22:1).
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Verivelkaopin mukaisesti viaton veri saastuttaa maan. Vaikka talio-

periaatettaeisuoranaisestimainita,Kaininpelkosurmatuksitulemisesta

näyttää heijastavan tämän tyyppistä ajattelua. Herra kuitenkin asettaa

poikkeussäädöksen, jonkamukaanKainin tappamisesta seuraa seitsen-

kertainenrangaistusjaasettitästätiedoksiKainiinmerkin(1.Moos.4:14–

15).24Kertomuksessasiismyönnetäänverivelka,muttatoisaaltakielletään

talioperiaatteenmukainenrangaistus.LopultakuitenkinuhataanKainin

surmaajaa jopamoninkertaisellarangaistuksella.Selvääonse,ettäker-

tomuksenmukaanväkivaltavoiollamyösoikeudenpalveluksessa.25Mo-

nitulkintaistakertomustaymmärrettiinmyöhemminjuuriverivelkaopin

ja talioperiaatteen mukaisesti. Vanhatestamentillinen verivelkaoppi oli

selvästitiedostettutausta-ajatus1600-luvullanousseessatalioperiaatetta

korostaneessalainsäädännössä.26Näinsekäkirkonopetusettälakiolivat

omiaan juurruttamaan niitä kansanomaiseen oikeustajuntaan. Vaikka

lainsäädäntöolikin1800-luvunkuluessaliberalisoitunutjauskoverivel-

kaoppiinolijopitkältisiirtynythistoriaan,27talioperiaatejäitietoisuuteen

varsinkin,kunkirkkojaRaamattupitivätsitäesillä.Näinseoliomiaan

vahvistamaansellaisiakinuskomuksiakuinne,joitaliitettiinHurma-lai-

vanoutoihinhavereihin:kunihmiseteivätrangaisseetvääryyttä,asiaan

tarttuikorkeampivoima.

Tätä taustaavasteneioleyllättävää,että talioperiaateeiheijastunut

vainhävinneidenuskomustarinoissavaanmyösvalkoistenajatteluntaus-

talla.Silloinkunvankienampumisiaeivoitupannapoikkeusyksilöiden

piikkiin,kertomuksetpunaistenjulmuuksistasaivatselittääjaoikeuttaa

rangaistustoimienankaruutta.28Tarvittaessaeiollutvaikeaalöytääkonk-

reettisiaraamatunjakeita,joillarangaistuksetsaattoipyhittää.

JeesusjaVarkaudenteloitukset

Miekkalauselmajavalkoistenmoraalinenongelma

Vuonna1934julkaistiinkaksiosainenSuomenvapaussotakuvissa-nimi-

nenkuvahistoria,jokaesittitapahtumatvoittajiennäkökulmasta.Eräässä

Varkaudestaotetussakuvassaonteksti:”Jokamiekkaantarttuu,semiek-

24 Wenham1987,109.

25 Peels2009,33.

26 Koskivirta2001,54,98–100,327,332.

27 Ylikangas2003b,66–68.

28 Ylikangas2003,521–524;Roselius2006,28.
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kaan hukkuu. – Varkauden punaisten itselleen valmistaman kohtalon

murheellisia jälkiä.”29Onilmeistä,ettäkuvatekstinalussaonraamattu-

kytkentäJeesuksenlauselmaanMatteuksenevankeliumissa(Matt.26:52).

Kytkentäheijasteleetalioperiaatettaraamatullisenepätäsmällisesti:pelk-

kä miekkaan tarttuminen riittää miekkaan hukkumiseen. Kuva ja sen

tekstiliittyvätlaajempaankuvasarjaan,jossaesitelläänhelmikuussa1918

Varkaudessajasenympäristössäsuoritettujataistelutoimia.Viidelläau-

keamallaolevassasarjassaon12kuvaakronologisessajärjestyksessä.30Kä-

siteltävääkuvaaedeltääjoukkojenryhmitysjataistelu,senjälkeenseuraa

kuviavangeista,joukkojenpoissiirrostajajälkioperaatiostaLeppävirralla.

Yllättävääonse,ettäkuvasarjassakeskeinenasemaeioletaistelukuvilla

vaantarkasteltavallakuvalla.Sepeittääkokonaankuvasarjankeskimmäi-

senaukeaman.Sijoitteluosoittaakuvanjasenvälittämänraamatullisen

viestinmerkittävääasemaakuvasarjassa.

Kuvatekstissäeimillään tavoin tuodaesiin,ettäalkuosaonRaama-

tusta. Raamattukytkennässä ei ole edes lainausmerkkejä. Kirjoittaja ei

siis erityisesti korosta sanojensa raamatullista auktoriteettia. Raamat-

tukytkentä toimii johdantona yksilöidymmälle kuvan selitykselle, joka

tuleeajatusviivan jälkeen.Tällainenkaksiosainenrakenneon teoksessa

hyvintyypillinen.Alkuosassasaattaaollarunosäe,katsaustapahtumiin

taimuuyleisempiperiaate,jokaantaalukijalleperspektiivinjälkiosassa

annettuunkonkreettiseenkuvanselitykseen.31Tarkasteltavassakuvateks-

tissärakenneedellyttää,ettälukijaarvioiVarkaudenpunaistenkohtaloa

raamattukytkennän valossa. Kuvatekstillä lukijan huomio kiinnitetään

kuvassaetualallanäkyviinpunaisiinvainajiin.Taustallaolevatvalkoiset

ohitetaan ilman mainintaa, vaikka miekkaan tarttumisen ajatus sopisi

teoriassamyösheihin.Kuvatekstinjälkiosakuitenkinsoveltaaraamattu-

kytkentäävainpunaisiin.Heidänosoitetaanolevan itsevastuussakuo-

lemastaan:miekkaantarttumallahekäynnistivättapahtumasarjan,joka

päättyimiekkaanhukkumiseen,kohtaloon.Raamattukytkentäluokak-

sitasoisenmaailmankuvan,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)jaevankeliumienkuvauksiinJeesuksentoimistatemppe-

lissä.KuvauksetJeesuksestakaatamassarahanvaihtajienjamyyjienpöy-

tiäonperinteisestiymmärrettyjuuritemppelinpuhdistamiseksi.32Kuva

Leppävirrankirkostaon jälleenkokoaukeaman suuruinen ja saa siten

painokkaanasemankuvasarjanpäätteeksi.

Kahden raamattukytkennän lisäksi Varkaus-kuvasarjassa on kuva

Varkauden kirkosta, jonka käyttöä punaisten vankien säilytyspaikkana

selitetäänparhainpäin.Mistäyhtäkkiätämäraamatullis-kirkollinensä-

vy?Selityksiäeitekstimaailmansisälläole.Tekstimaailmaaonyritettävä

ymmärtää historiallisen maailman valossa. Suomen vapaussota kuvissa

-teos julkaistiinviitisentoistavuottasodan jälkeen.SampoAhdonmu-

kaan kuvateksti”osoitti, miten muuttumattominaVarkauden taistelun

vihatelivätvielä1930-luvulla”.33Mitäolitapahtunut?

Varkaus ja Leppävirta muodostivat punaisten viimeisen vastarinta-

pesäkkeenvalkoistenselustassa.34Erityistähuomiotaherättise,ettäka-

pinalliset ottivat panttivankeja ja uhkasivat hyökkäyksen tapahtuessa

ampuaheidät.Valkoiseteivätantaneetuhkauksenpelästyttääitseäänja

vastasivat talioperiaatteen hengessä:”Jos sellaisia murhia tehdään kuin

onuhattu,niintulevatpunakaartilaisetarmottaammuttaviksi.”35Kaik-

kiaan punaisten valtakaudella surmattiin Varkaudessa ja Leppävirral-

lavajaa20henkeä.Valkoistenrankaisuseurasi sen jälkeen,kunheidän

hyökkäyksensäjohtipunaistenantautumiseenillalla21.helmikuuta.An-

tautumisvaiheessatapahtuneidenepäselvyyksientakiavalkoisetkatsoivat

punaistensyyllistyneensotapetokseen,mikävielälisäsirangaistushenkeä.

JaakkoPaavolainenkuvaaseuranneitatapahtumiadramaattisesti:

Yönpimeydessämuttapalavansahanvieläloimutessaviimeisenpuo-

lustuspesäkkeen–massatehtaan–antautuneetpunakaartilaisetvietiin

läheisenHuruslahdenjäälle,jossarivinedessähetiammuttiinVarkau-

denpunakaartinpäällikkö,piirisihteeriMattiAutiosekäSavonlinnan

punakaartinpäällikköEmilParkkinen.Kerrotaan,ettäAutioottituo-

32 Sanders(1985,61–76)onesittänytlaajaltihuomiotaherättäneennäkemyksen,jonkamukaan
Jeesussymbolisestijulistitemppelintuhoa.Hänenmukaansaajatuspuhdistamisestaonmyö-
häisempiprotestanttinentulkinta.

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),jotkaseu-

raavataukeamaamiekkaantarttujankohtalosta(ks.kuvapääluvunalussa).Kol-

menaukeamansarjapyrkiiesittämäänmoraalisestiongelmallisettapahtumatniin,

ettävalkoisetnäyttäytyvätkristillisiltä.Kuva:SuomenvapaussotakuvissaI,1934.
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mionsavastaansanaakaansanomattajakuolihatturintaansavasten

nostettuna.Tämänjälkeenpoimittiinrivistä45–50miestä–mahdolli-

sestijossainmäärinvaliten,muttatoistenmielipiteidenmukaanvain

jokakymmenesmiesottaen–jaammuttiin.36

Välittömien teloitusten jälkeen perustettiin kenttäoikeus, joka maalis-

kuunpuoleenväliinmennessäolitutkinuttoistatuhattavankiajaanta-

nut lähes sata kuolemantuomiota. Arviot ammuttujen punaisten ko-

konaismääristä 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 valkoi-

senterrorinmalliesimerkkinä.Hänenlaskelmiensamukaanteloitettuja

olivähintään400.TalioperiaatevilahtaaesiinTannerinhuomauttaessa,

ettäpunaistenvaltakaudellatapahtuikuusimurhaa,”joidenkostonanäi-

tä joukkoteloituksiaonpuolustettu”.39 Ilmiselväajatuson, ettäkostoei

suuruudeltaanvastannutrikosta.1930-luvullaNeuvostoliitossajulkaistu

teostoistiTannerintietojajakorostivalkoistenjapunaistenuhrienräi-

keääepäsuhtaa.Lisäksiteosväitti,ettävangittujensurmaaminentapah-

tui”heidänäitiensä,vaimojensajalastensanähden.”40Ruotsissajulkaistu

teoskertoivieläpahempaa:antautuneistaammuttiinensinjokakolmas,

sittenjokakymmenesjalopuksivielä120henkeä,joukossanaisiajalap-

sia.41Saksaksijulkaistuteospuolestaan”tiesi”,ettäkaikkitehtaantyöläiset

ammuttiin,muttaAutionjaParkkisenteloitussäästettiinvalkoistenvoi-

tonjuhlienerikoisnumeroksi.42

Josvasemmistoliioittelitapahtumia,valkoisellapuolellateloituksista

puhuttiin vaivautuneesti. Perusteellinen valkoinen sotahistoria kertoo,

että vangeista tuomittiin ”muutamia kuolemaan”.43 Toinen perusteel-

36 Paavolainen1967,71.ToistentietojenmukaanAutionkanssaolisiammuttuKaarloLähteen-
mäki,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”.Viatonlukijaluuleepuhuttavantaistelu-

tappioista,muttaasiastaparemminperehtyneelleseonselitysteloituksil-

le.46Edellisiähiukanavomielisempihistoriateosväittääammutun”vain

43miestä”.47 Sana”vain”osoittaa, ettäkirjoittajavertaa ilmoittamaansa

lukuajohonkinsuurempaan.Epäilemättäkyseonkeskustelustasosialis-

tienilmoittamienlukujenkanssa.

Teloituksetolivat sodan jälkeenvalkoisillemoraalinen japoliittinen

ongelma, johon Suomen vapaussota kuvissa -teoskin joutui ottamaan

kantaa.Tämäselittää,miksikuvapunaisistavainajistasaaniinkeskeisen

roolinjamiksikuvatekstisiirtäähuomionmetafyysiselletasolle:teloituk-

siin oli otettava kantaa syyttämättä valkoisia. Raamattukytkentä tarjosi

mahdollisuudentähänväistöliikkeeseen.Lauselmaa”Jokamiekkaantart-

tuu,semiekkaanhukkuu”onmuulloinkinkäytettypunaisiaajatellen.48

Itse asiassa Suomen vapaussota kuvissa -teoksen kuvatekstille on suora

esikuva1919julkaistussakuvateoksessaSotakuviaSavonjaKarjalanrin-

tamilta.Siinäsamakuvaonvarustettutekstillä”Jokamiekkaantarttuu,

se miekkaan hukkuu”.49 Suomen vapaussota kuvissa -teokseen idea raa-

mattukytkennästätuliepäilemättäjuuritästäkuvatekstistä,silläteosten

kuvateksteissäonmuuallakin ilmeisiäyhtenevyyksiä.Sotakuvia-kirjasta

saatuaraamattukytkentääonkuitenkinlaajennettuselitykselläkohtalon

murheellisistajäljistä.

Kaksi muutakin varhaista miekkalauselman esiintymää kannattaa

mainita. Niiden vaikutusta Suomen vapaussota kuvissa -teokseen ei voi

pitää ilmeisenä,muttaneosoittavat,ettämiekkalauselmankuvateoksia

44 Rappe1922,418.

45 Warkaudenvalloitus,109.

46 Kursivoitutekstionharvennettualkuperäisessäruotsinkielisessäteoksessa(Polin1928a,78),
eisuomennoksessa(Polin1928,84).Vihjausteloituksiinsisältyymyöskirjaanlainatussamuis-
telmassa,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;Rose-
lius2006,71(alunperin:Työnvalta16.4.1918).

49 SotakuviaSavonjaKarjalanrintamilta,8.
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vastaavaakäyttöäesiintyilaajemminkin.Toinenonjääkäri-kansanedus-

taja Eirik Hornborgin sotavuodelta peräisin oleva pohdinta punaisista

kaatuneista:”Eivätedesharhaanjohdetutpunaisetolekaatuneetturhaan:

heidänkohtalonsa(öde)ontehnytkokokansalleeläväksisentotuuden,

jokaonsanassa‘Jokamiekkaantarttuu,semiekkaanhukkuu’.”50Suomen

vapaussotakuvissa-teokseenverrattunaonsilmiinpistäväämiekkalau-

selmanjakohtalonkytkeminentoisiinsa.Lisäksimolemmissakäytetään

miekkalauselmaaitsestäänselvästivainpunaisiin.Hornborgpuhuusa-

massayhteydessämyösvalkoistenkaatuneista,muttaheitähahmotetaan

uhri-käsitteenkautta.ProfessoriRobertHermansonpuolestaanperusteli

talioperiaatteensekäoikeusfilosofisestiettäraamatullisestijaliittisenka-

pinavankienrankaisemiseen.Hermansoniltalöytyymyössyysiihen,mik-

sitalioperiaatettasovellettiinvainpunaisiin:valkoisetedustivatesivaltaa,

jollaonoikeuskantaamiekkaa(Room.13:1–7).51Esivaltaoppijäsensiitses-

täänselvällätavallamonienaikalaistenajattelua,jatämäitsestäänselvyys

selittäneemyössen,miksiHornborgillasekäteoksissaSotakuviaSavonja

KarjalanrintamiltajaSuomenvapaussotakuvissamiekkaanhukkuminen

koskeevainpunaisia.52

Enemmänkuintalio–Herrantemppelinpuhdistaminen

Eiolesattumaa,ettäSuomenvapaussotakuvissa-teoshyödynsijuurita-

lioperiaatettakommentoidessaanVarkaudenteloituksia.Sesopiyleisiin

uskomuksiin oikeudenmukaisuudesta ja ehkä yleispätevyytensä vuoksi

sitäeitarvinnutpönkittääavoimestiesiintuodullaRaamatunauktoritee-

tilla.Raamattukytkennälläonkuitenkinlaajempikinmerkityskuinvain

teloitusten oikeuttaminen. Siltä kannalta on merkittävää, että kytkentä

näyttääsittenkinolevantietoinen.

Raamattukytkennänsanamuotomyötäileesilloistakäännösehdotus-

ta, 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)esittääteoksissaanMaallisestaesivallastajaKehotusrauhaantalon-
pojille,ettähukuttavamiekkaonesivallanmiekka.Haavan(1980,266;samoinPietilä1925,
376–377jaGulin1959,174)selitysmiekkalausumalleheijastaatätätulkintaperinnettä.Suomen

vapaussotakuvissaeikuitenkaaneksplisiittisestikäsitteleesivaltaoppia.



138 Miekkaantarttujankohtalo.Lextalionisjahävinneidenrankaisu

lauselman raamatullinen alkuperä on tiedossa.53 Kuvatekstin laatijalla

olikuitenkinvarsinselväviittauslauselmanlähteeseenesikuvanaollees-

saSotakuviaSavon jaKarjalanrintamilta-teoksessa, jossa lauselmaon

lainausmerkeissä viitaten ulkopuoliseen lähteeseen. Suomen vapaussota

kuvissa-teoksessatietoisenraamatullinensävyvoisiperiaatteessaliittyä

siihen,ettäpunaistenjohtajanMattiAutionarveltiinolleenyliopistosta

poispotkittuteologianylioppilas.Kotonaanhänelläsanottiinolleenhuo-

neentauluna lause”Jumalaon rakkaus” (1. Joh.4:8) jahänenväitettiin

pitäneen”raamatunselityksenporvarienviimeisestätuomiosta”.54Mutta

oliko”tuonpunaisenhirviön”55”raamatullisuus”niinyleisestitunnettua,

ettäsiihenolisiSuomenvapaussotakuvissa-teoksenVarkaus-kuvasarjas-

saotettukantaa?Paikallisista tietouttavaativaamotivaatiotavoisiehkä

uumoillaVarkauden suojeluskunnan julkaisemassa Sotakuvia Savon ja

Karjalanrintamilla-teoksessa,muttatuskinvaltakunnallisessakuvahis-

toriassa.

LuontevampiselitysraamattukytkennällelöytyyVarkaus-kuvasarjas-

taitsestään.Tietoistakytkentäätarvittiinsiksi,ettävalkoistentiedettiin

käyttäneen Varkauden kirkkoa väliaikaisvankilana. Jumalanpalvelukset

olivatestyneetuseampanapyhänä.56Asiaolikiusallinen,silläyleisenval-

koisen näkemyksen mukaan vain punaiset ottivat kirkkoja sopimatto-

maankäyttöön.Tätätuotiinvalkoistentaholtamonessayhteydessäesiin.

Esimerkiksi Mannerheim mainitsi 16. toukokuuta 1918 vapaussodan

päätösparaatissa Helsingin Senaatintorilla: ”Ne häpäistyt kirkot, joista

sanomalehdissäolettelukeneet,puhuvatsiitäomantunnonvapaudesta,

jollapunainenhallitusaikoikansammetehdäonnelliseksi.”57Varkauden

vankila-kirkkorikkoi ikävästi ideologista jakoakristillisiinvalkoisiin ja

epäkristillisiinpunaisiin.Varkaus-kuvasarjassakirkonmuuttamistavan-

kilaksiyritetäänselittääparhainpäin.Kirkkoonsullottujavankejaesittä-

53 ”Kaikki,jotkamiekkaanrupeevat,nemiekkaanhukkuvat.”(KR1776;käännösehdotus1859.)
Tarttua-verbiilmestyyvuoden1902Matteuksenevankeliuminerilliskäännökseenjakohdan
sanamuoto säilyi samanavuoden 1913 käännösehdotuksessa:”Kaikki, jotkamiekkaan tart-
tuvat,nemiekkaanhukkuvat.”Vuoden1902käännösherättilaajaahuomiota(Puukko1946,
327)jamuunmuassaJ.K.Paasikivimukailisitäartikkelissaanjo1904(Zetterberg1989,273
[alunperinUusiSuometar17.6.1904]).Tosinvoidaanajatellamyösniinpäin,ettäuudetkään-
nöksetmukailevatpuhekieleenjoaiemmintulluttamuotoa.

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,etteivätvalkoisetkirkkojakäyt-
täessäänkoskaanhäpäisseetniitäpunaistentavoin.
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vänkuvankohdallatodetaanvaivautuneesti,että”ensihätäänolipakko”

toimianäin.58Myösvankila-kirkkoaesittävänkuvan sijoittelukuvasar-

jassatähtäsiideologisenongelmanlievittämiseen.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,tälläkertaaLeppä-

virran kirkosta. Kuvatekstin mukaan punaiset häpäisivät kirkkoa”mo-

nella tavalla”. Kuvassa olevista vartijoista kerrotaan: ”valkoisten vartio

rienaajistaanpuhdistetunHerrantemppelinovella.”59Valkoisetsamaistu-

vatnytJeesukseenjaRaamatunhurskaisiintemppelinpuhdistajiin,mikä

oli ideologisestisopivaa.”Jokamiekkaantarttuu,semiekkaanhukkuu”

olisiisenemmänkuintalioperiaate.Sepalvelimyössodanuskonnollista

määrittelyä.

Tämä oli tietenkin teoksen tekijöiden ideologiaa, jossa he käyttivät

Jeesuksenmiekkalauselmaahyväkseen.Sesattuisopimaanheidäntarkoi-

tuksiinsa–vaisopiko?Missämäärinparituhattavuottavanhatekstiedes

saattoisopiatekijöidentarkoituksiin?Jaonkotodellaniin,ettätekijätso-

velsivatlauselmaamielensämukaanilmanettälauselmakinvaikuttiteki-

jöidenideologiaan?Vastaaminenedellyttääsitä,ettätarkastellaan,miten

Matteus esittää miekkalauselman ja mitä näistä Matteuksen aineksista

välittyiSuomenvapaussotakuvissa-teokseen.

MiekkalauselmaMatteuksella

Kaikki evankeliumit kertovat, että joku Jeesuksen seuralaisista (Johan-

neksenevankeliumissaPietari)vetäämiekkansaesiinjasivaltaayhdeltä

vastustajalta korvan. Markuksen evankeliumissa Jeesus ei reagoi tähän

mitenkään.LuukkaallajaJohanneksellaJeesuskorostaaalistuvansavan-

58 SuomenvapaussotakuvissaI,275.Kuvanäkyytämänteoksensivulla134.

59 SuomenvapaussotakuvissaI,276–277.Punaistenrienaustoimistakulkihurjiakintietoja(Suo-

menvapaussotavuonna1918II,548;Castrén1926a,114),muttakuvatekstintekijätkertovatto-
tuudenmukaisestivain,ettäeteinenoliteurastamonajakirkkosalivarastona(vrt.Hentunen
2005,65–67).Kuvatekstiviittaakuitenkinsiihen,ettämuutakintapahtuijajättäänäintilaa
ideologisestihyödyllisillevirhetiedoille.
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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, ettenvoisipyytääapua Isältäni?Hän lähettäisi tänne

hetikaksitoistalegioonaaenkeleitäjaenemmänkin.(54)Muttakuin-

kasilloinkävisivättoteenkirjoitukset,joidenmukaannäintäytyyta-

pahtua?(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 oikeus-

periaatteesta Jeesus irtisanoutuuVuorisaarnassa (Matt.5:38–42).Miek-

kalausumaonyleisempitoteamussyy-seuraus-suhteesta,jollaistaeiky-

seenalaisteta Vuorisaarnassakaan: ihminen tuomitaan ja mitataan sen

mukaan,kuinhän itseonmuita tuominnut jamitannut (Matt.7:1–2).

Kutenaiemmintodettiin,Vuorisaarnassatalioperiaatevoidaanymmär-

tääjokoelämässäyleisestitoteutuvanaperiaatteenataiJumalaneskato-

logisentuomionmittana.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 lähdet-

tyään tuhoutumaan. Enkelilegioonista puhutaan siksi, että miekkaan

tarttuminen osoittautuisi tarpeettomaksi: taivaassa on valmiina ylivoi-

mainensotajoukko.Ajatustalioperiaatteentuhonkierteestäonkinmuut-

tunutajatukseksisiitä,missäonvoimakkainaseellinenmahti.Jeesusei

kuitenkaanhaluakäyttääsotilaallistaylivoimaansa,silläkirjoitustentäy-

tyy toteutua.Väkivallastapidättäytyminenperustellaankin lopulta tällä

tapauskohtaisellasyyllä(ks.myös jae56),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,ettäJeesuksentoi-

minta on havainnollistava esimerkki vuorisaarnan opetuksista (Matt.

5:38–42). Näin vangitsemiskertomuksessa haluttaisiin vielä kerran pai-

nottaa kristitylle sopivaa etiikkaa.62 Tähän voisi viitata se, että kehotus

panna miekka tuppeen on annettu Jeesuksen seuralaiselle. Seuralainen

voitaasollakirjallinenhahmo,johonkristitynlukijanodotetaansamais-

tuvan:myöskristittyjentulisiluopuamiekankäytöstä.63Muttajostalio-

periaateonkristityillesuunnattuayleistäeettistäopetusta,miksiJeesus

eikertomuksessaolesuunnannutsitäyksiköntoisessapersoonassajuu-

ri miekkaan tarttuneelle seuralaiselleen? Muutos jakeen alussa olevasta

yksiköntoisestapersoonastamonikonkolmanteenherättäähuomiota.64

Lauselmavoiperiaatteessaollakiinteäsananlasku,jonkayleispäteväpe-

riaateperustelee(ga&r)seuralaiselleosoitetuntilannekohtaisenohjeen.65

TällaisensanalaskunolemassaolostaennenMatteustaeikuitenkaanole

tietoa.MahdollisestikyseessäonlyhennelmäjakeenJes.50:11aramean-

kielisestäkäännöksestä(targum).66

Olipamiekkalauselmanlähtökohtamikähyvänsä,seontulkittavaensi

sijassanykyisessäasiayhteydessään.Laajemmassaasiayhteydessätarkastel-

tunayleispätevämuotoilueinäytäniinyllättävältä,kuinjossitätarkas-

tellaanvainJeesuksenväkivallattomuusopetuksenakristitylleseuralaisel-

leen.Vangitsemiskertomuksessamainitaankaksikertaa,ettäylipappienja

kansan(tou= laou=)vanhintenluotatullut”suurijoukko”(o)/xloj polu/j)

onaseistanutmiekoinjaseipäin(Matt.26:47,55).TämänaseistuksenMat-

teusonsaanutMarkuksenevankeliumista,muttamiekkaantarttumisesta

puhuvalauselmaantaasilleerityismerkityksen:vangitsijatovatsyyllisty-

neetmiekkaantarttumiseenjahetulevattuhoutumaan.67

61 Beare1981,518.Vrt.Davies&Allison1997,512.

62 Suhl1992,313;Davies&Allison1997,512;Luz2002,166;Davis2005,155.Selkeälinkitysvuo-
risaarnaankuitenkinpuuttuu.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.KoskahänpitääMat-
teuksenjaettaviitteenäJesajaan(ks.ed.nootti),kirjoitustentäyttyminen(Matt.26:54,56)tar-
koittaahänenmukaansatalioperiaatteentoteutumisenavangitsijoidenkohdalla.
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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)vastaatalioperi-

aatteenmukaisesti:”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

viimeisellä tuomiolla. Ilmaisussadei= gene/sqai (j.54)onapokalyptisen

välttämättömyydensävy(vrt.Matt.24:6).Enkelit(j.53)ovatläsnä,kun

IhmisenPoikatuleejamaksaa–jälleentalioperiaatteenmukaisesti–”jo-

kaiselletämäntekojenmukaan”(Matt.16:27;vrt.24:31;25:31).Enkelisoti-

laat legioonaorganisaatioineen luovat mielleyhtymän lopunajalliseen

sotaan,jostajuutalaissodanallayleisestiunelmoitiin.72Myöslegioonien

lukumäärä,kaksitoista,kantaavarhaisjuutalaisuudessaodotuksiaIsraelin

kahdentoistaheimoneskatologisestapelastuksesta.Nämäodotukseteli-

vätJerusaleminhävityksenjälkeenkin,myöskristillisessäkirjallisuudessa

(Ilm.21:12).73

Miekkaantarttujantuhovoitarkoittaaviimeistätuomiota,jokaluon-

nollisestionJerusaleminhävityksestäerillinentapahtuma.Miekkalausel-

maneskatologinensävyeikuitenkaanyksiselitteisestiviittaaviimeiseen

tuomioon.Matteusymmärsimyös Jerusaleminhävityksenosanaeska-

tologistakehityskulkuajanäkisenläheisessäyhteydessälopunajalliseen

tuomioon(Matt.24).Eiolelopultatäysinselvää,viittaakomiekkaantu-

68 Wiefel1998,457.

69 Luz2002,277–281;Myllykoski&Lundgren2005,88.Ajatussiitä,ettäpakanakansatpanevat
täytäntöönJeesuksensurmaamisestakoituvanrangaistuksen,onmuunnelmaVanhantesta-
mentindeuteronomistisestateologiasta(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)on laajakokoelmaviitteitävarhaisjuutalaisiin teksteihin, joissapuhutaanenkeleistä
sotilaina.

73 Sanders1991,95–98.
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houtuminenJerusaleminhävitykseen,viimeiseentuomioonvaijotenkin

epämääräisesti näihin molempiin. Joka tapauksessa miekkalauselman

yleispätevämuotoiluliittyyajatukseenapokalyptisestavälttämättömyy-

destä, jossa Jumalan ja Jeesuksen vastustajat saavat ansaitsemansa ran-

gaistuksen.74Jumalanpuolellaoleviamiekkalauselmanuhkauseikoske,

elleivätnämäJeesuksenseuralaisentavointartumiekkaanJumalansuun-

nitelmiinsopimattomissatilanteissa.

MitävälittyiMatteukselta?

Onselvää,ettäSuomenvapaussotakuvissa -teoksessamiekkalauselman

alkuperäisetkonkreettisetsovelluksetkatosivat:enääeiolekysymysjuu-

talaissodasta,roomalaisistataiJerusaleminhävityksestä.Jäljelläonkui-

tenkinmiekkalauselmanilmaisematalioperiaatejasenmukanavälittyy

kokojoukkomuitakinraamatullisiaaineksia.

Asiayhteydestään irrotettuna miekkalauselma näyttää edellyttävän,

ettäjokainenmiekkaantarttujamyöstuhoutuumiekkaan.Senenempää

MatteuskuinkuvatekstiSuomenvapaussotakuvissa-teoksessaeitulkitse

sitänäinyleispätevästi.Matteuseiajattele,ettäenkeliarmeijattuhoutu-

vat, jakuvatekstissä tuhoutumista sovelletaanvainpunaisiin.Perusteet

miekkalauselmanyleispätevyydenrajoittamisellelienevätvarsinerilaiset.

Suomalaisessakontekstissaonperinteisestiajateltu,etteiesivallanmie-

kan käyttö johda tuhoon. Tämä tulkintakonteksti selittänee sen, miksi

lauselmaasovelletaanitsestäänselvästivainpunaisiin.Paavalinesivalta-

teologiaannojaavatulkintavoidaankuitenkinnähdäsuorastaanvastak-

kaisenaMatteuksenajatukselle.Esivaltateologiassavangitsijatonnähty

esivaltana,jonkavastustamisenJeesuskieltää.Matteuskuitenkinkoros-

taajuurivangitsijoidentuhoutuvanmiekkaan.Hänrajoittaamiekkalau-

selman pätevyyttä apokalyptisesta maailmankuvastaan käsin ja katsoo,

ettäJumalanvastustajientuhoaminenonaivanoikein:miekkalauselmaa

eivoidasoveltaaainakaanenkelilegiooniin.Apokalyptiikkaamuistutta-

va musta-valkoinen asetelma tulee toki esiin myös Suomen vapaussota

kuvissa -teoksessa, mutta sodan rintamalinjat synnyttivät polarisaation

varmastiilmanapokalyptiikkaakin.Teoksentekijättuskinkaipasivateri-

74 EsimerkiksiSim(2005)onpyrkinytosoittamaan,ettäMatteuksenevankeliuminmukaanlo-
pultamyösJumalantahdonmukaisestiJerusalemintuhoavatroomalaisettuhotaan.Rooma-
laistenpakanallisuuttaajatellentällainentulkintaontietystimahdollinen,muttasenosoitta-
minentekstistäonvaikeaa.
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tyistäapokalyptistävirettäeikäesimerkiksiviimeistätuomiotaeimainita

lainkaan,vaikkaseoli–jaon–vakiintunutkristillinenopinkappale.75

Tätä taustaavastenonvarsinyllättävää,ettäapokalyptiikkanäyttää

kuitenkin antaneen herätteitä kuvatekstiin. Matteuksella miekkalausel-

man vääjäämättömyys liittyy apokalyptiseen maailmankuvaan. Vaikka

kuvatekstieiedustakaanapokalyptistamaailmankuvaa,miekkalauselman

vääjäämättömyyttäjopakorostetaanpuhumalla–sinänsäepäraamatulli-

sellakäsitteellä–kohtalosta.Tämätuokuvatekstiintoisenkinapokalyp-

tiikalleominaisenpiirteen,todellisuudenhahmottamisenkaksitasoisena,

vertikaalisessamielessädualistisena.Matteuksellahistoriantapahtumis-

saolipohjimmiltaankyse Jumalanohjaamasta eskatologisestakehitys-

kulusta. Suomen vapaussota kuvissa tulkitsi, etteiVarkauden taistelussa

ollut kyse vain punaisista ja valkoisista vaan metafyysisestä kohtalosta.

Tämäkaksitasoisuusonkuvatekstissätärkeää,koskasiinähalutaanhäi-

vyttäävalkoistenroolikiusallisiksimuuttuneissatapahtumissa.Samalla

miekkalauselmalla voitiin osoittaa, ketkä olivat Korkeamman Voiman

vihollisia.Tuomioolikohdannutpunaisia,eivalkoisia, jotkaLeppävir-

rankirkostaotetussakuvassaesitettiintemppelinpuhdistajiksi.Miekka-

lauselmanapokalyptinenvire tarjosimahdollisuudenuskonnollisenkin

vastakohdan luomiseen ja Suomen vapaussota kuvissa -teoksen tekijät

hyödynsivätsitä.

Miten nämä raamatulliset ainekset ovat sitten vaikuttaneet Suomen

vapaussotakuvissa-kirjankautta?Täsmällinenvastausedellyttäisikirjan

reseptionjaennenkaikkeatutkittavanaolevankuvatekstinreseptiontun-

temista.Tällälinjallaaineistojääkuitenkinvähäiseksi.76Koskakuvateksti

kuitenkin–kutenreseptiohistoriallinenanalyysiosoitti–palvelipyrki-

mystävaientaatapahtumistanoussuttakritiikkiäjapuhdistaavalkoisten

mainetta,semyösepäilemättäsaimyötämielisissälukijoissatätäaikaan.

AinakinHeikkiYlikankaanmukaanvalkoistentekemiäteloituksiaonai-

naomaanaikaammeastipyrittysalailemaanja,josseeioleollutmahdol-

lista, oikeuttamaan.77 Nämä tendenssit ovat Suomen vapaussota kuvissa

-teoksenVarkaus-kuvasarjassaselvästinähtävissä.Teoseikerroteloituk-

sista,muttasejokatiesitapahtuneesta,sairaamatunlauseellavahvistetun

oikeutuksentapahtuneelle.

75 Viimeiseentuomioonvoitiinviitatamyössotahistorioissa(Stenij1928,205–228).

76 AinoalieneeedellämainittuAhdon(1993,240)toteamussiitä,”mitenmuuttumattominaVar-
kaudentaistelunvihatelivätvielä1930-luvulla”.

77 Ylikangas2003,521–524.
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Miekkalauselmaeiolesyynäteloitustensalailuunjaoikeuttamiseen.

Syyttällaiseentoimintaanolivatmuualla.Eikuitenkaanvoidasanoa,että

miekkalauselmanideologiaolisiollutkuvatekstissämerkityksetön.Teks-

tinkirjoittajatjättivätluonnollisestipoisosanMatteuksenalkuperäisis-

täintentioista,muttaseaines,mikäjäijäljelle,oliPaavalinesivaltateolo-

giallatulkittunakäyttökelpoista.Tämänaineksenkuvatekstinkirjoittajat

arvelivat vaikuttavan lukijaan haluamallaan tavalla – ilmeisesti menes-

tyksellä.

Talioperiaatevalkoisessajapunaisessakirjallisuudessa

Miekkalauselmaeiollutainoatalioperiaatettailmentänytraamatunlause,

jotaideologisessataistelussakäytettiin.Kutenluvunalussaesitettiin,tali-

operiaatepulpahtaaesiinVanhantestamentinalustaUudentestamentin

loppuun.SeesiintyysekäjulkisenoikeudenkäytönohjenuoranaettäJu-

malanrangaistuksenmittarinataiyleisenäelämänviisautena.Lukuisissa

muunnelmissaan se tarjoaa runsaanaineiston, jokaon jo lähtökohdis-

saan avoin eri suuntaan meneville tulkinnoille. Talioperiaate löysi eri

muodoissaantiensäniinvalkoisiinkuinpunaisiinkinteksteihin.Senva-

lossavalkoinenkurinpalautusvoitiinymmärtäätaijopaoikeuttaa,mutta

myös tuomita; se tarjosipyhyyden sädekehääkostolle jauudenvallan-

kumouksentoiveille,muttamyöspasifismille. JosPaavalinesivaltaope-

tuksen tulkintanäyttäytyivarsinyksiääniseltä, talioperiaatteen tulkinta

oli selvästi moniäänistä. Tätä edesauttoi se, että monet talioperiaatetta

ilmentävät lauseet olivat tarttuneet suomenkieleen lentäviksi lauseiksi,

jotkaolihelppoistuttaamitäerilaisimpiinyhteyksiin.Tulkintojenkirjol-

leolikuitenkinkiitollinenlähtökohtajoRaamatussaitsessään.

KaininjaAbelintarinaveljessurmastajatalioperiaatettailmentävästä

verivelastanouseevarsinkeskeisellätavallaesiin–eikävähitenManner-

heimilla.Muutamatlentävinälauseinakulkeneetvanha-jauusitestamen-

tilliset sanonnat toistuvat eri yhteyksissä, mutta raamatullinen tausta

näyttääuseinantaneenniilleerityistäpainoarvoaideologisessataistelus-

sa.Useissatapauksissakirjoittajatpyrkivättalioperiaatteenavullaleimaa-

maanvastustajanrikolliseksijaoikeuttamaanomatvastatoimet.Tällöin

talioperiaatteenpasifistinentulkintasaattaaosoittautuahankalaksijajou-

dutaankäymäänkeskusteluaperiaatteentulkinnastajasoveltamisesta.
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KainjaAbel:veljessurmajaveljessota

HiljaHaahdenromaanissaTodistajaesiintyykiivasvalkoinen,Olli,joka

kotikaupunkiinsa palatessaan tapaa pappislankonsa punaisten surmaa-

mana.Olliolisodassa”nähnytjakuullutkamalia:raadeltujaruumiitaoli

löydetty,petomaisiajulmuuksiatodettu.Silloinhänolivannonutkostoa,

janyttuliankarasyylisää.---Hänolihankkivatuomionrikollisille.”Ol-

lilaittaakenttäoikeudentoimeen.”Marttyyrienverihuutaamaasta.Ran-

gaistuksenjaoikeudenpäiväontullut.Parikymmentävankiakuljetettiin

vartioituinakaupungistaulos.Kuuluietäisiälaukauksia.”78

Romaanissa ajatus kenttäoikeudesta on kytköksissä raamatulliseen

talioperiaatteeseenKain jaAbel -tarinassa, jossa JumalakysyyKainilta:

”Etkökuule,kuinkaveljesiverihuutaaminullemaasta?”(1.Moos.4:10.)

TämäraamatunkohtaonassosioitunutJohanneksenilmestyksenvisioon

marttyyreista: Jumalan sanan ja todistuksen (marturi/an) tähden sur-

matuthuutavatkostoa(Ilm.6:9–10).Kokonaisuuttaonvielävahvistettu

viittauksella”rangaistuksenjaoikeudenpäivään”.Ilmaustaeisellaisenaan

löydyRaamatusta,muttasenaihejasynonyymisensanaparinkäyttöliit-

tävät ilmauksen niin sanottuun Herran päivään.79Vanhan testamentin

profeetoilla Herran päivä tarkoittaa Jumalan tuomion päivää, jolloin

syntiin langenneitakansoja rangaistaan.80EsimerkiksiSefanjankirjassa

puhutaanHerranpäivästäuseillasynonyymisillasanapareilla:

Ettekökuulepauhua–nytonHerranpäivä!Rohkeasoturikinhuutaa

pelosta.Sepäiväonvihanpäivä,hädänjaahdistuksenpäivä,onnet-

tomuudenjahävityksenpäivä,pimeydenjasynkeydenpäivä,pilven

jasumunpäivä,pasuunanäänenjasotahuudonpäivä.Sevyöryyva-

rustettujakaupunkejavastaan,korkeitatornejavastaan.Minäpainan

ihmisetahtaalle,heharhailevatkuin sokeat.Minuavastaanheovat

tehneet syntiä, siksiheidänvertaanvuodatetaan, sevaluuvirtanaan

maahan.(Sef.1:14–17;vrt.esim.Jes.13;Jer.46:7–10;Hes.30;Aam.5:18–

20.)

NousevaapokalyptiikkanäkyySefanjankirjassasiten,ettäalunperinJe-

rusalemille osoitettu uhka Herran päivästä on täydennetty koskemaan

78 Haahti1921,265–266.

79 Synonyymisestasanaparistavanhatestamentillisenatyylipiirteenä:Riekkinen&Veijola1986,
158.

80 VonRad&Delling1935,946–949.
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kokomaailmaa.81Herranpäivänuniversaali tulkintamuuntuiUudessa

testamentissaniin,ettäsiitätuliKristuksenpaluunjakokomaailmanes-

katologisen tuomionpäivä (esim. 1.Kor.5:5; 1.Tess.5:2;2.Piet.3:10).82

Haahdenkirjassa”rangaistuksenjaoikeudenpäivä”eitietenkääntarkoita

eskatologisentuomionpäivää,muttaraamatulliseentapaansetuoanka-

rantuomionrikollisille.RomaanihenkilöOllinäkeeedessäänapokalyp-

tiikalle ominaisella mustavalkoisuudella vain pahoja ja hyviä, ja edelli-

sille”hänolihankkiva tuomion”talioperiaatteenedellyttämällä tavalla.

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 mie-

lenmaailmasta.SodanaikanamyösMannerheimhyödynsisamaakuvas-

toa.Maaliskuunpuolivälissä,Tampereenhyökkäysliikkeenalkaessa,hän

antoierittäinvoimakassävyisenjulistuksenhyökkäysjoukoille:

Hetki on tullut, jota koko kansa odottaa. Etelä-Suomessa nälkää-

näkevät ja kidutetut veljemme ja sisaremme kiinnittävät viimeisen

toivonsaTeihin;murhattujenkansalaistensilvotutruumiitjapoltet-

tujenkylienrauniothuutavattaivaaseenastikostoamaanpettureille!

  Murtakaa kaikki esteet! Eteenpäin valkoisen Suomen valkoi-

nenarmeija!

          Mannerheim84

Viittaussiihen,mitensilvotutruumiitjakylienrauniot”huutavattaivaa-

seenastikostoa”,muodostaakytkennänKaininjaAbelintarinaan.Jaakko

Paavolainen otaksuu, että jyrkkien sanankäänteiden taustalla heijastuu

kauhukuvasto punaisesta terrorista. Sille oli tietysti jossain määrin to-

tuuspohjaa,silläpunainenterrorikukoistinimenomaansodanalussa.85

Paavolainenkuitenkinepäilee,ettäjulistuksenkiivaansävyntaustallaoli

aivankonkreettinenyksittäistapaus.Hiemanennenjulistuksenantamista

MannerheimolipyytänyttarkastuspöytäkirjojaMäntyharjullasurmattu-

jenvalkoistenruumiista.Vaikkapöytäkirjateivätvastanneetkaankauhu-

ja kidutuskuvaston pahimpia luomuksia, selvitys teräasein surmatuista

81 Kaiser1994,143–144.

82 Ks.esim.vonRad&Delling954–956;Morris1991,150–151.

83 Aro-Heinilä2005,163.

84 Käskynsanamuoto:Ignatius1918,40;Ignatius&Soikkeli1925,80.

85 Toinenpunaisenterrorinhuippusijoittuusodanlopulle(Tikka2004b,104–105).
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vainajistaeiollutkovinvaloisaaluettavaa.86Tuorekirjallinenesikuvakin

olitarjolla.LauriPohjanpäärunoili26.2.1918päivätyssä”Sotarukoukses-

sa”:

Kutsuivatmeitä

isänmaankuolemanuhka,

suitsevatrauniot,

rakkaittenkotientuhka,

veljeimmeveri,

huutavataivastavasten,

raiskatutruumiit,

kyyneletäitienlasten.87



Mannerheiminjulistuksessapuhutaankostosta,jokaverivelkaopinmu-

kaisesti voidaan hyvin nähdä Kain jaAbel -tarinassa. HeikkiYlikangas

arvelee, että kostoa uhkuva julistus ja toiset vastaavanlaiset julistukset

antoivatvirallisensytykkeenhyökkäysliikkeenaikanayleistyneellevanki-

enampumisille.Toimintariistäytyisiinämäärinkäsistä,ettälopultasitä

pyrittiinrajoittamaan–varsinheikointuloksin.88

TampereenvaltauksenjälkeenilmestynytAamulehtiyrittikaunistel-

laMannerheiminjulistusta.Todettuaan,ettäpunaisten”petomaisuudet”

–artikkelissaesitelläänensinkauhutarinoita–huutavat taivaaseenasti

kostoa, lehti alkaakin yllättäen rauhoitella:”Mutta jääköön kosto pois,

sillä se ei kuulu ihmisille. Tapahtukoon laillisen tutkinnon ja tuomion

nojallaoikeudenmukainenrangaistus.”89Aamulehdennäkemyksessäon

kaikujaPaavalilta,jonkamukaankostoeikuuluihmisille.VainJumalal-

laonsiihenoikeus(Room.12:19).90TämäeiPaavalillakaantarkoitaluo-

pumistarangaistuksesta,jonkatoimeenpaneeesivalta,eiyksityishenkilö

(Room. 13:1–7). Aamulehti näyttää laillisuusideologialla höystäen edel-

86 Paavolainen1967,87.Pöytäkirjansisällöstä:Paavolainen1966,259.

87 Pohjanpää1920,14.

88 Ylikangas2003,84,522.

89 Aamulehti8.4.1918.

90 KR1992kääntäävältellensanoja”kostaa”ja”kosto”:”Älkääottakooikeuttaomiinkäsiinne
(e(autou\j e)kdikou=ntej),rakkaatystävät,vaanantakaaJumalanosoittaavihansa.Onhankir-
joitettu:‘Minunontuomio(e)kdi/khsij),minämaksantekojenmukaan’.”Aiemmissakään-
nöksissäkielletäänkostamastaja”tuomiokin”on”kosto”,jollaiseksiKR1992kääntääsanan
kohdassaHepr.10:30.Molemmissakohdissaonkysesamastavanhatestamentillisestalaina-
uksesta(5.Moos.32:35LXX).Rankaisemisenjakostoneroonkielellisesti jaajatuksellisesti
häilyvä(Schrenk1935;Goldstein1980).
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lyttävänPaavalinkaksijakoistaajattelua,jokaluterilaisenregimenttiopin

kauttaolisaanutSuomessaerityistäkantavuutta.

Mannerheiminraamatullisenvoimakasjulistusheijastuumyössenaa-

tin toukokuussa 1918 antamassa rukouspäiväjulistuksessa. Aamulehden

tapaanmyössenaattipitikostovaatimuksiasopimattomina.Tälläkertaa

kostostayksinkertaisestivaiettiin,muttatilalleastuuapokalyptinenvas-

takohtaisuusvalonjapimeydensekävalheenjatotuudenvälille:

HävityksenjamurhankauhutovatkohdanneetSuomea.Veljienveri

veljienvuodattamanahuutaameidänmaastamme.Suitsevatrauniot

javerisetsilvotutruumiitmerkitsevätsitätietä,jotaturmaonkulke-

nut.Jumalanpyhäköitäkääneiolesäästetty:monetniistäovatpolte-

tut, toisethäväistyt.Useatniistämiehistä, joidentehtävänäonollut

Jumalansananjulistaminen,ovatsurmatut,jotkutmitäkauhistutta-

vimmallatavalla.

 Pimeydenjavalheenvallatovattämänturmionaikaansaaneet.91

SotaaseuranneenavuonnajulkaistuteosPorinrykmenttivapaussodassa

niin ikään varioi Mannerheimin hyökkäyskäskyn sanoja murhautuis-

ta ihmisistä ja poltetuista rakennuksista: ”Valtava kansanaalto nousee

PohjanmaanlakeuksillajaKarjalansaloillavyöryenetelääkohden,missä

maansa petturit ja murhaajat raivosivat saastuttaen itsensä viattomien

ihmistenverelläjailkkuenpoltettujenkotienraunioilla.”92Kirjoittajapu-

huunytsaastumisesta,jollaMooseksenlaissaperusteltiintalioperiaatetta.

Mooseksenlainmukaanverisaastuttaamaanjasenpuhdistaavainsur-

maajanveri(4.Moos.35:34).Porinrykmentinhistoriikissakirjoittajaei

kuitenkaanperustelesaastumisajatuksellarangaistusta.Mooseksenlaista

poiketenverieisaastutamaatavaanmurhaajanitsensä(vrt.Matt.15:18–

20). Saastuminen ilmeisesti vain vahvistaa punaisia kohtaan tunnettua

torjuntaa: josvihollinenon saastainen,onhäntävastaan taisteluentis-

tä perustellumpaa.93 Saastuminen tukee kirjan maalaamaa vastakohtaa,

jonkamukaanyhteiskuntaasuojelevatjalainturvassatoimivatvalkoiset

eivätvoineetalistua”veriseenanarkiaan”ja”aasialaisennaapurinhävit-

täväänmyllerrykseen”.Näinraamatullinensaastaisuuspalveleevalkois-

91 Suomenasetuskokoelmavuodelta1918,nro79.Vrt.rukouspäivätekstinselitysTeologisessaai-

kakauskirjassa(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:

”Nythuutaase teloitettujenviatonveri,”minkäseurauksena”Manner-

heimit” joutuvathautaan.”Niidenhautojenyllä tuleekohoamaanaina

kansansynkkäkirous.”94Viattomanverensanomansaattoiilmaistamyös

hieman seestyneemmin: ”Veljiemme viaton veri kasvattakoon meissä

uuttauskoavaloisampaantulevaisuuteenjaantakoonvoimaasensaavut-

tamiseen.”95”Usko” ja siunausformulaa(vrt.”Herra siunatkoon teitä ja

varjelkoon...”)muistuttavamuotoilu liittävät ilmauksenraamatulliseen

kieleen.Lisäksisiinäpuhutaan”viattomastaverestä”, jokaontavallinen

raamatullinenilmauskielletyllesurmateolle(esim.1.Sam.19:5;Ps.106:38;

Jer.22:17).Erityisenkuuluisaksiilmauksenviattomastaverestälieneeteh-

nytMatteuksenevankeliumi,jossaseviittaaJeesuksenkuolemaan(Matt.

27:4). Toisin kuin Vanhan testamentin Kain ja Abel -kertomus, Mat-

teuksenevankeliumiliittääilmaukseneksplisiittisestimyösAbeliin(Matt.

23:35).KaininjaAbelintarinaanliitettyajatusviattomastaverestäonläh-

tökohtanaSääksmäenpunaistenmuistoteoksessaesiintyvälleerikoiselle

maininnalle.AnnaTuomisto-nimisenvainajankohdallatodetaan:

Synt. v. 1901. Murhattu 1 p:vä toukok. v. 1918 Hauholla jossa yli 30

Valkeakoskennaistajoutuivalkoistenkäsiin.Nämäkuljettivatheidät

eräällesuolle,jonneampuivatkaikki.Vielä4vuottatämänjälkeenei

sillepaikallekasvanutruohoaeikäsammalta,siksipaljonolimaasaa-

nutviatontaverta.96

Hauhonteloituspaikkaanliitettyuskomustarinahyödyntäätraditionaa-

listailmausta”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)mukaanvainajistakorkeintaan29oliValkeakoskennaiskaartilais-
ta,joidenlisäksihaudassasaattaaollamuitakin.
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onkokostoonaihetta.Samaaveren takiakirotunmaanteemaakäyttää

JussiLonkainenpunaistenhautojakuvaavassarunossaan:

Mäkuulenhaudoistannetuskanhuokauksen,

onniidenylläveljesvihanmiekka,

maatämäpovellansakantaakirouksen,

onKaininuhrinnauttinutsenhiekka.97



Maasta huutavasta verestä puhuttiin eduskunnassakin.98Voimakkaat ja

tunteisiinvetoavatilmauksetviattomastaverestäjataivaaseenastikostoa

huutavistarikoksistaovathelpostiymmärrettäviäilman,ettälukijatun-

teeniidenraamatullistalähtökohtaa.KunLonkainensamaistaavalkoiset

Kainiin,hänajatteleelukijoidentuntevanRaamatuntarinanjatajuavan,

ettävalkoisetovatveljessurmaajia.MyösMannerheimkäyttitätätarinaa

niin,ettäolettivastaanottajientuntevansensisällön.Muttahäneitieten-

käänantanutKaininrooliavalkoisille.VieraillessaanKarjalanrintamalla

helmikuunloppupuolellaratsumestariHannesIgnatiuspiti–ilmeises-

tiMannerheiminpuutteellisenkielitaidontakia99–ylipäällikönnimissä

puheen,jonkaalkutervehdyskytkiveljessodanjaRaamatunarkkityyppi-

senveljesmurhan:”SaapuessaniKarjalanrintamalletervehdinurhoolli-

siakarjalaisia,jotkaniinmiehuullisestiovattaistelleetLenininroistojaja

heidänkurjiakätyreitäänvastaan,miehiävastaan, jotkaKaininmerkki

otsallahyökkäävätomienveljiensäkimppuun.”100

PuheessapunaisetassosioidaanKainiinjaheidäntaistelunsamoraali-

nenluonnetuleenäinmääriteltyä.RaamatustaonsuoraanlainattuKai-

ninmerkki(1.Moos.4:15), jokavuonna1918 saattoiassosioituavallan-

kumouksellistenkäyttämäänpunaiseentunnukseen.Tavallisestitunnus

kiinnitettiinhihaan,muttatoisinaanmyöspäähineeseen.MainintaKai-

ninmerkistävoidaankuitenkinymmärtäämyöspuhtaastisymbolisena

määrittelynäpunaistenteoille.Raamatunkertomuksessamerkintarkoi-

tusonselvä:sesuojeleeKainiaverikostolta.Tällainenajatuseitietenkään

sovi puheeseen, jossa Mannerheim päinvastoin vakuuttaa,”etten pane

97 Kärsimystenteiltä66.

98 KansanedustajaVilhelmJoukahaisenjaVäinöHuplinpuheenvuorot(Valtiopäivät1919,Pöy-

täkirjat,296,1538[2.5.ja28.11.1919]).Edellinensiteeraavallankumoukseenkehottavaalento-
lehtistä,jälkimmäinenonsyytösporvareille.

99 Mannerheiminsuomenkielestätuohonaikaan:ks.esim.Hämäläinen1978,68,72.Ignatiuksen
osuuspuheenmuotoilussaonilmeisestimerkittävä(Pohjanpää1987,39,41).

100 Puhekokonaisuudessaan:Ignatius1918,38–39.
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miekkaanituppeen”ennenkuinjärjestysonpalautettuja”viimeinenLe-

nininsoturijahuligaani”onkarkotettuSuomestajaVienanKarjalasta.101

PunaistenkohdallaKaininmerkkieisuojeleheitävaankorostaaheidän

rikollisuuttaan.102SeonjohyökätessäheidänotsallaantoisinkuinRaa-

matunkertomuksessa,jossaKainsaamerkinvastasurmanjälkeen–tur-

vakseen.

MannerheiminpuheKaininmerkistäliittyyyleiseenkansanomaiseen

tulkintaan,jonkamukaanmerkkionnimenomaanmurhaajanmerkki.103

Tähäntraditioonliittyymyösmerkinluonne:seonjonkinlainennäkyvä

tunnusotsassa.KainjaAbel-kertomuseimainitsemitäänmerkin(twO))

luonteestataipaikasta.Erilaisiaarvauksiaontokiriittänyt.104Periaatteessa

merkkivoisitarkoittaavaikkapajotakinluonnonilmiötä,jonkaajatellaan

vahvistavan Jumalan edeltävät sanat. Esimerkiksi Nooa saa sateenkaa-

renmerkiksi(twO))liitostaJumalankanssa(1.Moos.9:12–17).105Muual-

laRaamatussatokitunnetaanerilaisetotsamerkit,jotkauseinosoittavat

Jumalalle omistautumista.106 Hesekielin mainitsemalla X-merkillä on

Kainin merkille analoginen suojelutarkoitus (Hes. 9:4,6).107 Sen toisin-

tona 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,kunsosialistijohdonsanotaanhalun-
neentyöväentaistelevan”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),jotkakiinnitetäänotsaantaikäteenjajoissakannetaankatkelmiaMoo-
seksenlaista(Veijola2004,180–181).Ylipapillisessapäähineessäolipuolestaanruusuke”Her-
rallepyhitetty”-teksteineen(2.Moos.28:36;39:30).

107 Varsinaisestikysymysonhepreanaakkostonviimeisestäkirjaimestat,jokaaiemminkirjoi-
tettiinX.Merkilläeilienemitäänsymboliarvoa.HelpostikirjoitettavanaXvainerottaasääs-
tettäväthenkilöttuhottavista.(Greenberg1983,177.)

108 Aune1998,767–768.Vrt.Salomonpsalmit15:6–9,jossaonkaksierilaistamerkkiä.
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japannaansamaistumaanKaininhätäänrikoksenpaljastuessa,jaJumala

suojeleesurmaajaamerkillään.Onselvää,ettäMannerheiminpuheessa

mustavalkoinenasetelmanousi sotatilanteensynnyttämänvastakohtai-

suudenvaatimuksista.Häneikuitenkaankeksinyt tarinaan tätäasetel-

maavaanainoastaansovitti sensotatilanteeseen. Jopuheenassosiaatio

pedon merkkiin vihjaa, että taustalla on apokalyptinen perusrakenne.

Apokalyptiikka ruokkimustavalkoistumista jakamalla ihmiset Jumalan

jaPaholaisenlapsiin,jatämäjättijälkensämyösUuteentestamenttiinja

sennäkemyksiinKainistajaAbelista.

Tästäkäy ilmi,ketkäovat Jumalan,ketkäPaholaisen lapsia: se, joka

eiteeJumalantahtoa,eioleJumalasta,eisiismyöskäänse,jokaeira-

kastaveljeään.Tämäonsesanoma,jonkatealustaalkaenolettekuul-

leet:meidäntuleerakastaatoisiamme.Meemmesaaollasellaisiakuin

Kain,Pahan lapsi, joka tappoiveljensä. Jamiksihän 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,”joilleikuisiksiajoiksionvarat-

tunasynkinpimeys”jaJumalanrangaistus(Juud.11–15).Varhaiskristilli-

setapokalyptikoteivättietenkääntarkoittaneet,ettäJumalanvastustajat

pitäisisurmata,muttaasennemaailmaoliselvä.Rakkaus, jota1. Johan-

neksen kirje niin painokkaasti julistaa, on samanmielisten kristittyjen

veljesrakkautta–kristittyjävihaavaamaailmaaeipidärakastaa(1. Joh.

2:15;3:13–14).110

Uudessa testamentissa ei oteta askelta suoranaiseen maailman vi-

haamiseen puhumattakaan konkreettisesta väkivallasta Paholaisen lap-

sia kohtaan. Myöhemmille tulkitsijoille tämä askel ei kuitenkaan aina

oleollutmahdoton.111Tämänäkyimyös1918, jolloinvanhabeckiläinen

teologiaeskatologisinepainotuksineenvieläleimasiosaakirkollisistanä-

109 Klauck1991,204–205.

110 Klauck(1989)katsoo,ettäjohannekselaisessarakkaudessavoidaannähdäseurakunnanulko-
puolellekinheijastuviapositiivisiatendenssejä–muttavaivoin.Siksiyleiskuvaeimuutu.

111 Ks.esim.Jewett&Lawrence2003;Merenlahti2005,400–402;Räisänen2009,157–158.
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kemyksistä.SavonlinnanpiispaO.I.Collianderkatsoipunaistenjaval-

koistenvälisensodanAntikristuksenjaHerranväliseksi.Mannerheimille

hänkirjoitti,ettäkapinallisjohtajat,julmuuksiinsyyllistyneetjanaispu-

nakaartilaisetonammuttava.Lisäksisaksalaistensaamatsotavangitpitää

toimittaaSaksaanpakkotyöhönjalopuiltakapinallisiltaolisiteloituksen

uhallaotettavauskollisuudenvala.Collianderinmukaantoimenpiteetpe-

rustuivatRaamattuun.112

Arkkipiispa Gustaf Johanssonin mielestä punavankien puolesta ei

sopinut rukoilla jumalanpalveluksissa: heidän takiaan maan yllä lepäsi

nytverivelkajaseolisisovitettavaankarinrangaistuksin.Kantansaperus-

teeksiarkkipiispavetosimuunmuassaKaininjaAbelintarinaan.113Piis-

pojenajatteluntaustallahäilyneeesivaltaopetus,jonkamukaanesivallalle

”Kainien”surmaaminenolioikeutettua.PunaisenvallanaikanaHelsin-

gissäsalaalevitettyvalkoistenlentolehtinenselitti”Kainien”surmaamista

juuritästänäkökulmasta:”Suomenkansallinenesivalta,joltaVenäjäoli

riistänytmiekan,on takonut itselleenuuden, ja sen iskut, eduskunnan

valtaapuoltavanvalkoisenarmeijaniskut,tähtäävätKaininmerkkiinpu-

naisenmiehenotsassa.”114

Mannerheimin lausumat hengittivät samaa esivaltateologialla vah-

vistettua apokalyptista mielikuvamaailmaa, mutta beckiläinen teologia

tuskinleimasihänenajatuksiaan.MustavalkoinentulkintaKainjaAbel

-tarinastaoliluettavissasuoraanUudestatestamentistajasellaisenaseoli

kauttakristikunnanhistorianmuokannutlukijoidenmieliävaihtelevista

teologisista virtauksista riippumatta. Mannerheimilla Kain jaAbel -ta-

rinan kristillinen tulkintaperinne palveli aivan konkreettisia tarkoituk-

sia.Kuvauspunaisista,jotkaKaininmerkkiotsallahyökkäävätveljiensä

kimppuun,onlaadittukohottamaanvalkoistentaistelutahtoa:miekkaa

eilaitetatuppeenennenkuinviimeinenkin”Kain”onlyötySuomestaja

Vienasta.Kuvaavaaon,ettäilmaisulla”armolahja”(esim.Room.6:23)ku-

vataantorjuttavaasuhdettaLeniniin.Puheenideologiaaneivätsopineet

nekäsitteet,jotkaliittyvätraamatulliseenarmonjarauhandiskurssiin.115

Merkki,jokaRaamatuntarinassasuojelikantajaansatalioperiaatteen

edellyttämältä surmalta, muuttui apokalyptisessa mielikuvamaailmassa

vastakohdakseen–merkiksisiitä,kehenväkivaltapitäisikohdistaa.Täl-

112 Toiviainen2005,228–229.

113 Toiviainen2005,238.

114 Totuudensanoja22.

115 SamaantapaanpuhuiprofessoriKustaviGrotenfelt(1918,182):”armolahjaeiolekansalleon-
neksi”.
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laisenaseesiintyymyösHenkipatoneliKössiKaatranromaanissaPunai-

setjavalkoiset.KirjoittajansympatiaonpunaisiinliittyneenHanneksen

puolella.Yllättäen Hannes tapaa taistelussa veljensä, joka luokkapettu-

rinaoliastunutvalkoiseenarmeijaan.Hannessurmaahänet.”Kauhuja

tuskavääristikuolevanjääkärinmuutenkininhottavatpiirteetjaKainin

leimana irvistiverenvärjäämä, lapsuudenaikainenarpi tämänposkes-

sa.”116Kaininleimaosoitti,kukaolirikollisenaansainnutkuoleman.Vel-

jessurmaapaheksuvaRaamatunkertomusolimuuttunutveljessurman

oikeutukseksi.

MannerheiminjaHenkipatonajattelueioleenääkaukanatalioperi-

aatteesta:väkivaltaisetpetturitansaitsevattullakohdelluksiniinkuinhe

ovatkohdelleetoikeamielisiä.Tampereenhyökkäysliikkeenaluksiannet-

tuMannerheiminjulistusontässäsuhteessatäysinyksiselitteinen:mur-

hattujensilvotutruumiitjapoltettujenkylienrauniothuutavatkostoa.

Satokylvöstäjamittamitasta

”Nytjoniitetäänmyrskyä”,totesivatentisetsosialidemokraattisenpuo-

lueenkansanedustajatV.BlomqvistjaO.PiisinenTampereenvaltausliik-

keenaikana.Heolivatirtisanoutuneetvallankumouksestajakirjoittivat

valkoisten levittämässäkirjasessakapinaavastaan.Blomqvistin jaPiisi-

senmielestäpunakaartienaseistamistaoliperusteltuvalheellisinväittein

porvaristonaseistautumisesta.Heidänmukaansapropagandakuitenkin

osoittautuikaksiteräiseksimiekaksi,kunsuuretvenäläisvaruskunnatsuo-

jeluskuntienluulotellunasemahdinpelossaantoivatriisuaitsensäaseista.

Valkoisetsaivatnäinaseitajanekoituvatkapinallistentuhoksi:

Näinkuluiaikaajaasemamuuttui,niinettähe[puoluejohto]huuta-

mastaan‘lahtariaseistautumisesta’ovatnytsaaneettositekemisen.Nyt

joniitetäänmyrskyä.Kaikentodennäköisyydenmukaanonsemyrsky

yltynytniinvoimakkaaksi,etteisenlopputuloksiakaanoleenäävaikea

arvata.Punakaartilaissosialisminkohtaloonmäärätty,sitäeienääku-

kaanvoineauttaa.117

Sodankuvaaminenmyrskyksionhelpostiymmärrettävää,muttamyrs-

kynniittäminenonilmaisunaouto.KysymyksessäonkytkentäHoosean

116 Henkipatto1919,81.

117 Blomqvist&Piisinen1918,8.
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kirjaan:”Hekylvävättuulta,niittävätmyrskyä.”(Hoos.8:7.)Blomqvistja

Piisinenymmärtävätmyrskynvalkoistenvastatoimiksi,joidenlopputu-

losonjoselvä:valkoinenmyrskylakaiseepunaiset.Epäsuorastikirjoitta-

jat tulevat samalla ilmaisseeksi,ettävalkoistensodankäynti (”myrsky”)

on paljon voimakkaampaa ja rajumpaa kuin punaisten (”tuuli”). Syy

myrskynnostamisestaonkuitenkinpunaisilla:heniittävät,mitäkylvi-

vät.IdeologisestiBlomqvistinjaPiisisenraamattukytkennässäonpaljon

samaakuinVarkaudentapahtumiakommentoivassaSuomenvapaussota

kuvissa-teoksenkuvatekstissä.Molemmissapunaisetsaavatkantaakseen

syyntuhostaan.Toisaaltaerokinonolemassa.Suomenvapaussotakuvissa

-teoksessavalkoistenrajutotteetmuodostuivatmoraaliseksiongelmaksi,

jota koetettiin talioperiaatteen avulla häivyttää. Blomqvistin ja Piisisen

tekstissäonvaikeampihavaita,ettäsiinähaluttaisiinpeitellä ja selitellä

joitakinvalkoistenmoraalisestikyseenalaisiatoimia.Kysymysonpikem-

minkin yleisemmästä selityksestä valkoisten sodankäynnille: punaiset

aloittivatsodanjavalkoisetvaintoimivatsenmukaisesti.

Moraalisenpohdinnanaikanäyttäätulleenvastasurmaamisentauot-

tuajasilloinkinHooseankirjatarjosiperusteita.Tampereenseudunkapi-

nahistoriassaK.V.Kaukovaltaarvostelisosialistiensuhtautumistasotaa

edeltäneisiinlevottomuuksiin:”Eikukaankorottanutääntänsäanarkiaa

vastaan, kansalaisrauhan ja isänmaan yhteisen edun puolesta. Sosialis-

titkylvivättuultajaniittivätmyrskyä.”Hänjatkaa,ettätyöväenjohtajien

yllytyksestäseurasikapina,kuolemajavankileirikurjuus.”Kenenpäälle

lankee viattomien veri”, Kaukovalta kysyy raamatullisesti?118 Retorinen

kysymysvierittääpunaistenniskoillesyynkaikestasodanaikanatapahtu-

neestaikäänkuinvalkoistentoimintaolisiolluttäysinpakonsanelemaa.

Esimerkiksivankileirikurjuudestapuhuessaanhäneilainkaanpohdi,pa-

kottikotyöväenjohtajienyllytystodellavalkoisettoteuttamaanvankein-

hoidonniinkuinsetapahtui.Suomenvapaussotakuvissa-teoksentapaan

Kaukovalta häivyttää talioperiaatteen avulla valkoisten moraalisen vas-

tuun. Samalla tavoin hän käyttää kytkentää Hoosean kirjaan toisenkin

kerran.Tällöinhänpuhuusodansaamasta julmasta luonteesta.Lähtö-

kohtana Kaukovallan pohdinnalle on punaisten Kangasalan Suinulassa

tekemäjoukkomurha.119

118 Kaukovalta1921,45.Ilmaisuonselkeänraamatullinen,vaikkasilleeioletäsmällistävastinetta.
Viattomastaverestäonedelläollutpuhe.Verentuleminenjonkunpäälleontuttuilmaussyyl-
lisyydelleesimerkiksi Jeesuksenkärsimyshistoriasta(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

olikostoporvarien töistä, ei sillä, että seoli välttämätön.Tällaisilla

teoillapunakaartialustapitäenkaivoiomaahautaansa,jaseonmitä

suurimmassamäärinvastuussasiitä,ettäsodankäyntitulisäälimättö-

mäksijajulmaksi.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,ettäTampereenseudullajaerityisestiTampereel-

la, joiden tapahtumia Kaukovalta selvittää, punainen terrori oli varsin

lievää.AinoastaanSuinulantapausolirajumpi,jasiitävalkoinenpropa-

gandaottikinkaikenirti.121

Punajohtaja Jukka Rahja käytti sodan jälkeen samaa Hoosean lau-

settakuinhänenvalkoisetvastustajansa,muttauhatentietystivalkoisia.

Rahja muotoili lauseen omintakeisesti viitatessaan valkoisten toimeen-

panemaankurinpalautukseen:”Porvaristo,jokaluulikylväneensätyyntä,

jättäneensäjälkeenhaudanhiljaisuuden–huomaakinedessäänjaaivan

läheisen tulevaisuuden olevan rajuilmaa, myrskyä, joka kykenee kaata-

maan 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”.Sodanväkivaltaeikuitenkaanolluttyy-

neydenvaantuulenkylvämistä.Rahjaennakoimyrskyä,jokakoituuval-

koistentappioksi.

Onyllättävää,ettäkaikkikirjoittajatpuhuvatmyrskystä,vaikkakäy-

tössä olleet raamatunkäännökset puhuivat säännöllisesti tuulispäästä

(KR 1776, käännösehdotus 1859).”Myrsky” tavoittaaaivanhyvin sanan

hpfw%sperusmerkityksen,jostaeiHooseantekstinasiayhteydessäoletar-

vettapoiketa.123Mahdollisestituulispääonmuuttunutmyrskyksijokir-

120 Kaukovalta1921,89.

121 Hoppu2008,60–61.

122 Suomentyöväenvallankumous1918145

123 Sananmerkityksestä:Beyse1986.RuotsalainenKR1703:”oväder”;KR1917:”storm”.
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kollisessaselitysperinteessä jasitäkautta”myrsky”ontarttunutkieleen

raamattupohjaisenasananlaskuna.SananlaskuunviittaajoKaukovallan

käyttämäyleistävämuoto:”Joka tuultakylvää, semyrskyäniittää.” Itse

asiassasuomalaistenraamatunkäännöstenmukaan lauseon joRaama-

tussasananlasku,jotaHooseankirjassaonkäytettykirjanomiintarkoi-

tusperiin.Tämätuleenäkyviin,kunkohtaluetaanasiayhteydessään:

Israelasettaaitselleenkuninkaitavastoinminuntahtoani.Sevalitsee

virkamiehiäkysymättäneuvoaminulta.Hopeastaanjakullastaanse

tekee itselleen jumalankuvia omaksi tuhokseen. Hylkää sonnisi, Sa-

maria!Minunvihanileimuaasinuavastaan.Etkösinäjovihdoinkin

perkaa pois tuollaista saastaa! Israelissa tuo sonni on valmistettu,

seppäsenontehnyt,eiseoleJumala.Pirstaleiksi lyödäänSamarian

sonni!Hekylvävättuulta,niittävätmyrskyä.Maastaeinouseversoja,

kylvöstäeikypsyviljaa.Josmaajotaintuottaakin,vieraatsyövätkai-

kensuihinsa.Israelonnielty!Seonkansojenjoukossakuinastia,jolla

kukaanei teemitään. IsraelonkäynytyhtenäänAssyriassa,villiaasi

kulkeeomiateitään.Efraimostaaitselleenrakastajia.Vaikkaefraimi-

laisethierovatkauppojavieraidenvaltojenkanssa,minäkeräänyh-

teennämäkaikki.KaikkihejoutuvatAssyriankuninkaansorronalle

jahupenevatvähiin.(Hoos.8:4–10.)

Tekstieiole syntynytyhdelläkertaa,vaansiinäoneri ikäisiäkerrostu-

mia.124Lopullisessamuodossaantekstiedellyttää,ettätuulenkylväminen

ja myrskyn niittäminen liittyvät epäjumalanpalvelukseen. Sonnikuva

viittaakanaanilaiseenuskontoon,jonkavastainenpolemiikkitunnetaan

parhaitenkultaisensonnin(aiemmissakäännöksissävasikan)tekemistä

kuvaavastakertomuksesta(2.Moos.32).125Tuulenkylväminentarkoittaisi

siisepäjumalanpalvelusta, jostaniitetäänmyrskynäJumalanrangaistus.

Kyseessäolisisiisperinerikoinenkolmikerroksinenmetaforinenraken-

ne.Lauselmanalkupuolella(kylvettävä)siemen,tuulijaepäjumalanpal-

velus muodostavat metaforan eri kerrokset ja lauselman loppupuolella

(niitettävä)sato,myrskyjarangaistus.

Erikoinenmetaforinenrakenneonherättänytepäilyjä,ettäkokolau-

selmaolisitulkittuväärin.Itseasiassalokatiivinenhtfpfw%s(”myrskyyn”)

124 Kaiser1994,108–112.

125 SonninkuvastaosanakanaanilaistauskontoajasenvastaistapolemiikkiaRaamatussa:Hout-
man2000,620–627.



 Talioperiaatevalkoisessajapunaisessakirjallisuudessa 159

onluontevastitulkittavissaniin,etteimyrskyoleniittämisenkohde.126Li-

säksilauseestavoipuuttuaprepositioita,jotkaonlisättäväajatuksellisesti.

Tällöintekstivoitaisiinymmärtääesimerkiksi:”hekylvävättuuleen,mut-

taniittävätmyrskyyn.”Ajatuksenaonkylvötapa,jossasiemenetheitettiin

ilmaanniin,ettätuulilevittinetasaisestipellolle.Epäjumalanpalveluksen

takia Jumalakuitenkin rankaiseekansaamyrskyllä, joka tuhoaa sadon.

Tällainen tulkintaolisinykyisessäasiayhteydessään täysinymmärrettä-

vä.127

Vaikkakäännöksiinomaksuttutulkintaolisikinväärä,eiselopultaole

johtanutsisällissotaakommentoineitatulkitsijoitaerityisemminharhaan.

Heovathyödyntäneettalioperiaatetta,jokalausumassajokatapauksessa

on:väärästätoiminnastaseuraarangaistus.Täysintoinenseikkaonse,et-

tälausumaonymmärrettyjuurinäinyleisessämuodossa.Tulkitsijoitaei

kiinnosta,ettäsevaroittaaepäjumalanpalveluksesta.Raamatunläpikäyvä

talioperiaateonsanelluttulkinnanohiyksittäisenraamatunjakeenasia-

yhteyden. Hoosean tekstistä luotua yleistävää tulkintaa on epäilemättä

edistänytse,ettäPaavaliesittäätalioperiaatteenkylvämiseenjaniittämi-

seenliittyvällälauselmalla”Mitäihminenkylvää,sitähänmyösniittää”

(Gal. 6:7). Piispa Collianderin mielestä tämä Paavalin jae osoittaa, että

kapinavankienarmahtaminenonJumalantahdonvastaista.Käsiteltyään

muutamia armahdusta vastustavia yleisiä näkökohtia, hän siirtyy raa-

mattuperusteluun:

MuttaennenkaikkeasellainenamnestiiaonsuorastaanJumalanvan-

hurskasta tahtoa ja järjestystävastaanrikkomista ja senpolkemista.

SilläJumalasanoo,ettämitäihminenkylvääsitähänenmyöskintäy-

tyyniittää (Gal.6:7).Katuvaiselle syntiselleHänkyllä 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:”Hekylvivät,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,jonkaturmelemistatähkis-
tä(vrt.1Moos.41:6,7,23–24,27LXX)eijääkylvettävää.HeprealaisentekstinmyrskyonSeptu-
agintassatuhotailoppu,sananmukaisestikatastrofi.Mahdollisestikääntäjäonymmärtänyt
sanan”myrsky”(hpfw%s)sanaksi”loppu”(PwOs).

128 Colliander1922,86.
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lisiarangaistuksiaei tällätavoinvoidakumota.Armahduspolitiikkaon

tästänäkökulmastaregimenttiensekoittumista:esivaltaarmahtaavaikka

armahtaminen– joskaanei tietysti sananoikeudellisessamerkityksessä

– kuuluisi kirkolle. Piispan mielestä esivallan olisi jämäkästi pysyttävä

talioperiaatteentakana.Collianderjatkaaraamattuperusteluaanvoimak-

kaimmallamahdollisellaesimerkillä,Luukkaankuvaamallakeskustelulla,

jonka Jeesus ja ryöväritkävivät ristillä (Luuk.23:39–43).Toinenryövä-

rikatsookärsivänsäoikeudenmukaan,katuujapelastuu.Toinen”vain

pyytää’amnestiiaa’elivapautustaajallisestarangaistuksestapäästäkseen

estämättä jatkamaanentistärosvoelämäänsä”.Piispakatsoo,ettäkerto-

mus kahdesta ryöväristä vahvistaa sen, että punavankien armahdukset

ovatJumalantahdonvastaisia.129Rikoksessajasenrankaisemisessapitäisi

toistuakylvämisenjaniittämisenkohtalonyhteys.

CollianderinmielessäPaavalintalioperiaateolioikeusperiaate,jotavoi

synnillisestiollamyösnoudattamatta.Tähäntulkintaanjohtaaepäilemät-

täse,ettäColliander–jakeisiin1.Moos.9:5–6viitaten–näkeetalioperi-

aatteenJumalanpysyvänäoikeusperiaatteena.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,kuinkalaukaukset jahuudotvaikenevatjavoittajatpalaavat

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,ettätarkoi-

tuksenaeiollutkaanvain langettaatuomiotapunaisille.Onselvää,että

runoilijallaeiolenäistäedelleenkäänmitäänhyvääsanottavaa;vainajat

maantienojassaovatkonnankäsienlahtaamia.Seurauksenaonverivelka:

vainajathuutavatkostoakuinJohanneksenilmestyksenmarttyyrit(Ilm.

6:9–10).Verivelka-ajattelunilmentämätalioperiaateeikuitenkaanesiin-

nyoikeudenmukaisenarangaistuksenapahantekijöille,vaanpikemmin-

kintraagisenajapainostavanakohtalonakokoSuomelle.Surmatekojen

kylvötuottaavääjäämättömänäsatonakatkeriatekoja,ajatuksiajasano-

ja,sanallasanoenvihaa.Pahinta–runonnimihänon”Detvärsta”–eivät

olleetkaansurmateotvaanrakkaudenmurhaaminen.Samaajatus tois-

tuu 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 il-

mi,että juuri ihmistenvälinenkatkeruusestäätoiminnan.Romaanissa

talioperiaatettaeikyseenalaisteta,muttasenseurauksettuntuvattoivot-

tomilta.TalioperiaateonmyösHemmerinrunossa,silläkertaakylvönja

korjuunkuvankautta.

Hemmerinrunonsanat”Såskörda,Finland,alltvaddusått”muistut-

tavatlähinnäPaavalinlauselmaakylvöstäjasadosta,joskinperiaatteessa

takanavoisiollamyössamaateemaasoveltaviaVanhantestamentinkoh-

tia(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 ruotsinkie-

lisissäraamatunkäännöksissä.133Kaikkiedellämainitutraamatunkohdat

ilmentäväteräänlaistavääjäämättömyyttä,jokatuleeesiinmyösHemme-

rillä.Hänkatsoovihanolevanvääjäämätönsatopunaistensuorittamasta

surmankylvämisestä.

Raamatussakylvönjasadonvälisestäsuhteestapuhutaanvaroittavas-

samielessä:onkatsottava,mitäkylvää,silläseurauksenaonkullekinhä-

nenitsesuorittamansakylvönmukainensato.Tarkoituseisuinkaanole

sanoa,ettätoistenteot(kylvö)pakottavattoisenihmisenvääjäämättäjoi-

hinkinkielteisiintekoihin(sato).TämänäkyyselvimminPaavalilla,joka

esittää talioperiaatteen lähinnävaroittaakseenpahasta jakehottaakseen

hyvään:”Jokakylvää siemenen itsekkyydenpeltoon,korjaa siitä satona

tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikui-

senelämän.Meidäneipidäväsyä tekemäänhyvää, sillä josemmehel-

litä, saamme aikanaan korjata sadon.” (Gal. 6:8–9.)”Itsekkyys” eli liha

(sa/rc) jaHenkimuodostavatPaavalillakeskeisenvastakohdan, jotaei

pidäsekoittaadualistiseenruumis-henki-antropologiaan.LihajaHenki

vaikuttavatkristityssä,muttakristittypystyymäärittelemäänsuhteensa

niihin,jokoantamaanperiksilihalletaielämäänHengenmukaan.Kyse

onmoraalisestajateologisestavastakohtaisuudesta,jokailmeneemuun

muassaerilaisinatekoina.134PaavaliluetteleelihanjaHengentekojahie-

manennenkylvöäjasatoakäsitteleväälauselmaa(Gal.5:19–26).Lihante-

kojenluettelossaeiHemmerinkäsittelemäkostonhimotuleesiin,mutta

luettelossaesiintyvänvihamielisyyden,riitaisuudenjakiihkoilunjälkeen

sesijoittuusujuvastiPaavalinmainitseman”muutasellaista”-kategorian

alle(Gal5:21).

Paavalisiispyrkiinimenomaanvaroittamaanlihanteoista.Tässämie-

lessähänesittäämyöslauselmankylvöstäjasadosta:jokaisenonmietit-

tävä,mitäkylvää.Tarkoituksenaeisuinkaanolesanoa,ettäsyyllisyyden

omista lihan teoista voisi panna vastustajien niskaan. Tässä suhteessa

HemmerpoikkeaaPaavalista.VaikkaHemmernäkeekinkostonkieltei-

senä–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

Paavalinjasamanlaistenvanhatestamentillistenraamatunkohtienilmai-

semaanvääjäämättömäänsyy-seuraus-suhteeseen,muttaesittääsentoi-

sessatarkoituksessa.Toinenasia,jossaHemmerselvästipoikkeaaPaava-

lista,onjälkimmäisenapokalyptinennäkökulma.Paavalillakysymyson

ikuisestaelämästä tai tuhosta.135”Sena tider” tarkoittaneevainsitä,että

surmatekojenvaikutusjatkuupitkään.Hemmeronlähempänävastaavia

Vanhan testamentin kohtia, joissa kylvön ja sadon kielikuva ei esiinny

apokalyptisessa kehyksessä. Tällä perusteella ei kuitenkaan ole tarpeen

ajatella,ettähänensanansaheijastaisivatjuuriVanhaatestamenttia.Sa-

nastollisestihanrunoonlähempänäPaavalinsanoja.Selvintäonolettaa,

ettäkuvaakylvöstäjasadostaonkäytettyitsenäisenäraamattupohjaisena

sananlaskuna,jokaelääomaaelämäänsä.

Apokalyptinen näkökulma tulee esiin punaisilla kirjoittajilla, jotka

ovatkytkeneet senmyösPaavalinsanoihin.Mielenkiintoistakyllä, lau-

sumakylvöstäjasadostaesiintyymyönteisenävastinparinatoiselleraa-

matulliselletalioperiaatteenilmaukselle.Kapinallisiinkuuluneenkirjai-

lijaAllanWalleniuksenmukaan”silmäsilmästäjahammashampaasta”

-periaateolisodanaikanavieraspunaisille,toisinkuinporvaristonkes-

kuudessa. Hän kommentoi ironisesti, että valkoiset eivät puhu kostos-

ta (”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 talio-

periaatteen valkoisten suorittaman rankaisun ideologisena oikeutukse-

na – eikä hän ollut tässä yksin. Saman havainnon Söderhjelmin näke-

myksistäesittiTeologisessaaikakauskirjassaCh.E.Boldt:”Silmäsilmästä,

hammashampaasta–eikötämäolehyvitystä(vedergällning)senanka-

rassayksinkertaisuudessaan.”137Tämätulkintahyvityksestäeiollutaivan

tuulestatemmattu.Svenskatidningenolivähänaiemmintodellavaatinut

punaisiltahyvitystä(vedergällning),jonkasisällöksimääriteltiinraama-

tullisesti ”silmä silmästä ja hammas hampaasta”.138 Tämän raamatun-

kohdan käyttö myönteisessä valossa on varsin poikkeuksellista, vaikka

talioperiaatettamuutensaatetaankinsuosia.Syynäkohdanvälttelyynon

epäilemättäJeesuksenkielteisessäarviossa(Matt.5:38–39),jonkamyötä

135 Jewett1971,105;Betz1979,307.

136 Wallenius1918,10,28,33;”Vedergällning”SvenskaTidningen6.5.1918

137 Boldt1919,12.

138 ”Uppgörelsen”Svenskatidningen23.4.1918.
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setuntuuilmentävänennenkaikkeakovuutta,armottomuuttajarakkau-

dettomuutta.AarnoKarimotiivistisiihenmielihyväntunteenvihollisen

kaatuneista–mihinkäänhyvitykseen,kostoontairankaisemiseenhänei

lainkaanviittaa.139Onkinsilmiinpistävää,ettäBoldt joutuumuistutta-

maan,että”silmäsilmästä,hammashampaasta”ilmaiseetalioperiaatteen

mukaista hyvittämistä. Raamatunkohta on Jeesuksen vaikutuksesta la-

tautunutniinkielteisesti,etteisiitäollutkunnonperusteeksirankaisulle

kuin korkeintaan kiivaimmissa puheenvuoroissa.Wallenius epäilee, et-

tä talioperiaatteen soveltaminen johtaa myös rangaistujen keskuudessa

haluunnoudattaasitä.Muttaraamatunkohtaonnytsellainen, jollaon

myönteisempi kaiku:”Heidän keskuudessaan raivo perii oikeutensa ja

silloinporvaristoleikkaa,mitäseonkylvänyt(dåskördardeborgerliga,

vaddesått).”140Napakkakaksiosainensanamuoto,jossaeimääritelläkyl-

vönsisältöä,muistuttaalähinnäPaavalintekstiä(Gal.6:7).

Marxilaisen historianäkemyksen mukaisesti Wallenius piti vallan-

kumouksen tappiota vain väliaikaisena. Tämä historianäkemys sanelee

myössen,mitenWalleniustulkitseePaavalinlauselman.ToisinkuinCol-

lianderilla, kysymys ei ole elämässä toteutettavasta oikeusperiaatteesta

vaan tulevaisuudessa vääjäämättä toteutuvasta vallankumouksellisesta

tuomiosta. Kerran koittaa hetki (”då”), jolloin valkoiset saavat niittää

kylvönsätulokset.Samatulevantuomionjatalioperiaatteenyhdistelmä

näkyymyös,kunWalleniuskommentoiärtyneestisenaattoriHeikkiRen-

vallinpuheita siitä,mitenhyväoli,kunvapausvoitiinhankkiaverellä.

Walleniuksenmielestämoinennäkemysloukkasisekävalkoisiaettäpu-

naisia 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,kunvallankumousalkaauudes-

taan.Vallankumouksenväliaikaiseen tappioonuskoomyösHenkipatto

runossaan”Huonostihaudattuja”.Runonmukaanmuutoskoittaajopian

–aitoamarxilais-apokalyptistalähiodotusta.Haudoillakulkeepunakum-

mitus, joka nostaa haudatut, vapauttaa vangitut ja hakee piilopirteiltä

vahvistustajoukkoon.Sittenpunakummitustäyttäähaudatuudestaan:

139 Karimo1919,116.

140 Wallenius1918,37.

141 Wallenius1918,25–26.Verentuleminen”päänpäälle”onalkujaanvanhatestamentillinenil-
maus(esim.Joos.2:19,1.Kun2:32–33,Hes.33:4)
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Jamurhamiehillätäyttäätaas

jokahaudan,jost’uhrinsenostaa.

Vajapaikkaanoikearikollinen,

satokylvöstäniittäänyttyönäonsen,

punakummituskunkovakostaa.142

Walleniuspahoittelivalkoistentulevaakohtaloa–kentiesvainmuodol-

lisesti,silläpianhänalkoikirjoituksissaanvaatiakoviaotteita.143Henki-

pattosensijaanjulistaakostoatäysinavoimesti.Sinänsäkostonmoraali-

nenperustelueipoikkeasiitä,mitäWalleniusesitti:valkoistentoiminta

selittääheidäntulevanosansapunaistenkäsissä.Tämänäkyyraamattu-

kytkennässäkin.Tyhjentyneeseenhautaan(”vajapaikkaan”)joutuuoikea

rikollinen,jokanäinsaaniittää,mitäonkylvänyt.NiinkuinHemmeril-

läkin,vastuuomistateoistalankeaavastapuolenkontolle.

ErotmarxilaiseneskatologianjaPaavalineskatologianvälilläovatsel-

viä eivätkäWallenius ja Henkipatto varmaankaan tuoneet eskatologis-

ta painotusta sen vuoksi, että sellainen löytyi juuri kyseisestä Paavalin

tekstikohdasta.Koskamarxilainenhistoriakäsitysolikuitenkinpaljossa

velkaa juutalais-kristilliselleapokalyptiikalle,eiWalleniuksen jaHenki-

patoneskatologinenpainotustäysinsattumaltamuistutaPaavalia.Erityi-

senselväätämäonHenkipatonkohdalla,jokapuhuujopasiitä,kuinka

punakummitusnostaavainajat.Vaikkakyseessäonpuhtaastirunollinen

kuvavallankumouksesta,seosoittaa,ettärunoilijaontunnistanutmar-

xilaisessajakristillisessäeskatologiassajotainanalogista.

Kutennähtiin,Colliander, jolleapokalyptisetvisiotovatmuutenlä-

heisiä,yllättäensoveltaaPaavalinsanojatäysinmaalliseenoikeudenkäyt-

töön.Talioperiaatteestahän–syntienanteeksiannonnimissä–poikkeaa

pelastuskysymyksessä,vaikkaPaavalinimenomaanpuhuuiankaikkises-

ta pelastuksesta eikä lainkaan puutu maalliseen oikeuteen ennen eska-

tologistatuomiota.Jopaitse lauselmanilmaisemavääjäämättömyysjää

Collianderintulkinnassasivuunjasiitätuleeeettinenohje,jotavoiolla

synnillisestinoudattamatta.HänkinnäyttääsiiskäyttävänPaavalinsano-

jaikäänkuinirrallisenasananlaskunajanäyttääottavanHemmeriä,Wal-

leniusta ja Henkipattoa suurempia tulkinnallisia vapauksia. Näin siitä

huolimatta,ettähänonainoa,jokaavoimestituolähteensäesiinraamat-

tuviitteellä jaantaa siten sanoilleen jumalallisenauktoriteetin.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 Jee-

suksenlauselmaVuorisaarnasta:”niinkuintemittaatte,niintullaanteille

mittaamaan”(Matt.7:1).Kutenmiekkalauselmaakäsiteltäessätodettiin,

sitäeioleesitettymaallistaoikeudenkäyttöä säätelevänäoikeusperiaat-

teena.Kyseessäonviittauseskatologiseentuomioontaielämässäyleisesti

toteutuvaan todellisuuteen. Jälkimmäisessä mielessä sen esittääArviA.

SeppäläkirjassaanPunaisenTampereenkukistuminen(1919):

 –Mitäteluulisittelahtarienmeilletekevän,josnepääsisivätvoitol-

le?tiedusteleepuheenjohtaja.

 Esatuntuumiettivänvastaustajaoikeudenjäsentenjännittynytää-

nettömyysosoittaaselvemminkuinsanat,ettätämäkysymysonheille

tärkeämpikuinhetahtovatitselleenkääntunnustaa.Ilmeisestinämä

mieheteivätenääitsekäänuskoasiaansajasenonnistumiseenjatässä

kysymyksessäsoijonkinlaistasalattuaepätoivoa.

 ViimeinkatkaiseeEsapainostavanäänettömyyden.

 – Jaa, sitä ei ole helppo sanoa. Mutta täällä maailmassa vallitsee

yleensäsellainensääntö,ettäsillämitallakuintemittaattepitäämyös

teillemitattaman...144

Päähenkilöonmuodollisestikapinallistentuomittavana,muttahänpää-

seekin lausumaan tuomion. Se tulee suoraan JeesuksenVuorisaarnasta

vanhankäännöksen(KR1776)juhlavaasanamuotoamukaillen.Kuvaus

oikeudenistunnosta päättyy tähän ja kolme pistettä jättää taivaallisen

tuomionkaikumaanpahaenteisesti.Taustallaolevaajatusonsamakuin

se,mitäSuomenvapaussotakuvissavälittimiekkalauselmalla:valkoisten

kurinpalautusseuraamaailmassaolevankohtalonomaisensäännönmu-

kaisestipunaistenkapinaa.Vastuuvalkoistenteoistaonlopultapunaisil-

la,jotkaovatteoillaanpanneettämänprosessinliikkeelle.

PahaenteisenämittalauselmanesittäämyösKaarloCastrén,jokaker-

too tapahtumista Mäntyharjulla. Punaisten laskuun taistellut lättiläis-

joukkoluovuttisaamansavangitpunaisille,jotkavälittömästisurmasivat

nämä.Lättiläistenjohtajanmukaansurmatjärkyttiväthänenmiehiään,

mihinCastrénontietävinäänsyyn:”Kentiesheajattelivat,ettäheillekin

144 Seppälä1919,32–33.
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mahdollisestitullaanmittaamaansamallamitalla.”145Mitätahansalätti-

läisetajattelivatkaan,onmahdollista,ettätapahtumattodellaruokkivat

talioperiaatettavalkoistenmielissä.Kutenaiemminontodettu,Mänty-

harjun silvotut ruumiit saattoivat vaikuttaa Mannerheimin kovasanai-

seenjulistukseenTampereenhyökkäysliikkeenalussa.146

Edelläesitetytlukuisatesimerkitosoittavat,ettäsuhtautuminentalio-

periaateenkäyttöönonyleisestiottaenmyönteistätaisenähdäänjonkin-

laisenavalitettavanavääjäämättömyytenä.JuhaniAhoeikuitenkaanhy-

väksynyttalioperiaatteenmukaistarankaisemista japitisenvälttämistä

täysinmahdollisena.Sodanalussahäntosintotesi:”Vertaonvuotanutja

verihuutaakostoa.”147Muttasodanpäättyessäolitoinenääni:”Nykyisestä

punaisestasorrostakärsiviäuhkaasiitävapautuneinavaararuvetamit-

taamaansamallamitalla,milläheillemitattiin”.148Ahoesittäämittalau-

selmanhylättävänäoikeusperiaatteena,jonkavarjollavastatoimiaeisaa

perustella.Kutenaiemminontodettu,Vuorisaarnassalauselmaeiesiinny

tällaisena oikeusperiaatteena. Ahon muunnelma seuraa kuitenkin sitä,

mitäJeesusVuorisaarnassasanootalioperiaatteestaoikeudenmukaisuu-

denlähteenä:”silmäsilmästäjahammashampaasta”onhylättäväämo-

raalia(Matt.5:38).

Ahoeikuitenkaanväitä,ettärankaisemisestapitäisiluopua:”Kaivit-

saakintarvitaan,javitsankäyttäjätyhdessävitsaustenkanssakyllätulevat

tekemääntehtävänsä,jatehköötnesen.Muttaopetus,neuvonta,kasva-

tus,valistustyöseuratkoonkuristusta.”149Talioperiaatteenvastustaminen

näyttäisikinolevanniinsanotunretributiivisenrangaistusteorianvastus-

tamista.Tässäteoriassaajatellaan,ettärikositsessäänvaatiirangaistusta.

Aholleretributiivinenteoriaonvaintuomittavaakostomoraalia jahän

tarjoaatilallereformististateoriaa.Senmukaanrangaistuksellaonkas-

vattavamerkitys.150Vitsapuheetkapinallistenrankaisunyhteydessäovat

tietystimetaforisiajataustallakummitteleekinSananlaskujenkasvatus-

periaate:”Jokavitsaasäästää,sevihaalastaan.”(Sananl.13:24.)Ahonäkee

siisväkivallankäytölläpositiivisenmerkityksen,joskaaneisellaisistasyis-

tä,joitatalioperiaatehänenmielestäänilmentää.

145 Castrén1926,98–99.LättiläistenosallistumisestaMäntyharjunrintamalla:Westerlund2004a.

146 TalioperiaateonCastréninkirjassamyöskantavamoraalinenteema,jotailmentäämahdolli-
nenkytkentäJeesuksenmiekkalausumaan(Huttunen2008,234).

147 Aho1961,83(1.2.1918).

148 Taistelunjälkeen,10.

149 Taistelunjälkeen12.

150 Rangaistusteorioista:Kirjavainen1995,139–157.
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Talioperiaatejapasifismi

Ahonajattelun takanaon jonkinlainenvastenmielisyysväkivaltaakoh-

taan,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.Valkoisiahänarvosteleemuunmuassata-

lioperiaatteenuhmaamisesta:

Värvättiin sotilaita joka puolella, kaupungin kaduilla, puistoissa,

kodeissa jopakirkossakin, jossaainaennenolisaarnattu,että:”joka

miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu”. Nyt ”unohdettiin” uuden

testamentinrauhaarakastavajumalajamentiinjalainattiinjuutalais-

tenvanhantestamentinjulmajaankarasotiarakastavajumala.151



Talioperiaateon selvästi tulkittuyksinkertaisestikieltona tarttuamiek-

kaan. Kirjoittaja todisteli miekkalausumalla, että kirkko toimi vastoin

pasifististaoppiaan.Muttahänvaatiinytkirkoltajotain,mikäeivelvoi-

tapunaisia:kokoartikkelintarkoitushanonoikeuttaapunaistentoimet

itsepuolustuksena. Herää kysymys, onko itsepuolustus jonkinlainen

poikkeus,jossamiekkaansaakintarttua?Tämäonyksitulkintalinja,jo-

tavalkoisellapuolellaAarnoKarimokäyttipasifististatulkintaavastaan.

KarimonkirjassaKarjalannousu1918miekkalauselmatuleeesiinjoesi-

näytöksessä,jokasijoittuumarraskuulle1917.Tarinassapohdiskellaansi-

tä,mitäontulossa:

–Tappelu!

–Niin,kaipasiitälopuksisetulee,myönsilautamiesykskantaan.

–Kenmiekkaantarttuu,semiekkaanhukkuu,puhuiemäntä,juma-

linenmuija.

–Onniinkin,myönsilautamies,–muttaontoisinkin.Kenmiekkaan

tarttuu lähimmäistään sortaakseen, se saattaa hukkua, ken itseään

puolustaakseen,häneneipitäisihukkua.TätäymmärränSanassatä-

mänlauseentarkoittavan.152

151 Porvoontyöväentiedottaja3.4.1918(”SotaPorvoosta”).

152 Karimo1937,13.
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Karimopohjustaakeskustelullakertomustasuojeluskuntienmuodostu-

misesta.Kysymysonsiitäuskonnollisestajamoraalisestaperustasta,jon-

kavarassasuojeluskunnattoimivat.”Jumalinenmuija”esittääJeesuksen

sanoillapasifistisenepäilynkaikkeaaseellistatoimintaakohtaan.Vaikka

keskusteluonkinfiktiivinen,seonkirjoittajalleideologisestitärkeä.Jee-

suksen miekkalausumaan nojaava pasifismi ei nimittäin ollut pelkkää

fiktiotajaKarimopititärkeänävälienselvittelyäsenkanssa.

Tietoja tosielämän pasifistisesta tulkinnasta on ainakin Suursaares-

ta.Helmikuun lopussa1918 saarenasukkaat joutuivatottamaankantaa

punaisen kansanvaltuuskunnan lähettämiin kirjelmiin. Kyse oli ennen

kaikkeaelintarvikkeista,joidentuontisaattaisivaikeutua,joskansanval-

tuuskunnan kanssa ei suostuta yhteistyöhön. Kun asiasta keskusteltiin

kuntakokouksessa,mielipiteet jakautuivat ja joukkoonmahtuiyksipa-

sifistinenkinkanta:”Kolmaspuhujaehdotti,ettäeiryhdytämihinkään

vastarintaan, koska hänen mielestään suursaarelaiset eivät kuulu kum-

mallekaanpuolelle, vaanheelelevät ’luonnonantimista’. Ja jokamiek-

kaan tarttuu, se miekkaan hukkuu.”153 Kannanotto edusti maailmasta

vetäytyvääpasifismia,jonkakäytännöllisenäperusteenaoliväitesaaren

omavaraisuudestajaperiaatteellisenaperusteenaJeesuksenmiekkalausu-

ma.Kaikuikotakanamyöskieltotehdäpahallevastarintaa(Matt.5:39)?

Kokouseireagoinutpuheenvuoroonmitenkäänjasyykinonselvä.Saa-

relaisetolivatjoperustaneetkaartinsuojatakseenitseäänulkopuolisilta

javainkaartinväristäolinyterimielisyyttä.Kaartitouhuihineipasifis-

mitietenkäänsopinut,muttaRaamatunsanantorjuminenkaaneioikein

käynyt päinsä. Luultavasti osallistujat eivät rohjenneet kyseenalaistaa

Raamatun arvovaltaa ja kiusallisesta tilanteesta päästiin jättämällä pu-

heenvuorohuomiotta.154

Karimokaan ei kyseenalaista Raamatun auktoriteettia. Hän ei esi-

merkiksi 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 pi-
tivät parempana jumalanpalveluksena sotia”totuuden ja oikeuden puolesta Herran avulla
senisänmaanpuolustukseksi,jonkaJumalaonmeilleantanut.”EiköStenijillä,jonkatyyliin
uskonnollinenpohdiskelukuuluu,ollutpasifistienraamattuperusteluihinvastausta?
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haiskahtaisiturhanpaljonsosialistiseltauskontokritiikiltä.155Niinpäryh-

dytään tulkinnalliseen keskusteluun. Karimo panee lautamiehen vas-

taamaan pasifistiseen tulkintaan rajoittamalla miekkalausuman sovel-

lutusalaa: miekkaan hukkuminen ei uhkaa sitä, joka tarttuu miekkaan

itsepuolustustarkoituksessa.156Sodankäynninoikeutusjohdetaansiisyk-

silönitsepuolustusoikeudesta.Evankeliuminvalossatämäonkuitenkin

varsinepäonnistunutveto.Pasifistiepäilemättätunsisen,mitäJeesussa-

noiasiastaVuorisaarnassa:”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,mitenarkielämässäkohdattavaanväkivaltaanjapakottamiseentuli-

sisuhtautua.158Karimolletämäkinonhuonouutinen.Hänhänlaskisuo-

jeluskuntatoiminnanmoraalisenperustanjuuriyksilönitsepuolustusoi-

keudelle–jotaJeesuksensanoillaeivoioikeuttaa.159

155 Vrt.Kansanvaltuuskunnanopetusasiainosastonkiertokirje3.2.1918:”Uudessakoulussalakkaa
uskonnonnimessäharjoitettuMooseksenaikuistenkäsitystenjaharhaluulojenopettaminen
ehdottominatotuuksina.”(Rinta-Tassi1986,199.)

156 Vrt.kansanedustajaArtturiVirkkusen (kok.)puheenvuorokeskustelussa, jokakäytiinval-
tiollisten 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)kommentoiVuorisaarnassaolevia antiteesejä seuraavasti:”The
message found in these antitheses, if carried out, would make it virtually impossible for
Christianstosupportwarortoparticipateinmostformsofviolence,howeverbroadlyde-
fined.”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,ettäsekäedelläettäjäljempänäpuhutaanarkipäiväisis-
täristiriidoista janiistä selviämisestä.Edelläonpuhuttu lyönnistäposkelle jaomaisuuden
ulosmittaamisesta.Jäljempänäpuhutaanrahanlainaamisesta.Näidenyksittäisohjeidentaus-
tallaonselvästiväkivallattomuudenyleisperiaate(Luz1985,295),muttasenäyttääliittyvän
yksittäistenihmistenkeskinäisiinsuhteisiin.VanhassatestamentissaÄlätapa-käskyeikiellä
tappamistasodassataikuolemanrangaistuksentäytäntöönpanoa(Veijola1988,168–170)ei-
käVuorisaarnakaanlavennasoveltamisalaanäihinvaanherjaaviinpuheisiin(Matt.5:21–26).
Erotteluyksityishenkilöllejayhteiskunnanedustajallesallittujenkeinojenvälilläonsiisjol-
laintapaaolemassajoRaamatussa,jamyöhempiregimenttioppieksplikoijakehittisitä.

159 JosVuorisaarnanyksilöetiikastajohdetaanjotainperiaatteitasodankäynninsuhteen,onWin-
dischin (1929, 150–151) tapaan luontevampaa nähdäVuorisaarna velvoitteena pyrkiä, jos ei
suoranaiseenpasifismiinniinainakinsodanehkäisemiseen.Toisinkuinmonettäyttäpasifis-
miapuoltavattulkitsijat,WindischhuomioiVuorisaarnassaolevaneronyksilö-jayhteiskun-
taetiikanvälillä.
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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 ta-

rinassaepäilemättäesiintyy.Taustallahäälyyajatuslaillisestaesivallasta,

mikätuleekinsuoraanesiintarinanjatkossa.Miekkalausumantulkinnan

jälkeenlautamiesryhtyyvärikkäästikuvailemaankaikkeaepäjärjestystä,

jotaseudullaonesiintynyt.”Esivallallaeiolemitäänvoimaaeikäsikäli

sanomistakaan”,lautamieshuokaisee.Lukijaymmärtäänyt,ettäitsepuo-

lustusonlaillisenesivallanpuolustamistajatätäkauttaseliukuuesival-

lanmiekankäytöksi.NäinPaavalipelastaasen,mitäJeesusnäyttäisiky-

seenalaistavan.

IlmariKiantovalitsikokolaillatoisenlinjankuinKarimo.Kiantoei

kyseenalaistasitä,etteikömiekkalausumaedustaisipasifismia,muttapi-

tääJeesuksensanaayksinkertaisestitodellisuudellevieraana.Kiannonal-

terego,toimittajaAarniSuursalolausuusankarihautajaisissa:

Kristuksenoppikielsitappamisen–molemmiltapuolilta.Evankeliumi

olirakkaudenoppi,JeesusGalilealainen–semestari, jotatämänkin

paikkakunnan kirkko sanoi palvelevansa – oli selvästi kieltänyt vel-

jesverenvuodatuksen: jokamiekkaantarttuu,semiekkaanhukkuu!

Mutta–jatkoipuhujavakuuttavasti–kaikkinaaikoina,kaikissakan-

soissaonisänmaallisensodansyttyessätäytynytikäänkuinunohtaa,

mitäevankeliumissakielletään.Janiinseonkin,rakkaatsanankuuli-

jat,ettäihannoimammeMestarinoppieikäytännössäkelpaa–isän-

maaonsodantullenkorkeinuskontokaikillakansoillajaniinseon

tälläkertaaSuomenkinkansalla.Mitämesiitähäpeämmetunnustaa

–seonyksinkertaisestiniineikätoisin.160

Silmiinpistävääonse,ettäKiantotulkitseemiekkalausumanväkivallan

käyttöäkoskevanakieltona.Muodollisestihankysymysontoteamuksesta,

eikiellosta.Kiannontulkintaselittyykuitenkinmiekkalausumanasiayh-

teydestä,jossaJeesuskehottaaopetuslastaanlaittamaanmiekkansatup-

peen.TämäkäskyontaasymmärrettypasifistisenVuorisaarna-tulkinnan

valossa,jokakieltääkaikenväkivallankäytön.Näintulkituntalioperiaat-

teenKiantokuitenkinhylkääjatuleesamallakiistäneeksiJeesuksensano-

160 Kianto1928,224.
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jenarvovallan.Ratkaisuvoivaikuttaaradikaalilta,muttatosiasiassahän

tuleevainlausuneeksisendilemman,johonkristitytovatkauttaaikojen

törmänneet:mitenedistäärauhaajarakkautta,kunolosuhteetnäyttävät

vaativanaseellistatoimintaa?Vuorisaarnanreseptiohistoriaonuseinol-

lutjuuritämänkysymyksenkanssapainimista.161

Kirkollisellakinkentälläongelma saatettiinmuotoillayhtäavoimes-

tikuinKianto.EsimerkiksikäyAnttiJ.Pietilä,jokakirjassaanJeesuksen

siveysoppijanykyaika(1918)pitäätuomioistuimiajaaseidenkäyttöäpe-

rusteltunatodetensittensuoraan:”MuttaJeesuksenKristuksenlakiseei

ole.”162PietilänmukaanVuorisaarnajamuutevankeliuminkohdattekevät

kaikenväkivallankäytönkyseenalaiseksi.Hänlieventääristiriitaakuiten-

kinsiten,ettänäkeeJeesuksenvaatimuksetihanteena,jotakohdenvoi-

daanainakinjossainmäärinsuuntautua.Vaikkaihanneeiolosuhteiden

pakostatäysintoteudu,sitäeisiltijulistetatäysinkäymättömäksi.Pietilä

liittyitässäyleiseenprotestanttiseenVuorisaarna-tulkintaan.163Itseasias-

saKiannonajattelumeneesamaansuuntaan:vainsodanaikanaJeesuk-

senopetuksettäytyyjättää.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–oi-

keutetuinkinsotarankaiseeitsensäjajumalallinenmoraalimuistut-

taa 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

tämäsynteihinsänipttynytporoporvarillinenristikansasilläkuiten-

kinilmaiseekorkeimman,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 mil-

joonienvuosienkehityksessä–silloinkuneienääolevalkoisiaeikä

punaisia–eibolshevikkejaeikäanarkisteja–silloinkuneikansoilla

enääolekiväärejäeikäräjähtäviäpommeja–nouskootheylössilloin

jakokoontukootRakkaudenjaRauhanRuhtinaanympärille!164

VaikkaSuursaloeisanokaan,ettäeskatologinenvisioolisimyöshänen

omansa,seonkuitenkinesitettytäysinpositiivisessavalossa.Se,ettäsota

ainakantaaomanrangaistuksensa,tuliesiinjoSavonlinnanpiispaO.I.

Collianderinsyksyllä1917pappeinkokouksessaesittämässäkatsauksessa.

Hänperustelinäkemyksensämyösraamatullisellatalioperiaatteellakyl-

vöstäjaniittämisestä(Gal.6:7–8).Collianderkatsoi,ettärauhaeisaavu

ennenkuinKristuslähitulevaisuudessapalaamaailmaan.165Kiantosuh-

tautuupositiivisemminihmiskunnankykyynkehittyä,joskinodottaapa-

sifististatäyttymystävastamiljoonienvuosienkuluessa.Ylösnousemus-

käsitys vaikuttaa enemmän symboliselta kuin konkreettiselta, joskin

sanojavoisitulkitamyöskonkreettiseensuuntaan.Yhtäkaikki,Kiantokin

näyttääodottavantäydellistärauhanvaltakuntaa,jossamiekkalausuman

pasifistinentulkintaontäysinkäypä.Nykyhetkellätällainentulkintaon

hänellekaukainen,muttakunnioitettavaihanne.

Pasifistinentulkintakiinnittääuseinhuomionsiihen,mitätalioperi-

aatekritisoi,esimerkiksimiekkaantarttumista.Talioperiaatteessaonkui-

tenkinainamyösseurausalkuperäiselleteolle,miekkalauselmassahukut-

tavamiekka.Onkohukuttavanmiekankäyttöhyväksyttävää,oikeutetun

rangaistuksentoimeenpanoa?Myönteinenvastausmahdollistaasen,että

pasifistinenmiekkaantarttumiskieltohyväksytäänsamallakuntakaportti

jääaukimiekankäytölle.Lukuisatesimerkitedelläosoittavat,ettätällai-

nen”puolipasifistinen”talioperiaatteentulkintaolitavallinen.Senavulla

syyllisyysvoitiinsälyttäävastapuolenniskaanjaoikeuttaaomatrankai-

sutoimetjokomoraalisenatoimintanataikohtalonomaisenavääjäämät-

tömyytenä.Vääjäämättömyyteen vetoaminen mahdollisti rankaisunkin

esittämisen valitettavana onnettomuutena, mikä muistuttaa pasifistista

inhoasotaajaväkivaltaakohtaan.NäinhäntapahtuiSuomenvapaussota

kuvissa -teoksen kommentoidessaVarkauden tapahtumia. Pasifistisessa

hengessäpunaistenmiekkaantarttuminenesitetäänilmiselvänävirhee-

nä,jollahesinetöivätverisenkohtalonsa–ikäänkuinvalkoistenpäätök-

164 Kianto1928,86.

165 Colliander1917,144–145.
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sillä eiolisiollut asiaanmitäänvaikutusta.Näin tekstinvalkoinenkir-

joittajasiirsiitsensäsivustakatsojaksi,jokatragediayleisöntavoinsaattoi

valittaa”kohtalon murheellisia jälkiä”. Sama logiikka mutatis mutandis

koski myös joitakin punaisia kirjoittajia.Wallenius esimerkiksi valittaa

valkoistentulevaakohtaloa,muttapitääsitävälttämättömänäseuraukse-

nanäidenkovaotteisestakurinpalautuksesta.

Pasifistisinväreinesiintyväväkivallankäytönoikeuttaminenonmah-

dollistatorjuavainsiten,ettätalioperiaatteenrankaisevakinpuolinäh-

däänpuhtaastikielteisenä.Suomensosialidemokraattiotti joulukuussa

1918 kantaa eräiden lukijoidensa kostovaatimuksiin. Lukijat olivat kir-

joittaneet toimitukselle: ”Porvarit opettivat vasta, kuinka lähimmäistä

onkohdeltava.Janytmeosaamme.Samallamitallavaan,vaikkaomakin

henkimenisi.”Raamatullinenlähimmäiskäsiteesiintyytuskinsattumalta

– ironisessamerkityksessä: lähimmäistäei rakastetavaanhänellemak-

setaan samalla mitalla. Suomen sosialidemokraatti vastusti talioperiaat-

teellaoikeutettuakostovaatimusta,koskanäkiväkivallanvain johtavan

yhä huonompaan tilanteeseen. Lehti katsoi, että oikeisto on politiikal-

laan”koonnutpaljonpalaviahiiliäpäänsäpäälle”jajoutuuperäytymään

rauhanomaistenmenettelytapojenedessä.166Sananlaskuapalavistahiilis-

täonkäytettyvapaasti,silläRaamatussahiiliäkootaanhyväätekemällä

lähimmäisen päälle, ei oman pään päälle (vrt. Sananl.25:21–22; Room.

12:20).Sananlaskunraamatullinenyhteysrakkaudenjakostovaatimusten

vastaiseenetiikkaanonkuitenkinsäilynyt.Seonasetettuvaihtoehdoksi

talioperiaatteen rankaisevalle puolelle. Rakkauden asettaa kostovaati-

mustenvaihtoehdoksimyösAlexHalonen teoksessaanSuomen työväki

javäkivaltaisetmenettelytavat.Halonenottaavallankumouksellisuuteen

kantaaHoosealta(Hoos.8:7)peräisinolevansananlaskunvalossa:”Ken

tuulta kylvää, hän myrskyä niittää”. Muutamaa vuotta ennen kirjan il-

mestymistäkuollutJukkaRahjaoliviitannut–kutenedelläonesitetty

–samaansananlaskuunjuurisamankysymyksenyhteydessä.Molemmat

käyttävätraamattukytkentääosoittaakseenmenettelytapojenjatavoittei-

denvälisenristiriidanjavoisimelkeinajatella,ettäHalosentekstionvas-

tausRahjalle.Ainakinseonvastaussillevallankumouksellisuudelle,jota

Rahja edusti. Kun Rahja kävi raamattukytkennällään valkoisten kimp-

puun ja ennakoi uutta vallankumouksellista myrskyä, Halonen valjasti

samansananlaskunjuurivallankumouksellisiavastaan:

166 Suomensosialidemokraatti17.10.1918(”Kostopolitiikasta”).Vrt.Työ-lehden(12.2.1918[”Sodan
julmuuksiakartettava”])mukaanmittalauselmanmoraalionporvarillista jäännettäpuna-
kaartilaistenkeskuudessa.



 Talioperiaatevalkoisessajapunaisessakirjallisuudessa 175

”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

kaksivääryyttäteeyhtäoikeutta jakaksivihaayhtärakkautta.Päin-

vastoinnesiittävätomalaatuisiasikiöitä,yhäkiihtyvällänopeudella.

Sensijaanoikeussynnyttääoikeuttajarakkausrakkautta.167

Halosen ajattelu ja talioperiaatteen käyttö poikkeaa täysin monista ai-

kalaisistaan. Kun periaate tavallisesti valjastettiin vastapuolen syyllistä-

miseen, Halonen suuntaa kriittisen katseen oman puolen toimintaan.

Talioperiaate osoittaa, että väkivalta synnyttää väkivaltaa. Tuulen ylty-

minenmyrskyksikuvaaväkivallaneskalaatiota.Haloneneisiisnäe,että

talioperiaatteenrankaisevapuoliedustaisimitäänhyvää.Itseasiassahän

eiedesnäemitäänrankaisevaapuolta,onvainväkivallanjavastaväkival-

lankiihtyväkierre.Huomiokiinnittyysiihen,ettämonistaaikalaisistaan

poiketen,Haloneneinäeomaatoimintaavääjäämättömänäseurauksena

vastapuolentoimista.Päinvastoin:omakärsimyseioikeutataipakotait-

seäaiheuttamaankärsimystävastustajalle.Hänkiistäätalioperiaatteeseen

nojaavanrangaistusmoraalin.

Tuskinyllättää,ettäHalosenmoraalintakanaheijastuuraamatullinen

rakkauden julistus.Hänkertoovalittaen,miten rakkaudenkaksoiskäs-

kyonkorvattuluokkavihalla.168Tämäonvalitettavaa,sillärakkausvoisi

synnyttääpositiivisenkierteen:”oikeussynnyttääoikeuttajarakkausrak-

kautta.”MyöstanskalainenvapaaehtoinenPeterdeHemmerGudmenäki

sotilasuskonnollisuudentalioperiaatteessapositiivisenkierteenaineksia,

jotkaeivätvainyleensä johtaneetmihinkään.Hänpuhuupelkouskon-

noksinimittämänsätaikauskonetiikasta:”Pelkouskonnonetiikastatulee

melkeinainajuridista.LuvataanitselletaiJumalalle,ettäjospäästäänsiitä

tai siitävaarasta,niin tahdotaan(periaatteella samasamasta)sittensa-

mallatavoinollahyviä–muttaainaeilupauksiapidetä.”169

JosHalonenjaGudmenäkivättalioperiaatteeneritoimijoidenvälise-

nävoimistuvanavuorovaikutuksena, sosialidemokraattinenKansan työ

167 Halonen1923,94–95.

168 Halonen1923,11,87.

169 Gudme1921,290.
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-lehtinäkiyleisemmintalioperiaatteessatientuhoisiinseurauksiin.Lehti

varoitti”työväestöä kaikesta samalla mitalla mittaamisesta – aseellises-

takostosta,diktatuurista jahirmuvallasta”.170Ajatuksenaon,ettäkaikki

väkivaltaiset menettelytavat tuovat yhteiskuntaan vain onnettomuutta.

Kiinnostavaalehdentulkinnassaonse,ettälauselmakytkeytyynytvaroi-

tukseen:rangaistutpunaiseteivätsaamitatasamallamitalla,koskasejoh-

taisi tuhoisiin tuloksiin.Mittalauselmaesitetäänhylättävänämoraalina

jasiinämielessäseonnäennäisestiVuorisaarnanlauselmanedustaman

moraalinvastainen.Asiallisestitulkintaonkuitenkinsama.Esiintyyhän

mittalauselmaVuorisaarnassanimenomaanvaroituksena:omatoiminta

sääteleenemitat,joillatoimijaaitseääntullaankohtelemaan(Matt.7:1).

Lukija laitetaan harkitsemaan tekojaan asettamalla hänet samanlaisten

tekojenkohteeksi–juridisestisanottunarangaistunasemaan.Jarangais-

tun asemasta punaisilla oli kapinan jälkeen kosolti kokemusta. Tämän

kokemuksenvalossakapinastairtisanoutunutsosialidemokratiaeiollut

enäävalmiskannattamaanuuttakapinaa,eimittaamaanväkivallanmi-

talla.Yllättävääkyllä,pasifististyyppinentalioperiaatteentulkintalöytyy

myös O.W. Kuusiselta. Ero edelliseen on kuitenkin se, että rangaistun

asemaanlaitetaanvalkoinenSuomijasenmyötätulkintapalveleekaikkea

muutakuinpasifistisiatarkoitusperiä:

Mutta mitkä mahdit maailman luokkataistelussa vielä valtaa vaih-

tanevatkin, 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,jonkakäyttöävoisipitääoikeutettunarankaisemi-

sena.Tässätulkinnassaonvainkielteistämiekankäyttöäjasiinämielessä

seonaidostipasifistinentulkinta.Valkoinenvaltahukkuukuitenkinvain

osaksi omaan miekkaansa. Lisäksi on myös toinen, oikeutetulla taval-

la rankaisevamiekka.TässämielessäKuusisenkielikuva rakentuuvain

osaksimiekkalausumanpasifistiselletulkinnalle.

170 Kansantyö17.2.1919(”Kansalaissotammekauheuksista”).

171 Kuusinen&Sirola1923,57.Tekstikuuluuartikkeliin,jokajulkaistiinalunperin1920.
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Kunkatsotaan,mitenKuusinensoveltaakielikuvaansa,käyilmi,että

hänentekstinsäonkaikkeamuutakuinpasifistinen.Puhuessaanomaan

miekkaansahukkuvastavallastaKuusinenluultavastitarkoittaa,ettäase-

velvollisuudenkauttaSuomenarmeijaanontullutmyösepäluotettavaa

ainesta.NämäkääntävätaseensavalkoistaSuomeavastaan.Pasifistinen

omaan miekkaan hukkuminen tarkoittaakin siis oikeutettua aseellista

kapinaa.Toinenkinmiekka–epäilemättäVenäjältä–rankaiseevalkoisia

jatätäeivoiedeskielikuvantasollapitääpasifistisenatulkintana.Kuusi-

sentulkintamiekkalauselmastaonsiisvainosaksipasifistinenjatältäkin

osaltasepalveleetäysinei-pasifistisiatarkoitusperiä.Hänomaksuuraa-

matullisenlauselmanjahyödyntääsenerilaisiatulkintamahdollisuuksia,

mutteilopultaoleniistäkiinnostunutmuutenkuinpuhtaastiretorisina

apuvälineinä.

Rikosrangaistuksenperusteella

Talioperiaatettavoihyvälläsyylläpitäämoraalisenmaailmankuvankes-

keisenä tekijänä, jonka valossa mitä erilaisimmat tapahtumat haluttiin

oikeuttaa. Siihen sisältyi vielä yksi mahdollisuus, jota valkoisetYlikan-

kaanmukaanhyödynsivät:raskaatrangaistuksetmitoittivatsenrikoksen

suuruutta, johonpunaistenkatsottiin syyllistyneen.172Tällainenmitoit-

taminenedellyttäätaaksepäinmenevääpäättelyä,jossarangaistuksesta

voidaan päätellä rikoksen raskaus. Taustalla kummittelee talioperiaate,

jossarikosvastaasuuruudeltaanrangaistusta.

Pulkkaniemen ampumisten jälkeen Taipalsaaren kenttäoikeus löysi

pitäjästä lisääkin syyllisiä, joiden katsottiin ansainneen kuoleman. Uu-

det tuomiot pantiin täytäntöön Heikkolankankaalla, kirkonkylän poh-

joispuolella, jonne vainajat peitettiin kahteen uuteen joukkohautaan.

Toukokuun 22. päivänä toimeenpannun viimeisen teloituksen jälkeen

Taipalsaarella ammuttujen kokonaismäärä kohosi neljänkymmenen

tuntumaan.173 Talioperiaatteen valossa runsaat kuolemantuomiot tun-

tuivat ainakin joistain pitäjäläisistä oudoilta. Punaisena aikana ketään

eiollut teloitettu.Mikäoli serikos, jostanäinraskaat tuomiotpitian-

taa?Puhuttiin,ettäolitullutmääräys”korkealtataholta”kostaapitäjästä

peräytyneen punakomentaja Hjalmar Kaipiaisen toimintaViipurissa.174

172 Ylikangas2003,526.

173 Kannela&al.2006,63,66.

174 Tikka&Arponen1999,264.
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KaksivuorokauttaennenkaupunginkukistumistaKaipiaisenkokoama

erikoisjoukkoolisuorittanutverilöylynlääninvankilassa.Juopuneetpu-

naiset olivat yhden yön mittaan surmanneet kolmekymmentä valkois-

tavankia ja joukonvanginvartijoita.175Vallattuaankaupunginvalkoiset

ikuistivatjäljetfilmille.Taiteellinen,vastavaloonotettukuvaverilammi-

koissamakaavistauhreistatulisymboloimaanpunaistaterroria,jaseon

julkaistuuseassayhteydessä.Suomenvapaussotakuvissa-teoksessaseon

lähesaukeamankokoinen.176Eiolekuitenkaanmitäänperusteitaotaksua,

ettäViipurintapahtumillaolisiollutvaikutustaTaipalsaarenteloituspää-

töksiin.177SitäpaitsiTaipalsaarellateloitetuteivätedesolleetosallisialää-

ninvankilantapahtumiin.

Jäähämärään,milläperusteinotaksumaViipurinjaTaipalsaarenta-

pahtumien yhteydestä syntyi. Ei olisi mitenkään yllättävää, jos taustal-

la vaikuttaisi talioperiaate. Sehän sääteli keskeisellä tavallakäsitystäoi-

keudenmukaisuudesta.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.

JoukkosurmanjäljetViipurinlääninvankilassa.TeoksessaSuomenvapaus-

sotakuvissa(1934)kuvasaivavahduttaalukijaalähesaukeamankokoisena

jaluodasitenvaikuttavanmuistijäljenpunaisestaterrorista.
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tuomioidenperusteeksijokurikos,jokavetäävertojateloitettujenmää-

rälle.Viipurinverilöylyolisellainen.TässäotaksumassaKaipiainenriitti

linkiksiTaipalsaarenjalääninvankilantapahtumienvälille.Voiolla,että

linkkiä pidettiin heikkona ja kostoa vääriin henkilöihin suuntautunee-

na.Yhtäkaikki,oletusTaipalsaarenjaViipurintapahtumienkytköksestä

perustuu siihen, että Taipalsaaren kenttäoikeus sovelsi talioperiaatetta.

Itsestäänselvyytenä talioperiaate tarjosi mahdollisuuden päätellä taakse

päin,minkäsuuruisenrikoksenkenttäoikeussälyttituomittujenniskoil-

le.Sittentarvitsivainlöytäärikos,vaikkaViipurista.

Taaksepäinpäättelyonyksi raamatullisenmaailmankuvankeskeisiä

rakennusaineita.Jerusaleminhävitys587eKr.jasitäseurannutpakkosiir-

tolaisuus huojuttivat Israelin uskonnon perusteita. Seurauksena syntyi

niinsanottudeuteronomistinenhistorianteologia,jokaselittikansallisen

katastrofinsyyn.Vanhantestamentinhistoriakirjatovatvahvastitämän

näkökulman leimaamia. Lähtökohtana on vakaa usko elämässä toteu-

tuvaan oikeudenmukaisuuteen, jossa Jumalan viha kohtaa vain syntis-

täkansaa.Niinpäkatastrofilletäytyiollaraskassyynsämenneisyydessä.

Historiaa tarkastellaan pitkälti syntien kautta, jotka selittävät tapahtu-

neen.178 Talioperiaatteen mukainen maailmankuva jäi elämään ja löysi

tiensämyösUuteentestamenttiin.Taaksepäinpäättelyävoitiinsoveltaa

myösJeesuksenristinkuolemankohdalla.Valtavanvaikutushistorianse

saiPaavalinkautta,jokamaalasisynkänkuvanihmiskunnanturmeluk-

sesta:kaikkiovatsynninvallassa(esim.Room.3:9;5:12)eikä”kurjaihmi-

nen”kykenetekemäänmitäänhyvää,vaikkatahtoisikin(Room.7:7–25).

Näyttää kuitenkin siltä, että nämä Paavalin synkimmät äänenpainot

–optimistisempiakinlöytyy–nousevattarpeestaselittääsyysille,miksi

pelastustapahtuuvainKristuksenyhteydessä.Paavalillasiispäättelirat-

kaisusta ongelman.179 Teologiassa on myöhemminkin viljelty vastaavaa

”ratkaisustaongelmaan”-päättelyä, ja seesiintyymuunmuassaLuthe-

rilla: ristinkuolema osoittaa paitsi Jumalan armon, myös ihmiskunnan

synninsuuruuden.180Opetusontuskinjäänytvaillevaikutustayksittäi-

sessäsanakuulijassa.181TätämaailmankuvaatarjoiltiinmyösTaipalsaaren

kirkonsaarnatuolistajokapyhä.

Ei ole siis ihme, jos Taipalsaaren teloituksistakin ryhdyttiin päätte-

lemäänrikosta.Tässäpäättelyssä jäikuitenkinyksi talioperiaatteen so-

178 Ks.esim.Latvus1993,180–181;Räisänen2008,8.

179 Räisänen2008,16;2009,148–149.

180 Jolkkonen2007,350.

181 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”.184Muttademokratisoituvassayhteiskunnassaar-

voeroaoliyhävaikeampinähdäraskauttavanaasianhaarana.Demokra-

tianhengessä”henkihengestä”-periaatetuntuioikeammaltailmanlisä-

määreitä.SiksiTaipalsaarenteloitusmäärillepitilöytääselitysViipurista

saakka.

PerustellessaanPulkkaniementeloituksiaKilpiäeikuitenkaanvedon-

nutmihinkäänsurmatekoihin,joidenrangaistuksenahänolisiteloitukset

esittänyt.Rangaistuksensyyonarvoerossa,joskaaneiherrojenjakansan

välillävaanaivantoisissavaltasuhteissa:”Nämätuomitutovatnousseet

Jumalaajaesivaltaavastaanjaheidänpalkkansaonkuolema.”Jumalaja

esivaltaovatneauktoriteetit,joitakapinallisetolivatKilpiänmielestäky-

seenalaistaneet.PalkastapuhuminenonPaavalilta (Room.6:23)omak-

suttuilmausjavalkoisilletyypillineneufemismi,jonkaKilpiäpoikkeuk-

sellisestiselittää.185Se ilmentäätalioperiaatetta:kapinallisetsaavat,mitä

teoillaanansaitsevat.186Kuolemanrangaistusolihänenmielestäänoikein

mitoitettupalkkakapinasta.Arvoerokapinallisen jaesivallanvälilläon

suuri,kapinallisenjaJumalanvälilläääretön.Siksivainkovinrangaistus

oliriittävä.

Kilpiä ei ollut moraaliton tappaja. Vakaana kristittynä hän katsoi

seuraavansavainsitä,mitäJumalaolisäätänyt.Jumalahanoliasettanut

182 Haapala1995,99–102.

183 Valtakari1980,23.

184 Ylikangas2003,524;vrt.Ketonen1983,129–135;Turunen2005,299–300.

185 Esim.Tamminen1929,34;Warkaudenvalloitus100.Valkoistenpalkka-eufemismioliniinylei-

nen, että punaisessakin kirjallisuudessa viitataan siihen ironisesti (Muistojulkaisu 1918 ku-

moustaisteluunsortuneista38;Vankinavalkoisenvallan188;Smirnov1935,300).

186 Onmahdollista,ettäpalkaksikäännettyo)yw&niontarkoittaakinylläpitoa(”provisions”),jolla

syntivarustaapalveluksessaanolevanihmisen(Caragounis1974,153–156).Tällöinsiinäeiolisi

talioperiaatteenmukaistaansaitsemisajatusta.Toisaaltao)yw&nion asetetaanvastakkain lah-

ja-ajatustailmentävänsananxa&risma(”armolahja”)kanssa,joteno)yw&nionvoisisittenkin

ilmaistaansioajatusta(vrt.Moo1996,408).Jokatapauksessaonselvää,ettäsuomennoson

helpostitulkittavissaansioajatukseenviittaavaksijanäinsenäytetäänmyöstulkitun.
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esivallanrankaisemaanpahojajailmoittanuttahtonsaRaamatussa.Raa-

matustalöytyirangaistuksenmitta,yleisestitunnettujahyväksyttytalio-

periaate.Sitähäntulkitsi–ehkäkiihtymyksenantamallalisällä–hierark-

kisestijärjestyneenmaailmankuvansakokoankaruudella.Muttamonen

mielestätuomiotolivatylittäneensen,mitätalioperiaateedellytti.Heidän

silmissäänKilpiäolisotkenutkätensäviattomaanvereen,jokatunnetusti

huutaataivaaseenastikostoa.Jase,jokaymmärsiasioidenyhteyden,sai

myösnähdäkoston:”RankaiseeseJumalaMikkoKilpiääkin”,sanottiin,

kuntämäkokivastoinkäymisiä.187

187 Valtakari1980,24.





”Tuskientie”samaistaateloitettujenkulkureitinjaJeesuksenviadolorosan.Sa-

maistuminenKristukseenmahdollistaaomanpuolenesittämisenviattomana,

muttamerkityksellisenäuhrinasamallakunvastapuolisaaristiinnaulitsijoiden

synkänroolin.Raamatullisiauhrikäsityksiähyödynnettiinsekäkostonvaatimus-

tenettäanteeksiannontueksi.KuvasosialidemokraattisestateoksestaKärsimys-

ten teiltä (1928), joka sekin kantaa otsikossaan raamatullisia mielleyhtymiä.

UHRIJASYYLLISYYS

Kristuksenseuraaminen1918
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Uhriretoriikanavain

Olivatko Taipalsaarella teloitetut uhreja? Riippuu siitä, keneltä kysyy.

MikkoKilpiänmielestäPulkkaniemeenviedytolivat saaneetpalkan, ja

palkkaannetaanansioista.Muttauhreiksihäneiteloitettujasanonut,ei-

käseolesattumaa.Uhrieinäetkoskaankärsikohtaloaansyyllisenävaan

syyttömänä, viattomana – ja siksi vastapuolen kärsimyksiä on vaikea

myöntääuhriksi.Heittäisihänsevarjonomanpuolentoimintaakohtaan.

Havainnollinen esimerkki on Eirik Hornborgilla. Hän puhuu sodassa

menehtyneiden valkoisten merkityksestä sanoilla ”heidän uhrikuole-

mansa”,”heuhrasivatitsensä”,”uhri”.PunaistenkaankuolemaeiHorn-

borginmielestäolevaillamerkitystä,muttaheistähäneipuhuuhrina

vaantodisteenatalioperiaatteentoteutumisesta:”Jokamiekkaantarttuu,

semiekkaanhukkuu”.1Hornborginmukaanpunaisetkuolivatsyyllisinä,

valkoisetuhreina.Uhri-identiteettiolisiispitkältisyyllisyyskysymyksen

määrittelyä.

Ketääntuskinyllättää,ettäuhriretoriikkaeiollutpoikkeussenenem-

pääpunaisessakuinvalkoisessakinkirjallisuudesta.Eräspunaistenmuis-

toteos alkaa uhri-ilmauksia toistellen: ”Tämän julkaisun tarkoitus on

saada muistiin tuleviakin sukupolvia ajatellen niiden työläisuhrien ni-

met, jotka ainaisesti mielessä pysyvinä kauhunpäivinä saivat uhrata it-

sensäraivoavanvihansovintouhriksi.”2Toinenpunaistenmuistojulkaisu

einäevainajiavainyksittäisinäuhreinavaanlehtenä”köyhälistöntais-

telunuhrihistoriassa”.3Vastaaviaesimerkkejälöytyyvalkoiseltapuolelta.

Esimerkiksi Vapaussodan kertomuksia -teos toistaa epäilemättä tavan-

omaisiasanankäänteitäkertoessaan,ettäjääkärimajuriFriedelJacobson

”saiuhratanuorenelämänsä isänmaanvapaudenalttarille” ja ettähän

yhdessätoisenjääkäriupseerinkanssa”oliuhrannuthenkensäisänmaan

puolesta”.4KarjalanrintamaajohtanutAarneSihvopäättääsotaakuvan-

neenkirjansavakuutuksella,ettäSuomenoikeuksienjaeheydenpuolesta

”jokainenoikeinajattelevakansalainenonvalmisuhraamaankaikkensa,

verensäjahenkensä!” 

Kaikessauhriretoriikassauhriesitetäänmyönteisessävalossaeikäesi-

merkiksi heikkoudessaan halveksuttavana häviäjänä. Jälkimmäinen kä-

1 Hornborg1918,57.

2 Kuolemankentiltä5.

3 Muistojulkaisukansalaissodanuhreiksijoutuneidenmuistolle13.

4 Vapaussodankertomuksiaosa3,387,393.Poterin(2009)tutkimusosoittaalukuisissakohdissa,
mitenkeskeiselläsijallauhriretoriikkaolivalkoistensankarihautajaisissa.
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sitysedustiantiikissaenemmänvaltakulttuuria.Kahdenarvomaailman

kohtaaminennäkyyesimerkiksiPaavalinsanoissa:

Julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen her-

jauksena,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.Mikämaa-

ilmassaonhulluutta,senJumalavalitsisaattaakseenviisaathäpeään.

Mikämaailmassaonheikkoa,senJumalavalitsisaattaakseenhäpeään

sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja hal-

veksittua, 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,

mikänäkyy johänensanavalinnoissaan:kristillinen julistusonherjaus

eliskandaali(ska/ndaloj)taisuoranaistahulluutta(mwri/a).Tällaisilla

näkemyksilläänPaavaliliittyilähinnäaikansagroteskienmiiminäytelmi-

enjakyynikkofilosofiensekämuidenantiikinfilosofisteneksentrikkojen

rintamaan.5 Kristinuskon voittokulku teki skandaalista ja hulluudesta

kuitenkin valtavirta-ajattelua. Niin syntyi pohja uhriretoriikalle, jossa

kuolevajakärsiväuhriedustaakaikkeahyvää,oikeaajaylevää.

Kristinuskon uhrikäsitysten kytkökset sankariuhriretoriikkaan tun-

netaanyleisellätasolla.6Kristillisenteologianvalossavoidaankuitenkin

tarkemmineritellätämänretoriikaneripuolia.Kaksituhatvuotinenkris-

tillisen uhriteologian ydin ja lähtökohta on löydettävissä Raamatusta.

Raamatunuhrikäsityksiinperehtyminenavaakristillisenuhrikäsityksen

keskeisiäpiirteitä jasitäkautta taustanvuoden1918 tapahtumiin liitty-

välleideologiselleuhriretoriikalle.Raamatuntaustastakäsinonmahdol-

lista ymmärtää selvemmin uhriretoriikan luonnetta ja siihen sisältyviä

mekanismeja.TässäpääluvussatarkastellaanensinRaamatussajaerityi-

sesti Uudessa testamentissa esiintyvää uhriteologiaa. Keskeinen hahmo

5 Welborn(2005)havainnollistaaperusteellisestitätäPaavalinajatteluntaustaa.Ks.myösAej-
melaeus2000,116.

6 Kemppainen2006,44–47,53–55.
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onJeesus.HäneenliittyvätuhritulkinnatpohjautuvattoisaaltaVanhaan

testamenttiin,toisaaltaheijastuvatkristilliseenetiikkaan.Jeesuksenuhri

onkokouhriretoriikanavain.Tämänjälkeenperehdytäänsisällissotaan

käsitteleviin lähteisiin, joidenuhrikäsityksistä erottuukaksikategoriaa:

terrorinuhrijasankariuhri.Ainatekstinesittämääuhrinäkemystäeivoi-

dayksiselitteisestiasettaajompaankumpaankategoriaan,muttaerottelu

on monessa tapauksessa hyödyllinen. Terrorin uhri kuolee tyypillisesti

vastapuolenterrorissa,sankariuhritaistelussa.Tyypillisyyseikuitenkaan

pädekaikissayksittäistapauksissa.Siksiterrorinuhrinjasankariuhrinka-

tegoriateivätniinkäänviittaatodellisiinkuolinolosuhteisiinvaansiihen,

mitenheidätesitetäänkirjallisuudessa.7

Ensimmäinenuhrikategoria,terrorinuhrionpassiivinen.Hänkärsii

jakuoleeilmanomaasyytään,eikäuhrillaoleyleensämitäänpositiivis-

ta tarkoitusta. Usein terrorin uhri on anonyymi. Jo tämä osoittaa, että

uhristaeisinänsäollakiinnostuneita:hänenkokemansajulmuusjauh-

rintarkoituksettomuuspalvelevatvainuhrinaiheuttajienjaheidänryh-

mänsäsyyllisyydenja”mielettömänmurharaivon”osoittamista.Terrorin

uhreistaraamatullisimpiaovatkauhukertomuksetristiinnaulituistapa-

peista,muttamyösmuissakauhukertomuksissaonraamatullisiapiirtei-

tä.Kumpikinosapuolihalusiomaksuauhrinroolinvoidakseenvierittää

syynvastapuolenniskoille.Toisaaltavallankumouksellisuuteenetäisyyttä

ottaneessasosialidemokratiassaliianterävävastapuolensyyttelykoettiin

epätarkoituksenmukaiseksi.Syyttelynvälttelynäkyykeskittymisenäuhrin

kärsimyksiin.Piirreonanaloginenmuunmuassajoidenkinvirsienkär-

simysmystiikalle,joskinsyyllisyyskysymysjääedelleenkummittelemaan.

Sen jälkeen, kun on tarkasteltu terrorin uhreja, siirrytään sankari-

uhriin.Sankariuhrionuseinkuvattupersoonana,jokaaktiivisestiantaa

itsensäuhriksijajonkauhrillaonmielekästarkoitus.Persoonallisenku-

vauksentarkoitusonsynnyttäävelvollisuudentuntoonvetoavasamaistu-

miskohde:jossankariuhriantoikaikkensa,eikömeidänkinpitäisiantaa

ainakinjotainarvokkaaksikoetuntavoitteenedistämiseksi?Lopuksitar-

kastellaan, miten ideologiseen vastakkainasetteluun tähtäävä uhrireto-

riikkarapautuusisältäpäin,kunuhrit itsevaativatanteeksiantoa.Tätä

kauttamuutenniinsynkkäideologinenvastakkainasettelusaamyösva-

loisampiasävyjä.

7 Vrt.Roselius2007,66.
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JeesusjaRaamatunuhrit

Raamatussa esitetään erilaisia uhreja, sekä eläimiä että ihmisiä, mutta

Jeesusonniistäepäilemättäkeskeisin.Kaikkitiesivät,ettäJeesusoliuhri.

Siitäpitiviimeistäänrippikouluhuolen.Vuoden1893kristinoppi–rip-

pikoulujenperusoppikirja–selittääuhrinkärsimyksiäunohtamatta,että

”Kristuslunastimeidätpyhälläjakalliillasovintoverelläänjaviattomalla

kärsimiselläänjakuolemallaan”jaettähänentäytyi”Jumalanuhrikarit-

sanakärsiäjakuollaedestämme”.8Tuskallinenuhrikuolemaonkinepäile-

mättäyksikeskeisimmistäJeesuksenkuolemanteologisistatulkinnoista.9

Tämäeitietenkääntarkoita,ettäuhriolisivainkristillinenilmiö.Uhri-

käsityksiä ja -käytäntöjä tavataan laajasti, samoin niiden poliittisia so-

velluksia.10Ihmisentulkitseminenkulttiinliittyvänuhrikäsityksenavulla

esiintyymyösantiikinkreikkalais-roomalaisissajajuutalaisissalähteissä

(2.ja4.Makk.),milläilmeisestionollutvaikutustavarhaiseenkristinus-

koon.11Länsimaisessakulttuurissauhriretoriikkakytkeytyynimenomaan

kristillisiin uhrikäsityksiin ja sitä kautta läheisesti Jeesuksen hahmoon.

KristinoppiintiivistyykolmeKristukseenliitettyäajatusta:uhri,viatto-

muus ja kärsimys. Näillä on kullakin raamatullinen juurensa ja ne tii-

vistyvätjoUudessatestamentissaJeesuksenhahmoon,minkäjäljittelyn

kauttaniistätulimyöskristillisenetiikanjaarvomaailmanosa.

Viattomanuhrikaritsankärsimys

Kristinoppi esittää Jeesuksen uhrikaritsana. Uudessa testamentissa Jee-

sukseen liitetyn karitsa-kuvaston taustalla ei suinkaan ole yhtenäinen

traditiopohja. Vanhatestamentillisen uhrisäädösten lisäksi keskeisenä

taustana on kertomus exoduksesta eli israelilaisten Egyptistä lähdöstä

(2.Moos. 12) sekäkuvausHerrankärsivästäpalvelijasta (Jes53).Egyp-

tistä lähdön yhteydessä israelilaiset pelastuivat Jumalan rangaistukselta

sivelemällävirheettömänkaritsanvertaovenpieliin.Kertomuksenyhtey-

dessä säädetään,että tapauksenmuistoakunnioitetaan jokapääsiäinen

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,eisentar-
koituksentaiteologisenideankautta.Uhriroolinpoliittisestakäytöstäonesimerkkejäympäri
maailmaa(ks.esim.Jeffery&Candea2006).

11 Räisänen2010,170.
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karitsa-ateriallajavertaovenpieliinsivelemällä.Tässämuodossarituaali

eiolelainkaanuhri,jokakultillisestiluovutettaisiinJumalalle.Moosek-

senlainnuoremmissaosissasiitätuleekuitenkinkulttipaikassatoteutettu

uhri(2.Moos.12:27;5.Moos.16:1–8)jatällaisenasitätoteutettiinmyös

Uuden testamentinaikanaaina temppelin tuhoonvuonna70 jKr. asti.

PääsiäisuhrinvaikutuksestajatarkoituksestaeiVanhassatestamentissaja

juutalaisuudessakuitenkaanollutselvääkäsitystä.12

Johanneksenevankeliumiviittaaexodus-kertomuksessaolevaanpää-

siäislampaankäsittelyohjeeseenpuhuessaan Jeesuksen ristinkuolemasta

(2.Moos.12:4613; Joh.19:36) jarinnastaanäinJeesuksen japääsiäislam-

paan.Paavalisanoosuoraan,että”meidänpääsiäislampaamme,Kristus,

on jo teurastettu”(1.Kor.5:7).Uusitestamentillinen jamyöhempikris-

tillinen perinne on usein tulkinnut Jeesus-karitsan syntiuhriksi. Tämä

ajatusonuseinluettuJohanneksenevankeliuminsanoihin, joidenmu-

kaanJeesussamaistetaanmaailmansynnitkantavaksiJumalankaritsaksi

(1:29,36).Syntiuhritulkinnalleonsikälivanhatestamentillisialähtökohtia,

että eräiden kohtien mukaan karitsa voidaan uhrata myös syntiuhrina

(3.Moos.4:32–35;5:6;14:10,19)–joskaankaritsaeioleainoasyntiuhri-

eläin.14 Jesajan kuvaus kärsivästä Herran palvelijasta on Uudessa tes-

tamentissa 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).

KristillisessäjulistuksessapukistaeioletullutKaritsankaltaistakes-

keistäsymbolia,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)perustuusekinMoo-

seksenlakiin,jokamuistuttaatoistuvasti,ettäuhrieläintentuleeollavir-

heettömiä(Septuagintassasanaa/)mwmoj).16Ajatusuhrienviattomuudes-

12 Eberhart2002,274–278;Wolff1996,106.

13 Vrt.2.Moos.12:10(LXX),4.Moos.9:12jaPs.34:21.Voidaanmyösspekuloidasillämahdolli-
suudella,ettäJohannesrinnastaaJeesuksenristiinnaulitsemisenjapääsiäislampaidenteuras-
tamisentemppelissä(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.
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taperiytyysiisVanhantestamentinkonkreettisestauhriteologiasta.Sen

sijaanuhrinkärsimyksiineiVanhassatestamentissajuurikaankiinnitetä

huomiota.Tämäjohtuneesiitä,ettäuhriolieläinuhri.KunJesajakuva-

siihmistäuhriksi,onkärsimyskinesillä.Se,ettäkristillisessämielikuva-

maailmassauhriyleensäassosioituukärsimyksiin,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.MuttajopaJo-

hanneksen evankeliumi korostaa Jeesuksen kuoleman ruumiillisuutta

evankeliuminvahvastihengellistävästätendenssistähuolimatta.17

JudithPerkinsonosoittanut,ettäkärsivänihmisenidentiteettiolien-

simmäistenkristillistenvuosisatojennousevaZeitgeist,jokakristinuskos-

sasaipoikkeuksellisenselkeänmuodon.18Perkinsinmukaaninhimillinen

kärsimysolikreikkalais-roomalaisessakulttuurissaperinteisestiselitetty

ohimenevänätaisuorastaannäennäisenä.Vaikkatällaistanäkemystäpe-

rinteisistä arvoista voikin pitää yksinkertaistuksena, se tavoittaa tietyn

vahvantradition.Epikuroksenmukaanviisasymmärtää,kuinkavähäistä

tuskaainaonnautintoonnähden(esim.DiogenesLaertios10.104;Sen-

tentiaeVaticanae3–4).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.Varhaiskristittyjenpii-

rissä 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).Myöhemminvoittanutkristinuskonmuotoeikuitenkaankos-

kaanhyväksynyttällaistanäkemystä:Kristuksenjasamallakaikkienhä-

17 Kiilunen(1993)vertaileehavainnollisestievankeliumienristiinnaulitsemiskuvauksia.Johan-
neksen 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.21Tämätradi-

tioonjatkunutkristinuskossaläpivuosisatojen.

Epiktetoksenaikalainen,100-luvunalussamarttyyrikuolemankoke-

nutIgnatios,tekikärsimyksestäteologisenkeskuskäsitteenjasuorastaan

tavoitteen:”rakastan kärsimistä, mutta en tiedä, olenko sen arvoinen.”

(Trall. 4.2.)22 Kristillisestä marttyyrikirjallisuudesta on helppo löytää

vastaaviaihanteitajatässäihanteessa–niinkuinJudithPerkinsosuvasti

sanoo–kuolemaononnellinenloppu.Kärsimyksenhaluaminenilmen-

sitäydellistähalveksuntaamaailmaajasenvallanpitäjiäkohtaan,mutta

tavalla,jokaperusteissaansitoutuielämänruumiillisuuteen.Jaruumiil-

lisuudenkauttakristinuskoottivakavastikaikenkärsimyksen,köyhyy-

denjasairauden.23Se,mitenvakavastikärsimykseensuhtauduttiin,näkyy

marttyyrikertomustenyksityiskohtaisissakidutuskuvauksissa,joidenvai-

kutusta–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 rak-

kauttaan Valtiaaseen! Toisia heistä ruoskittiin verille niin, että tuli

näkyviin,mitensuonetjavaltimotsyvälläheidänlihassaankulkivat;

muttahekestivät tämänsillä tavoin, ettäympärillä seisovatkin sää-

livät javoihkivat.Toiset taaspääsivätsankaruudessaanniinpitkälle,

etteiyksikäänheistäpäästänytäännähdystäkääneikähuokausta.(Pol.

mart.2:2;suom.HeikkiKoskenniemi.)

Marttyyrikertomuksistapoiketenvuoden1918tapahtumiinliittyvätkau-

hutarinat eivät yleensä esitä kidutettuja ja surmattuja ihailtavan kestä-

vinäsankariuhreina.Esimerkiksipunaistenmainitaan”nautinnokseen”

voineen”katsellauhriensakärsimyksiäjakuunnellaheidäntuskanhuu-

tojansa”,minkä jälkeen seuraayksityiskohtainen luettelokidutusmene-

21 Pagels2006,116–152.Gnostilainenjaislamilainentulkintatulevatlähelletoisiaan(Hämeen-
Anttila1998,26–29).

22 Huttunen2007,397.

23 Perkins2006,erityisestis.8–12,15–40ja104–141.

24 Peltonen 1996, 146–147. Marttyyrikertomusten yksityiskohtaista väkivaltakuvausta analysoi
Perkinsin(2006)lisäksimuunmuassaBakker(2009).
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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

Mikäoikeastaanmahdollisti samaistumisen Jeesuksenuhrirooliin? Jee-

suksen kuolemahan nähdään Uudessa testamentissa ja myöhemmin

kristinuskossa ainutlaatuisena ja ainutkertaisena. Esimerkiksi Heprea-

laiskirjeessämuistutetaanuseaankertaan,ettäJeesuksenuhrionkerta-

kaikkinen,eitoistuvaniinkuinVanhantestamentinuhrit(Hepr.9:11–18).

KirkollisessaKotimaa-lehdessäkannettiinkinhuoltasiitä,ettäsankariuh-

ritsyrjäyttävätJeesuksenuhrin.Uhrirooliasinänsäeikuitenkaankyseen-

alaistettuvaanse,että”kansaarvioisoturiensajalontyönliiansuureksi”.26

Mutta eikö jo vähäinenkin uhrirooli nakerra ajatusta Jeesuksen kerta-

kaikkisestauhrista?Mihinsiisperustuuse,ettäJeesuksenroolivoidaan

missäänmuodossaantaauudestaankyseenalaistamattakristillistäoppia?

Vastaus piilee niin sanotussa imitatio Christi -motiivissa, jota Uudessa

testamentissakuvataanJeesuksenseuraamisena(a)kolouqe/w)taijäljitte-

lynä(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.)29Ristinkantamistaeioleymmärrettä-

vävainsananmukaisenaviittauksenamarttyyrikuolemaan,vaanlaajem-

25 PunainenterroriSuomessa11–12.

26 Kotimaa31.5.1918(”Mitäonunohdettusoturienhaudoilla?”).

27 Erottelu seuraamis- ja jäljittelymotiiveihin on peräisin Betziltä (1967), jonka mukaan ne
edustavateritraditioita.Betzinmukaanseuraamismotiivi(Nachfolge)onominainenevan-
keliumeille ja jäljittelymotiivi (Nachahmung) Paavalille. Erottelusta huolimatta Betz (1967,
3)toteaa,ettämolemmatmotiivitilmentävätkäsitystä,jonkamukaanKristusjasitäkautta
pelastusonihmisestäriippumaton.Lisäksiyhteistäonse,ettäuskontoteutumisellaonkonk-
reettishistoriallinenjaeettinenluonne.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).31Tuloksenaonkokonainenkristillinenidenti-

teetti,jokarakentuukärsivänuhrinroolille.

AjatusJeesuksenkärsimyksenseuraamisestataijäljittelystänäkyyUu-

dessatestamentissakauttalinjan.MuutamaesimerkkieripuoliltaUutta

testamenttia riittää. Johanneksen evankeliumissa Jeesus lausuu:”Muis-

takaa,mitäteillesanoin:eipalvelijaoleherraansasuurempi.Josminua

onvainottu,vainotaanteitäkin.”(Joh.15:20.)FilippiläiskirjeessäPaavali

kehottaa kristittyjä:”Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella

Jeesuksellaoli.”Tämän jälkeenseuraaniinsanottukenosis-hymni, joka

kuvaa Kristuksen alentumista ristinkuolemaan (Fil. 2:5–11). 1. Pietarin

kirjepuolestaankehottaa:”KunsiisKristusonruumiissaankärsinyt,niin

olkaatekinvalmiitakärsimään.”(1.Piet.4:1.)Jeesuksenesikuvallisuusvoi-

daanesittäämyösVanhastatestamentistaperäisinolevallauhrikuvalla:32

Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne (mimhtai\ tou= qeou=), olettehan

hänenrakkaitalapsiaan.Rakkausohjatkoonelämäänne,onhanKris-

tuskinrakastanutmeitäjaantanutmeidäntähtemmeitsensälahjaksi,

hyvältätuoksuvaksiuhriksiJumalalle.(Ef.5:1–2.)

Antiikistayleisestitunnettu,muttajossainmäärinabstraktiJumalanjäl-

jittelemisenmotiivisaaEfesolaiskirjeessärinnalleenJeesuksenkonkreet-

tisenesikuvan.33KristittyjenrakkaudentulisiollasamanlaistakuinKris-

tuksenitsensäuhraavarakkaus.Asiayhteydenperusteellakyseessäeiole

kehotusantautuakuolemaanvaansiihen,ettäkristitytyleisestiolisivat

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)havait-
see,ettäLuukasesittääJeesuksenesikuvana.Hänkuitenkinkatsoosenjäävänepäselväksija
ajattelee,ettäLuukaskäsitti JeesuksenseuraamisenennenkaikkeaJeesuksenhistorialliseen
elämään liittyvänä asiana. Lisäys ristin kantamisesta”joka päivä” kuitenkin pikemminkin
vahvistaasitäkäsitystä,ettäkonkreettisestaseuraamisestaonsiirryttyjonkinlaiseenkristilli-
senelämänihanteeseen.

32 Sellin2009,242–243.

33 Sellin2009,250–251.Jumalanjäljittelemisenmotiivistaantiikissa:esim.Betz1967,48–136;Sel-
lin2009,244–249.

34 EdeltäväntekstinlisäksiEf.5:1–2toimiiperustelunamyössenjälkeentulevillekehotuksille.Sel-
linin(2009,239–240)mukaanjakeetsisältävätkirjeenpareneettisenosion(Ef.4:1–6:9)akselin.
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Toisaallakristittyjäkehotetaankinuhritermeinyleiseenkristilliseenelä-

mäntapaan (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 para-

digmaattisuudelleelieksemplaarisuudelle.Jokuhenkilösellaisenaantai

hänen toimintansa kohotettiin esimerkiksi (para&deigma, exemplum)

myönteisessä taikielteisessämielessä.36Retoriikanopetus luokittelieri-

tyyppistä henkilöesimerkkien käyttöä ja sopivan esikuvan löytämis-

tä helpotettiin jopa aiheenmukaisella anekdoottikokoelmalla.37 Uuden

testamentin kirjoitusaikana vahvasti vaikuttaneet hellenistisen kauden

filosofisetkoulukunnat–stoalaisuus,skeptisismijaepikurolaisuus–kes-

kittyiväthyveellisyyden,onnellisuudenjayksilönmielenrauhanteemoi-

hin.Tässätehtävässähenkilöesimerkitpalvelivaterityisenhyvin.38Mikko

Yrjönsuurikirjoittaa:

Exemplumin voima on tällaisessa filosofiassa vahva. Juuri esimerk-

kienavullaoikeaelämänasennevoidaankonkretisoidajaliittäätiet-

tyyntilanteeseen.Yhdestäyksittäisestätapauksestakertovaexemplum

yltää valaisemaan kuulijansa elämää huomattavasti paremmin kuin

rationaalinenargumentti.39

Henkilöesimerkin merkitystä havainnollistaa Uuden testamentin ajan

stoalaisuutta edustava Epiktetos. Elämänfilosofisissa teksteissään hän

vetoaamuunmuassaOdysseuksen,vanhojenstoalaisfilosofienjataipu-

mattomansenaattoriHelvidiusPriscuksenesikuviin.Sokrates,Diogenes

jaHeraklesovathänellemoraalisestitäydellisenihmisenesikuvia.Erityi-

senesikuvallistaoliheidäntapansakohdatakärsimysjakuolema,40mikä

tuleeaihepiiriltäänlähelleJeesusta.Samankaltaisuuksistapäätellenfilo-

sofiallaolivaikutustamuunmuassasiihen,mitenPaavaliesittääJeesuk-

senUudessatestamentissa.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.42Ku-

vaavaaLuukkaankyvyllepuhutellalukijaansaonse,ettälukuisatkristilli-

sessäperinteessäkeskeisetUudentestamentinhenkilöhahmottunnetaan

pelkästäänLuukkaanevankeliumistataiLuukkaankuvaamassavalossa.43

Luukkaan esikuvallisin kärsijä on Jeesus, joka ristiinnaulitsemiskerto-

muksessamaalataanesimerkilliseksikärsijäksi.

Uhritjavastapuolenrikos

Taipalsaareltalähtiessäänpunaisetolivatsytyttäneeturkuparvenalletu-

lentarkoituksenaanpolttaakirkko.44Helvetinkoneestakinpuhuttiin.Suu-

rempituhokuitenkinvältettiin,silläkyläläistenonnistuisammuttaapalo

alkutekijöihinsä.Punaisten toiminta tarjosiKilpiälle epäilemättäkonk-

reettisenperusteenväittää,ettäpunaisetolivatnousseetJumalaavastaan.

Ontietystivaikeasanoa,kuinkamoniteloitettutaipalsaarelainenoliollut

sytyttämiseenosallisenajaosoittikotekojotainerityistävihamielisyyttä

Jumalaakohtaantaiedeskirkkoakohtaan.Väitettiin,ettäpunaistentar-

koituksenaolihävittääkokokylä,jotenkirkonsytyttäminensaattoiolla

vainlaajemmansuunnitelmanponnetontoteutus.Olimitenoli,kirkon

sytyttäminenoliainakinhelppoatulkitanousemiseksiJumalaavastaan.

Muualtakuuluivastaaviauutisia,eivainyrityksistävaanonnistuneista

tuhopoltoista.SaimaantoisellarannallaliekitnielivätJoutsenonkirkon

jasyynkantoivatpunaiset.45Muttapahempaakinsaitietää,joslukisano-

malehtiä.

Ristiinnaulitutpapit

Helsinginsanomatesitti5.5.1918tykistöpäällikköG.Lindholminraportin

otsikolla”ihmispetojenhirmutyöt”:

42 Syreeni1995,115–142.

43 TällaisiahahmojaovatJeesuksenäitiMaria,tuhlaajapoika,laupiassamarialainen,sisarukset
MarttajaMaria,tuhlaajapoika,rikasmiesjaLasarus,fariseusjapublikaanitemppelissä,Sak-
keus, ryövärit ristillä.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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Seuraavatesimerkitpunakaartilaistentekemistäkauheistahirmutöis-

täolenitseominsilminolluttilaisuudessatoteamaanjaannansiitä

tämänvalavelvollisenraportin.

 1)Maaliskuun12p:nätavattiinLavianjaPutajanvälilläeräässäta-

lossaperhe,johonkuuluutalonomistajaJ.Lehtinen,hänenvaimonsa

jakaksialaikäistälastamurhattuina.Perheolikiinninaulattupöydän

ympärille,miessukuelimistäjakäsistä,vaimojalapsetkielestäjakä-

sistä.Miehenkieliolileikattupois.Kaikkiolivatpaikallesaapuessani

kuolleet.

 2) Maaliskuun 20 p:nä, kun joukkoni olivat edenneet Suoden-

niemelle, tapasin Suodenniemen pitäjän kirkkoherran murhattuna.

Ruumisseisoialastomanakahdenpistimellävarustetunkiväärintu-

kemana.Pistimetolitungettulapaluidenalle,kärkienpistäessäesiin

solisluidenkohdalta.Silmätolipuhkotut.Ruumiillaolisilmälasit ja

kainalossa oli raamattu. Kuolleen vaimo oli oman kertomuksensa

mukaanpakotettutyttärensäkanssakatselemaanmurhatyötä.

 3)Maaliskuun31p:nätavattiinMouhijärvenkirkkoherraristiin-

naulittunaalttariinMouhijärvenkirkossa.Kieliolileikattuirtijaruu-

mis raadeltu leuasta sukupuolielimiin asti ja haavoihin oli siroteltu

vahvastisuolaa.Paperille,jokaoliruumiinpäänyläpuolella,oliverellä

kirjoitettu:”AuttakoonJumalanne.”

 4) Lavian, Suodenniemen, Mouhijärven ja Karkun kirkot olivat

mitäinhottavimminhäväisty.Alttaritaulutolirikkirevittytaiolinii-

hin kiinnitetty ruumiista irtileikattuja osia ja niiden elimiä. Sakra-

menttiastiatolihäväistyvirtsallajaulostuksilla,saarnatuoliaoliparis-

satapauksessakäytettykäymälänä.

  Tampereella25p:nähuhtikuuta1918

       G.Lindholm

      10.Tykistöosastonpäällikkö

         R.Alühr

         Adjutantti

Helsinginsanomienuutinenoliyksiniistälukuisistakauhukertomuksis-

ta,joitavalkoinenlehdistölevittikeväälläjakesällä1918.Samatkertomuk-

setkiersiväterilehdissä.46Helsinginsanomienkuvaamatpappismurhat

toistuivatpieninmuunnelminjaeripaikkakunnillesijoitettuinaainakin

46 Paavolainen1966,250–255.
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Aamulehdessä, Uudessa Suomettaressa, Herättäjässä ja Borgåbladetissa.47

AamulehtijaUusiSuometarsijoittivatristiinnaulitsemisenLängelmäelle

jaBorgåbladetRuovedelle.Kertomukset siirtyivätmuistelmiin jahisto-

riateoksiin.48 Kapinaa käsitelleessä kaunokirjallisuudessa papin ristiin-

naulitsemisestatulitoistuvaaihe.PappipäätyyristilleEinoLeinon,Mai-

laTalvion, JarlHemmerin jamonienmuiden romaaneissa.49 Suullinen

perinneolikaikkeinvilleintä.EsimerkiksiSuodenniemenkirkkoherran

kuolintavoiksi tiedettiin kertoa sukuelimistä hirttäminen, sukuelimistä

alttarillenaulaaminenjaalttaritauluunristiinnaulitseminen.50

Hurjatuutisetsaattoivattuntuauskomattomilta.Ilkka-lehdessävali-

tettiinkin,että jotkutpitävätkertomuksiapunaisten julmuuksista liioi-

teltuina.51IlmeisestitällaisiaepäilyjähaihduttaakseenHelsinginsanomat

esittiLindhomin”valavelvollisenraportin”.Raportissaontotta–siteek-

si.52 Lavialaisperheen tapausta ei voi liittää mihinkään tapahtuneeseen

surmaan.53SensijaanSuodenniemenkirkkoherraKaarloKalpaolitodel-

lasurmattu,muttaeiMouhijärvenkirkkoherraa.54AamulehdenjaUuden

Suomettarentieto,ettäristiinnaulitseminenolisitapahtunutLängelmäel-

lä, selittynee sillä, että pitäjän kirkkoherra Iisakki Virtanen menehtyi

punaistenkäsissä.Ruovedelläeisurmattupappia.Lindholminraportin

neljäskohtaperustuusikälitosiasioihin,ettäkirkkojajäipaikoinsiivot-

tomaankuntoonpunaistenjäljiltä.55

Kaikenkaikkiaanraporttionkuitenkinäärimmäisenliioiteltu.Vaikka

Kalpa jaVirtanen todella surmattiin, eiheidänkuolintavallaanolemi-

tääntekemistäLindholminraportissaesitetynkanssa.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.Klemolanmukaanosakau-
hukertomuksistaonperättömiä,muttahänvakuuttaa,ettäKarkunpapinristiinnaulitsemi-
nenontodellinentapaus.

49 Leino1919,152;Talvio1920,435;Hemmer1921,105;1931,218.Ks.myösSaraoja1918,103;Lehto-
nen1925,399;Santavuori1937,299.

50 Peltonen1996,173.

51 Ilkka29.4.1918”Vesilahdenrintamalta.Kuulumattomiakauhunkuvia.”

52 Vrt.Siltala1993,224:”Vaikkapropagandistinenryhmäfantasia(kutenvalkoistenpuolellakier-
relleetkidutustarinat)kertooainaenemmänesittäjästäänkuinkohteestaan,sekiinnittyysilti
johonkinkohteensatosiasialliseenpiirteeseen.”

53 Paavolainen1966,254n.115.

54 Saarinen1963,96n.2;Paavolainen1966,252n.114.Tämäselittääsen,ettäarkkipiispaGustafJo-
hanssoninpaimenkirjeessä(julkaistumm.Herättäjässä24.5.1918)eipuhutaristiinnaulitsemi-
sestamitään.Samoinseuraavanavuonnailmestyneestäkirjasesta(Punainenterrori16)puuttui
MouhijärveäkoskevaosuusjaraportinnumerointiolitoisenlainenkuinHelsinginSanomissa.

55 Saarinen1963,84.
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13.2.selkäänampumalla.Ruumismakasiuseitapäiviähangessajahau-

taustapahtui2.3.Virtanenpuolestaanhaettiinkotoaanillalla12.3.jaam-

muttiin pappilan portilla.56 Punaiset surmasivat kaikkiaan kymmenen

pappia,muttayhtääneiristiinnaulittu.57Ulla-MaijaPeltonenontoden-

nut,ettäpappissurmistakertovatkauhu-uutisetkuuluivatsodanaikana

ja sen jälkeen levinneeseen laajaankauhutarinaperinteeseen.Tarinoissa

uhrejakidutettiin jasurmattiinmitä lukuisimmilla tavoilla.Tarinoiden

juuria on löydettävissä vanhoista marttyyrilegendoista, mutta suureksi

osaksi tarinat muodostuivat ison vihan ajasta kertovien vainolaistari-

noidenpohjalle.Sekäisonvihanettäsisällissodanajaltakerrottiinkielen

leikkaamisesta, silpomisesta, sormien katkaisemisesta, uhrin naulaami-

sestajamuistakidutusmuodoista.Vanhoistavainolaistarinoistapuuttui

kuitenkinristiinnaulitseminen,jokavuoden1918pappissurmatarinoissa

onhyvinyleinen.58

Ulla-Maija Peltonen toteaa, että kauhutarinat olivat yksi sotapro-

pagandan muoto. Kauhuelementit synnyttävät inhoa ja pelkoa. Mitä

voimakkaammin tarinat herättävät tunteita, sitä voimakkaammin ne

vaikuttavatasenteisiin.Punaisistakerrotutkauhutarinatosoittivat tun-

teisiinvetoavalla tavalla,ketkäolivatsyyllisiä.59Näintarinatoikeuttivat

valkoistentoimeenpanemanankarankurinpalautuksen.Edellämainittu

Ilkka-lehdenartikkeliontästäoikeuttamisenlogiikastaerinomainenesi-

merkki: kauhukuvauksilla perusteltiin juuri punaisten rankaisemista.60

Kauhukertomukset ammensivat voimansa syyllisyydestä, jota voittajat

tunsivat taajaan harjoitettujen teloitusten johdosta. Mitä julmemmiksi

punaisetmaalattiin,sitäoikeutetumpiarankaisutoimetolivatjasitäpie-

nemmälläsyyllisyydellävoittajatsaattoivatjatkaaelämäänsä.

Propagandan välineenä ristiinnaulitsemiskertomus ylitti muut kau-

hukertomukset.Seei ilmentänytpelkästäänvastustajanpohjatontajul-

56 Paasonen 1996,24–25,37;Ylikangas2003, 111–112.Mainittakoon, että24.4.Aamulehtiperui
Virtasenristiinnaulitsemisuutisenselittäen,ettävalheellisentiedononantanut”jokupahan-
suopailkimys”.TämäeiestänytUuttaSuometartalainaamastaristiinnaulitsemisuutistavap-
punumerossaan.

57 Pappissurmistajaniidentaustoista:Paasonen1996.

58 Peltonen1996,136–191;Paavolainen(1966,255n.116)toteaapapistoonliittyvienkauhukerto-
mustensuurenmäärän.

59 Peltonen1996,202.

60 Ylikangas2003,524jaTikka2004,24–29.Samalogiikkatoistuivalkoisillemyötämielisessäkir-
jallisuudessaulkomaillakin.EsimerkiksitanskalainenvapaaehtoinenC.BorreLarsen–joka
muutenoliteologi(Sørensen2004,156)–kertoiitsenähneensäpunaistenjulmastisilpomia
valkoisiaOrivedelläjaselittäätämäntapauksenvalossavalkoistentoimeenpanemiateloituk-
sia(BorreLarsen1918,40).Orivedentapausonsitkeästielänyttotenahistoriankirjoituksessa-
kin,vaikkaseonperätön(Ylikangas2003,169).



198 Uhrijasyyllisyys.Kristuksenseuraaminen1918

muutta, vaan tarjosi myös tilaisuuden asemoida sota uskonnollisesti:

punaiseteivätolleetainoastaanjulmiavaanmyöskaikenkristillisenlep-

pymättömiävihollisia.Tämänostipunaistensyyllisyydenaivanuuteen,

suorastaanapokalyptiseenpotenssiin.Kysymyseiollutvähemmästäkuin

pimeydenjavalkeudenlastentaistelusta.Eiolesattumaa,ettäLindhol-

min karmaiseva raportti huipentuu kuvaukseen, jossa kauhuelementti

loistaapoissaolollaan.Kirkkojenjaehtoollisastioidenhäpäisymäärittelee

selkeästi,ettäpunaistenväkivallassaonkysepaljonenemmästäkuinjul-

muus:Jumalaavastaannousemisesta.Kaikenhuippunaoneufemistinen

maininta alttaritauluun kiinnitetyistä ruumiin”elimistä”. Ruotsalainen

everstiHjalmarsoneiollutyhtähäveliäs.Hänenmukaansajossakinseu-

rakunnassa”tapettiinpappi,jonkajälkeensukupuolielimetleikattiinirti

jakiinnitettiinKristuksenkuvaanalttarille.”61

Hjalmarsoninhäväistyskertomuson–niinkuinJaakkoPaavolainen

osuvasti toteaa –”aivan huippuluokkaa”.62Väkivaltaa evankeliumit ku-

vaavatavoimesti,mutta Jeesukseen liittyvää seksuaalisuuttaUusi testa-

menttijasenjälkeinenkristillinenperinneonvältellyt.63SiksiJeesuksen

kuvanvarustaminensukueliminonhuippuluokanhäväistys.Hjalmarso-

ninmuistelmatosoittavat,mihintällaistatörkytarinaatarvittiin.Hänon

juuriennenkertonutjoukkojensamajoitusongelmistaYlöjärvelläjaselit-

tänytvaivautuneena,että”osaolisijoitettavakirkkoonkin”(”någondel

måstet.o.m.förläggasisjälvakyrkan”).64Mahdollisetmielikuvatsiitä,

että kirkkoa olisi näin käytetty sopimattomiin tarkoituksiin, hälvenne-

täänhuippuluokantörkytarinallapunaisista.Lukijallekäyselväksi,että

kirkkoon majoittumista ei kannata pitää minään; todelliset häpäisijät

ovat toisaalla. Häväistyskertomus toimii siis samalla syyllisyyden logii-

kallakuinkauhukertomuksetkin:omasyyllisyyshälvennetääntekemällä

vastapuolestamoninverroinsyyllisempi.

61 Hjalmarson1919,229n.;1920,196n.1.

62 Paavolainen,1966n.252n.114.

63 Dunderberg(2006)osoittaahyvin,mitenoppiJeesuksenihmisyydestäperiaatteessaedellyt-
tääJeesuksenseksuaalisuutta,muttamitentehokkaastikysymystäonmyösvältetty.Seksuaa-
lisetkonnotaatiotonliitettylähinnäharhaoppisiin.Herättäjänartikkeli”Alttarinhäväistys”
(3.5.1918)havainnollistaa,mitenseksuaalinenhäpäiseminenonkaikkeinpahinta.Kerrottuaan
ensinkirkossatapahtuneestaeläintenteurastamisesta,ehtoollisenhäpäisystäjapapinristiin-
naulitsemisesta,artikkelijatkaahäpäisynhuippuun:”Javieläenemmän.Nämäsamatihmis-
pedotovatrienaamisraivossansaalttarilleraahanneetoikeinmaksunedestäirstaatnaisensa,
alentaneet temppelin pyhän alttarin porttojen vuoteeksi, missä he rienauksin ja kirouksin
ovatsiveettömyyttäharjoittaneet.”

64 Hjalmarson1919,229;1920,196.
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LindholminraportissaeimainitaJeesustalainkaan,muttaristiinnau-

litsemiskertomusten raamattukytkentä oli kaikille ilmeinen. Raportissa

kytkentää ei kuitenkaan jätetä vain ristiinnaulitsemisen varaan. Lind-

holmkertoo,ettäpapinpäänyläpuolellaolitekstiaivankutenJeesuksella

(Matt.27:37;Mark.15:26;Luuk.23:38;Joh.19:19).65Vaikka”AuttakoonJu-

malanne”eivastaakaansitä,mitäJeesuksenpäänyläpuolellaluki,teksti

onsiltiRaamatusta.LähelletuleekatkelmaMatteuksenevankeliumista,

jossakerrotaanristiinnaulitunJeesuksenpilkkaamisesta:

(39)Ohikulkijatpilkkasivathäntä.Päätäännyökyttäen(40)hesanoi-

vat:”sinähänpystythajottamaantemppelinjarakentamaansenuu-

delleenkolmessapäivässä.Pelastanytitsesi, joskerranoletJumalan

Poika.Tulealasristiltä!”(41)Ylipapityhtyiväthekinpilkkaanyhdessä

lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat: (42)”Muita hän

kylläonauttanut,muttaitseääneipystyauttamaan.OnhanhänIsrae-

linkuningas, tulkoonnyt ristiltäalas!Silloinmeuskommehäneen.

(43)HänonpannutluottamuksensaJumalaan–pelastakoonJuma-

lanythänet,josonhäneenmieltynyt!Onhanhänsanonutolevansa

Jumalan Poika.” (44) Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot,

jotkaoliristiinnaulittuyhdessähänenkanssaan(Matt.27:41–43;UTE

1913.)

”AuttakoonJumalanne”noudattaalähinnäjaetta43,jotaeiesiinnymuis-

saevankeliumeissa.Missään jakeen suomen- tai ruotsinkielisissäkään-

nöksissäeikuitenkaanoleauttaa-verbiä.Voisikinajatella,ettäverbitulee

edellisestäjakeesta,jossaseesiintyymyös1918käytössäolleissakäännök-

sissä.Luultavampaaonkuitenkinse,että”AuttakoonJumalanne”tulee

psalmista22:”Hänvapahtakoonhänen:auttakoonhäntä,joshänmielis-

tyyhäneen.”(Ps.22:9;KR1776.)66Auttaa-verbituleetästäpsalmikohdasta,

jonkaMatteusonsittenlaittanutpilkkaajiensuuhun–tosinmukaillussa

muodossa.Lindholminraporttisiiskäyttääpsalmistamuotoiltujasanoja

jasijoittaaneMatteuksentapaanristiinnaulitsemisenyhteyteen.

65 Aamulehden,BorgåbladetinjaUudenSuomettarenuutisissakytkentäJeesukseenonvieläil-
meisempi.Niissäpapinkieltäeioltuleikattueikäruumistaraadeltu–seikkoja,joistaUudessa
testamentissa ei mainita mitään. Ristiinnaulitsemisen ja päällekirjoituksen lisäksi vainajan
kylkeenolipistettyhaavaaivankutenJohanneksenevankeliuminmukaantehtiinJeesukselle
(Joh.19:34).Raamatullistenainestenulkopuoleltaonnäissäkinkertomuksissakuitenkinmai-
nintahaavansuolaamisesta.

66 Auttamisesta puhuu myös ruotsinkielinen KR 1703: ”Han hjelpe honom ut, och undsätte
honom,omhanhafverlusttillhonom.”KR1917käyttäätässäkohtaaverbejä”befria”ja”rädda”.
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Psalmissa22 eipuhutamessiaankärsimyksistä tai ristiinnaulitsemi-

sesta.67Alkujaanseonyksilönvalituslaulu,jotaontyöstettykollektiivisen

valituksensuuntaanniin,ettäseonsopinutkuvaamaanJuudanpakko-

siirtoaBabyloniaan500-luvullaeKr.68Yksilöllinenelementtionkuiten-

kinedelleenniinvoimakas,ettäevankeliumitovatvaivattavoineetkytkeä

psalminJeesukseen.Psalmiin22kytkeytyvätJeesuksenvaatteidenjakami-

nen(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).Matteusonlisäksiainoanaesit-

tänytjuutalaistenkansanjohtajienpilkansamanpsalminsanojamukail-

len(Ps.22:9;Matt.27:43).69Kristillinenperinneonpitänythuolen,että

yleisessätietoisuudessaPsalmi22onyhdistynytJeesukseen.70

Evankeliumin mukaan pilkkaajat ajattelevat, että Jumalan Poika ei

voijoutuakärsimäänristille–näkemys,jokatuleeesillepitkinevanke-

liumiajanäkyyterävimmilläänristiinnaulitunpilkassa.71Pilkkaajiennä-

kökulmastaJeesuksenristiinnaulitseminenosoittaa,ettäJeesuksenväite

itsestäänJumalanPoikanaontyhjääpuhetta.Myösraportissamainittu

”AuttakoonJumalanne”-tekstionpilkallinen,muttanytpilkankohteena

eiolekaanristiinnaulittu.Possessiivisuffiksi sanassa”Jumalanne”osoit-

taa, että tekstion suunnattuniille, jotkanäkevät ristiinnaulitunpapin.

Possessiivisuffiksi synnyttää mielikuvan näkijöiden kollektiivista, joka

luottaaJumalanapuun.Vastaavastiristiinnaulitsijoistapiirtyykuvahen-

kilöinä,jotkapilkkaavattätäluottamusta:auttakoonteidänJumalanne.

Periaatteessamuotoilu”Jumalanne”eikerromitäänsiitä,luottavatko

ristiinnaulitsijat itse samaan Jumalaan. Käytännössä asia on kuitenkin

yksiselitteinen:pilkallinen teksti, ristiinnaulitseminen sekäkirkkojen ja

ehtoollisastioiden törkeähäpäisy ei jätä epäselvyyksiä.Raportti luo siis

jaon, jossavalkoiset lukijat tunnustavatpunaistenhylkäämänJumalan.

Tämän uskonnollisen jaon tekeminen laitetaan raportissa punaisten

omaansuuhuneikäsesiisnäennäisestioleraportinkirjoittajanideolo-

giaa.Tosiasiassahanjuuriraportinkirjoittajaonjaostavastuussa,koska

67 Kraus1978,332–333.

68 Marttila2006,99–105.

69 MahdollisestiMatteuksensanojen takanakaikuumyösmuitavanhatestamentillisiakohtia,
esimerkiksiViis.2:18(Graham1997,503–507;Luz2002,328;Nolland2005,1199–1200).

70 Vanhakirkollisiapsalmitulkintojaesim. 1Klem. 16:15–17;Barn.5:13,6:6; JustinosMarttyyri,
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 poi-

ketenMatteusantaaohikulkijoidenperustellakehotusta”Pelastaitsesi”

sanoilla:”jos kerran olet Jumalan Poika.” (Matt. 27:40.) Peruste on sa-

nastasanaansamakuinevankeliuminalkupuolellakuvatussaJeesuksen

kiusauskertomuksessa.SiinäPaholainenkehottaaJeesustatekemäänih-

meitä,”joskerranoletJumalanPoika”(Matt.4:3,6).Näinpilkkaajatotta-

vatomallasuullaansaatanallisenroolin!72Tämävainvahvistaasitäkuvaa,

jonkaevankeliuminlukijamuutenkinhuomaa.Jeesuksenkuolemanjäl-

keenihmeellisetmerkitosoittavat,ettäkärsiväJeesusonsittenkinJuma-

lanPoika.Asiavahvistetaanvieläsadanpäällikönsuulla(Matt.27:51–54)

javiimeistäänylösnousemusosoittaa,ettäJumalatodellaauttaaJeesusta

– niin kuin pilkkaajat olivat edellyttäneet. Pilkassa on kyse, kuten Ro-

bertM.Fowlerhuomauttaa,kaksinkertaisestaironiasta(”doubleirony”):

pilkkaajienironiaesitetäänheitäitseäänironisoivassavalossa.73

Matteuksenkuvauksessakaikistaniistäjuutalaisista,jotkaeivätusko

Jeesukseen,tuleeJumalanvihollisia,eivainkansanjohtajistavaanmyös

satunnaisistaohikulkijoistajaristilläroikkuvistarosvoistakin–Matteus

eiLuukkaantapaankerrotoisenrosvonkatumuksesta.74Samakuvaei-

kristityistäjuutalaisistanäkyyevankeliumissayleisesti.Sitäpaitsivastaa-

va viholliskuva toistuu muuallakin Uudessa testamentissa, välillä jopa

hyvinjyrkässäjasuorasanaisessamuodossa(esim.Joh.8:44;1.Tess.2:15).

Uudentestamentinnäkökulmastaei-kristitytjuutalaisetolivathylänneet

Jumalan, jokatarjosipelastustaJeesuksenvälityksellä.75Lindholminra-

portissa punaiset saivat kantaakseen ei-kristittyjen juutalaisten roolin.

Tämäeiolesattumaa,vaansuoraseurausMatteuksenristiinnaulitsemis-

kertomuksen soveltamisesta kauhutarinaan. Mutta kauhutarina saattaa

72 Luz2002,326.Vrt.Graham1997,505–506.

73 Fowler 1991, 156–157.FowlerpuhuuMarkuksenevankeliumista,muttaLuz (2002,328–329)
soveltaakaksinkertaisenironian(”doppelteIronie”)käsitettäMatteuksenevankeliumiin.

74 Graham1997,509–510.

75 Uuden testamentin juutalaisvastaisiin tendensseihinonviimevuosikymmeninäkiinnitetty
paljonhuomiota.MyllykoskijaLundgren(2005,65–113,460–463)käyvätlyhyestiläpiUuden
testamentinkirjojajaesittelevätaiheeseenliittyviäkeskeisiätutkimuksia.MyösRäisäsenkat-
saus (2010, 247–282) on erittäin informatiivinen. Matteuksen evankeliumia käsittelee mm.
Levine(1999)jaJohanneksenevankeliumiaHakola(2005).Räisänen(2010,247–282)esittää
yleiskatsauksensiihen,mitenkristinuskonerkaantuminenjuutalaisuudestasynnyttikristin-
uskoonteologisiajännitteitäsuhteessajuutalaisuuteen.
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toisellakintavalla liittyäUudestatestamentistaalkunsasaaneeseenjuu-

talaisvastaisuuteen.

Keskiajalla juutalaisvastaisuus synnytti uskomuksia juutalaisten te-

kemistä rituaalimurhista ja ehtoollisen pilkkaamisesta.76 Mahdollisesti

Lindholminraporttihyödyntääjuuritätäuskomusperinnettä.Kuuluisin

tähänperinteeseenkuuluva tarinakäsittelee2-vuotiastaSimon-poikaa,

jonkamarttyyrikulttiavietettiinTrentossaainavuoteen1965saakka.Ta-

paustunnettiinmuunmuassaJohannAndreasEisenmengerinteokses-

ta Entdecktes Judenthum. Tästä 1700-luvun alussa julkaistusta teoksesta

otettiin uusintapainos vielä 1893 ja sitä käytettiin ahkerasti vielä 1900-

luvulla.77 Eisenmengerin mukaan juutalaiset kaappasivat Simonin pää-

siäisviikolla1475javeivätsynagogaansurmattavaksi.Leikeltyäänpalasia

pojanelävästäruumiista”heojensivathänenkätensäjakäsivartensaeril-

leen niin kuin krusifiksissa ja lävistivät puolikuolleen ruumiin monil-

laneuloilla.Samallahe lausuivat joitainsanoja, joidensisältöoli tämä:

’Tappakaammehänetniinkuinkristittyjen Jumalan, Jeesuksen, jokaei

olemitään.Sillätavointäytyykaikkienvihollistemmekuolla.”78Vastaavia

kertomuksialöytyyEisenmengeriltäpaljon,joukossaselkeämpiäkinris-

tiinnaulitsemiskertomuksia.Hänkertoomyösjuutalaistenloukkaavasta

suhtautumisestaehtoolliseen.79

Lindholmin raportin kertomus ristiinnaulitsemisesta ja kirkkojen

sekä ehtoollisen häpäisystä sopii sisällöllisesti juutalaisvastaiseen ta-

rinaperinteeseen,vaikkasuoranaistaesikuvaaeivoidakaanosoittaa.Sekä

Simon-tarinassa että Lindholmin raportissa kuvataan pilkkaajia, jotka

eivättunnustakristinuskonJumalaaomakseen.Eisenmengerolivakuut-

76 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.Pappissurmistakertovassa tarinaperinteessämyösristinviiltäminenuhriinmuistuttaa
juutalaisvastaisiatarinoita.Väitettiin,ettäHaminankirkkoherraGustafAdolfTaubenruu-
miiseenoliviillettyristi(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.Myösneuloillapistelyesiintyyvuoden1918kauhuta-
rinoissa:”Kunerästorniolainenkoulupoikajoutuirintamallapunaistenvangiksi,pistelivät
nämähänenruumiinsatäyteensilmineuloja,jotkaomaistentäytyiennenhautaamistavetää
ihostapois.”(PunainenterroriSuomessa12.)
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tunut,ettäjuutalaisetpitivätkristittyjäepäjumalanpalvelijoina.80Juuta-

laisvastaiseenpolemiikkiinsopiisekin,ettäristiinnaulitunpapinyläpuo-

lellaolevassatekstissälainataanpsalmineikäMatteuksensanamuotoja.

JuurijuutalaisiaajatellenVanhantestamentinkäyttöolimerkityksellistä.

Selisäsikauhutarinaanironisenpiikin:surmaajattoimivattavalla, joka

leimataan jumalattomaksi heidän omissa pyhissä kirjoituksissaan. Täl-

laisetkauhukertomuksetsynnyttivätuskonnollistavihaajuutalaisiakoh-

taanjasensatoaniitettiinvälilläverisestikin.Samatulosolivuoden1918

suomalaisilla kauhukertomuksilla punaisten julmuuksista. Esimerkiksi

JuhaniAho,jokamielelläänliputtimaltillisuudenpuolesta,järkyttyikau-

hu-uutisistaniin,ettäpäätteliteoksessaanHajamietteitäkapinaviikoilta:

”Lähimmätyhteiskuntaasuojelevattoimenpiteeteivätlienelöydettävissä

muustakuinleikkauksestajaeristämisestä.Vankileiritjakuolemantuo-

miot–siihenonnyttultu.”81

Suomessa juutalaisvastaiselle propagandalle ei löytynyt suurempaa

kaikupohjaasiitäyksinkertaisestasyystä,etteimaassajuurikaanoleskellut

juutalaisia.82Tarinaperinneolikuitenkinmahdollistasoveltaapunaisiin,

silläsosialisminuskonnon-jakirkonvastaisuusoliyleisestitiedossa.Työ-

väentaloilla järjestetyistä joulu-japääsiäistilaisuuksistapilasaarnoineen

oli mielikuvituksella vain lyhyt matka pappien ristiinnaulitsemiseen.83

Jostarinatpappienristiinnaulitsemisestatodellaovatjuutalaisvastaisten

kauhutarinoidenmuunnelmia,neovatetäinenkaikuUudestatestamen-

tistaalkunsasaaneestaantijudaismista.Täysinselvääonkuitenkinse,että

vuoden1918ristiinnaulitsemiskertomuksetkytkeytyvätUudentestamen-

tinkuvaamaanJeesuksenristiinnaulitsemiseenjaettäUudessatestamen-

tissaei-kristityillejuutalaisillevarattuviholliskuvasovellettiinpunaisiin.

Näinvalkoinensotapropagandaantoipunaisillesenuskonnollisenvihol-

lisroolin,jokaUudessatestamentissajaeurooppalaisessaperinteessäoli

varattujuutalaisille.

Vastustajan syyllisyyttä ei kuitenkaan osoiteta vain maalaamalla vi-

holliskuvaa.Yhtätärkeääonosoittaaomanpuolensyyttömyysniinpit-

källekuinseonmahdollista.Näineroomanjavastapuolenvälillätulee

selvemmäksi javastapuolensyyllisyysnäyttäytyy ikäänkuinvielä likai-

sempana.Tehokkaimmillaantämäkontrastionsilloin,kunvastustajan

80 Myllykoski&Lundgren2005,281.

81 Aho1961,565(20.4.1918);Paavolainen1966,267n.136.

82 Kuparinen1999,190,271.

83 ”Joulukirkoista”ks.Peltonen1996,218–219.
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pahuudenvoidaanosoittaasuuntautuvanjuuripuhtaintajaviattomin-

takohtaan.Tässämielessäkirkkojenhäpäisyjapappissurmatpalvelivat

valkoistenpropagandaaparhaimmallamahdollisellatavalla.Valkoisessa

ideologiassapappeihinliittyvä”rauhanmiehen”mielikuvavainvahvisti,

mitenepäoikeudenmukaistajajulmaapunaistentoimintaoli.Hyväesi-

merkki”rauhanmiehen”mielikuvastaonnovelli”Pastorinpako”.84No-

vellionsijoitettupunaistenkauhutekojaesittelevänkirjasenpäätteeksi,

mikäkuvaasenideologistamerkitystä.

KertomusalkaapastorinlukiessailtamyöhälläRaamattua.Varoituk-

sistahuolimattahäneipakenejavangitsijatsaapuvatyöllä.Kuulusteluis-

sa pappi toteaa, että hän oli viimeiseen asti halunnut rakentaa rauhaa.

Punaiset raivostuvat ja aloittavat pilkallisen keskustelun Perkeleen ole-

massaolosta.Pastorikampitetaan ja lompakkovarastetaan,muttapap-

pi kehottaa punaisia Markuksen evankeliumin (1:15) sanoin tekemään

parannuksenjauskomaanevankeliumiin”ennenkuinseonmyöhäistä”

–pahaenteinenvaroitus,jotaMarkuksentekstissäeiole.Tätäsaarnaapu-

naiseteivätsiedä.Pastoriteljetääntanssitaloksikutsutulletyöväentalolle,

jonka”saastainenmeno”vaivaahäntäkuinSodomanelämä”vanhurs-

kauden saarnaaja” Lootia. Lukija odottaa uhrikuolemaa, jonka uhkaan

viitataan novellin alussa ja joka kirjan kauhukertomusten ja erityisesti

edelläesitettyjenpappissurmientakia tuntuusuorastaanasiaankuulu-

valta. Ilmeisesti Sodoma-rinnastuksen takia (1. Moos. 19:1–30) novelli

kuitenkinpäättyypastorinpakoon.Väkivaltaonsiltivahvasti läsnäsa-

moinkuinmuutkinsodomalaistensynnit:kieroutunutseksuaalisuusja

ylimielisyys.Apokalyptista sävyäkääneipuutu:punaistenomatvaimot

sanovatmiestensäolevan”perkeleenvimmaamia” japastori sanoopu-

naistenolevanpirunpalveluksessa.

Novellinjälkeenlukijajäämiettimään,kokivatkopunaisetSodoman

jaJumalanapokalyptistenvastustajienkohtalon–varsinkinkunpastori

varoittaa,ettäpianonmyöhäistätehdäparannus.Kuntämäviimeinen-

käänvaroituseituotatulosta,pastorinpakonäyttäytyytuomiona.”Rau-

hanmiehen”torjuminenikäänkuinoikeuttaajäreätkeinot.Näinrinnas-

tuspappiinmaalaapunaisistatodellasynkänkuvanjaoikeuttaanäiden

”sodomalaisten” tuhoamisen. Novellin ideologia kytkeytyy siis jälleen

syyllisyyskysymykseen.

84 Punanenhirmuvalta,28–31.
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Kukasaaollauhri,kenestätuleesyyllinen?

Lindholminraporttieinimeäsurmattujapappejauhreiksi,muttaonsel-

vää,ettäristiinnaulitsemiskuvauskytkipapitJeesuksenseuraajiksijaJee-

sushanmiellettiinuhriksiparexcellence.Siksieioleliioitteluasanoa,että

ristinnaulitutpapitkuvattiinuhreina.JuuriJeesuksenkärsimyshistorias-

tanousevaviholliskuvavaikuttisiihen,ettäuhriretoriikankauttaoliniin

helppo korostaa vastapuolen syyllisyyttä. Kun Vanhassa testamentissa

synti-jasovitusuhripuhdistimyösuhrintoimittajan,Jeesuksensurmaa-

jiatällainenpuhdistumineneikoskenut.Kunvanhatestamentillisenuh-

rintoimittaminenonMooseksenlainsäätämävelvollisuusjasiistäysin

hyväksyttävää, Jeesuksen surmaaminen on kaikkea muuta kuin hyväk-

syttävää.Jeesuksensurmaajatsaavat–kutenedelläonosoitettu–suoras-

taandemonisenroolin.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,kunuhriteologiaasovelletaanJeesuksenseuraa-

jiin.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,ennenkuinlausuttuomiosijakostatmeidänverem-

memaanasukkaille?”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

ajatuksetuhraamiseen.Kyseessäonvanhatestamentillisenuhrinanalo-

gia, jossa marttyyrit ovat ottaneet Jumalan alttarilla uhratun uhrieläi-

85 Aune1998,405–406.
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menpaikan.Muttatähänanalogiapäättyykin.Uhraajatelimarttyyrien

surmaajateivätnäyttäydykään–niinkuinvanhatestamentillinenuhri-

teologiaedellyttää–Jumalanpalvelijoinavaanvastustajina,joilleuhratut

huutavatkostoa.Johanneksenilmestyksenmarttyyrikuvassauhraaminen

näyttäytyysiisrikoksena.Paradoksaalistakyllä, juuririkosavaauhreille

tienJumalanläheisyyteen,jotaalttarinallaoleminenkuvaa.86Näinuh-

rinroolistatuleeäärimmäisenhyvä,samallakunuhraajanroolivärittyy

mustaksi.Onselvää,ettätällainenroolijakoeienääselityvanhatestamen-

tillisestauhriteologiastavaantalioperiaatteestakäsin:kyseonrikoksesta

jarangaistuksesta.Marttyyrinhyväosa–javastustajanhuonoosa–on

hyvitystäsiitärikoksesta,jonkakohteeksihänonjoutunut.Näinuusites-

tamentillinen uhriajattelu kääntyy tarvittaessa palvelemaan rangaistus-

taisuoranaistakostovaatimustakin.

Johanneksenilmestyksessämarttyyrejakehotetaanmalttamaanmie-

lensä:kostonaikaeiole–vielä.Kostokoittaa,kunJumalajaKaritsaas-

tuvat tuomiolle, eikä ajatuksenaole, ettäkristityt itsepanisivatmitään

kostoatäytäntöön.Kostonmoraalinenoikeutusonkuitenkinolemassa,

ja kun tätä marttyyriuhriteologiaa sovelletaan maallisille areenoille, ei

kostovaatimuksen enää tarvitse odottaa lopunajallista käännettä. Näin

uusitestamentillinenuhriajatteluvainvahvistaasitätalioperiaatetta, jo-

kajotässämaailmassapannaantäytäntöön:uhrinviattomuusosoittaa,

kukaonsyyllinenjaketäpitäärangaista.Vuoden1918tapahtumistakäyty

ideologinen keskustelu tarjoaa uhriajattelun syyllistävästä puolesta ko-

soltiesimerkkejä.Esimerkiksikäyse,mitenAarnoKarimokuvaaViipu-

rinläheisyydessäpunaistenvangiksijääneidenkohtelua:

Heidätkäsiinsäsaatuaanpunaisetryhtyivättoimittamaanuhripalve-

lustaan.Vankienkädet sidottiinniiniköysillä selän taakse.Pistimillä

viileskeltiinheidänruumistaanjasiitärevittiinkappaleita.Tätäeläi-

mellistäkidutustajatkuinähtävästikauan.Kunuhrialkoijomenettää

tajuntansa,pistettiinhäneenreikiäpistimillä.Lopuksikolhittiinhänet

muodottomaksikiväärinperillä.Jakunyksiolinäin”likvidoitu”,ryh-

dyttiintekemäänsamaatoiselle.87



PunaisetnäyttävättodellasurmanneenKarimonkuvaamassataistelussa

saamiaanvankeja,muttakarmaisevakidutuskuvausonperätön.88Kyseon

86 Alttarinallaolemisenmerkityksestä:Aune1998,404–405.

87 Karimo1937,336.

88 Paavolainen1966,87n.165.
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liioittelevastakauhutarinasta,jonkatakanatavalliseentapaankummitte-

lee syyllisyyskysymys. Samassa yhteydessä Karimo nimittäin arvostelee

niitä,”jotkanäennäisenvalkoisuutensavarjossa ja‘yleisinhimillisyyden’

sekä‘kulttuurin’nimissäovatitkeneetpunaisiinkohdistunuttakiukkua”.

Tätä”kiukkua”Karimoeikiellä,muttaväittääsenolleentäysinluonnon-

lainmukainen.Kauhukertomuksentarkoitusonsiisosoittaa,ketkäaloit-

tivat julmuudetjaketkätosiasiassaolivattodellajulmiajaraakoja:val-

koisten 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 tap-

paateidät, luuleetekevänsäuhripalveluksenJumalalle.”(Joh.16:2;UTE

1913.)90 Alkutekstissä ilmeisesti puhutaan uhrin tuomisesta, mutta uh-

riin viitataan sanalla, joka varsinaisesti tarkoittaa palvelusta, erityises-

ti jumalanpalvelusta (latrei/a).91 Uuden testamentin käännösehdotus

siis vahvistaa mielikuvaa rituaalimurhasta ja saa sen näyttämään vie-

lä vastenmielisemmältä – seikka, jota Karimo hyödyntää. Johanneksen

evankeliumissa surmatuksi tuleminen liittyy Imitatio Christi -motiivin

kauttaJeesukseen:maailmavainoaauskovianiinkuinseonvainonnut

Jeesusta(Joh15:18–16:4).Näinuhrinaoleminensaamyönteisenmerki-

tyksen.Surmatuksijoutumineneitosinsinänsänäyttäydytavoiteltavana,

mutta surmatuksi tulemisen uhallakin on tavoiteltavaa olla Kristuksen

seuraaja.Uhripalveluksen toimittaminenonhirveä synti,mutta tämän

palveluksenuhrillaonhyväosa.Karimoseuraanäitäajatuskulkuja.Pu-

naistenuhripalvelusonpuistattavanvastenmielistä,muttauhrinroolion

myönteinen.Karimoepäilemättäodottaalukijoidenvainkauhistelevan

kidutettujenjamurhattujenkohtaloa,eiihailevansitä.Muttauhrinrooli

89 Kuvaus muistuttaa jossain määrin aiemmin kuvatun Trenton Simon-marttyyrin kohtaloa,
jossa ensin ruumiista leikelläänpalasia ja sittenpistellään.Kolhimisesta eimarttyyrikerto-
muksessa ole mainintaa. Uhrin mielettömyys voidaan ilmaista raamatullisesti niin, että
uhraaminen samaistuu epäjumalanpalvelukseen, esim. ”Se ei tyydy ainoastaan miehiin ja
nuorukaisiin,nytvaatii tämähirmuinenMoolok jo lapsia janaisiaveripunaiseen, 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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onsittenkinmoraalisestimoitteeton ja taatustiylevämpikuinuhripal-

veluksensuorittajienrooli.Näinuhriteologiavahvistisitäsyyttömänja

syyllisenroolijakoa,jotakauhukertomusmuutenkinpyrkiivälittämään.

Jos Mikko Kilpiä oli kuullut mitään Karimon kuvaamista,Viipurin

lähistölleliitetyistäkauhutapauksista,hänsaiepäilemättäponttatoimil-

leen,kunhäntoukokuunloppupuolellailmestyiViipuriintoisentaipal-

saarelaisen,ArmasRinteenkanssa.Kilpiä jaRinneavustivat tiedoillaan

varatuomariAxelPlantinginjohtamaaViipurinkenttäoikeudenosastoa,

jokaselvittimuunmuassataipalsaarelaistentoimintaa.Plantinginosas-

tossatutkitusta28taipalsaarelaisesta16eliylipuoletsijoitettiin”ensim-

mäiseenluokkaan”,toisinsanoenheidätvoitiinampua.Taipalsaarelaisiin

nähdenvedettiinkovaalinjaa.KeskimäärinPlantinginosastosijoitti”yk-

köseksi” kolmasosan kuulustelluista,92 joten Kilpiän ja Rinteen lausun-

noillanäyttääolleenraskauttavavaikutus.Kenttäoikeustietenkinkatsoi

tuomitutsyyllisiksieikäuhreiksi.Tuskinyllättää,ettäkymmenenvuotta

myöhemminSuomenluokkasota-teoksessakirjoittavanimimerkkiDolco

olitoistamieltä.Hänpyrkiosoittamaan,ettäkaikkiViipurissaammutut

punaisetolivatviattomiasiihenveriseenkohtaloon,jonkahekohtasivat.

Häneipuhumitäänpunaisenaaikanatapahtuneistaveritöistä–esimer-

kiksiViipurinlääninvankilanverilöylystä–puhumattakaan,ettähänky-

seenalaistaisi aseelliseen kapinaan ryhtymistä. Sanalla sanoen punaiset

olivatuhreja.

Mielenkiintoistakyllä,Dolcotuntuutarvitsevanperustelujavoidak-

seensiirtääpunaisetuhri-käsitteenalle.Tähäntarkoitukseenkaupungin

venäläisten kohtalo tarjosi hyvän lähtökohdan. Dolco kirjoittaa, miten

kaupunginvaltauksen jälkeenvankeja ryhdyttiinkokoamaanaukioille,

kaduillaammuttiinjaerityisestivenäläistenhenkioliherkässä.93Kuvaus

jatkuu siitä, miten samaan aikaan ns. Hiekan vallien välissä valkoiset

suorittivat”mitä kauheinta ihmisteurastusta”. Hän kertoo surmattujen

olleenpääasiassakapinaanosallistumattomiaViipurinvenäläisiä–sur-

mattujentäydellinenviattomuusonsiisselvää.Samallatekstiinilmestyy

sana”uhri”,jokaesiintyynytensikerransamalla,kuntekstisaamuuten-

kinuskonnollisensävyn.Dolcoviittaa teoksessaolevaankuvaan:”Täs-

säjulkaisussaolevahämärävalokuvajäljennöspuhuupuolestaanedellä

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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tanut ’viimeisen voitelun’ eräälle uhrille, pistääkseen sitten ’miekkansa

tuppeen’.”94KyseessäonilmeinenviittausJeesuksenkehotukseen:”Pistä

miekkasi takaisin tuppeen” (Matt. 26:52 UTE 1913). ”Viimeinen voite-

lukin”viittaakristilliseenkuvastoon,vaikkaseei tulekaanRaamatusta.

Dolconäänessäon ironiaa:väkivallasta luopumiseenkehottavaJeesuk-

sen lause ja kuolevan laupias huomioiminen merkitseekin raakaa sur-

maamista.Mahdollisestiironiasisältääpiikinvalkoistenuskonnollis-ja

kirkkomyönteistäideologiaakohtaan,jokatekeevalkoisistaulkokultaisia

murhaajia.Eilienesattumaa,ettäsana”uhri”ilmestyytekstiinjuuritästä

tapahtumastakerrottaessa.

JoukkoteloituksenjälkiäViipurissa.KuvateoksessaSuomenluokkasota(1928),

jossamiekkaatuppeenlaittavamieskirvoittiraamatullis-kristillistäironiaa

valkoisista.

94 Suomenluokkasota215–216.Kuvatekstissätoistuusamaraamattukytkentä:”Vankienteurastus

Viipurissa.Kuvassanäkyylahtari,jokajuuripistäämiekkaansatuppeenpistettyäänkuoliaaksi

vielähenkitoreissaanmakaavanpunakaartilaisen.TappopaikkaonViipurinlinnanläheisyy-

dessäolevavallihauta.Useinavuosinasinneöiseenaikaanilmestyikukkia japuisiaristejä,

jotkavalkoisetkuitenkinpäivälläpoistivat.”Kuvantarjoamaaherkullistamahdollisuuttaraa-

matulliseenironiaaneiainasuinkaankäytetty.EsimerkiksiArbetarbladet(12.5.1920[”Mass-

morden iViborg våren 1918”]) tuntuu suorastaan välttelevän raamatullisia konnotaatioita

kuvatessaanmiekan tuppeen laittamista sanoilla:”den imittenståendeofficeren, som just

stickervärjanislidan.”Sanavalinnatvältteleväthuolellisestiraamatullisiailmauksia,mikäon

sikälimerkittävää,ettäartikkelissamuutenhyödynnetäänraamatullisiailmauksia.
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Dolconkuvauseioletuulestatemmattu.95KaikkiaanViipurissasur-

mattiinarviolta360–420venäläistä.Osasurmatuistaolivalkoistenkan-

nattajia,jotensurmatuksivalikoitiinmyöskansallisinperustein.Suurin

yksittäinen teloitus tapahtui iltapäivällä 29. huhtikuuta, jolloin Dolcon

kuvaamassa joukkosurmassamenehtyinoin200henkeä,pääosinvenä-

läisiä.Tapausaiheuttivalkoistenkeskuudessatutkinnan,jokapäättyitu-

loksetta.”Selvästikin ilmeni haluttomuutta ryhtyä penkomaan pahalta

haisevaaroskatynnyriä.”96Valtiokuitenkinmaksoisurmattujenomaisille

korvauksia ja tuli näin tunnustaneeksi surmien moitittavuuden. Kor-

vauksistamainitseemyösDolco jakertoo,ettävalkoisillaoli”sellainen

murharaivo,etteiväthelaisinkaankatsoneetolikotapettavaporvarisrys-

sätahi’bosheviikki’”.97Lukijallekäyselväksi,ettäsurmatutolivattäysin

viattomiauhreja.VenäläistenkohtalostaDolcosiirtyykertomaanniinsa-

notuillakoirahaudoillaammutuistapunaisista,muttasanaa”uhri”hän

ei käytä. Se ilmestyy uudestaan vasta loppuyhteenvedossa, jossa Dolco

palaavenäläisiin.Näidenkärsimienmenetystenmäärillähänperustelee

puhdistustenkokonaislukua,johonhänsisällyttäänytmyössuomalaiset

punaiset: ”vähintään nelituhantinen henkilöluku Viipurin uhreista” ei

Dolconmukaanole liioittelua.98Nytvenäläistenviatonuhriyleistetään

kaikkiinvalkoistensurmaamiin,siismyöspunaisiin.Venäläistenkohte-

lunvarjollaDolco tekeemyöspunaisistauhreja.Taustallaon tietenkin

syyllisyyskysymys,jokakätevästitiivistyyuhri-identiteettiin:jospunaiset

olivatuhreja,heolivatviattomiajavalkoisetsyyllisiä.

Dolco tekiuhrilogiikalla sen,minkäSuomen johtavarikosoikeuden

asiantuntija Allan Serlachius oli huolestuneena pannut merkille Laki-

mies-aikakauskirjan artikkelissa jo vuosia aiemmin. Serlachius käsitteli

kapinavankienarmahduksiapohjimmiltaanmoraalisestanäkökulmasta,

mikänäkyyartikkelinpäätöksessä:”siveellinenvararikkoonuhkaamas-

sa.”99Serlachiuksentekstissäonpitkältikysesiitä,kukasaaollamarttyyri

jauhri.Juuriuhriroolinantamisestariippuu,mitenarmahduksetpitää

käsittää.Myösuhriteologianvarjoonnäkyvissä, joskin lievänä–aina-

kin, jossitäverrataanniihinkostovaatimuksiin, joitakeväällä1918ylei-

sesti esitettiin. Serlachius piti armahduksia sinänsä kannatettavina, itse

95 SeuraavakuvausperustuuWesterlundin(2004b)yksityiskohtaiseentutkimukseen.

96 Lackman2000,599.

97 Suomenluokkasota216.

98 Suomenluokkasota218.

99 Serlachius 1921, 129. Moraalinen painotus vastaa Serlachiuksen periaatteellista näkemystä,

jonkamukaanmoraaliaeivoierottaarikosoikeudesta(Serlachius1922).
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asiassavälttämättöminä.Hänenmukaansa suurtenkapinallisjoukkojen

tuomitsemineneionnistunutkunnollaeikävankienhuoltokaanvoinut

tapahtuaasiallisesti.NämäkäytännöllisetseikateivätSerlachiuksenmu-

kaankuitenkaansaaneetvaikuttaakäsitykseenkapinallistensyyllisyydes-

tä. Siksi hän piti huolestuttavana, että”armahdukset ovat tapahtuneet

valtiollisenlehmänkaupanmerkeissä”jaettäarmahdetuteivätymmärrä

armahduksia”tehdynrikoksenanteeksiantamiseksi,vaanpikemminkin

heitä yhteiskunnan puolelta kohdanneen vääryyden korjaamiseksi”.100

TämäsynnyttääSerlachiuksenmielestävähemmänvalistuneellataholla

vääristyneitämarttyyritulkintoja:

Senäkeejokapahanteossavainrikoksentämänviheliäisenporvaril-

lisenyhteiskunnansäätämiäluokkalakejavastaan,jonkatekijäoman

”vapaamman” käsityksensä marttyyrinä pikemmin on sädekehän

kuinrangaistuksenansainnuthenkilö.Jollaonkorvatkuullajasilmät

nähdä, hän tietää, ettei tämä suinkaan ole mustien peikkojen maa-

laamistaseinälle,vaanettäoireitatällaiseenäänilajiinnytjoonollut

havaittavissauseammallakuinvainkommunistisellataholla.101

Raamatullinennäkemis-jakuulemisformeli(esim.Sananl.20:12;Mark.

8:18)onSerlachiuksenargumentoinnissaretoriikkaa,jokaantaaajatuk-

sillevakavansävyn: tahdotaanko tosiasioitanähdä ja tunnustaa?Argu-

mentoinnin keskuksessa on uusitestamentillinen identiteettikysymys:

kukaonuhri,kukaantaaanteeksi,kenelläonmarttyyrinsädekehä,kuka

onviaton?Jatoiseltapuolen:kukaonsyyllinenjarangaistuksensaansain-

nut?Juurisyyllisyyskysymyksessähäivähtääuhri-identiteetinvarjo,joka

onkuitenkinlientynytsiihen,ettäarmahdettujentulisitunteasyyllisyyt-

tä. Serlachius painottaa, että kapina”jakoi koko yhteiskunnan kahteen

vastakkaiseen leiriin, loukkaajiin ja loukattuihin” ja siksi objektiivinen

juridinenarvosteluolivaikeaa.Ikäänkuinpelästyenliikaasuhteellista-

mistaSerlachiuskuitenkinhuomauttaa,ettäkapinassa”olikysymysmitä

törkeimmästä rikoksesta, sitä ei kukaan järkevä ihminen tahtone kiel-

tää”.102Armahduksenhänhaluaaantaavainsilläehdolla,ettäloukkaajan

ja loukatun roolijako säilyy. Ja se säilyy vain, jos armahdus ei olekaan

täydellinen. Juuri täydellisetarmahduksetovathänenkritiikkinsäkoh-

100 Serlachius1921,126.

101 Serlachius1921,127.

102 Serlachius1921,125.
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teena.VangittujenvapauttamistaSerlachiuskannattaa,ehdollistentuo-

mioidenlyhentämistähänpitääarveluttavanajakansalaisluottamuksen

palauttamista täysin sopimattomana. Serlachiuksen mielestä vähintään

joitainkansalaisluottamukseenliittyviäoikeuksiaolisipitänytevätä,jotta

syyllisyyssäilyisiilmeisenä.103Uhrinanteeksiantojäävajaaksi.

Uhri-identiteetilläeiainaetsittysyyllistävainvastapuolelta,vaanse

saattoi löytyä myös välinpitämättömistä sivullisista – kuten Ruotsista.

Tämänäkyyteologisentiedekunnanprofessorin,sortovuosienlaillisuus-

rintaman teologin ja kansanedustajan, G. G. Rosenqvistin maaliskuus-

sa1918päiväämässäartikkelissa.Otsikossahänkysyi:”Kukaonmeidän

lähimmäisemme?”Kysymysviittaa lainopettajankysymykseenlaupiaan

samarialaisenkertomuksessa (Luuk. 10:25–37):”kukaonminun lähim-

mäiseni?” Rosenqvist aloittaa artikkelinsa tulkitsemalla Jeesuksen ope-

tusta:”Sinuneitulepohtia–antaahänkirjanoppineenymmärtää–kuka

onsinunlähimmäisesi.Osoittamallaauttavaarakkautta jokaiselle, joka

tarvitsee apuasi, hankit itsellesi nimen: hänen lähimmäisensä.” Rosen-

qvistjatkaa,ettäSuomenkansalankesiryövärikäsiin,muttaRuotsitoimi

kuinpappijaleeviläinen.104Mitäänapuaeinaapurimaamyöntänyt.Tä-

mäosoitti,että”Ruotsieiollutmeidänlähimmäisemme”.Vastausonsiis

Ruotsinosaltakielteinen,mutta”positiivisenvastauksen,josselainkaan

tuleemahdolliseksi,täytyytoistaiseksilykkäytyä”.105Varovainentoiveliit-

tyiSaksaan, jokaei tekstiäkirjoitettaessaollutvielätehnytmaihinnou-

suaan Hankoon.106 Uhri-sanaa Rosenqvist ei käytä, mutta Suomi esite-

täänilmeisenäterrorinuhrina.Syyllisiäolivathänenmukaansapunaisten

”catilinamaiset joukkiot” ja ”roistoliigat”, mutta myös välinpitämätön

Ruotsi.107

Rosenqvistin tapausosoittaa, ettäuhrinavullavoidaanvastapuolen

lisäksisyyllistäämyöspassiivisiasivullisia.Sensijaanuhriitseeivoiolla

syyllinen.TällainenajattelumallisotiiliianpaljonimitatioChristi-perus-

taistauhriajatteluavastaan: Jeesushanolinimenomaanviatonuhri.Se,

mitentoivotontaonesittäähenkilösamanaikaisestiuhrinajasyyllisenä,

103 Serlachius1921,128–129.

104 Rosenqvist1918,75–76.

105 Rosenqvist1918,82–83.

106 Vikström1966,310.

107 RaamatullisestiRuotsiaarvostelimyösViljoHytönen(1918,112),jokakommentoivastausta

valkoisten avunpyyntöön:”Ruotsilta saatiin kiviä leivän asemasta.” Raamatullinen kieliku-

vaosoittaa,ettäRuotsinmenettelyoliennenkuulumattomankovaa.Raamatunmukaanhan

edespahatihmiseteivätannaleivänsijastakiveä(Matt.7:7–11).KivilläHytönenviittaasiihen,

ettäRuotsimiehittiAhvenanmaan.
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näkyyTeemuKeskisarjanhavainnollisestikuvaamassaKajaaninteloitus-

draamassa.108 Lyhyesti kertoen tilanne oli se, että kaksi työväenliikkeen

rivijäsentäoli tuomittukuolemaanaseen luvattomastahallussapidosta.

Tuomiotuntuikuitenkinkohtuuttomaltajaerityisestipaikkakunnanpa-

pitolivatvalmiitapitämäänvarsinaisinarikollisinaliikkeenjohtomiehiä,

jotkaolivatyllyttäneetjaharhauttaneetmuita.Päätettiinjärjestääjohta-

jillemahdollisuusasettuatuomittujensijaan.Pappienmielessäkangaste-

lisamallahavaintoesimerkkiJeesuksensijaiskuolemasta.Kuntuomittuja

lähdettiinviemäänteloituspaikalle,mukaanotettiinKajaaninpunaisten

vangittuja johtajia seuraamaan tapahtumia ja–kutenvirallinenselitys

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 sijaiskuo-

lemaajakuollasyyllisinä.ImitatioChristi-periaatejasiihennojaavauh-

ri-identiteettitietystiedellyttivät,ettäsijaiskuolemankärsiisyytönuhri.

Ei ihme, että teloitetuista tuli Kainuun korpikommunismin viattomia

marttyyreita.

Kun uhri-identiteettiä sovellettiin Kajaanin pappeja johdonmukai-

semmin,setaipuisekäpunaisenettävalkoisenideologiantueksi.Tämä

taipuisuus näkyy mielenkiintoisella tavalla Runar Schildtin novellis-

saAapo (1919), johonkirjoittaja lieneeammentanutaineksiaklassisista

kansankuvauksistaraamatullisinepiirteineen.109Uhrinjasyyllisenroolit

eivätolekaanenääyksiselitteisiä.Novellinnimihenkilöonkartanonren-

ki, jokamäärätään työskentelemäänapunaanaasi.Aaponmielestäaasi

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,

muttaAapollehuomautetaanJeesuksenkinratsastaneenaasillataiaasin-

tamman varsalla – vaihtoehtoisuus perustuu Matteuksen kuvaukseen,

jossaratsujaonkaksi(Matt.21:5).110Muutrupeavathetipilkatenehdot-

108 Keskisarja2010,169–206.Ks.myösPaavolainen1967,235–240.

109 Castrén1927,247–248.

110 Se,ettäMatteuspuhuusekäaasistaettävarsastaperustuneeSakarjankirjaan(9:9),jotaMat-

teustulkitseeJeesustakoskevanaennustuksena.Sakarjankirjassaparalleelisetsäkeetliitetään

toisiinsakonjunktiollaw,jollaonuseitamahdollisiakäännöksiä.Sakarjallakonjunktioilmei-

sestivainliittääparalleeliset,samaanasiaanviittaavatsäkeettoisiinsa.Kahdessasäkeessäeisiis

oletarkoituspuhuakahdestaerieläimestä.Koskakonjunktionjonkinlainenperusmerkitys
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tamaan,ettäAapokinratsastaisiaasilla.111RinnastusJeesukseentuleenäin

ilmeiseksi.

PilkankeskelläAapovakuuttaapahaenteisesti,ettäne,jotkanytnau-

ravat, saattavatpian joutua itkemään.Sanatmukailevat Jeesuksen tuo-

mionjulistustarikkaille(Luuk.6:25).Nesaavaterityisenmerkityksensiitä,

ettäAapoonjuurimenossavalittamaanaasistakartanonisännälle,jonka

ylellistäelämääolityöväenyhdistyksessäarvosteltukovinsanoin.112Isäntä

eikuitenkaanosoitamitäänymmärtämystä.Työväenyhdistyksenvarapu-

heenjohtajaltaAaposaakehotuksenkostaa,muttavastakunsuuretajat

koittavat.113 Hän nöyrtyy töihin aasin kanssa ja kantaa kärsivällisesti ja

hiljaakaikenpilkan–piirteitä,joitakärsiväänJeesukseenonperinteises-

ti liitetty.Aasilla ratsastavaa Jeesustakin luonnehditaan nöyräksi ja hil-

jaiseksi(prau5j)(Matt.21:5),jonkaruotsinnosta”saktmodig”Schildtei

sentäänkäytä.Tämäonkuitenkintyyntämyrskynedellä.Apokalyptiselta

kuulostava”täyttymyksenhetki”(”uppfyllelsensstund”)koittaakapinan

alkaessa jaAapomieltää itsensäkäsitteillä, joissakuuluuapokalyptisen

Kristus-hahmon kaikuja: Aapo ampuu kartanon isännän laukauksella,

jokakuulostaatuomiopäivänjyrähdykseltä,jahäntunteeitsensäjuma-

laksi, jonkavihollisetkaatuvatkuolleinahänen jalkojensa juureen(vrt.

Ilm.1:17)–jopapelkänkatseenvoimasta(vrt.2.Moos.12:42;Ilm.1:14).114

Aapoei suostukertomaan,mitenkatseellaonsellainenvoima.Loppu-

sanoissaSchildtkuitenkinpaljastaa,ettätappavavoimaonvihassa:”alas-

vedetyn lakinliepeen ja takkuisen otsatukan alta loistivat hänen pienet

harmaatsilmänsäviimeiseenastisanomatontavihaa.”115

Schildtinnovellissastereotyyppistäterrorinuhri-kuvaustaonmuo-

kattuuuteensuuntaan.Kutentavallista,terrorinuhrinakartanonisäntä

jää sivummalle ja terrorin tekijä, Aapo, nousee keskiöön. Mutta toisin

kuin tavallisesti, Schildt ei lainkaan maalaa Aaposta kauhukuvaa, joka

saisilukijanodottamaanoikeutettuarangaistusta.Uhrinjasyyllisenroo-

litmenevätsekaisin,silläSchildthaluaaymmärtäämyösterrorintekijää.

 onkuitenkin”ja”,seonmahdollisestiantanutMatteukselleaiheenpuhuakahdestaerieläi-

mestä.TämänmukaisestiMatteusnäyttäisiväittävän,ettäJeesusratsastisamanaikaisestise-

käaasillaettäaasinvarsalla.Tällainentulkintaeiehkäoleaivanvälttämätön(vrt.KR1992),

muttareseptiohistoriassakahdellaeläimelläratsastaminenonuseinotettuselitystävaativaksi

lähtökohdaksi.(Luz1997,178–182;McAfeeMoss2008,80–88.)

111 Schildt1919,23–25.

112 Schildt1919,28–29,36.

113 Schildt1919,44–46.

114 Schildt1919,52,58–60.

115 Schildt1919,60–61.
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SiitänäkökulmastauhrionkinAapo, jokanöyryytettynähakeemieles-

täänoikeutettuahyvitystä.Uhrinjasyyllisenroolienmoniselitteisyysjoh-

taasiihen,ettänovellistaeivoi lukeamitäänkannanottoakapinallisten

rangaistuksiin ja armahduksiin, jotka kirjoitusaikana olivat yhteiskun-

nassakeskeisiäaiheita.Tätäpidettiinyllättävänä.116MuttaSchildteivain

hämmentänytuhrinjasyyllisen,rankaisijanjarangaistavanrooleja.Uh-

ri-identiteettinäyttäämyösmenettävänsenraamatullis-eettisenylevyy-

den,jonkaturvinvastustajanrankaiseminensaatiinnäyttämäänoikeu-

tetulta.Aapoonsovellettunasamaidentiteettinäyttäytyylähinnätuhoon

johtavanavihana.AasillaratsastavanJeesuksenosaannöyryytettyAapo

nouseetuomiollekuinapokalyptinenKristus–vainpäätyäkseenvalkois-

tenkiväärinpiippujeneteen.

Punainenviadolorosa

SamassaRunarSchildtinkokoelmassakuinAapo ilmestyimyösnovelli

Kotiinpaluu (Hemkomsten), joka kuvaa Itä-Uudenmaan ruotsinkielistä

maaseutua. Perheen kahdesta pojasta toinen, Albin, on astunut puna-

kaartiinjahänenarvellaankuolleen.Kesällä1919poikakuitenkinpalaa

salaa kotiinsa, jossa veli ja isä ovat valkoisia. Kytkökset tuhlaajapojan

tarinaanovatilmeisiä,muttatoisaaltaSchildtantaaperheelleJeesuksen

perheenpiirteitä.Isäonpuuseppä,minkäammatinraamatullisenarvon

häntuntee,äitionnimeltäänMarijaAlbinonvanhinpoika.Juuriäidin

japojansuhdeonnovellissakeskeistä,jaSchildtinvoikinsanoakäsittele-

vänäidinrakkautta,117jotaleimaaäidinraamatullinenkärsimyspoikansa

kohtalosta.Marin jaMariankytkös tulee ilmeiseksi,kunSchildtkuvaa

hänenhermostunuttakulkuaanpihapiirissä:”Aitta,navetta,kanala;ka-

nala,sikolätti,kaivo;kaivo,tupa,perunamonttu.Kärsimyksentiellävoi

ollaalhaisiaasemia.”118JosAapossakärsimysjohtikostoon,tämäkytken-

täpuuttuunytkokonaan.Novelliyksinkertaisestikuvaaäidinhuoltaja

tuskaa, joiden kaikupohjana on Jeesuksen via dolorosa. Terrorin uhrin

logiikkaonväistynyt.

Schildteisuinkaanollutainoa,jokaväistiterrorinuhriinliittyvänkos-

to- ja rankaisulogiikan keskittymällä uhrin kärsimyksiin. Jos valkoisiin

116 Cederlöf1967,113–114.

117 Castrén1927,251.

118 Schildt1919,306.YksityiskohtaisestinovellinraamattukytkentöjäkäsitteleeLågvall(2004).
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lukeutuneeltatällainennäkökulmaoliyllättävää,kapinaanetäisyyttäot-

taneellesosialidemokratiallesemuodostuityypilliseksi.Vuonna1928Hä-

meen kansa -osakeyhtiö, julkaisi punaisten muistoteoksen Kärsimysten

teiltä.Kymmenvuotismuistoja.Jokirjanotsikkosisältääraamattukytken-

nän,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,tosinkristilli-

senhurskauselämänkauttasuodattuneena.Tämänäkyyhavainnollisesti

verrattaessarunoapitkäperjantainvirsiin,vaikkapavirteen59(VK1886):

”Orakkain Jeesukseni, /piinattu,verinen. /Pakahtuusydämeni, /kun

sua muistelen”.121 Tämän virren juuret johtavat keskiajan Kristus-mys-

119 Salmenojaoliosuustoimintamies,myöhemminSDP:nkansanedustajajaministeri(Marjo-

maa2006).Palmgren(1983)esitteleejaarvioihänenkirjallistatuotantoaan.

120 Kärsimystenteiltä,7–8.

121 Nykyisessävirsikirjassa63.
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tiikkaan,joka”korostierityisestiKristuksenkärsimystienjaristintuskien

mietiskelemistä,kontemplaatiota”.122VirrentapaanSalmenojakuvaate-

loitettujenkärsimyksenvavahduttavaajavärisyttäväämuistelemista,mi-

hin”velvoitusonvakaa”.

Runo rinnastaa surmatut suoraan Jeesukseen sanomalla, että nämä

kulkivat”Getsemanen teitä / yö sielussaan.” Taustalla on tietenkin Jee-

suksen yöllinen tuska Getsemanessa ennen vangitsemista. Raamatun

yöpimeäonrunossatulkittusielunsynkkyydeksi.Tällainensymbolinen

merkitysnäkyyjoJohanneksenevankeliumissa,kunJuudaslähteekaval-

tamaanJeesusta.Evankelistapäättääkuvauksenlakonisestisanoihin”Oli

yö” (Joh. 13:30), joilla epäilemättäkerrotaanenemmänkinkuinvuoro-

kaudenaika.123 Salmenojan runossa Getsemanen tiet ja pääkallonpaikka

ovat epäilemättä vertauskuvia. Teloitettavat ovat niin kuin Jeesus, joka

GetsemanessatuskallisestitunsikohtalonsajajokasittenvietiinGolgatal-

leteloitettavaksi.Vaikeampipalavertauskuvalliselletulkinnalleonristin

allenääntyvämies.Mitäsenkonkreettisetyksityiskohdat,ristijasenalle

nääntyminen, vastaavat? Teloitukset tapahtuivat ampumalla niin kuin

Salmenojanrunokinkolmannensäkeistönlopussakuvaa.Evankeliumien

valossa kysymys on teloituspaikalle tehtävän matkan keskeytymisestä.

Olisikotämäollutniintavallista,ettäsesopisitällaiseen,terrorinuhreja

yleisestimuistelevaanrunoon?Mitääntämäntyyppistävakiintunutta ja

yleistäkertomusaihettaeikuitenkaanesiinny.Sitäpaitsipuhemiehestä

ontarpeettomanrajoittavaa,sillätoisensäkeistönmukaanhaudoissaon

naisiajalapsiakin.

Josristinallenääntyvämiesymmärretäänvertauskuvaksi,serinnas-

taateloitetutJeesukseenvainhyvinyleisellätasolla.Muttarinnastuksen

kauttateloitetutsaavatpiirteitä,jotkaselvästiylittävätsen,mitäluonnos-

taanteloitetuissaolisivoinutnähdä.Yhtäkkiäteloitetutkantavatristiäja

nääntyvätsenalla–aivankuintuomituissapunaisissakärsisiJeesusitse.

Ajatusvivahtaamystiikkaan,jonkalähtökohdatovatUudessatestamen-

tissa.TunnetuinlieneeMatteuksenevankeliuminkuvausviimeisestätuo-

miosta(25:31–46),jotaonperinteisestiluettukirkkovuodenpäättyessä.124

Kuvauksenmukaanihmisettuomitaansenmukaan,mitennämäolivat

122 Väinölä2008,76–77.

123 Brown1970,579.Vrt.Luuk.22:53.

124 Vuoden1913kirkkokäsikirjassaMatt.25:31–46onkirkkovuodentoiseksiviimeisenpyhäpäi-

vän(26.kolminaisuudenpäivänjälkeinensunnuntai)lukukappale.Aihepiiriltääntämäjasitä

seuraavasunnuntailiittyvätviimeiseentuomioon.Myöhemminsamatekstikappaleonsiirty-

nyttuomiosunnuntaille,jotasilloinenkirkkokäsikirjaeituntenut.
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tehneet”yhdellenäistävähäisimmistäveljistä”.Vähäisimpienveljienkoh-

teluonnimittäinJeesuksenkohtelua:”Totisesti:kaiken,minkäoletteteh-

neetyhdellenäistävähäisimmistäveljistäni,senteolettetehneetminulle.”

(Matt.25:40;vrt.25:45.)Tämänperusteellavoidaanajatella,ettäJeesuson

läsnänäissävähäisimmissäveljissä.125Matteustarkoittivähäisimmillävel-

jilläkiertäviäsaarnaajia,mikäkäyilmiopetuslapsilleannettujenlähetys-

ohjeidenlopusta(Matt.10:40–42).126Näidensaarnaajienvastaanottotai

torjuminenonsamaakuinJeesuksenvastaanottotaitorjuminen.Esiku-

viaMatteuksensanoillehätääkärsivienlähimmäistenoikeastakohtelusta

onjoVanhassatestamentissa(esim.Jes.58:7)jasitämyöhemmässäjuu-

talaisuudessa.127Matteus sovittaa tämänantiikin tarina-aiheeseen, jossa

jokin ihmiseksi naamioitunut jumala tai hänen lähettämänsä edustaja

tutkiiihmisteneettisenvaelluksentasoa.Taivaallisistavieraistapuhutaan

Vanhassatestamentissa(esim.1.Moos.18:1–15;19:1–10)jaHomerosker-

too,ettäharhailevaOdysseusotetaanvastaanseuraavinsanoin:

Vieras(cei=n’),minullaeiolelupa–vaikkasinuasurkeampikinmies

tulisi–loukatavierasta(cei=non).SilläZeuksenluotatulevatkaikki,

vieraatjaköyhät.(Homeros,Odysseia14.56–58.)

StoalaisfilosofiEpiktetossoveltaaHomeroksenvieraaseen–jostamuuten

Matteuskin(25:35)puhuu–liittyvääajatustayleisesti,ensinisäänjavel-

jeen,sittenmuihinkinihmiseen.Ketääneisaaloukata,silläZeustarkkai-

leekaikkiaihmistenvälisiäsuhteita(Keskusteluja3.11.4–6).Näinantiikki

tarjosilähtökohdansellaiselleMatteuksentuomiokuvauksentulkinnalle,

jossakenentahansaihmisenloukkaaminenonitsensäKristuksenlouk-

kaamista.Varsinaisenvoittokuluntämälaajempi–eivainsananjulistajiin

taitoisiinkristittyihinrajoittuva–tulkintasaikuitenkinvasta1800-lu-

vultaalkaenniin, että siitä tuli eräänlainennormaalitulkinta.128Tämän

mukaisesti Jeesuksen saattoi nähdä kenessä tahansa kärsivässä, ja juuri

tätäajatustaSalmenojasovelsiteloitettaviin.

SalmenojanrunoeioleKärsimystenteiltä-kirjanainoa,jossateloite-

tutsamaistuvatJeesukseen.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,ettävähäi-

semmätveljetovatkristittyjä.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 Kah-

deksansäkeistöisenrunonviidesjakuudessäeliittyvätvahvastiJeesuksen

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,jokaalkaaJeesuksestajajonkavii-

meisenä lenkkinäonSuomenpunaistenkärsimys.Lonkaisenajatuson

ilmeistäsukuasillemuistoteokselle, jokanäkipunaisetvainajat lehtenä

”köyhälistön taistelun uhrihistoriassa”.131 Eri vuosisatoina eläneiden ih-

mistenassosioiminenKristukseenlähestyysosialististaajatustasiitä,että

työväenluokkasynnyttääuudenyhteiskunnan.Tämänsekulaarinpelas-

tusajatuksensuhdekristilliseenpelastusajatukseentuleehavainnollisesti

esiinIrmariRantamalalla.HänenmukaansaKristuksenverieijohdava-

129 Lonkainenoliosuustoimintamies ja toimittaja,myöhemminSDP:nkansanedustaja.Palm-

gren(1983,60–63)esitteleejaarvioiLonkaisenkirjallistatuotantoa.

130 Kärsimystenteiltä66.

131 Muistojulkaisukansalaissodanuhreiksijoutuneidenmuistolle13.
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pahdukseen.Sentekeevainköyhälistönomaveri:”näinävuosinavuo-

ti ihmiskunnan, sen orjien vapahdukseksi ja pelastukseksi Suomenkin

köyhälistönveri.”132Rantamalanmielestätämäverijohtaayhteiskunnal-

liseenylösnousemukseen.Häneikiistäveriuhrinpelastavaamerkitystä,

muttaliittääsenJeesuksensijastaköyhälistöön.133SalmenojanjaLonkai-

senrunoissaKristus-hahmoaeikuitenkaansyrjäytetä.LonkaisellaJeesus

näyttäytyypikemminkinparadigmaattisenatyöläiskärsijänä,jostaalkaa

kärsijöiden sarja. Jeesuksen seuraamisen ajatus on ilmeinen, ei kuiten-

kaaneettisenäihanteenajatavoitteenavaankohtalona.Salmenojanru-

noavautuuhelpostivieläkinuskonnollisemmalletulkinnalle:Jeesusitse

kärsiteloitetuissa.

Mistä tämä uskonnollinen sävy johtui? Taustalla vaikutti nähtäväs-

ti se, että sosialidemokratia, johon Salmenoja ja Lonkainenkin kuului-

vat, jäi sisällissodan selityksissä varsin neuvottomaksi. Sodan jälkeen

työväenliike jakautui parlamentaariseen toimintaan suuntautuneeseen

sosialidemokratiaanjaluokkataisteluakorostaneeseenvasemmistosuun-

taan.134 Parlamentaaristen menettelytapojen valossa kapina oli virhe.

Toisaaltaseoliosamenneisyyttä, johonsuuriosapuolueenjäsenistäja

kannattajistaolitavallataitoisellasotkeutunut.Ristiriitainensuhderat-

kaistiinkeskittymälläuhriajattelunantamineväinkohtuuttomankovaksi

koettuun valkoiseen terroriin. Tässä oli kuitenkin vaaransa, sillä terro-

rinuhreistapuhuminenoliainamyösvastapuolensyyllisyydenkorosta-

mista.Liianpitkällemennessääntämälietsoikostomielialaajavallanku-

mousta,johonsosialidemokraateillaeiolluthalua.RunossaanSalmenoja

sanoitämänsuoraan:kapinamuistojentarkoituksenaeiolekutsua”vihaa

palvomaanjakostonkyytä”,vaanyksinkertaisestikunnioittaavainajien

muistoa.MarkoTikkaarvioikin,että”kärsimyshistoriatolivatosasuru-

työtä: niillä pyrittiin poliittisen tilanteen muuttuessa sosialidemokraa-

teillesuopeammaksipääsemäänkatkeranmenneisyydenyli.”135

Tässäkohtaakristillinenkärsimysmystiikkatarjositien.Silleei–ai-

nakaansuomalaisenvirsikirjantarjoamassamuodossa–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-luvunva-

semmistokirjallisuudelle.

135 Tikka2004,40.
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keskittyminen ristiinnaulitsijoidenpahuuteen.TätämukaillenSalmen-

oja kunnioitti punaisia vainajia, mutta jätti valkoisten syyllisyyden vä-

hemmälle.Syyllisyyskysymyksentäydellinenohittamineneikuitenkaan

ollut virsien kärsimysajattelun mukaista. Siinä Kristuksen kärsimys on

vavahduttavaanimenomaansiksi,ettäKristuksenajateltiinkärsivänjuu-

rimeidänsyntiemmetähden.Syyllinenolisiisselvillä:meitse.Esimer-

kiksiedellälainatussavirressä59(VK1886)lauletaan:”Jakuink’,oHerra

taivaan,/munsielun’säikähtyy!/Munsyntin’kaikkeenvaivaan,/jonk’

kannoit,onkinsyy.”136Tällainenajatteluolisivoinut johtaaSalmenojan

pohtimaanpunaistenomaasyyllisyyttä,muttasiihenhäneiollutvalmis

–eikäilmeisestiollutpoikkeus.Kymmenenvuottamyöhemmin,vuonna

1938, sosialidemokraatteihin lukeutunut Emil Saarinen tuskastui mart-

tyyriuhriajattelunitsekritiikkiätukahduttavaanvaikutukseen:

Kaksikymmentävuottaonjoajantapahtumistakulunut,muttatyö-

väenliikkeen keskuudessa ei ole vieläkään toimitettu itsearviointeja,

missä suhteessa työväen menettelytavat olivat virheellisiä ja missä

suhteessaoikeita.Marttyyrikruunujaonvainkuurattujaniidentaak-

sekätkettytuleviltapolviltaajantapauksienvirheet.137

Syyllisyyskysymys kummitteli siis sosialidemokraattisen kärsimyshisto-

riantaustalla,nytkuitenkintukahdutettuna.Valkoisiakritisoitiin,mutta

varoenmenemästäliianpitkälle.JosSaaristaonuskominen,omaasyyl-

lisyyttäeinäissä”kärsimyshistorioissa”juuripohdittu.Jajospohdittiin,

syyllisiä olivat työväenliikkeeseen ujuttautuneet vallankumoukselliset.

Esimerkiksi1923Alex.Halonenselitti,ettäkumouksellinenjohtotukah-

duttipuolueessamaltillistenvastarinnanlähesväkivaltaisestijamääräsi

punakaartitliikekannalle:

TälläteollaavattiinlopullisestiSuomentyöväenkuljettavaksihirvit-

tävänraskasjakärsimysrikasGolgatan-tie.Samallamyösolisosialide-

mokraattinenpuoluelakannutnimellisestikinolemastajajohtovalta

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.Vastuukapinantuhoisistaseurauksis-

taonkumousjohdolla,eityöväenluokalla.Sejoutuikiihkomielisenjoh-

donuhriksi–Golgatantielle.Jeesuksenkärsimyshistoriakelpaatässäkin

jakamaansyyllisenrikollisenjasyyttömänuhrinroolit.

Hyvänpaimenensankariuhri

SalmenojantapaanmyösLonkainenpyrkiieroonuhriajattelunsiitäpuo-

lesta, jokakeskittyysyyttämäänvastapuolta terrorista.Lonkainentekee

senkuitenkintoisinkuinSalmenoja,siirtymälläuhrimielikuvastatoiseen.

Terrorinuhrintilallehänmaalaakuvansankariuhrista.”Hautojenmaassa”

-runonsaneljännessäsäkeistössäLonkainenpuhuupunaisistavainajista

Kainin uhrina.Vanhan testamentin tarina ei väitä, ettäAbel olisi ollut

Kainin ihmisuhri. Raamatullinen lähtökohta Lonkaisen tulkinnalle on

luultavasti1.Johanneksenkirjeessä,jossaKainintekoonviitataankreikan

verbilläsfa/zw(3:12).Verbitarkoittaavarsinaisestiteurastamista,usein

nimenomaanuhraamisenyhteydessä.139Jostakintällaisestalähtökohdas-

taponnistavaa tulkintaperinnettä seuratenLonkaisen runo leimaaval-

koisetihmisuhraajiksi,joidenuhrienverituottaamaallevainkirouksen

–kytkösVanhantestamentintarinaanonnytilmeinen(1.Moos.4:11–12).

Runo lähestyy verivelka-ajatusta ja sitä kautta talioperiaatteen rangais-

tusvaatimuksia.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.Uh-

rilla 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”.Tämänvalossamyösvalkoi-

siakohtaantunnettukatkeruusvoilientyä.Siemen-kuvaonpettämättö-

mästiuusitestamentillistaalkuperää.JohanneksenevankeliumissaJeesus

viittaa kuolemaansa ja ylösnousemukseensa puhumalla vehnänjyvästä:

”Jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi,

muttajossekuolee,setuottaarunsaansadon.”(Joh.12:24.)Asiayhteydes-

sätämälaajennetaankoskemaanmyösJeesuksenseuraajia,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,ettäLonkaisenrunonlopussateloitetutovatantaneet itsensäuh-

riksi.JosaiemminrunossateloitetutovatjoutuneetkärsimäänJeesuksen

kohtalon, nyt he näyttäytyvät aktiivisina uuden ajan rakentajina, jotka

itseäänsäästämättätoimivatparemmanmaailmanedistämiseksi.Sano-

mattakin on selvää, että tässäkään ajattelussa ei ole sijaa itsekritiikille.

Uhritovatkaikkeamuutakuinturhiataivääriä.Uhreillaontarkoitusja

sevelvoittaajälkeentulevia.

SankariuhriajattelunjuuretRaamatussajaantiikissa

Lonkaisen runossa tulee näkyviin sankariuhriajattelun olennaiset piir-

teet:(1)uhrionvapaaehtoinen,(2)uhrillaonrakentavatarkoitusja(3)

uhrivelvoittaaeloonjääviätoimintaan.Myöstämäuhrikäsitysonperäi-

sinantiikinmaailmastajasenselvinraamatullinenesikuvaonJohannek-

senevankeliumissa,jossaJeesuskuvaaitseäänhyvänäpaimenena:

Minäolenhyväpaimen,oikeapaimen(o( poimh\n o( kalo/j),jokapa-

neehenkensäalttiiksi lampaidenpuolesta(u(pe\r tw~n proba/twn).

Palkkarenki ei ole oikea paimen eivätkä lampaat hänen omiaan, ja

niinpähännähdessäänsudentulevanjättäälaumanjapakenee.Susi

saalampaatsaaliikseenjahajottaalauman,koskapalkkapaimeneivä-

litälampaista.(Joh.10:11–13.)

140 Brown1966,475.SiemenjakylvöovatkeskeisiävertauskuviamyösPaavalille,kunhänpuhuu

kuolemastajaylösnousemuksesta(1.Kor.15:35–58).
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Jeesuseitässäyhteydessäsamaistuuhrilampaaksivaanpaimeneksi.Kie-

likuvallaonRaamatunjaantiikinmaailmassaselvästiyhteiskunnallinen

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–joskinJeesuksenvangitseminenajaalaumanhetkeksihajal-

le(Mark.14:27).142KunJeesuskuvataanhyvänäpaimenena,eikristittyjä

samaistetauhrikaritsoihin.Paimenpäinvastoinsuojeleelampaitaanjaon

valmisjopakuolemaan”lampaidenpuolesta”.

Hyvänpaimenenkuolematoistenpuolestaei selityvanhatestamen-

tillisten uhrikäytäntöjen perusteella. Itse asiassa ajatus uhrista ei tule

tässä tekstikohdassa lainkaan esiin ja se voidaan liittää siihen vain tul-

kitsemallahyvänpaimenenkuolemamuualtaUudesta testamentista ja

erityisestimyöhemmästäkristillisestä teologiasta tutunJeesuksenuhri-

kuolemanajatuksenvalossa.Sensijaantekstiliittyysellaisiinajatuskul-

kuihin,jotkaovattuttujaantiikinsankarivainajakäsityksistä.Tämänon

vakuuttavasti osoittanut Jerome H. Neyrey, joka esittää havainnollisen

kokoelmansankarikuolemaanliittyviäkreikkalais-roomalaisiatekstejä.143

Onhuomattava,ettäantiikin teksteissäalkujaansankarivainajiin liitty-

viä arvostuksia saatettiin sovittaamyösmuihinarvokkaaksikoettuihin

kuolemantapauksiin, esimerkiksi Sokrateen kuolemaan. Samanlainen

marttyyrin ja sankarivainajan kategorioiden sulautuminen näkyyVan-

hantestamentinapokryfikirjoihinkuuluvissamakkabilaiskirjoissa.Juuri

tätäkauttaalunperin sodanmaailmaan liittyneetarvostukset saatettiin

kytkeämyösJeesukseen.144

Neyrey kiinnittää huomiota siihen, että hyvä paimenen kohdalla ei

olemahdollistatäysinselvästikääntääkreikansanankalo/jmerkitystä.

Suomenkielen”hyvä”ja”oikea”–käännösongelmienkannaltaonoireel-

lista,ettäsuomennoksessaonannettukaksierivastinetta–eivättuoesiin

141 Bultmann1978,277–278;Brown1966,397–398.BultmannjaBrownkeskustelevatsiitä,mistä

taustastakäsinpaimen-kuvaonensisijaisestiymmärrettävä.

142 Bultmann1978,278–279.

143 Neyrey2001.

144 Seeleyn(1990)mukaanPaavalinkäsitysJeesuksenkuolemastanojaajalonkuolemanajatuk-

seen.Seeleyesittääkattavastijalonkuolemanyhteyksiämakkabilaiskirjojenjaantiikinsanka-

rivainaja-jamarttyyrikäsityksille.MyösDrogejaTabor(1992)osoittavatjuutalaiskristillisten

marttyyrinäkemystenyhteydenantiikinesimerkillisiinkuolemiin(esim.Sokrates).
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sanassa olevaa kunnian, ylevyyden ja jalouden vivahdetta.145 Antiikin

kreikkalaisessaajattelussanämäpiirteet tulevatparhaitenesiinsotilaan

kaatuessataistelussa.Aristoteleenmukaanmiehekäskuolemaonsellai-

nen, joka tapahtuu kaikkein jaloimpien asioiden yhteydessä (e)n toi=j 
kalli/stoij).Sellaisiinkuuluukuolemasodassa,jokatapahtuusuurim-

massajajaloimmassa(kalli/stw|)vaaratilanteessa.”Yleisestisiisvoita-

neen sanoa, että miehekäs on peloton sekä jalon kuoleman (peri\ to\n 
kalo\n qana/ton)ettäkaikensellaisenkohdalla,jokavoiaiheuttaakuo-

leman. 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,

ettäosoitetaantekstinyhteydetvuoden1918 ideologisessakeskustelussa

esiintyvään sankariuhriin ja senkolmeen,Lonkaisenkin runon lopussa

esiintulevaanpiirteeseen:uhrinvapaaehtoisuuteen,uhrintarkoituksel-

lisuuteen jauhrinvelvoittavuuteen.Nämäkolmepiirrettä tulevat esiin

niinJohanneksenevankeliumissakuinantiikinsankarivainajiinliittyvis-

säteksteissä.

Kuoleman vapaehtoisuus liittyi antiikin maailmassa hyvin selväs-

tisotilaanjaloonkuolemaan.Tavallistaonsanoa,ettäsotilaatvalitsivat

mieluummin kuoleman kuin orjuuden. Tätä yleistä ajatusta mukaillen

esimerkiksi Epiktetos sanoo Lykurgoksen opettaneen spartalaisille, et-

tä 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)valit-

semme(ai(rou/meqa)mieluumminkuoleman.”(Meneksenos246d.)148An-

tiikistavoisiesittääuseampiakinesimerkkejä,myös juutalaisestakirjal-

145 Neyrey2001,267–268.

146 Neyrey2001,269–270,278. Jostain syystäNeyreyeimainitseAristoteleen tekstiä, vaikka se

heijasteleeedeltäväntekstinmukaansitä,mitäyleisestipidetäänmiehekkyyteenkuuluvana.

147 Kohdantulkinnasta:Huttunen2003,45–47 ja2009,85–86.Epiktetosei tässäkohtaaseuraa

stoalaisestaarvoteoriastanousevaapäättelyä,jotenhänilmiselvästinojaakonventionaalisiin

arvoihin.

148 DialogiinsaPlatononkerännytsankarihautauspuheidenkonventionaalisiaajatuksiavoidak-

seen ironisoida niitä. Konventionaalisuus näkyy siinäkin, että jotkut myöhemmät antiikin

lukijatottivatpuheenvakavastieivätkähuomanneetsenhienovaraistaironiaa(Thesleff1989,

138–139).
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lisuudesta.149JohanneksenevankeliumissaJeesusjäähyvänä(tai jalona)

paimenena henkensä uhallakin puolustamaan lampaita sen sijaan, että

pakenisiniinkuinpalkkarenki.MuutamaajaettamyöhemminJeesuksen

kuolemanvapaaehtoisuustuleepainokkaastiesiin:

Isärakastaaminua,koskaminäannanhenkeni–saadaksenisenjäl-

leentakaisin.Kukaaneisitäminultariistä,itseminäsenannanpois.

Minullaonvaltaantaasejavaltaottaasetakaisin.NiinonIsänikäs-

kenytminuntehdä.(Joh.10:17–18.)

RistilläJeesussittentoteuttaavapaaehtoisenkuolemansa:velvollisuuten-

satäytettyäänhän”kallistipäänsäjaantoi(pare/dwken)henkensä”(Joh.

19:30).Hengentakaisinottaminenontietenkinviittausylösnousemuk-

seen.Sinänsäajatuskuolemattomuudestaoliantiikinmaailmassatuttuja

sesaatettiinjoskusliittäämyössankarivainajiin.Sankarivainajilleantii-

kissaomistetuissapuheissaeikuitenkaanpuhutamistäänmuustakuole-

manjälkeisestäelämästäkuinkuolemattomastamuistostajamaineesta.150

Varsinainen ylösnousemusajatus – ei siis vain sielun kuolemattomuus

–onselvästijuutalais-kristillinenerityispainotus.

Vapaaehtoisenkuolemanlisäksiantiikinsankarivainajiinliittyise,et-

tä kuolema oli tarkoituksellinen. Kuoleman sanottiin tapahtuneen val-

tion, 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).” (Peloponnes-

solaissota 2.41.)151 Platon puolestaan mainitsee sankarihautauspuheessa

seuraavaa:”Täällälepäävienmiestenteotovatlukuisiasamoinkuinnii-

denmuidenkinteot,jotkaovatmenehtyneettämänkaupunginpuolesta

(u(pe\r th=j po/lewj).Niistäonpuhuttujaneovatjaloja(kala/),mutta

vielälukuisampiajajalompia(kalli/w)ovatne,jotkaovatjääneetlausu-

matta.”(Meneksenos246a–b.)JalonapaimenenaJeesuskinkuoleelampai-

denpuolesta(u(pe\r tw~n proba/twn).Tällekinlöytyyrinnakkaiskohtia

juutalaisestakirjallisuudesta,esimerkiksiVanhantestamentinapokryfikir-

149 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

nuorillekunniakkaanesimerkinsiitä,mitenkuollahalukkaasti jakun-

niakkaasti 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.Hyvänpaimenenkohdallaeitäl-

laisestapuhutasuoraan,muttahyväpaimenonselvästiesikuvatuleville

paimenille,erityisestiPietarille.Tämäonensinvalmisjaloonkuolemaan

(Joh. 13.37),mutta ei lopulta rohkenekaan siihen.Evankeliumin lopus-

saPietariasetetaanpaimeneksijatälläkertaaennakoidaanmyöshänen

kuolemansa,jokatäyttääjalonkuolemantunnusmerkit(21:15–19).153Sa-

massayhteydessäPietariin liitetäänmyösrakkaus, jokaevankeliumissa

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 minkäkäsken 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 rak-

kaudenäärimmäinenmuotoonkuolemaystävienpuolesta–ajatus,joka

kytkeekohdanhyväänpaimeneen.154Muttatoisinkuinhyvänpaimenen

kohdalla,nytJeesuksenseuraajiaaivanavoimestivelvoitetaankuolemaan

toistenpuolesta.Tuskinenääyllättää,ettäystävienpuolestakuoleminen-

kinoliantiikissatuttuteema.155EsimerkiksiEpiktetospitiennustamiseen

turvautumistaturhana,”josminunkerrantäytyyasettuavaaraanystävä-

nipuolesta(u(pe\r tou= fi/lou)taijosminullaonvelvollisuusjopakuol-

lahänenpuolestaan(u(pe\r au)tou=).”(Keskusteluja2.7.3.)Seettätoisten

puolestakuoleminenjättääjälkeenjäävilleesimerkin,onniinikääntut-

tu.Sankarivainajilleosoitetuissapuheissatällaisenaiheenesittimuiden

152 VanHenten(1989,145–149)jaVersnel(1989,182–185)esittelevätlähemminantiikissajajuuta-

laisuudessaesiintynyttäajatustajonkinpuolestakuolemisesta.

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, sankariuh-

rinvelvoittavuusolijuutalaisessakinkulttuurissatuttuteema.2.Makka-

bilaiskirjankirjoittajahyödyntääantiikinretoriikasta jakirjallisuudesta

tuttuaekseplaarisuudeneliparadigmaattisuudenkäsitettäjaantaaElea-

sarinesittääitsensäesimerkkinä(u(po/deigma).

Vuonna1918 jasen jälkeenesitetytnäkemyksetsankarivainajistara-

kentuvat siis olennaisilta osiltaan antiikin käsityksille sankarivainajista

jaJeesus-kuvalle.Näistälähteistätuleeselvästiesiinkuolemanvapaaeh-

toisuus, tarkoituksellisuus ja velvoittavuus. Sen sijaan käsitys siitä, että

sankarivainajatovatuhrejalieneepitkältipelkästäänuusitestamentillisen

ja myöhemmän kristillisen Jeesus-kuvan heijastumaa. Sankarivainajien

kutsuminenuhriksioliei-kristillisessäantiikissahyvinharvinaista.156Jean

SibeliuksensäveltämäViktorRydberginrunoAteenalaistenlauluonha-

vainnollinenesimerkkisiitä,mitenuhriajatusliitetäänjälkikäteenantii-

kintekstiin.RydbergkäyttipohjanaTyrtaioksen(600-lukueKr.)elegiaa,

jossa lausuttiin:”Taistelkaammerohkeasti tämänmaanpuolesta ja las-

tenpuolesta/kuolkaammehenkeämmekoskaansäästämättä.”(Tyrtaios,

Fragmentti 13–14.) Rydbergillä tämä saa muodon:”Därför med eldhåg

uppattvärnafädernejorden!/Ilaattofframedfröjdlivetförkommande

släkt!”UhriajatustuleeesiinvastaRydbergillä.157Ajatussiitä,ettäsanka-

rivainajaonuhrannutitsensäjonkin–tyypillisestiisänmaan–puolesta,

kytkee uhriteologian ja antiikin sankarivainaja-ajattelun toisiinsa. Toki

vanhatestamentillisia uhrejakin voidaan antaa jonkun puolesta (esim.

3.Moos.16:6),mutta ihmisuhriajatusonVanhassatestamentissa lähin-

nä blasfeeminen (vrt. kuitenkin Jes. 53). Kun sankarivainaja on uhran-

nutitsensäjollekin,esimerkiksiisänmaalle,tuntuuuhriteologianvaiku-

tus vahvemmin. Uhrihan tuodaan Raamatussa Jumalalle (hwfhyla, tw~| 
kuri/w|),158 ja sankariuhriajattelussa Jumalan paikan ottaa jokin muu,

yleensäisänmaa.

156 Versnel1989,183.Muutenei-kristillisessäjaei-juutalaisessaantiikissajoskusesitettiinyksit-

täistenihmistenkuolemauhrina(Seeley1990,134–141).

157 Castrén(2008)onkäsitellytTyrtaioksenvaikutustaAteenalaistenlauluun.Hänesittäämyös

1899valmistuneenYrjöWeijolansuomennoksenRydberginrunoon, jossasäkeetkuuluvat:

”Hehkuvinmielinpuoltaannousesyntymämaatas!/Riemuiten,lastesivuoks,uhriksihen-

kesisuo.”Huomattakoon,ettäantiikintekstienmoderneissakäännöksissäjaniihinliittyvissä

tutkimuksissauhri-sanaakäytetäänvarsinusein,vaikkeisitäesiinnykäänalkukielessä.

158 Eberhart2002,334sekäuseissamuissakohdissa.
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Valkoinenjapunainensankariuhri


Sankariuhriajattelunlähtökohdatnäkyiväterityisestivalkoistensankari-

hautauksissa,joidenantiikkis-kristillisistäjuuristasivistyneistöolihyvin

tietoinen.159 Virsien ja hengellisen musiikin lisäksi sankarihautauksissa

saatettiinesittääesimerkiksiAteenalaistenlaulutaiVänrikkiStoolintari-

noidenrunoja,jotkaheijastelivatkreikkalais-roomalaisenantiikinperin-

töä.160Pappienhautauspuheissayleisimmätraamatunkohdat(Joh.15:13;

1. Joh. 3:16.), korostivat Jeesuksen esimerkin mukaista kuolemaa”ystä-

vien” tai”veljien” puolesta. Papit saattoivat tämän mukaisesti kehottaa

kuulijoitaseuraamaankaatuneita”Jeesuksenaskelissa”.161Muuthautajais-

puhujatsaattoivatvedotasotahistoriaan,ainaantiikinKreikkaansaakka.

NäidenohellavedottiinmyösRaamattuunjaJumalantahtoon.Puhujat

usein sanoivat kaatuneiden ”uhranneen sydänverensä isänmaan altta-

rille”–uhriajattelunkultilliset lähtökohdatveririitteineenkuuluvatnyt

selvästi.Puhujatmyöskatsoivatuhrinvelvoittavankuulijoita.162Sankari-

hautajaisissatulisiisselvästiesiinsankariuhriajattelunkeskeisetteemat:

uhrinvapaaehtoisuus,tarkoituksellisuusjavelvoittavuus.

Sodan jälkeen perinne jatkui. Martti Pihkala pohdiskeli sodan pää-

tyttyätulevaisuudenSuomea.Kirjanmotoksihän laittoisanatystävien

puolestakuolemisesta(Joh.15:13).163OttoStenijtoivoosamojensanojen

kaikuvan, kun tuomiopäivänä sankarivainajan arkun”kansi auki kim-

mahtaa”.164Samanraamatunkohdansanatsuurestarakkaudestatuntuvat

kaikuvantaustalla,kunkahdensurmatunnaisenkerrotaanantaneenelä-

mänsä”uhrinaSuomenvapaudenpuolesta”jakysytään:”Kukameistävoi

enempiantaa?”165Kokonainenraamatullinenkärsimyshistoriaheijastuu

uhrissa,jossaonaineksetterrorinuhriksi,muttajokalopultajulistetaan

vapaaehtoiseksijatarkoitukselliseksi:

159 Poteri 2009, 277. Mainittakoon, että antiikkis-kristillistä retoriikkaa ja Vänrikki Stoolin ta-

rinoita saatettiin siteerata myös punaisissa sankarihautajaisissa, esimerkiksi: ”Hän uhrasi

kalleimpansaeestävapauden.Siksi ei saamuistoansamurheellaviettää.” (Lovisanotisblad

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,ettähänoliturkulainenin-

sinööri,jokaTurussaolijoutunutistumaanpunaistenvankina.Häntä

olikidutettu,ruoskallalyötyjavastenkasvojasyljetty,kunneshänlo-

pultakuitenkinpääsipakenemaan.

 –Nytsitämennäänjatämänisänmaanalttarilleeimikäänuhriole

liiankallis,sanoihänreenanturoiltaerotessa.

 Sinne Kauvatsan työväentalon halkopinojen väliin päättyikin hä-

nenelämänsä.Viimehetkenkidutuksistaeikaitpaljoatiedetä.Mutta

seelämäannettiinilolla...meidänhyväksemme!166

KirjaPuolestaSavonjasyntymämaanliittyyjonimelläänuhriajatteluun.

Kirjassa T. Viljakainen -niminen henkilö esittää kuvauksen Mikkelissä

pidetystä hartaushetkestä, jossa uhrautuminen, vapaaehtoisuus ja tar-

koituksellisuus 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,mut-

ta jos se lankeaa maahan, niin se kantaa hyvän sadon.” Näin aloit-

ti saarnaaja sanottavansa, puhuen sitten voimalla ja antaumuksella.

Aluksi kuvaili hän luonnollisen siemenen kylvämistä ja multaamis-

ta, jotatoimeliaanjaelämästäänhuolehtivanmaanviljelijänonjoka

vuosisäännöllisestitehtävä,josmieliperheensätoimeentulonturva-

ta.Itsensäjaläheistensätoimeentulontähden,yhteiskunnantähdenja

lopultakokokansantoimeentulontähdenonmaanviljelijännäinteh-

tävä,koskahänainoastaantällätavalla,entisenelämänuhraamisella

jakuolettamisellaluouutta,entistärunsaampaajaehompaaelämää.

166 NaisetSuomenvapaussodassa50.

167 Raamatunkohta kuului kirkkokäsikirjassa laskiaissunnuntain toisen vuosikerran evanke-

liumiin.Onepäselvää,onkoViljakaisentarkoittamapuhesamakuinlehtoriOskarAlanderin

Mikkelissälaskiaissunnuntainasuojeluskuntalaisillepitämäpuhe,jokajulkaistiinmyöhem-

minKotimaassa(14.5.ja25.5.1918)otsikolla”Kuolemisensiunaus”.Josnäinon,puheidenver-

taaminenavaamielenkiintoisennäkökulmansiihen,mitenkirkollinenjulistusymmärrettiin

jamuistettiin.Alanderonsaattanutkorjatapuhetta”oikeaoppiseksi”ennensenjulkaisemista

kirkollisessalehdessä,muttatällöinvainkorostuukirkollisenjulistuksenjauskonnollis-isän-

maallisenkuulijanprofiilit.ViljakaisenversiossaJeesuksenuhrinteologinenmerkitysonjää-

nytkokonaansyrjäänjauhrautuminenisänmaanpuolesta–jokaAlanderillaonpikemmin-

kinsivujuonnejaeräänlainenjälkiajatus–nouseekeskeiseenasemaan.

168 Samaa kohtaa käytti myösArthur Hjelt Kymintehtaitten virkamiesten hautajaisissa (Polin

1928,139).
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 Luonnollisensiemenenkylvämisestäpuhuttuaansiirtyisaarnaaja

puhumaankäsilläolevanhetkenvakavuudestajasiitätilanteesta,mi-

hinSuomenkansaolinytjoutunut,ylisatavuottalevossajarauhassa

elettyään.Kunkansankärsimyksenpikariolikukkuroitunut jakun

vierasvainolainenoli lähtenythäikäilemättömästi inhimillisiä ja ju-

malallisia lakejapolkemallaverisellevainotielle, eiSuomenkansalla

ollut saarnaajan mielestä muuta valinnan varaa kuin joko kuolema

taielämä.Kansanparhaimmisto,etupäässäsennuoriso,päättivalita

elämän,koskasenmielestäkansammeeiollutsuorittanutläheskään

tehtävätään,jottasenkannattaisijättäytyähautaankaadettavaksi.Elä-

män saavuttaakseen on Suomen kansalliseen maaperään kylvettävä

hyväsiemen,jatähänkylvötyöhönonnytkansalähtenyt.Senonkät-

kettäväkalliitnisunjyvänsämultaanmätänemään,ettäniistähyväja

sadankertainensatomaallekehkeytyisi.Isänmaavaatiikansaltaannyt

siemenen jumalan ijäisyydenpeltoon,uudenonnellisemmanjarik-

kaammanelämänsaavuttamistavarten.Ihmishengenkuolettamisesta

tiedämmemekristitytsyntyvänainauuden,ijäisenjatäydellisemmän

elämänjaniinonkäyvätässäkin.Osakansanparhaimmistoasaaantaa

henkensä jaelämänsä isänmaanpuolesta,muttametoivomme,että

näitäkalliitanisunjyviäeikansammetarvitsehukkaanveripeltoonsa

kylvää.Olkootsiiskansammevalkeanarmeijansotilaattäysintietoi-

siasiitä,ettähelähtiessäänvoittamaanisänmaalleenonneajaelämää,

saattavat suistua itse kuolemaan ja tulla nisunjyvän tavalla maahan

mullattaviksi.Muttavaikkayhdellejatoisellenäintapahtuisikin,niin

olkoonlohdutuksenammese,ettäkuolemastasyntyyuusielämä,jo-

tenyksikääntaistelukentällämahdollisestituhoutunutihmiselämäei

sammujälkeäjättämättä,vaansynnyttääsijaansauudenelämän,elä-

mänisänmaallejaijäisen,loppumattomanelämänkaatuneittenkuo-

lemattomillesieluille.

 Sanat sattuivat kuulijoihin ja niiden sisältö ja tarkoitus näyttiin

kyllinkäsittävän.Sydämetavautuivatjauseansilmänurkassanähtiin

kimaltelevankirkaskyynel.

 Isänmaanonni, elämä jamenestysolinuorenkuulijakunnankin

tarkoituksenajasydämenasiana.Sensaavuttamiseksiseolisotisopaan

pukeutunut,sensaavuttamiseksiolisepäättänytuhratanuorenelä-

mänsä,joskohtalooliniinsalliva,jaisänmaanalttarilleseolipäättä-

nytlahjoittaakalleimpansa–henkensä.

 ....”Joseinisunjyväputoamaahanjamullata....”kaikuivieläsaar-

nan loputtuakin jokaisenkuulijan sydämessä jayksi ja toinenalkoi

vakavana mietiskellä, kuka joukosta tulee olemaan ensimäisenä ni-
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sunjyvänä,jonkakaikkivaltiaskylväjämultaajumalanijäisyydenpel-

tosarkaanMikkelinjaSavonpelastamiseksi.169

Kyseessä on tyypillinen hartauspuheen rakenne, jossa ensiksi esitetään

raamatunkohta – ilmeisesti ulkomuistista, sillä se ei noudata mitään

käännöstä–jatämänjälkeensensovelluskuulijoidenelämään.Raama-

tullisenlähtökohtansamukaisestikysymysonkuolemastajauudestaelä-

mästä.JohanneksenevankeliumissatätävarsinaisestiJeesukseenliittyvää

kylvökuvaasovelletaanmyösJeesuksenseuraajiin(Joh.12:25–26)jasiinä

mielessähartauspuhepysyyraamatullisessalähtökohdassa.Mistäänuh-

ristaeinäissäjakeissakuitenkaanpuhuta,muttahartauspuheessaseon

keskeinen.Uhriajatusnäkyyjopuheenalussa.Kylväessäänviljelijäuhraa

elämääitsensä,läheistensäjayhteiskunnantähden.Tästäsiirrytäänkyl-

vämisen vertauskuvalliseen merkitykseen. Ensin kuvataan uhraamisen

tarve: syynäon”vierasvainolainen”, jokaonpolkenutsekä inhimillisiä

ettäjumalallisialakeja.Jumalanjaisänmaanasiatkytkeytyvätnyttoisiin-

salaillisuusideologianmukaisesti.Mainintaaesivallastaeiolenähtävästi

siksi,ettäsodansisäisestäluonteestaeihalutapuhua.170Uhkaavakuole-

mavältetään,kunihmishengensiemenkylvetään”Suomenkansalliseen

maaperään” tai”jumalan ijäisyyden peltoon”. Mitään erottelua kahden

kylvöpaikankohdallaeiole,vaanniitäkäytetäänsamassamerkityksessä.

Tässäkinnäkyykristillisenjaisänmaallisenkuvastonsulautuminen.

Uhrinvapaaehtoisuusjatarkoituksellisuusonilmeinen:parhaimmis-

to”saaantaahenkensäjaelämänsäisänmaanpuolesta”.Elämääeioteta

heiltä,vaanheantavatsenitsetaioikeastaansaavatantaa–ikäänkuin

kuolemaolisietuoikeus.Vapaaehtoisuuskäyilmisiitäkin,ettäuhraami-

nenonaktiivinenvalintaelämänjakuolemanvälillä(vrt.5.Moos.30:19).

Uhrintarkoituksellisuusnäkyysiinä,ettäseannetaanisänmaanpuoles-

ta. Puheen lopussa näkyy kuitenkin uskonnollinenkin ulottuvuus, sillä

kaatuminentuottaatoisaaltauuttaelämääisänmaalle,toisaaltaloputto-

manelämänkaatuneidenkuolemattomillesieluille–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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Hartauspuhettakuvannutkirjoittajakommentoipuhettamyönteises-

ti.Häneikiistäisänmaallisenjauskonnollisenulottuvuudensulautumis-

ta. Itseasiassahänpukeeuhriajatuksenpuhettakinuskonnollisempaan

sävyynkäyttäessäänkultillisiakäsitteitä:kuulijakuntaolipäättänytuh-

rataelämänsäisänmaanalttarillelahjana.Uhrienvapaaehtoisuusjatar-

koituksellisuustuleetässäkinvahvastiesiin.Uhriksipäätyminennäyttää

olevan jonkinlainen etuoikeus, sillä jumala tai kohtalo lopulta päättää,

kenen sallitaanpäätyvän– ei jumalan taikohtalonvaan isänmaanalt-

tarille.Näinuskonnollisessayhteydessäisänmaanalttaristapuhuminen

vaintodistaa,mitenpitkällekristillinenjaisänmaallinenuhriajatussaat-

toivatsulautua.

Ajatus uhrista ystävien, isänmaan, aatteen tai jonkin muun puoles-

ta tuntuutoistuvan lähteestä lähteeseen.Eikä tässäkohtaaolekysymys

vain suomalaisesta erityispiirteestä. Saksalaiset sotahistorioitsijat Carl

Henke ja Gerhard Liesner otsikoivat Suomen-retkeä kuvaavan kirjansa

UmFinnlandsFreiheit.Itsesisältökeskittyytaistelutapahtumienkuvaa-

miseen ja otsikon ideologiaan liittyy lähinnä suomalaisten kiitospuhe

Helsinginvaltauksenjälkeen.Puheenmukaansaksalaisetovatitsensäuh-

raavasti(”selbstaufopfernd”)suorittaneetpalveluksenmaammevapau-

delle,kehitykselle jaoikeudelle.Saksalaisenavustusretkikunnan johtaja

kenraali vonderGoltz tosin tähdensi saksalaistenuhrautuneenSaksan

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”).173VaikkaGudmeeiuskonnollisuudellatarkoittanutkaanvar-

sinaisesti 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(”Hautapuheitakaatuneillesak-

salaisille”).

173 Gudme1921,293.

174 ”---hansættersitLivtilforsineVenner.”(Joh.15:13.)”---viereskyldigeatsætteLivettilfor

Brødrene.”(1.Joh.3:16.)Valitettavastisanamuodotperustuvatkäännökseen,jokahyväksyttiin

1931,siiskymmenenvuottaGudmenartikkelinilmestymisenjälkeen.Vanhempaakäännöstä

eiollutkäytössä.



234 Uhrijasyyllisyys.Kristuksenseuraaminen1918

Valkoistenjaheidänliittolaistensamielestäheidänomatkaatuneensa

olivatantaneetitsensäuhriksieikäuhriolluttarkoitukseton.Punaisten

puolellaasiaolitoisin,josK.V.Kaukovaltaaonuskominen:punajohta-

jienmoraalistatasoaosoittaase,ettäpunakaartiyllytettiin”turhaanuh-

raamaanitsensäjaettäjohtajatlopultajättivätlaumansaomanonnensa

nojaan”.175SamaantapaanarvioiJuhaniAhokansanvaltuuskunnanpois-

tumistaHelsingistä:”Paimenet lähtevät ja jättävät laumansaomanon-

nensanojaan.Eiheidänpäänsäympärillänytainakaantulesäteilemään

marttyyrikruunun kehä.”176 Johtajat siis toimivat kuin palkkapaimenet.

MuttaKaukovallanmielestäaateeiinnostanutrivikaartilaisiakaan:”Mis-

säolisekaikkiuhraavaalttius,jollasodatvoitetaanjajokatekeesotilaan

kykeneväksinurkumattakärsimään’kylmää,nälkää,haavojaan’,missäse

suuriaate,jonkapuolestamiesilollaantaahenkensä?”177Uhrinvapaaeh-

toisuusjatarkoituksellisuusovatniitäseikkoja, joillaKaukovaltaarvioi

sotajoukon moraalia. Tämä oli tietenkin valkoinen näkökulma. Jussi

Lonkaisen runo osoitti, että kapinaan kielteisesti suhtautuneen sosiali-

demokratiankinmielestäuhriolivapaaehtoinenjatarkoituksellinen.Pu-

nainenpuolitoistisamaasankariuhriretoriikkaakuinvalkoinenkin,toki

asettaensenomanideologiansapalvelukseen.

Lonkaisenkanssauhrinvapaaehtoisuuttajatarkoituksellisuuttahei-

jastavatmonetmuutkinpunaisetlähteet.NimimerkkiHenkipattokuvai-

leehaavoittunuttapunakaartilaista:”Tuonuorukainenonminustakuin

pyhä. Hän on uhrannut itsensä kuin ihmiskunnan vapahtaja.”178 Erään

muistojulkaisunkirjoittajapuhutteleemielessäänvainajia,jotkafyysises-

tivoimakkainajahenkisestivarmoinaastelivatkohtiylevääpäämäärää,

”köyhälistönvoittoakohden.–Etteehtineetperilleasti–sorruitteennen,

taistelun uhreina tielle!” Kirjoittaja jatkaa vakuuttaen vainajien yleviä

tarkoitusperiäjavalittaa:”Nytseisommekumpujenneäärillä,surunval-

taamina,muistellenTeitä, jotka ihanteittennealttarillekalleimmanuh-

rinneolettekantaneet!”179Jonäistäkohdistakäyselväksi,ettäuhritolivat

sekävapaaehtoisiaettätarkoituksellisia.Jatkossakäyilmi,ettäkirjoittaja

mielessään rinnastaa teloitetut punaiset varhaiskristillisiin marttyyrei-

hin.Tämänäkyy selvästi siinä, ettäkuvausmetsäisestä teloituspaikasta

muuttuuyhtäkkiäareenaksi:

175 Kaukovalta1921,7.

176 Aho1961,474(4.4.1918).Ks.myösAho1961,286(25.2.1918).

177 Kaukovalta1921,156.

178 Henkipatto1919,88.

179 Muistojulkaisukansalaissodanuhreiksijoutuneidenmuistolle12.
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Teastuitteteurastusareenallenneavoiminkatsein,päätpystyssä,sillä

yönlävitsekeksisilmänneitäisentaivaanrannanuurteissanousevan

aamuruskon kajastuksen ja siinä kajastuksessa kuvastui silmienne

eteentulevaisuus, jokaosoittiTeillevarmuuden,ettäuhri,jonkanyt

uhraatteeioleturhaanuhrattu,vaanettäuhriverestäonversovaker-

rankansojenvapaus!180

Eskatologinentietoisuustekeeuhristaylväänjatarkoituksellisen.Kysees-

säon tietysti sosialistinen sekulaarieskatologia,muttaareenamielikuvi-

neenserinnastuuvarhaiskristittyjenmarttyyriuteen.Uhriverestäversova

uusiaikamuistuttaakirkkoisäTertullianuksenlausetta:”Kristittyjenveri

onsiemen.”(Apol.50.13.)LauriIngmansovittisenVartija-lehdessäsur-

mattuihinpappeihin,181muttalauseolituttumyöstoisellapuolella.Joso-

danloppuvaiheessaArbetetvalmistilukijoitaantappioon–väliaikaiseen

sellaiseen:

”Marttyyrienverestätulikirkonsiemen”,sanottiinkerran.Ehkä–eikä

niinkaukaisessakaan–tulevaisuudessa,tuleeselväksi,ettäveri, joka

näinämyrskyisinäpäivinäonuhrattukansanvapaudenalttarille,tu-

leekuitenkintuottamaanmerkittävämmäntuloksenkuinuhrisanka-

ritrohkeimmissakaanunelmissaanosasivattoivoa.Ehkäkerrantulee

esiinse,ettämaailmantaisteluissanäennäisenmerkityksetönSuomen

proletariaatinkamppailuolikuitenkinsoihtu,jokasairuutitynnyrin

räjähtämään.182

Eräässäpunaistenmuistoteoksessatodetaan:”Marttyyrienverintehtiin

nytkylvöäuuttayhteiskuntaavarten,jonkalopullisestavoitostaeiken-

käänepäillyt.”183PunaisiinjohtomiehiinkuulunutLauriLetonmäkikir-

joittimaanpaossaNeuvostoliitossa:”Vallankumouksellistasosialismiaei

voidatyömiehiäjoukottainkaanmurhaamallatappaa.‘Marttyyrienveri

lannoittaaHerrammepellon’.”184Selvästikommunistisellatahollamart-

tyyrienuhrieikuitenkaanvaikutaniinkäänsankariuhriltavaanterrorin

uhrilta.Uuttaväkivaltaistavallankumoustajulistaneetkommunistitsai-

180 Muistojulkaisukansalaissodanuhreiksijoutuneidenmuistolle13.

181 Ingman1918,111.

182 Arbetet4.4.1918(”Molnet”).

183 Muistojulkaisukansalaissodanuhreiksijoutuneidenmuistolle8.

184 Suomen työväen vallankumous 86. Sama apokalyptinen sankariuhriaate näkyy muuallakin.

Ks.Esim.Henkipatto1919,181–182.
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vatterrorinuhreistapaljonparemmanlähtökohdankuinsankariuhreis-

ta.TämänäkyykirkkaimminOttoWilleKuusisella,jokatäysintietoisesti

rinnastiteloitetutpunaisetvarhaiskristittyjenmarttyyreihin,muttateki

samallapesäeroanäihin:

Kukapateistäherroistaosaaaavistakaan,miltämeistämaanpakolaisis-

taVenäjällätuntui,kunkuukausimääriäsaimmesinneviestejätuhan-

sien,yhäuusientuhansientoverienkärsimyksistäjamarttyyrikuole-

masta–toverien,joitaemmevoineetpelastaa.Meissävirisisillointuli,

jonka kaltaista te ette koskaan ole tunteneet ettekä tuntemaan tule.

Alkukristillisetkommunistitlienevätsuurtenvainojenaikanahaltioi-

tuneet.Muttaseolikärsivää,passiivistahaltioitumista.Toinentulion

polttavampijaaktiivisempi.Sennimenlienettekuulleet.Seonpyhä

viha.Eikuitenkaansokeanuskonkiihkoilijan,vaannykyajanihmisen,

avosilminkatsovan.185

Puhuessaan”tuhansien toverien kärsimyksistä ja marttyyrikuolemasta”

onselvästikysymysterrorinuhreista.Kuusineneiolelainkaankiinnos-

tunut itseuhreista, esimerkiksi siitä,ovatkoheantaneethenkensä jon-

kunasianpuolesta.Tärkeääonvainuhrientuhatlukujase,mitentieto

uhreistasynnyttäävihaa.Kuusisenyksikeskeisistäajatuksistaonkinse,

ettävalkoinenterroriaiheuttaauudenkapinan.Häntekeesiisjuurisen,

mistäsosialidemokraattisetkirjoittajat–sellaisetkuinSalmenojajaLon-

kainen – halusivat eroon: lietsoo vihaa. Kuusinen luulee, että tämä on

jotenkintoisenlaistakuinvarhaiskristillisyydessäeikäsiisoivaltanut,että

juurivarhaiskristillisestäuhrikäsityksettarjosivattähänmahdollisuuden.

Jeesuksen ristiinnaulitsemiskertomusten viholliskuvat tai Johanneksen

ilmestyksenkostoahuutavatmarttyyritolivatsitäperinnettä,jotaKuu-

sinenjatkoi.Sankariuhriperinnesensijaaneipalvellutyhtähyvinvihan-

lietsontaa. Onhan toista kuolla terrorin viattomana uhrina kuin antaa

itsensä vapaaehtoiseksi uhriksi jonkun arvokkaan asian puolesta. Näin

sankariuhrionmoraalinenihanne,jokakiinnittäähuomionpikemmin-

kinitseensäjahänenpuolustamaansaasiaankuinsurmaajiinjaheidän

pahuuteensa.Vaikkasankariuhritaisteleekinjotainvastaan,keskiössäon

ainapikemminkinse,minkäpuolestauhrikuolee.

185 Kuusinen&Sirola1923,50.KyseinenkohtaonKuusisenalunperin1920julkaisemastaartikke-

lista.
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Sankariuhrinihannejavelvoite


Moraalisenaihanteenasankariuhrikäsitysoliomiaansynnyttämäänku-

vauksiayksittäisistäsankareista,jotkaolivatvalmiitakuolemaantärkeän

asianpuolesta.Tästähyvinyleisestäkirjallisuudenlajistariittääkaksiesi-

merkkiä.PunaiseltapuoleltakäyesimerkiksiEetuSalin,jonkaviimeisiä

vaiheitavankilassakuvasiYrjöMäkelin–molemmatjohtaviasosialide-

mokraattejasisällissotaaedeltäneeltäajalta.MäkelinkuvaaSaliniatois-

tuvastiJeesuksenkärsimyshistoriastaotetuinkuvin.Sörnäistenvankilan

olosuhteetolivatristi:”olisiEetusentäänkaiketijaksanutjotenkutenris-

tinsäkantaa,elleihänenruumiinsaolisiollutjovarhemminmonientau-

tienrusikoima.”186Mäkelinvalittaa,etteiolepiirtäjä,”silläminullaolisi

mainiomalliliikuttavaantaideteokseen,jonkanimeksivoisitulla:’Kat-

so ihmistä!’”187 (Joh. 19:5.)SalininkuoltuaMäkelin jääpohdiskelemaan

oikeaaraamatullistavertausta:”Kumpiontämäkuritushuone:Golgata,

vaiko se yrttitarha, jossa tyhjäksi jäänyt hauta sijaitsi? Ja onko nyt pit-

käperjantai,vaionkopääsiäisaamu?”Kykenemättäpäättämään,Mäkelin

tekeelopuksiehdotuksen,ettäSalininvankikopistatehdäänkansallinen

pyhättö”sittenkuntyöväkionisäntänätässämaassa,mikämuutenon

tapahtuva, historiallisesti katsoen, varsin pian.” Tämä perustuu siihen,

ettäSuomentyöväkionsuuressakiitollisuudenvelassaSalinille,säkenöi-

vällenerolle,”jokarikoksentekijänätuomittiinmestattavaksi.”188Artikkeli

päättyytähänjapäätössanattuskinsattumaltamuistuttavatJesajanku-

vaustakärsivästäHerranpalvelijasta,jokaUudessatestamentissaliitettiin

ristilläteloitettuunJeesukseen:”hänetluettiinrikollistenjoukkoon.”(Jes.

53:12;Mark.15:28;Luuk.22:37.)MahdollisestiMäkelininkuvaukseenoli

vaikuttanutse,ettäSalininhautajaisissanäidenpuoluetoveriTaaviTai-

niooliverrannutSaliniaJeesukseen.VäinöTannerinmukaanTainiosa-

noi:”Onolemassakorkeampikinoikeuskuinjuristienjaviranomaisten.

Ensimäistä kuuluisinta kapinoitsijaa Jeesusta Kristusta syytettiin myös

kiihotuksestakapinaanlaillistahallitustavastaanjahänettuomittiinri-

koksestaankuolemaan.”189Sankariuhriasetettiinnytlaillisuusideologian

mukaistaesivaltaopetustavastaan.

Valkoisten puolelta esimerkiksi käy tämän pääluvun alussa mainit-

tu jääkärimajuri Friedel Jacobson, ”joka jo ensimmäisissä taisteluissa

186 Vankinavalkoisenvallan16.

187 Vankinavalkoisenvallan19.

188 Vankinavalkoisenvallan23.

189 Tanner1957,326.
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isänmaankamaralle saavuttuaan sai uhrata nuoren elämänsä isänmaan

vapaudenalttarille”.190 JacobsoniaeirinnastetaJeesukseen.Pelkkäuhri-

retoriikkariittää.Uhrinylevyysjatarkoituksellisuustulevatniinvoimak-

kaastiesiin,ettäuhri itsessäänalkaavaikuttaavälttämättömältä.Jacob-

sonin itsensä väitetään julistaneen Rovaniemellä: ”me voitamme, kun

kokoommekaikkimaanparhaatvoimatsamanlipunalle,luotammeJu-

malaanjauskommeoikeudenikuiseenvoimaanjalopulliseenvoittoon.

Muttavapautustaeisaadailmankalliitauhreja,sillävapausonkukka,jo-

kakehittyäkseenkauniiksijaihanaksivaatiiverelläkastelemista.”191Vaik-

kaJacobsonkintekipuheessaanselväksi,ettäkysymysonuhkaavanvas-

tustajanlyömisestä,käsitysverenkaunistavastavoimastanäyttäätekevän

sankariuhristajolähesitseisarvon.Sankariuhrieisiisnojaavastapuolen

katkeraansyyttämiseenkutenterrorinuhrienkohdallaontavallistavaan

siihen, ettäuhrilla sinänsäonmyönteinenmerkitys.LauriPohjanpään

sotarukouksessasanotaan:

Riemuitenuhriks

annammehenkemmelunnaan,

kunvainVapaus

käyylihautammekunnaan!192

Riemuitenuhrautumisenehtonaonse,ettävapaus”käyylihautamme

kunnaan”.Erikoistatässäonriemu.Onselvää,ettäsotaaeiyleensävoida

käydäilmantappioitajasiinämielessätappiotvoidaannähdätavoitteen

saavuttamisenvälttämättömänähintana.Sensijaanmikäänkäytännölli-

nenvälttämättömyyseiedellytätappioistariemuitsemista.Onilmeistä,

ettätässäkintapauksessauhrisinänsäonjoarvokas.FransEmilSillan-

pääntalvisodanallakirjoittamamarssilaululieneetämänkannankuu-

luisinosoitus:”Tääll’onsuoranaseistäjakaatua/jokamiehelläoikeus.”

Jacobsonin itsensäkin kerrotaan kuvanneen tulevaisuuttaan runon sa-

noilla:”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 kor-

keintaan lähtökohdan tällaisille arvostuksille, mutta ei enempää. Hyvä

paimeneiriemuitsekuolemastaeivätkäevankeliumitkuvaaJeesustami-

tenkään innokkaana itsensä uhraajana. Paavalin huudahdus”Kuolema

onvoitto” (Fil. 1:20) tuleevarmasti lähimmäksi sankarikuolemaan liit-

tyviäarvostuksia,muttatässäkinasiayhteystekeeselväksi,etteikuolema

sinänsäolevoittovaanainoastaanmahdollisuuspäästäKristuksen luo

(Fil.1:23).Kunsankarikuolemaaihaillaanitseisarvona,siinäkiinnitetään

huomioyksinomaankuolemanjalouteen.Näinsekorostiyhtäantiikinja

Raamatunsankarikuolemaanliittyvääarvostustatavalla,jokaylittääsen,

mitäRaamatustalöytyy.

Koska sankariuhri oli moraalinen ihanne, se myös velvoitti jälkeen

jääneitä.Velvoituksensisältöluonnollisestivaihteli.Työ-lehdenmuisto-

kirjoituksessaopettajaR.Penttinenjulkaisimuistokirjoituksenkahdelle

oppilaalleen,jotka”uhrasitteniinpaljonkuinihminenvaanvoi”,mutta

ei turhaan:”nämä nuoret ovat uhranneet elämänsä paremman yhteis-

kuntajärjestyksen puolesta”. Penttinen jatkaa:”teidän toverinne tulevat

huolehtimaan, ettei uhrautuvan elämänne viimeinen työ jää kesken”

–muutsiisjatkavatsotaavoittoon,kutenopettajatoiveikkaastijulistaa.196

Sankariuhrienaatevelvoittitaisteluun.Sodanjälkeensosialidemokraat-

tisen Lonkaisen mukaan punaisten sankariuhrit velvoittivat kuitenkin

vainrauhanomaisestirakentamaanuuttasosialististayhteiskuntaa.Myös

KaarloValliilmoittaauhrienvelvoittavansosialistisenyhteiskunnanra-

kentamiseen,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,kunnesihmiskunnanki-

rousonmaanpäältäpyyhkäisty,kapitalistinenriistojärjestelmähävi-

tetty.

 SilloinkohoavatGolgatainkummuillakukatniidenallauinuvil-

le,ristintiensäjärkähtämättäloppuunastikulkeneille–niinläheisille

kuinkaukaisillekinmarttyyreille–kiitollisuudenosoitukseksiniiden

195 Näitäonerityisestiluvussa”Pojatsotaan”(Siltala2009,357–429).

196 Työ12.2.1918(”Inmemoriam.Kaatuneillepunakaartilaisille:YrjöKarvosellejaErkkiPitkäsel-

le”).
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käsien istuttamana, joille tuhansien marttyyrien suorittaman Gol-

gatanretkenhinnallaonostettumahdollisuusuuden,onnellisenelä-

mänluomiseenmaailmaan.197



Vallintekstissäkristillinenmielikuvamaailmaonilmeinen,joskinsepal-

veleenytluokkataistelua.RaoulPalmgrensanookinVallinteoksesta,että

sen kohdalla”voitaisiin puhua eräänlaisesta sosialistisesta hartausluke-

mistosta,sarjastasankari-jamarttyyrilegendoja”.198Uhrinvelvoittavuus

on tuttu piirre myös valkoisessa kirjallisuudessa. Punaisten Suinulassa

surmaamistavalkoisistatodetaan,ettäheovatesimerkkejäuhrautuvai-

suudesta.199IreneMendelinrunoilivapaussodanviisitoistavuotismuiston

kunniaksirunon,jonkapäätöskuuluu:

Polviuus’,nytvartoomaasisulta

voimaa,kuntoajauhrimieltä.––

Ethäntehtäväsiväistytieltä.200

PuolestaSavon ja syntymämaan -kirjantoimittajatmuistuttavat loppu-

sanoissa, että vapaus ja isänmaan itsenäisyys ”on kalliitten veriuhrien

hinnallaostettu---sankarienhaamutnousevatkauttavuosisatojenajan

taivaanrannaltaylösjaheidänkuolemattomathenkensäpuhuvatvelvoit-

tavaakieltä.Suurijakallisarvoinenonheidänperintönsäjasellaisenaon

se tarkoin talteenotettava, henkeen ja vereen asti puolustettava ja tule-

vaisuudellekorkoineensäilytettävä.”201Yhtäselvästiuhrinvelvoittavuus

tulee esiin Mustialan maamiesopiston muistojulkaisuun sisältyneessä

puheessa,jokapidettiinmenehtyneidenhaudalla:

Me olemme tänä muistopäivänä kokoontuneet tämän vaatimatto-

manhautakumpunneääreenverestääksemmemieliimmesen,mihin

teidänmuistonnevelvoittaa, siunataksemmemuistoanne ja saadak-

semmesanoa:”Nukkukaarauhassa!”Meolemmeoppineetteiltäsuu-

rimmantaidon,minkävoimmeoppia:pysyäomilleihanteilleuskolli-

senakuolemaanastijauhrataisänmaanonnenvaatiessasenalttarille

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



Sankariuhriretoriikkaei siis viittaapelkästäänvainajiinvaan se asettaa

usein aivan suoraan velvoitteen eläville. Velvollisuudentunne rakentuu

syyllisyydelle siitä, että toiset ovat ”uhranneet itsensä”. Syyllisyys tulee

havainnollisestiesiinArviA.SeppälänromaanissaPunaisenTampereen

kukistuminen.Kirjanpäähenkilö,valkoinenAarne,joutuutoimettomana

odottamaanTampereella,kunvalkoisetpiirittävätkaupunkia.Aarneei

kykenenukkumaan:”Hänestätuntuirikokseltanukkuatoistentaistelles-

sajauhratessahenkensähänenhyväkseen.”203Nämämuutamatesimer-

kit osoittavat, että niin punaisessa kuin valkoisessakin kirjallisuudessa

sankariuhritvelvoittavateloonjääviä.Tämäeioleainoavalkoisiajapu-

naisiasankariuhrikäsityksiäyhdistäväpiirre.Velvoittavuudenlisäksisan-

kariuhrinvapaaehtoisuusjatarkoituksellisuusovatmolemmilleosapuo-

lilleyhteisiä.Näinsankariuhrinkaikkikolmekeskeistäpiirrettä–uhrin

vapaaehtoisuus, tarkoituksellisuus javelvoittavuus–ovatkummallakin

puolellahyvinsamanlaisia,vaikkanepalvelevatkinvastakkaisiaideologi-

siatarkoituksia.Nämäpiirteetovatperäisinklassisenantiikinsankarivai-

najanäkemyksistäjaniidenomaksumistaauttoise,ettänämänäkemykset

liitettiinRaamatussaJeesukseen.RaamatunJeesus-kuvastaonmyösläh-

töisinsankarivainajienymmärtäminenuhriksi.

Sankariuhriretoriikkarituaalina

Juuri uhri-sanan runsas käyttö osoittaa, miten etäällä sankariuhrireto-

riikkaon todellisuudesta.Kukaanei sananmukaisesti tuonut sydänver-

taanuhriksijollekinisänmaanalttarille.Ylipäätäänlieneepoikkeuksellis-

ta,ettäkukaanantautuivapaaehtoisestikuolemaan.Teloituksissakuoltiin

siksi,ettävastapuoliteloitti.Taistelussasotilaanperustehtäväontuhota

vihollinen,eietsiäsankarikuolemaa.204Retoriikassasankarivainajatkui-

tenkinantavathenkensäriemuiten.Todellisuudenjaretoriikanvälilläon

siisammottavakuilu,muttaseeikoskaannäytähäirinneenketään.San-

kariuhriretoriikkaaeiymmärrettysananmukaisesti.

202 Mustialanmuistoja108–109.

203 Seppälä1919,95.

204 Vrt.Kemppainen2006,129.
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Sankariuhriretoriikkaonrituaalistakieltä–kahdessakinmerkitykses-

sä.Ensinnäkinuhreistapuhuminenviittaajosinänsäkultilliseenrituaa-

liin:alttari,uhri,veri,jokavuodatetaanjonkinpuolesta...Kielentasolla

tapahtuva rituaali ei kuitenkaan viittaa mihinkään todelliseen kulttiin.

Uhrirituaalinkäsitteidensoveltaminenkultinulkopuolelle jaerityisesti

ihmisiin näyttäisi olevan nimenomaan uusitestamentillista perua: Jee-

suksen kuolema ristillä tulkittiin joissakin kohdissa uhriksi ja imitatio

Christi-motiivinkauttaselevisimyösJeesuksenseuraajiin.Uhrinasema

ontällöinarvokasnimenomaansiksi,ettäseoliJeesuksenseuraajanosa.

Seuraavaaskeloliväljentääuhriretoriikankäyttöäniin,ettäsesopimyös

muihinkuinselkeästiuskonnollisiinyhteyksiin.Muttavanhaauusitesta-

mentillistaperuaonse,ettäuhrinroolisäilyipositiivisena.Siksiuhrikä-

sitteistökelpasimyössankarivainajiin.

Sankariuhriretoriikkaonkuitenkintoisellakintavallarituaalistakiel-

tä.Uhripuhetoistuuhyvinsamanlaisenakuolintapauksestariippumatta.

Sankariuhriretoriikkaonkin jo itsessään rituaalinen tapakäsitelläkuo-

lemaa. 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”maini-

taan:uhri tuodaanesimerkiksi isänmaan tai ihanteidenalttarille.Kysy-

myksessäonryhmäntaisenedustamanideologian”palvonta”,jotauhrit

vahvistavat. Jos uhri annetaan jonkun puolesta, tällöinkin epäilemättä

vahvistetaan ryhmän tai ideologian merkitystä, vaikka näitä ei puheen

tasollakorotetakaanjumaluudenasemaan.Kyseessäonselvästiuhrintar-

koituksellisuuteenliittyväseikka.Tämäntarkoituksenarvoakorostaase,

että sen vuoksi ollaan valmiita kuolemaan. Toisaalta tarkoituksellisuus

ei korosta vain uskonnon ja ideologian arvoa, vaan antaa arvokkuutta

myösvainajallejahänenkuolemalleen.Tarkoituksellisuuskiistääsen,et-

täkuolematolisivatolleetturhia.Päinvastoin:uhriverestäversoovapaus,

onnellisempitulevaisuustaijotainmuutaarvokasta.

Toinenselityslähteesiitä,ettäsankariuhriretoriikkahäivyttääsodas-

sa käytettävän raa’an väkivallan: tappamisesta vaietaan, puhutaan vain

205 Vrt.Siltala2009,358:”Kielikuvienkaavahoukuttaapäättelemään,ettäpuhetapasiinäpuhuu,

muttaleukojentaikynänliikutteluuntarvitaanmotiivikin.”

206 SeuraavatneljäselitystäonkoonnutBergen(2005,75–76).ItseasiassaBergenesittääviiden-

nenkinselityksen,muttanähdäksenisevaintoistaatoisenselityksen.
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tapetuksitulemisesta.Selityspäteesikäli,ettäperusmielikuvauhristaon

passiivinen:uhrionsurmaamisenkohde,eisensubjekti.Passiivisiamie-

likuvia pyritään kuitenkin tavallisesti välttämään sillä, että sankarivai-

najanajatellaanaktiivisestiantaneenitsensäuhriksi.Tässäkääntapauk-

sessaeikuitenkaanolepuhevihollisensurmaamisesta.Vihollisenveren

vuodattamiseltapuuttuukinkokonaanuhriretoriikanyleväsädekehä.207

Toisaaltarituaalisenakielenkäyttönäuhriretoriikkaeisuoraankuvaato-

dellisuuttajasiksiuhrimielikuvanrinnallavoidaanilmanristiriitaako-

rostaa,ettävainajaolikyvykässotilas.208Näinollensankariuhriretoriikal-

laeisuinkaanautomaattisestipyritäkieltämäänvihollistensurmaamista.

Sankariuhriretoriikkaeikuitenkaanitsessäänviittaamuuhunkuinuhrin

itsensäkuolemaan,jauhrionepäilemättäylevä–seikka,jokaonalkujaan

peräisinUudestatestamentista.Jostämänylevyydenlisäksivainajastaha-

luttiinkertoajotainmuuta,seolimahdollista,muttayhtähyvinylevyy-

dentaaksesaattoijättääseikkoja,joitaeihaluttuottaakäsittelyyn.

Kolmanneksiuskonnollisenuhriretoriikanajatellaantoimivansavu-

verhona taloudellisia etuja ajavalle reaalipolitiikalle. Neljännen selityk-

senmukaansotaonpoikkeustilanne,jonkailmiöillepyritäänlöytämään

merkitystraditionvalikoivallakäytöllä.Nämäovatvuoden1918uhrire-

toriikkaa ajatellen vaikeammin hyväksyttävissä. Sankariuhriretoriikka

onniintavallista,ettäuseimmatsenkäyttäjättuskinovatmieltäneetsitä

taloudellistenetujensavuverhoksi.Väite,ettäheolisivattietämättääntoi-

mineetniin,vaatisituekseensankariuhriretoriikanlaajempaayhteiskun-

nallistaanalyysia.Neljässelitystuskinpitäävuoden1918tilanteessapaik-

kansa. Vaikka sisällissota epäilemättä oli poikkeuksellinen tapahtuma,

sankariuhriretoriikkaolikulttuurisestivakiintunutviimeistäänVänrikki

Stoolintarinoidenmyötä.

Vuoden1918uhriretoriikallaolivieläyksimerkitys:velvoittavuus.Uh-

riinliittyviämyönteisiämielikuviakäytettiinvelvoittamaanmyöseloon

jääneitä tarvittaessa altistumaan kuolemalle niin kuin sankariuhritkin.

Tämä oli uusitestamentillista perua olevan imitatio Christi -motiivin

muunnelma:niinkuinkristitytseuraavatJeesustakuolemaan,niintule-

vatpolvetseuraavatedellisiä.Tämämoraalinenvelvoitelieneekinsanka-

207 Vrt.Bergen2005,79–80.JewettjaLawrence(2003,176–180)nimittävätasennetta,jossavihol-

lisen tuhoamisestaeikannetamoraalistavastuuta, sanoilla”coolzeal”.Tämänasenteenhe

katsovatjuontavanjuurensaapokalyptiikasta,jossapyhätseuraavatsivustavastustajantuho-

amista.

208 Vrt.Kemppainen2006,55:”Uhrinkäsiteonsankaruuteenrinnastettunavaikea:mieltyyhän

sankaruusaktiiviseksitoiminnaksi,kuntaasuhrionyleensäpassiivinenasia,jonkavaatiiesi-

merkiksionnettomuus.”
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riuhriretoriikanvoimakkainvaikutus–jaserakentuukeskeisellätavalla

syyllisyydelleniinkuinWesleyJ.BergentoteaaMooseksenlainuhrikäy-

täntöjenvaikutushistoriaaselvittävässätutkimuksessaan:

Mekanismit, jotka vievät tätä järjestelmää eteenpäin, ovat syyllisyys

ja velka. Eloon jääneet eivät ole antaneet suurinta uhria niin kuin

kuolleet.Tämäsaaeloonjääneissäaikaansyyllisyyttäjalupauksenol-

lapettämättäseuraavallakerralla.Tässämallissa”menestys”tarkoit-

taaomanverenvuodattamista.Kuolleidenvuodattamaveri(heidän

omansa–vihollisenverenvuodattamineneitäytäuhraamisenlogiik-

kaa)synnyttäämyösvelan.”Me”jotkaolemmejääneeteloon,olemme

kuolleillevelkaasekäkiitollisuudenettäkoston.Verionainoauhrilah-

ja, jonkahehyväksyvät.Koskakuolleetovatmaksaneet suurimman

hinnan,velkaaeivoidakoskaanmaksaapois.Siksikoskaaneivoida

vuodattaa niin paljon verta, että lisäuhrit kävisivät tarpeettomiksi.

Jokainenuusiuhripitääjärjestelmääyllä,tuottaalisääsyyllisyyttäja

velkaasekävaatiiseuraavaltasukupolveltalisäuhreja209

Bergeninväitesyyllisyydestäjavelastapitääepäilemättäpaikkansa.Nämä

ovatsankariuhrinasettamanvelvoituksenkääntöpuolia.Sensijaanväite,

ettäsankariuhriajattelutuottaayhäuusiauhrejaonturhansynkkä.Imi-

tatio-motiivivelvoittaatokiseuraamaanesimerkkiä,muttaristinkanta-

minenJeesuksenjäljessäeitarkoitakonkreettistakuolemaanmenemistä

muutakuinääritapauksessa.Samallatavoinsankariuhrikinvoivelvoittaa

johonkinmuuhunkuinkonkreettiseenkuolemaan.JussiLonkaisenru-

nossapunaisetuhrit eivätvelvoittaneetuuteenkapinaanvaan rauhan-

omaiseen työhön sosialistisenyhteiskunnan rakentamiseksi.Valkoisella

puolellasamaalogiikkaaedustaamuunmuassaEirikHornborg,jokalau-

suuvalkoisistauhreista:”Heidänuhrikuolemansaonelävillesuunnattu

kehotustehdätyötäsenasianpuolesta,jollekaatuneetuhrasivatitsensä;

mitäonnellisemmaksiyhteiskuntammekehittyy,sitäenemmänsielläon

kasvanutversojakuolonkylvöstä.”210Veriuhrieiainahuudalisääverta.

209 Bergen2005,79–80.Bergennojaa tässäkohtaa läheisestiMarvinin ja Inglen tutkimukseen

(1999).

210 Hornborg1918,57.
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Uhritjaanteeksianto

JarlHemmeryhdistiKristuksenseuraamisenjaanteeksiannondramaat-

tisellatavalla1931julkaistussaromaanissaanMiesjahänenomatuntonsa.

RomaaninpäähenkilöpastoriBropäätyySuomenlinnanvankileirinpa-

piksi.Punaisetolivatmurhanneethänenveljensä,muttapastorirukoilee:

”Jossydämessänionvieläkipinäkäänkostonhimoa,jossielläpahatahto

vielähuutaavertaveljeniverestä,niinrankaiseminua.Laskeristihartioil-

leni,olenvalmis.”211Rukouksessatalioperiaatetorjutaankokonaanjaris-

tinkantaminenesitetäänsillevaihtoehtona.Kirjanedetessäselviää,että

imitatioChristi-motiivistatuleekeskeinen.Broliittyyvankienjoukkoon

perustellenratkaisuaanarvelulla,ettäJeesuskintekisiniin.Uhkaavakuo-

lemaeihäntäpelota:”Enpelkää. ’Oppilaalle riittäköönse,ettähänelle

käysamoinkuinmestarilleen’.”212(Matt.10:25.)Näinmyöstapahtuu.Bro

kärsiivapaaehtoisestitoisellevangilleannetunkuolemantuomion.Muil-

le vangeille hän teroittaa, ettei hänen puolestaan saa koskaan kostaa.213

Bronäyttäytyyuhrina,jokaaktiivisestikiistäälisäuhrit.

Hemmertarkoittikirjansaennenkaikkeakeskusteluksikärsimyksen

ongelmankanssa,mikänäkyyjoalkusanoista.Hänkorostaa,ettäpoliitti-

nenpohjaonepäolennainenja”vainsatunnainenkauha”,jollahänkuvaa

teodikeaa.Mutta 1930-luvunSuomessa sisällissota tuskinoli aivan”sa-

tunnainenkauha”214–javaikkaolisikin,päteeHemmerinkuvaustietysti

myössisällissodansynnyttämiinkysymyksiin.Omanaikansailmapiirissä

hänedustijokseenkinvaihtoehtoistakantaa,mikänäkyijosiinä,etteivät

teatteritsuostuneetottamaanohjelmistoonsatätäalunperinnäytelmäksi

laadittuateosta.215Kysymysoikeudesta–Raamattuunvedotessatalioperi-

aatteesta–tuleelopultatorjutuksi:uhriaktiivisestikieltääkaikkilisäuhrit.

Tällainen,terrorinuhri-käsitykselletäysinvastakkainenuhrikäsityson

myöselänytkristillisessäperinteessä,jamyössilleonuusitestamentillisia

lähtökohtia.Itseasiassalisäuhritkieltäväuhrionkristillisessäperinteessä

niinvahva,etteisejäänytpimentoonkaikissavastapuolensyyllisyyttäja

rankaisua puolustelevissa terrorikuvauksissakaan. Havainnollinen esi-

merkkionKaarloCastréninkuvausKouvolanpappissurmistateoksessa

211 Hemmer1931,223.

212 Hemmer1931,279.Ruotsinkielisessäalkuteoksessaraamattulainausonvuoden1917käännök-

sestäsellaisenaan.

213 Hemmer1931,313.

214 Salminen1955,183.

215 Salminen1955,172.
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Punaistenhirmutyötvapaussodanaikana.216Kertomuskäsitteleekolmen

Haminastatuodunpapin,VehkalahdenkirkkoherraGustafAdolfTauben,

samanseurakunnankappalaisenAdolfMannisenjaHaminankirkkoher-

raUnoRenvallinsurmia.LisäksiCastrénvalaiseeLuumäenkappalaisen

OttoWerner Päiviön surmaamista. Surmat todella tapahtuivat Kouvo-

lassaeikäkuvausmuutenkaantörkeästiväärennätosiasioita,muttasen

yleinentendenssi–kutenkirjanotsikostakinvoipäätellä–onvahvasti

punaistenjulmuuttatodisteleva.

Castrén on epäilemättä halunnut kirjassaan kuvata terrorin uhreja,

muttapapeistatuleepikemminkinsankariuhreja.Heesiintyvätpelottomi-

najulistajina,jotkatietoisestikuolemalleantautuenpysyvättehtävissään.

Luvuntäyttävätjuurinämäsankaritsamallakunheidänvainoojansajää-

vätstatisteiksi–seikka,jokatekeepunaistenrikollisuudestasivuteeman.

Kirjan kokonaisuutta ajatellen sankariuhripainotus on kuitenkin poik-

keus.Sankarillisetpappisuhritonkin tarkoitettuymmärrettäväksiedel-

tävänluvunvalossa,jossakäsitelläänlaajastiKouvolan”murhakeskusta”

javiljelläänvirallisiinasiakirjoihinkinpäätyneitäkauhutarinoita.Tässä

kontekstissapappienyleväsankariuhrivainluokontrastin,jonkavalossa

surmaajienrikollisuusnäyttääentistäkinsynkemmältä.Pappienkristil-

listäylevyyttäkuvatessaanCastrénkuitenkintuleemaalanneeksikuvan,

jokalopultauhkaahänenpunaisiasyyllistäväntendenssinsä.Tämäuhka

nouseesuoraanraamatunlauseesta,jonkaCastrénesittääluvunhuipen-

nuksena.Koskaraamatunlauselaitetaansankariuhrinsuuhunhänenvii-

meiseksitahdokseen,uhriikäänkuinvelvoittaaaivanjohonkinmuuhun,

kuinmitäCastréntavoittelee.

Taubesta,MannisestajaRenvallistaCastrénkertoo,ettänämäpitivät

suurensuosionsaaneitahartaushetkiäpunaisessaHaminassa.Papitvan-

gittiinensikerranmaaliskuussa janäitäkohdeltiin tavalla, jokaeivas-

tannut heidän yhteiskunnallista asemaansa. Castrén kertoo punaisten

pilkanneen ”raa’alla tavalla” pappeja, jotka ”komennettiin siivoamaan

esikunnantalonrappusia,hakkaamaanpuita,kuorimaanperunoitay.m.”

Papitpäästettiinkuitenkinvapaaksi,muttavangittiinuudestaan18.huh-

tikuuta, 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

Paavalia jaSilastaeikohdellaheidänyhteiskunnallisenarvonsamukai-

sesti.217TämäonehkäsatunnainensamankaltaisuusCastréninkuvauksen

kanssa.Satunnaiseltasensijaaneitunnuse,ettävankilassa”PaavalijaSi-

lasolivatrukouksissajaylistivätJumalaakiitosvirsillä;javangitutkuun-

telivatheitä.”(jae25;UTE1913).218Täsmälleensamatelementit–rukous,

ylistysjavirret,jotkakaikuvatmuillevangituille–tulevatesiinmyöspap-

pienvankilakuvauksessa.Samallakiinnittäähuomiotase,ettäPaavalija

Silasolisijoitettusisempäänjasiispimeääntyrmään(jae24;vrt.jae29).

Castrénin tarinan irrallinen maininta poliisivankilan pimeydestä alkaa

tuntuamerkitykselliseltä.

SamankaltaisuusLuukkaanjaCastréninkuvauksenvälilläeitodista,

ettäjälkimmäinenolisipuhdastafiktiota.Luukkaankuvausonjoalunpe-

rintarkoitettuesikuvaksi,jonkaseuraamisestaontietojajovarhaiskris-

tillistenmarttyyrienosalta.219Vangittujenhartaudenharjoituksessaonsiis

kysetraditionaalisestakristillisestätavasta,jamahdollisestipapittodella

toimivatniinkuinPaavalijaSilasLuukkaankertomuksessa–taiainakin

siihensuuntaan.220ErkkiKaila,tulevaarkkipiispa,eikertonutasiastaai-

vannäin”luukasmaisesti”.Kailanmukaan”aamuin,illoinkaikuiyhteinen

veisuujakohosiyhteinenrukous.”221Vaikuttaasiltä,ettäCastrénvärittää

pappien kohtalon Apostolien tekojen esikuvallisten vankien kaltaisek-

si.Se,ettäLuukkaankuvausonalunperinkintarkoitettuesikuvalliseksi

paljastuu siinä, että se täyttää aikansa ihanteet.Antiikin suuri esikuva,

Sokrates,sepittivankilassapaiaanejaeliylistyslaulujaApollolle(Platon,

Faidon60d;DiogenesLaertios2.42).Uudentestamentinaikalainen,stoa-

laisfilosofiEpiktetoskehottaafilosofiseenmielenlaatuun:”Silloinmeis-

tä tulee Sokrateen seuraajia, kun kykenemme vankilassa kirjoittamaan

paiaaneja.”(Keskusteluja2.26.26;4.4.22).222Onselvää,ettäLuukaskuvaa

217 Tajra1989,26.

218 ”MuttapuoliyönaikanaoliPaavalijaSilasrukouksissaylistäinJumalaakiitosvirsillä,javan-

git,jotkasielläolivat,senmyöskuulivat.”(Ap.t.16:25;KR1776.)

219 AncientChristianCommentary.NewTestament5,205–206.Myösvankilankuvausnäyttäähei-

jastuneen joihinkinmarttyyrikertomuksiin (Eusebios,Kirkkohistoria5.1.27;PresbyteeriPio-

nioksenjahänenkanssaankärsineidenmarttyyrio18.12[=Verenjatulenläpi118];vrt.Schille

1983,347).

220 Turunen(2005,131)pitäätietoahartaudenharjoituksestatotenavedotennaapurikopissaollei-

denvankienmuistitietoon.Turusenmielestä”kiihkeästi”rukoileminenosoittaa,ettäpapeille

olikerrottutuomiosta,muttatällaistatuskinvoikiihkeästäkäänrukoilemisestapäätellä.

221 Vartija31(1918),135.

222 Döring(1979)tekeelaajastiselkoaSokrateenkäytöstäesikuvanaUudentestamentinkirjoi-

tusaikana.
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Paavalia jaSilastaaikansa ihanteidenmukaan javihjaa, ettänäin tulisi

kaikkienkristittyjenvankienrukoilla,laulaajaylistää.

ToimivatpaHaminanpapitvankeudessaLuukkaanlaatimanesikuvan

mukaantaieivät,ainakinCastréninkertomuksessapapitsyventyväthar-

taudenharjoitukseenkuinPaavalijaSilas.Tätäsamankaltaisuuttatuntuu

vielävahvistavanCastréninmainintavankilanpimeydestä.Tähänyhtäläi-

syydetkuitenkinpäättyvät.Pappientieviekuolemaan,PaavalinjaSilaan

vapauteen.Eroaonturhakorostaaliikaa,silläLuukkaankertomuksessa

ihmeellinenvapautumineneiviittaamarttyyriudentorjuntaan.223Paava-

linaikaeivainollutvielätulluttäyteeneikäseApostolienteoissatule-

kaan,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 muuta-

mallapiirrollavankilakuvauksessa,muttaseriittääsävynantamiseen.

Luukkaan kuvaukset heijastuvat myös siihen, mitä Castrén kertoo

Päiviöstä. Haminan pappien tavoin myös Päiviöstä maalataan pelotto-

mansananjulistajankuva.Castrénkertoo,ettävaroituksistahuolimatta

tämä halusi ”olla viimeiseen saakka vartiopaikallansa” seurakunnassa.

HuhtikuunalussapunaisetvangitsivatPäiviönjatoimittivatKouvolaan.

VankilavaiheitakuvatessaanCastrén lainaaPäiviönvankitoverinkerto-

musta.Senmukaankappalainenpuhuivankilassa”niinvaikuttavastiju-

malansanaa,ettäkertojaolisiluullutkivisenkinsydämenheltyvän.”Puhe

kivisestäsydämestäonkytkösHesekielinkirjankohtaan(11:19;36:26),225

joka kristillisessä perinteessä on ymmärretty Luukkaan kuvaaman en-

simmäisenhelluntainennustukseksi(Ap. t.2).226Päiviösiispuhuiyhtä

vakuuttavastikuinPietarihelluntaina,jonkajälkeenLuukkaanmukaan

kastettiinkolmisentuhattahenkeä.LuukkaanPietaritoiminäinesikuva-

naPäiviönhahmolle,muttavieläparempikinesikuvaolitarjolla.Castrén

jatkaavankitoverinkertomukseennojaten,ettäsaarnanjälkeisenäyönä

Päiviövietiinvankilastateloitettavaksi.Tällöin”hänlähtiessänsäviimek-

223 Pesch1986,119.

224 Tajra(1994)tekeeselkoatraditioista,jotkakertovatPaavalinkuolemasta.Tajra(1989,196)kat-

soomyös,ettäApostolientekojenpäätöksestäilmenee,mitenheikkoPaavalinoikeudellinen

asemaolijamitenvaikeneminenPaavalinlopullisestakohtalostaontulkittavissasiihen,että

apostoliteloitettiin.

225 SeuraaKR1776sanamuotoa.Myöhemmissäkäännöksissä”kivisydän”.Castréninkirjanruot-

sinkielinenversiokääntäätässäkohdensuomesta”etthjärtaavsten”.KR1703:”detstenhjer-

tat”;KR1917:”stenhjärtat”.

226 Hes.36:25–27onvuoden1913kirkkokäsikirjassahelluntainvanhantestamentinsaarnateksti.
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si lausui: ’Isä,annaheilleanteeksi,silläheeivättiedämitähetekevät’”.

KuvausPäiviönvaiheistakatkeaatähän,Jeesuksenkuuluisaanlauseeseen

ristiinnaulitsemisessa(Luuk.23:34).227Lukijaymmärtää,ettäkappalainen

ottiristinsäjaseurasiVapahtajaansaloppuunsaakka.

Kuten Haminan pappien kohdalla, myös Päiviön kohdalta voidaan

ajatella,ettähäntodellaseurasiRaamatunesimerkkiä.JoLuukasonot-

tanutmalliaomastaJeesus-kuvastaan:ApostolienteoissahänlaittaaSte-

fanoksenrukoilemaansurmaajiensapuolesta(Ap. t.7:60). Jeesuksen ja

Stefanoksen rukouksista tuli sittemmin esikuvallisia (Eusebius, Kirkko-

historia2.23.16;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.Päiviöntarinanjälkeenhänmai-

nitseeenääeräänlaisenalyhyenäjälkikirjoituksena,ettäKouvolassasur-

mattiinvieläviideskinpappijaettäkokomaassamurhattiintoistakym-

mentä–todellinenlukuonkymmenen–pappia.Retorinenhuipennus

onPäiviönsanoissajaniidenontarkoitusjäädäleimaamaankokoluvus-

sakerrottujaasioita.LuukasolikuvannutJeesuksenesikuvalliseksimart-

tyyriksijatämäretorinenpyrkimysheijastuumyösCastrénintekstiin.

Castréninretorisessahuipennuksessaonmerkillistäse,ettäPäiviösaa

sankariuhrinajättäävelvoitteenantaaanteeksi.Mitäänsuoraakehotus-

taanteeksiantooneiole,muttasankariuhrinaesimerkkihahmojättääjo

omallatoiminnallaanvelvoitteen,jonkatakuumiehenkaikkitunnistavat

– Jeesus. Mahdollisesti Castrén halusi tällä korostaa pappien moraalia,

jotta punaisten surmaajien moraalittomuus tulisi mahdollisimman il-

meiseksi.Tämäviholliskuvanterävöittämisentarvetuleeselväksivaikka-

pakirjanpäätösluvussa,jossapuheenaon”punakaartilaistenhirvittävät

rikoksetjaheidäneläimellinenalennustilansa”,”kapinanaikaisetpedot”,

”ihmispedotsekäheidänaseveljensäjahengenheimolaisensa”ja”punais-

tenlukemattomatilkityötjaheidänäärettömänröyhkeäesiintymisensä

jahirmuvaltainenkomentonsa”.229SamaaviholliskuvaaheijasteliKymin

227 SanamuotoseuraaKR1776sanamuotoa.Ruotsinkielinenversiopuolestaanseuraavälimer-

kitystälukuunottamattaKR1917sanamuotoa,tosineroUTE1884kanssaonvainoikeinkir-

joituksessa.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 pu-

heenvuoroeduskunnassa,kunhänpuolsipunavankienlähettämistäSak-

saan.EsiteltyäänkauhukertomuksenTaubenkuolemastahänjatkoi:

ToinenuhriolipastoriPäiviöLuumäeltä,jokaoliharrastyöväenys-

täväjatehnytkaikenvoitavansa,ettätyöväestömenestyisi.Kunhän

rääkkäyksen alla rukoili Jumalaa, että Jumala antaisi anteeksi noille

onnettomille rääkkääjille jahirmuisille ihmisille,niinhepitivät sen

mitäkauheimpanaloukkauksenajakunhäneihellittänytrukoustaan

toimittamasta,puristivathepikdillähänenalileukansarikkijasitten

leikkasivat kielen pois ja antoivat hänen sillä tavoin kitua, kunnes

kuoli.230

WuorimaakiillottaaPäiviöntäydelliseksikristityksijaJeesuksenseuraa-

jaksi, jotta punaiset näyttäytyisivät mahdollisimman synkässä valossa

–ikäänkuinkidutuskuvauseiriittäisi.WuorimaanjaCastréninesittämä

ihannepappijaJeesuksenseuraajakuitenkinrapauttaaheidänpyrkimyk-

siään terävöittää syytöksiä punaisia kohtaan. Juuri anteeksiantavaisuu-

denkorottaminenihanteeksiuhkaakontrastinluomista.JuliusPolinon

oivaltanut tämän Kymintehtaitten suojeluskunnan historiikin loppu-

sanoissa, 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,vähitellenoppiakatsomaantätäsuurtaaikaakansammeelä-

mässäsensovinnollisuudenloisteessa,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.Ku-

tenPäiviö,myösHjulgrénesitetäänsekäkostovaatimustenettäanteeksi-

230 Toisetvaltiopäivät1917,pöytäkirjat,1484(2.8.1918).

231 Polin1928,358–359.
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antovaatimustentakeena.Eronaonkuitenkinse,ettäHjulgréninkohdal-

laraamatunkohdatvaihtelevateripainotustenmukaan.Työväenliikkeen

varhaisimmassakertomusperinteessähänilmoittaatalioperiaatteenmu-

kaisesti,ettämaahanvaluvaverihuutaakostoa(1.Moos.4:10).Myöhem-

mintämänrinnalletaisensijaanastuukorostussiitä,ettäteloittajatvoi-

vattappaaruumiin,mutteiväthenkeä.Jeesuksenlauselma(Matt.10:28;

Luuk.12:4)onnytsovellettuviittaamaanvallankumouksenvoimaan,jo-

kaapokalyptisellavääjäämättömyydellävielätulee.Joutsenolaisessapai-

kallisperinteessäHjulgréninpuheessaesiintyykuitenkintoinensävy:hän

rukoileeanteeksiantoateloittajille,jotkaeivättiedä,mitähetekevät.232

VaikkaPolininjajoutsenolaisentyöväenperinteenkannanototpyrki-

vätsovinnollisuuteen,onselvää,ettäanteeksiantokinkantaasyyllisyyden

määrittelyä:nimenomaanvastapuolentulisisaadaanteeksi–heovatsiis

rikkoneet.Anteeksiantajanja-saajanroolijakonäkyyainatavallataitoi-

sellaanteeksiannostapuhuttaessa.Samajakoonilmeinen,kunSuomen

kristillisen työväen liiton edustaja Matti Helenius-Seppälä vetosi edus-

kunnassaJeesuksensanoihin.HänkritisoiWuorimaanjyrkkiäasenteita

jatotesi,että3000hengensurmaaminenriittiMooseksellekin,jokasen

jälkeen pyysi israelilaisille anteeksiantoa (2. Moos. 32:25–35). Helenius-

Seppälän mielestä Suomessakin olisi parempi tilanne, jos Mooseksen

esimerkkiäolisiseurattu,jajatkaa,ettäparastaolitokihänenpuheensa,

”jokaristissäriippuenrukoili:‘Isä,annaheilleanteeksi,silläheeivättie-

dä,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 ra-

joituksiaanojanpuolelta.”233Helenius-Seppälämeneeliianpitkälle,sillä

Jeesuksen sanoissa on selvä syyllisen ja syyttömän määrittely sekä yksi

ilmeinenehtoanteeksiannolle:rikkojantietämättömyys.Tämäehtotulee

selvästiesiinviipurilaislääkäriMagnusGaddinmuistelmassa.Gaddker-

toiarvostelleensakotitarkastukselletulleitapunaisiakovinsanoin,jolloin

nämä luopuivat tarkastuksesta ja pyysivät anteeksi.”Hyvästiksi sanoin,

ettäannoinanteeksi,koskakatsoinheidänkäyttäytyneenniinsenvuoksi,

etteivätheymmärtäneetmitäänparempaa.”234Gaddinsanatedellyttävät

232 Hjulgreniin liittyviänäkemyksiäesittelevätPeltonen(2003,56–60) jaRajavuori (2006,34–

42).

233 Valtiopäivät1919,Pöytäkirjat,330,1792(2.5.ja16.12.1919).

234 Lääkärienmuistelmia64(ruots.alkuteksti).
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tavallisenanteeksiannonroolijaon,mutta lisäksinekorostavatpainok-

kaastiymmärtämättömyyttäanteeksiannonehtona.Sanoissaeiolesuo-

ranaistaraamattukytkentää,muttaajatuksellisestineseuraavatJeesuksen

sanojaristillä.

Tietämättömyyteen vetoaminen anteeksiantavaisuuden perusteena

onperinteinen,ensimmäisillävuosisadoillajKr.nimenomaanstoalaiselle

ajattelulletyypillinenpiirre.EsimerkiksiMarcusAureliussanoo:”Ihmi-

selleonominaistarakastaamyösniitä, jotkaerehtyvät.Näin tapahtuu,

kunsinulleselviää,ettäheovatsukulaisiasijatekevätväärintietämättään

jatahtomattaan.”(MarcusAurelius,Itsetutkisteluja7.22.)Vastaavastivää-

rintekeminenloppuu,kunihminentajuaatekevänsäväärin.Vaihtoehdot

ovatsiis:”opetataikestä!”(Itsetutkisteluja8.59.)235Jeesuksellaoliristillä

vainjälkimmäinenvaihtoehto,muttasisällissodanvoittajillaolimahdol-

lisuusmyösopettaa.JuhaniAhooivalsitämänviitatessaanJeesuksenlau-

seeseen.Ahoperäänkuuluttikasvatus-,opetus-jaherätystyötäkapinalli-

sille,jotkaolivat”harhaantuneita,petetyitäjaymmärtämättömiä”,mutta

pettyi,kunvalkoisetosoittivatvainankaraarankaisemishalua.Edesval-

koiseteivättienneet,mitätekivät:

Enkäminäheitäosaaheitäkääntuomita.Hekaitoimivatvilpittömäs-

tisenoikeudentuntonsamukaisesti,mikäheilläon.Heeivätymmärrä

eivätkäennenkaikkeaosaamuuta.Einämäenemmänkuinnuokaan.

Kukaseolikaan,jokakerrankauan,kauansittensanoi:Herra,anna

heilleanteeksi,silläheeivättiedä,mitätekevät,jajokakäskirakasta-

maanvihamiehiäänkin?236

Ahovastaatuskastuneena,että”taisiollajaolikinsuurihaaveilija”:an-

teeksiannosta ei ole tietoakaan. Tosiasiassa yhteiskunta alkoi hyvinkin

nopeasti mennä Ahon toivomaan suuntaan. Punaorvoista huolehtimi-

seenherättiinjosodankestäessä,joskinhapuillen–jatietystivalkoisen

puolenkasvatusihanteidenehdoilla.MerviKaarninenkuitenkintoteaa,

että”sovinnontekojaanteeksiantovoitiinaloittaalapsista”.237Kymmenen

vuotta sodan jälkeen kirjoitetuissa Julius Polinin päätössanoissa vilah-

taajoAhoaoptimistisempisävy.Puhesaaduistajaannetuistahaavoista

jopavihjaa,ettäanteeksisaamistaja-antamistaonmolemmillapuolilla.

Näinanteeksiannon tavanomainen roolijakovoimurtua jamolemmat

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,muttakymmenenvuottamyöhemminjulkais-

tussatekstissä:

Sovinnonhetkionkerranvarmaankoittava.Aikaonarpeuttavatais-

telunhaavat.Uudettehtävät,uudetkiista-aiheettulevatuusienihmis-

tenmieltäkiinnittämään,javeljesvainonkamalatajatsiirtyvätautta-

mattomastihistoriantutkijainsaaliiksi.Taivoisattuatapauksia,jotka

kiirehtivätsovintoa.Silloin,kukapasentietää,voisuurenvaaranhet-

kelläosoittautuaeheytymistähelpottavaksise,etteikumpikaanpuoli

oleyksinomaananteeksiantavanapuolena.Niinvoivapaussodanlop-

puselvityskinlöytääomantarkoituksensa.238

Sanoissa kaikui huono omatunto valkoisten suorittamista rangaistus-

toimista, joitaei”voiyksityisinärikostekoinaselittää”.239Kunkumpikin

osapuolinähdäänsekäanteeksiantajanaettä-saajana,kumpikinosapuo-

lisaasamallasekäuhrinettäsyyllisenroolin.Tällainenkaksoisroolion

kuitenkinharvinaisuus,mikäei imitatioChristi -motiivinvalossa lain-

kaanyllätä–JeesushanoliUudentestamentinvalossavainsyytönuhri

jaanteeksiantaja.Yllättävääsensijaanonse,ettäluterilaisessaSuomessa

samaistuttiinpikemminkinsynnittömäänJeesukseenkuinsyntejäänka-

tuviin Raamatun hahmoihin. Synnin tunnustaminen ja anteeksisaami-

nenhan ovat juuri luterilaisen teologian keskeisiä piirteitä. Raamatun

syntisiinsamaistumistatarjosimuunmuassajumalanpalveluksissausein

käytettyjastilisoitunaedelleenkäytössäolevasynnintunnustus:

OiSinäkaikkeinarmollisin,ristiinnaulittuHerraJeesusKristus!Ar-

mahda minua vaivaista syntistä ja katsahda puoleeni laupeutesi sil-

millä,niinkuinSinäkatsoitPietariin,kunhänoliSinutkieltänyt, ja

niinkuinSinäkatsoitsyntiseenvaimoonfariseuksenhuoneessajaryö-

väriinristinpuussa,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

mieleenaiemminohimennenmainittuluterilainenregimenttijakohen-

gelliseenjamaalliseen.241Ymmärrettiinkösyntiyksinomaanhengelliselle

alueellekuuluvanaasiana,jotaeimaallisenesivallanasioihintulesotkea?

Olihanesivallallaoikeussellaiseenväkivallankäyttöön,mikämuutenoli

katsottavasynniksi.TähänsuuntaanmeneePauliSalokasHerättäjä-leh-

denhartauskirjoituksessa.Kirjoitusonvoimakasvetoomusanteeksian-

nonpuolesta.Salokaskuitenkinmuistuttaa, että tämäkoskeekristitty-

jä yksityishenkilöinä. Rikolliset on rangaistava lain mukaan.242 Toiseksi

luterilainen syntioppi on jossain määrin abstrakti. Se ankkuroituu pe-

risyntiin, jota enemmän tai vähemmän satunnaiset tekosynnit vain il-

mentävät: käytännössä ”täysin syntinen” kristitty voi elää suhteellisen

moitteettomasti.243 Syntiopin abstrakti taso on luultavasti aina jäänyt

keskivertoluterilaiselle jossainmäärinvieraaksi ja luultavasti silleeiole

koettu olevan käyttöä konkreettisen maailman tapahtumia pohdittaes-

sa.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,jokaedellyttääsynnittömyydenmahdollisek-

si.244Syntisen–joställaistavuoden1918ideologisenkeskustelunlähteis-

sä lähespoissaolevaa terminologiaa245 voi edeskäyttää– rooli varattiin

korkeintaanvastustajalle.Omallapuolellamenehtyneetolivatvainjaloja

sankariuhreja.Tämänvoihelpostitodetasiitäuhriretoriikasta,jokaku-

koistaakirjastajalehdestätoiseen.Samanhavainnonvoitehdämuisto-

patsaista. Kun Taipalsaarelle pystytettiin 1920-luvulla muistomerkkejä

241 Ks.Pääluku3.

242 Herättäjä19.4.1918(”Jokateistäonsynnitön”).

243 Perisynninjatekosynninsuhteitaselittääesimerkiksi1893hyväksyttyja1920-luvullekäytössä

ollutkirkonvirallinenkristinoppi§28–30.Kykyyn–ainakintiettyynmääräänasti–välttää

syntiäviittaaesimerkiksi§ 161, jonkamukaan”uudesti syntyneessäkinonvielä syntiä tur-

meltuneenluontonsatähden,muttatämäonhänellevaivaksi,häntunnustaasenjasotiisitä

vastaanniin,ett’eihäntahallaanteesyntiä,eikäsyntihäntähallitse,sillähänonJumalasta

syntynyt.”

244 Räisänen (2010, 134–153) käsittelee kootusti Raamatun syntikäsityksiä ja jakson lopuksi ly-

hyestimyösaugustinolaisenperisyntiopinsuhdettaniihin.

245 Poikkeuksena ovat ymmärrettävästi kirkollisissa lehdissä esiintyneet kannanotot. Ks. esim.

Kotimaa28.7.1918(”Jokokieletteroittuvat?”).
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vainajille,uhristaniissäeipuhuttu,muttasiihenliittyväretoriikkaonsilti

selvästihavaittavissa.ValkoistenmuistomerkkiTaipalsaarenkirkonvie-

ressäilmoittaavainajienkuolleen”Suomenitsenäisyydenjalaillisenyh-

teiskuntajärjestyksenpuolesta”–kuolemallaolisiistarkoituksensaniin

kuinsankariuhreillaon.Pulkkaniemeenpystytetyssäpunaistenmuisto-

merkissälukee:”Kohtalonsakovankärsineetkunnontoverit.Muistonne

elää.”Äänionkapinaanneuvottomastisuhtautuneen1920-luvunsosiali-

demokratian,jokaeiosannutmuutakuinmuistaaviadolorosan.Molem-

matTaipalsaaren muistokivet tiesivät, ettäniidenallaonuhreja.Oliko

jossainsyyllisiä?

ValkoistensankaripatsasTaipalsaarenkirkolla.Patsaanraamatullis-antiik-

kisen sankariuhrikäsityksen mukaan vainajat ovat kuolleet itsenäisyyden

(vapaussotatulkinta) ja laillisenyhteiskuntajärjestyksen(esivaltatulkinta)

puolesta.





LOPUKSI
Raamattujatulkinnanvastuu

PulkkaniemenlisäksipunaisiateloitettujahaudattiinTaipalsaa-

rellaHeikkolankankaalle.Vuonna1975kirkkoherraPenttiTäh-

tinen siirrätti vainajat Heikkolankankaalta hautausmaahan

ilmankirkkoneuvostonlupaa.Hautausmaallepystytettiinmuis-

tomerkki,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 ma-
teriaaliaolisiollutvaikkakuinkapaljon.KäytännössäVoipionkinvalin-
nanvapausolirajatumpi.Aikaisempitulkintatraditioohjasietsimäänvas-
tauksiaaivantietyistäRaamatunkohdistajateemoista.Kunitsenäisyyden
ensivuosikymmeninähaluttiinymmärtääsisällissotaajasiihenliittyneitä
tapahtumiaRaamatunvalossa,setapahtuilähinnäneljänraamatullisen
teemankautta:apokalyptiikka,esivaltaopetus,talioperiaatejaKristuksen
seuraaminen.Sodanmolempienosapuoltenedustajatkäyttivätjakom-
mentoivatkaikkianäitäteemoja,joskinesivaltaopetusolileimallisemmin
valkoisenosapuolenkäytössä.Raamatunkäyttöeisellaisenaankerro,että
kirjoittajaolisiuskonnollinentaiettähänelläolisijokinpoliittinenkanta.
1900-luvunalunSuomessaRaamattuoliyhteistäomaisuutta.

Apokalyptiikkaa voi kenties pitää tärkeimpänä raamatullisena tee-
mana sisällissodasta käydyssä keskustelussa. Apokalyptiikka nimittäin
esiintyimitäerilaisimpinamuunnelminajamitäerilaisimpienihmisten
käytössä.Useinseolimyöskokonaisvaltainenmaailmankuva,eivainjo-
takinyksittäistäkysymystämääritteleväperiaate.PiispaO.I.Colliander
edustiapokalyptiikkaasenkirkollisessamuodossa.ColliandernäkiRaa-
matussa kuvauksen maailmanhistorian kehityskulusta, joka huipentuu
Kristuksen paluuseen ja Jumalan valtaan. Piispa katsoi, että sisällissota
oli osa lopunajallisia ahdistuksia, jotka ennakoivat läheistä paruusiaa,
Kristuksenpaluuta.NäinColliander liittyivahvastiapokalyptiseenhis-
toriakäsitykseen, jossa tapahtumat etenevät lineaarisesti kohti Jumalan
ennaltamääräämääpäätöstä. Jo tässänäkyyapokalyptiikalleominainen
dualismitämänmaailmanjahenkimaailmansekänykyisenjatulevanvä-
lillä.Collianderillanäkyyvahvastimyösapokalyptiikalleominaineneet-
tinendualismi.Lopunajallisetahdistuksetolivathänenmukaansaitsensä
Saatananvaikutusta,jokaolionnistunutviekoittelemaanpuolelleenosan
ihmisistä,muunmuassademokratiannimissä.TämänvuoksiColliande-
rillaeiollutmitäänsyytäetsiäsovintoavastapuolenkanssa.Kaikkika-
pinallisten armahdukset olivat vain kompromissin tekemistä Saatanan
kanssa.Kompromissiensijaanolisivaintiukastipitäydyttävätotuudessa
jaodotettavaKristuksenhallintavallanalkua.

KirkollisellakentälläCollianderinehdottomuuseikuitenkaansaanut
laajaakannatusta.Erityisestinuorempipapistokokilopunajallisetlaskel-
mat itselleenvieraaksi.Kirkossaoli enemmänkinhaluayhteiskunnalli-
seenaktiivisuuteenjajonkinlaisensovinnonlöytämiseen.Ehdottomuu-
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dessaanCollianderinnäkemyksettulevatyllättävänlähelleagnostikoksi
itsensämieltäneenBertelGripenberginajatuksia.Runoissaanhänkorosti
punaisteneläimellisyyttäjaraakuuttavastakohtanavalkoistensankaril-
liselle taistelulle. Tätä perusnäkemystään hän esitti myösVuorisaarnan
hyvänjahuononpuundualismilla.Ongelmianäyttikuitenkintuottavan
se,ettäjotkutporvarittoimivatläheisessäyhteistyössäsosialistienkanssa.
HeidänpolitiikkaansaGripenbergeivoinutymmärtääkuin itsekkäänä
omien etujen ajamisena, joka paljastuu ja lopullisesti tuomitaan – vii-
meisellä tuomiolla. Dualismin ylläpitämiseksi agnostikkokin oli valmis
julistamaaneskatologistaerottelua.RatkaisuonRaamatunapokalyptii-
kanmukainen.

Eskatologista loppuselvitystä odotettiin myös punaisella puolella.
Marxilainenhistoriakäsityson,kutentunnettua,velassaapokalyptiikalle.
Marxilainen apokalyptiikka on kuitenkin sekularisoitunut maailman-
sisäiseksi lineaarisesti eteneväksi maailmanhistoriaksi, joka ahdistusten
aikojen kautta kulkee kohti maailmanvallankumousta ja sen tuomaa
työväenluokan voittoa. Raamatun apokalyptiikan julistama kuolleiden
ylösnousemusonmuuttunuttyöväenluokanylösnousemukseksi,jaylös-
nousemuksenhetkenarvellaankoittavanpian.Tämäläheisenkäänteen
odotusonmyösyksi apokalyptiikalle tyypillinenpiirre.Rinnakkaisuus
onniinilmeistä,ettäpunaisellapuolellakinviljeltiinraamatullistakiel-
täkuvaamaansuurenkäänteenodotusta.EdithSödergranosoittaa,että
sekulaariapokalyptiikkaeiollutvainsosialistienomaisuutta.Södergran
tarkastelitapahtumianietzscheläis-messianistisestaperspektiivistä.Maa-
ilmakylpiveressä,jottasiitäsyntyisijotainuutta.Södergranillaeiollut
mitäänselvääkäsitystäsiitä,mitätulemanpiti,muttasenhäntiesi,että
maailmaaryhtyisivätjohtamaanharvinaislaatuistenyksilöideneliitti.Tä-
mäeiollutsosialististamassojenevankeliumia,muttasekularisoitunutta
apokalyptiikkaakylläkin.Apokalyptistasävyävahvistise,ettäSödergran
viljelitaajaanraamatullisiailmauksiajakielikuvia.

Södergranin visio oli ehkä harvinaisen eksentrikon näkemys, joka
saavuttivainpienenpiirin.Sensijaankirkolliseltapohjaltanoussutapo-
kalyptiikka ennustuksineen levisi jo laajemmalle. Sosialismin suosio ja
Gripenberginrunojenmyyntiluvutkertovat,etteivätniidenkäänapoka-
lyptisetvisiot jääneetaivanpienenpiirinomaisuudeksi.MyösPaavalin
Roomalaiskirjeeseenjuontuvaesivaltaopetusolilaajastitunnettuaennen
kaikkea kirkollisen opetuksen kautta. Esivallan ymmärrettiin aiemmin
tarkoittavanmonarkkia, jokasaivaltuutuksensaJumalalta.Tässämuo-
dossaseesiintyimyösvuoteen1938astivirallisenasuomennoksenasäi-
lyneessävuoden1776kirkkoraamatussa,jokapuhuiesivallastapronomi-



260 Lopuksi.Raamattujatulkinnanvastuu

nilla”hän”.Käytännössäesivaltaolikuitenkinviimeistäänsortokaudella
tulkittuuudestaan.Vuonna1913käyttöönhyväksytyssäUudentestamen-
tinkäännösehdotuksessaesivaltaanviitataansanalla”se”.Samanavuon-
nahyväksytyssäkirkkokäsikirjassaesivaltasamaistuuenemmänlailliseen
yhteiskuntajärjestykseen kuin monarkkiin. Tämä muissakin lähteissä
näkyvä uusi tulkinta tiivistyi sanapariin ”laillinen esivalta”. Tulkinnan
muutossopiisinänsäPaavalinsanoihin,jotkayleisluonteisinasoveltuvat
erilaisiinyhteiskuntajärjestelmiin.Esivallanlaillisuudestahäneikuiten-
kaanpuhunut,jatällainenmäärittelytuleekinmuualtakuinRaamatusta.
Laillisuudenkorostuminenilmentäävarsinselvästisortovuosienpoliit-
tista tilannetta. Epävakaissa yhteiskunnallisissa oloissa laillisuus edus-
ti kuitenkin helposti kaikkea sitä hyvää, mitä tämän käsitteen käyttäjä
puolusti.TässämielessälaillisenesivallankäsiteläheniPaavalinopetusta,
jossaesivaltapuoltaahyvääjavastustaapahaailman,ettähyvääjapahaa
määritelläänsentarkemmin.

KirkollisenopetuksenkauttaPaavalinesivaltaopetusoliniinvahvasti
lyönytitsensäläpi,ettämonillesuomalaisillesemuodosti itsestäänsel-
vänperustanymmärtäätapahtumia:punaisetolivatnousseetkapinaan
esivaltaavastaan.Paavalinsanojenvalossaesivallanmiekankäyttäminen
eiollutmitenkään tuomittavaavaan täysinasiaankuuluvaa toimintaa.
Valkoisella puolella tämä antoi selvän perusteen ja oikeutuksen sotaan
ja rankaisutoimiin.Punaisetymmärsivät itsensävallankumouksellisiksi
ja siinä mielessä hekin samaistivat esivallan valkoisiin. Periaatteessa he
saattoivat selittää esivaltaopetuksen ideologisena välineenä porvariston
luokkaetujenajamisessa,muttakäytännössä tällaistaselitystäeiesiinny
kovinkaanusein.Esivaltaopetuksestapikemminkinvaiettiin,muttahil-
jaisuudessaseepäilemättäjäytikapinanmoraalistaoikeutusta.Toisaalta
myösvalkoisellapuolellaesiintyiarkuuttakäyttääesivaltaopetusta.Va-
paussota-tulkintarakentuiaktivisminperinnölle,jossaolijopitkääntoi-
mittusilloistavenäläistäesivaltaavastaan.Esivaltaopetuksellaolimyön-
tyväisyyspolitiikanstigmaeikäsesopinutvapaussodankuvaanvenäläistä
sortovaltaa vastaan nousevasta kansasta. Sitä paitsi esivaltaopetuksen
soveltaminenkiinnittihuomionsodansisäiseenluonteeseen,eiyhtenäi-
senkansantaisteluunulkoistavihollistavastaan.Kansanriveissäsodan
sisäinen luonnekuitenkinnähtiin jaesivaltaopetusantoieväätsentul-
kitsemiseen:sekäpunaisellaettävalkoisellapuolellapuhuttiinkapinasta
–epäilemättäkapinastaesivaltaavastaan.

JosPaavalinesivaltaopetusantoivälineetymmärtääsotaajasenjäl-
keisiä rangaistustoimia, Raamatun talioperiaate selitti rangaistusten
suuruutta. Talioperiaate lähti siitä, että rangaistus vastaa rikosta: silmä
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silmästä.Raamatussaperiaatettaeikuitenkaanainasovelletanäinselvä-
piirteisesti.Talioperiaatteenvalossavoidaanetsiärangaistusta,jokavas-
taarikostasuuruudeltaan,muttaeilaadultaan.Lisäksiosapuoltenarvo-
eroheijastuurangaistuksensuuruuteen.Arvoasteessaylemmänhenkilön
loukkaaminenaiheuttaasuuremmanrangaistuksenkuinsamanarvoisen
loukkaaminen. Edelleen talioperiaate saattaa olla jonkinlainen yleinen
oikeudenmukaisuudenihanne,jokaikäänkuinoikeuttaarangaistuksen,
vaikkamitoituksellatailaadullaeitodellisuudessaolemitääntekemistä
periaatteenkanssa.

Sisällissodanaikanajasenjälkeentalioperiaateheijastuimitämoni-
naisimmissayhteyksissä.Osaltaantätähelpottise,ettäperiaatettailmai-
sevatraamatunkohdatolivatkiteytyneetlentäviksilauseiksi.Myöstalio-
periaatteenkertomuksellinenmuoto,KaininjaAbelintarina,oliyleisesti
tunnettu.Eräänlaisenamoraalisenapohjavirtanatalioperiaatemääritteli
keskusteluasiitä,kukaolisyyllinen jakukaaloittikaiken,kukataasoli
rankaisija ja oliko rangaistus missään suhteessa tekoon. Edustava esi-
merkkionSuomenvapaussotakuvissa-teoksessa,jokaviittasiJeesuksen
sanaan: jokamiekkaantarttuu, semiekkaanhukkuu.Raamatunkäytön
sanomanaon,ettäpunaisetolivataloittaneetjaheolivatkaikkeensyyl-
lisiä.Valkoistentoimenpiteetolitaasymmärrettävävalitettavana,mutta
ikään kuin kohtalonomaisena vastatoimena. Talioperiaatteen esittämä
kiinteäyhteysrikoksenjarangaistuksenvälilläsynnyttimuutenkinmie-
likuviavääjäämättömästärangaistuksesta.Milloinpunaistentoiminnan
esitettiin välttämättömästi johtaneen rangaistuksiin, milloin taas ulko-
maillepaenneetpunaisetperustelevatuudenvallankumouksentuloa.

Kainin ja Abelin tarina veljessurmasta heijastuu monissa teksteissä.
MaahanvalunutviatonverihuutaataivaaseenastiMannerheiminpuheis-
sajakäskyissä,romaaneissa,runoissajasanomalehdissä,piispojenkan-
nanotoissajarukouspäiväjulistuksessa.Veljesverikiroaamaaneikänais-
punakaartilaisten verta juonut maa kasva vuosienkaan jälkeen mitään.
Kainin merkistä tulee murhaajan merkki, joka osoittaa ketä pitää ran-
gaistajakenettuleesurmata,vaikkaRaamatunmukaanKainsaimerkin
suojakseen.Kaininmerkintulkintaosoittaaselvästi,mitenraamatullinen
teemasaattaareseptiossamuuntuatäysinuudeksi.Hätkähdyttävimmil-
läänuusitulkintaonnimimerkkiHenkipaton(KössiKaatra)romaanissa,
jossasodaneripuolilleajautuneetveljeksetkohtaavattaistelussa:Kainin
merkki osoittaa oikeaksi petturin surmaamisen.Veljessurman tuomin-
nutRaamatunkertomusolimuuttunutveljessurmanoikeutukseksi.

Talioperiaatteenreseptioolimoniäänistäeikäsilläainahaluttuedis-
tää rangaistus- ja kostotarpeita. Kylvön ja niittämisen kohtalonyhteys
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saatettiinkokeamyöstuhoisanaväkivallaneskalaationa, jossaosapuolet
kiihtyvällätahdillakostivattoisilleen.Pasifistisessatulkintatraditiossata-
lioperiaatetta taas tulkittiin kieltona tarttua miekkaan. Tällaisena se oli
joillekinmyösongelma.Kieltosaatettiinrajoittaakoskemaanvainniitä,
jotkatarttuvatmiekkaanpahoissatarkoituksissa.Sensijaanesivallanval-
tuutuksellajaitsepuolustukseksimiekkaantarttuminensallittiin.Toinen
tapaolitulkitatalioperiaateehdottomanakieltona,jonkanoudattaminen
eikuitenkaanollutmahdollista.Kieltosäilyikuitenkin ihanteena, jonka
arveltiintoteutuvantulevaisuudessa.Apokalyptinenodotusheijastuisiis
myöstässäkohtaa.Talioperiaatteeseensisältyivieläyksiulottuvuus,mah-
dollisuuspäätellärikosrangaistuksista.Tämäperustuisiihen,ettätaliope-
riaateainakinteoriassamäärittelirangaistuksenteonsuuruudenmukaan.
Valkoistenankaratrankaisutoimetjohtivatjoidenkinkohdallasiihenkäsi-
tykseen,ettäpunaistenolitäytynytsyyllistyähirvittäviinrikoksiin.

Hirvittävistä rikoksista kerrottiin kauhutarinoissa, joissa kuvattiin
terrorin uhreja. Uhreiksi nimittäminen osoitti tällöin, että surmaajat
ovatrikollisia.Uhripuolestaanolisyytön.Tämäterrorinuhreihinliittyvä
uhriretoriikkaheijasteleepohjimmiltaanUudestatestamentistakumpu-
avaaasetelmaaJeesuksenjahänensurmaajiensavälillä.Evankeliumeissa
Jeesuksen ristiinnaulitsemiskertomukset maalaavat juutalaiset synkillä
sävyilläjaleimaavatheidätkeskeisellätavallavastuullisiksiristiinnaulit-
semiseen.VaikkaJeesuksenuhrionkristillisessäperinteessäyleensäaina
käsitettyainutkertaiseksi,uhrikäsitystenlaajeneminenmuihinkinihmi-
siinperustuuniinsanottuunimitatioChristi-motiiviin:Jeesuksenseu-
raajanonmyösotettava ristinsä.”Risti”voi tosin tarkoittaa lähesmitä
vain, mutta ääritapauksissa seuraamisen on ajateltu tarkoittavan myös
kuolemaa. Selvimpänä tämä seuraamismotiivi näkyy kauhukertomus-
tenkuvauksissaristiinnaulituistapapeista.Punaisetnäyttäytyvätkaiken
kristillisenvihollisinajasaavatnäinkantaakseensenroolin, jokaevan-
keliumienkärsimyshistoriassaonvarattujuutalaisille.Mahdollisestiris-
tinnaulitsemiskertomuksillaonevankeliumienlisäksilähtökohtansaeu-
rooppalaisessaantijudaistisessatarinaperinteessä.

Se,ettäJeesuksellaonUudessatestamentissajamyöhemmässäkris-
tillisessäperinteessäuhrinrooli,aiheuttaasen,ettäuhrinroolistatulee
tavoiteltava.Näistä lähtökohdistakumpuavassaajattelussauhrionsyy-
tönjahänenkärsimyksensäedellyttäärangaistusta.Terrorinuhreistapu-
huttaessaonkinuseinkysymys juurisenosoittamisesta,ettävastapuoli
onsyyllinenjarangaistuksensaansainnut.Tämäaiheuttaajoissakinteks-
teissäjopapyrkimyksiäperustellaomanpuolenuhriutta.Sodanjälkeen
sosialidemokraattisellapuolellanäkyikuitenkinpyrkimyksiävälttääuh-
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riretoriikansyyllistävääpuolta.Kapinanähtiinvirheenäeikäkostovaa-
timuksiapidettymielekkäinä.Toisaaltavalkoistenkurinpalautustuntui
niin rajulta, ettei teloitettuja voinut pitää pelkästään syyllisinä. Ratkai-
suksitarjoutuisekristillisentraditionuhritulkinta,jossakeskityttiinJee-
suksen kärsimyksen mietiskelyyn. Tämän mukaisesti kuvaukset punai-
sista saattoivat saada itseisarvoisen kärsimyksen leiman, jopa niin, että
punamarttyyrien ja Jeesuksenristin tienhahmotsekoittuivat.Toisaalta
uhrienajateltiinjollakintarkemminmäärittelemättömällätavallaviitoit-
tavantietäkohtiuutta,sosialististayhteiskuntaa.Tämäantoiuhrilletar-
koituksenjavelvoittavuuden.

Uhrin tarkoitus javelvoittavuusovat tyypillisiä toiselleuhrityypille,
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.Hyvänpai-
menensankariuhrikytkeytyiantiikinkäsityksiinsankarivainajista,jotka
sivistyneistönkauttatunnettiinvarsinhyvin.Valkoisenpuolensankari-
hautajaisissa kytkeytyivätkin usein antiikin kirjallisuuden ja Raamatun
teemat.Uhrinvapaaehtoisuuteenviittaase,ettäuhriannetaan.Uhrivoi
ollamyösiloinenasiataijopasuoranainenetuoikeus.Tarkoituksellisuus
ilmaistiinpuhumallasiitä,mitenuhriannettiinjonkinpuolestataijolle-
kin,valkoisellapuolellatyypillisestiisänmaalle.Kulttiinviittaavakielion
silmiinpistävää:uhriesimerkiksiannetaanisänmaanalttarille.Uhrireto-
riikkaonkinrituaalista,muttaeiainoastaansenkäyttämienkielikuvien
perusteella,vaanmyösretoriikkana.Sankarikuolemastapuhuttiinnäillä
käsitteillä,vaikkatosiasiassamitäänisänmaanalttariaeiollut,eivätkäso-
tilaatetsimälläetsineetsankarikuolemaa.Todellisuudenjaretoriikanero
eikuitenkaanhäirinnytketään.Kaikkitunnistivatrituaalisenkielen,jo-
katekisankarivainajistaJeesuksenkaltaisiauhreja.JuuriimitatioChristi
-motiivinkauttasankariuhrissavoitiinnähdämyösmoraalinenvelvoite:
eloonjääneidenolijatkettavatyötäjataisteluaniidenihanteideneteen,
jotkasankariuhriretoriikanmukaanelähdyttivätvainajia.

Kun terrorin uhriksi esitelty korostaa vastapuolen syyllisyyttä, san-
kariuhri puolestaan korostaa uhrin edustamia arvoja. Kummassakaan
tapauksessa uhri ei erityisemmin lievitä vastakkainasettelua. Toisin on
silloin, kun uhrin jättämä velvoite korostaa nimenomaan vastakkain-
asettelunlieventämistä.TämäkinnojaaJeesuksenhahmoon,jokaristillä
rukoili ristiinnaulitsijoilleen anteeksiantoa.Vaikka tässäkin anteeksian-
tajan ja -saajan roolit ovat selvät, on tällainen uhrivelvoite nähtävissä
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pyrkimyksenäymmärtäämyösvastapuolta–jatässäkohtaavilahtaajo
sanamuotoja,joissaeiainakielletäomankaanpuolensyyllisyyttä.Ideolo-
gisestikuumassakeskustelussatällainenolikuitenkinharvinaista.

Moraalisestimielenkiintoistakeskinäisessäsyyttelyssäonse,ettävä-
kivallattomuuden 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.Sotavuonnaniistätulimyyn-
timenestys,muttakohtajyrkkiäsanakäänteitäpitiryhtyäselittelemään.
Monesti jo sodan aikana, mutta viimeistään sodanjälkeisessä keskuste-
lussaväkivallankäyttönäyttäytyymoraalisenapoikkeamana,jokapitää
mieluitensälyttääkokonaanvastapuolenniskoilletai–siinämäärinkuin
se ei onnistu – erikseen perustella apokalyptisten ahdistusten erityis-
olosuhteilla, esivallan velvollisuuksilla ja talioperiaatteen vaatimuksilla.
Selittely, syyttely ja vaikeneminen kertoivat moraalisesta itseihanteesta,
johonväkivallanharjoittamineneimahtunut.SampoAhtotunnistaatä-
mäntarkkanäköisestipuhuessaanvalkoisestajapunaisestaterrorista:

Ja aivan poikkeuksellista on myös, että tällaisiin surmantöihin mu-
kaanajautuneet tai joutuneetolisivatmyöhemminolleetylpeitä te-
kemisistään. Jokuniihinonkuitenkinollutaloitteentekijänä,mutta
onkokukaantavannutkoskaanpunaista taivalkoista, jokaolisiha-
lunnutottaasiitäitselleenkunnian?Omaksitunnoksikutsutullasisäi-
selläminällä lienee sittenkinosuutta ainakinarvostuksiimme, jollei
ainatekemisiimme.1

Omantunnononaikojensaatossatulkittuilmentävänihmisyyttä,luon-
nollistamoraalitajua,Jumalanääntä,opittujaarvostuksia,jotainmuuta
tai kaikkia näitä. Selvää kuitenkin on, että myös Raamatussa on vahva
väkivaltaankielteisestisuhtautuvajuonne,jaihmisettunsivatsenvaikka-
pakymmenestäkäskystätailähimmäisenrakkaudenkäskystä,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-MaijaPel-
tonenkatsoo,ettäteloittajienkohtaloitakäsittelevässätarinaperinteessä

1 Ahto1982,62–63.
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viittaus”viidennenkäskyn’Älätapa’rikkomisestaonselvä”.2Tätävahvaa
raamatullistaperinnettävasteneiole lainkaanyllättävää, ettäväkivalta
pitisälyttäävastapuolenniskaantaiainakinlöytääsenkäytölleraamatul-
lisiapoikkeusperusteita.Ideologisenkeskustelunraamatullis-moraalinen
pohjavirtaolisiislopultakaikkeamuutakuinväkivaltaanoikeuttava–ja
juuri siksivuodesta 1918 tulikansakunnan ja senyksilöidenhistoriassa
niinvaikeaaihe.

Mitäsitten:tapaustutkimuksenhermeneuttinen
relevanssi?

Reseptio- ja vaikutushistoriallinen tutkimus on deskriptiivistä. Se pyr-
kii ainoastaan kuvaamaan sitä, miten Raamattua on käytetty ja miten
Raamattuonvaikuttanut.Deskriptiivisessätutkimuksessaeiotetakan-
taasiihennormatiiviseenkysymykseen,onkoRaamatunkäyttöollutoi-
keanlaista. 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
etäisyysRaamatunsyntyajan ja 1900-luvunalunSuomenvälillä:miten
muinaisestatekstistälöydetäännäkökulmiaaivantoisenajanjakulttuu-
rintapahtumiin?Onselvää,ettätällaisennäkökulmanmuodostaminen
vaatiiRaamatunkäyttämistävalikoiden,muokatenjatulkintakontekstis-
takäsinymmärtäen.

BjörnVikström puhuu uskollisesta luovuudesta (trogen kreativitet)
tekstiäkohtaan: tulkitsijaei saa tietoisestivääristellä tekstiä,muttahän
valaiseesitäomastatietoisestanäkökulmastaan.3Vikströmpuhuutieteel-
lisestätekstintulkinnastajaonselvää,etteivättämäntutkimuksensivuilla
esiintyneethenkilötuseinkaanpaneutuneetRaamatuntekstiintässätar-
koituksessa.Pikemminkintulkitsijanomanäkökulmaolivallitseva.Vai-
kutushistoriallinenanalyysikuitenkinosoitti,etteitulkintajuurikoskaan
ollutpelkkätulkitsijanomienajatustenpeilivaansiihenkytkeytyimyös

2 Peltonen1996,238.

3 Vikström2005,124.
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tekstin kautta tulleita elementtejä – joskus varsin paljonkin. Esivallan
miekantaitalioperiaatteennimessäteloittaminenjateloitustenkostami-
nentairankaiseminenonuseinvarsinhyvinlinjassasiihenkäytettyjen
Raamatuntekstien–eisiiskaikkienRaamatuntekstien–kanssa.Verinen
todellisuus herättää kuitenkin kysymyksen siitä, riittääkö hermeneut-
tisesti vain se, että tulkinta tuntuu sisällöllisesti vastaavan tulkittavaksi
valittuatekstiä.Vaionkotulkitsijanpohdittavamyössitä,mitentulkinta
onsuhteessamuihinteksteihin,vallitseviinmoraaliarvoihinjamitentul-
kintavaikuttaahänenympäristöönsä?

AarniVoipiohahmotteli1930-luvunalussavirsikirjauudistuksenlin-
joja ja siinä yhteydessä arvosteli niin sanottuja psalmivirsiä. Erityisesti
VoipiotakiusasisilloisenvirsikirjanPsalmiin58perustuvavirsi381”Valit-
taatäytyytotta”,jokalupaasortajilleHerrankostoa.Sisältönsävuoksise
on”ollutvankileireissäpunakapinanjälkeensäilytettyjenkommunistien
lempilaulu”.Voipiojatkaa:

Kommunismionoikeinymmärrettynäuskontoa,jaonsilläihmeen-
säkin. Kansassa kerrotaan, kuinka muutamia kapinallisia 1918 teloi-
tettaessayht’äkkiätapahtuiennusmerkki:jostainkuuluivirrenääni:
”Valittaatäytyytotta”.
 Tämäpsalmihurskaudenvarjopuolenomituinenrenesanssieitie-
tystiteesitäyhtäänkristillisemmäksi.Kostovirretonlopultakinsaata-
vavirsikirjastatykkänäänpoistetuiksi.4

Vaikkavirsi381oliVoipiollepoliittisistakinsyistäepämieluinen,kyseon
pohjimmiltaan eettisestä kannanotosta.Voipio nimittäin arvosteli kos-
toajatustamuissakinpsalmivirsissä jatulisamalla lausuneeksikielteisiä
arvioitamyösRaamatunpsalmeista.G.O.Rosenqvistin–myöhemmän
Porvoonpiispan–pitkääntutkimusartikkeliinnojatenhäntotesi,”että
lieventävistäasianhaaroistahuolimattaontunnustettavapsalmihurskau-
den varjopuolet: kostonhenki ja viattomaksi tekeytyminen, joita ei saa

4 Voipio1931,159–160.Virteenliittyvistäuskomustarinoista:Peltonen1996,226–228.Vastaavaa
kostomentaliteettiavoiaavistellaItä-Uudenmaansaaristossatakaa-ajettujenjaViroonpaen-
neidenvalkoisten jumalanpalveluksessaTallinnassa, jossasaarnatekstinäoliPs. 11.Psalmis-
satakaa-ajetutjulistavatJumalanvihaajumalalattomillejatoivovattultajatulikiveäheidän
päälleen.Psalmiepäilemättätulkitsijoukontuntoja,vaikkakostostaeipuhutakaanmuisto-
teokseentalletetuissasaarnankatkelmissa(Helsingius1918,71–73).ToisaallaErnstvonBorn
–RKP:npitkäaikainenkansanedustaja,puolueenpuheenjohtajajamoninkertainenministeri
–omassaartikkelissaantoikostotoiveenavoimestiesiinjavakuuttaasenmyöstoteutuneen
(Helsingius1918,185,189).
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sekoittaakristillisensiveysopinkorkeampaankantaan.”5VoipiojaRosen-
qvistnäkivätpsalmeissaeettisestiongelmallisiapiirteitä,”joidenvuoksi
raamattu itsealituisesti joutuuarvostelijoidenhampaisiin”.6Nykykäsit-
teinsanottunaheharjoittivatRaamatuneettistäkritiikkiä.Omastaarvo-
pohjastaankäsinhemäärittelivät,mikäRaamatuntekstissäolieettisesti
kestävääjamikäei.

Reseptionnäkökulmastapelkkätekstineettinenkritiikkiolisipuoli-
tiehenjäämistä.Mikätakaasen,ettäRaamatuntulkitsijanetiikkajohtaa
myönteiseenlopputulokseen?Tämätutkimusosoittaneehavainnollisesti,
mitentulkitsijanparhaidentavoitteiden,kauniidenraamatunlauseidenja
korkeideneettistenihanteidenkinnimissätehtiinmyössurullistajälkeä.
Ehkävaarallisintaonkinjuurieettinenihanteellisuus,jokaRaamattuun
tukeutuentaisiitäirtisanoutuenajaapyrkimyksiään,muttakieltäytyysa-
mallanäkemästäomassatoiminnassaanmitäänvahingollisiaelementte-
jä.Jakuitenkin:mitenrealististaonajatella,ettäaseellisistayhteenotoista
voisi koskaan selvitä moraalisesti puhtain paperein? Realistisempi eet-
tinen omakuva pakottaa tarkastelemaan kriittisesti niitäkin raamatun-
kohtia,jotkaensilukemaltatuntuvatpelkästäänmyönteisiltä.Vastaavas-
ti realismi antaa mahdollisuuden tarkastella kiihkottomasti myös niitä
raamatunkohtia,jotkavaikuttavatongelmallisilta:neeivätsittenkäänole
meidänetiikallemmeniinvieraitakuinpuhtoisimmissaomakuvissaha-
luaisimmeajatella.7

KunAarniVoipiokesällä1918saivastatakseenkysymyksen,”miksine
ampuivat minun mieheni”, hän ei vielä vuosikymmeniä myöhemmin-
käänosannutlöytääsiihenmielestäänkelvollistavastausta.Mistäseker-
toi?Luultavastieettinenmustavalkoisuuskummitteliniinvahvastiilmas-
sa,ettäseleimasiraamatunkäyttöäkin.Apokalyptisissavisioissahyvänja
pahandualismioliainaselvä,esivaltarankaisipahojajakiittihyviä,tali-
operiaateolirangaistusperiaatejauhritolivatainajonkunsyytä.Vaikka
Voipioeiollutkaanosallistunutsotaan,hänensympatiansaolivatepäi-
lemättävalkoisellapuolellajasikälihyvänjapahanroolitolivathänelle
selvät.Muttaleskenkysymyksessäkaikuinytääni,jokaeituntunutkaan
sopivantähänjakoon.Uhrinjasyyllisenroolittuntuivatsekoittuvanta-
valla,jokaeienääsallinutkaanlatoaRaamatustavastaustaajankiivaaseen
henkeentaiomaanpoliittiseenideologiaansopivallatavalla.

5 Voipio1931,158n.1.Rosenqvist1917,275–276.

6 Voipio1931,158.

7 Vrt.Huttunen2007a,197.
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Mitäleskioikeinkysyi,kunhänkysyisyytämiehensäampumiselle?
Häntuskinkysyiampujienmotiiveja.Tiesihänhänitsekin,ettäkenttäoi-
keusolipitänythänenmiestäänsyyllisenä.Jajossamanhalusisanoaraa-
matunlausein,seolikuultukirkolla,kunensimmäisiätuomittujalähdet-
tiinviemäänPulkkaniemeen:ammututolivatesivaltaavastaannousseita
kapinallisia, jotkasaivattalioperiaatteenmukaisenpalkkansa.Tuskinpa
hänpititällaisiaselityksiäoikeana,muttaymmärsitoki,ettäniissäpiili
ampujienmotiivi.Leskenmiksi-kysymyshakiepäilemättäjotainmuuta
kuin ampujien motiivia – sellaista syytä teloitukselle, joka selittäisi ta-
pahtuneenmyöshänellehyväksyttävissäolevallatavalla.Papiltahäntus-
kinsaattoiodottaamiehensäselittämistäpunaiseksisankariuhriksi,joka
velvoittaa rakentamaan uutta yhteiskuntaa. Piispa Collianderin apoka-
lyptisetvisiotkaantuskintarjosivatkelvollistaselitystäeikäVoipioniitä
varmaantarjonnutkaan–senverranhänpiispansanäkemyksiävierasti.

Voipioeilopultakerro,vastasikohänleskenkysymykseen.Josvastasi,
hänei antanutvastaukselleenarvoa.Vielävuosikymmenienkinperästä
hänsaattoivainhuokaistaneuvottomana:”Käypäsitäselittämään!”Voipio
olikuullutleskensurullisenjakatkeranneuvottomuudenjasesaihänet-
kinneuvottomaksi.Eihänitkenytitkevienkanssa(Room.12:15),mutta
kentiesjotainsinnepäin.
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