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Abstract
Axel Adolf Laurell (1800-1852), theoretical philosopher by training, was Professor of Dogmatics
at the University of Helsinki 1836-1852. In the history of Finnish theology, he has been rather
ignored. The aim of this doctoral thesis has been two-fold: to analyze both Laurell and the later
theological tradition that ignored him.
Laurell was one of the intellectually oriented theologians in Finland representing the view that
university theology was a field of rational study, not a way of practicing religion. His qualifying
thesis, already approved of by the official opponent, was rejected by the Faculty of Theology and
by the Lutheran archbishop E. G. Melartin. However, Laurell gained the support of the Academic
Senate and was appointed professor by Nikolai I.
Archive material depicting Laurell´s lectures on theology shows that he lectured, among other
things, on the German controversy between rationalism and supranaturalism. He seems to have
supported the idea of mediation between these two, an approach typical of to the school of
Vermitttlungstheologie. Laurell began his career as a Hegelian, rejected Hegelianism in the 1840s
and became interested in the questions of empirical study. Laurell was one of the Finnish
academics who adopted ideas both from Herder and Hegel.
Laurell, during his formative years a member of the Saturday Society, a circle of reformminded young intellectuals, was the most notable Finnish representative of pedagogics during his
time. He was one of the founders of Helsingfors Lyceum in 1831 and the first headmaster of this
school with its new, modern-type curriculum. According to him, "state" and "church" should not
interfere in the matters of education.
Taking into account Mythologies by Roland Barthes and some international discussions on
nationalistic myths, I have delineated the previously unrecognized myth of Genuine Finnish
theology. Influential Finnish revivalist theologians adopted the biblical theology of Johann Tobias
Beck during the latter part of the 19th century. From this standpoint they and notably history
professor Ernst Gustaf Palmén, invented a religious-nationalistic interpretation of the 19th-century
Finnish history. Scientifically significant theologians had been Beckians or revival movement
sympathizers while Laurell, among other actual forerunners of rational research, were
marginalized and forgotten.

Keywords: Roland Barthes, Johann Tobias Beck, Beckianism, history of education,
Finnish theology, Herder, Finnish Hegelianism, Axel Adolf Laurell, myth-building,
Ernst Gustaf Palmén, University of Helsinki, 19th century

Luukkanen, Tarja-Liisa, Axel Adolf Laurell ja Oikean teologian myytti
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Aate- ja oppihistoria
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Tiivistelmä
Väitöskirjani tarkastelee Lauantaiseuran jäsenen ja Helsingin yliopiston dogmatiikan ruotsinkielisen professorin Axel Adolf Laurellin (1800-1852) näkemyksiä ja toimintaa 1830-luvulta 1850luvun alkuun sekä autonomian kaudesta kertovaa suomalaisen teologian oppitraditiota. Laurell
on yksi tämän oppitradition vähättelemistä 1800-luvun teologeista. Teologinen tiedekunta sekä
luterilaisen kirkon arkkipiispa E. G. Melartin yrittivät 1830-luvulla torjua Laurellin professorinvirasta hylkäämällä hänen väitöskirjansa, jonka vastaväittäjä oli jo hyväksynyt. Hänellä oli kuitenkin yliopiston professorikunnan enemmistön tuki, ja Nikolai I nimitti hänet dogmatiikan professoriksi.
Teologian oppitraditiota, historiallisista lähteistä piittaamatonta keksittyä historiaa, kutsutaan
tässä tutkimuksessa Oikean teologian myytiksi. Se on hahmoteltu soveltaen Roland Barthesin ja
eräiden nationalismitutkijoiden myyttitulkintoja. Myytti on arvioinut aiempien tutkijoiden tieteellistä merkittävyyttä sen perusteella miten he suhtautuivat herännäisyyteen ja olivatko he suomenkielisiä. Myytin keskeinen muotoilija oli historian professori Ernst Gustaf Palmén ja sen
syntyedellytyksenä olivat suomalaisen yliopistoherännäisyyden muuttuminen beckiläiseksi raamattufundamentalismiksi 1850-luvulta alkaen sekä lähdetutkimuksen laiminlyöminen. Aiempien
tutkijoiden tulkintaa autonomian kauden teologiasta toistettiin sittemmin vuosikymmenestä toiseen tarkistamatta heidän tulkintojensa paikkansapitävyyttä alkuperäislähteistä.
Laurellin luennoista säilynyttä käsikirjoitusaineistoa on käytetty selvittämään mitä hän opetti
Helsingin yliopiston teologian opiskelijoille. Yksi luentojen keskeinen aihe oli saksalaisen rationalismi-supranaturalismi -kiistan käsittely. Luennot viittaavat siihen, että Laurell edusti välitysteologiseksi kutsuttua koulukuntaa, joka nimensä mukaisesti pyrki edustamaan välittävää kantaa
näiden kahden välillä.
Laurell oli aikansa merkittävin suomalainen pedagogi, Helsingfors Lyceumin johtaja ja yksi
sen perustaja, koulutukseltaan teoreettisen filosofian dosentti ja aikansa maltillinen, kristillisestä
luomisuskosta kiinnipitänyt rationalisti, joka hegeliläisyydestä luovuttuaan kiinnostui empiirisestä tutkimuksesta. Laurellin ajattelussa näkyy monelle muullekin 1800-luvun alkupuolen toimijalle tyypillinen hegeliläisten ja herderiläisten vaikutteiden rinnakkaisuus. Teologina Laurell
edusti näkemystä, jonka mukaan yliopistoteologia on uskonnon tarkastelua, ei yliopistossa
tapahtuvaa uskonnonharjoitusta.

Asiasanat: autonomian aika, Roland Barthes, beckiläisyys, Johann Tobias Beck,
hegeliläisyys, herderiläisyys, Helsingin yliopisto, kasvatuksen historia, Axel Adolf
Laurell, Ernst Gustaf Palmén, suomalainen teologia, myytinrakennus, 1800-luku

Kiitokset
Tutkimuksen valmistuttua haluan osoittaa kunnioittavat kiitokseni Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian laitokselle. Professori Petteri Pietikäinen on osoittanut
ystävällistä mielenkiintoa hankettani kohtaan. Professori Pietikäinen ja yliopistolehtori Erkki Urpilainen ovat asiantuntemuksellaan mahdollistaneet hankkeen edistymisen sekä esittäneet korjaus- ja muutosehdotuksia, mistä lämpimät kiitokseni.
Kiitän lämpimästi käsikirjoitukseni esitarkastajia heidän esittämistään kommenteista ja huomautuksista. Kiitän sydämellisesti professori Simo Knuuttilaa ja
tutkijatoveriani, yliopistolehtori Arto Luukkasta, dosentti Petri Lauermaa sekä Helsingin yliopiston erinomaisen keskusarkiston henkilökuntaa. Taloudellisesta tuesta
kiitän mitä kunnioittavimmin Svenska Litteratursällskapetin Ingrid, Margit ja Henrik Höijerin rahastoa sekä Suomen Tietokirjailijat ry:tä. Käsikirjoituksen taitosta
kiitän lämpimästi Essi Salorantaa.
Yritin kerran keskustella erään jo pidemmälle ehtineen tieteenharjoittajan
kanssa Lauantaiseurasta, siihen liittyvistä tutkimushaasteista sekä seuran toistaiseksi tutkimattomiksi jääneistä jäsenistä. Professori kuittasi ajatukseni nauraen,
että kyllä Lauantaiseuraa on jo kaikin puolin riittävästi tutkittu. Näin keskustelu
aiheesta päättyi ennen kuin se alkoikaan. Toisin kuin muita lauantaiseuralaisia, teologisen uran luoneita Lauantaiseuran jäseniä ei ole pidetty tutkimuksellisesti erityisen kiinnostavina. Oli kuitenkin olemassa Lauantaiseuran teologijäseniä käsittelevää lähdemateriaalia, laajahkoja arkistoaineistoja, jotka olivat jääneet tutkimatta ja
hyödyntämättä Suomen 1800-lukua käsitelleessä aiemmissa tutkimuksissa.
Tämä aate- ja oppihistoriallinen väitöskirjatutkimus on oikeastaan seurausta
hämmennyksestä, joka syntyi kirjoitettuani kolme 1800-luvun suomalaista oppi- ja
aatehistoriaa käsittelevää monografiaa ja yhden Johan Samuel Pajulaa käsittelevän
monografiakäsikirjoituksen. Arkistolähteiden todistus olikin toisenlainen kuin mitä
vallalla olleet mielikuvat, suomalaisen teologian perinteinen oppihistoria tai eräät
teologian alan professorit antoivat ymmärtää.
Tutkimuskohteeni Axel Adolf Laurellin uran vaiheet liittyvät yliopistotoiminnan tieteellistymiseen ja uudenaikaistumiseen Suomessa. Hänen aikalaisvastustajiaan 1830-luvulla olivat sekä Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta että tuolloinen luterilaisen kirkon arkkipiispa. Kun mies tavoitteli professuuria nimenomaan teologisesta tiedekunnasta, tilanne ei siis hänen kannaltaan näyttänyt erityisen lupaavalta. Yksi Laurellin myöhemmistä ”vastustajista” on puolestaan ollut
teologinen oppitraditio, ja siksi hänen teologisen uransa uudelleentarkastelu, tällä
kertaa lähdeaineistoista käsin, on ollut mielestäni tarpeellista.
Järvenpäässä 19.10.2015
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1

Johdanto: Laurell ja teologian
uudenaikaistuminen

1.1

Tutkimustehtävä ja tutkimuskonteksti

Helsingin yliopiston, tuolloisen Keisarillisen Aleksanterin yliopiston, dogmatiikan
professori Axel Adolf Laurell (1801–1852) totesi vuonna 1848, että professorin
elämäkerran kirjoittaminen on yleensäkin epäkiitollinen tehtävä. Useimmiten elämäkerta keskittyy kuvaamaan professorin julkaisuja, tosin niitä ehkä oikeudenmukaisemmin arvioiden kuin aikalaiskriitikot ovat tehneet, hän huomautti.1 Tutkimukseni tarkastelee Laurellia, hänen julkaisujaan, näkemyksiään ja toimintaansa
sekä autonomian kautta käsitellyttä teologian oppihistoriallista traditiota, jossa
Laurellia on mielestäni esitelty ja arvioitu puutteellisesti ja tarkoitushakuisesti.
Vaikkei tutkimukseni ole Laurellin mainitsema elämäkerta, tutkimustyöni ja sen
perustana olevat aineistot ovat johtaneet toisenlaisiin tulkintoihin, kuin mitä Laurellin aikalaiskriitikot tai myöhempi teologian oppihistoriallinen traditio ovat hänestä esittäneet.
Aate- ja oppihistoriallinen väitöskirjani tarkastelee Axel Adolf Laurellia kahdesta näkökulmasta. Tutkimukseni kohteena ovat hänen näkemyksensä ja toimintansa yhtenä 1800-luvun suomalaisen yliopistosivistyneistön jäsenenä sekä autonomian ajan teologiaa tarkastellut teologinen oppitraditio, jota kutsun Oikean teologian myytiksi. Pyrin purkamaan tämän myytin osoittamalla sen olemassaolon,
syntyvaiheen, myytin luomisessa käytetyt epätieteelliset arviointiperusteet ja tuomalla esiin joitakin esimerkkejä sen nykypäiviin ulottuvasta vaikutushistoriasta.
Tutkimukseni jakaantuu neljään päälukuun. Tässä johdantoluvussa esittelen
tutkimustehtävän, Laurellista tehdyn aiemman tutkimuksen ja hänen uransa. Toisessa luvussa keskityn Laurellin tieteellisen uran alkuvaiheiden tarkasteluun erityisesti Aleksanterin yliopiston konsistorissa käytyjen keskustelujen ja konsistorissa
1
Laurell 1/1848a, 99. Huomautus on peräisin nimettömänä julkaistusta Carl Daubin (1765–1836)
muistoksi julkaistusta kirjoituksesta. Pidän Laurellia tämän kirjoituksen laatijana. Väktaren-lehdellä oli
päätoimittajanaan Laurell ja toimittajina kirkkohistorian professori B. O. Lille ja myöhempi käytännöllisen teologian professori F. L. Schauman. Kirjoittaja viittaa kollegaansa, joka oli henkilökohtaisesti
tavannut Daubin ja kertonut hänestä kirjoittajalle. Artikkelin kirjoittaja ei voi olla Lille, koska hän oli
tuo Daubin tavannut kollega. Laurell puolestaan oli Lillen 2.12.1836 Saksassa päiväämän, Daub-tapaamista kuvailevan kirjeen vastaanottaja (Luukkanen 2000a, 35–36) ja Laurellin ystävä jo Turun keisarillisesta akatemiasta. Schauman taas ei ollut kiinnostunut Daub-muistokirjoituksen teemasta, kristinuskon
tulkinnasta erilaisten filosofisten järjestelmien kautta. Täten Laurell on mitä todennäköisimmin tämän
huomautuksen kirjoittaja.
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kokoontuneen Suomen akateemisen sivistyneistön ja sen vallankäyttäjien näkökulmasta. Analysoin 1830-luvun Helsingin yliopiston konsistorin teologiasta käymää
keskustelua, tarkastelen yliopiston konsistorin lojaliteettiverkostoa sekä Laurellin
ja häntä tukeneen piirin tieteellisiä tavoitteita. Virantäytöissä tieteen menneen ajan
yliopistomiehet motiiveineen näyttäytyvät eri rooleissa: tieteenharjoittajina, ystävinä ja vihamiehinä, sukulaisina, kilpailijoina, voittajina ja häviäjinä, mikä näkyy
myös tässä tutkimuksessa.2
Kolmannessa luvussa tarkastelen Laurellin näkemyksiä ja hänen tieteellistä
suuntautuneisuuttaan, jossa keskeistä oli rajankäynti rationalismin ja supranaturalismin välillä. Tarkastelun kohteina ovat hänen kotikirjastonsa, hänen teologisessa
tiedekunnassa pitämänsä luennot, irtaantuminen hegeliläisyydestä ja suuntautuminen empiirisen tutkimuksen merkityksen korostamiseen sekä kasvatuskysymyksiin
liittynyt kirjoittelu.
Tutkimuksen viimeisessä luvussa käsittelen Oikean teologian myytiksi kutsumaani ilmiötä ja sitä kuvaa, jonka tämä myytti on välittänyt Laurellista myöhempään teologiseen oppihistoriaan. Hahmottelen Oikean teologian myytin syntytilannetta, myytin luojia sekä esittelen sen nykyaikaan ulottuvaa vaikutushistoriaa. Hahmottelemani teologis-oppihistoriallisen tulkinnan myyttiluonne käy ilmi, kun tarkastellaan millaista oli sen arvostama ”oikea teologia” ja verrataan sen esittämää
Laurell-kuvaa siihen mitä hänestä lähdeaineistojen perusteella tiedetään sekä tarkastellaan myytin ”oikeasta” teologiasta esittämiä arviointikriteereitä. Kun oikean
teologian myytin rakentajat ovat myyttiä luodessaan sivuuttaneet lähdetyöskentelyn tai ovat käyttäneet lähteitä valikoiden, on ollut välttämätöntä ensin selvittää
Laurellin ura ja eräitä hänen ajattelumaailmansa keskeisiä tekijöitä historiallisista
lähteistä käsin. Näin voidaan asettaa rinnakkain se mitä lähteet kertovat Laurellista
ja se, mitä hänestä kertoo myytiksi kutsumani oppitraditio. Laurellista ei ole aiemmin laadittu monografiaa. Tässä tutkimuksessa hahmottelemani Oikean teologian
myytti on pitänyt häntä vääränlaisen teologian edustajana.
Autonomisen Suomen aate- ja oppihistoriallisiin vaiheisiin sovellettu myytin
purku on yleisellä tasolla yhden kotimaisen, teologian alalla luodun myyttirakennelman tunnetuksi tekemistä. Myytinpurku pyrkii tuomaan esille yhden niistä teologian alan tieteenharjoittajista, joiden elämäntyön arviointia tämä myytti on vi-

2
Laurellin ajan Helsingin yliopiston virkakieli oli ruotsi. Laurell opetti, luennoi ja kirjoitti pääosan
näkemyksistään ruotsin kielellä. Myös yliopiston konsistorissa käydyt keskustelut olivat ruotsinkielisiä.
Konsistorin keskustelut, Laurell-sitaatit tai viittaukset hänen näkemyksiinsä ovat käännöksiäni yliopiston professorikunnan ja Laurellin näkemyksistä ja lausumista.
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nouttanut. Myytin purku tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella ja arvioida menneen ajan teologianharjoitusta suhteessa tuon ajan yleiseen tieteenharjoitukseen
Suomessa. Oikean teologian myytin tunnistamien ja purku on edellyttänyt, että tarkastelen aate- ja oppihistoriaa tavalla, jota Suomessa on edustanut Juha Manninen
ja Oulun yliopistossa harjoitettu aate- ja oppihistoriallinen tutkimus: kontekstuaalisesti, oppineisuutena tietyssä ajassa ja yhteydessä. Manninen on aiheellisesti kritisoinut Suomessa tehtyä tietyntyyppistä tieteenhistoriaa siitä, että tieteen vaiheita
on tarkastelu esimerkiksi tieteenhistoriaa kirjoittavan tutkijan oman kirjoitusajankohdan perspektiivistä eikä mennyttä oppihistoriaa ole arvioitu tutkimuskohteen
omista edellytyksistä käsin. Kontekstuaalinen oppihistoriallinen tarkastelu sitä vastoin on menneen ajan oppineisuuden selvittämistä ottaen huomioon myös sen miten
aiempien tieteenharjoittajien näkemykset ovat olleet mahdollisia, mitä ne ovat
edellyttäneet ja mitä merkitystä niillä on ollut. Tässä kontekstuaalisuus, tieteen historiallisten vaiheiden yhteydet aikansa filosofisiin suuntauksiin, talouteen, yhteiskuntaan ja sen eliitteihin, politiikkaan, taiteeseen tai uskontoon – tutkittavasta ilmiöstä riippuen – on aivan keskeistä.3
Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa harjoitetun uskonnon tutkimuksen ja opetuksen yksi keskeinen teema 1800-luvulla oli rajankäynti uskon ja
tiedon välillä. Se näkyi myös kansan kouluttamisesta ja kansakoulusta käydyissä
teologisissa mielipiteenilmauksissa.4 Yliopistollisen toiminnan osalta usko–tieto keskustelun keskeinen kysymys on ollut onko yliopistoteologia tieteellistä toimintaa vai osa uskonnonharjoitusta. Esitän tutkimuksessani, että Laurell oli yksi niistä
varhaisista teologian alan professoreista, joka pyrki oman aikansa kontekstissa
kohti uskonnon tieteellistä tarkastelua. Tämä nostatti uskonnollisesti motivoitunutta kritiikkiä sekä hänen omana aikanaan että myöhemmässä teologian oppihistoriassa, jossa hänet vuosikymmenestä toiseen esitettiin joko vähättelevässä valossa tai sivuutettiin täysin.
Oikean teologian myytin tarkastelussa on keskeistä se mitä on unohdettu.
Myytti on sivuuttanut siihen sopimattomina sekä kotimaisia että ulkomaisia tutkijoita. Herderiläisyyteen kohdistunut mielenkiinto, kuten Herder, Suomi ja Eurooppa -teos (2006) sekä Pertti Karkaman Herder-tutkimukset ja Heli Rantalan
Snellman-tutkimus Sivistyksestä sivilisaatioon (2013), ovat tehneet merkittävän

3
Manninen 1999, 24–50. Quentin Skinner kontekstuaalisuuden merkityksestä filosofiassa Leinonen
2008, 40.
4
Koulukeskusteluista ks. Luukkanen 2013, 317–333.
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tutkimuksellisen avauksen. Ne asettavat Suomen 1800-luvun yhteen aiemmin vähänlaisesti tarkasteltuun kontekstiin: herderiläisyyden vaikutukseen Suomessa.
Karkaman tulkinta on, että Johann Gottfried Herderin ajatus käsitteiden avoimuudesta toteutui Suomessa kuin itsestään ja sai vahvaa tukea hegeliläisestä filosofiasta.5
Herderiläisyyden ja hegeliläisten vaikutteiden yhteenliittyminen on yksi keskeinen avain tulkittaessa A. A. Laurellin näkemyksiä. Monin tavoin aiemmin tuntemattomaksi jäänyt Laurell paljastuu yllättäväksi henkilöksi myös siinä mielessä,
että hän näyttää olleen yksi Herderin ideoita omaksuneista suomalaisista. Laurell
ei kuitenkaan itse viittaa Herderiin tai hänen ajatuksiinsa tai siteeraa häntä. Vaikutteet onkin etsittävä Laurellin julkituomista näkemyksistä, ja eräät hänen esittämänsä teemat ovat tällä tavoin tarkasteltuina, siis sisältönsä perusteella, identifioitavissa Herder-vaikutteiksi. Laurellin kotikirjastosta säilyneet tiedot puolestaan
kertovat, että hän henkilökohtaisesti omisti eräitä Herder-teoksia.
Esitän, että Laurellin nimitys dogmatiikan professoriksi sekä hänen virkakautensa merkitsivät yhtä suomalaisen teologikoulutuksen murroskohtaa, pyrkimystä
uudenaikaistumiseen. Uusi tieteellinen, tuolloiset kansainväliset mitat täyttävä tai
ainakin niihin pyrkivä ja intellektuaalisesti kunnianhimoinen lähestymistapa tuli
hetkellisesti osaksi yliopistollista dogmatiikan opetusta.
Kuvaan tätä muutosprosessia suomalaisen yliopistoteologian alkavaksi modernisaatioksi. Laurell oli yksi tämän modernisaatioprosessin osanen. Yliopistoteologian uudenaikaistamista yritettiin toteuttaa 1830- ja 1840-luvuilla, ennen kuin uudenaikaistuminen ulottui suomalaisen yhteiskunnan muille osa-alueille kuten talouteen, koulutukseen, elinkeinoelämään tai naisten asemaan. Myöhemmän yleisen
modernisaation kanssa yhtenevästi teologiankin uudenaikaistumisyritys merkitsi
uskontoa käsittelevän tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen sekularisoitumista, individualisoitumista sekä tieteenharjoituksen irtaantumista kirkollisten oppien toistamisesta ja Raamatun aiemmin tiedolliseksi ajatellusta auktoriteetista.
Tälle modernisaatiolle oli erittäin merkityksellistä, ettei teologinen tiedekunta
kyennyt 1800-luvun alkuvuosikymmeninä tuottamaan oppiaineen professoreja.
Kuten Matti Klinge on todennut, Raamatun selitysopin professoreiksi rekrytoitui
filologeja, dogmatiikan ja moraalin virkoihin filosofeja.6 Yliopiston muutto Helsinkiin ja se, että osa teologeista jäi Turkuun, avasi ”mahdollisuuden ikkunan”, kun

5

Herderin ja Hegelin näkemysten eroista ja yhtäläisyyksistä Kotkavirta 2006, 167–187. Karkama 2007,
418–419, 421.
6
Klinge 1980, 195.
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teologian virkoihin tuli uusin ajatuksin uutta väkeä, kuten Laurell, joka ei kuulunut
yliopiston perinteisiin sukuverkostoihin. Suomalaisen teologianharjoituksen ja sen
tieteellisen kehityksen näkökulmasta tämä oli mitä onnellisin asiantila; tiedekunnan ulkopuoliset kasvatit kuten Laurell toivat teologiaan uudet tavat tarkastella
kristinuskoa.
Yliopiston vuoden 1828 statuutit merkitsivät suomalaisen tieteenharjoituksen
alkavaa yleistä modernisaatiota. Päiviö Tommila on todennut, että tieteellisten virkojen pätevyysvaatimusten kiristyminen ja selkeytyminen aloittivat Helsinkiin siirretyssä yliopistossa uuden vaiheen, kehityksen kohti tiedeyliopistoa. Toisin kuin
aiemmin, virkoihin pyrkiviltä edellytettiin omaa haettavan viran alaan kuuluvaa
tieteellistä tuotantoa. Statuuttien mukaan professorinviran hakijan oli laadittava,
jollei häntä katsottu päteväksi ns. mainepykälän perusteella, vähintään virkaväitöskirja siltä oppialalta, jonka professuuriin hän pyrki. Uudet säännökset merkitsivät
tieteellisen tason nousua, kun professoriksi pyrkivän oli osoitettava asiantuntemusta alalta, jonka yliopistolliseksi opettajaksi hän pyrki. Tämä tarkoitti alkavaa
tieteellisen meritoitumisen korostumista yliopistollisissa virantäytöissä. Vaatimus
virkaväitöskirjojen julkaisemisesta loi myös tieteellistä julkisuutta siinä mielessä,
että sekä virantäyttöjen aikalaiset samoin kuin myöhemmät tutkijat voivat virkaväitöskirjojen perusteella tarkastella millaisilla tieteellisillä tutkimuksilla ja ansioilla yliopistovirkoja tavoiteltiin. Veli-Matti Autio on tuonut esille kuinka vuoden
1828 statuuttien uusien vaatimusten soveltaminen tuotti aluksi vaikeuksia teologisessa tiedekunnassa, jonka tieteellistä jälkikasvua leimasi ”kituliaisuus”. Uudet statuutit edellyttivät siirtymisestä aiemmasta teologisen yleisoppineisuuden ajatuksesta oppiainejakoon ja oppiainekohtaiseen ansioitumiseen. Virantäyttöperusteena
kyvykkyys asetettiin virkavuosiansioitumisen edelle. Uusien määräysten aiheuttamat vaikeudet näkyivät tiedekunnassa tutkimuksen identiteettikriiseinä ja oppiriitoina, esimerkiksi juuri Laurellin virantäytössä. Autio kutsuu tätä dogmatiikan virantäyttöä 1830-luvun Aleksanterin yliopiston huomattavimmaksi filosofisen ja
raamatullisen suuntauksen väliseksi kamppailuksi, mitä se epäilemättä olikin.7 Perimmiltään kyse oli siitä, oliko teologia uusien statuuttien määrittelemän tiedeyliopiston tieteellinen oppiala vai osa yliopiston tiloissa tapahtuvaa uskonnonharjoitusta.

7

Autio 1981, 37–39 (virkaopinnäytteiden asema), 86–87. Tommila 2001, 289–295. Tommila 2003, 39–
41. Mainepykälästä Autio 1981, 34–35.
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Vaikka tutkimukseni ei tarkastele autonomian kauden alkupuolen sosiaalisia
verkostoja Suomessa, on muistettava, että Laurell oli Lauantaiseuran jäsen, ja jäsenyys tässä verkostossa oli monin tavoin ratkaisevaa hänen uralleen. Lauantaiseuran
toveripiiri oli ehkä merkittävin niistä sosiaalisista verkostoista, joihin Laurell kuului. Pertti Karkama ja Hanne Koivikko ovat kuvanneet lauantaiseuralaisia modernisaatioprosessia edistäneiksi intellektuellipiirin jäseniksi.8 Uudet professorit ilmeisesti myös itse kokivat olevansa ”edistyksellisiä”. Esimerkiksi vuonna 1840
professoriksi nimitetty lauantaiseuralainen B. O. Lille kirjoitti Fredrik Cygnaeukselle 1840-luvun alkupuolella, että nuoret ottavat vallan konsistorissa ja piti fyysikko J. J. Nervanderin, joka oli niin ikään lauantaiseuralainen, liittymistä ”edistyspuolueeseen” eli hänen nimittämistään professoriksi yhtenä esimerkkinä tästä. Uusien professorien tulo yliopistovirkoihin merkitsi sukupolvimuutosta, jota Lauantaiseuran jo professorinviroissa ollut väki näytti tukevan.9
Eri oppialoilla on menneinä vuosina näyttävästi juhlistettu merkittäviksi koettujen Lauantaiseuran jäsenten kuten J. L. Runebergin (1804–1877), J. V. Snellmanin (1806–1881), Johan Jakob Nervanderin (1805–1848) ja Matthias Alexander
Castrénin (1813–1853) syntymän 200-vuotismuistoa.10 Sen sijaan teologian alalla
lauantaiseuralaisten teologian professoreiden A. A. Laurellin tai hänen nuoruudenystävänsä Bengt Olof Lillen elämäntyötä ja saavutuksia ei ole pidetty merkittävinä eikä erityisen vuosipäivämuistelun arvoisina, vaikka esimerkiksi Lille oli se
henkilö, joka toi kirkkohistorian oppialan Suomeen, osaksi papiston koulusta, Saksaan vuosina 1836–1837 tekemältään opintomatkalta.11

8

Karkama 1982, 47–48. Koivikko 1995, 109, 111–113.
Steinby 1991, 220. Luukkanen 2000a, 27.
10
Juhlaseminaareista www.kotus.fi/index.phtml?s=4824 (Castrén), www.helsinki.fi/yliopistonhistoria
/oivallukset/3_oivallus.htm (Nervander), www.snellman200.fi/tapahtumat/tammikuu.fi.jsp, www.helsinki.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/5-2006/12-14-01-45 (Snellman-juhlavuodesta), www.ktol.fi/web/tiedostot/File/.../Juhlaseminaarin%20ohjelma%207Mt.pdf (Runeberg). Viitattu 27.10.2014.
11
Luukkanen 2000a. Luukkanen 2002a, 75–90.
9
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Kuva 1. Carl Peter Mazér: Axel Adolf Laurell, 1837. Kuva: Timo Huvilinna / Helsingin
yliopistomuseo

Helsingissä kokoontunut Lauantaiseura, kuten sitä myöhemmin on kutsuttu, muotoutui keväällä 1830. Siihen kuului ilmeisesti viitisentoista jäsentä, joiden osanotto
kokouksiin vaihteli eri aikoina. Alkuperäisiksi jäseniksi on mainittu Turun keisarillisessa yliopistossa akateemisen peruskoulutuksensa saanut toveripiiri,
17

jonka ”nuorten” ydinjoukko oli alle 30-vuotiaita yliopiston siirtyessä Helsinkiin:
filosofian maisteri, myöhempi kirkkohistorian professori Bengt Olof Lille (1807–
1875), filosofianmaisteri ja konsistorinamanuenssi Johan Ludvig Runeberg, filosofian maisteri Gustaf Laurell, edellisen veli teoreettisen filosofian dosentti ja tuleva
teologian professori Axel Adolf Laurell, fysiikan dosentti, myöhempi professori
Johan Jakob Nervander, oikeustieteen apulainen ja professori, sittemmin Ruotsin
valtionarkistonhoitaja Jakob Johan Nordström (1801–1874) sekä Gabriel Rein
(1800–1867), tuleva historian professori ja Helsingin yliopiston rehtori. Samana
vuonna seurueeseen liittyivät esimerkiksi myöhempi estetiikan professori Fredrik
Cygnaeus (1807–1881), lääkäriksi valmistuneet Lars Isak Ahlstubbe (1804–1870)
ja M. J. Lindforss (1800–1869), tuleva filosofian professori Johan Vilhelm Snellman sekä myöhempi Pielaveden kirkkoherra Karl Henrik Ståhlberg (1799–1878).
Tässä piirissä Laurellia kutsuttiin Mulphukseksi (lat. mulfus miellyttävä, makea,
hunajaan sekoitettu).12
Lauantaiseuraan kuului nuorten, yliopistouraa tavoittelevien maistereiden lisäksi myös vanhempaa väkeä. Vuodelle 1838 ajoitetun Lauantaiseuran kokouskutsun mukaan seuralaisten kokoontumiseen oli kutsuttu professorikunnasta filosofian
professori Johan Jakob Tengström (1787–1858) sekä eläin- ja kasviopin professori
J. M. af Tengström (1793–1856), itämaisen kirjallisuuden ja sittemmin eksegetiikan professori Gabriel Geitlin (1804–1871), kirurgian ja synnytysopin professori
Lars Henrik Törnroth (1796–1864) sekä vuosina 1848–1852 filosofian professorina toiminut Germund Fredrik Aminoff (1812–1872). Lauantaiseuran lehti oli Runebergin ja sittemmin Sven Gabriel Elmgrenin toimittama Helsingfors Morgonblad.
Kuten Päiviö Tommila on tuonut esille, noin 350 kappaleen levikillään se valisti
aikansa sivistynyttä yleisöä samoista kirjallisista, historiallisista ja akateemisista
aiheista mistä Lauantaiseurakin keskusteli. Useat lauantaiseuralaiset osallistuivat
sittemmin erilaisiin lehtihankkeisiin ja niiden tuottaman julkisuuden luomiseen.13
Lauantaiseuran jäsenistä kansallisiksi suurmiehiksi on nostettu Snellman ja
Runeberg. Toveripiiristä nousi monella tavoin merkittäviä, suomalaiseen kulttuuriin, tieteenharjoitukseen ja yhteiskuntakehitykseen vaikuttaneita henkilöitä. Näistä
vaikutushistoriallisesti merkittävin on ollut filosofian professori J. J. Tengström

12

Palmén 1913, 328. Tommila 1998, 33–34, 39–42; 2003, 42. Savolainen 2006, 146–147. Varhaisia
kuvauksia Lauantaiseurasta Cygnaeus 1848, 50; Strömborg 1890, 92–94. Nervander 1901, 21. Söderhjelm1904, 231–233, 240. Rein 1981(1905), 63.
13
Snellman Samlade arbeten I, 643 (laaja osanottajajoukko). Havu 1945, 29–30 (myös muista jäsenistä);
Manninen 1983, 140–141, 1986, 126; Luukkanen 2000a, 24–26. Lehdestä Tommila 1988, 115–119.
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siinä mielessä, että hänen luentonsa Hegelin filosofiasta olivat keskeisessä asemassa modernin kansallismielisen eetoksen ja modernin valtiokäsitteen muodostumisessa Suomessa, kuten Juha Manninen on todennut. Hän kutsuu tätä vaikutusta
lumivyöryefektiksi; kansallismielinen eetos toistui ja moninkertaistui Tengströmin
oppilaissa ja heidän toiminnassaan.14
1.2

Aiempi tutkimus ja aiemman tutkimuksen sivuuttamat lähteet

Laurellia tai hänen tuotantoaan ei ole vuosikymmeniin pidetty teologisen tutkimuksen alalla erityisen kiinnostavana eikä hänestä ole aiemmin ilmestynyt yhtään monografiaa. Laurellin vaiheista ja elämäntyöstä ei myöskään ole artikkelia laajassa,
painettuna julkaistussa Suomen kansallisbiografiassa. Sitä täydentävästä verkkoversiosta löytyy hänestä laatimani lyhyt elämäkerta. Teologian alalla Eino Murtorinne on vuonna 1985 julkaistussa artikkelissaan käsitellyt Laurellin hegeliläisyyttä
ja teoksessaan Suomalainen teologia autonomian kautena (1986) Murtorinne on
tarkastellut Laurellia teologianhistoriallisesti esitellen hänen teologisen uransa viralliset vaiheet.
Tutkimuksessa käytetyt Martti Ruuthin, E. G. Palménin ja Antti J. Pietilän Laurellia käsittelevät artikkelit ja Elis Bergrothin teos Suomen kirkkohistoriasta ovat
peräisin 1900-luvun alusta eli ne on laadittu satakunta vuotta sitten. Julkaisut ovat
olleet oppihistoriallisesti merkittäviä sikäli, että ne ovat värittäneet Laurellista ja
koko autonomian kauden teologiasta muodostunutta kuvaa sadan vuoden ajan.
Jussi Tenkku julkaisi Laurellin tiedon käsitteestä artikkelin 1960-luvulla.15 Erittäin
mielenkiintoisia, lähdetyöskentelyyn perustuvia tarkasteluja ovat J. E. Salomaan
kuvaus filosofiasta oppialana Helsingin yliopiston alkuvaiheessa, joka julkaistiin
vuonna 1928, Matti A. Sainion kasvatustieteellisessä tutkimuksessaan Kasvatuksen
ongelma 1800-luvun suomalaisessa teologiassa (1953) julkaisema Laurellia käsittelevä luku sekä Kai Häggmanin Laurellin perhekäsityksen tarkastelu teoksessa
Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa (1994).
Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa Laurellista on laadittu kolme
pro gradu -työtä 1960- ja 1970-luvuilla. Kun varsinaista tutkimustietoa Laurellista
14

Manninen 2003a, 244–247. Manninen 2003b, 125–130. Jalava 2005, 142–143. Mannisen tutkimus
J. J. Tengströmin Hegelin oikeusfilosofian luentokäsikirjoituksesta (Manninen 2003b) on Suomen valtiokäsitteen historian näkökulmasta käänteentekevä teos ja taustoittaa merkittävällä tavalla koko kansallismielistä prosessia Suomessa.
15
Tenkun näkemyksistä myös Väyrynen 1994, 79–81.
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ei ole ollut saatavilla, on näitä pro gradu -tutkielmia saatettu käyttää muissa tutkimuksissa ikään kuin tutkimuskirjallisuutena. Tämä on monin tavoin ongelmallista,
ja vahvistaa Simo Knuuttilan johtamassa lisensiaattiseminaarissa aikoinaan kuulemaani ohjetta. Jatko-opiskelijan kysyessä professorilta miten väitöskirjassa viitataan pro gradu -töihin, hänen lakoninen vastauksensa oli: ”Kintaalla”. Laurell-tutkielmat, kuten tutkielmat yleensäkään, eivät ole itsenäisiä tieteellisiä tutkimuksia,
vaan ohjattuja opinnäytetöitä. Ne ovat syntyneet perinteistä oppihistoriallista tulkintaa edustaneiden professorien ohjaamina opinnäytteinä sellaisessa oppitraditiossa, jossa Laurell ja hänen elämäntyönsä on jo valmiiksi tulkittu tietyllä tavalla.
Täten on ymmärrettävää, että ne edustavat tätä teologista oppitraditiota eivätkä esimerkiksi kyseenalaista sitä.16
Uusimmassa tutkimuksessa Laurellia ovat käsitelleet Kai Häggmanin lisäksi
Juha Manninen osana hegeliläisyyttä Suomessa ja Veli-Matti Autio, joka tarkasteli
autonomian ajan alkukauden yliopistovirkojen täyttöä hallintohistoriallisena kysymyksenä. Aution tutkimus Yliopiston virkanimitykset (1981) on autonomian ajan
suomalaisten yliopistovirkojen täyttämisen ja akateemisen nimityspolitiikan perusteos. Se on valaiseva esitellessään Laurellin rekrytoitumista yliopistoon ja hänen
virkaväitöskirjansa poikkeuksellisia vaiheita, jonka yksityiskohtiin puolestaan paneudun tässä tutkimuksessa. Erittäin kiintoisa on niin ikään Kari Väyrysen vuonna
1992 julkaistussa väitöskirjassaan Der Prozess der Bildung und Erziehung im Finnischen Hegelianismus esittämä analyysi Laurellin kasvatusaatteista ja hänen tietoteoreettisista näkemyksistään.
Oikean teologian myyttiä ei löydy Sainion, Tenkun, Mannisen, Aution, Häggmanin eikä Väyrysen tutkimuksista; ne on laadittu teologian ulkopuolella ja teologian ulkopuolisten oppiaineiden näkökulmasta. Sen sijaan myytin mukaisia tulkintoja Laurellista näyttävät teologien lisäksi esittäneen varhaisemmat, fennomaanisessa kansallismielisessä kamppailussa mukana olleet ei-teologisetkin tutkijat ja
Suomalaisen puoleen vaikuttajat kuten historian professori E. G. Palmén (1846–
1919) ja filosofian professori Thiodolf Rein (1838–1919), joka toimi myös Helsingin yliopiston rehtorina ja sijaiskanslerina.17

16
Esim. Savolainen 2006, 322, viite 39. Laurellia käsitelleet pro gradu -työt: Maria-Leena Karvo, Axel
Adolf Laurell (1801–1852) kasvatusopillisena ajattelijana (105 s., 1964), Helsingin yliopisto, keskustakampuksen kirjasto (HYKK), teologia. Opinnäytteet E KARVO; Penttinen, Hannu, Axel Adolf Laurell
ja Frans Ludvig Schauman valtion ja kirkon suhteesta (1971, 101 s.) HYKK, teologia. Opinnäytteet Kk
PENTTINEN; Simo Laitila, Axel Aadolf Laurell ja alkava maailmankuvan muuttuminen autonomian
ajan alkupuolella (1800–1850), (1979, 78 s.), HYKK, teologia. Opinnäytteet Kk LAITILA.
17
Palménin ja Reinin elämänvaiheista ja urista Väisänen 2006, 488–489. Aho 2006, 194–195.
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Yksi Laurellin jälkimaineeseen vaikuttanut tekijä, erityisesti Oikean teologian
myytin syntyaikana, oli Snellmanin kohottaminen kansallisfilosofiksi ja kansalliseksi merkkimieheksi. Laurell ja Snellman olivat filosofisesti eri linjoilla. Lisäksi
he riitaantuivat katkerasti vain muutama vuosi ennen Laurellin kuolemaa, kun
Snellman julkaisi erikoislaatuisen arvionsa yhdestä Laurellin artikkelista. Snellmanin pilkallisesti ja raivokkaasti esittämän tulkinnan mukaan Laurell oli ajattelussaan vakavasti väärässä ja hänen henkilökohtaisissa luonteenpiirteissäänkin oli toivomisenvaraa, vaikka Snellman oli itse aiheuttanut koko riidan. Kansallisfilosofin
aseman vaikutuksesta kertoo, että Snellmanin koottujen teosten selityksissä riidan
aiheuttajaksi nimitetään Laurell. Päästyään entisen toverinsa kuoleman jälkeen ja
Aleksanteri II: n uudistusmielisen hallituskauden siivittämänä Kuopion eksiilistään
yliopistoon, suomalaistamistavoitteiden ajajaksi ja akateemisen asiantuntijavallan
käyttäjäksi, Snellman ei millään tavoin välittänyt positiivista tai arvostavaa jälkikäteismuistoa tästä kiistakumppanistaan. Snellmanin mielestä Laurell oli opportunistinen luopio, joka hylkäsi hegeliläisyyden tavoitellessaan henkilökohtaisia etujaan. Näin oli siitäkin huolimatta, kuten Heli Rantala on tuonut esille, että Snellman
itse mainitsi irtaantuneensa Hegelin maailmanhistoriallisesta tulkinnasta 1840-luvun alussa. Hapan suhtautuminen näkyy esimerkiksi Litteraturbladin nekrologissa.18
Aiempien teologien perehtyminen 1800-luvun teologiasta kertoviin painamattomiin lähteisiin ei ole ollut kovin perusteellista. Itse asiassa lähteiden ignorointi
on ollut edellytys Oikean teologian myytin synnylle. Esimerkiksi Laurellista kirjoitettaessa teologiset kommentaattorit laiminlöivät asianmukaisen lähdetyöskentelyn; lähteenä olikin oppitraditio. Ei siis ole yllättävää, että hänestä ilman lähdetutkimusta luotu, Oikean teologian myytin mukainen kuva ei ole yhteensopiva Laurellista kertovien lähteiden kanssa.
Yliopistoa ja sen virantäyttöjä käsittelevän aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen keskeisiä lähteitä ovat luonnollisesti aikakauden julkaistujen tutkimusten
ohella yliopiston omat asiakirjat: tiedekuntien ja yliopiston konsistorin opinnäytteitä ja viranhakijoiden pätevyyttä käsittelevät arviot. Nämä lähteet ja lähdekokonaisuudet ovat kuitenkin vain tutkimusmateriaalia, eivät menneistä tapahtumista ja
18
Laurellin artikkeli ”Pedagogiska aforismer”. – Väktaren 1/1847 Snellmanin arvostelu Litteraturblad
no. 12, november 1847 (myös teoksessa Samlade arbeten VI). Laurellin vastine Genmäle till herr J. W.
Snellman, Väktaren 1848. Snellmanin kommentti Hr. A. A. Laurells ”Genmäle” till Undertecknad. –
Litteraturblad n:o 7, juli 1848 , myös Snellman, Samlade arbeten VI, 294, 295. Kiista Laurellin aloittama, Snellman, Samlade arbeten VII, 765–766 (Hannu Kultasen kommentti). Snellmanin laatimista
kritiikeistä, niiden psykologisesta taustasta ja kritiikin herättämistä. reaktioista Junnila 1972, 168, 211–
212. Autio 1981, 289–296. Rantala 2013, 109, n. 472.
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valinnoista kertovia tulkinnallisia auktoriteetteja, joiden näkemyksiä tutkimusten
olisi vain toistettava.
Tämän itsestäänselvyyden esiintuominen on merkityksellistä siksi, että tieteen
ja tutkimuksen historiasta kirjoitettaessa menneisyydestä muodostuva kuva on helposti ongelmaton, sileä ja särötön. Tällaisen tuloksen helposti tuottaa virallisten
lähteiden tai aiempien tulkitsijoiden näkemysten uskollinen referointi. Jos tarkastelumenetelmä on tämä eikä lähdeaineiston kriittinen analysointi, tuloksena on virallisiin lähteisiin rekisteröity aikalaisarviointien tai aiemman tutkimustradition
toisto ja tarkastelukohteesta muodostuu kulloisenkin ”vallan” mukainen kuva.
Tieteen historiassakin on tieteellisen toiminnan ja tieteen ihanteiden lisäksi ollut kyse vallasta ja asemasta; lähteet ovat syntyneet aikansa tieteellisen vallan rakenteissa. Meidän saatavissamme olevia yliopistohistorian lähteitä ovat laatineet
tieteen asiantuntijavaltaa ja muita mahdollisia vallankäytön muotoja käyttäneet inhimilliset ihmiset. Tämä asiantila on aivan selvä esimerkiksi niille, jotka tuntevat
esimerkiksi uskonnon ja uskonnollisten toimijoiden sekä tieteellisen sekä yhteiskunnallisen vallankäytön historiaa esimerkiksi uskonpuhdistuksen tai puhdasoppisuuden ajan osalta. Kun myöhemmänkään ajan aate- ja oppihistorian vaiheita tai
lähteitä eivät ole tuottaneet Tiede tai Totuus, tieteen aate- ja oppihistoria ei teologiankaan alalla voi olla lähtökohtaisesti erilaista kuin muu historiallinen tutkimus.
Sen tehtävänä ei voi olla aiempien teologian alan tutkijoiden ja heidän asenteellisuutensa puolustelu eikä menneiden asiantilojen legitimointi, vaan niiden kyseenalaistaminen, tulkitseminen, ymmärtäminen ja selittäminen.
Kontekstuaalisen näkökulman soveltaminen edellyttää aikakauden lähteiden
monipuolista hyödyntämistä; painetut primäärilähteet, viralliset asiakirjalähteet,
käsikirjoituskokoelmat, tutkimuskirjallisuus, sanomalehdet ja yksityisluonteiset aineistot tarjoavat kukin oman näkökulmansa tarkasteltavan aikakauden kontekstiin.
Kaikkia näitä aineistotyyppejä on käytetty tässä tutkimuksessa. Autonomian ajan
teologiaa tutkittaessa on tarkasteltava paitsi teologisen tiedekunnan asiakirjoja,
myös koko yliopiston professoreista muodostuneen konsistorin tuottamia virantäyttöasiakirjoja. Niistä käy ilmi miten aikakauden muiden oppialojen asiantuntijat
ja tieteen vallankäyttäjät tulkitsivat ja arvioivat aikakautensa teologiaa ja teologeja.
Mikko Juva on esittänyt, että 1830- ja 1840-lukujen suomalaista yhtenäiskulttuuria voi luonnehtia romantiikan, valistuksen ja vanhaluterilaisen kirkollisuuden
synteesiksi. 19 Tulkinta vaatii tarkennusta. Samaan aikaan uskonnon tulkinnassa

19

Juva 1964, 109–110.
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vaikutti voimakas vastavalistuksen projekti, uskonnollinen supranaturalismi, yliluonnollisuuden teologia. Sen ”vihollisia” olivat rationalismi ja ne tutkijat, jotka
ajattelivat uskontoa voitavan tarkastella inhimillisen järjen keinoin. Vastakkainasettelussa oli kyse toisaalta erottautumisesta suomalaisen 1700-luvun valistuksen
traditiosta, toisaalta ulkomaisen tutkimuksen piiristä nousseesta kiistasta, siitä tarkastellaanko uskonnollisia teemoja ja uskontoa rationaalisesti vai uskonnon sisäisin selitysmallein ja niiden ehdoilla. Rationalismi–supranaturalismi-kamppailut
ovat yksi osa länsimaista uudenaikaistumiskehitystä. Tieteenharjoituksen alalla
nämä kamppailut olivat osa sitä tutkimus- ja opetustoiminnan tieteellistymistä, joka
edellytti eri alojen irtaantumista uskonnollisten oppien ja tulkintojen holhouksesta.
Tämä tutkimus vastaa osaltaan kysymykseen millaista suomalainen vastavalistuksellinen supranaturalismi oli 1830-luvulla. Eino Murtorinne on kuvannut
kuinka Immanuel Kantin filosofian tulkinnasta vaikutteensa saanut tulkintatapa
suuntautui valistuksen rationalismia vastaan, kun ajatusta inhimillisen tiedon rajallisuudesta sovellettiin uskonnollisiin kysymyksiin. Luonteeltaan antirationalistisena supranaturalistinen suuntaus tulkitsi Kantin ajatusten tukevan Raamatun ilmoituksen yliluonnollista luonnetta. Kristinuskon uskonnollisen ilmoituksen ajateltiin edustavan uskon totuutta, koska se oli inhimilliselle järjelle käsittämätön.
Ajatuksesta perimmäisen tiedon saavuttamattomuudesta järjen keinoin ikään kuin
pääteltiin, että tieto ja tieteellinen ymmärrys oli asetettava takaisin omiin rajoihinsa,
kun taas uskonnolle oli annettava oma paikkansa. Näin ollen ajateltiin, että uskontoa tarkasteleva teologiakin kuului uskon piiriin. Martti Ruuthin mukaan supranaturalismin ja rationalismin väliseen kiistaan Suomessa antoi vaikutteita 1700-luvun
lopulta lähtien Kant-tulkintojen lisäksi Salomon Semlerin rationalistinen teologia.20
Suomessa tätä keskustelua uskonnon ja inhimillisen järjen suhteesta käytiin
autonomian kautena Keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa.21 Jos siis halutaan
ymmärtää suomalaista supranaturalismia, yliluonnollisuuden teologiaa, joka sekä

20

Ruuth 1928b, 108. Murtorinne 2006, 121–123. Ruuth kuvasi kuinka varhainen rationalismin suomalaisvastustus oli hänen mielestään englantilaisen ja ranskalaisen deismin, ateismin ja materialismin vastustamista. Täten se ei liittynyt Suomen oloihin ja muistutti hänen mielestään ”tuskin näkyvissä olevaan
viholliseen suunnattua kaukopommitusta”. Myöhemmät supranaturalistit eli beckiläiset raamattufundamentalistit kuten Erkki Kaila ja Gustaf Johansson vetosivat Kantiin ja väittivät hänen ”anti-intellektualisminsa” ja hänen ajatuksensa tiedon rajoista osoittavan uskonnollisen uskon totuutta ja ”Jumalan sanaa” totuuden korkeimpana mittana. Johansson 1900, 143. Kaila 1900, 155.
21
Herman Råberghin mukaan suomalaisen supranaturalistisen suuntauksen perustajana oli teologian
professori ja Turun piispa Johan Brovallius (s. 1707). Toisin kuin tämän tutkimuksen laatija, Råbergh
tulkitsi teologisen supranaturalismin myönteiseksi ilmiöksi. Råbergh 1900, 220–221.
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terminä että asennoitumistapana on löytänyt tiensä myös viime vuosien suomalaiseen uskonnolliseen keskusteluun, on tutkittava sitä siellä missä se oli: Helsingin
yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Kyse oli kampailusta valistuksen vaikutusten ja Isaiah Berlinin aatehistoriassaan vastavalistukseksi identifioiman ilmiökentän välillä. Suomalaisten linjanvetojen taustana oli 1700-luvun saksalainen valistus,
sen vaikutus protestanttiseen teologiaan ja tämän uuden teologian, neologian, nostattama vastustus.22
Tutkimuksen keskeisinä lähteinä ovat dogmatiikan professuurin virantäytön
osalta Laurellin virkaväitöskirja sekä Helsingin yliopiston keskusarkistossa säilytettävät konsistorin pöytäkirjat. Virantäyttöasiakirjat ovat aate- ja oppihistorian
keskeisiä lähteitä. Niistä välittyvä kontekstuaalinen kuva tieteenharjoituksen arjesta on usein toinen kuin virallisissa juhlapuheissa tai yliopistohistoriaa lähtökohtaisesti tieteen voittokulkuna tarkastelevissa esityksissä.
Laurellin tieteellisen ajattelun ja opetuksen sisältöä selvittäessäni olen käyttänyt lähteinä hänen julkaisemiaan yleistajuisia teoksia ja artikkeleita, virkaväitöskirjaa, ruotsinkielistä johdanto-oppia Hengen fenomenologia -teokseen, Kansallisarkistosta ja Jyväskylän maakunta-arkistosta löytyviä luentomuistiinpanoja sekä
Helsingin yliopiston kirjastoon talletettua Svenska Litteratursällskapetin Laurellkokoelmaa.23
1.3

Pieksämäeltä professoriksi

1.3.1 Kotitausta ja opinnot
Axel Adolf Laurell syntyi Pieksämäellä 9. huhtikuuta 1801 Savon jalkaväkirykmentin lääkärin, sittemmin piirilääkäri Axel Fredrik Laurellin ja Sofia Gustava Tigerstedtin perheeseen. Perusopetuksen Laurell sai kotonaan, missä hänellä olikin
oppinut opettaja, isä, joka oli sekä filosofian maisteri että lääketieteen tohtori. Käytyään ensin Kuopion triviaalikoulua kolmisen vuotta tammikuusta 1813 tammikuuhun 1816 hän jatkoi opintojaan Porvoon lukiossa vajaat kaksi vuotta 1816–1817.
22

Valistusteologiasta Sparn 1985, 18–57. Sommer 2002, 169–217. Beutel 2009, 112–146. Valistuksen
vaikutuksesta saksalaiseen historiantutkimukseen 1700-luvun puolivälistä alkaen Reill 1985. Isaiah
Berlin vastavalistuksesta http://berlin.wolf.ox.ac.uk/published_works/ac/counter-enlightenment.pdf
[viitattu12.2.2013].
23
Kansalliskirjaston eli Helsingin yliopiston kirjaston laajahko Laurellin kirjekokoelma ei tämän tutkimuksen kannalta ole osoittautunut erityisen antoisaksi. Se sisältää pääosin vaimo Josephinen laajaa kirjeenvaihtoa sekä Laurellille tulleita kirjeitä. Osa jälkimmäisestäkään kirjeenvaihdosta ei ole A. A. Laurellin, vaan hänen kahden veljensä kirjallista jäämistöä.
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Laurell tuli ylioppilaaksi maaliskuussa 1818 ja kirjoittautui yliopistoon viipurilaisen osakunnan jäseneksi. Vuodesta 1830 hän oli tämän osakunnan kunniajäsen.24
Klassisten kielten ja äidinkielensä ruotsin lisäksi Laurell osasi ainakin jollain
tavoin venäjää, saksaa ja ranskaa, joista hän oli suorittanut kielikokeet. Hänen opiskelu-uransa fuksista dosentiksi saakka tapahtui Turun keisarillisessa yliopistossa.
Hän kuuluikin siihen nuorten oppineiden joukkoon, joka sittemmin siirsi Turun
ajan traditioita uuteen ylioppilaskaupunkiin Helsinkiin. Laurell valmistui 22-vuotiaana filosofian maisteriksi. Maisterin tutkintoa korkeampia oppiarvoja ei filosofisessa tiedekunnassa voinut suorittaa. Promootioissa filosofisen tiedekunnan maisterit promovoitiin tohtoreiksi, joten hänestäkin tuli filosofian tohtori 27. kesäkuuta
1823 pidetyssä promootiossa.25 Laurellin opiskeluaikaan sijoittuu Turussa tuolloin
sijainneen yliopiston ja yliopistomiesten asemasta käyty kiistely. Laurellin opiskeluaikana, vuodesta 1821, yliopiston sijaiskanslerina toimi kenraali Johan Fredrik
Aminoff (1756–1842), keisarin suosikki ja yliopiston piirissä todellisten ja kuviteltujen vapaamielisten aatteiden vastustaja. Hän sai aikaan muun muassa A. I. Arwidssonin erottamisen dosentin toimesta, siihen eri tavoin liittyneet professorien
virkaerot ja niiden suunnittelun sekä suomalaisnäkökulmasta huolen koko yliopiston olemassaolosta.26 Tästä yliopistoyhteisöä ravistelleesta opiskeluajasta ja sen
tapahtumista ei tiedetä säilyneen Laurellin omia kommentteja tai muistiinpanoja.
Laurellia pidettiin jo opiskeluaikanaan ilmeisen lahjakkaana ja useana vuonna
hän nautti yliopiston stipendiä. Ivar A. Heikelin tulkinnan mukaan Laurell omasi
laajat tiedot ja esittää, että aikanaan häntä pidettiin lahjakkaimpana filosofina, jota
Suomella oli ollut. J. E. Salomaa on kuvannut häntä yhdeksi maamme lahjakkaimmista hegeliläisistä ja yhtenä aikansa huomattavimmista suomalaisfilosofeista.
Kari Väyrynen on kuvannut Laurellia syvälliseksi filosofiksi, joka hallitsi Hegelin
ja häntä varhaisempien idealistien tietoteoreettisen ja loogisen apparaatin. Valmis-
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www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli 1640–1852/Laurell, A.A. Luukkanen 2010. Laurell -suvusta ks.
Yrjö Blomstedt 1971, 42–26; myös www.genealogia.fi/Laurell.
25
HYKA KA 88/1834, ruotsinkielinen ansioluettelo 14.1.1834: venäjän kielikoe 1818, saksan 1823 ja
ranskan 1824. Ylioppilasmatrikkeliin kerätyt tiedot kertovat, että Laurell suoritti pro excertio -kokeen
A. I. Arwidssonille 7. kesäkuuta 1820 esiintyen tämän kirjoittaman väitöksen toisena respondenttina.
Hän esiintyi Turussa myös väittelijänä 3. helmikuuta1821 preeseksenään Jakob Bonsdorff. Johan Gadolinin laatiman fossiileja käsittelevän tutkimuksen Index fossilium analysibus chemicis examinatorum
[1823, 40 s.] respondenttina tämä viipurilaisen osakunnan jäsen toimi 7. kesäkuuta 1823 preeseksenään
teoksen kirjoittaja.www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli 1640–1852/Laurell, A.A.
26
Castrén 1951,390–399. Syrjö 1998.
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tumisensa jälkeen Laurell opiskeli jonkin aikaa oikeustiedettä, mutta jatkoi sittemmin filosofian opintojaan. Hän julkaisi väitöskirjan De principio idealismi Schellingiani, pars I vuonna 1826 ja hänet nimitettiin filosofian dosentiksi.27
Syksyllä 1828, yliopiston muuttaessa Helsinkiin, Laurell näytti luopuvan yliopistouran tavoittelusta. Hän oli vuonna 1826 nimitetty 25-vuotiaana teoreettisen
filosofian dosentiksi, mutta näytti siltä, että yliopistovirkaa ei ollut saatavilla.
Avoinna ollutta filosofian virkaa oli hakenut kolme virkavuosissa Laurellia ansioituneempaa henkilöä. Häntä 14 vuotta vanhempi J. J. Tengström, jolla ei ollut varsinaisia filosofisia opintoja, sai käytännöllisen filosofian professuurin vuonna 1827
ja filosofian professuurin vuonna 1830. Juha Manninen on todennut, että tässä ratkaisevaa oli hakijan sedän ja apen arkkipiispa J. Tengströmin vaikutusvalta. J. J.
Tengström avioitui arkkipiispa Tengströmin tyttären eli serkkunsa kanssa. Arkkipiispan vävyn ja veljenpojan saadessa filosofian professuurin virantäytössä sivuutettiin kaksi Hegelin filosofiaan suuntautunutta filosofia. Tengström tuli nimitetyksi virkaan kolmannelta ehdokassijalta, kun yliopiston konsistorin ykkösehdokas
filosofian professoriksi oli ollut Matthias Sundwall (1793–1843). Juha Mannínen
on erinomaisesti kuvannut kuinka Tengströmissä filosofian virkaan saatiinkin, toisin kuin virantäytön yhteydessä näytti tapahtuvan, merkittävä hegeliläisyyden edistäjä.28
1.3.2 Opettajana ja professorina
Laurell ryhtyi opettajaksi Haminan kadettikoulun Alkeiskouluun ja otti pappisvihkimyksen. Hänet vihittiin papiksi ilman yliopistossa suoritettuja teologisia opintoja
22. marraskuuta 1829. Hän suoritti pastoraalitutkinnon Turun tuomiokapitulissa arvosanalla approbatur cum laude viisi päivää myöhemmin. Hänet nimitettiin kirkkoherraksi 3. joulukuuta 1829. Vuonna 1830 hänet kutsuttiin Halikon patronaattiseurakunnan kirkkoherraksi. Työura yliopiston ulkopuolella jäi kuitenkin lyhyeksi.
Toimittuaan 1,5 vuotta Alkeiskoulun opettajana Laurell palasi dosentiksi Helsinkiin siirtyneeseen yliopistoon 20. helmikuuta 1830. Hän erosi kirkkoherran virasta,
jota hän ei nimityksestään huolimatta ilmeisesti koskaan hoitanut, vuonna 1832.

27

www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli 1640–1852/Laurell, A.A. Heikel 1926, 145. Salomaa 1928, 98.
Väyrynen 1992, 67.
28
Manninen 1979b, 92, 98–99, 108–109, 111; 1986, 121–126. Autio 1981, 166–167. Leinonen 2008,
66. Sundwallin sivuuttamisesta tässä ja myös käytännöllisen filosofian virantäytössä Salomaa 1928, 88.
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Laurell kuului, yhdessä Runebergin, Gabriel Reinin ja J. J. Nervanderin kanssa,
vuonna 1832 perustetun Helsingfors Morgonbladin kirjoittajakuntaan.29
Haminan kadettikoulun yhteyteen oli perustettu kaksiluokkainen alkeiskoulu,
joka aloitti toimintansa vuonna 1823. Koulun tarkoituksena oli antaa kadettiopintoihin suuntautuville pojille laaja ja hyvä alkeiskoulutus. Työskentely Haminassa
oli mitä luultavimmin Laurellin pedagogisen kiinnostuksen heräämisen kannalta
aivan ratkaisevaa. Kadettikoulu oli uusien kielten ja matematiikan opetuksen tienraivaajia Suomessa. 30 Koulun ensimmäisenä johtajana ja Laurellin edeltäjänä
toimi Odert Henrik Gripenberg, joka erosi tehtävästä ”liikarasituksen vuoksi hermosairaaksi tultuaan ja näkönsäkin menetettyään” vuonna 1828. Laurellin lisäksi
esimerkiksi tuleva arkkipiispa Edvard Bergenheim opetti ensin Alkeiskoulussa ja
sitten myös Kadettikoulussa vuosina 1823–1832. Tuleva estetiikan professori Fredrik Cygnaeus opetti Kadettikoulussa historiaa, maantietoa ja statistiikkaa vuosina
1832–1837.31
Antti J. Pietilän mielestä Laurell Helsinkiin palattuaan ”joutui mitä läheisimpään yhteyteen silloisen ´nuoren Suomen´ etevimpäin miesten kanssa.” Kirjoittaja
viittasi tässä Lauantaiseuraksi kutsuttuun toveripiiriin, jonka jäsen Laurell oli. Läheinen yhteys ”etevimpäin miesten kanssa” ei kuitenkaan syntynyt Helsingissä, kuten Pietilä esitti.32 Yliopiston siirryttyä Helsinkiin siellä tapasi toisensa nuorten
maistereiden joukko, joka oli tutustunut toisiinsa jo Turussa – he olivat olleet opiskelutovereita Turun keisarillisessa akatemiassa.
Raimo Savolainen on Snellman-biografiassaan selkeästi esitellyt Lauantaiseuran jäsenistön ja sen vaikutuspiiriin kuuluneet henkilöt. Teologisen tiedekunnan
professoreiksi tulleiden Lillen ja Laurellin sekä itämaisen kirjallisuuden eksegetiikkaan vaihtaneen Gabriel Geitlinin lisäksi Lauantaiseuran kokoontumisissa oli
vuosien 1830–1832 aikana satunnaisesti läsnä myös neljäs tuleva teologisen tiedekunnan professori, niin ikään jo Turussa akateemiset opintonsa aloittanut Aron

29
HYKA kons.ptk 15/11 1834 (ruotsinkielinen ansioluettelo); HYKA KA 88/1834. HYK SLSA Coll
393.2.1. ja 292.2.2. Helsingfors Morgonblad 00[1A]/1.1.1832, (kustantajan esipuhe). Litteraturblad
1852, 91. Pietilä 1914, 5. Murtorinne 1986, 45. Vuonna 1832 Laurell piti promootiosaarnan filosofisen
tiedekunnan maisterinpromootiossa. Laurellin käsikirjoituskokoelmasta löytyy yksitoista saarnakäsikirjoitusta tai -luonnostelmaa.
30
Halila 1980a, 174
31
Nyttemmin vähemmän tunnettu Gripenberg oli merkittävä uusien koulutusaatteiden ja -hankkeiden
toteuttaja Suomessa. Gripenberg oli innokas pestalozzilainen ja ilmeisesti ainoa suomalainen, joka oli
käynyt henkilökohtaisesti tapaamassa Pestalozzia ja tutustunut hänen laitokseensa Yverdonissa. Kuosmanen 1939, 852–855. Screen & Syrjö 2003, 19,29, 114–115.
32
Pietilä 1914, 5.
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Gustav Borg. Vuosina 1842–1846 hän toimi eksegetiikan professorina ja teki varsinaisen työuransa Kuopion tuomiorovastina. Borg oli sittemmin muun muassa
tammikuun valiokunnan jäsen ja valtiopäivämies vuosina 1863–1864, 1867, 1872
ja 1877–1878.33
On jäänyt epäselväksi kuka oikeastaan keksi ajatuksen Helsingfors Lyceumin
perustamiseksi. Kadettikoulun alkeiskoulusta Helsinkiin palanneen Laurellin osuudesta uuden koulun ideointiin ei ole säilynyt mainintoja arkistolähteissä tai ainakaan en ole niitä löytänyt. Kansalliskirjaston Laurell-kokoelma kuitenkin sisältää
huomattavan määrän koulua koskevaa aineistoa kuten opetussuunnitelmia, lukujärjestyksiä ja luonnoksia koulujärjestykseksi. Thiodolf Reinin ja Werner Söderhjelmin mukaan kouluajatuksen ideoija oli Kuopiossa sittemmin piirilääkärinä elämänuransa tehnyt Mårten J. Lindfors ja sen muotoilija Johan Jacob Nervander.
Kummatkin olivat Lauantaiseuran jäseniä. Vuonna 1841 Jakob/Jakov Grot (1812–
1893), joka toimi Helsingissä venäjän kielen, kirjallisuuden ja historian professorina vuosina 1840–1852, puolestaan kuvasi Laurellia lyseon perustajaksi. Perustamisilmoituksen allekirjoittajia oli kuusi: Laurell, Nervander, Runeberg, B. O. Lille,
C. H. Ståhlberg ja N. A. Gyldén. Tutkimukseen välittyneistä muistitiedoista ja perustajailmoituksesta voidaan päätellä ainakin se, että kyseessä oli lauantaiseuralaisessa toveripiirissä ideoitu ja kehitelty yhteishanke, jonka Laurell otti johtaakseen.
Hän oli koulun lauantaiseuralaisista perustajajäsenistä ainoa, jolla oli aiempaa
omakohtaista kokemusta työstä koulun opettajana. Laurell toimi Helsingfors
Lyceumin johtajana vuosina 1831–1839, siis vielä kolmisen vuotta professorinimityksensä jälkeen.34
Helsingfors Lyceum antoi oppilailleen korkeatasoista opetusta. Sen opettajakunta oli tuon ajan Suomen oloissa aivan poikkeuksellinen. Opettajat olivat yliopiston tieteelliselle uralle suuntautuvia maistereita sekä joskus myös yliopiston
professoreja, jotka näin hankkivat lisätuloja. Helsingors Lyceumin opettajiin kuuluivat sen alkuvuosina esimerkiksi J. L. Runebergin ja Laurellin ohella tulevat professorit, joiden professuurin ala on mainittu suluissa: B. O. Lille (kirkkohistoria),
N. A. Gyldén (klassiset kielet), A. G. Borg (eksegetiikka), J. J. Nervander (fysiikka)

33

Savolainen 2006, 146–147. Borgin uudistusmielisistä hankkeista Mustakallio 2002.
Rein 1981 (1904), 64–65; Söderhjelm 1904 248–251. Utdrag 1912, 165 (J. Grot P. Pletnjoville
6.4.1841). Koulua koskevaa aineistoa löytyy Kansallisarkiston ja Helsingin yliopiston kirjaston (Kansalliskirjasto) kokoelmista KA, Helsingfors Lyceumin arkisto ja HYK SLSA Coll 393.2.3. (Laurellin
kokoelma).
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sekä koulussa latinaa opettaneet J. J. Nordström (oikeustiede) ja J. V. Snellman
(siveysoppi ja tieteiden järjestelmä).35
Koulu antoi varman tulonlähteen nuorille maisterille ja dosenteille, jotka aiemmin olivat joutuneet varoja hankkiakseen antamaan yksityisopetusta samoin kuin
Laurellille itselleen; hän saattoi siirtyä takaisin Helsinkiin. Palattuaan dosentiksi 20.
helmikuuta 1830 hän oman ilmoituksensa mukaan piti yliopistossa maksullisia yksityisluentoja logiikasta, luonnonoikeudesta ja fenomenologiasta. Vuosina 1831 ja
1833 Laurell julkaisi kasvatusnäkemyksiä käsitelevät kirjasensa Afhandlingar i
uppfostringsläran I–II. Syksyllä 1832 hän, Lyceumin opetus- ja johtamistyönsä
ohella, luennoi yliopistossa ”johdatusta spekulatiiviseen filosofiaan Hegelin mukaan”.36 Näiden dosenttiluentojen pohjalta Laurell julkaisi vuonna 1834 Hegelin
Hengen fenomenologiaan pohjautuvan johdannon tietoteoriaan Den Philosophiska
Speculationens Propaedeutik.
Joukko vakituista tulonlähdettä vailla olleita yliopistotutkijoita – kuten esimerkiksi Laurell itse – sai perustetusta koulusta toimeentulon. Tämä puolestaan antoi
opettajina toimiville mahdollisuuden yliopistouran jatkamiseen tai oikeammin sen
tavoitteluun. Maineikkaasta opettajajoukosta ainoana Laurellilla oli aiempaa omakohtaista kokemusta kouluopettajana toimimisesta. Muut olivat hankkineet leivänlisää kotiopettajina. Ehkä tämä kokemus ja kasvatuskysymysten teoreettinen tarkastelu antoi osaltaan pontta Laurellin tulkinnalle, että koulu oli hänen omansa,
mikä asiantila sittemmin johti riitoihin muun opettajakunnan kanssa.37
Snellman erosi opettajakunnasta keväällä 1836. Koulun moderniin opetusideologiaan kuului sekä pennalismin että ruumiillisten rangaistuksen vastustaminen; opettaja ei olisi saanut lyödä oppilaita. Käytännössä tämä ei aina toiminut,
mutta ajatuksena oli, että ruumiillisista rangaistuksista luovuttaisiin ja ne korvattaisiin arestilla. On esitetty kaksi selitystä miksi Snellmanin erosi opettajantehtävästään. Opettajaksi olisi rekrytoitu Snellmanin serkku. Hänen sanotaan viettäneen
epäsäännöllistä elämää ja aiheuttaneen selkkauksia koulussa, mikä asiantila kuitenkaan tuskin johti Snellmanin luopumiseen omasta opetustehtävästään. Toisaalta on
esitetty, että Snellman käytti koulussa ruumiinrangaistuksia, jotka siis olivat kiellettyjä. Raimo Savolainen on tuonut esille kaksi Snellmanin paniikinomaista kirje-
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Koulusta Leinberg 1866 (35-vuotishistoriikki). Lehmusto 1951, 259–260. Halila 1980b, 178. Luukkanen 2000a, 30–32; Salminen 2002, 42. Savolainen 2006, 149.
36
HYKA KA 88/1834, ruotsinkielinen ansioluettelo. Manninen 1986, 123.
37
Helsingfors Lyceumista Rein 1981 (1904), 64–65. Söderhjelm 1904 248–251. Havu 1945, 33–36, 47.
Luukkanen 2000a, 30–31.
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lappusta Laurellille. Ne näyttävät todistavan, että koulussa oli tapahtunut jokin välikohtaus – raivostuiko Snellman oppilailleen? – ja tämä oli syynä hänen eroonsa.
Tässä vaiheessa Snellman ja Laurell eivät vielä riitaantuneet peruuttamattomasti.
Seuraavana vuonna Laurell voimakkaasti puolusti Snellmanille yliopiston apurahaa tämän Ruotsiin suuntautunutta opintomatkaa varten.38
Laurell oli myös teoreettisella tasolla kiinnostunut pedagogiikasta ja julkaisi
ajan oloihin nähden paljon pedagogiikkaa käsitteleviä kirjoituksia. Juha Manninen
on pitänyt Afhandling i Uppfostringsläran jälkimmäistä osaa merkkinä Laurellin
siirtymisestä hegeliläisen filosofian vaikutuspiiriin, mihin siirtymään vaikutti keskeisesti filosofian professori J. J. Tengström. On sanottu, että Hegelin tapaan Laurell ajatteli valtion olevan ihmishengen järkevyyden toteutuma ja päätyi tästä lähtökohdasta siihen, että yleisen sivistyksen edistäminen on valtion tarkoitus ja tehtävä. Kari Väyrysen mukaan Laurell oli kansainvälisestikin ensimmäinen, joka otti
Hegelin dialektisen, asioiden systemaattista yhteyttä tavoittelevan metodin pedagogiikkansa perustaksi. Hän luonnosteli monia niistä ajatuksista, joita Snellman ja
kasvatustieteen professori J. Z. Cleve sittemmin käsittelivät häntä perusteellisemmin.39
Jari Salminen on todennut, että yksityiskoulujen näkökulmaa ja keskeistä merkitystä ei aina ole tuotu esille Suomen kouluhistoriassa oikeassa suhteessa siihen
yhteiskunnalliseen merkitykseen, joka yksityiskouluilla on ollut. Esimerkkinä tästä
Salminen mainitsee, ettei Taimo Iisalo ole lainkaan tuonut esille yksityiskoulujen
osuutta maamme oppikoulujen kehityksessä. Salminen huomauttaa, että vaikkapa
kansalaisjärjestäytymistä vuosina 1820–1920 tarkastelevasta tutkimuksesta on
saattanut kokonaan unohtua yksityiskoulujen perustaminen ja näiden perustamisen
mahdollistanut kansalaisaktiivisuus.40 Sen sijaan Teemu Aalto on Suomen historian yleisesityksessään vuodelta 1976 jo huomioinut Helsingfors Lyceumin edistyksellisen luonteen ja sen kunnianhimoisen opetussuunnitelman. Koulussa esimerkiksi luovuttiin luokanopettajista ja otettiin käyttöön myös ala-asteella aineenopettajajärjestelmä. Hän on myös huomauttanut, että koulu toimi esimerkkinä muiden lyseoiden perustamiselle.41
38
Kirjeet suomeksi snellmankootutteokset.fi/fi/kirjeenvaihto/axel-adolf-laurell. Viitattu 14.2.2015.
Snellman Ruotsissa Jalava 2011, 17–20. On esitetty, että Laurellin jätettyä koulun johtajuuden koulu
joutui ”jonkin verran” rappiolle, kunnes Carl Backman tuli sen johtoon. Rein 1981 (1904), 99–100, 103.
Manninen 1979a, 166. Salomaa 1948, 26. Luukkanen 2000a, 31, myös viite 55. Savolainen 2006, 177.
Backmanista Luukkanen www.kansallisbiografia.fi/BackmanCarl.
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Manninen 1986, 126–127. Väyrynen 1992, 105, myös n. 32.
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Salminen 2002, 4, myös n. 12. Iisalo 1988, 141–143.
41
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Helsingfors Lyceum oli yliopistomiesten varhaisesta kansalaisaktiivisuudesta
syntynyt yksityiskoulu. Tämä yli 60 vuotta toiminut, omana aikanaan monin tavoin
uudenaikainen oppilaitos on tullut toistaiseksi melko niukasti tutkituksi. Kun koulun ensimmäisenä johtajana toimineen Laurellin kasvatusopilliset näkemykset eivät ole yleisesti tunnettuja, analysoin niitä tutkimuksen toisessa pääluvussa. Helsingfors Lyceum ja epäilemättä myös Afhandling i Uppfostringsläran -teokset olivat merkittäviä sikäli, että niiden ansioista Laurell rekrytoitiin koululaitoksen uudistusta pohtineisiin komissioihin niin jäseneksi kuin asiantuntijaksikin. Vuonna
1835 asetetun koulukomission jäseneksi Laurell, jonka professorinväitöskirja oli
juuri hylätty, kutsuttiin ilmeisesti siksi, että senaatin prokuraattori Carl Johan Walleen (1781–1867), entinen Suomen asiain komitean jäsen ja Viipurin maaherra, oli
pitänyt hänen johtamaansa koulua erinomaisena.42
Helsingfors Lyceumin perustamisen aikaan perustettiin myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, jonka alkuvaiheita on esitellyt Sven Gabriel Elmgren 1840-luvun
lopulla julkaisemassaan artikkelissa. Elmgren kuvasi kuinka seura oli korostetusti
yliopistomiesten hanke ja että seura piti kokouksensakin yliopiston tiloissa. Suomalaisessa yleisessä aate- ja oppihistoriassa tai teologianhistoriassa Laurell ei ole
näyttäytynyt erityisenä suomen kielen harrastajana tai edistäjänä. Hän oli kuitenkin
oli yksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 31:stä alkuperäisjäsenestä, ja hänet on
merkitty seuran jäseneksi sen perustamisvuonna 1831. 43 Savossa syntyneenä ja
kasvaneena hän saattoi osata jonkin verran suomea.
Dogmatiikan professoriksi Laurell nimitettiin vuonna 1836, kun hänen toinen
virkaväitöskirjansa, tuolloin edellytetty opinnäyte kyseiseen virkaan, oli hyväksytty. Ensimmäisen virkaväitöskirjan teologinen tiedekunta oli hylännyt äänin 2–1
vuonna 1834. Hegeliläisen filosofian opetus näytti saavan vahvan aseman paitsi
suomalaisten filosofien parista myös teologisesta tiedekunnasta. Sittemmin vuonna
1841 Saksassa julkaistun Idee der Persöhnlichkeit -teoksen esipuheessa Snellman
teki tunnetuksi hegeliläisyyden edistäjinä Suomessa filosofian professori J. J. Tengströmin sekä teologiseen tiedekuntaan rekrytoituneet Sundwallin ja Laurellin.
Vuonna 1844 ilmestyneessä teoksessaan Karl Rosenkranz mainitsi Sundwallin,
Tengströmin ja Laurellin Hegelin filosofian opettajina Helsingin yliopistossa. Kuten Juha Manninen on tuonut esille, hegeliläisyydellä oli muitakin edustajia Hel-
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Vuorela 1980, 90, 117, 133 (Laurell asiantuntijana).
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eri tulkintoja. Havu 1945, 36–38 (idea SKS:n perustamisesta syntyi pienessä kokoontumisessa Laurellin
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singissä eikä teologisen tiedekunnan roolia tule tässä mielessä ylikorostaa. Filosofiseen spekulaatioon suuntautuneiden filosofien rekrytoituminen teologian yliopisto-opettajiksi on kuitenkin tämän tutkimuksen näkökulmasta mielenkiintoista.
Kolmesta hegeliläisyyden opettajaksi kutsutusta siis kahdella oli opetustoimi suomalaisen papiston kouluttajina.44
Laurell sai palkkaseurakunnakseen Siuntion vuonna 1836, Inkoon 1837 ja vuodesta 1838 Janakkalan, minkä kirkkoherran virkaa hän hoiti vuonna 1852 tapahtuneeseen kuolemaansa saakka. Aikanaan tätä palkkapitäjien vaihtumista aina parempaan ivasi Laurellin lauantaiseuralainen toveri J. J. Nervander, joka arveli palkkapitäjän olevan Laurellille ”absoluuttisesti identtinen” maitokamarin tai navetan
kanssa. Jumalan ja ihmisen lait sallivat aina valita paremman ennen huonompaa,
Nervander huomautti, ”ja älytöntä olisi toisin menetellä, vaikkakin pitää ikuista
autuutta silmämääränään”. Teologian tohtorin arvon honora causa Laurell sai teologisen tiedekunnan vuoden 1840 promootiossa. Ennen vanhojen osakuntien lakkauttamista hän toimi Hämäläisosakunnan inspehtorina kymmenisen vuotta, vuosina 1842–1851. Hän oli Pipliaseuran jäsen ja 16 äänellään kolmannella ehdokassijalla Kuopion hiippakunnan ensimmäiseksi piispaksi vuonna 1851.45
Laurell perusti vuonna 1847 Väktaren-aikakauslehden, jota hän päätoimitti
avustajinaan lauantaiseuralainen nuoruudenystävänsä Lille, kirkkohistorian professori, ja Frans Ludvig Schauman (1810–1877), myöhempi käytännöllisen teologian
professori ja Porvoon hiippakunnan piispa. Väktaren oli toinen kahdesta varhaisimmasta suomalaisesta aikakauskirjasta, jossa teologian alan yliopistomiehet yrittivät tehdä tunnetuksi suomalaiselle oppineelle väelle teologian alan kysymyksiä.46
Ensimmäisen Väktaren-lehden esipuheessa Laurell viittasi siihen, ettei tällaista lehteä aiemmin Suomessa ollut. Lehti liittyi perustajansa tulkintaan omasta ajastaan,
ajatuksesta kristinuskon ”melko useista, isoista ja voimakkaista vastustajista” sekä
hänen irtaantumisestaan hegeliläisyydestä.
44
Hegelin ensimmäisistä omaksujista Suomessa Salomaa 1928, 88–105. Manninen 1979b, 92–98;
1986, 118–121, Rosenkranzin aiemmasta artikkelista Manninen 1986, 129–130.
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ääntä pohjoisesta eli Kajaanin, Kemin tai Lapin rovastikunnan vakinaiselta papistolta, mutta oli AlaKarjalan ykkönen. Piispanvaalista ja äänten alueellisesta jakaantumisesta Mustakallio 2009, 30–31.
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Ensimmäinen teologisen aikakauskirjan tapainen suomalainen julkaisu oli Engelbrecht Ranckenin
toimittama, vuosina 1839–1845 kuukausittain ilmestynyt Ecclesiastiskt Intelligensblad/Litteraturblad.
Lehdestä Tommila 1963, 292–293. Raittila 1993, 20–22, 23. Lehden artikkelit on julkaistu ilman kirjoittajien nimiä, mutta kirjeenvaihdon perusteella tiedetään, että Laurellin nuoruudenystävä ja professorikollega B. O. Lille kirjoitti lehteen. Luukkanen 2000a, 58–59, 195. Tästä lehdessä on mahdollisesti
myös Laurellin kirjoittamia artikkeleita tai katsauksia (esimerkiksi Aphorismer-sarja; samantapaisia,
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Kristinuskossa oli annettuna otettu perusta, Jeesus, mutta erimielisyyttä siitä
miten tälle perustalle oli rakennettava. Uskonnon kyseenalaistajia vastaan oli kristinuskon pienten sisäisten kiistojen loputtava ja käytävä rauhallisesti puolustamaan
kristinuskoa isoja hyökkäyksiä vastaan ilman arkuutta ja otettava osaa kiistoihin
ilman riidanhalua, Laurell kirjoitti. Aikalaistilanne oli Laurellin tulkinnan mukaan
se, että koko kristinuskon kulmakivi haluttiin hylätä. Hyökkäyksen tulokulmakin
oli selvä; Laurellin mukaan ajan filosofiaa oli käsiteltävä historiallis-kriittisesti tutkien sen yhteensopivuutta kristinuskon kanssa.47 Väktaren-lehti ei menestynyt; se
ilmestyi vain vuosina 1847–1849. Lehti oli erittäin vähän lukijaystävällinen. Pitkine artikkeleineen, joista osa oli Laurellin yliopistossa pitämiä luentoja, se oli raskaslukuinen, ja liian vähän yleistajuinen. Eino Murtorinteen sanoin lehti kävi
kamppailua sellaisia ilmiöitä vastaan, jotka eivät Suomessa olleet ajankohtaisia.
Laurellin 1830-luvulta peräisin olevasta kirjoitelmasta käy ilmi, että Laurell,
aikansa yliopistolaisten tavoin, piti osakuntajärjestelmää tärkeänä. Puhuessaan
Helsingfors Lyceumista valmistuville tuleville ylioppilaille hän painotti osakuntaelämään osallistumisen merkitystä. Hän ei nähnyt osakuntaa vain opiskelijoiden
ajanviettopaikkana. Osakuntatoiminta harjoitti ylioppilaita yhteistoimintaan toisten
kanssa ja antoi osallistujilleen valmiuksia koko myöhempään elämään.48
Laurell toimi Hämäläisosakunnan inspehtorina kymmenisen vuotta. Hänen
inspehtorikautensa alkoi vuonna 1842 ja päättyi 8. helmikuuta 1851. Hämäläisosakunnan pöytäkirjat kertovat niukanlaisesti Laurellin inspehtorikaudesta. Ne
eivät ole keskustelupöytäkirjoja. Osakuntakokousten puheenjohtajana hänen puheenvuoronsa keskittyivät rehtorilta ja sijaiskanslerilta tulleiden järjestystä ja kurinpitoa käsitelleiden määräysten esittämiseen ja niistä muistuttamiseen. Tällaisia
ylioppilaiden kurinpidollisia teemoja olivat esimerkiksi tupakanpolttokielto Suomenlinnan kaduilla ja kehotus olla häiritsemättä häätilaisuuksia. Laurell myös
muistutti ylioppilaita heidän velvollisuudestaan ilmoittautua tuon ajan hops:iin,
henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, eli logis-listaan osoitetietojen ja opintosuunnitelmien kirjaamista varten.49
Pari osakuntatoimintaan liittynyttä kirjettä on säilynyt Laurellin omassa kokoelmassa Helsingin yliopiston kirjastossa, nykyisessä Kansalliskirjastossa. Nykyaikana helposti unohtuu kuinka vähän ulkoista vapautta tuon ajan opiskelijoilla oli,
ja kuinka tärkeäksi yliopistossa koettiin välittää imperiumin suuntaan kuvaa kaikin
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Väktaren 1/1847, julkaisijan esipuhe, 3–5.
Puhe sisälsi myös varoituksia turmeluksen ja huonon seuran vaaroista. Laurell 1847, 11.
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tavoin lojaaleista akateemisista alamaisista. Kirjeet ovat yliopiston rehtorin Hämäläis-osakunnan inspehtorille osoittamia kehotuksia, jotka “ajan tilanteeseen vedoten” muistuttivat hänen velvollisuuksistaan ylioppilaiden käytöksen valvojana.
Laurellia muistutettiin hänen velvollisuudestaan valvoa ylioppilaiden laulamista ja
kehotettiin sekä yliopiston että isänmaan etuun vedoten toteuttamaan tätä valvontaa.
Kirjeiden lähtökohtana on vuodelta 1827 peräisin ollut kielto, etteivät ylioppilaat
saaneet laulaa kaduilla. Kyse ei luonnollisestikaan ollut musiikillisista tekijöistä,
vaan siitä, että ylioppilaiden laulajaisia pidettiin poliittis-luonteisina mielenilmauksina. Laguksen kirjeet, se, että laulukiellosta ylipäätään oli tarpeen muistuttaa, kertoo, että sopimattomaksi tulkittuja lauluja oli laulettu. Rehtori Lagus kirjoitti Laurellille, että jos nykytilanteessa sattuisi olemaan joitakin Helsingin yliopistoon epäsuopeasti suhtautuvia tahoja, heille ei pitäisi antaa aihetta epäillä ylioppilasnuorison uskollisuutta. Täten ylioppilaita oli muistutettava laulukiellon noudattamisesta.50
Laulaminen ei asettaisi ainoastaan ylioppilaiden lojaliteettia arveluttavaan valoon. Lagus kuvasi kuinka ylioppilaslaulut voisivat aiheuttaa vaikeuksia joillekin
opettajakunnan jäsenille, tarkoittaen tässä kai lähinnä itseään ja Laurellia, koko yliopistolle instituutiona ja sitä kautta koko “Isänmaalle“. Kuitenkin Laurellin rakkaus yliopistoon, hänen isänmaalliset tunteensa ja valistunut tarmonsa olivat Laguksen mukaan varmoina takeina siihen, ettei Hämäläis-osakuntalaisten laulamisesta koituisi yliopistolle ja isänmaalle turmiollisia seurauksia. Tästä Laurellin oli
rehtorin näkemyksen mukaan huolehdittava omassa osakunnassaan myös siten,
että pienimuotoisissa, osakuntalaisten omissa kokoontumisissa laulettavat laulut oli
“valittava huolellisesti“.51
Kun Laurell erosi inspehtorintoimestaan helmikuussa 1851, hän esitti eronsa
syyksi, ettei hän pystynyt muiden virkatehtäviensä vuoksi paneutumaan inspehtorin tehtäviin haluamallaan tavalla.52 Mitä olivat nämä muut virkatehtävät? Laurell
kuului toukokuussa 1849 perustettuun, yliopiston statuuttien uudistamista käsitelleeseen komiteaan, jossa hänen lisäkseen olivat jäseninä yliopiston rehtori Gabriel
Rein, Viipurin hovioikeuden asessori J. E. Bergbom, lehtori Edvard Bergenheim,
tuleva arkkipiispa, sekä yliopiston sijaiskansleri kenraali J. M. Nordenstam, jonka
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sittemmin korvasi komitean jäsenenä toiminut Porvoon piispa C. G. Ottelin. Komitean puheenjohtajan toimi Viipurin hovioikeuden presidentti C. G. Mannerheim.53
Yliopiston sääntöjä uudistavassa komiteassa huomiota herättää hallintomiesten ja luterilaisen kirkon edustus sekä yliopistomiesten vähäisyys. Lauantaiseuralaiset Rein ja Laurell olivat komitean ainoat yliopiston professorikunnan edustajat.
Kun Laurellkin oli saanut pappisvihkimyksen, yliopiston sääntöjä oli uudistamassa
kolme pappia. Laurellin jäsenyys komiteassa ainoana ns. tavallisena professorina
– Rein kun oli yliopiston rehtori ja täten säätökomitean luonnollinen jäsen – kuvaa
hänen tuolloista asemaansa kasvatuskysymysten tunnustettuna asiantuntijana. Komitean työn tuloksena syntynyt ehdotus meni yliopiston konsistorin käsittelyyn
syksyllä 1851. Vuonna 1852 julkaistut statuutit kiristivät ylioppilaiden valvontaa.
Ne määräsivät osakunnat lakkautettaviksi, ja niiden tilalle perustettiin vuoden 1853
alussa tiedekuntakohtaiset yhdistykset.54
On mahdollista tulkita Laurellin eroilmoitus osakunnan kuraattorin toimesta
useammalla tavalla. Hänen asemansa osakunnassa olisi luultavasti muodostunut
melko kiusalliseksi, kun olisi tullut tietoon, että statuuttikomitean jäsenenä hän oli
itse asiassa lakkauttamassa koko osakuntajärjestelmää. On kuitenkin todettava, että
ylioppilaiden valvonnan kiristäminen, osakuntajärjestelmän lakkauttaminen ylioppilasradikalismin estämiseksi ja kitkemiseksi oli yliopiston ulkopuolisten tahojen
ajama, poliittisesti motivoitunut hanke, johon yliopisto itse tai yksittäiset professorit eivät voineet vaikuttaa. Vaikka uusien sääntöjen laatimisen lähtökohtana ei ollut
tiedeyliopiston edistäminen, tähän suuntaan vaikuttivat esimerkiksi tutkintorakenteen uudistukset, ja osakuntien lakkauttaminen osoittautui vain väliaikaiseksi. 55
On myös mahdollista, että vuonna 1852 jonkinlaiseen halvaukseen kuollut Laurell
oli jo vuonna 1851 sairas, ja karsi tämän vuoksi tehtäviään.
Yliopiston statuuttien uudistamista käsitelleessä komiteassa Laurell puolusti ja
ajoi uuden ja samalla Pohjoismaiden ensimmäisen pedagogiikan ja didaktiikan professuurin perustamista. Virka sijoitettiin, konsistorin vastustuksesta huolimatta,
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teologiseen tiedekuntaan, mikä osoittautui epäonnistuneeksi ratkaisuksi. Virka siirrettiin humanistiseen tiedekuntaan vuonna 1856.56 Komitean, jonka muodostivat
lauantaiseuralaiset Rein, Lille ja Laurell – kaikki olivat myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäseniä – , tehtävänä oli laatia Helsingin yliopiston konsistorille
ehdotus suomen kielen stipendeiksi vuonna 1847.57 Tarkoituksena oli luoda stipendijärjestelmä edistämään yliopistokoulutetun väen suomen kielen taitoa myöntämällä kielen opiskeluun stipendejä siviilivirkamiehille, teologeille ja filosofian
kandidaateille, kullekin ryhmälle viisi kappaletta. Kuten E. N. Setälä on todennut,
komitea teki enemmän kuin mitä siltä pyydettiin; se lisäsikin suunnitelmaansa ehdotuksen suomen kielen professuurin perustamiseksi. Näin suomen kielen professuuria ehdotti siis historioitsija ja kaksi teologian professoria. Konsistorin enemmistö kannatti virasta pysyvää, Laurell äänesti määräaikaisen professuurin puolesta.
Senaatin puheenjohtajan, jalkaväen kenraali A. A. Thesleffin erittäin myönteisen ja
tunteikkaan lausunnon myötävaikutuksella uusi virka perustettiin vuonna 1850.58
Laurellin kiinnostuksesta Kalevalaan löytyy Kustaa Grotenfeltin lyhyt maininta, että Laurell olisi auttanut Louis Léouzon Le Ducia hänen kääntäessään Vanhaa Kalevalaa ranskaksi. Valitettavasti Grotenfelt ei kerro aiheesta tämän enempää
eivätkä Léouzon Le Ducin muistelmat oikeastaan valota asiaa senkään vertaa. Laurell tuskin pystyi auttamaan kääntämistä alkukielestä eli suomesta lähtien, kuten on
aiemmin arvioitu. Tuon ajan yliopistomiehissä oli harvoja hyvin suomea osaavia ja
yksi heistä oli kirkkohistorian professori Bengt Olof Lille, joka pystyi lukemaan
Kalevalaa suomeksi. Hän esimerkiksi yritti SKS:n asiamiehenä saada tunnettua
orientalistia Friedrich Rückertiä Kalevalan saksantajaksi jo vuonna 1836. Säilyneiden luentokonseptien mukaan Lille myös käytti Kalevalaa yhtenä Suomen muinai-
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suutta kuvaavana lähteenään aloittaessaan Suomen kirkkohistorian opetuksen teologisessa tiedekunnassa vuonna 1853. Laurell avusti Le Ducia Kalevalan ranskannoksen laatimisessa luultavasti siksi, että hän osasi ranskaa, jota taas Lille ei ilmeisesti osannut.59
Laurell kuoli 51-vuoriaana 14. huhtikuuta 1852. Eri lehdissä ilmestyneessä tavanmukaisesti kohteliaassa kuolinilmoituksessa sanottiin vainajasta kauniisti,
että ”yliopisto - - on menettänyt opettajan, joka on ollut yhtä erinomainen niin tietojensa laajuudessa kuin filosofisen sivistyksensä selkeässä kirkkaudessa - - halvauskohtaus päätti hänen tieteelle pyhitetyn elämänsä.” Snellmanin Litteraturbladiin laatimassa nekrologissa Laurellia kuvailtiin kriittisemmin sanakääntein. 60
Laurell on teologisen tiedekunnan professoreista ainoa, jolla on Helsingin yliopistossa stipendirahasto. Hänen tyttärensä Victoria Laurell lahjoitti vuonna 1927 teologiselle tiedekunnalle isänsä nimikkorahaston tukemaan uskonnonopettajiksi
suuntautuvien teologien ja kasvatustieteilijöiden opintoja.61
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2

Haku teologisen tiedekunnan professoriksi.
Virkaväitöskirja ja sen reseptio

2.1

Lähtötilanne: Miten tieto syntyy? Laurellin luennot filosofian
dosenttina
Ehkä tietoisuuden kulku on ympyrä niin että siinä edetessään voi vastakkaiselta puolelta päästä olevaisen, das Ding an sich jäljille, ja voi silloin huudahtaa niille, jotka ovat pysähtyneet, että täällä me taas olemme. Saattaa myös
olla, että heidän vastauksensa olisi ”mutta ei enää”.62

Ennen Laurellin virkaväitöskirjan tarkastelua on hyödyllistä hieman tarkastella
missä tilanteessa Laurell haki dogmatiikan professuuria teologisesta tiedekunnasta.
Laurell oli pitänyt dosenttiluentoja Hegelin tietoteoriasta vuonna 1832. Näiden dosenttiluentojen pohjalta hän julkaisi seitsemän väitöstä, joissa respondenttina oli
jokin opiskelija, vuonna 1834. Kyseessä oli johdatus siihen mitä filosofinen spekulaatio hegeliläisesti ymmärrettynä on. Johdanto-opin lähteenä on Hegelin Hengen
fenomenologiaa, tai oikeammin sen epistemologinen argumentti, jonka kanssa samanlaisia teemoja Hegel, kyseiseen kirjaansa viitaten, käsitteli myös Wissenschaft
der Logik -teoksessa.63 Keskeneräiseksi jääneen teoksen Laurell julkaisi nimellä
Den Philosophiska Speculationens Propaedeutik. Ennen tätä hän oli jo julkaissut
kaksi kasvatusta käsittelevää kirjasta. Tällaista julkaisutoimintaa teologisen tiedekunnan tuolloisilla viranhaltijoilla tai virkojen tavoittelijoilla ollut esittää.
Ennen teologista virkaväitöstään Laurell oli siis julkaissut monta teosta ja oli
tässä mielessä ansioituneempi kuin kukaan teologisen tiedekunnan jo viroissa olleista tuolloisista viranhaltijoista. On myös huomattava, että nämä Laurellin teokset
olivat ruotsinkielisinä ”kansankielisiä”. Ne oli laadittu tuo ajan suomalaisen sivistyneistön ja oppineen väen kielellä, ja sellaisina tarkoitettu laajemmalle sivistyneelle yleisölle, kuin vain hyvin latinaa taitaville yliopiston opettajille. Jo kasvatusta käsitellessään Laurell oli korostanut oppineisuuden ja tieteellisyyden erilaisuutta. Henkilö saattoi olla oppinut siten, että hän oli laajalti lukenut, mutta hänellä
ei tästä huolimatta ollut aavistustakaan tieteellisyyden vaatimuksista. Samoin henkilöllä saattoi olla tieteellinen koulutus, vaikka lukeneisuuden merkityksessä kyseistä henkilöä ei voinut pitää oppineena. Tämä huomautus, kuten monet muutkin
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Laurell 1834a, 55. Laurell viittaa tässä ilmeisesti Wissenschaft der Logik -teokseen, vrt. § 1805.
Hegel (Wisseschaft der Logik, § 44–55).
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Laurellin huomautukset, on yhä ajankohtainen. Lukeneisuus teki ja tekee ihmisestä
oppineen lukeneisuuden merkityksessä, mutta tieteellisyys, se, että on tiedemies,
edellytti ja edellyttää tieteellistä ajattelua ja sen ymmärtämistä, mistä tieteellisessä
toiminnassa on kyse.64
Hegelin filosofia on vaikeaselkoista ainakin kolmesta syystä. Ensinnäkin se oli
ja on intellektuaalisesti haastavaa ja kielellisesti vaikeaselkoista. Toiseksi hänen
laajan tuotantonsa luoma filosofinen järjestelmänsä oli ensyklopedinen maailmanselitys, jossa lähes kaikki mitä on tai voi olla saa selityksensä. Kolmanneksi monessa kohdin on kyse logiikasta Hegelin ymmärtämässä mielessä ja sellaisista käsitteiden, historian ja empirian suhteiden tulkintatavasta, joka on nykyajattelulle
vieras. Hegel ajatteli ja kirjoitti aikana ennen luonnontieteiden nousua. Luonnontieteet, kehitys muilla tieteenaloilla ja empiirisessä tutkimuksessa ovat kaikki perustuvalla tavalla muokanneet paitsi maailmaa myös Hegeliä lukevien nykyhumanistien maailmankäsitystä. Neljänneksi hänen Hengen filosofiansa tietyt lähtökohdat Absoluutin ja Jumalan tulkintoineen näyttäytyvät nekin nykypäivänä vieraina.
Varsinkin ajatukset ihmisen ja jumalallisen tietoisuuden suhteesta, jota Hegel käsitteli uskonnonfilosofisissa luennoissaan, johtavat pohtiman missä määrin Hegelin
näkemyksiin ovat vaikuttaneet hänen ihailemansa ja yhtä vaikeaselkoisen Jakob
Böhmen (1575–1624) näkemykset. Logiikan tieteessään Hegel käsittelee muun
muassa kysymystä hänen järjestelmänsä kannalta keskeistä kysymystä miten ääretön lähtee liikkeelle itsestään ja päätyy äärelliseen. Hegel viittaakin teoksessaan
Böhmen ”syvälle, joskin hämäriin syvyyksiin menevään filosofiaan”.65
Erittäin tärkeä Hegelin kontribuutio oli hänen filosofisen, tieteellisen tiedon
hahmotelmansa, tiedon kuvaaminen prosessiksi ja sen asiantilan korostaminen, että
tiedon kohde on tietoisuudessa, ei sen ulkopuolella; se mitä tietoisuus tietää, tiedetään tietoisuudessa. Tärkeä oli Hegelin kuvaus kuinka ajattelun erilaiset muodot
poikkeavat tieteellisestä ajattelusta, joka on ”absoluuttista”. Tämä tieteellisen ajattelun prosessi ja sen ymmärtäminen on se mitä Laurellin Den Philosophiska Speculationens Propaedeutik (1834a) käsittelee. Kyse on myös Laurellin ja koko autonomian kauden teologian arviointiin vaikuttaneen Oikean teologian myytin kannalta aivan keskeisestä teemasta. Vaikka käsittelen kyseisen myytin muotoutumista
vasta tutkimukseni lopussa, voidaan tässä yhteydessä todeta, että myytin synnyn
edellytys oli se, ettei siinä ymmärretty tai välitetty siitä mitä on tieteellinen ajattelu
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ja tieteellinen toiminta. Myytissä oli kyseessä jo aikansa kontekstissa epätieteellinen arviointiperspektiivi, jossa ei-tieteellisin argumentein arvioitiin ja arvotettiin
menneen ajan tieteenharjoittajia.
Laurellin mielenkiintoinen Den Philosophiska Speculationens Propaedeutik
käsittelee laajasti kysymystä tiedon synnystä lähtien liikkeelle siitä mikä on prosessi, jolla tieteestä, tässä tapauksessa filosofiasta, tietämätön oppii mitä tiede on
ja tarkoittaa, kun sen ymmärtämiseksi mitä `tiede` on, pitäisi olla jo tieteellisesti
oppinut tiedemies. Johdatus filosofiseen spekulaatioon esittelee mistä filosofisessa
spekulaatiossa on kysymys: tietoisuuden kehityksestä aistitiedosta havaintoon, ymmärrykseen ja itsetajuntaan.66
Teos lähtee siis liikkeelle kysymyksestä miten henkilö, joka tulee tieteellisen
toiminnan pariin – alkaa vaikkapa opiskella sitä –, pääsee sisälle tieteenharjoitukseen ja ymmärtää mistä tieteessä on kysymys. Laurell piti tätä sitä vaikeampana
mitä ns. tieteellisemmästä aiheesta on kyse. Tämä johtui hänen mukaansa siitä, että
tiede on tieteellistä myös sisältönsä puolesta ja tiede esitetään tieteellisessä muodossa, jota siis se, joka alkaa perehtyä tieteeseen, ei vielä tunne.67
Ikään kuin vastakkain olivat siis filosofia tieteenalana ja subjekti, joka ei vielä
tunne alaa. Filosofia olettaa itsensä itsenäisyyden, ajattelun riippumattomuuden ja
vapauden. Sillä ei ole ulkoisesti asetettuja rajoitteita tai rajoja; jos rajauksia on,
filosofian tieteenä itse määrittelee ne itselleen. Tätä Laurellille, kuten Hegillekin,
tarkoitti se mitä hän kutsui filosofian absoluuttisuudeksi. Luonnollinen tietoisuus,
se mitä Laurell kutsui ei-filosofiaksi tai epäfilosofiaksi, oli filosofian tieteelliselle
tarkastelulle riittämätöntä. Laurellin absoluuttiseksi kutsuma filosofia ei sisällä mitään ennalta ja valmiiksi määräytynyttä. Laurell kutsuu tätä Hegelin tavoin sisällyksettömyydeksi, tietoisuuden tuhoksi. Filosofia on terra incognita, ja filosofian
harjoittaminen edellyttää annettuina otettujen sisältöjen hylkäämistä – ei niin, että
sisältö jää tyhjäksi, vaan se täytetään sillä minkä ajattelu itse tuottaa.68
Laurellia huomautti, että filosofia ei voi edellyttää kaikkien niiden varustusten
alasrepimistä, jotka vallitsevat yksittäisen ihmisjärjen ja ikuisen totuuden (den
eviga sanningen; Laurell ei määrittele mitä hän tällä tarkoitti) välillä. Näin ei voi
tehdä vaikka subjektiivinen tietoisuus olisikin jatkuvassa vaarassa epäonnistua,
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jollei tämä ”tietoisuuden konteksti (context för medvetandet) itsessään osoittaudu
kestämättömäksi. Näkemys luonnollisen tietoisuuden kestämättömyydestä on johdatus filosofiaan ja filosofiseen ajatteluun, sen ainoa esikoulu, Laurell painottaa.
Jokaisessa subjektiivisessa tietoisuudessa eli yhdessä ihmisessä tämä näkemys on
osittainen (partiel). Ajatuksen arkiajattelun riittämättömyydestä voi toteuttaa ”koko tietoisuudessa” vain filosofian kautta ja tätä toteuttaa filosofinen tiede.
Johdatus filosofiaan on oppi fenomenologiasta (Phänomenlära eller Phenomenologi).69
Jo tämä Laurellin lyhyt johdatus aiheeseensa on merkittävä. Se on osoitus Laurellin intellektuaalisesta ja tietoteoreettisesta mielenkiinnosta, jota hänen professuuriaan uskonnollisin syin vastustaneilla ei ollut. Se on yksi ilmentymä Hegelin
fenomenologian opettamisesta Suomessa sekä osaltaan myös kuvaa sitä mitä yliopistotoiminnan tieteellistyminen tarkoitti Suomessa 1830-luvulla. Luennoimalla
Hegeliä Laurell opetti opiskelijoille, että tieteellinen toiminta, tässä tapauksessa filosofia, intellektuaalisena toimintana sekä sisällöllisessä että metodisessa mielessä
poikkeaa tavallisesta arkiajattelusta. Tieteellinen ajattelu, sen ymmärtäminen, sen
toteuttaminen ja sen siirtäminen eteenpäin eri alojen uusille opiskelijoille ja tutkijoille on koko tiedekulttuurin ydin, ja tätä dosenttina Laurell luennoi Helsingin yliopiston opiskelijoille 1830-luvun alussa. Kyse oli siitä mitä tiede, tieto ja tiedon
tavoittelu on. Se ei ole uskomista, se ei ole annettuna otettujen tietojen järjestelemistä, ei kronikointia, vaan uuden tiedon tuottamista subjektiivisen tietoisuuden
ylittävästä näkökulmasta. Tiede on osallistumista tieteen ja tietoisuuden prosesseihin, joissa ymmärretään tämän toiminnan ”vapaus” ja se teoreettisesti erittäin haastava ja meille ns. luonnollisille ihmisille – kun niin lukemattomin tavoin olemme
sidoksissa siihen mitä on oletettua ja jo valmiiksi annettua – vaikeasti toteutettavissa oleva tieteellisen ajattelun lähtökohta, että etukäteen ja valmiiksi oletettuna,
toisin kuin ei-tieteessä ja epätieteessä, ei oleteta mitään.
Painetussa teoksessa ei juurikaan ole viittauksia Hegeliin 70 , mutta tämä on
luultavimmin tulkittava ajan tavaksi ja siten, että ei haluttu herättää jo valmiiksi
filosofian vahingollisuudesta vakuuttuneiden viranomaistahojen huomiota. Anatole G. Mazour on kuvannut 1800-luvun alkupuolen venäläisiä reaktioita liberalismiin ja läntisiin ”vaarallisiin ajatuksiin”. Venäläishallinto suhtautui epäluuloisesti
kaikkeen poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja uskonnolliseen aktiivisuuteen, joka ei
ollut sen kontrollissa. Kontrolli kohdistui myös yliopistoihin. Tartossa ja Vilnassa
69
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Poikkeuksena esim. Laurellin (1834a, 165) viittaus Hegelin ”objektiiviseen logiikkaan”.
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erotettiin professoreita, koska he olivat opettaneet rationalistista filosofiaa, ja professoreita erotettiin myös Kazanissa ja Pietarissa. Vuonna 1822 hallitus kielsi Tarton yliopistoa ottamasta opiskelijoiksi niitä, jotka olivat aiemmin opiskelleet ulkomaisissa yliopistoissa. Ulkomailla opiskelleiden ajateltiin tuovan maahan ulkomaisissa yliopistoissa oppimansa ”tottelemattomuuden”. Vuonna 1823 venäläisopiskelijoita kiellettiin kirjoittautumista tiettyihin saksalaisiin yliopistoihin niiden levittämien uskonnonvastaisten ja moraalittomien ajatusten vuoksi. Mazourin tulkinnan
mukaan kaikkinainen liberalismin ja tarpeellisiksi koettujen reformien vastustus
nostatti dekabristikapinan 1825, mitä puolestaan seurasi Nikolai I kauden kontrollin koveneminen ja yhteiskunnallisen pysähtyneisyyden aika. Puolan kapinan jälkeen Varsovan ja Vilnan yliopistot lakkautettiin 1830-luvulla.71
Lyhyiden alkumainintojensa jälkeen Laurell ryhtyi esittelemään johdatustaan
Hegelin Hengen fenomenologiaan. Ilman tietoisuuden perustaa ei ole tietoisuutta.
Laurellin mukaan tätä Immanuel Kant tarkoitti sanoessaan, että tiedon olemassaolon tutkiminen on tietokyvyn tutkimista. Hän kuvasi kuinka Kant kuitenkin teki
ulkopuolisen lisäoletuksen: hän teki eron tiedon ja sen objektin välillä. Tämä ero
meidän täytyy hylätä, Laurell esitti. Jos kaiken perusta, absoluta väsende, ei ole
muuta kuin tämä jokin, josta ei voi tietää, mitä hyötyä tästä sitten on? On parempi
olla huolehtimatta olemassaolon perustasta ja ottaa asiat sellaisina kuin ne ovat,
lähteä liikkeelle tietoisuuden omasta kehityksestä, paremmin kuin heti alussa todeta, että mitään ei voida tietää.72 Laurell opetti identiteettifilosofiaa. Tietoisuudella aina kohde, se on mitä tietoisuus on. Tämä tietoisuuden kohde on tietoisuus,
mitä identiteettiperiaate Laurellin mukaan tarkoittaa.73
Laurellin mukaan filosofisessa ja yleensä tieteellisessä tarkastelussa oli ymmärrettävä se lähtökohta, että kohteen tai asian tarkastelu on tietoisuuden sisäinen
prosessi; se mitä tieteellisen tarkastelun kohteesta tiedetään alkaen sen olemassaolosta ja ominaisuuksista on inhimillisen tietoisuuden toiminnan tulos. Kun ja jos
siis halutaan ymmärtää tieteellistä ajattelua ja inhimillistä tietoisuutta alkaen Laurellin sanoin alkuperäisestä tietoisuudesta, tietoisuudessa tapahtuvasta ”erosta”,
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siitä mitä tiedetään ja mikä tietää, havainnosta ja päätyen tietoisuutta itseään tarkastelevaan itsetietoisuuteen, on lähdettävä liikkeelle siitä millainen tämä tietämisen ja tietoisuuden prosessi on.74
Teos on varustettu tätä selventävällä kaaviolla.

Kuva 2. Laurell 1834a, 22.

Vuonna 1834 Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan dogmatiikan professuuria haki tieteellisesti ansiokkaasta ja teoreettisesti vaativasta aihepiiristä, inhimillisestä tietokyvystä ja tietoteoreettisista kysymyksenasetteluista, kiinnostunut ja niihin perehtynyt teoreettisen filosofian dosentti. Hänen edustamansa tulkinta oli peräisin uudesta kansainvälisestä tutkimuksesta, Hegelin filosofiasta. Tarkastelen
seuraavassa miten Hegelin ajatus tieteen yleisestä muodosta näkyi Laurellin teologian professuuria varten laatimassa väitöskirjassa.
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2.2

Kristinuskon subjektiivinen ja objektiivinen kehitys

Laurellin väitöstilaisuus, jossa hänen virkaväitöskirjansa Specimen religionis
Christianae evolutionem per sua momenta subjective et objectiva exponens tarkastettiin, oli 15. lokakuuta vuonna 1834. Sen vastaväittäjänä toimi Matthias Sundwall,
joka ennen teologisen tiedekunnan professuuria oli toiminut sekä teoreettisen että
käytännöllisen filosofian apulaisena. Hän oli laatinut Suomen ensimmäisen lähestymistavaltaan hegeliläisen väitöskirjan 1823. Mielenkiintoiseksi kutsumaansa
Laurellin väitöstä on lyhyesti kuvannut Laurellin lauantaiseuralainen toveri, myöhemmin lääkärinä uransa luonut Lars Ahlstubbe. Hän kirjoitti Fredrik Cygnaeukselle Sundwallin ahdistaneen ankarasti Laurellia, joka puolestaan hänen mielestään
puolustautui mainiosti.75
Laurellin teologisessa virkaväitöskirjassa on 47 sivua. Teologisen tiedekunnan
virkaväitöskirjaksi se oli laajuudeltaan hyvää tasoa. Esimerkiksi edellä mainitun
Gadolinin teologisen moraalin professuuria varten julkaistu ja täysin tyrmätty virkaväitöskirja vuodelta 1834 oli laajuudeltaan vain 18 sivua. Jo näiden opinnäytteiden suppeus kertoo tuolle ajalle tyypillisestä kirjallisen tuotannon vähyydestä, käytännön tasovaatimuksista ja tieteellisen asiantuntijuuden ongelmista sekä ehkä
myös väitöskirjan julkaisemisen kustannuksista. Virkaväitöskirjan tehtävänä oli
osoittaa henkilö päteväksi hakemaansa professuuriin. On kuitenkin selvää, kun julkaisuja verrataan vaikkapa saksalaisteologien tutkimuksiin, että 18- tai 47-sivuisella virkaväitöskirjalla ei voinut osoittaa minkään alan kovin laajaa tuntemusta ja
hallintaa.
Laurellin opinnäytettä vuonna 1913 kommentoineen historian professori E. G.
Palménin mukaan väitöskirjan teologisuus tuli parhaiten ilmi sen kansilehdeltä.76
Huomautuksen tarkoituksena oli korostaa, että mitään muuta teologiaan liittyvää
teoksessa ei sitten ollutkaan. Itse väitöskirjaa Palmén ei kuitenkaan esitellyt millään tavoin. Hän ei myöskään määritellyt mitä ”teologisuus” hänelle tarkoitti. Kirkkohistorian professori Martti Ruuth (1870–1962) on puolestaan kuvannut väitöskirjan puutteeksi sitä, ettei se perustunut Raamattuun tai luterilaisiin tunnustuskirjoihin, ”joita todellinen evankelis-luterilainen kirkkomme ennen piti ja yhä pitää
ainoina jumalallisia asioista kuvaavina tiedon lähteinä”. Hänen vuonna 1928 esittämänsä tulkinnan mukaan uskonnon yliopistollisessa tutkimuksessa olisi siis pitä-
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nyt olla samanlainen uskonnollinen lähtökohta kuin luterilaisen kirkon uskontulkinnoissa. Laurellin väitöskirjan Ruuth katsoi osoittavan kuinka kauas hegeliläisvaikutteinen teologia oli poikennut ”positiivisesta kristinuskosta” ja kuinka kykenemätön se oli syvemmin ymmärtämään kristinuskon historiaa, kristillisen seurakunnan uskonelämää ja tuottamaan elinvoimaista uudistumista teologian alalla.77
Jotta nämä huomautukset sekä teologisen tiedekunnan ja yliopiston konsistorin
myönteiset sekä kielteiset arvioinnit voitaisiin suhteuttaa siihen mitä Laurell tosiasiassa kirjoitti, esittelen teoksen rakenteen ja sen keskeiset ajatukset.
Laurellin väitöskirja oli noviteetti monessa mielessä. Se on yksi varhaisimmista uskonnonfilosofian alan väitöskirjoista Suomessa, joka pohtii miten subjektiivinen uskonnollisuus ja sen ulkopuoliseksi ajateltu uskonnollinen, jumalallinen
ilmoitus kohtaavat. Kyse oli myös olemassaoloväitteistä esimerkiksi siinä mielessä,
että objektiivinen uskonto oli ajateltu, ei ihmisten toinen toisilleen ja sukupolvelta
toiselle välittämäksi uskonnolliseksi sanomaksi, vaan joksikin, joka jostain kommunikoi subjektiivisen uskon kanssa. Väitöskirja on ajalta, jolloin teologian oppiaineet eivät Suomessa vielä olleet eriytyneet omiksi tieteenaloikseen. Tämä oppialojen eriytymättömyys, teologisen opettajapulan ohella, selittää myös sen miksi
samat opettajat katsottiin kykeneviksi hoitamaan mitä tahansa teologian professorin virkaan. Laurellin väitös oli uskonnonfilosofinen ja dogmatiikan alalla tarkastelutavaltaan uusi pyrkiessään uskonnon tieteelliseen tarkasteluun aikansa filosofisen tutkimuksen keinoin.
Hegelin kootut teokset ja niiden uskonnonfilosofiaa käsitellyt osa Vorlesungen
ûber die Philosophie der Religion, joka oli julkaistu kaksi vuotta ennen Laurellin
väitöstä, ja näihin sisältyi jumalatodistuksia käsittelevä Nebst einer Schrift über die
Beweise von Daseyn Gottes. 78 Hegelin julkaistujen luentojen ykkösosan toisen
kappaleen Das Wissen der Religion yksi alaluku on otsikoitu Objektivität und Subjektivitet, mikä teemana siis oli Laurellinkin työn otsikkona ja aiheena. Samansisältöinen on myös Hegelin johdantoluvun alaluku Begriff der Religion. Vorlesungteoksessa subjektiviteettia ja objektiviteettia käsittelevä alaluku on vain kolmisen
sivun mittainen. Laurellin väitöskirja on alalukua laajempi esitys Hegelin uskonnonfilosofiasta.79
Laurellin dogmatiikan professuuria varten laatimassa väitöskirjassa kyse ei ollut enää johdannosta tietoteoriaan, vaan virkaväitöskirjassa esitetyn tarkastelun
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taustana näyttää olleen Hegelin kristinuskon ja filosofian synteesin esittäminen,
osin myös Wissenschaft der Logik -teos. Hegeliä Laurell kutsui logiikan reformaattoriksi.80 Väitöskirjan kontekstina ovat Hegelin subjektiivinen, yksilöllinen henki,
objektiivinen henki, johon kuuluvat oikeus, moraali, valtio ja historia sekä absoluuttinen henki, joka eri tavoin esiintyy taiteessa, uskonnossa ja filosofiassa. Tarkastelun kohteena oli, uskontoon sovellettuna, hänen esittämänsä logiikan tiede,
tieteellisen ajattelun muoto, puhtaan ajattelun valtakunta, jota suomeksi on kuvannut Juha Manninen. ”- - logiikan tiede oli - - esitys kaiken todellisen ytimestä ja
itse tuon todellisen kohoaminen täydellisimpään tietoisuuteen itsestään. Hegelillä
käsitteiden kehitystie oli samalla todellisuuden ja sitä koskevan tietoisuuden ja itsetietoisuuden kehitystie”. Manninen kuvaa kuinka käsitteiden looginen kehitys
sekä uskontojen historiallinen kehitys muodostivat Hegelillä ykseyden.
Uskonnollisen tietoisuuden kehityksestä sekä yksilötasolla että maailmanhistoriallisesti piti päteä tietoisuuden kehitystasojen teorian: tunteesta ja mielikuvasta nämä ylittävään ajatteluun ja tämän piirissä edelleen ymmärryksen
irrallisiin ja abbstrakteihin osiin hajottavasta, äärelliseen pitäytyvästä refleksiosta äärelliset määritykset kumoavaan äärettömän totuuden sinänsä ja itselleen, totaliteettina käsitettävään järkeen.81
Laurellin väitöskirja alkaa Kant-kritiikillä. Kyseessä oli Hegelin perushuomautus
Das Ding an sich -hahmotelmaa vastaan, mitä hahmotelmaa Hegel piti itse itsensä
kumoavana. Jos Das Ding an sich on meille tuntematon ja tietokyvyn ulkopuolella,
miten ylipäätään voimme tietää, että näin on? Hegelin näkemys puolestaan oli, että
Kantin hahmotelma, asiat/oliot itsessään ja tietoisuuden käsitys niistä on tietoisuuden tekemä erottelu. Huomautus on tärkeä, sillä uskontoon sovellettuna ´Jumala`,
ajatus inhimillisen tietokyvyn ulkopuolisesta jumaluudesta ja tietoisuuden käsitys
Jumalasta on sekin tietoisuuden tekemä erottelu.82
Hegelin mukaan uskonto on subjektin, subjektiivisen tietoisuuden suhde Jumalaan. joka on Henki. Subjektiivisen uskonnon korkeimmaksi ilmentymäksi Laurell kuvasi rakkauden siten kuin se on kuvattu 1. Korinttolaiskirjeen 13. luvussa.
Laurell esitteli Hegelin uskonnollisen tietoisuuden momentit. Uskonnon käsitteessä ensimmäinen momentti on jumaluuden kaikkeus, äärettömyys. Identiteettifilosofian uskonnollinen muotoilu on tämä: Jumala ihmisen mielessä ja Jumala
ovat sama asia, näiden kahden välillä on absoluuttinen yhteys. Toinen momentti on
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tämän kaikkeuden ymmärtäminen toiseksi, ja tietoisuus tästä peruserosta on Hegelin mukaan se mikä on tai luo ihmisen tietoisuudessa uskonnollisen suhteen ihmisen ja Jumalan välillä. Tässä on subjektiivinen tietoisuus, jota kutsutaan uskonnoksi. Sen kohteena on mikä tahansa jumala. Subjektiivinen tietoisuus ilmenee Hegelin mukaan kolmessa muodossa: ensin tunteena, johon kuuluvat myös varmuus
ja usko toiseksi käsityksinä ja kolmanneksi ajatteluna. Väitöskirjassaan Laurell kuvaa, Hegelin tavoin, näitä kolmea subjektiivisen tietoisuuden muotoa välittömäksi
havaitsemiseksi, representaatioksi ja ajatteluksi. Uskonnonfilosofian luennoissa
Hegelin toteaa, että tässä toisessa momentissa ajattelu on lähinnä sellaista kuin jumalatodistuksissa. Hegelin kolmas momentti on tietoisuus alkuperäisestä yhteydestä, subjekti-objekti-eron ylittäminen, ja tätä eron ylittämistä, uskon muuttumista
absoluuttiseksi tiedoksi Laurell käsitteli. Uskontoon sovellettuna Laurell hahmotteli aistimellisen uskon, rakkauden representaation ja spekulatiivisen toivon, joka
Pyhän Hengen vaikutuksesta muuttui absoluuttiseksi tiedoksi. Tieto ihmisessä
muuttui absoluuttiseksi, kun jumalallinen Pyhä Henki ”tiesi” ihmisessä.83
Laurell pyrki sovittamaan toisiinsa uskoa ja tietoa, ja kuvaamaan hegeliläisen
filosofian antamin työkaluin mallia, jossa uskonnollinen usko ja filosofinen tieto
olisivat sopusoinnussa keskenään. Kysymys on miten subjektiivinen tietoisuus uskonnon alalla muuttuu tai kehittyy objektiiviseksi. Subjektiivinen tietoisuus oli itsessään riittämätön; sen tuottama ”kypsä hedelmä” oli solipsismi.84 Tämän subjektiivisuuden toinen puoli oli epäily, skepsismi, joka tuli Laurellin mukaan ”inhimilliseen kulttuuriin” 1700-luvun lopulla.85 Laurellin pyrkimys oli kuvata subjektiivisuuden ylittävä prosessi, joka ratkaisisi sekä uskonnollisen solipsismin että uskonnollisen epäilyn niin, että ne olivat ikään kuin kehityksen momentteja.86
Laurell lähti liikkeelle siitä miten subjektiivinen uskonto kahdella tavalla eroaa
skeptisismistä ja absoluuttisesta tiedosta. Uskonnollisessa mielessä kyse on siitä
onko uskonnossa keskeinen ”minä” vai jumaluus. Subjektiivinen minä-uskonto
johtaa siihen, että kukin minä on oikeassa eikä se pysty vastaamaan uskonnon kyseenalaistamiseen, vaan päinvastoin tuottaa sitä. Subjektiivinen uskonto ei johda
suvaitsevaisuuteen, kuten objektiivinen uskonnonymmärrys johtaa.87 Perustavoitteena Laurellilla näyttää olleen sekä uskonnollisen sopsismin että epäilyn kumoa-
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minen. Mitä sitten on subjektin ja absoluutinen välisen suhteen asianmukainen ymmärtäminen; on suhde ja ei ole. Tässä Laurell sovelsi vaikeasti tulkittavaa negaation käsitettä siten, että se nähdäkseni avautuu Hegelin uskonnonfilosofiasta käsin.88
Laurellin uskonnon kehityksen objektiivista ja subjektiivista momenttia tarkastellut väitöskirja liittyi Hegelin Hengen fenomenologia -teoksen ydinkysymykseen.
Dale M. Schlitt kutsuu tätä Hegelin hahmotelmaa jumalalliseksi subjektiviteetiksi,
dynaamiseksi tietoisuussuhteeksi, jossa Jumala itseilmoituksensa vuoksi ei ole inhimillisen tietoisuuden objekti, vaan itse asiassa sen jumalallinen subjekti. Jumala
ja äärellinen tietoisuus ovat toistensa momentteja, ei toisistaan riippumattomia erillisiä todellisuuksia. Ääretön äärellisessä tietoisuudessa tietää yhteytensä Jumalaan.89 Tätä Laurell tarkoitti objektiivisesta uskonnosta puhuessaan; se suhde oli
äärellisen subjektin ja äärettömän subjektin, absoluuttisen järjen, välillä.90
Hegelillä kyse on uskonnollisen kehityksen käsitteellisestä kuvaamisesta,
jonka kehityksen historiassa Hegel kuvasi tarkastelemalla uskonnollisuuden historiallisia ilmenemismuotoja. Absoluuttinen tieto on tietoisuutta, ei niin kuin asia joskus ymmärretään, ”absoluuttista” episteemistä tietoa tästä tai tuosta tai kaikista asioista, vaan uskonnollisen solipsismin hylkäämistä ja subjektiivisen tietoisuuden
näkökulman muuttumisesta objektiiviseksi. Tämä tarkoitti nähdäkseni kahta asiaa.
Kyse on tietoisuuden universaalisuudesta, kun ymmärretään että subjekti ei olekaan Jumalaa objektina tarkasteleva, alkuperäisestä hengestä erillinen entiteetti.
Ajatuksena oli, että Jumala elää ihmisissä. Peter Kalkavagen sanoin subjektiivinen
tietoisuus tarkastelee olemassaoloa lahjana, kun absoluuttinen tietoisuus tarkastelee olemassaolon lahjaa tietoisuuden käsityksenä. Narsistinen Napoleon-tietoisuus
muuttuu, kun subjektiivinen tietoisuus nousee uskonnon kuva-ajattelun yläpuolelle,
tietoisuus muuttuu uskonnollisesta filosofiseksi, kuvasta käsitteeksi. Kun absoluuttinen tietäminen korvaa uskonnollisen hurskauden, syntyy uskonnolliseen yhteisöön verrattuna uudenlainen, subjekti-objekti-vieraantumisen voittanut ja uskontoa
uudella tavalla ilmentävä ”seurakunta”. Kyse on tietoisuuden muodosta, ei jostain
tietystä tai tietyistä käsitteistä.91
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Hegelin uskonnon kolmas momentti toteutuu kultissa. Se tarkoittaa yksinkertaisesti, että ihminen tuntee tai tunnistaa Jumalan itsessään. Tämä kolmas momentti
ei ole vain suhde tai tietämisen asia. Kultinharjoituksen yksinkertainen sisäinen
muoto on Hegelin sanoin unio mystica. Ideana tässä on, että uskonto on jokaisessa
tietoisuudessa prosessi, jonka kukin ihminen käy läpi alun yhteydestä itsensä erilliseksi subjektiksi tuntemisen kautta takaisin uudenlaiseen yhteyteen Jumalan
kanssa. Näin Laurellkin kuvasi oikean kultin, todellisen uskonnonharjoituksen.92
Uskonnon synty on hahmoteltu sillä tavoin universaaliksi, että se koskee minkä
tahansa uskonnon syntyä. Kaiken perustana on kuitenkin kristillisen tradition ajatus
ihmisestä Jumalan luomana henkenä, joka vasta tämän asiantilan tajutessaan momentissa kolme, on löytänyt hänet luoneen Hengen. Uskonto tunteena, mielikuvana
tai uskonnollisena ajatteluna on vielä subjektiivista ja ulkokohtaista, Jumala on
vielä kohde, jos yksilöllinen subjekti ei ole päässyt vaiheeseen kolme, jossa hän
Hegelin mukaan ymmärtää olevansa ja ajattelevansa Jumalassa.
Absoluuttinen objekti on todellisuudessa absoluuttinen subjekti. Absoluutti on
Jumala, yksi, olemukseltaan muuttumaton intellekti. Objektiivisen uskonnon todellinen muoto oli Laurellin mukaan äärellisen subjektin ja äärettömän subjektin, absoluuttisen järjen, välinen suhde.93 Laurellin väitöskirjassa uskonnon ensimmäinen tosi tunne, affekti, on rakkaus. Subjektiivisen uskonnon summa on hänen mukaansa lausuttu julki Uuden testamentin I Korinttolaiskirjeen luvussa kolmetoista;
rakkaus on pitkämielinen, ei kerskaa, ei muistele kärsimäänsä pahaa jne..94 Näyttää siltä, että Laurellin hahmotelmassa subjektiivinen uskonto muuttuu objektiiviseksi, kun sen tunnusmerkki on absoluuttinen rakkaus.95
”Hegeliläisyys” on suomalaisen teologian oppihistoriassa perinteisesti esitetty
kristinuskon kanssa yhtyeensopimattomana oppina.96 Näin ei luonnollisesti ollut
muutoin kuin niiden näkökulmasta, joiden mukaan tieteellisen tutkimuksen piti perustua Raamattuun ja luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin, jotka siis näin tulkiten
ymmärrettiin ei uskonnollisiksi vaan tieteellisiksi auktoriteeteiksi, ja joiden käsitys
tietoprosessista ja logiikasta oli toinen kuin Hegelillä. Hegelillä oli toisenlainen,
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totutusta poikkeava tapa määritellä uskonto. Siinä uskontoa ei synnytä instituutio,
valta tai uskonnollinen julistus. Uskonto ei synny kirkon saarnasta, syntymisestä
tiettyyn yhteisöön, auktoriteettien omaksumisesta tai kasteesta, vaan kristinusko
syntyy samasta lähteestä kuin kaikki muutkin uskonnot, Hengestä. Hegelin uskonnonfilosofian luennot ovat laaja kuvaus siitä kuinka tästä kaikesta kehittyy se mikä
hänelle oli täydellinen uskonto: kristinusko.
Hegelin hahmotelma kuvauksena objektiivisen ajattelun tai objektiivisuutta tavoittelevan filosofisen tietoisuuden synnystä on yleisesti ymmärrettävä riippumatta
mitä uskonnosta, Hegelin hengen realisaatiosta tai hänen kuvaamansa prosessin
ongelmista ajatellaan. Ajattelun kehittyminen edellyttää Hegelin kuvaaman tapaista prosessia oletetaanpa se kokonaisuus ja ne asiantilat, jossa subjekti irtaantuu
kuva-ajattelusta, annettuna otetusta sekä itsestään, miksi tahansa.
Tällä objekti-subjekti-eron ylittämisellä ja häviämisellä Hegel näyttää ajatelleen olevan ainakin kahdenlaisia seurauksia. Toisaalta siitä seuraa hengen suorittamia tekoja, kuten protestanttisperäiselle ajattelumallille onkin johdonmukaista.
Toisaalta syntyy luojansa tavoin vapaa henki, jolle uskonto ei ole annetun omaksumista. Tämä Hengen fenomenologiassa kuvattu vapaan tietoisuuden synty on tieteen olemassaolon edellytys, mutta se on myös kristinuskon kehittymisen tähtäyspiste. Jumalallisen subjektiivisuuden synty ei näyttäisi edellyttävän tiedollisia tai
opiskelullisia valmiuksia, se on tiedostamisen ja tunnistamisen prosessi. Jumala ei
ole ”tuolla” tai ”tuo” ja ”se”, johon uskotaan – ja uskotaan jollain tietyllä tavalla – ,
vaan subjekti, joka on sekä ”alussa” että ”lopussa” Kristinusko Jumalan objektivoinut kuva-ajattelu ei ole tietoisuuden päämäärä, vaan askel kohti päämäärää. Nyt
onkin kiinnostavaa millä nimellä sitä olevaista, josta kaikki on peräisin, kutsutaan.
Malli on täysin toimiva olipa sen intelligiibeli alkuunsaattaja mikä vain.
Laurellin mukaan kristilliset opit tuli selittää spekulatiivisesti, jotta ihmiset
ymmärtäisivät niiden sisäisen välttämättömyyden. Tämä tarkoitti, että opit olivat
dialektisesti kehittyneitä ja kehittyviä. Tämä uskontoa koskeva spekulatiivinen
tieto oli Laurellin mukaan teologian korkein päämäärä; absoluuttinen tieto, jossa
objektiivinen jumalallinen henki ja subjektiivinen usko olisivat yhteen sovitettuna
niin että toinen olisi toisen ilmaus.97
Väitöskirjan subjektiviteetin ja objektiviteetin tarkastelun lähtökohta oli, kuten
Hegelillä, Jumalan ilmoitus. Tämä ilmoitus ihmisen piti kuitenkin käsittää. Laurellilla kuten Hegelilläkään ei tässä ollut järjestä erillistä tietoisuuden muotoa ni-
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meltä ”usko”. Inhimillinen tietoisuus oli kokonaisuus ja jumalallinen ilmoitus tulkittiin annetuksi tälle tietoisuudelle. Hegelin uskonnonfilosofian ydin on siis objektin (Jumala) ja subjektin eli ihmisen tietoisuuden alkuperäinen yhteys. Perusratkaisua voisi kutsua hyvin perinteiseksi: maailma, kuten myös Jumala, on intelligiibeli, koska Jumala on sen itse ilmoittanut. Hegeliä seuraten Laurell ajatteli, että
kristinusko ei ole mysteeri siinä mielessä, ettei sitä tiedettäisi. Jumala on antanut
itsensä tiedettäväksi. Uskonnon alkusyy on lähtöisin Jumalasta. Hegel kutsuu tätä
alkusyytä Hengeksi, ja se on hänen mukaansa ”konkreettisesti sanottuna” maailman, subjektiivisen hengen luomista. Uskonto on Jumalan itseilmoitus.98
Yhtenä vaikeutena ymmärtää Hegelin uskonnonfilosofiaa – ja syynä sekä sen
että Laurellin väitöskirjan saamaan kritiikkiin – on, että se on tietoisuuden prosesseja ja edellytyksiä tarkastelevaa filosofiaa. Mallissa uskonnollisen tiedon objekti
on tiedon subjektin intellektuaalisen elämän lähde. Uskonnonfilosofisen tarkastelun kohde on haastavasti `Jumala`, ei kultin tai opillisten määritelmien, tunteiden
tai kokemusten muodostama ´usko`. Näin ollen perinteinen subjekti-objekti erottelu on hegeliläisyyden tietoisuutta tarkastelevasta näkökulmasta kestämätön: objekti ja subjekti ovat kumpikin ihmismielessä.99 Filosofisesti tarkasteltuna Jumala
on tietoisuuden asiantila. Jos asiaa katsotaan kristillisen luomisajattelun kontekstissa, se muuttuu tutun kuuloiseksi; subjekti ja objekti ovat ihmismielessä, kun
Henki on asiat ja asiantilat näin luonut. Miten ihmisellä sitten on tietoa Jumalasta?
Yksinkertainen vastaus on, että koska ihminen on ajatteleva olento.100
Laurellin mukaan tunne ei ole uskonnon perusta. Tätä Hegelkin korostaa. Perusta on Hengen todistus: ”täysin oikea uskomuksen perusta, täydellinen todistus
uskonnon sisällöstä - - [on] että tämä sisältö sopii yhteen minun henkeni kanssa ja
tyydyttää minun henkeni tarpeet”. Uskonnollisen tietoisuuden perusta ei ole tunne
eikä myöskään jokin ihme tai jokin historiallinen todistus. Tunne jostakin ei ole
todistus siitä, että se mikä tuntuu joltakin, myös olisi sitä. Tunne on uskonnollisen
tietoisuuden muoto, ei sen perusta. Hegelin mielestä ihmisillä on kaikenlaisia tunteita uskonnosta, oikeasta, etiikasta, rikoksista ja intohimoista. Tunne on subjektiivinen, myös fysiologinen, kokemus kun taas uskonnollisessa tietoisuudessa on
kyse jumalallisesta subjektiviteetista.101
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Olipa Hegelin lähtökohdallisista oletuksista mitä mieltä tahansa, hänen uskonnollisen tietoisuuden järjestelmänsä on, samoin kuin hänen epistemologiansa, dynaaminen, aktiivinen ja kehittyvä. Tämän Laurell näyttää omaksuneen väitöskirjassaan. Väitöskirjan ansio on, että se toi yhden ulkomaisen uskonnon tarkastelutavan, hegeliläisvaikutteiden filosofisen tarkastelun, suomalaiseen teologiaan.
Tämä tarkastelutapa oli aiempaan Suomessa harjoitettuun teologiaan verrattuna intellektuaalisesti korkeatasoinen, haastava ja tuotti tietokyvyn kysymyksiä käsittelevän opinnäytteen. Kyse ei ollut Laurellin tuottamista tai keksimistä uusista näkemyksistä, teorioista tai tutkimustuloksista, vaan väitöskirja on yksi ilmaus Hegelin
filosofian reseptiohistoriasta Suomessa. Laurellin väitöskirjan intentio on apologeettinen; tarkastelun tarkoituksena on uskonnon puolustaminen filosofian keinoin.
Se puolustaa uskontoa osana tieteellistä tietoisuutta samalla tavoin kuin Hegel. Absoluuttinen tieto on prosessi, joka alkaa Hengen todistuksesta. Laurellinkin versio
prosessista edellyttää kuitenkin sen ulkopuoliset oletukset kristillisestä luomisesta
ja kolminaisuusoppiin kuuluvasta Pyhästä Hengestä sekä niiden vaikutuksesta ihmisen tietokykyyn. Prosessin kuvaus ei luonnollisesti vakuuta sitä, joka ei usko
luomiseen tai Pyhään Henkeen.
Hegelin uskonnonfilosofian aikalaiskonteksti oli kahtalainen. Se oli suunnattu
toisaalta Schleiermacheria ja toisaalta uuspietismin supranaturalistisia uskontotulkintoja vastaan. Hegel piti ensimmäiset uskonnonfilosofian luentonsa 1821, samana vuonna, kun Schleiermacherin uskonnollisen riippuvuudentunteen roolia korostavan kristillisen uskonopin kuvaus Der Christliche Glaubenslehren ensimmäinen painos ilmestyi. Nimensä mukaisesti teos on uskonopin esitys, joka tarkastelee
kristinuskoa kristinuskon sisältäpäin, se on kuvaus, ei kristinuskon filosofinen analyysi. Hegelin vuoden 1821 ja 1824 luentojen keskeinen korostus on, vastoin
Schleiermacherin subjektin roolin ja uskonjärjestelmän korostamista, uskonnollisen tietoisuuden prosessi: uskonnon kohteen ja uskonnollisen tietoisuuden alkuperäinen yhteys. Uuspietistinen kritiikki, syytökset ateismista ja spinozalaisuudesta
1820-luvun puolivälistä alkaen saivat Hegelin aloittamaan vuoden 1827 luentonsa
Jumalan käsitteen analysoinnilla. Perusajatus tietoisuusprosessin kohteen eli Jumalan ja uskonnollisen tietoisuuden alkuperäisestä yhteydestä säilyi. Hegelin mukaan
väärä uskonnon ymmärtäminen on sekä uskonnollisesti että yhteiskunnallisesti haitallista. Esimerkiksi kun uskonnollisesti supranaturalismi ajattelee ajavansa uskon-
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non etua, se redusoi Jumalan objektiksi, ja supranaturalismin tuonpuoleisuuden korostaminen luo kasvupohjaa ateismille.102 Onkin mielenkiintoista tarkastella millaisen vastaanoton Laurellin esittämät hegeliläisperäiset ajatukset saivat Suomessa.
2.3

Vastaväittäjän myönteinen lausunto ja virkaväitöskirjan
teologinen kritiikki

Vastaväittäjä Sundwallin Laurellin virkaväitöskirjasta antama lausunto oli lyhyt,
erittäin myönteinen ja pintapuolinen; se ei sisällä oikeastaan mitään sisällöllistä.
Sundwall ilmeisesti ajatteli, että hakijan nimittäminen virkaan oli itsestäänselvyys.
Dogmatiikan professuuriin oli ollut kaksi hakijaa. Kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti ja yliopiston varakirjastonhoitaja Alexander Blomqvist (1796–1848) oli anonut ehdokassijaa yliopiston statuutteihin eli mainepykälään viitaten. Hän ei laatinut
virkaväitöskirjaa eikä hänen anomuksestaan armolliselle keisarille ollut ilmeisesti
seurannut mitään, mikä asiantila todetaan myös konsistorin virkahakuasiakirjoissa.
Senaatti ei ollut suostunut käsittelemään hänen erivapaushakemustaan. Täten Laurell oli viran ainoa hakija.103
Vastaväittäjänä toimineen hegeliläisen Sundwallin mukaan Laurellin väitöskirja oli perusteellinen ja tieteellisesti arvokas – aikakauden kielellä formuloituna
sillä oli sannt och verkligen vetenskapligt värde. Väitöskirja tutki Sundwallin mukaan kristinuskon peruskäsitteitä ja oli täten tarkoitustaan vastaava opinnäyte dogmatiikan professorin virkaan. Väitöskirjan puolustusta hän kommentoi ansiokkaaksi. Tekijä oli vastannut hänen esittämiinsä kommentteihin – Sundwall ei maininnut mitä ne olivat olleet – helposti, selkeästi ja perusteellisesti.
Tiedekunnan istunnossa asian käsittely ei edennytkään tämän pidemmälle.
Benjamin Frosterus, Sundwallin ohella toinen tiedekunnan tuolloisista vakituisista
viranhaltijoista, sanoi antavansa lausuntonsa vasta sitten kun tiedekuntakokouksen
ylimääräiseksi jäseneksi pyydetty viransijainen J. A. Gadolin olisi antanut lausuntonsa.104 ”Teologina Laurell asettui aluksi teologian ja filosofian kesken välittävälle kannalle, mikä seikka saattoi hänet huonoihin kirjoihin ankarasti oikeaoppisten teologien piirissä - -.”, arvioi Laurellin dogmatiikan viranhakua aikoinaan
102
de Nys 2009, 76–77. Schleiermacher-kritiikkiin liittyi Hegelin kyyninen huomautus, että jos uskonnon perusta on riippuvuuden tunne, silloin ”koira olisi paras kristitty, sillä koiralla mitä korkeimmassa
määrin on tämä tunne ja se pääosin elää tässä tunteessa.” Schlitt 2009, 38–40, 142, 175, 269.
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HYK KA 88/1834. Autio 1981, 98, myös n. 50. Tommila 2003, 39–41.
104
Vastaväittäjän lausunto ja tiedekunnan lausunnot liitteinä virantäyttöasiakirjoissa. HYKA, KA
88/1834. Benjamin Frosterus oli ensimmäinen kirkkohistoria-nimistä professuuria hoitanut henkilö,
vaikkei opettanutkaan kirkkohistoriaa.
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Thiodolf Rein.105 ”Ankarasti oikeaoppiset” olivat aikeissa estää Laurellin viransaannin, mutta tähän toimintaan oli myös muita kuin vain filosofiaan tai uskontulkintaan liittyviä syitä.
2.4

Teologisen tiedekunnan tila ja ylioppilaiden protestit

Erik Gabriel Melartinin (1780–1847) siirryttyä arkkipiispaksi vuonna 1833 ja dogmatiikan viran tullessa avoimeksi oltiin tilanteessa, jossa teologisen tiedekunnan
professorikunta oli vaihtunut viiden vuoden sisällä. Opettajakunnassa ei ollut jatkuvuutta eikä tiedekunta kyennyt kasvattamaan jälkikasvua, joka olisi voinut juurikaan kilpailla tiedekunnan ulkopuolisten viranhakijoiden kanssa.106
Statuuttien mainepykälän mukaan maineikkaaksi arvioitu tiedemies saattoi pätevöityä teologisen tiedekunnan virkaan ilman teologisia oppiarvoja. Teologisen
tiedekunnan virkoja hakikin 1800-luvun alkupuolella Laurellin lisäksi koko joukko
muiden alojen edustajia: filosofi Matthias Sundwall, itämaisten kielten dosentti ja
Turun katedraalikoulun venäjänopettaja C. G. Sjöstedt, A. Blomqvist, filosofi G. F.
Aminoff ja itämaisten kielten professori Gabriel Geitlin.107 Näistä hakijoista teologian viran saivat kaikki muut paitsi Blomqvist ja Aminoff. Täten on luonnollista,
että teologisen tiedekunnan ”oma” traditio katkesi tai ainakin muuttui, kun tiedekunnan professoreiksi rekrytoitui uudentyyppisiä, uuden tieteellisen sukupolven
edustajia muilta oppialoilta. Tämä merkitsi, ei tiedekunnan alennustilaa, kuten
asiaa on myöhemmin tulkittu, vaan tieteellistä murrosta, jossa kristinuskon tieteellisiksi opettajiksi tuli uudenlaisilla ajatuksilla varustautunutta väkeä. Dogmatiikan
professuuria, jota tässä tarkastellaan, oli vuonna 1834 tavoitellut jälleen kaksi teologisen tiedekunnan ulkopuolista hakijaa.
Teologisessa tiedekunnassa oli 1830-luvulla neljä professuuria. Tiedekuntakokouksen kokoontuessa päättämään Laurellin dogmatiikan virkaväitöskirjan hyväksymisestä vuonna 1834 kokoukseen osallistuivat kirkkohistoria professori Benjamin Frosterus (1792–1856) ja teologisen moraalin professori Mathias Sundwall
sekä yksi teologian apulainen, Jakob Algoth Gadolin (1797–1848). Eksegetiikan
professuuri oli C. G. Sjöstedtin kuoleman jälkeen täyttämättä. Konsistori tosin oli
asettanut Gadolin ehdolle eksegetiikan virkaan, mutta hänen väitöskirjansa saaman
arvostelun ja kielteisen lehtijulkisuuden vuoksi keisari jätti viran täyttämättä. Viran
105
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avoimeksi jättämistä ja Gadolin poistamista ehdokassijalta olivat esittäneet E. G.
Melartin ja valtiosihteeri, kreivi R. H. Rehbinder.108
Kokouksessa siis professorikuntaa edusti vain kaksi henkilöä: teologisen moraalin professori Matthias Sundwall, Laurellin vastaväittäjä, ja kirkkohistorian professori Benjamin Frosterus. Tiedekuntakokouksen kolmantena jäsenenä oli Eino
Murtorinteen sanoin ”1830-luvun lopulla surullista kuuluisuutta saanut” Gadolin,
joka toimi teologian apulaisen virassa. Vuosina 1830–1832 Gadolin toimi teologisen moraalin, vuosina 1832–1835 dogmatiikan ja vuosina 1839–1840 eksegetiikan
professorin viransijaisena. Normaalioloissa, varsinkin kun hänet juuri oli poistettu
professuurin ehdokassijalta, Gadolin ei olisi päässyt arvioimaan virkaväitöskirjoja
teologisen tiedekunnan edustajana. Tiedekunnan kroonisen opettajapulan vuoksi
virassa olleita professoreja oli kuitenkin vain kaksi. Näin Gadolin pääsi päättämään
viransijaisena hoitamansa dogmatiikan professuurin virantäytöstä.109
Tilanne, jossa Laurellin virkaväitöskirjaa arvioitiin, oli monin tavoin erikoinen
eikä ainoastaan siksi, että pätevien viranhoitajien puutteessa teologisen tiedekunnan taso oli monessa oppiaineessa heikko. Vuonna 1834 arvioitavana oli professorinviran hakija, dosentti Laurell, joka vain kaksi vuotta aiemmin eli vuonna 1832
oli ylimääräisenä opponenttina voimakkaasti kritisoinut Gadolinin väitöskirjaa ja
siten oli ollut estämässä hänen yritystään päästä teologisen moraalin professoriksi.
Sundwall, joka filosofina oli aiemmin sivuutettu filosofian professuurista arkkipiispan filosofisesti vähemmän ansioituneen vävyn vuoksi, oli saanut teologisen moraalin professuurin. Sundwallin vastaväittäjänä oli ollut E. G. Melartin, joka monisanaisesti oli kehunut Sundwallin virkaväitöskirjan näkemyksiä, niiden uutuutta,
väitöskirjan loogista tarkkuutta ja väittelijän itsenäistä spekulaatiokykyä.110 Nyt
puolestaan Sundwall oli vastaväittäjänä suosittamassa Laurellia professuuriin.
Tässä tilanteessa Laurellin aiemmin arvostelema ja epäpäteväksi todettu professorinviransijainen Gadolin oli teologisen tiedekunnan jäsenenä arvioimassa Laurellin
virkaväitöskirjaa samoin kuin aiemmassa viranhaussa hänet voittaneen Sundwallin
siitä antaman lausunnon pätevyyttä.
Gadolinin hakiessa teologisen moraalin professoriksi Laurell oli siis esiintynyt
hänen väitöstilaisuudessaan ylimääräisenä opponenttina vuonna 1832. Tällöin hän
oli kutsunut väittelijän virkaväitöskirjaa ehkä heikoimmaksi teologiseksi väi-
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Puukko 1928, 127–129. Murtorinne 1986, 40–41.
Puukko 1928, 127. Murtorinne 1986, 38.
Salomaa 1928, 90.

tökseksi koko yliopiston historiassa. Väitöstilaisuudessa Gadolin sai murskakritiikkiä myös paikalla olleilta ylioppilailta, jotka julkisesti repivät väitöskirjaa kappaleiksi. Tapahtuman lopputuloksena teologinen tiedekunta yksimielisesti hylkäsi
väitöskirjan tarkoitustaan vastaamattomana. Tiedekunta julisti Gadolin epäpäteväksi hakemaansa virkaan.111
Väitöstilaisuudesta ei puuttunut dramatiikkaa. Ilmari Havu on kuvannut
kuinka väittelijä Gadolin oli jo valmiiksi ylioppilaiden epäsuosiossa voitettuaan
yliopiston kirjallisuusstipendin haussa J. L. Runebergin. Mitään kirjallisuutta Gadolin ei saamallaan apurahalla tuottanutkaan. Ylioppilaiden mielestä Laurell, joka
esiintyi väitöstilaisuudessa ylimääräisenä vastaväittäjänä, ”kokonaan nujersi Gadolinin”. Tilaisuudessa eräät, ”joukossa pohjalaisia”, alkoivat heitellä väitöskirjasta
revittyjä sivuja paperipalloina. Yksi heitettiin kateederille kohti Gadolinia, mutta
se osuikin väitöksen virallisena vastaväittäjä toimineen Robert V. Frosteruksen
päähän, joka seisomaan nousten totesi käyttäytymisen olevan niin pohjalaisten tapaista.112
Tällöin puolestaan professori, yliopiston vararehtori, anatomian ja fysiologian
professori Nils Abraham Ursinin kerrotaan nousseen seisomaan penkille nuhdellakseen ylioppilaita. Hän totesi lähellään olleelle Karl Robert Ehrströmille, joka
sittemmin valmistui lääkäriksi ja joka ehkä oli paperipallon heittäjä, ettei olisi odottanut tällaista käytöstä kandidaatilta. Nuhdeltu oli vastannut ajan mittapuun mukaan röyhkeästi sanoen, että hän luuli saavansa tehdä omalla väitöskirjan kappaleellaan mitä halusi. Häntä ilmeisesti säesti välihuudollaan J. V. Snellman.
Akateeminen väitös muuttui sirkusmaiseksi tilaisuudeksi, jossa väittelijää nöyryytettiin ja hänet tehtiin naurunalaiseksi niin yliopiston johdon, kollegoiden kuin
ylioppilaidenkin edessä. On helppo ymmärtää, että tapahtuma saattoi herättää julkisesti nolatun Gadolinin mielessä katkeruutta sekä ylioppilaita että Laurellia kohtaan. Nolattu Gadolin näyttääkin harkinneen uran vaihtoa ja muuttoa Viipuriin. Hän
tiedusteli Melartinilta mahdollisuutta siirtyä Viipurin lyseon opettajaksi saaden tosin tiedusteluunsa vain ympäripyöreän vastauksen.113
Tuon aikakauden ylioppilaiden kiihkeitä asenteita kuvaa, että tilaisuudessa hulinoineet ylioppilaat olivat hyvin loukkaantuneita Frosterukselta saamiinsa moitteisiin. Vastaväittäjä Frosterus, joka sittemmin vuonna 1851 nimitettiin Kuopion
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piispaksi, oli Pohjalaisen osakunnan kunniajäsen. Väitöksen jälkeen osakunta vaati
häneltä selitystä hänen pohjalaisiin ylioppilaisiin kohdistamistaan moitteista. Vastaväittäjä kieltäytyi selittelyistä minkä seurauksena ylioppilaslähetystö marssi hänen kotiinsa jäsenmatrikkeli mukanaan. He pyysivät tätä osakunnan kunniajäsentä
pyyhkimään nimensä matrikkelista. Ylioppilaat käytännössä siis erottivat hänet
osakunnasta. Frosteruksen kieltäydyttyä ottamasta lähetystöä vastaan – huhujen
mukaan hiilihankoa apunaan käyttäen – osakuntalaiset vetosivat konsistoriin, mikä
jätti asian huomiotta. Frosterus jäi kunniajäseneksi, mutta ”muodollisesti” osakuntalaiset kuitenkin poistivat hänen nimensä osakuntamatrikkelista.114
Gadolinin asema yliopistossa ja teologisessa tiedekunnassa oli kaikkea muuta
kuin helppo. Hän oli teologian apulainen, nimityksen hän sai Turussa vuonna 1822,
ja professorinvirkojen sijainen, jolla hoidatettiin täyttämättömänä olleita virkoja.
Professorihauissa hänet toistuvasti todettiin epäpäteväksi tai muuten syrjäytettiin.
Gadolia pidettiin tieteellisesti heikkona, ja yliopistossa hänet tunnettiin pilkkanimellä Jakob skomakare. Hänen työskentelynsä papiston kasvattajana teologisessa
tiedekunnassa kuitenkin jatkui eri tehtävissä. Lopulta hänestä tuli monien nöyryyttävien vaiheiden kautta eksegetiikan professori vuonna 1846, mitä tehtävää hän ehti
hoitaa ennen kuolemaansa noin 1,5 vuotta. Gadolinin opettajatoimen jatkumiseen,
moninaisista vastoinkäymisistä huolimatta, vaikutti osaltaan tiedekunnan jatkuva
opettajapula.115
Gadolinin uran nöyryyttävin vaiheiden yhteydessä on kuitenkin muistettava se
mahdollisuus, että tieteenharjoituksen liepeille saattaa pesiytyä henkilöitä, joiden
yliopistollinen panos on tieteenharjoitukselle vahingollinen. J. A. Gadolin oli tällainen henkilö, joka näyttää päässeen yliopistoon sukunsa ansioiden vuoksi. Gadolinin omista opinnäytteistään saama arvostelu onkin tulkittavissa paitsi hänen
opinnäytteidensä myös tuona aikana virkojen täytössä vaikuttaneen nepotismin kritiikiksi. Merkittävin tekijä hänen yliopistoon rekrytoitumisessaan oli nimittäin hänen sukutaustansa niin maan kirkolliseen kuin tieteelliseenkin eliittiin kuuluvan
suvun vesana. Hänen setänsä Gustaf Gadolin (1769–1843), maltilliseksi supranaturalistiksi kutsuttu Porthanin oppilas, oli ollut Turussa teologian professori ja use-
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aan otteeseen yliopiston rehtori. Hän ei ollut muuttanut yliopiston mukana Helsinkiin, vaan oli eronnut virastaan ja toimi Turun tuomiorovastina, jonka tehtäviin
kuului mm. tuomiokapitulin varapuheenjohtajuus. Uransa teologisessa tiedekunnassa hän oli luonut ennen teologisten tutkintojen suorittamista. Täten teologisia
tutkintoja suorittamattoman Laurellinkaan pyrkiminen teologiseen virkaan ei ollut
ajan mittapuun mukaan poikkeuksellista.116 Jakob Algothin isä oli puolestaan kuuluisa kemian professori ja aiempi Turun kauden yliopiston rehtori Johan Gadolin,
hän, jonka laatimaa väitöstä Laurellkin oli opiskeluaikoinaan Turussa puolustanut.
J. A. Gadolinin isoisä oli ollut Turun piispa Jakob Gadolin (1719–1802).
Kuuluisan Johan Gadolinin pojat eivät saavuttaneet yliopistossa tai tieteen saralla sukutaustansa tai isänsä kaltaista menestystä. Päinvastoin, yleinen käsitys niin
Jakob Algothista kuin hänen veljestäänkin oli varsin epäedullinen. Paljon huomiota
aikoinaan herätti, että veli, sittemmin mielisairaaksi luokiteltu Johan Emanuel, oli
yrittänyt murhata osakuntansa inspehtorin, lääketieteen professori Israel Hwasserin
vuonna 1821. Itse hän selitti lyöneensä Hwasseria miekalla päähän protestiksi opintovapauden rajoittamisyrityksille ja yrityksille muuttaa yliopisto ammattikoulutusverstaaksi.117
2.5

Nöyryytetyn apulaisen ja hänen sukulaismiehensä kosto

Jakob A. Gadolinin vuoden 1832 väitöstilaisuuden tapahtumien perusteella olisi
voinut ajatella, että hän oli jäävi arvostelemaan Laurellin virkaväitöskirjaa. Suhde
Laurelliin oli selkeästi poleeminen. Poleeminen suhde ei kuitenkaan tuohon aikaan
ollut muodollinen jääviysperuste.118 Gadolinilla ei myöskään ollut sellaista omaa
tieteellistä tuotantoa, jonka perusteella häntä olisi voinut pitää dogmatiikan asiantuntijana. Tästä huolimatta hän tiedekuntakokouksen jäsenenä arvioi aiemman
murskakriitikkonsa laatiman opinnäytteen pätevyyttä.
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Arviointipätevyyttä Gadolinille ei tässä tapauksessa tuonut oma, tutkimuksella
osoitettu muodollinenkaan tieteellinen pätevyys, jota hänellä ei itse asiassa lainkaan ollut, vaan aikoinaan Turun keisarillisessa yliopistossa saatu asema teologisessa tiedekunnassa. On myös otettava huomioon, että kritisoidessaan Laurellin
vastaväittäjänä toimineen Sundwallin kiittämää virkaväitöskirjaa, Gadolin samalla
kritisoi Sundwallia, hänet aiemmin voittanutta entistä kilpahakijaansa. Olihan
Sundwall teologisen tiedekunnan ulkopuolelta tulleena hakijana saanut sen teologisen moraalin viran, jota Gadolin itsekin haki.
Laurellin väitöskirjan ensimmäisenä kriitikkona teologisessa tiedekunnan tiedekuntakokouksessa oli siis Gadolin. Tämän laaja 24-sivuinen lausunto on laadittu
niin sanotusti maksamaan potut pottuina. Siinä on kaksi argumentointilinjaa: toisaalta vetoaminen yliopiston sääntöihin ja toisaalta siihen mitä dogmatiikka oikeastaan on tai mitä sen olisi pitänyt olla.119
Lausunnon mukaan filosofia, jonka tunteminen oli dogmatiikassakin tarpeellista, ei tehnyt teologia teologiksi. Teologinen dogmatiikka oli nimittäin ”profeetallinen tiede” ja sen lähtökohtana oli Raamattu, Gadolin esitti. Kirjallisena ja tieteellisenä auktoriteettinaan hän viittasi kymmenisen vuotta vanhaan artikkeliin,
joka oli ilmestynyt Upsalassa julkaistussa hiippakuntalehdessä Ecclesiastik Tidskrift till läsning för präster vuonna 1825. Vetoaminen tämänkaltaiseen auktoriteettiin oli tarkoituksenmukaista, vaikkei näin jälkikäteen arvioiden tieteellisesti kovinkaan ansiokasta. Gadolin sai näin tukea argumentoinnilleen, jonka mukaan filosofinen tarkastelu ei kuulunut teologian tutkimukseen.120
Lehteen tukeutuen Gadolin esitti mitä teologian eli hänen mukaansa ”ilmoitetun uskon” ymmärtäminen oli. Se ei ollut uskonkysymysten filosofista tarkastelua,
vaan koostui hänen mukaansa neljästä osa-alueesta: i) pyhien kirjoitusten lingvistisestä kritiikistä, ii) hermeneutiikasta ja eksegetiikasta, iii) Raamatun johdantoopista ja iv) kritiikistä. Viimeistä kohtaa, kritiikkiä, Gadolin ei tarkemmin kuvannut.
Hän vain viittasi H. F. Fattenborgin lausuntoon, jonka hän ilmeisesti oletti konsistorin jäsenten tuntevan, jossain aiemmassa teologisen tiedekunnan virantäytössä.121
Edellä mainittuihin osa-alueisiin viitaten Gadolin esitti, että väitöskirja ei vakuuttanut lukijaansa siitä, että tekijä tuntisi Raamatun tai kristillisen oppijärjestelmän. Kun Laurellilla ei ollut teologista koulutusta, oppiarvoja teologiassa tai edellä
kuvatulla tavalla orientoituneita opinnäytteitä, olisi virkaväitöskirjalta Gadolinin
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mukaan voinut edellyttää, että se on ”teologinen”. Näin ei kuitenkaan ollut, ja täten
hän esitti, että hakijalla ei ollut statuuttien edellyttämää perehtyneisyyttä dogmatiikkaan oppialana. 122 Torjuessaan väitöskirjan Gadolin sai itse mahdollisuuden
jatkaa vielä vuoden ajan dogmatiikan professorin viransijaisuutta. Sijaisuus päättyi
Laurellin astuttua virkaansa vuoden 1836 alussa.
Gadolinin käsikirjoitusarkistosta löytyy lausuntoluonnos, joka selvittää millaisesta tieteellisestä linjanvedosta Laurell-kritiikissä oli kyse. Luonnoksen mukaan
Laurell oli kyllä erinomainen opettaja, mutta hänellä ei ollut perusteellisia tietoja
teologian kokonaisuudesta eikä dogmatiikasta, mikä piti varmasti paikkansa. Kyse
oli nyt kuitenkin siitä, miten hänen väitöskirjansa voitaisiin hylätä. Tähän löytyi
avuksi yksinkertainen päättely: hegeliläisyys on väärin, väitöskirja on hegeliläinen,
niinpä väitöskirja on hylättävä.123 Tältä osin on siis aivan selvää, että teologisen
tiedekunnan Laurell-kriitikot olivat hegeliläisyyden vastustajia. Tätä lausumaa ei
laitettu yliopiston konsistorille päätyviin virallisiin lausuntoihin luultavasti siksi,
että se tuskin olisi vakuuttanut konsistorin jäseniä Laurellia virkaväitöskirjan virheellisyyksistä.
Luonnoksessa Laurellin väitöskirjaa kuvataan puhtaasti spekulatiiviseksi
työksi, joka vain olosuhteiden eli teologisen tiedekunnan viranhaun vuoksi oli
ikään kuin teologistettu. Luonnoksen mukaan hegeliläinen filosofia oli yhtyeensopimaton kristinuskon kanssa. Esimerkkejä tästä väärästä yrityksestä sovittaa filosofiaa ja kristinuskoa olivat Carl Daub, Gottlieb Planck ja Heinrich Tzschirner. K.
G. Bretschneideriin vedoten esitettiin, että erheiden tiellä ei ollut ainoastaan ”hegeliläisyys”, vaan myös teologit kuten Schleiermacher, P. K. Marheineke ja Karl
Hase. Tämä sinänsä hämmästyttävä huomautus kuvaa Laurellin kriitikoiden positiota ja sitä kuinka laajalle heidän tieteellisten uutuuksiensa vastustamisensa ulottui.
Lausunnon ytimenä on, että dogmatiikan pitäisi olla ”Kirjoitusten” puhdasta oppia,
ei filosofista spekulaatiota.124
Teologisessa tiedekunnassa Laurellin virkaväitöskirjan arvostelu ei päättynyt
Gadolinin kielteiseen lausuntoon. Väitöskirjan hylkäsi myös Benjamin Frosterus
(1792–1856). Frosterus oli vuoden 1828 statuuteissa kirkkohistoriaksi nimitetyn
oppituolin ensimmäinen hoitaja vuodesta 1829 vuoteen 1837. Hänen nimittämisensä professoriksi kertoo esimerkinomaisesti niistä vaikeuksista, joita yliopiston
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sääntöuudistus aiheutti teologisten virkojen täytössä. Palmén on epäilemättä oikeassa arvioidessaan, että Frosterus todettiin päteväksi kyseiseen professorinvirkaan
vanhojen säännösten eikä vuoden 1828 uusien statuuttien perusteella – kirkkohistorioitsija hän ei ollut.125 Hän oli ensimmäinen virkaanastunut teologisen tiedekunnan professori yliopiston uudessa sijoituspaikassa Helsingissä.
Kiinnostava yksityiskohta hänen Laurell-kritiikkinsä näkökulmasta on, että
tämä filosofian maisteri nimitettiin teologian dosentiksi vuonna 1821. Vasta tämän
jälkeen hän suoritti teologian kandidaatti- ja lisensiaattitutkinnot vuosina 1823 ja
1824. Samalla tavoin teologiset opintonsa suoritti hänen velipuolensa, paperipallosta Gadolinin väitöstilaisuudessa aikoinaan päähänsä saanut Robert Valentin
Frosterus. Turun keisarillisessa yliopistossa hänet nimitettiin teologian dosentiksi
hänen suoritettuaan filosofian maisterin tutkinnon. Dosentuurin teologiassa sai siis
maisteri, joka ei ollut suorittanut teologisia tutkintoja. Vasta teologian dosenttina R.
V. Frosterus suoritti teologian kandidaatti- ja tohtoritutkinnot. Hän tuli tiedekunnan
apulaiseksi vuonna 1829 väiteltyään Vanhan Testamentin profeettakouluista.126
Myöhemmissä arvioissa on usein tuotu esille kuinka teologisen tiedekunnan
virkaa hakevilla vain harvoin oli Helsinkiin muuton jälkeisinä vuosina suoritettuja
teologisia tutkintoja. Näin oli ollut jo Turun aikoinakin. Frosterusten dosenttinimityksillä, jotka oli tehty ennen kuin he olivat suorittaneet teologisia tutkintoja, on
merkitystä sikäli, että Laurell-kritiikin yksi osa-alue, teologisten opintojen puuttuminen, ei ehkä aikalaiskeskustelussa ollut kovin painava argumentti ketään viranhakijaa vastaan. Olivathan tiedekunnan viroissa jo Frosterukset, toinen professori,
toinen apulainen, joista kummatkin oli nimitetty jo Turun yliopistossa alan dosenteiksi ilman teologisia tutkintoja.127
Benjamin Frosteruksen tieteelliset opinnäytteet käsittelevät eksegetiikkaa. Oppituolinsa nimestä huolimatta hän ei tutkinut eikä luennoinut kirkkohistoriaa, vaan
vanhaa tapaa noudattaen hän selitti kirkkohistorian opetuksessaan Uutta testamenttia jae jakeelta. Dogmatiikan alueella Frosterus liikkui itselleen vieraalla maaperällä, sillä dogmatiikan alan opinnäytteitä tai tutkimuksia hän ei ollut laatinut.128
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Kuten Eino Murtorinne on todennut, Frosteruksen oma kaksiosainen opinnäyte,
jonka muodostivat 14-sivuinen tohtorinväitöskirja ja 16-sivuinen professuurin virkaväitöskirja, oli melko vaatimaton. Frosteruksen runsaan 13 sivun mittainen, A4kokoon laadittu lausunto Laurellin väitöskirjasta oli siis laajuudeltaan lähes hänen
omien väitöskirjojensa luokkaa. Laatimissaan väitöskirjoissa tämä kirkkohistorian
professori oli arvostellut näkemystä, jonka mukaan apostoli Johannesta ei voitu pitää Johanneksen evankeliumin kirjoittajana. Frosterus ei tätä hyväksynyt, vaan ajatteli, ettei Johanneksen ja muiden Uuden Testamentin kaanoniin kuuluvien evankeliumeiden välillä ollut oleellista eroa. Ilman teologista tai raamatuntutkimuksellista
koulutustakin oleva Uuden Testamentin lukija ymmärtää, että näkemys oli kestämätön. Frosteruksen kannanotto onkin nähtävä oman aikansa tilanteessa; osana ns.
rationalistisen raamatuntutkimuksen vastustusta ja suomalaista uskonnonharjoitukseksi tulkitun teologian puolustusta.129
Laurell-kritiikistä kävi ilmi, että sekä Gadolin että Frosterus vastustivat teologista rationalismia.130 Heidän supranaturalistinen positionsa ei ollut teoreettisesti
kovinkaan vaativa; yliopistoteologian piti olla kirjoitusten puhdasta oppia. Kirjoituksilla tarkoitettiin tässä tapauksessa uskonnollisiksi auktoriteeteiksi tulkittuja kirjoituksia: Raamatun lisäksi uskontunnustuksia ja tunnustuskirjoja. ”Puhtausihanne”
puolestaan merkitsi, että teologisen tiedekunnan dogmatiikan pitäisi olla näiden
auktoriteettien näkemysten opettamista niitä toistamalla, ilman kriittistä tutkimusta,
kyseenalaistamista tai uudelleentulkintaa. Tältä osin Helsingin yliopiston dogmatiikan opetuksen olisi siis pitänyt olla kuin ylempiasteinen katekismuskoulu, jossa
toistettiin raamatunlauseita, dogmeja ja niiden selityksiä.
Gadolinin lausuntoluonnos syytti Laurellia siitä, ettei hänellä ollut perusteellisia tietoja teologian kokonaisuudesta tai dogmatiikasta. Jos kuitenkin ihanneteologia oli määritelmällisesti ”kirjoitusten puhdasta oppia”, tämän huomautuksen luenta on toisenlainen kuin esimerkiksi teologisen tiedekunnan nykytilanteessa. Kriitikot eivät kaivanneet Laurellilta uusia teologisia tutkimustuloksia, dogmatiikan
oppiaineen hallintaa modernissa mielessä tai kansainvälisen tutkimuksen tuntemusta. Kriitikkojensa mukaan hän ei tuntenut teologian kokonaisuutta eikä dogmatiikkaa, koska hän ei tuntenut profeetallista tiedettä, kirjoitusten puhdasta oppia.
Eino Murtorinne on kutsunut Frosterusta ortodoksis-pietistiseen suuntaan kallellaan olleeksi suprarationalistiksi. Tiedekunnassa hänen esittämänsä Laurell-kritiikki kohdistuikin siihen, että Laurellin tutkimus ei hänen mielestään mitenkään
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liittynyt kristilliseen ilmoitukseen. Kyse oli siis supranaturalistin näkökulmasta
Auktoriteetin puuttumisesta tai sen ignoroimisesta. Tutkimus oli irrallaan ilmoituksesta, jota ”protestanttinen kirkko oli perinteisesti pitänyt jumalallisen tiedon lähteenä”. Kun ilmoituksen lähteellä tarkoitettiin tässä Raamattua, kritiikki oli ytimeltään sama kuin mitä Gadolin oli esittänyt ja mikä mainitaan edellä käsitellyssä
luonnoksessa. Lisäksi tutkimus ei Frosteruksen mielestä mitenkään liittynyt siihen,
miten tätä ilmoitusta oli perinteisesti tulkittu. Perimmiltään oli kyse tavasta, jolla
teologista tutkimusta olisi pitänyt tehdä; toistaa kristillistä ilmoitusta tradition mukaisesti.
Professori Frosterus asetti auktoriteetteina vastakkain jokseenkin epäsuhtaisen
parin: uuden tieteellisen tutkimuksen ja apostoli Paavalin. Laurell viittasi teoksessaan siihen, että uusi spekulatiivinen tutkimus oli aiempaa paremmin voinut käsittää Jumalan olemuksen tarkoittaen tietysti Jumalan käsittämistä järjen keinoin. Tähän Frosterus teki kuuluisaksi tulleen huomautuksensa, että kyllä Paavali tunsi
näitä asioita paremmin kuin Hegel. Ehkä tämä oli yksi syy, joka sai E. G. Palméninkin kutsumaan Frosteruksen lausuntoa merkilliseksi. Kaikesta päätellen Frosterus
ei tuntenut Hegelin ajattelua.131
Laurellin väitöskirjan Frosterus katsoi poikkeavan Raamatusta. Arvostelun
kärki oli siinä, että Laurell oli tämän kirkkohistorian professorin mielestä väitöskirjassaan syyllistynyt uskonnolliseen erehdyksen. Jos väittelijän esittämä käsitys
tiedon keskeisestä merkityksestä olisi oikea, korkeampi tieto ja korkeampi uskonnollinen mielenlaatu kuuluisivat yhteen. Täten vähäisempi intellektuaalinen sivistys merkitsisi epätäydellistä uskonnollisuutta, Frosterus tulkitsi. Näinkin Hegeliä
ehkä voi tulkita. Hegel ajatteli, että usko on kaikkien ulottuvilla, mutta tiede ei ole.
Hegelille uskonto on kaikkia varten; se on tapa, jonka kautta kaikki ihmiset voivat
tulla tietoisiksi totuudesta. Filosofinen ajattelu sen sijaan ei luonnistu kaikilta;
kaikki eivät kykene tiedemiehiksi.132 Mielestäni on luonnollista tulkita Hegeliä samoin kuin Laurellin virkaväitöskirjaa siten, että filosofin uskonnollinen mielenlaatu ei ole kouluttamattoman uskonnollista mielenlaatua korkeampi eivätkä koulutuksen puutteet tuota epätäydellistä uskonnollisuutta, vaan uskonnon tieteellinen
tarkastelu tuottaa tieteellistä, filosofista tietoa uskonnosta. Tieteellisessä mielessä
tiedemiehet ymmärtävät asiat kouluttamattomia paremmin, ja Hegelin keskeinen
idea oli, että sama päti myös uskonnon tieteelliseen tarkasteluun.
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Ymmärryksen sijaan uskonnon perusta oli Frosteruksen tulkinnan mukaan uskonnollisessa tunteessa. Tämä kertoo Frosteruksen liittymisestä toisaalta Schleiermacheriin sekä tunteen asettamisesta järjen ja ymmärryksen vastapooliksi, mutta
myös siitä, ettei hän näyttänyt ymmärtävän tunteen olevan yksi tietoisuuden ilmentymä, mitä tietoisuutta Hegel ja häntä seuraten Laurell tarkastelivat. Frosteruksen
mielestä väitöskirja ei vastannut otsikkoaan. Tekijän olisi hänen mielestään pitänyt
tarkastella uskonnon subjektiivista ja objektiivista puolta. Sen sijaan hän olikin jatkuvasti käsitellyt uskoa, toivoa ja rakkautta, jotka ”kuitenkin olivat vain Jumalan
hengen vaikutusta ihmissydämessä”.133 Tämä kertoo kuinka kaukana näkemykset
olivat toisistaan: Laurellille usko, toivo ja rakkaus olivat uskonnon subjektiivinen
puoli tai sen ilmentymä. Käsitys inhimillisen toimijan roolista oli erilainen. Laurellille inhimillinen tietoinen subjekti on se, joka uskoo, toivoo, rakastaa, Frosteruksen mukaan nämä vain ”tapahtuvat” Jumalan vaikutuksesta ihmisessä.
Kritiikki kertoo, että Laurellin väitöskirja oli tuhoon tuomittu. Ajatus, että uskonnollinen tunne ja ilmoitus pitäisi yksilön jotenkin ymmärtää ja tulla niistä tietoiseksi ne omaksuakseen, oli arvioijan käsityshorisontin tuolla puolen. Laurellin
teologisen ymmärryksen esittäminen vajavaisena asettuu tieteellisen arvioinninkin
tasolla tarkastellen hieman erikoiseen valoon. Viranhaussa häntä arvosteli kaksi
teologisen tiedekunnan opettajaa, joilla kummallakaan ei ollut mitään opinnäyttein
tai tutkimuksin osoitettavaa omaa perehtyneisyyttä dogmatiikkaan oppialana eikä
siihen miten Hegel tarkasteli uskontoa. Heidän kritiikkinsä kohteena oli tästä huolimatta joukko ulkomaisiakin dogmatiikan tutkijoita, niitä, jotka olivat tehneet ja
julkaisseet tutkimuksia.
Yleisten tieteellisten ansioiden puutteesta tai huonosta opetustaidosta Laurellia
ei voitu kritisoida, koska häntä pidettiin yleisesti sekä tieteellisesti ansioituneena ja
lahjakkaana. Laurellilla oli myös aiempaa opetuskokemustakin dogmatiikasta; hän
oli pitänyt dogmatiikan luennot syyslukukaudella 1830. Aikalaiskäsityksen mukaan hän oli yksi yliopiston parhaimmista opettajista. Hänen sanottiin olevan nuorison suosima luennoitsija ja hänen esitystapaansa kuvattiin mielenkiintoa herättäväksi.134
Huomionarvoisaa Laurellin saamassa kritiikissä on, että hänen virkaväitöskirjansa torjuneet lausunnonantajat Gadolin ja Frosterus olivat avioliiton kautta sukulaismiehiä. Frosterus oli naimisissa Gadolinin serkun, yliopiston entisen rehtorin,
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teologian professorin ja Porvoon valtiopäivien valtiopäivämiehen Gustaf Gadolinin (1769–1843) tyttären kanssa.135 Nykykriteerein arvioiden Gadolin oli jäävi arvostelemaan Laurellin virkaväitöskirjaa aiemman poleemisen suhteen takia sekä
sen vuoksi, ettei hänellä ollut itsellään samantasoista hyväksyttyä oppineisuuden
osoitusta. Benjamin Frosterus oli puolestaan jäävi sukulaisuussuhteensa vuoksi. Lisäksi se, että hänen velipuolensa Robert oli Gadolin-jupakan yhteydessä vuonna
1832 saanut osakseen ylioppilaiden vihan ja käytännössä erotettu osakuntansa kunniajäsenyydestä, tuskin lisäsi hänen suopeuttaan Laurellia kohtaan. Tilanne ei kuitenkaan ollut tuolloin voimassa olleiden, 1700-luvulta periytyneiden sukulaisjääviyssääntöjen vastainen.136
Kahden kielteisen lausunnon lopputuloksena oli, että vain kolmen jäsenen
muodostama teologinen tiedekunta hylkäsi Laurellin virkaväitöskirjan äänin 2–1.
Sundwall siis äänesti väitöskirjan hyväksyminen puolesta Gadolinin ja Frosteruksen äänestäessä sitä vastaan. Tiedekunnan enemmistön kannan mukaan Laurell ei
väitöskirjassaan oikealla tavalla ymmärtänyt, mitä oli dogmatiikka.
2.6

Salainen ylioppilaskokous Laurellin puolesta

Lauantaiseuran ja sen sympatisoijien parissa Laurellin väitöskirjan hylkääminen
herätti mielenkuohua. Tuon ajan Helsingin yliopistossa teologisen tiedekunnan
enemmistön kanta ei jäänyt huomaamatta myöskään ylioppilailta, vaan herätti suuttumusta. Eräät ylioppilaat tulkitsivat ”näkevänsä viranomaisten torjunnassa jällen
uuden todistuksen viranomaisten nurjuudesta todellisia kykyjä kohtaan”.
Väitöskirjan hylkäämisen tultua ylioppilaiden tietoon järjestettiin 15. marraskuuta yleinen vastalausekokous, johon osallistujia oli kutsuttu sekä suullisesti että
allekirjoittamattomilla kutsukirjeillä. Kyseessä lienee ainutkertainen tapaus, jossa
Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan virantäyttö sai opiskelijat reagoimaan
näin voimakkaasti. Ylioppilaskokous oli järjestetty ilman, että yliopiston virkamiehet tiesivät siitä. Tällainen ylioppilaiden omaehtoinen kokoontuminen oli kiellettyä.
Salainen ylioppilaskokous tuli yliopiston johdon tietoon ylioppilas Nils Gustaf
Spåren valitettua rehtorille, että erään luennon jälkeen neljä ylioppilasta kävi hänen
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kimppuunsa ja yksi heistä pahoinpiteli häntä. Pieksämistapaus taustaselvittelyineen
joutui yliopiston kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi.
Ensin esitettiin, että luvattomasti järjestetyssä ylioppilaskokouksessa oli päätetty tanssiaisprotestista; oli tehty sopimus olla osallistumatta tanssiaisiin, kun
eräältä ylioppilaalta oli evätty pääsy johonkin huvitilaisuuteen. Spåre oli kuitenkin
osallistunut Seurahuoneen tansseihin, ja olisi tästä hyvästä saanut toisilta selkäänsä.
Tarkemmassa tarkastelussa kävi ilmi että kutsulappuja kokoukseen oli jaettu jo ennen kuin muut ylioppilaat saattoivat tietää, että yksi heistä oli saanut porttikiellon
tanssiaisiin. Ylioppilaiden kokous ja tanssiboikotti näyttivätkin olevan eri asioita.
Lisäksi ylioppilas Spårella on asian kannalta kiintoisa sukuyhteys; hänen setänsä
oli naimisissa Jabob Algoth Gadolinin sisaren kanssa.137
Kävikin ilmi, että aiemmin pidetyn kokouksen tarkoituksena oli järjestää mielenosoitus teologista tiedekuntaa vastaan ja ilmaista Laurellille ylioppilaiden tuki.
Protestin kohteena oli erityisesti Gadolin, jonka ylioppilaat ajattelivat olevan pääasiallisesta vastuussa väitöskirjan hylkäämisestä. Spåre on siis saattanut joutua
toisten ahdistelemaksi tansseihin osallistumisensa, mutta myös sukuyhteytensä
vuoksi. On sanottu, että ylioppilaspiireissä Gadolinia pidettiin ahdasmielisenä, kelvottomana opettajana, joka yliopistossa olollaan vain esti häntä lahjakkaampien
uran etenemisen. Ylioppilaskokouksen yhtenä tavoitteena oli ilmeisesti ollut pakottaa Gadolin eroamaan yliopistosta, mutta Thiodolf Rein on arvellut, että ylioppilaista ymmärtäväisimmät luultavasti estivät tämän hankkeen. Tukikokouksen puheenjohtajana toimi ylioppilas Georg August Wallin, myöhempi tunnettu tutkimusmatkailija ja orientalisti.138
Yliopiston kurinpitolautakunta kuulusteli ylioppilaita ja käsitteli tapausta useassa kokouksessaan. Opiskelijat kutsuttiin yksitellen arvovaltaisen raadin kuultaviksi. Kurinpitolautaan kuuluivat yliopiston tuolloinen rehtori Wilhelm Pipping,
kaunopuheisuuden ja runousopin professori J. G. Linsén, tähtitieteen professori
Friedrich Argelander, kreikkalaisen kirjallisuuden professori Axel Gabriel Sjöström sekä Laurellin vastaväittäjänä toiminut teologisen moraalin professori Sundwall.139 Sundwallin asema ja rooli lautakunnassa ovat mielenkiintoisia, sillä käsiteltävänähän oli protesti Sundwallin tieteellisen asiantuntemuksen syrjäyttänyttä

137

Kotivuori 2005j. Kotivuori 2005k.
Snellman Samlade arbeten I, 766. Aspelin 1900, 129–132. Rein (1904) 1981, 94–95. Havu 1945,
107.
139
HYKA, KeA, Kurinpitolautakunnan ptk 27.11.1834, § 1; 5.12.1834, § 1; 8.12.1834, § 1; 9.12.1834,
§ 1.
138

67

teologista tiedekuntaa vastaan, kun tiedekunta oli hylännyt hänen jo hyväksymänsä
väitöskirjan.
Kurinpitolautakunnan selvitysten mukaan protestin eräänlainen alullepanija oli
ollut FM Lars Ahlstubbe. Tämä Lauantaiseuran jäsen oli Laurellin väitöskirjan hylkäyksestä suuttuneena esittänyt uhkauksia ja ajatuksen ”ylioppilaskunnan” kokoonkutsumisesta tapahtuneen vuoksi. Itse kokouskutsuun hänellä ei todettu olevan osallisuutta. Kurinpitolautakunnan kuultavana ollessaan Ahlstubbe kertoi ymmärtävänsä, ettei hän ollut tuomiovaltaa väitöskirjan arviointiasiassa. Hän sanoi
ilmaisseensa ajatuksensa vain ”mielenkuohussa” ja moraalisesti närkästyneenä teologisen tiedekunnan toiminnasta.140
Kurinpitolautakunnassa professori Sundwall antoi asiasta ensimmäisenä lausuntonsa, jota muut lautakunnan jäsenet sittemmin kannattivat. Pöytäkirjojen mukaan hän ei asian käsittelyn aikana viitannut sanallakaan itse Laurellin väitöskirjaan; käsiteltävänä oli vain ylioppilaiden käyttäytyminen. Hänen mielestään opiskelijat olivat selkeästi rikkoneet yliopiston sääntöjä, sillä opiskelijoiden kokoontuminen edellytti osakunnan inspehtorin, joka aina oli joku professorikunnan jäsen,
lupaa.141
Opiskelijoita rangaistiin Sundwallin ehdotuksen mukaisesti. Kurinpitolautakunnan käsittelyn lopputuloksena oli, että seitsemän ylioppilasta, yhtä poikkeusta
lukuun ottamatta Pohjalaisosakunnan jäseniä, erotettiin yliopistosta puoleksi vuodeksi. Erotetuista jälkipolville tunnetuimpia ovat tuleva tutkimusmatkailija ja
orientalisti G. A. Wallin, myöhempi maailman ensimmäinen suomen kielen professori M. A. Castrén, tuleva lääketieteen professori Erik Alexander Ingman sekä runoilijalupaus, myöhempi pietistipappi ja Suomen ensimmäinen kasvatusopin professori Lars Stenbäck. Ylioppilaskokouksen kokoonkutsujana pidettiin Wallinia,
jota lautakunta arvioi ”imarrelleen” rooli toisten ylioppilaiden johtajana. Snellmanin kuvauksen mukaan protestoivat opiskelijat asettautuivat puolustamaan Laurellia, pidettyä opettajaa, jonka katsottiin joutuneen syrjityksi liberaalien teologisten
mielipiteidensä vuoksi. Protestiyrityksen lopputuloksena oli konsistorin ilmoitus,
että ylioppilaiden julkisiin kokouksiin oli vastedes hankittava asianomainen lupa.
Laurellin lauantaiseuralainen toveri maisteri Lars Ahlstubbe, joka sittemmin valmistui lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi, sai varoituksen, kun hänen todettiin lausuneen tovereilleen teologista tiedekuntaa vastaan esitettyjä uhkauksia. Ylioppilai-
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den tuki Laurellin professuurille tuli teologisen opiskelijajoukon ulkopuolelta. Yksikään protestihankkeen alullepanijoista ja sittemmin rangaistuista ei tapahtumaaikaan ollut teologian opiskelija.142 Näin ollen heillä ei ilmeisesti ollut omakohtaista kokemusta Gadolinin heikoksi kuvatusta opettajantoimesta.
Tapahtuma kuvaa tuon ajan ylioppilaiden kiihkeyttä, ehdottomuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä toimintaa tilanteessa, jossa tällaiselle toiminnalle ei virallisesti
ollut sijaa yliopistossa. Se, että kokous oli alun perin tarkoitettu salaiseksi eikä julkiseksi demonstraatioksi kertoo, että ylioppilaat ymmärsivät aikansa akateemisen
ja ehkä muunkin vapauden rajat. Vapaata kokoontumisoikeutta ei ollut. Se, että
maisteri Ahlstubbe sai varoituksen teologisen tiedekunnan arvostelustaan, kun sen
katsottiin kiihottaneen muita opiskelijoita protestiin, kertoo myös ilmaisuvapauden
rajoista 1830-luvulla. Gadolinin eroa yliopistosta toivoneet ylioppilaat erotettiinkin
itse määräajaksi yliopistosta. Tapaus näine jälkiseuraamuksineen tuskin lisäsi ylioppilasaktivistien arvonantoa tuolloista teologista tiedekuntaa kohtaan.
Salaiseksi tarkoitettu ylioppilaskokous kertoo myös kuinka intensiivisesti ylioppilaat, tässä tapauksessa pohjalaiset, pienessä Aleksanterin yliopistossa Helsingissä seurasivat virantäyttöjä, joihin vaikuttamiseen heillä ei kuitenkaan tuolloin
ollut tosiasiallisia keinoja. Osa 1800-luvun alkuvuosikymmenten ylioppilasaktivismista olikin voimakkaasti henkilöitynyttä, sorretuiksi sankareiksi miellettyjen tutkijoiden puolustamista, kuten tiedämme esimerkiksi Runebergin ja opiskelijoiden
voimakkaimmin sympatisoiman Snellmanin vaiheista yliopistossa. Laurell näyttää
olleen yksi näistä ”sorretuista sankareista”, yliopistomiehistä, joita tietyt ylioppilaat arvostivat ja omaehtoisesti tukivat.
Helsingin tapahtumat tunnettiin Suomessa laajemmaltikin. Ainakin nuori
Zacharias Topelius kuuli ylioppilaiden Gadolin-arvostelusta oleskellessaan Oulussa tammikuussa 1835. Päiväkirjassaan hän kertoo, että asiaa oli kommentoinut
J. A. Gadolinin serkku, Oulun triviaalikoulun konrehtori Gustaf Vilhelm af Gadolin.
Hän oli pitänyt ylioppilaiden käytöstä varomattomana ja esittänyt, että ylioppilailla
tuskin oli pätevyyttä arvostella J. A. Gadolinin tieteellistä kompetenssia.143
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2.7

Väitöskirjan hylkäämisen monet motiivit teologisessa
tiedekunnassa

Eino Murtorinteen mukaan Laurellin virkaväitöskirja herätti hegeliläisen perusnäkemyksensä vuoksi varsin voimakkaita reaktioita teologisessa tiedekunnassa
vuonna 1834.144 Opinnäytteen hylkäämiseen liittyi rationalismin torjunnan ja supranaturalismin puolustamisyrityksen lisäksi niin monia tieteenharjoituksen ulkoisia
ja ulkopuolisia tekijöitä, että ei ole perusteltua esittää kyseisen hylkäämisen syyksi
vain Laurellin tai hänen väitöskirjansa ”hegeliläisyyttä”. Merkittävää osaa väitöskirjan hylkäämisessä näyttelivät henkilökohtaiset tekijät sekä ymmärryserot siinä,
mitä oli teologinen dogmatiikan tutkimus; oliko se perimmiltään uskonnonharjoitusta vai tieteellistä tutkimusta.
Kyse oli myös teologian uudenaikaistumisesta siinä mielessä, että tutkimuksen
ja tieteellisen asiantuntemuksen merkityksen korostuessa sukuverkosto viransaannin edellytyksenä ja varmistajana puolestaan menetti merkitystään. Teologiassakin
alkoi suomalaista yhteiskuntaa syvällisesti muuttanut prosessi, jossa syntymäsäädyn merkitys väheni ja opillisten meriittien merkitys korostui. Tästä kehityskulusta
kärsi erityisesti Jakob Algot Gadolin. Teologiset virat eivät enää olleetkaan sukuläänityksiä, vaan edellyttivät jollain tavoin ansiokkaaksi arveltua tieteellistä toimintaa.
Laurellin virkaväitöskirjan hylkääminen ei ollut vakavassa mielessä tehty yritys puolustaa teologian ”itsenäisyyttä” tai torjua hegeliläisyyttä ellei sitten itsenäisyydeksi tulkita (minkä tahansa) tieteellisen tai filosofisen lähestymistavan torjumista. Tutkimuksen hylkäämiselle on nähtävissä kaksi toisiinsa nivoutuvaa perustetta. Yrityksenä oli estää Laurellin pääsy professoriksi samalla tavoin kuin hän oli
estänyt Gadolinin saamasta professuuria, kun tämän laatima väitöskirja hylättiin.
Ainoa keino, joka tähän näytti avautuvan, oli leimata Laurellin uudentyyppinen
tarkastelu teologiaan sopimattomaksi filosofoinniksi. Olenkin tässä kohdin Gadolinin roolista eri mieltä kuin Veli-Matti Autio, jonka tulkinnan mukaan Gadolin olisi
kyseisessä virantäytössä käyttäytynyt korrektisti Laurellia kohtaan.145
Eino Murtorinne on esittänyt, että Gadolinin ja Frosteruksen kritiikki suuntautui uskon ja tiedon synteesille rakentuvaa kristinuskon tulkintaa vastaan ja kumpusi
arvostelijoiden omista supranaturalistisista lähtökohdista.146 Juuri tästäkin oli ky-
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symys. Kritiikin ydin on yksinkertaisesti muotoiltavissa: yliopistollisessa teologianharjoituksessa ei tarvittu tiedettä. Virantäytössä kaksi erilaista näkökulmaa, sekä
henkilön että tieteellisen, kriitikoille uuden tarkastelutavan torjunta, liittyivät toisiinsa. Sukulaismiehet Gadolin ja Frosterus pitivät oikeana dogmatiikkana ”vanhaa”
tarkastelutapaa, joka ajatteli lähteenään olevan ”kirjoitukset” kuten Raamatun.
Kyse ei ollut pelkästä kaunasta tai kostosta tai erottautumisesta dogmatiikan
tarkastelun kansainvälisistä trendeistä. Kyseessä oli kritiikin esittäjien omasta näkökulmasta supranaturalismin ja oikean uskonnon puolustus. Tapahtumassa voi
nähdä myös Laurellin kriitikoiden oman aseman puolustamisyrityksen siinä mielessä, että jos yliopistoteologiassa ei edellytetä tai tarvita tieteellistä tutkimusta, he
olivat asemansa perusteella alansa asiantuntijoita, vaikkeivät itse tehneet tieteellistä
tutkimusta. Laurellin teologiset kriitikot, tässä tapauksessa selväsanaisimmin Benjamin Frosterus, tulkitsivat asiaa niin, että väitöskirjan tarkastelun kautta uskonto
muuttui intellektuaaliseksi tietämiseksi. Rajankäyntinä tämä kommentointi on toisaalta lähes uskomatonta ja toisaalta merkittävää: uskonnon yliopistollisen tutkimuksen tuli olla uskonnollista, ei tieteellistä toimintaa. Laurellin näkökulmasta
kyse oli intellektuaalisesta tietämisestä teologia-nimisessä yliopistollisessa oppiaineessa. Frosteruksen näkökulmasta uskonnon intellektuaalisesta tietämisestä näytti
seuraavan, että intellektuaalisesti viisaammat näyttivät tajuavan uskonnonkin paremmin kuin ne, joiden lahjat tällä alueella olivat vähäisemmät.147
Tämä näkökohta on 1800-luvun suomalaisen teologianhistorian vaiheiden ymmärtämisen kannalta aivan keskeinen. Teologisen tiedekunnan opettajien enemmistö, siis he kaksi, oli sitä mieltä, että yliopistoteologia ei saanut olla intellektuaalista tietämistä. Yliopistossa oppialansa edustajat siis puolustivat näkemystä,
ettei heidän oppialansa ei ollut tiedettä, intellektuaalista tietämistä, vaan jotain aivan omalakistansa toimintaa. Näkemys oli mahdollinen kun uskonto ja sen tutkimus ”erottamatta ja jakamatta” sekoitettiin toisiinsa. Yliopistoteologia oli uskontoa,
ei tiedettä.
Tämä uskonnon ja akateemisen teologian identifioiminen selittää myös mitä
virhepäätelmiä siitä johdettiin ja miksi. Kun yliopistoteologia tulkittiin 1830-luvun
suomalaiseksi uskonnonharjoitukseksi, oli jo lähtökohdallisesti selvää, että uutta
teologista tietoa tai muita tietävämpiä ja täten pätevämpiä teologian edustajia, kotimaisia tai ulkomaisia tieteenharjoittajia, ei voinut olla olemassa. Jos olisi, se tarkoittaisi, että oikea uskonnollinen usko, millaista siis yliopistoteologiankin kuviteltiin olevan, ei olisikaan kaikkien saavutettavissa, mikä ajatus olisi ollut Laurellin
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kriitikkojen mielestä uskonnollisesti kestämätöntä. Jos teologia, joka siis ymmärrettiin uskonnolliseksi uskoksi, olisi puolestaan jotain historiakulussa muuttuvaa,
täydellistyvää tai edes edistyvää tiedettä, jouduttaisiin ajattelemaan, että menneiden aikojen kristityt, vaikkapa apostolit kuten Paavali, olivat tieteellisessä mielessä
tuolloisia nykyihmisiä tietämättömimpiä. Näinhän luonnollisesti oli, mutta ei Laurellin kriitikoiden mielestä.
Tieteen ja uskon sekoittamisen vuoksi Frosterus esitti Paavalin olleen Hegeliä
perehtyneempi teologian kysymyksiin. Kysehän on varsinaisesta anakronismista;
yhtä ja toista oli tapahtunut sitten juutalais-hellenistisen Paavalin Apostolien teoissa 1800 vuotta aiemmin tapahtuneeksi kuvatun kristityksi kääntymyksen jälkeen.
Laurellin kriitikkojen erikoista historiakäsitystä – Lille aloitti teologisen tiedekunnan historian opetuksen vasta vuonna 1840 – kuvaa, että eihän tieteellisesti auktoriteetiksi vedetty apostoli Paavali voinut tuntea edes Raamattua, jota Laurell-kriitikot kuitenkin vaativat teologian yliopisto-opetuksen perustaksi. Raamatun kaanonia ei apostoli Paavalin aikana ollut määritelty.
Uskonnon ”demokraattisuusperiaate” oletti, että täydellinen, oikea usko oli
lähtökohtaisesti joka yksilön ulottuvilla. Koko argumentointi perustui vakaumukseen, jonka mukaan uskontoa ei voi tutkia tieteellisesti ja järjen keinoin. Uskonnollisesti määräytyneen rajalinjan merkittävyyttä kuvaa, että tätä samaa argumenttia
uskonnollisen tiedon demokraattisuudesta – jokainen voi ymmärtää kristinuskon
yhtä hyvin historiallisesta kontekstista, koulutus- ja sivistystasosta riippumatta –
käytettiin suomalaisessa teologiassa myöhemminkin hegeliläisyyden vasta-argumenttina. Se oli yhä keskeinen osa Laurellin seuraajan professori A. F. Granfeltin
ajattelua ja ulotti siten vaikutustaan pitkälle 1800-luvulle. Tematiikka ei siis ollut
Granfeltin luoma tai kehittelemä, vaan perua teologien aiemmasta rajankäynnistä
hegeliläisyyden kanssa.148
Ajatus, että filosofia tai mikä muu tieteenala tahansa voisi antaa välineitä ymmärtää uskontoa aiempaa paremmin, oli uskon demokraattisuus -kritiikin näkökulmasta kestämätön. Näin oli silloin kun jonkin tietyn auktoriteetin ajateltiin jo lopullisesti määritelleen mistä uskonnossa on kysymys. Suomalaisessa tilanteessa
tämä tulkinta liittyi kategoriavirheen – uskonto, uskonnonharjoitus ja sen tieteellinen tarkastelu tulkittiin samaksi asiaksi – ohella aikakauden teologian ”historiattomuuteen”. Historiallista teologista koulutusta ei Helsingin yliopistossa ollut tarjolla
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ennen kuin vasta 1840-luvulla. Täten on syytä olettaa, että uskonnollisten näkemysten, opin ja oppientulkinnan historiallisia muutoksia ei tunnettu kovinkaan hyvin. Uskonkysymysten tiedollinen tulkinta ja niissä ilmenevät erot eivät myöskään
luterilaisessa Suomessa olleet ajankohtaisia tai tunnustettuja samalla tavoin kuin
maissa, joissa kristillisiä uskontulkintoja ja kirkkokuntia tai uskontoja ylipäätään
oli useita.
Nykykielelle käännettynä Frosteruksen kritiikki tarkoitti, että Laurellin tieteellinen opinnäyte ei olisi saanut järjen keinoin ja aikansa filosofian kielellä tarkastella
dogmatiikkaa. Jos järjen keinoin ja tuon ajan metodeilla ei voinut tutkia kristillistä
dogmatiikkaa, miten sitä voisi tieteellisesti tutkia?
Tässä nimenomaisessa kohdassa on kyse suomalaisen teologian modernisaatioprosessin yhdestä osa-alueesta. Kysymys kuului: oliko teologia osa yliopistollista, muidenkin humanististen oppialojen metodiset vaatimukset täyttävää, inhimillisen järjen käyttöön perustuvaa tieteellistä toimintaa vai omalakinen teologinen
oppialansa. Teologisen tiedekunnan kasvattien vastaus oli jälkimmäinen. Filosofinen tarkastelu ei heidän mukaansa soveltunut teologiseen tutkimukseen. Uskonto
ei voinut olla tutkimuskohde, jota tarkasteltiin aikansa tieteen menetelmin. Laurellin kriitikkojen kannanotto merkitsi erottumista muusta yliopistoyhteisöstä – tässä
tapauksessa yliopiston professorikunnan enemmistöstä – , joka näki ja toivoi teologisen dogmatiikan tutkimuksen ja opetuksen olevan jotain muuta, kuten seuraavassa luvussa käy ilmi.
2.8

Virantäytön käsittely Helsingin yliopiston konsistorissa

Aleksanterin yliopistossa Helsingissä tietyt akateemiset virantäytöt saattoivat muodostua merkittäviksi tieteellisiksi linjavalinnoiksi, joilla oli ja on ollut laajempaa
kuin vain aikansa pieneen suomalaiseen tiedeyhteisöön tai akateemiseen henkilöhistoriaan liittyvää merkitystä. Laurellin vuonna 1834 hakeman dogmatiikan professuurin täyttö oli yksi tällainen tieteellinen linjavalinta.
1800-luvun alkupuolella suomalaisia tieteellisiä aikakauskirjoja ei ollut, tiedekongresseja tai symposiumeja ei järjestetty eikä tiedekysymyksistä käyty niin sanottua julkista keskustelua. Monet teologisen tieteenalan tuolloiset edustajat eivät
myöskään julkaisseet virkoihin vaadittavien opinnäytteiden lisäksi juurikaan mitään. Miten siis tutkia heidän tiedekäsitystään tai heidän näkemyksiään teologiasta?
Laaditut opinnäytteet, väitöskirjat ja virkaväitöskirjat, tarjoavat tähän luonnollisesti yhden lähdekokonaisuuden. Monet väitöskirjat ovat kuitenkin hyvin suppeita, jopa alle 15 sivua, joten kovin laajoja analyyseja ei niiden perusteella voida
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tehdä. On selvää, että näin suppeat suomalaiset opinnäytteet antavat melko vaatimattoman kuvan aikakautensa suomalaisen teologiantutkimuksen tasosta ja tutkimusintensiteetistä suhteessa alan tutkimustoimintaan esimerkiksi Saksassa. Arviointeja tehdessä on kuitenkin syytä muistaa, että nykynäkökulmasta vaatimattomat
väitöskirjat ja virkaväitöskirjat eivät ole aikansa teologisen oppineisuuden koko
kuva.
Väitöskirjoja harvemmin laadittiin ns. tieteellisestä mielenkiinnosta tai siksi,
että niillä haluttiin osallistua kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun. Teologisessa tiedekunnassa ne yleensä olivat välineitä, joiden tarkoituksena oli pätevöittää
hakija yliopiston virkaan eivätkä ne olleet tieteellisiä kysymyksiä tarkastelevia kansainvälisen tason monografioita. Tässä tilanteessa suomalaista teologianharjoitusta
tarkastelevan aate- ja oppihistorian näkökulmasta mielenkiintoisiksi lähdekokonaisuuksiksi nousevatkin annetusta opetuksesta kertovat muistiinpanot sekä yliopiston
konsistorin kokoukset. Suomen tiedeyhteisö oli suurin piirtein koolla silloin kun
Aleksanterin yliopiston konsistori piti istuntojaan.
Konsistorin kokouksissa istuivat Suomen akateemisen maailman asiantuntijat
ja vallankäyttäjät, ne, jotka autonomian ajan käytäntöjen asettamissa rajoissa – käytännössähän professorithan nimitti virkoihinsa Venäjän keisari – päättivät ketkä tieteenharjoittajat tulivat yliopiston opettajiksi ja sittemmin viranhaltijoina myös
osaksi suomalaista yliopistollista tieteenhistoriaa. Täten sekä konsistorin jäsenet
että myös imperiumin nimityspolitiikka vaikuttivat siihen millaista opetusta yliopistossa opiskeleva tuleva akateeminen sivistyneistömme tulisi saamaan. Konsistori oli foorumi, jossa tiedekeskusteluja käytiin, yleensä juuri virantäyttöjen yhteydessä. Sen pöytäkirjat ovat korvaamattomia lähteitä tutkittaessa aikakauden oppineisuuden, myös teologisen oppineisuuden, tieteellisten linjanvetojen, oppisuuntien ja akateemisen vallankäytön suomalaisia vaiheita.
2.8.1 Yliopiston konsistori teologian uudistumisen ajajana
Virkaväitösasia tuli yliopiston konsistorin ratkaistavaksi joulukuussa 1834. Antti J.
Pietilä (1878–1932) toimi Helsingin yliopiston dogmatiikan professorina vuosina
1919–1932.149 Hän on kommentoinut konsistorin mielipiteenvaihtoa seuraavasti:
149
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Näkee, kuinka kipeästi oli tunnettu uskon ja tiedon välinen ristiriita, samoin
kuin sekin, kuinka vahvasti uskottiin spekulatiivisen filosofian kykenevän sen
poistamaan. Mutta oikeinpa mieli käy apeaksi, kun ajattelee, kuinka monet
ihanteelliset, rehellisesti tarkoittavat vakaumuksen miehet olivat surkeassa
erehdyksessä, jonka jo jotenkin läheinen aika oli armotta paljastava.150
Laurellin virkaväitöskirja oli teologisessa tiedekunnassa hylätty. Voidaan pitää erittäin poikkeuksellisena, että tässä tilanteessa yliopiston konsistorissa väitöskirjalle
ja Laurellin professuurille löytyi laaja joukko puolustajia. Käytännössähän tämä
tarkoitti teologisen tiedekunnan, tässä tapauksessa kirkkohistorian professori Frosteruksen ja apulainen Gadolinin, asiantuntemuksen kyseenalaistamista ja itse asiassa sivuuttamista. Tiedekunnan ratkaisun perusteella olisi ollut luonnollista, että
Laurellin virkaväitöskirja olisi konsistorissakin hylätty. Professorinimityksellä oli
myös yliopiston tuolloisen konsistorin ulkopuolinen, arvovaltainen vastustaja: arkkipiispa E. G. Melartin. Täytettävänä ollut dogmatiikan virka oli juuri se, josta hän
oli siirtynyt arkkipiispaksi.151
Yliopiston professoreista koostuva konsistori näki kuitenkin inhimillisen järjen
ja ylipäätään intellektuaalisen tarkastelun roolin teologisessa tutkimuksessa toisin
kuin teologisen tiedekunnan enemmistö. ”Hegeliläisyys” ei ollut heille teologinen
viholliskuva kuten Laurellin teologisille aikalaisvastustajille tai virantäytön myöhemmille teologisille kommentoijille, vaan päinvastoin mahdollisuus. Teologian
alan tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että konsistorinkin virantäyttökeskusteluissa
keskeistä oli ideologia, hegeliläisyys ja sen edistäminen. Antti J. Pietilän mielestä
Laurellin ystävät yliopiston konsistorissa ”taistelivat valmistaakseen hänelle hegeliläisenä sijaa teoloogisessa tiedekunnassa”. Murtorinteen mukaan hegeliläisen filosofian suuri arvostus yliopistossa aiheutti sen, ettei konsistori hyväksynyt väitöskirjan hylkäämistä.152
Virantäyttöasiakirjojen mukaan tilanne oli kuitenkin monivivahteisempi. Kyse
ei ollut vain yksittäisestä virantäytöstä. Yliopiston konsistori ei ollut filosofinen
hartauskokous, jossa olisi erityisesti tunnustauduttu Hegel-uskoon. Professorikunnan konsistorissa käymä keskustelu kuvaa tuon ajan suomalaisten yliopistomiesten
suhtautumista uskontoon ja sen tieteelliseen tutkimukseen, teologiaan. Se on myös
yksi esimerkki siitä, mitä yhteiskunnan modernisaatiota edeltäneestä aikakaudesta
kirjallisuus ja filosofia vuonna 1900, suoritti teologisen erotutkinnon 1903 ja kandidaattitutkinnon 1905.
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käytetty termi ´yhtenäiskulttuuri´– uskonto, kirkko ja teologia kulttuurin itsestään
selvinä ja itseoikeutettuina osa-aloina – sisällöllisesti merkitsi. Yhtenäiskulttuurista
puhuttaessa ´kulttuuri´ on tärkeää ymmärtää käsitehistoriallisesti, sellaisena miten
sen 1800-luvun alkupuolella ymmärrettiin. Kulttuuri tarkoitti korkeakulttuuria, johon tiede eri oppialoineen kuului sen yhtenä itseoikeutettuna osa-alueena. Yhteiskuntaelämän eriytymättömyyttä on kuvannut Irma Sulkunen todetessaan kuinka
kulttuuri, politiikka ja tiede (myös uskonto) muodostivat kokonaisuuden, jonka
osien eritteleminen toisistaan oli käsitteellisesti mahdotonta. Tilanteen muuttumista
1840-luvulta alkaen ja yritystä yhtenäiskulttuurin ylläpitoon kuvastaa esimerkiksi
kirkoissa luettu vuoden 1841 rukouspäiväjulistus, jossa aiemmin itsestään selvää
tieteen ja uskon liittoa nähtiin tarpeelliseksi asettua puolustamaan.153
Ensimmäisen puheenvuoron asiasta käytti konsistorin kokouksessa historian
professori Gabriel Rein. Hän oli aikansa monipuolinen vaikuttaja ja toimi muun
muassa yliopiston rehtorina vuosina 1848–1858.154 Rein oli Laurellin opiskelijatoveri Turun ajoilta ja Lauantaiseuran jäsen. Hän aloitti puheenvuoronsa viittaamalla monien mitä huomattavimpien filosofien ja teologien pyrkimyksiin luoda yhteyttä uskon ja tiedon välille. On ilmeistä, että hän viittasi huomautuksellaan tämänsuuntaisiin ulkomaisiin pyrkimyksiin ja ulkomaisiin tutkijoihin; Suomessa uskon ja tiedon välistä yhteyttä luovia filosofeja ja teologeja kun ei ollut. Reinin mukaan mukaansa pohjaton kuilu oli kauan aikaa jo erottanut näitä ajattelun muotoja,
uskoa ja tietoa, ”ajattelevan ihmisen tyydytyksen peruspylväitä”, toisistaan.
Filosofian yhdistäminen uskonnon tarkasteluun oli Reinin mielestä ansiokasta.
Filosofian ymmärtäminen uskonnon kriitikoksi oli puolestaan yhteiskunnallisesti
vaarallista. Rein kuvasi kantaansa ylhäältä alaspäin tihkuvan vaikutusmallin kautta.
Hän kuvasi kuinka filosofi luuli skeptisismillään osoittavansa uskon oppien pätemättömyyden. Oppineiden kammioista nämä kristinuskolle kriittiset ”sofistiset ajatukset” löysivät tiensä kansan pariin, missä ne otettiin ahnaasti vastaan ja uhkasivat
hävittää kaiken uskonnon. Reinin mukaan kuitenkin ajattelun ja uskon erottamisen
turmiollisuus oli kirjoitettu ihmiskunnan historiaan verellä.155
Hän esittikin, että ”meidän aikamme” tehtävä oli poistaa tämä hajaannus ikiajoiksi: sovittaa filosofia ja uskonto, ei niin, että filosofia olisi uskonnon sokea,
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vaan tietoon ja vakaumukseen perustava palvelijatar. Se, että Laurell väitöskirjallaan oli osaltaan osallistunut tähän yritykseen ajan suuren kysymyksen ratkaisemiseksi, oli Reinin mielestä paitsi luonnollista myös erittäin kiitettävää. Rein siis
tulkitsi Laurellin pyrkineen omassa väitöskirjassaan seuraamaan arvostamaansa ulkomaisen tutkimustoiminnan sekä ulkomaisten filosofien ja teologien esikuvaa.156
Reinin mukaan viranhakija oli jo julkaisemillaan teoksilla osoittanut kuuluvansa Suomen eturivin ajattelijoihin ja oli sellaiseksi yleisesti tunnettu. Hakija oli
hänen mielestään erittäin sopiva dogmatiikan professoriksi aikana, jolloin dogmatiikkaa oltiin yhä yleisemmin alettu käsitellä filosofisesti. Tämäkin huomautus viittasi kansainväliseen tutkimustilanteeseen ja dogmatiikan tutkimuksen uusiin ulkomaisiin trendeihin. Rein kuitenkin totesi, että hän ei voinut ehdottaa Laurellia virkaa, koska teologinen tiedekunta oli antanut virkaväitöskirjasta hylkäävän lausunnon.157
Toinen viranhakijan lauantaiseuralainen toveri, oikeustieteilijä Johan Jakob
Nordström, ei hänkään ehdottanut Laurellia virkaan. Sen sijaan hän kommentoi
erittäin myönteisesti tämän perusteellisia filosofisia opintoja, hänen lähestymistapansa syvällisyyttä sekä kykyä selkeästi ratkaista ja ymmärrettävästi käsitellä inhimillisen tiedon vaikeimpiakin kysymyksiä.158
Lääketieteen professori Immanuel Ilmonia ei ole pidetty erityisenä teologian
tuntijana tai vakavahenkisenä tiedemiehenä. Hänestä on jälkipolville välittynyt
kuva sangviinikosta ja idealistista, joka oli luonteeltaan enemmän taiteilija kuin
tiedemies. Topeliuksen mukaan hän osasi muun muassa näytellä hiuksia nostavalla
tavalla mielipuolta ja pitää suurenmoisia puheita muka venäjän kielellä, jota hän
kuitenkin osasi vain parikymmentä sanaa. Hän oli kuitenkin, ilmeisesti ainoana
suomalaisista tiedemiehistä, itse tavannut Hegelin Saksan-matkallaan 1829 ja informoinut tätä hänen filosofiastaan annetusta opetuksesta Suomessa.159
Ilmoni oli yksi niistä konsistorin jäsenistä, joka kokonaan hylkäsivät teologisen tiedekunnan enemmistölausunnon; hän ei antanut sille minkäänlaista arvoa.
Laajassa äänestyslausunnossaan professori Ilmoni sitä vastoin kehui Laurellia ja
antoi hänelle tunnustusta. Tämä oli tehnyt itsensä tunnetuksi poikkeuksellisen etevänä opettajana. Sellaista henkistä kapasiteettia kuin viranhakijalla oli, oli hänen
mukaansa harvassa, varsinkin Suomessa. Ilmoni esittikin Laurellia dogmatiikan
professorin virkaan. Hakija ei hänen mielestään ollut ainoastaan täydellisen pätevä
156
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hakemaansa tehtävään, vaan hänen tulonsa teologiseen tiedekuntaan olisi voitto
koko yliopistolle.
Virkaväitöskirjan näkökulmaa – pyrkimystä tarkastella spekulatiivisesti kristinuskon kehitystä – Ilmoni piti hyvänä. Spekulatiivista tutkimussuuntaa edustava
vastaväittäjä oli arvioinut väitöskirjaa yksinomaan myönteisesti eikä Ilmoni katsonut voivansa poiketa hänen arviostaan. Hänen mielestään lähestymistavalla oli teologisessa dogmatiikassa perustavanlaatuinen merkitys. Näin myös Ilmoni asettui
kannattamaan tätä dogmatiikan tutkimustapaa sekä sen introdusoimista Suomeen
ja papiston koulutukseen. Itse virkaväitöskirja täytti hänen mielestään statuuttien
vaatimukset ollessaan tarkoitustaan täysin vastaava opinnäyte haettavan viran
alaan liittyvästä teemasta.160
Professori Sundwall, joka jo teologisessa tiedekunnassa oli antanut virkaväitöskirjasta kiittävän arvion, osallistui myös konsistorin keskusteluun. Äänestyslausunnossaan hän toisti kiittävän kantansa ja esitti hakijaa virkaan. Käsittelyyn liittyneistä säädösten tulkinnan ongelmista puolestaan kertoo yleisen lainopin professori
Wilhelm Gabriel Laguksen käyttämä puheenvuoro. Hänen mielestään Sundwall
Laurellia puolustaessaan rikkoi yliopiston sääntöjä. Kun asiasta oli tiedekunnan
kanta, Sundwallin ei konsistorissa olisi pitänyt poiketa siitä. Oikeustieteen professorin tulkinnan mukaan vastaväittäjän olisi siis pitänyt teologisen tiedekunnan 2–1
äänestyslausunnon vuoksi muuttaa oma väitöskirjan hyväksynyt kantansa. Hän
olisi pitänyt liittyä väitöskirjan kollegiaaliseen hylkäämiseen, jonka oli toteuttanut
kaksi dogmatiikan oppialaan itse perehtymätöntä teologia. Käytännössähän tämä
tarkoitti, että Sundwallin olisi pitänyt myöntää erehtyneensä pitäessään kelvottomaksi äänestettyä väitöskirjaa ansiokkaana.161
Lagus, sittemmin yliopiston vararehtori ja vuosien 1845–1848 rehtori, edusti
muiden Laurellin torjumista yrittäneiden kanssa vanhaa professorikuntaa. Hän liittyi monin tavoin yhteiskunnan tuolloiseen kirkollis-yliopistolliseen eliittiin. Tämä
Iisalmen kirkkoherran poika oli avioliiton kautta sidoksissa Tengströmien sukuun;
hänen vaimonsa Hedvig Maria af Tengström oli Turun piispan Jakob Tengström
tytär. Laguksella oli ollut myös sukukontakti teologiseen tiedekuntaan: hän oli teologisen moraalin professorinvirassa ennen Sundwallia toimineen kantilaiseksi kutsutun A. J. Laguksen (k. 1831) veli. Laguksen huomautuksen takana saattoi olla
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tyytymättömyys uutta spekulatiivista suuntausta edustaneen Sundwallin tulosta
kantilaisuutta edustaneen veljen vanhaan virkaan.162
Virantäyttöä kommentoinut Antti J. Pietilä ei lainkaan ymmärtänyt mistä konsistorin keskustelussa oli kyse. Hän totesi Sundwallin lausunnosta, että ”tämä lausunto on teoloogin antamana kylläkin merkillinen” sekä ”näkee selvästi, kuinka
ihastunut hän [Sundwall] on idealistisen filosofian saavutuksiin”. Mitään erityisen
merkillistä lausunnossa ei ollut muuta kuin se, että professori Sundwall oli ilmeisesti erittäin turhautunut Laurellin virkaväitöskirjan kohteluun. ”Ainoastaan se,
joka ei välitä kristinuskon olemuksesta eikä ihmisen pyhimmistä harrastuksista voi
pitää esimerkiksi Hegelin, Göschelin, Marheinecken ja Schleiermacherin tutkimuksia teologisesti merkityksettöminä ilmiöinä, joiden voisi antaa häipyä mielestä
yhtä helposti kuin jäniksen käpälällä pyyhkäisee taululta liidun jäljet”, aloitti Sundwall lausuntonsa konsistorissa.163
Konsistori ei Sundwallin mukaan ollut oikea paikka puolustaa edellä mainittujen tutkijoiden näkemyksiä filosofian ja teologian identtisyydestä, varsinkin kun
näiden näkemysten ymmärtäminen edellytti heidän tutkimustensa perusteellista
tutkimista. ”Kuitenkaan en voi jättää mainitsematta, että on selkeitä perusteita esittää, että dogmatiikan tavanomaisesta, perinteisestä tarkastelusta on kristinuskon
perusoppien henki lähes kokonaan hävinnyt.” Sundwallin mukaan perinteinen dogmaattinen käsittelytapa merkitsi sitä, että siteerattiin muutamia raamatunkohtia ja
sitten pintapuolisesti, yhtä vähän järkeä kuin tunnetta tyydyttävästi, esitettiin dogmien historiaa.164
Sille joka tyytyy tuollaiseen teologiseen tieteeseen, jossa kyllä on se hyvä puoli,
että se on mukavaa, hänelle athanasiolaisuus ja areiolaisuus ovat yhtä yhdentekeviä samoin kuin kristinuskon lankeaminen pakanuuteen ja sabelliolaisuuteen tai kristinuskon lankeaminen juutalaisuuden abstraktiin monoteismiin - - .
Ja kuinka voidaan pahan luontoa perusteellisesti tuntematta ja ymmärtämättä
jumalallisen oikeudenmukaisuuden ja armon identtisyyttä käsittää Kristuksen
kärsimistä ja kuolemaa?
Sundwallin mielestä oli merkillistä, vaikkei suinkaan harvinaista, että vain tämä
dogmatiikan perinteinen käsittelytapa leimattiin järkeväksi ja yleispäteväksi. Mer-
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killistä niin ikään oli, että vakava tutkimus, joka pyrki puolueellisten ja subjektiivisten mielipiteiden poistamiseen sekä kristinuskon yleispätevän sisällön esittämiseen, ei perinteisen teologian näkökulmasta ollut järkevää eikä yleispätevää. Hänen
mielestään kristinusko oli ilmoitettu uskonto kahdessa mielessä. Jumala oli sen ihmisille antanut ja ihmisten piti se ymmärtää, ”ajatuksillaan hyväksyä ja käsittää”.
Täten sen, missä määrin tekijä onnistui ymmärtämään ja selittämään uskontoa, oli
oltava dogmaattisen tutkimuksen arvioinnin tärkein mittapuu.165
Sundwall tulkitsi teologian tieteellisen tutkimuksen tehtäväksi uskonnon ymmärtämisen ja sen selittämisen, ei uskonnon uskonnollisen julistamisen. Niin teologisen tiedekunnan enemmistö kuin sittemmin arkkipiispa Melartinkin puolustivat
toisenlaista tutkimustapaa: oppien ja Raamatun tekstin toistamista ja uskon auktoriteetin korostamista. Laurell taas edusti Sundwallin kuvaamaa uutta lähestymistapaa, joka pyrki tuon ajan filosofisin käsitteistöin teoreettisesti tarkastelemaan ja
tekemään ymmärrettäväksi kristinuskon opillisia kysymyksiä. Lähestymistapa oli
johdonmukainen Laurellin tiedon ja tietoprosessin luonteesta aiemmin esittämien
näkemysten kanssa.
Nykynäkökulmasta Laurellin teologisten kriitikkojen edustama käsitys dogmatiikasta oli epätieteellinen. Laurellin nimitystä puoltaneet ja hänen virkaväitöskirjaansa positiivisesti suhtautuneet konsistorin professorit näyttävät ajatelleen samansuuntaisesti. Heidän näkemyksensä oli, että aiempi dogmatiikan käsittely teologisessa tiedekunnassa oli ollut epätyydyttävää ja he puolsivat uuden tutkimustavan käyttöönottoa.
Kreikkalaisen kirjallisuuden professori Axel Gabriel Sjöström (s. 1794), tilanhoitaja-kersantin poika, ilmoitti yhtyvänsä kaikissa kohdin professori Ilmonin Laurellia ylistävään lausuntoon. Hän muistutti Lagusta tohtori Wilhelm Granlundin tapauksesta. Granlundin hakiessa teoreettisen ja käytännöllisen lääketieteen virkaa
vuonna 1833 lääketieteellinen tiedekunta oli yksimielisesti hylännyt hänen opinnäytteensä. Tästä huolimatta Lagus oli, ainoana konsistorin jäsenenä, voimakkaasti
tukenut häntä ja pitänyt väitöskirjaa hyväksyttävänä opinnäytteenä. Sjöström tulkitsi konsistorin roolia tieteellisenä asiantuntijaelimenä siten, että kun konsistori
pystyi hylkäämän tiedekunnan jo hyväksymän opinnäytteen, niin se pystyi myös
hyväksymään tiedekunnan hylkäämän työn. Hänen mielestään konsistorilla oli oikeus päättää ehdokassijoista, ja hän esittikin Laurellia virkaan.166
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Kantaansa hän perusteli sillä, että virkaväitöskirjasta oli vastaväittäjän kiittävä
lausunto. Lisäksi väitöskirjan teologisista arvioijista vastaväittäjä Sundwall oli
oman oppialansa puolesta lähimpänä haettavan viran alaa. Hän huomautti, että teologisessa tiedekunnassa työtä arvioineen ”herrat” olivat ”prinsiipeiltään” hyvin erilaisia kuin Sundwall ja Laurell. Sjöström ilmoitti itse sitoutuvansa Sundwallin
edustamiin näkemyksiin. Hän toi esille, luultavasti korostaakseen asiantuntemustaan teologisissa virantäytöissä, että oli itse ollut tiedekunnan apujäsenenä teologisessa tiedekunnassa arvioitaessa edesmenneen professori Sjöstedtin opinnäytettä.
Ennen kuin hän äänesti ”tästä teologisen kirjallisuuden ja Isänmaan pyhimmille
intresseille mitä tärkeimmästä asiasta”, kuten hän sitä kutsui, hän siteerasi parin
sivun verran Jenaische Allgemeine Literatur Zeitungissa (141/1830) ilmestynyttä
artikkelia.167
Saksassa syntynyt, mutta suomalaisen Argillander-suvun jälkeläinen Friedrich
Argelander hoiti Helsingin yliopiston tähtitieteen professuuria vuosina 1832–1837.
Hän ilmoitti yhtyvänsä Reinin lausuntoon, mutta tulkitsi asiaa niin, etteivät statuutit
estäneet Laurellin nimittämistä ehdolle virkaan ja siis ehdotti häntä ehdokassijalle.
Kaunopuheisuuden ja runousopin professori Johan Gabriel Linsén otti Laurellia
puolustavassa lausunnossaan esille kysymyksen teologisista tutkinnoista ja hakijan
teologisten oppiarvojen puutteesta. Hänen mukaansa hakija oli jo aiemmalla tuotannollaan osoittanut omaavansa suuremman oppineisuuden kuin mitä teologian
lisensiaatilta – lisensiaatti tarkoitti tuolloin teologian tohtoriksi väitellyttä, joka ei
ollut vielä saanut promootiossa tohtorin arvoa – edellytettiin. Kun tuolloisen järjestelmän mukaan lisensiaattiväitös oikeutti tohtorin arvoon, Laurellilla oli siis hänen mielestään enemmän tieteellistä pätevyyttä kuin mitä teologian tohtorilta edellytettiin.168
Laurellin eduksi Linsén siis vähätteli tutkintojen arvoa ja korosti tuotannon
merkitystä; sivistyneen miehen kyseessä ollessa hänen sivistyksellään oli oppiarvoja suurempi merkitys. Vain nuorukainen (yngling) kiinnitti huomiota oppiarvoihin ja tutkintoihin tai arvioi ihmistä hänen suorittamiensa oppiarvojen mukaan. Hänen mielestään Laurell oli muodollisesti pätevä hakemaansa virkaan ja hänen laatimansa virkaväitöskirja vastasi täydellisesti tarkoitustaan. Onko mahdollista, kyseli Linsén, että joku voisi vakavissaan kyseenalaistaa opinnäytteen liittyvän mitä
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kiinteimmin dogmatiikan oppialaan. Hän niin ikään jatkoi, että voisiko joku vakavissaan esittää, ettei virkaväitöskirja ollut niin perusteellinen ja täydellinen kuin
tämäntyyppiseltä opinnäytteeltä edellytettiin?169
Pentti Karkama ja Matti Klinge ovat kuvanneet, että 1820-luvun Linsén halusi
suojella kansaa valistukselta, jonka hän ajatteli turmelevan sen viattomuuden ja
lapsenmielen. Sen sijaan kurin, järjestyksen ja autokratian tuli varjella valtioita ja
yksilöitä vapauden hajottavilta voimilta. 170 Virantäyttökeskustelussa tätä linjaa
selväsanaisesti edusti, kuten edellä on mainittu, Gabriel Rein. 1830-luvulla Linsén
näyttää vastustaneen teologista konservatismia ja puolustaneen tutkimuksen vapautta. Kysymys auktoriteetista oli kuitenkin Linsénin argumentoinnissa keskeinen,
mutta tässä tapauksessa se liittyi kysymykseen konsistorin auktoriteetista. Itse
hän ”suuresti tyytyväisenä” sanoi arvioitavan opinnäytteen toteuttavan periaatteen,
jonka mukaan yltäkylläinen juominen filosofian lähteestä johtaa totuudenetsijän
takaisin uskonnon helmaan. Kuitenkin onneton horjuminen, jolla Linsén luultavimmin tarkoitti liian vähäistä juomista filosofian lähteestä, oli hänen mukaansa saanut
Suomessa enemmän sijaa kuin muualla.
Linsénin mukaan virantäytössä kyse oli perimmiltään auktoriteetista; oliko tiedekunnan auktoriteetti ja asiantuntemus korkeampi kuin yliopiston konsistorin.
Lausunnossaan hän painotti, että yliopiston konsistori oli tiedekunnan kokousta
korkeampi auktoriteetti. Tässä yhteydessä hän oli kollegiaalisen korrekti kuten
muutkin Laurellia puolustaneet professorit eikä maininnut virkaväitöskirjan teologisia hylkääjiä nimeltä. Linsénin viesti oli kuitenkin selvä. Hän totesi, että jos konsistorin auktoriteetti ei olisi tiedekunnan auktoriteettia korkeampi, voisi tapahtua
sellainenkin kohtuuttomuus, että tiedekunnissa viransijaisina työskentelevien dosenttien näkemykset ”määräilisivät” konsistorissa istuvien professorien toimintaa.
Viittaus Gadoliniin oli tältä osin selkeä. Linsénin mielestä viransijaisena toimivalla
dosentilla ei virkoja täytettäessä voinut olla enemmän valtaa kuin professoreista
muodostetulla konsistorilla. Hän esitti Laurellia virkaa lisäten, että olisi väärin sekä
Laurellia että yliopistoa kohtaan evätä häneltä hänen tavoittelemansa virka. Näin
ollen Pohjolan-Pirhosen kuvaus ärtyisästä ja arvaamattomasta Linsénistä, josta ei
ollut ”paljonkaan apua ummehtuneen yliopistoilman nuorille tuulettajille” ei teologian uudistumisen osalta pidä paikkaansa.171
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Edellisen kanssa samaa linjaa edusti professori Karl Daniel von Haartman,
joka toimi kirurgian ja synnytysopin professorina vuosina 1833–1838. Hänen statuuttitulkintansa oli, että tiedekunnan lausunto ei sitonut konsistoria, vaan se voi
vapaasti joko hyväksyä tai hylätä virkaväitöskirjan. Tiedekunnan hylkäämäkin väitöskirja voi hänen mukaansa saada konsistorissa ansioidensa mukaisen arvostelun.
Haartman toi konsistorin jäsenistä ainoana esille jääviyskysymyksen ja sen, että
teologisen tiedekunnan hylkäävä lausunto sekä sen tiedekunnassa saama enemmistö perustui viransijaisena toimineen apujäsenen lausuntoon. Viran jäädessä täyttämättä tämä voisi itse sitä hakea. Täten apujäsenen – hän ei maininnut Gadolinia
nimeltä – olisi pitänyt olla jäävi arvostelemaan kyseistä työtä. Hän ilmoitti yhtyvänsä Reinin lausunnossaan esittämiin näkökohtiin, ilmoitti hyväksyvänsä väitöskirjan ja ehdotti Laurellia virkaan.172
Karl Evert Ekelund, venäläisen ja roomalaisen lainopin professori vuosina
1829–1843, oli puolestaan sitä mieltä, että ehdokassijalle nimittäminen statuuttien
mukaan edellytti sekä tiedekunnan että konsistorin puoltavaa lausuntoa. Täten hänen mielestään teologisen tiedekunnan opinnäytteen hylkäävä lausunto oli ratkaiseva eikä hän kannattanut Laurellin ehdollepanoa.173
Laurellin lauantaiseuralaisten toverien Reinin ja Nordströmin lisäksi häntä
puolusti yliopiston konsistorissa seuran vanhempi isähahmo J. J. Tengström, joka
toimi Helsingin yliopiston filosofian professorina vuoteen 1848 saakka. Hänen
mielestään teologia tarvitsi spekulatiivista uudistusta toisaalta rationalismin ja toisaalta askeettisen hurskastelun vastapainoksi. Hänen mielestään virkaväitöskirja
vastasi hyvin tarkoitustaan kun se pyrki tarkastelemaan uskon sisältöä teoreettisin
ajatuksin ja käsittein.174
Filosofian professori aloitti lausuntonsa statuuttien (§ 164,4) tulkinnasta. Määräyksessä, että virkaväitöskirjan tuli olla sekä tiedekunnan että konsistorin hyväksymä, oli takana ajatus, että tiedekunta voi erehtyä. Se voi tehdä virheen hyväksymällä jonkin opinnäytteen, joka ei olekaan hyväksymisen arvoinen. Opinnäytteen
ja tiedekunnan siitä laatiman arvion arviointi oli viime kädessä yliopiston konsistorin professorijäsenten tehtävä. Jos tiedekunta oli tehnyt virheen, sen korjaaminen
oli konsistorin oikeus ja velvollisuus. Hän siis esitti samaa logiikkaa noudattaen,
että tiedekunnan tehdessä virheellisen hylkäävän päätöksen, konsistori voi sen vir-
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heellisenä hylätä. Kelvottomia töitä ei hyväksytä, mutta yliopiston eli siis tässä tapauksessa konsistorin oli huolehdittava siitä, ettei neroutta (snille) ja tieteellistä sivistystä torjuttu yliopistosta.175
Dogmatiikan virantytön merkitys kävi selkeästi ilmi ”kun muistamme miten
itsenäisemmät ajattelijat, ne, joiden työn kautta tiede on erityisesti edistynyt, ovat
olleet pilkan ja vainon kohteina”. Tengström lisäsi, että aiempina aikoina, kuten
Turun Akatemian historia hänen mielestään valitettavasti osoitti, vainoojina olivat
olleet erityisesti tietyt teologisen tiedekunnan edustajat. Yliopiston statuutteja olisikin hänen mielestään välttämätöntä tulkita muistaen tämä näkökulma. Ne ajat olivat onneksi ohi, hän lisäsi, jolloin harhaoppeja vastustettiin kynsin hampain. Hän
piti kuitenkin ”mitä oudoimpina” tuolloisen protestantismin piirissä esiintyneitä ilmiöitä; kirkon uskontunnustusta uskonnollisessa merkityksessä tarkastelevien teologien työtä pidettiin turhana ja sopimattomana.176
Tengström ei yksilöinyt mitä hän tarkoitti edellisellä huomautuksellaan. Hän
vain jatkoi, että ”vielä nykyään” tieteen täytyi puolustautua ajatustavoilta, jotka
olivat valmiit hyväksymään kaiken muun paitsi tieteen. Tästä ei nyt tässä tapauksessa ole kyse, hän lisäsi mitä ilmeisimmin tarkoittaen kuitenkin päinvastaista. Filosofian professorin mukaan käsiteltävässä asiassa oli kyse oikeudesta ja oikeudenmukaisuudesta sen kaikkien hienovaraisimmassa merkityksessä: siitä, mitä kuului
professoreista muodostuneen konsistorin tehtäviin akateemisena ja tieteellisenä
korporaationa. Laguksen aiempaan puheenvuoroon hän huomautti, että konsistorin
käytäntönä oli aina ollut, että sen istunnoissa jokainen oli aina lausunut oman mielipiteensä arvioitavasta väitöskirjasta riippumatta siitä minkä kannan arvioijan oma
tiedekunta oli ottanut asiaan.177
Tengström kannatti virkaan oman oppialansa ja edustamansa filosofisen suuntauksen edustajaa, mitä sinänsä oli luonnollista. Laurell ei ollut Tengströmin oppilas, kuten edellä on mainittu. Itse asiassa Tengströmiä 14 vuotta nuorempi Laurell
oli muodollisesti ja sisällöllisesti, suorittamiensa opintojen perusteella, ollut filosofi jo ennen tätä filosofian oppituolin haltijaa. Laurellin nimityksen myötä kuitenkin uusi spekulatiivisen tutkimusotteen edustaja kiinnitettäisiin yliopistoon, ja
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Tengströmin arvostama tutkimusote vahvistuisi filosofisen tiedekunnan ulkopuolella. Samalla myös Laurellin toimeentulo ja tieteellisen uran jatko turvattaisiin.
Lausunnosta käy selvästi ilmi, ettei Tengström pitänyt tuolloista teologianharjoitusta tasokkaana. Hän painotti suomalaisen teologian uudistumistarvetta ja tulkitsi
filosofian dosentilla olevan kyvyn tähän työhön, tuomaan spekulatiivista uudistusta
rationalismin ja hurskastelun vastapainoksi.
Konsistorin keskustelua valikoiden esitellyt dogmatiikan professori Antti J.
Pietilä tulkitsi keskustelun siten, että Laurellin puolustajien mukaan usko oli kohotettava varmuuden korkeimmalle asteelle, tiedoksi. Kristilliset opit piti selittää spekulatiivisesti, sillä ainoastaan näin pelastettaisiin kirkon tunnustuksen uskonnollinen sisältö. ”Olihan siinä ohjelmaa, joka saattoi innostuttaa”, ja kuten hän lisäsi: ”Me nykyajan ihmiset. tiedämme kyllä, että tämä ohjelma kokonaisuudessaan
muodosti suunnattoman erehdyksen.” Laurellin teologisten aikalaiskriitikkojen
hylkäämään Schleiermacheriin vedoten Pietilä esitti, että uskonto oli ennen kaikkea
sydämen kokemuksen asia. ”Sydämen kokemus” toimi Pietilällä nimenomaisesti
antiteesinä järkeä ja järkeilyä vastaan. Hänen Schleiermacher-tulkintansa jatkokin
oli outo. Hän nimittäin ajatteli, että ”sydämen asiasta” seurasi, että ”dogmatiikka
ei ole deduktiivinen, vaan deskriptiivinen tiede”, mikä huomautus viitannee Schleiermacherin Kristillinen uskonoppi -teokseen. Schleiermacherin tieteiden järjestelmän luonnehdinnassa dogmatiikka ei kuitenkaan ollut kuvaileva tieteenala. Koko
systemaattisen teologian oppiala, johon dogmatiikkakin kuului, oli hänen mielestään luonteeltaan sekä historiallista että filosofista.178
Ajatus, että 1800-luvun alussa kristinuskoa olisi tieteellisesti tulkittu ajan uuden filosofian käsitteistöllä, oli Pietilälle käsittämätön tai ainakin mahdoton hyväksyä. Hän ei tätä tai tämäntyyppistä lähestymistapaa itse hyväksynyt eikä luultavasti
tästä syystä tunnistanut tai ainakaan arvostanut tätä piirrettä edeltäjänsä viranhaun
eri vaiheissa. Eino Murtorinteen kuvaus lestadiolaisen kansanhurskauden ja suomalaisille herätysliikkeille tyypillisen, vahvasti kokemusperäisen kristinuskontulkinnan vaikutuksesta Pietilän teologiaan näkyykin hänen Laurell-prosessin esittelystään.179
Pietilä ei näytä myöskään ymmärtäneen Laurellin virkaväitöskirjan teologisten
kriitikoiden vanhan dogmatiikan vaatimusta ja sen ristiriitaa filosofisen tulkinnan
kanssa. Laurellin työ ei tiettyjen teologien mukaan kelvannut virkaväitöskirjaksi,
koska se pyrki tarkastelemaan kristinuskoa filosofian avulla. Tämä oli väärin, ja
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edusti epäilemättä tutkimustapaa, jota Pietilä ei voinut hyväksyä omalla oppialallaan ja työssään dogmatiikan professorina 1900-luvulla. Dogmatiikkaa olisi pitänyt
tutkia uskonnollisesti ja raamatunlauseisiin viittaamalla. Kun näin ei tehty, kyse ei
ollut dogmatiikasta.
Virantäyttöä kommentoinut Pietilä ei myöskään ymmärtänyt aikakauden kotimaisen ja uudentyyppisen, alkuperältään ulkomaisen tutkimustavan ristiriitaa. Laurellin tavoitteena oli seurata dogmatiikan metodisessa käsittelyssä sitä mitä alalla
tapahtui ulkomaisessa tieteenharjoituksessa. Virkaväitöskirjan arvioinnin normiksi
teologisessa tiedekunnassa otettiin kuitenkin vanha uskontoon pitäytyvä tapa ja tutkimus, jossa tieteellisen dogmatiikan lähde ja auktoriteetti on se mitä Raamatussa
sanotaan.
Laurellin virkaväitöskirjassa oli kyse suomalaisen dogmatiikan modernisoinnista ja sen tieteellisen tutkimuksen irrottamisesta raamattusitaatti-menetelmästä.
Dogmatiikan osalta tämä tuntuukin järkevältä sikäli, että, kuten tiedämme, dogmien kehitys ja niiden uskonnollinen tulkinta tapahtui Uuden testamentin ja sen
kuvaaman aikakauden ulkopuolella. 1830-luvulla tarkastelutavan muutos kuitenkin herätti vastustusta, se oli liian uutta ja erilaista.
Suomalaisen teologian modernisoitumisyritystä Laurellin ensimmäisen virkaväitöskirjan torjuminen ei pysäyttänyt, koska hän laati uuden, hyväksyttävän väitöskirjan. Tämän jälkeen hän vuodesta 1836 vuonna 1852 tapahtuneeseen kuolemaansa saakka opetti tulevalle papistolle, kuten jatkossa näemme, tätä teologisen
tiedekunnan aikoinaan hylkäämää uutta dogmatiikkaa ja sen tarkastelutapaa.
Ensimmäisen virkaväitöskirjan hylkäämisen takana oli perimmiltään vain
kaksi henkilöä: professori Frosterus ja apulainen Gadolin. Jälkimmäisen tieteellinen lahjattomuus on tutkimuksissa usein tuotu esille. Edellinenkään ei kannanotoissaan ollut nykymerkityksessä tiedemies, vaan uskonjulistaja. Laurellin lauantaiseuralaisen toverin Bengt Olof Lillen pyrkiessä 1830-luvun lopulla kirkkohistorian professoriksi Gadolin oli aktiivisesti torjumassa hänenkin professuuriaan. Kuten Laurellin tapauksessa, tässäkin virantäytössä oli kyse suomalaisen teologian
modernisaatiosta, nyt vain toisella oppi-alalla; ”kirkkohistoria” muuttui aiemmasta
Uuden testamentin opettamisesta uudentyyppiseksi historianopetukseksi.180
Dogmatiikan virantäytön aikana kirkkohistorian professorina toiminut Frosterus ei myöskään ole tieteellisessä mielessä ansioitunut henkilö. Kun Gadolin ja
Frosterus nyt kuitenkin sattuivat kuulumaan teologisen tiedekunnan opettajakun-
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taan, oli näillä vain kahdella henkilöllä asemansa vuoksi kylliksi valtaa hylätä uudentyyppinen tutkimus. Laurellin, samoin kuin Lillen, tieteellisen uran alkuvaiheet
teologisessa tiedekunnassa kertovat tieteellisen paradigmamuutoksen vaikeudesta
ja uuden tutkimustavan herättämästä vastarinnasta. Uusia teologisia tutkimustapoja
ei Suomessa otettu vastaan riemurinnoin, vaan Helsingin yliopiston teologisessa
tiedekunnassa ne päinvastoin pyrittiin aktiivisesti torjumaan.
Vieläpä Laurellin virantäyttöä 80 vuotta myöhemmin kommentoinut Pietiläkään ei nähnyt asian kontekstia eikä sitä, että suomalaisen teologianharjoituksen
uudistumista ajoi teologisen moraalin professorin Sundwallin lisäksi myös huomattava joukko yliopiston muiden alojen professoreita. Merkittävää on, että ajatus uudesta tavasta tarkastella dogmatiikkaa oli peräisin siis teologisen tiedekunnan ulkopuolelta: ensinnäkin viranhakijalta, filosofian dosentti Laurellilta sekä yliopiston
konsistorin eri alojen professorijäseniltä. Uutta tapaa tutkia teologiaa olivatkin
Suomessa ja 1830-luvun tilanteessa puolustamassa, teologisen tiedekunnan enemmistön kannan vastaisesti, historian, oikeustieteen, lääketieteen, klassisten kielten,
runousopin, tähtitieteen ja filosofian edustajat.
Yhtenäiskulttuurin myöhempi murtuminen merkitsi niin uskonnon kuin yliopistoteologiankin aseman monitahoista muutosta. Laurellin viranhaku antaa yhden historiallisen kuvauksen yhtenäiskulttuurista, jossa teologia ja uskonto eivät
olleet tieteenharjoituksen ulkopuolinen tai omalakinen alueensa. Uskonnolliset kysymykset ja uskonnon tutkimus olivat luonnollinen ja kyseenalaistamaton osa yliopistoa. Yhtenäiskulttuurissa maamme tieteen linjavedoista ja opettajavalinnoista
päätettiin kaikkien oppialojen professoreiden yhteisellä päätöksellä; oppialakohtaisen eriytymisen aika koitti vasta myöhemmin. Teologisista ja uskonnontutkimukseen liittyvistä kysymyksistä oli kiinnostunut koko maan johtavien yliopistomiestemme joukko. Tämän joukon enemmistö ajoi suomalaisen teologianharjoituksen
modernisaatiota, ulkomaisten esikuvien mukaisesti, ja onnistui tässä tavoitteessaan.
Laurellin virantäyttö kertoo kuinka yhtenäiskulttuurin hajottamista eli tässä tapauksessa yliopistoteologian irrottamista tieteellisestä tutkimuksesta eivät olleet ajamassa uskonnonvastaiset tai uskontokriittiset voimat, vaan uskonnollisesti motivoituneet supranaturalistit.
Laurellia ja uutta teologista tutkimustapaa puolustaneiden joukossa olivat
myös kaikki ne yliopiston professorit, jotka tuolloin kuuluivat nousevaa uutta sivistyneistöä edustavaan Lauantaiseuraan. Laurellin virkaväitöskirjan herättämän
keskustelun ytimessähän ei ollut tulkittiinko kristinuskoa hegeliläisittäin vai ei.
Tutkimus yleensä asetettiin kristinuskon kilpailijaksi tai turhentajaksi, mikä osoittaa joltistakin rajoittuneisuutta tätä näkemystä edustaneilta yliopistomiehiltä. Oli
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aivan yhdentekevää mistä filosofisesta suuntauksesta oli kyse; mikä tahansa uskonnon tieteellinen tarkastelu olisi ollut yhtä tuomittavaa. Kyseessä ei ollut myöskään
puhtaasti tieteellinen tai uskontoon liittyvä kysymys. Hegeliläisen samoin kuin sittemmin pietistin leima merkitsi tuon ajan ja Nikolai I:n hallituskauden Suomessa
myös poliittista epäluotettavuutta.
Erimielisyys koski sitä, oliko dogmatiikka kristinuskon tieteellisen tutkimuksen yhtenä osa-alueena inhimillisen järjen toiminta-alueella vai ei, ja voitiinko dogmatiikan tutkimukseen, kuten Schleiermacherin ajatuksena oli, soveltaa filosofiaa.
Pietilä piti Laurellin virantäytössä arvokkaana pyrkimystä yksinkertaistamiseen,
yleisaatteen löytämiseen: ”pyrittiin löytämään sitä ydintä, sitä yleisaatetta, jonka
ympärille kaikki muu kiertyisi sen luotettavana seurauksena.” Tämä pyrkimys teologian yksinkertaistamiseen – spekulatiivisia dogmatiikan teoksia lukenut voisi
ehkä olla eri mieltä niiden pyrkimyksestä yksinkertaistamiseen – ja syventämiseen
oli Pietilän mielestä arvokasta. Laurellin virheenä kuitenkin oli uskonkokemuksen
sivuuttaminen.
Mutta siinä juuri tehtiin se suunnaton virhe, että keskustaa etsittiin abstraktisen järjen aatteesta, ei uskonnollisesta peruskokemuksesta. Teologia ei uudistu
koskaan hedelmällisellä tavalla, ilman että sen pohjana on uudelta puolelta,
uudella tavalla koettu jumalallinen totuus.181
2.8.2 Virantäyttö muuttuu laillisuuskysymykseksi
Sijaiskansleri Rehbinder ratkaisijan rooliin
Yliopistollisissa virantäytöissä kysymykset päätösvallasta, sen suhteesta asiantuntijoihin, asiantuntijoina toimivien omaan pätevyyteen, hakijoiden tuotantoon ja tieteellisen pätevyyden arviointiin ovat yhä ajankohtaisia. Tästä samasta asiasta oli
kyse myös Laurellin tapauksessa. Virkaväitöskirjan vastaväittäjä oli hyväksynyt
väitöskirjan, jonka tiedekunta kuitenkin hylkäsi. Yliopiston konsistori puolestaan
äänesti Laurellin pätevyydestä dogmatiikan professoriksi. Äänin 10–8 hänet todettiin virkaan päteväksi vastoin teologisen tiedekunnan ja usean lausunnonantajan
kuten esimerkiksi arkkipiispan näkemystä.
Häntä ei kuitenkaan nimitetty virkaan. Yliopiston vuoden 1828 statuuteissa
säädettiin, että professoriviran ehdokassijalle asettaminen edellytti, että hakijalla
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piti olla virkaväitöskirjalleen sekä tiedekunnan että konsistorin hyväksyntä. Tästä
syystä osa professorikunnasta ei katsonut voivansa poiketa yliopiston säännöistä,
vaan äänesti Laurellin pätevyyttä vastaan, vaikka pitikin häntä pätevänä hakemaansa virkaan. Hallinnon tasolla kyse oli tiedekunnan ja konsistorin ratkaisujen
konformiteetista, ja tässä mielessä Laurellin viranhaku sai ennakkotapauksen luonteen.182
Virantäyttöä vuonna 1913 kommentoinut historian professori E. G. Palmén
mainitsi Laurellin nimityksen puolustajista vain Sundwallin ja Tengströmin; filosofit tukivat virkaan toista filosofia.183 Epäilemättä heidän näkökulmastaan Laurellin virkaväitöskirjassaan käyttämä filosofinen tarkastelutapa oli tutkimuksellisesti mielekäs, mutta kuten edellä on tuotu esille, he arvostivat tarkastelutavan tavoitteita ja sen tuottamaa sisällöllistä antia.
Konsistorin jäsenten jakaantuminen Laurellin tukijoihin ja vastustajiin paljastaa mielenkiintoisen lojaliteettiverkoston rakentumisen. Yliopistoväki oli pitkälti
sukusiteiden ja avioliittojen muodostama verkosto. Prosessissa olivat vastakkain
toisaalta ”uusi”, sukutaustaltaan professorikuntaan kuulumaton yliopistomies uusine tulkintoineen sekä hänen tukijansa, toisaalta perinteinen teologinen tulkinta ja
vanha eliitti, Gadolinien vanhaan papillis-piispalliseen sukuun sukusitein kuuluneet sekä vanhan eliitin keskinäinen lojaliteetti.
Benjamin Frosterus oli, kuten edellä jo on mainittu, avioliiton kautta sidoksissa
Gadolinin sukuun. Oman käsityksensä Laurellin viranhausta oli sijaiskanslerille
välittänyt yliopiston rehtori, oppihistorian professori ja kirjastonhoitaja F. W. Pipping jo joulukuussa 1834. Pipping piti Laurellia epäpätevänä dogmatiikan professoriksi. Erikoista tässä kirjeessä kuitenkin on, että samalla kun hän kritisoi Laurellia, hän puolusteli teologisessa tiedekunnassa viransijaisen mandaatilla aktiivisesti
toiminutta Gadolinia.184
Gadolin ei ollut ainoastaan tieteellisesti ansioituneen professori-isän poika.
Hänen isänisänsä Jakob Gadolin oli Turun piispa ja isänäitinsä oli puolestaan tunnetun Johan Browalliuksen, professorin ja Turun piispan, tytär. J. A. Gadolin itse
oli niin ikään yliopiston rehtorina vuosina 1806–1807, 1813–1814, 1827–1928 ja
1829–32 toimineen fysiikan professori Gustaf Gabriel Hällströmin lanko. Hällström oli näet solminut avioliiton J. A. Gadolinin sisaren Hedvig Elisabethin kanssa
vuonna 1826. Fysiikan professori oli myös teologi; hänet oli vihitty papiksi Turun
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hiippakunnassa 16.6.1804, teologian tohtori hänestä tuli vuonna 1827. Jouluaattona
kirjoitetussa kirjeessään Pipping, yliopiston tuolloinen rehtori, puolusteli siis edellisen rehtorin puolison velimiestä, jolla ei ollut vakituista virkaa. Konsistorissa
Hällström äänesti Laurellin virkaväitöskirjan hylkäämisen puolesta.185
Marja Vuorinen on aateluutta viholliskuvana tarkastelleessa kiinnostavassa
väitöskirjassaan käsitellyt ja analysoinut monia autonomian kauden tärkeitä teemoja. Yksi hänen tekemistään tärkeistä huomautuksista käsittelee ”vääränlaista”
vallankäyttöä. Aiemmin normaaliksi koettu vallankäytön tapa menettää legitimaationsa ja muuttuu vääränlaiseksi vallankäytöksi kontekstin ja tulkinnan muuttuessa
kun löytyy toimijaryhmä, jolle on edullista haastaa tämä aiempi vallankäytön
muoto.”- - Koulutuksen ja asiantuntijuuden avulla asemansa oikeuttava sivistyneistö oli tulossa ja perinnöllinen, mutta myös aateloinnein lisättävä aristokratia
taas menossa.” 186 Vuorisen kuvaamat vanhan eliitin ja syntyperän merkityksen
haastaminen, henkilökohtaisten meriittien korostaminen sekä uuden taustaltaan eiaatelisen sivistyneistön nousu näkyivät Laurellin virantäytössä. 1800-luvun alkuvuosikymmeninä tätä muutosta mahdollistivat poikkeusolot, Suomen liittäminen
Venäjään ja yliopiston siirtäminen Helsinkiin, missä tilanteessa ”uusien ihmisten”
nousulle yliopistoeliittiin avautui ns. mahdollisuuden ikkuna.
Tämä ei merkinnyt ainoastaan ”uusien ihmisten” vallantavoittelua ja lopulta
nousua akateemiseen valtaan, vaan myös yliopisto- ja tutkimusideologian asteittaista muutosta. Tieteen opettajaksi rekrytoitumiseen ei enää riittänyt sopiva syntyperä tai hyvän perheen pojan tarve saada jokin virka. Rekrytoitumisperusteena ja periaatteena sen ylitti henkilökohtainen tieteellinen ansioituneisuus syntyperästä
riippumatta. Kun asiaa katsotaan modernin tiedekäsityksen, tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edistymisen näkökulmasta, tämä uuden sivistyneistön tuottama
periaatteellinen muutos on ollut aivan ratkaisevan tärkeä riippumatta tieteen virantäyttöihin reaalimaailmassa liittyneistä muista tekijöistä.
Laurellin virantäytössä olivat vastakkain uusi nouseva suomalainen sivistyneistö ja vanha eliitti. Tämä näkyy selkeästi siinä, että konsistorissa Laurellin nimitystä vastustivat vanhan eliitin jäsenet, joista osa oli sukulaisuussuhtein sidoksissa Laurellin teologisiin vastustajiin. Sekä yliopiston entinen että tuolloinen johto
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asettuivat professuurihakemusta vastaan. Myöskään professorikunnan aatelistaustaiset tai aatelissäätyyn nousemassa olevat jäsenet eivät kannattaneet Laurellia.
Häntä vastaan äänestivät matematiikan professori Nathanael Gerhard af Schultén,
Pipping (aateloitiin 1839), oikeustieteen professori Johan von Bonsdorff (isä oli
yliopiston aiempi professori ja arkkiatri), Hällström (lapset aateloitiin isän ansioista)
ja Carl Reinhold Sahlberg, vuodesta 1828 eläin- ja kasviopin professori. Kielteiseen äänestyspäätökseen yhtyivät Laurellia ja hänen virkaväitöskirjaansa konsistorissa voimakkaasti puolustaneet lauantaiseuralaiset toverit Gabriel Rein, Jääsken
kappalaisen poika, ja J. J. Nordström, turkulaisen sorvarin poika, koska heidän mielestään yliopiston säännöt eivät sallineet ehdollepanoa. Laguksen ja Frosteruksen
äänestäessä myös Laurellin ehdollepanoa vastaan vastustavia ääniä oli siten kahdeksan.
Yliopiston sääntöjen vastaisesti ja niistä siis piittaamatta yliopiston konsistorin
enemmistö eli sen kymmenen jäsentä piti väitöskirjaa tarkoitustaan vastaavana
opinnäytteenä ja ehdotti teologisen tiedekunnan torjumaa hakijaa teologisen tiedekunnan virkaan. Tilanne oli poikkeuksellinen. Konsistorin enemmistö julisti henkilön päteväksi vastoin yliopiston sääntöjä. Asian käsittely kuvastaa sitä, että yliopiston konsistorin jäsenten enemmistö suhtautui teologisen tiedekunnan ratkaisuun kriittisesti samoin kuin sen ylin hallintoviranomainen, yliopiston sijaiskanslerina toiminut kreivi R. H. Rehbinder. Teologisen tiedekunnan lausunnon katsottiin syntyneen muista kuin ensisijassa tieteellisistä motiiveista.
Kuvatessaan Snellman-elämäkerrassaan Lauantaiseuraa Thiodolf Rein on tuonut esille nuorten tieteenharjoittajien joukon ja akateemisten isien erimielisyydet.
Sukutaustan ja nepotismin vaikutusta näihin ”erimielisyyksiin” Rein, tämä itse kovin kiistellyssä virantäytössä professuurin saanut entisen professorin ja yliopiston
rehtorin poika, ei tuonut esille. Hän kuvasi kuinka lauantaiseuralaiset nuoret eivät
juuri arvostaneet yliopiston vanhaa professorikuntaa ja kokivat, että heitä syrjittiin
yliopistossa. Heidän mielestään vanha professorikunta suosi keskinkertaisia tai
suorastaan ala-arvoisia tieteenharjoittajia. Tämä lauantaiseuralaisten näkemys oli
aiemman, mutta nyttemmin vääränlaiseksi tulkitun yliopistollisen vallankäytön kritiikkiä. Akateemiset isät puolestaan pitivät joitakin lauantaiseuralaisia levottomina
henkinä, rauhanhäiritsijöinä, ”fantasteina”. Nuorien ja vanhojen välisen erimielisyyden Rein tulkitsi siirtyneen konsistoriin sittemmin kun Lauantaiseuran jäsenistä
tuli konsistorin nuoria professorijäseniä.187 Selkeimmin tämän näkemyksen lienee
muotoillut Werner Söderhjelm.
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Lauantaiseuran jäsenet eivät voineet välttää akateemisten isien epäsuosiota.
Eräs, kuten luulisi, omituinen, mutta kuitenkin alati ja kaikkialla uudistuva ilmiö esiintyi tässäkin - - että yhdyskunta, jonka tulisi edustaa henkistä etevyyttä
ja asettaa se edelle kaikkea muuta, pikemminkin asettuu vihamielisesti sitä vastaan ja osoittaa ilmeisesti suuremmassa määrin suosivansa keskinkertaista kykyä.188
Ensimmäisenä ajatuksen kykyjen kuten Snellmanin, Runebergin, Lönnrotin ja
Nordströmin karkottamisesta yliopistosta ”välinpitämättömyydellä ja loukkaavalla
käytöksellä” esitti J. J. Nervander, itsekin Lauantaiseuran jäsen. Niin ikään on huomautettu, että lauantaiseuralainen oppositio ei miellyttänyt ”vanhoja professoreita”,
jotka vastasivat nuorten esittämään arvosteluun jarruttamalla lauantaiseuralaisten
etenemistä yliopistossa. Näin ikään kuin korostui uuden nousevan tiedemiespolven
ero entiseen sekä vanhojen professorien vanhakantaisuus.189
Tilanne ei kuitenkaan ollut näin yksiselitteinen. Säätyerotukseen perustuvassa
yhteiskunnassa syntyperällä oli merkitystä yliopiston virantäytöissä. Laurellia vastustivat yliopiston eräät akateemiset isät, jotka Gadolinin kritiikkiin liittyessään
näyttivät suosivan Söderhjelmin mainitsemaa keskinkertaista kykyä. Laurell, kuten
myös Snellman, Runeberg, Lönnrot, Lille ja Nordström, tulivat uusine aatteineen
tuolloisen vallassa olleen kirkollisten vaikuttajien ja akateemisen yliopistoeliitin
ytimen ulkopuolelta. Tältä osin heiltä puuttui suku- ja lojaliteettinoste. Suosimisjärjestelmää lienee sovellettu yliopistossa vaihtelevin osin ns. aina, ja joidenkin
lauantaiseuralaisten todella oli pätevyydestään huolimatta vaikeaa, jopa mahdotonta luoda tai ylläpitää uraa yliopistossa. Laurellin virantäyttö kuitenkin osoittaa,
etteivät kaikki akateemiset isät tai konsistori kollegiona vainonnut Lauantaiseuran
jäseniä; jakolinjat kulkivat yliopiston konsistorin sisällä.
Sijaiskansleri, ministerivaltiosihteeri R. H. Rehbinderin ratkaisu oli pyytää asiasta lisälausuntoja. Hän tunsi teologisen tiedekunnan tuolloisen tilanteen erittäin
hyvin; olihan hän muun muassa neuvonut keisaria olemaan nimittämättä Laurellin
kriitikkona sittemmin toiminutta Gadolinia eksegetiikan professoriksi vuonna 1834.
Tammikuussa lähettämässään lausuntopyynnössä Rehbinder ilmoitti oman ennakkokantansa asiaan. Sijaiskanslerin kirjeessä korostui yliopistohallinnon näkökulmasta luonnollinen virantäytön juridis-formaalinen puoli. Siinä ei kiinnitetty huomiota asiasta esitettyihin filosofisiin, teologisiin tai raamatullisiin argumentteihin.

188
189

92

Lauantaiseuralaisten vaikeuksista urallaan Söderhjelm 1904, 256–265.
Helanen 1937, 211–212. Luukkanen 2000a, 26. Savolainen 2006, 542.

Tämä on yhteensopivaa sen kanssa miten Keijo Korhonen on kuvannut Rehbinderin aiempaa toimintaa Suomen asiain komiteassa: yleensä tämä entinen Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvos vaati lain kirjaimen tarkkaa noudattamista. Näin
hän toimi myös Laurellin virka-asiassa.190
Rehbinderin kirjeen mukaan konsistorille ei voitu antaa oikaisuoikeutta jonkin
tiedekunnan kollegiona tekemään päätökseen. Sitä, että teologisen tiedekunnan
kollegion muodosti vain kaksi viranhaltijaa sekä väitöskirjan hylkäämisessä ratkaisevassa roolissa ollut viransijainen, hän ei kommentoinut. Sijaiskanslerin kantaa
myötäilevät lausuntonsa antoivat myös arkkipiispa Melartin sekä eläkkeellä ollut
klassisten kielten professori J. H. Fattenborg, jota pidettiin yliopistosäädösten parhaana tuolloisena tuntijana. Fattenborg tunsikin tuolloin voimassa olleet vuoden
1828 yliopistosäännöt hyvin, sillä hän oli itse ollut valmistelemassa niitä.191
Lausunnon pyytämiseen Fattenborgilta vaikutti epäilemättä myös se, että hänellä oli henkilökohtaisia liittymäkohtia teologiseen tutkimukseen ja teologiseen
tiedekuntaan. Hänellä ei ollut kovinkaan myönteistä kuvaa virkaväitöskirjan kriitikkona toimineen Frosteruksen tieteellisistä kyvyistä. Emeritusprofessori oli
vuonna 1830 ollut teologisen tiedekunnan apujäseneksi kutsuttuna Frosteruksen
kanssa täysin eri mieltä esimerkiksi eksegetiikan professuurin täytöstä. Toisin kuin
ns. raamatullinen Frosterus, Fattenborg edusti rationalistis-filologista tutkimusotetta.192 Fattenborg oli työskennellyt Turussa teologian apulaisena vuosina 1808–
1812, ennen siirtymistään itämaisen kirjallisuuden professoriksi, ja toiminut
vuonna 1817 asetetussa katekismuskomiteassa sen erittäin kriittisenä jäsenenä.
Hän oli laatinut itsekin teologisen virkaväitöskirjan ja oli professorina ollessaan
voimakkaasti kritisoinut Frosteruksen virkaväitöskirjoja. Hän oli arvostellut tämän
heikoksi arvioimaansa heprean kielen taitoa, heikkoja metodisia valmiuksia ja tulkintakyvyn puutteita.193
Fattenborgin kanta oli Laurell-asiassa selkeä ja tuki Rehbinderin juridis-formaalista tulkintaa. Virkaväitöskirjan piti olla sekä tiedekunnan että konsistorin hyväksymä eivätkä statuutit antaneet konsistorille valtaa muuttaa tiedekuntien päätöstä. Hän viittasi sijaiskanslerin alkuperäiseen kirjeeseen, jossa tämä esitti, että
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viranhakija voi kokea virkaväitöskirjansa arvostelussa vääryyttä eikä pysty tekemään ansioitaan tunnetuksi. Tiedekunta voi vainon hengessä hylätä jonkin hyvätasoisen opinnäytteen. Fattenborg myönsi tämän olevan mahdollista lisäten sulkuihin
monimieliseksi tulkittavan huomautuksen, että tällaisessa tapauksessa ei kai voitu
epäillä tiedekuntaa arvostelukyvyn puutteesta. Lahjakas mies saattoi joka tapauksessa joutua kärsimään vääryyttä.194
Jos yliopiston statuutteja ei muuteta, ei tiedekunnan hylkäämää hakijaa voi kuitenkaan laittaa ehdolle virkaan, vaikka konsistori olisikin hyväksynyt hänen virkaväitöskirjansa. Tämä oli Fattenborgin kanta. Hänen mielestään tilanne, jossa tiedekunta ja konsistori olivat eri mieltä opinnäytteen arvosta, voi tapahtua vain harvoin.
Konsistorille ei ollut syytä antaa valtaa muuttaa tiedekuntien päätöksiä. Fattenborgin mukaan näin meneteltäessä laittomuudet tulisivat mahdollisesti suuremmiksi
kuin tuolloisen järjestelmän vallitessa. Akateemisen arjen kaunistelematonta tuntemusta osoittaen hän esitti, että professuurien hakijat olivat yliopistossa yleisesti
tunnettuja henkilöitä, ja aina oli joku tai joitakin, joilla oli viranhakijoista kielteisiä
näkemyksiä.
Kysymykseksi jäi miten tiedekunnan hylkäämä kelvollinen ehdokas saisi oikeutta. Veli-Matti Autio on kritisoinut Fattenborgin tulkintaa kysyen mitä mieltä
ylipäätään oli kysyä virkaväitöskirjoista konsistorin kantaa, jos konsistori ei voinut
olla eri mieltä tiedekuntien antamien lausuntojen kanssa.195 Vuoden 1828 statuutit
oli mitä ilmeisimmin laadittu herrasmies-hengessä olettaen, että konsistorin tehtävänä oli vain asettaa paremmuusjärjestykseen ensin tiedekunnassa ja sitten konsistorissa päteviksi todetut hakijat. Käytännössä tilanne oli ongelmallisempi juuri esimerkiksi teologisen tiedekunnan kohdalla silloin, kun konsistori piti pätevinä tiedekunnan torjumia henkilöitä ja epäpätevinä niitä, jotka tiedekunta oli esittänyt päteviksi. Laurellin tapauksen lisäksi 1800-luvun alkupuolen muita teologisen tiedekunnan viranhakijoita, joiden pätevyyden arviointi oli ongelmallista, olivat C. G.
Sjöstedt, A. F. Granfelt, B. O. Lille ja Lars Stenbäck.196
Fattenborgin kanta on ymmärrettävä kuitenkin kokonaisuudessaan. Lausuntonsa alussa hän selosti tiedekuntien roolia asiantuntijoina. Hän viittasi siihen, että
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jo Turun aikoina oli käsitelty kysymystä mikä oli konsistorin ja tiedekunnan antamien lausuntojen suhde. Hänestä oli selvää, että kutakin tiedekuntaa piti pitää oman
alansa parhaana asiantuntijana. Tiedekunnan pitäisi olla parhain ja pätevin tuomari
arvioimaan oman oppialansa töitä. Hän viittasi siihen, että oli teologiaa lähellä olevia tiedekuntia kuten oikeustieteellinen ja filosofinen, joissa saattoi olla pätevyyttä
teologisten töiden arviointiin. Hän kuitenkin yleisesti viittasi myös lääketieteestä
käytyihin keskusteluihin, joissa oppiaineen spesifisyyden vuoksi arviointipätevyys
löytyi vain lääketieteellisestä tiedekunnasta. Täten hän puolusti tiedekuntien asiantuntijaroolia yleensä, mutta sillä edellytyksellä, että niistä löytyy kunkin alan pätevimmät ja parhaimmat arvioijat.197 Yliopiston sääntöjen mukaan tilanne oli selvä:
Laurellia ei voitu asettaa ehdolle virkaan eikä nimittää professoriksi oltiinpa teologisen tiedekunnan hylkäävästä lausunnosta mitä mieltä tahansa.
Arkkipiispa Melartinin lausunto
Arkkipiispa Melartinin asiaa käsittelevä laajahko, seitsensivuinen lausunto on peräisin maaliskuulta 1835. Aiemmin on todettu, että kantilaisuudesta filosofisen innoituksensa saaneen Melartinin suhtautuminen uuteen tutkimukseen oli ambivalenttia. Veli-Matti Autio on tuonut esille kuinka hän dogmatiikan professorina myötäili hegeliläistä virtausta, mutta kääntyi arkkipiispana niin tätä virtausta kuin pietisminkin leviämistä vastaan. Aikoinaan hän oli puoltanut Laurellia myönteisesti
arvioineen vastaväittäjä Sundwallin nimittämistä teologisen moraalin virkaan. Varhaisessa kasvatusajattelussaan hän korosti filosofis-pedagogisten taitojen tärkeyttä,
minkä asiantilan olisi voinut kuvitella vaikuttavan juuri Laurellin viranhaun eduksi.
Melartinin vaikutusvalta oli suuri 1830-luvulla ja hän oli kuulunut Aleksanteri I:n
henkilökohtaisiin tuttaviin.198
Veli-Matti Autio on valaisevasti kuvannut kuinka Melartinin nimitys teologian
professoriksi koettiin aikanaan uhkaksi yliopiston virantäyttöjärjestelmälle. Puuttuvista teologisista opinnoista hän sai erivapauden suoraan keisarilta. Lisäksi yli-
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opistolla hänen opinnäytettään pidettiin varsin vaatimattomana ja vierastettiin hänen venäläissympatioitaan, joita taas yliopiston johto arvosti.199 Laurellin toimiminen koulukomissiossa oli sikäli mielenkiintoista, että kaikkien kolmen koulukomission keskeinen luottojäsen oli arkkipiispa Melartin. Hän päätyi maaliskuussa
1835 puolustamaan Laurellin virkaväitöskirjan hylkäämistä ja täten torjui hänet entisen oman oppituolinsa tulevana hoitajana.
Myös arkkipiispa Melartinin lausunto korosti tiedekuntien roolia tieteellisinä
asiantuntijoina. Hänen mukaansa maassa, jossa oli vain yksi yliopisto, sen eri tiedekuntia oli luonteva pitää ja olikin pidettävä oman alansa asiantuntijoina. Hänen
mukaansa tiedekuntiin rekrytoitiin parhaat kyvyt ja täten tiedekunta ei arviossaan
voinut pitää huonona ketään hyvää viranhakijaa. Jos se tekisi näin, se toimisi omaa
etuaan vastaan ja asettuisi alttiiksi muiden tieteenharjoittajien kritiikille. Melartinin
mukaan yliopiston konsistori ei täten voinut tieteellisissä kysymyksissä asettua tiedekuntien ja niiden asiantuntemuksen yläpuolelle.200
Hänen lausuntonsa oli sääntöjä ja asetuksia noudattavan hallintomiehen lausunto. Se oli yliopiston statuuttien mukainen; väitöskirjan hyväksyminen konsistorissa edellytti aiempaa tiedekunnan hyväksyvää lausuntoa. Lausunto on kuitenkin
varsin monimielinen. Arkkipiispa siis perusti lausuntonsa tieteellisen asiantuntemuksen ja arvioinnin ideaalitilanteeseen. Tiedekunnista löytyivät Melartinin mukaan kunkin alan parhaat kyvyt, jotka myös asiallisesti ja puolueettomasti arvioivat
muiden töitä. Tilanne, jossa hän antoi oman lausuntonsa, oli kuitenkin toinen. Teologinen tiedekunta oli jo Laurellin virkaväitöskirjan hylkäämisen vuoksi ”joutunut
alttiiksi muiden tieteenharjoittajien kritiikille” yliopiston konsistorissa ja näin toiminut omaa etuaan vastaan.
Lausunnossaan arkkipiispa näytti asettuvan puolustamaan teologista tiedekuntaa, sen arvovaltaa ja asiantuntemusta. Arkkipiispan lausuntoa on pidettävä enemmän hallinnollisesti korrektin aiemman rehtorin puheenvuorona kuin äskettäin virkansa jättäneen teologian professorin tiedekuntaansa puolustavana lausuntona. Argumentoinnin ideana oli, että jos yleisesti myönnettäisiin, että tiedekunnat ovat oppialansa parhaita asiantuntijoita, näin teologinen tiedekuntakin olisi tässäkin Laurell-asiassa tunnustettava oman alansa asiantuntijaksi. Toisaalta Melartinin oman
teologisen uran alkuvaiheiden näkökulmasta on todettava, että virkaväitöskirjan

199
200

96

Autio 1981, 92 myös n. 27–30.
HYKA KA 88/1834, Melartinin kirje sijaiskanslerille 13.3.1835.

laatinut, mutta teologisia opintoja vailla ollut Laurell oli hyvin samanlaisessa tilanteessa kuin Melartin itse oli ollut.201
Melartin oli vuonna 1812 nimitetty Turun keisarillisen yliopiston neljännen
teologian profesessorin virkaan, vaikka, kuten hän itse totesi, “ kyseinen tieteenala
ei juuri aikaisemmin ole kuulunut minun harrastuksiini.“ Papiksi Melartin vihittiin
vasta professorinimitystä seuraavana vuonna ja teologian tohtorin arvon hän sai
vuonna 1826. Hänellä oli laaja yliopistollinen koulutus, johon ei ollut kuulunut teologisia opintoja. Tässä mielessä hänen lähtökohtansa teologian professoriksi olivat
hyvin samantyyppiset kuin Laurellilla. Filosofian kandidaatiksi Melartin valmistui
vuonna 1802 laadittuaan matematiikkaa käsittelevän tutkielman. Väiteltyään tohtoriksi hän toimi Turussa kreikan kielen dosenttina vuosina 1804–1805. Yliopettajana Viipurin lukiossa Melartin opetti muun muassa matematiikkaa, eläintiedettä,
mineorologiaa ja fysiikkaa. Hänen oma uransa käytännössä todisti, että teologisen
tiedekunnan “ulkopuolinen” ja teologiaa itse opiskelematon henkilö soveltui teologian professoriksi ja jopa arkkipiispaksi. Teologisten opintojen puuttuminen ei
myöhemminkään estänyt etenemistä kirkollisella uralla. Mielenkiintoista onkin,
että luterilaisen kirkon arkkipiispoilta ei 1800-luvulla edellytetty teologian opiskelulla eikä teologian yliopistollisilla tutkinnoilla osoitettua uskonnollista asiantuntemusta. Vuonna 1850 arkkipiispaksi nimitetty Edvard Bergenheim (1798–1884) ja
vuonna 1884 arkkipiispaksi nimitetty Torsten Thure Renvall (1817–1898) eivät olleet suorittaneet teologian opintoja.202
Laurellin tapauksessa sääntöasiantuntijana pidetty Fattenborg tulkitsi omassa
lausunnossaan tilannetta toisin kuin Melartin; ei ideaalista eikä yliopistosääntöjen
muodollisista määräyksistä käsin vaan ottaen huomioon mahdollisuuden, että tiedekunnan antama arviointi saattoi olla virheellinen. Ei pidä aliarvioida sitä vaiku-
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tusta, joka teologisen tiedekunnan tekemällä Laurellin hylkäämisellä oli tuolloisessa pienessä suomalaisessa tiedeyhteisössä, jossa kaikki tunsivat toisensa. Konsistorissa Laurellin hylkääminen kääntyikin, kuten Melartin uumoili lausunnossaan,
teologista tiedekuntaa eikä hylättyä viranhakijaa vastaan. Tästä todistavat konsistorin selvitykset hänen nimittämisekseen virkaan tiedekunnan kielteisestä kannasta
huolimatta. Tapahtumasarja on verrattavissa kuvitteelliseen nykytilanteeseen, jossa
yliopiston hallinto tukisi opetusvirkaan henkilöä, jonka tiedekunnan virantäyttölautakunta tai tiedekunnan dekaani on omassa arvioinnissaan julistanut epäpäteväksi.203
Melartin esittikin lausunnossaan asian niin, että vaikka viranhakija eli Laurell
oli kyvykäs, hänen väitöskirjansa oli tässä kyseisessä tapauksessa tarkoitukseen
kelpaamaton. Kyvykäs hakija oli siis laatinut huonon virkaväitöskirjan. Hänen mielestään konsistori oli ilmeisesti harkinnut muita ansioita – virkaväitöskirjan tekijän
tunnettua lahjakkuutta ja kyvykkyyttä – niin että itse virkaväitöskirjan rauhallinen
ja puolueeton arviointi oli unohtunut. Hän viittasi myös teologisten virkojen haun
historiaan ja niiden taloudellisiin motiiveihin. Kuten hän totesi, paremman palkan
toivossa tai päästäkseen piispoiksi eri alojen tutkijat olivat ilman teologisia opintoja
siirtyneet teologisen tiedekunnan hyväpalkkaisiin virkoihin.204
Huomautus Laurellin taloudellisten etujen tavoittelusta on jäänyt elämään,
mikä sekin on Melartinin oman teologiuran vaiheiden kannalta erikoista. Olihan
Melartinilla itsellään, aiemmalla matematiikan ja luonnontieteen yliopettajalla, sittemmin professorilla, yliopiston rehtorilla ja tuolloisella piispalla, myös omakohtaista kokemusta parempipalkkaisiin virkoihin siirtymisestä ilman ajallaan suoritettuja teologisia opintoja. Sama koski sittemmin myös myöhempiä arkkipiispoja.
Melartinin viestin ytimenä näyttää olleen, että yliopiston parhaiten palkatut professorinvirat kuuluivat teologiaa opiskelleille teologeille. He ikään kuin siirtyivät paremmin palkattuihin tehtäviin oikeanlaatuisen motivaation vuoksi muiden tavoitellessa teologisen tiedekunnan tarjoamia taloudellisia etuja muista syistä. Joka tapauksessa Melartinin mielestä oli kyseenalaista oliko teologinen opinahjo tai tieteenharjoittajat itsekään hyötyneet siirtyessään muista tiedekunnista teologiseen.205
Nämäkin kommentit ovat Melartinin oman henkilöhistorian valossa erikoisia.
Oliko hän, Nikolai I yhteistyöhaluiseksi havaitsema persona gratissima,206 itsekriittisesti sitä mieltä, että hänen oma toimintansa professorina ei ollut hyödyttänyt
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teologista tiedekuntaa? Vai ajatteliko hän kenties niin, että muista tiedekunnista ei
sopinut siirtyä teologian professoriksi, mutta siirtyminen koululaitoksesta, matematiikan ja luonnontiedon yliopettajasta, teologian professoriksi oli sopivaa ja teologisen tiedekunnan kannalta hyödyllistä?
Joka tapauksessa puolustaessaan teologista tiedekuntaa Melartin asetti Laurellin henkilönä epäilyttävään valoon. Oliko nytkin siis kyseessä mahdollinen taloudellisten etujen tavoittelu ilman suurtakaan hyötyä tiedekunnalle? Hän myös kyseenalaisti aiemman yliopistollisen käytännön, siirtymisen muiden tiedekuntien viroista teologiseen tiedekuntaan, jota hän kuitenkin oli professori Sundwallin aiemman nimityksen yhteydessä itse ollut jatkamassa tukiessaan tämän viransaantia.
Huomautukset on sitäkin erikoisempia, kun muistetaan, että siirtyminen toiselle
oppialalle oli mahdollistanut Melartinin oman, korkealle kohonneen uran.
Melartinin mukaan ”nykyaikana” teologiassa tarvittiin syvällistä perehtymistä
Raamatun opintoihin. Raamattutuntemusta hänen mukaansa edellytti tunnustuskirjojen ja dogmihistorian syvällinen hallitseminen. Melartinin mielestä filosofinen
spekulaatio oli kiistämättömän arvokasta uskontotieteissä (Melartin: Religionsvetenskapen). Hänen mukaansa oli kuitenkin äärettömän paljon tärkeämpää, että uskonnon julistajiksi valmistautuvat olisivat perehtyneet ”pyhiin kirjoituksiin”. Uskonnon julistajien tuli opettaa kuulijoilleen raamatullista kristinuskoa. Tätä pitäisi
heille itselleenkin opettaa eikä johtaa heitä opinnoissaan uudemman tai uusimman
filosofian mystisen kielen pariin.207
”Kristinuskon yksinkertainen opetus on enemmän kuin mikään syvällinen spekulaatio antanut kaikkina aikoina miljoonille ihmisille elämänohjeita, lohdutusta ja
henkisiä eväitä”, Melartin päätti lausuntonsa. Nämä olivat siis lausunnon mukaan
ne tieteelliset eväät, joilla yliopiston tuli tuolloisen arkkipiispan mukaan kouluttaa
suomalaista papistoa. Jos Melartin olisi itse tuominnut spekulatiivisen tieteenharjoituksen, miksi hän oli ollut tukemassa spekulatiivisesti orientoituneen Sundwallin viransaantia? On mahdollista, että näkemykset yksinkertaisen kristinuskon tärkeydestä eivät olleet hänen omiaan, vaan että kyseessä olisi ollut tehtävänanto, poliittisesti epäilyttävän hegeliläisen spekulaation vastustaminen. Yhtä mahdollista
on, että kyseinen suuntaus sai Melartinin mielestä liian paljon jalansijaa teologisessa tiedekunnassa. Olihan Sundwallin teologisessa viransaannissa ollut kyse
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myös aiemman filosofian professuurin viranhaussa kärsityn tappion hyvittämisestä.208
Vain muutamaa vuotta Laurellin viranhakuprosessin jälkeen Melartin oli mitä
pontevimmin torjumassa aiemmin kaipaamaansa ”kristinuskon yksinkertaisen opetuksen” leviämistä teologiseen tiedekuntaan sen herätysliikemuodossa. Teologisen
tiedekunnan, jonka opettajakuntaan tuolloin kuuluivat niin Sundwall kuin Laurellkin, linja olikin 1840-luvulla ikään kuin oikea. Herätyskristillisyys, pietistinen separatismi, oli 1840-luvun Melartinin mielestä fanatismia, järjen halveksuntaa ja välinpitämättömyyttä tieteen edistyksestä. Tästä näkökulmasta hän vastusti, jälleen
yliopiston nimitysprosessin ulkopuolisena vaikuttajana, herätysliiketohtori Lars
Stenbäckin dosenttinimitystä. Uskonnollinen herätysliikevakaumus oli poliittisista
syistä johtuen Stenbäckin dosentuurin este 1840-luvulla huolimatta siitä, että yliopiston konsistorin enemmistö kannatti hänen nimittämistään dosentiksi.209
Autio tuo esille, että virantäytön osalta Laurell itse kävi Pietarissa tapaamassa
Rehbinderiä ja sai jonkinlaista tukea asialleen. Laurellilla olikin Pietarissa asian
kannalta merkittävä suomalaiskontakti, Anders Johan Sjögren.210 Tämä hovineuvos ja Pietarin Tiedeakatemian jäsen oli vuonna 1832 avioitunut Laurellin siskon
Gustava Sophian kanssa. Sisaren aktiivinen kirjeenvaihto Suomen sukulaisilleen
vahvistaa, että Sjögrenin perheessä tunnettiin ja aktiivisesti seurattiin tapahtumia
Helsingin yliopistossa. Gustava kirjoitti muun muassa Alexander-veljelleen Pariisiin yksityiskohtaisen kuvauksen Snellmanin vaikeuksista hänen kieltäydyttyään
konsistorin hänelle määräämästä kuraattorintoimesta. Gustavan mukaan Snellman
oli asian lopputuloksesta katkera ja raivoissaan konsistorille, jopa siinä määrin, että
hän matkustaisi Ruotsiin eikä enää koskaan palaisi Suomeen.211 Akateemikko Sjögren varmasti tunsi lankonsa viranhaun vaiheet. On myös luultavaa, että hänen
uraansa edistänyt Rehbinder oli tietoinen Laurellin dogmatiikan viranhaun vaiheista paitsi yliopiston virallisten asiankirjojen perusteella myös Sjögrenin kautta.
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Konsistorin enemmistön tuntoja asiassa kuvaa, että yliopiston sääntöjen vastaisesti Laurell asetettiin ehdolle virkaa, jota hän ainoana oli hakenut, mutta ehdollepano hylättiin. Kun virka julistettiin uudelleen avoimeksi, Laurell julkaisi uuden,
perinteisemmän väitöskirjan De testimonio Spiritus Sancti interno (25 s.) vuonna
1835. 212 Tälläkin kertaa vastaväittäjänä toiminut Sundwall antoi virkaväitöskirjasta kiittävän lausunnon. Nyt tiedekunta totesi yksimielisesti hakijan päteväksi
kun se ei muutakaan voinut. ”Frosterus ja Gadolin hyväksyivät lakonisesti”, kuvasi
asiaa Veli-Matti Autio. Konsistori hyväksyi uuden virkaväitöskirjan ilmeisesti jo
melko kyllästyneen tunnelman vallitessa. Tosin Laurellia vielä vastustivat Gadolinin lanko Hällström sekä professorit Ursin ja Pipping. Frosteruksen esitys, että
Laurellin olisi pätevyytensä osoittamiseksi pitänyt kirjoittaa vielä uusi väitöskirja,
ei saanut kannatusta, ja vaikuttaa viimeiseltä epätoivoiselta yritykseltä viivyttää viransaantia.213
Ilmari Havu on esittänyt vuonna 1945, että Laurell sai professuurin julkaistuaan uuden väitöskirjan, jossa hänen suhtautumisensa kristinuskoon oli kääntynyt
aiempaa myönteisemmäksi. Huomautus on osoitus Oikean teologian myytin vaikutuksesta – Laurellia käsittelevien lähteiden perusteella ei näytä siltä, että Laurell
olisi ”aiemmin” suhtautunut jotenkin kielteisesti kristinuskoon. Näin on mahdollista väittää, jos ei tunne Laurellin väitöskirjaa tai hänen aikaisempia 1830-luvun
kirjoituksiaan, joita käsitellen tämän tutkimuksen seuraavassa luvussa. Ei-teologit
kuten Thiodolf Rein, J. E. Salomaa tai Veli-Matti Autio eivät näe virantäytön merkinneen muutosta Laurellin uskonnollisessa asennoitumisessa. Kuten niin ikään
Oikean teologian myytin vaikutusalan ulkopuolelta Laurellia tarkastellut Kari Väyrynen on huomauttanut, teologinen motiivi oli voimakas jo ennen viranhakua julkaistuissa kirjoituksessa. Hän kuten myös Sainio edustavat näkemystä, ettei Laurell
luopunut hegeliläisyydestä taktisista syistä eli saadakseen teologisen oppituolin.214
Vuoden 1836 virkaväitöskirja näyttää käsittelevän pääosin samoja teemoja
kuin vuoden 1834 hylätyksi tullut väitöskirja. Lisinä voidaan pitää esimerkiksi
Laurellin luennoissaankin esiintuoman Bretschneiderin tuomioita ”uudelle teologialle” ja Absoluutin muuttumista Pyhäksi Hengeksi. Uuden väitöskirjan mukaan uskonto ei ollut mitään muuta kuin Pyhän Hengen sieluun perustama järjen kyky.
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Hegelin tavoin Laurell esitti, että kristinusko oli kaikkia muita uskontoja parempi
uskonto, ja tätä se oli Kristuksen ansiosta, asiat kuten evankelinen saarna ja sakramentit olivat vain välineitä, ei tärkeitä itsessään. Uskon subjektiivinen puoli oli
tässä väitöskirjassa määritelty Pyhän Hengen todistukseksi ihmisessä ja objektiivinen puoli oli julmalallinen, ihmisen ulkopuolinen ilmoitus, uskonnollisen uskon
perustus ja normi.215
Antti J. Pietilä toi 1900-luvun alussa esille, “että Laurellin kääntyminen hegeliläisyydestä historiallis-positiiviseen teologiaan sattui yhteen hänen pyrkimyksensä kanssa päästä dogmatiikan professoriksi, näyttää kieltämättä omituiselta eikä
jäänyt aikalaisiltakaan huomaamatta”. Aikalaisilla tarkoitetaan erityisesti Laurellia
opportunismista syyttänyttä J. V. Snellmania. Teologeista ajatuksen Laurellin varhaisesta hegeliläisyydestä ja myöhemmästä täydellisestä luopumisen siitä toi julkisuuteen F. L. Schauman Laurellin kuoleman jälkeen vuonna 1854. Myöhemmin
tätä edusti Martti Ruuth; uusi väitöskirja muka osoitti Laurellin hylänneen hegeliläisyyden, kieltäneen uskonsa hegeliläisyyden ja kristinuskon yhteensopivuuteen
sekä omaksuneen uuden tulkinnan kristinuskosta. Laurellin kasvatusoppia tutkinut
Matti A. Sainio on jo 1950-luvulla vakuuttavasti perustellut, että kyseessä on ylitulkinta. Sainio on kuvannut Laurellia pikemminkin eklektikoksi, joka omassa ajattelussaan omaksui näkemyksiä eri lähteistä, ja jonka ajattelua värittää voimakas
dualistinen pohjavire. Hegeliläisiä elementtejä oli hänen ajattelussaan myös väitetyn ”käänteen” jälkeen.216
Pietilän edellä mainittu tulkinta liittyy yhteen Oikean teologian myytin muotoiluun; väärässä ollut teologi oli myös moraalisesti heikko. Pietilän tulkinta uudesta väitöskirjasta oli seuraava: Laurell oli aivan liian ihanteellinen ja rehellinen
totuuden etsijä voidakseen alentua vakaumustaan kauppaamaan. Syynä ”kannan
moneen muutokseen” oli epäilemättä ainoastaan hänen heikkotahtoisuutensa, Pietilän sanoin Laurellin luontainen alttius vaikutuksille, hänen sisäinen hajanaisuutensa ja levottomuutensa, joka ei sallinut hänen koskaan rauhoittua minkään maailmankäsityksen ääressä sen vertaa, että se olisi saanut koko hänen sydäntään valloittaa.217 Näin Laurellin erikoisen väitöskirjaprosessin tarkasteluhistoria rikastui
myös psykologisoivalla tulkinnalla; Laurell ei ollut opportunisti, vaan vain luonteeltaan heikko ihminen.
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Ensimmäisen väitöskirjan teoreettisen, aikansa filosofian käsitteistöä soveltavan väitöskirjan jälkeen Laurell siis kirjoitti samantyyppisen väitöskirjan Pyhästä
Hengestä – teoksen, josta teologisen tiedekunnan jäsentenkin oli tällä kertaa vaikeaa esittää uskonnollista, antifilosofista kritiikkiä. Uusikin väitöskirja oli luonteeltaan teoreettinen ja filosofinen, mutta viranhakija kirjoitti sellaisen kirjasen, jolla
hän pystyi saamaan professuurin ja saikin sen. Näkemyksellisten muutosten monumenttina tai hegeliläisyydestä luopumisen todistusaineistona tätä opinnäytettä ei
voi pitää. Virantäytön käsittelyssä konsistorissa tosin yhä neljä jäsentä piti Laurellia
epäpätevänä. 218 Nämä olivat Gadolinin lojaliteettipiirin uskollisimmat jäsenet,
jotka kuuluivat siihen sukusiteiden perusteella. Keisarillinen nimitys dogmatiikan
professorin virkaan tuli 20. tammikuuta 1836.
Tapahtumasarjassa oli kyse muiden tekijöiden ohella myös teologisen tiedekunnan kasvojen säilyttämisestä. Muodollisesti kaikki meni pykälien mukaan eikä
yliopiston konsistorin tai sijaiskanslerin tarvinnut ottaa kantaa teologisen tiedekunnan ensimmäisen Laurell-arvion pätevyyteen tai epäpätevyyteen. Sisällöllisesti yritys kasvojen säilyttämiseen ei onnistunut. Laurellin kriitikot näyttivät valinneen
toimintatavan, joka estäisi häntä saamasta professuurin. Hanke kääntyikin konsistorin ei-teologisten jäsenten vaikutuksesta sekä vanhan eliitin tuesta huolimatta
kriitikkoja vastaan ja tiedekunnan hylkäämän viranhakijan eduksi.
Hegeliläisyys ei ollut Laurellille itselleen yhdentekevä, ja hänen tulkintansa
siitä muuttui, kuten tutkimuskirjallisuudessa on aiemmin todettu. Itse hän kirjoitti
vuonna 1848, että häneltä kesti kymmenen vuotta omaksua hegeliläisyys ja kymmenen vuotta irtautua siitä. Ajallisesti näyttäisi siis olleen kyse John Edward Toewsin ja Juha Mannisen kuvaamasta Hegelin koulukunnan hajoamisesta 1830-luvulla.
Manninen on todennut, kuinka vähemmän kuin kymmenen vuoden kuluttua Hegelin kuolemasta hänen kristinuskon ja filosofian yhtäpitävyyttä vakuuttanut järjestelmänsä oli hajonnut. Synteesin murenemisessa lopullista koulukunnan jakaantumista merkitsivät David Straussin uskonto- ja myyttitulkinnat.219
Tähän hegeliläisyyden hajoamiseen liittyi myös Laurellin irrottautumisprosessi. Selkeän kuvauksen Laurellin myöhemmästä Hegel-positiosta on antanut
Kari Väyrynen. Laurell kritisoi Hegelin logiikkaa muun muassa ajallis-kontingenttien ja loogis-ontologisten kategorioiden, empiirisen ja loogisen, sekoittamisesta
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eikä siis luopunut hegeliläisyydestä väitöskirjansa saaman supranaturalistis-uskonnollisen arvostelun vuoksi.220
J. E. Salomaa on puolestaan viitannut Laurellin psykologia-kiinnostukseen,
joka näyttää johtaneen näkemykseen empiirisen tutkimuksen tarpeellisuudesta
sekä Laurellin tulkintaan hegeliläisyydestä koulukuntana – ja ilmeisesti myös
Snellmanista. Laurell kirjoitti vuonna 1848 seuraavasti.
Hegeliläinen filosofia on tullut ortodoksiseksi, ja alkaa vaikuttaa siltä, että
tämä järjestelmä, joka enemmän kuin mikään muu on ilmentänyt ajatuksen vapaata liikettä eikä pidä totuutta ilmaistuina ”muuttumattomissa lauseissa”
yhtä helposti kuin muutkin järjestelmät menettää sisäisen elämänsä ja lopettaa
liikuntonsa tiettyihin opittuihin sanamuotoihin tieteen vapaudesta, ylipäätään
tiedon rakastamisesta ja muuhun senkaltaiseen.221
Laurell näyttää 1840-luvulla päätyneen näkemykseen, että hegeliläisyys, ”absoluuttinen filosofia”, oli mystistä kontemplaatiota siinä kuten kveekarien, illuminaattien ja gnostilaisuuden ajattelumallit. Laurell lisäsi, että tämä huomautus saattoi vaikuttaa absurdilta, mutta piti kiinni kannastaan eli loogisten ja harhaoppisten
teosofien, kuten hän heitä kutsui, ajattelumallien samankaltaisuudesta. Kaikki
nämä olivat hänen mielestään ymmärtäneet väärin ”ihmissielun vapauden” ja luulivat, että tietoa voisi olla erillään empiriasta.222
Vuonna 1848 Laurell selväsanaisesti ilmoitti irrottautuneensa hegeliläisyydestä. Tässä yhtenä tekijänä, yllä mainitun lisäksi, oli hänen käsityksensä empiiristen luonnontieteiden merkityksestä, mitä käsittelen tarkemmin Laurellin naissivistyksestä esittämien näkemysten yhteydessä. Kyse oli myös hegeliläisten tulkintojen hajoamisesta Hegelin kuoleman jälkeen, uushegeliläisyydestä, kuten Laurell
sitä kutsui, ja uskonnon roolista. Hegeliläisyyden osalta irrottautuminen oli kahtalainen. Laurell kuvaili kuinka hän ei uskonut, että kaikki voitaisiin tietää spekulaatiolla, joka tyhjentämällä järjen kaikesta tiedollisesta itsensä kautta itseään tarkastelemalla päätyi puhtaaksi ajatukseksi. Laurell ei myöskään hyväksynyt Ludvig
Feuerbachin ”uushegeliläisyyttä”. Erityisesti hänen käsityksensä tulevaisuuden uskonnosta näyttää ärsyttäneen Laurellia. Feuerbachin hahmotelma, jossa papeista
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piti tehdä ihmisyyden, ei Jumalan palvelijoita ja se, että heidän pitäisi olla kansanopettajia eikä saarnaajia sekä osallistua kristinuskon hävittämiseen ihmisten tietoisuudesta, vaikuttaa loukanneen Laurellin uskonnollisia tunteita. Ajatus ihmisestä ”kaikesta pahasta lunastajana ja kaiken inhimillisen autuuden alkulähteenä”
oli Laurellille liikaa, samoin kuin ajatus valtiosta tämän opin saarnaajana ja ajatus ”pian” voitettavissa olevasta uskonnollisesta oppositiosta.223
Irtaantumiseen hegeliläisyydestä vaikuttivat Laurellin oman kertoman mukaan
hänen uskonnolliset näkemyksensä. Hän kertoi päätyneensä käsitykseen, ettei ihmisjärki korkeallekaan kohotettuna tavoita Jumalaa. Teologian luennoitsijana, perehtyessään Schleiermacherin ja Jacobin ajatuksiin, hän kertoi päätyneensä siihen,
että kristillinen psykologia ja hegeliläisyyden subjektiivinen henki olivat yhteensopimattomia. Samoin yhteensopimattomia olivat perinteinen teologia ja absoluutin itseymmärrys loogisten prosessien abstrahoinnissa. Laurellin irtaantumis-kuvauksia lukiessa vaikuttaa siltä, että siinä vaikutti viisi tekijää: perinteinen uskonnollinen tulkinta, ajatus filosofisen järjestelmän ja uskonnon välttämättömästä yhteensopivuudesta, Hegelin järjestelmään pettyminen (”mitä paremmin opin sitä
hallitsemaan, sitä enemmän se menetti arvoaan”), loukkaantuminen Feuerbachtyyppiseen uushegeliläisyyteen sekä ajatus psykologisen, pedagogisen ja ihmistä
koskevan luonnontieteellisen tutkimuksen tarpeellisuudesta.224
Hegeliläisyyden suomalainen teologinen arviointi oli ja on ollut ylipäätään ongelmallista. Laurellin tapauksessa 1830-luvulla kyseessä ei ollut pelkän hegeliläisyyden, vaan minkä tahansa uskontulkinnasta erottuvan filosofisen tarkastelutavan
vastustaminen. Teologisen tiedekunnan virantäytöissä on ollut kyse muistakin asioista kuin kristinuskon puolustamisesta tai ylevistä ihanteista: kulloisestakin oikeana pidetystä uskontulkinnasta, henkilökohtaisista suhteista, toimeentulosta, sukulaisuussuhteista, asiantuntijuudesta, asiantuntemattomuudesta, vallasta ja politiikasta. Eri aikoina nämä tekijät ovat painottuneet eri tavoin. Laurellin leimaamista
väärän filosofian edustajaksi edesauttoi se tosiasia, että hän oli filosofi. Hän ei
myöskään ollut aikansa tärkeiden yliopistollisten tai kirkollisten suku- tai lojaliteettiverkostojen jäsen.
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Erikoista ylipäätään on ollut jonkin filosofisen suuntauksen tulkitseminen kristinuskon viholliseksi. Osin tämä johtunee siitä, että Hegelin kristinuskon ainutlaatuisuutta korostavaa uskonnonfilosofiaa on tunnettu heikosti sekä siitä, ettei Hegel
hahmotellut tätä laajaa, osin kosmiset mittasuhteet saavaa järjestelmää perinteisellä
uskonnollisella termistöllä. Kristinuskon tutkiminen järjen keinoin ja mistä tahansa
rationaalisesta, ikään kuin uskonnon ulkopuolisesta positiosta käsin on Oikean teologian traditiossa tulkittu epäkristilliseksi. Laurell-arviointeja on ilmeisesti mutkistanut myös se, että Laurellista tuli hegeliläisen filosofian kriitikko 1840-luvun lopulla, mutta osin luonnontieteiden ja empiiristen tutkimusten merkitystä korostavilla argumenteilla, jotka puolestaan olivat vieraita Oikean teologian uskonnolliskansallisia tekijöitä korostaneelle myytille, kuten tutkimuksen viimeisestä luvusta
käy ilmi. Hegel-arvioinnin ongelmallisuutta osoittavat Laurellin viranhaun lisäksi
esimerkiksi G. F. Aminoffin viranhaun torjuminen hegeliläisyyteen vetoamalla
1840-luvulla sekä dogmatiikan professorina toimineen G. G. Rosenqvistin ja teologisen tiedekunnan esikäsitteiden apulaisen Erkki Kailan välinen mielipiteidenvaihto dogmatiikan professori Axel Fredrik Granfeltin ”hegeliläisyydestä” 1900luvun alkupuolella.
Aminoffin torjuminen hegeliläisenä ja kirkollisesti epäsopivana oli taktinen
toimenpide, jolla lopulta varmistettiin professorinvirka Frans Ludvig Schaumanille.225 Teologian apulainen ja myöhempi arkkipiispa Erkki Kaila sekä dogmatiikan professori G. G. Rosenqvist puolestaan kiistelivät oliko Laurellin seuraajana ja
dogmatiikan professorina vuosina 1854–1875 toiminut Axel Fredrik Granfelt jollain tavoin hegeliläinen vai ei. Kailan mielestä oli ilmiselvää, että Granfelt oli hegeliläinen, Rosenqvist taas ei löytänyt hänen näkemyksistään hegeliläisyyttä. Laurellin hegeliläisyyden arviointiin tämä myöhempi keskustelu liittyy siten, että
beckiläistä raamattufundamentalismia kannattaneen Kailan tulkinnassa ”vääräksi
hegeliläisyydeksi” riitti pienikin ripaus filosofisen tarkastelun suuntaan.226
Supranaturalistien eli ”raamatullisen” suuntauksen 1800-luvun alkupuolella
tekemä uusien näkemysten torjumisyritys niiden hegeliläisyyden perusteella on
saanut jotkut myöhemmätkin arvioijat näkemään asian aiempien fundamentalistien
eli raamatullisen suuntauksen edustajien tavoin. Esimerkiksi Antti J. Pietilä, Martti
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Ruuth, Yrjö J. Alanen ja Eino Murtorinne ovat tulkinneet Laurellin uuden väitöskirjan merkinneen hänen luopumistaan Hegelistä. 227 Ei kuitenkaan voida vakavassa mielessä ajatella, että Frosteruksen ja Gadolinin teologisessa tiedekunnassa
esittämä arvostelu tai edellä esitetty virkaväitöskirjan kohtelu konsistorissa olisi
saanut Laurellin huomaamaan ja tunnustamaan ”virheensä” ja väärän uskonsa sekä
perusteellisesti muuttamaan näkemyksiään uudessa ”soveliaammassa” väitöskirjassa. Veli-Matti Autio on todennut, että Laurell oli uudessa väitöskirjassaan tarkoituksella vähentänyt spekulatiivista osuutta miellyttääkseen vastustajiaan. Aution
mukaan Laurellin nimityksen myötä filosofinen virtaus entisestään voimistui teologisessa tiedekunnassa228, minkä näkemyksen vahvistaa Laurellin luento-opetuksen tarkastelu.
Laurell itse totesi, että näkemysten muuttuminen oli vuosikymmenen kestänyt
prosessi. Se liittyi hegeliläisen koulukunnan hajoamiseen, ”uushegeliläisyyteen”,
tyytymättömyyteen ”sisällöistä puhdistettuihin käsitteisiin”, vastakkainasetteluun
J. V. Snellmanin kanssa sekä siihen, että jo varhain hänen ajattelunsa sisälsi muitakin kuin hegeliläisiä aineksia. Vastatessaan Snellmanin hyökkäykseen vuonna
1848 Laurell itse totesi, että hän oli virkaväitöskirjassaan osin poikennut Hegelin
esittämästä käsittelytavasta ja jo aiemmissa julkaisuissaan hänellä oli muitakin kuin
hegeliläisiä elementtejä. Kristillisen antropologian psykologisen osan hän ajatteli
olevan ristiriidassa Hegelin subjektiivisen hengen käsitteen kanssa. Nähdäkseni
tältä osin suhteessa Hegeliin kyse oli yksilöllisyydestä ja sen muotoutumisesta sekä
suhteessa Snellmaniin kysymys sielusta ja yksilösielun käsitteestä. ”Psykologian”
selvittämiseksi ei riittänyt abstrakti spekulaatio, vaan Laurell, kuten todettua, piti
empiiristä tutkimusta välttämättömänä. ”Kaikki” ei siis selvinnyt filosofisella spekulaatiolla. Absoluutin itsetietoisuuden luonnossa ja historiassa toteutuvana prosessina hän nimittäin ajatteli olevan ristiriidassa ”kristillisen teologian” kanssa.229
Esimerkki empiirisen tutkimusotteen soveltamisesta spekulatiivisen sijaan, tilastollisesta tarkastelusta ja sen tuottamasta uudesta tiedosta, on Laurellin artikkeli
Borgå Tidningissä vuodelta 1844. Hän arvosti tilastollista tarkastelua mainiten erityisesti rikostilastojen yhteiskunnallisen hyödyllisyyden, ja tarkasteli itse vuosien
1829–1841 teologian opiskelijoita vertaillen yksityisesti ylioppilastutkinnon suorittaneita kouluista valmistuneisiin opiskelijoihin. Artikkelin tausta oli jo yliopiston
konsistorissakin keskusteltu huoli yksityisesti ylioppilaiksi tulleiden opiskelijoiden
227
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tiedon tasosta ja kyvystä suorittaa tieteellisiä opintoja. Huoli oli aiheellinen; esimerkiksi vuosina 1828–1837 Helsingin yliopistoon kirjoittautui 1133 opiskelijaa,
joista 60,8 prosenttia oli yksityisesti opiskelleita.230 Runsailla taulukoilla, joissa
Laurell tarkasteli opintojen aloitusikää, opintoihin käytettyä aikaa, opinnoista saatuja arvosanoja kouluittain, hiippakunnittain ja verraten yksityistutkinnon suorittaneita ja koulut käyneitä opiskelijoita toisiinsa, hän osoitti huolen ainakin teologisen
tiedekunnan osalta oikeutetuksi.231
Yksityistutkinnosta oli tulossa yhä suositumpi kiertotie yliopistoon niille, joiden perustiedot eivät olleet kouluista valmistuneiden tietojen tasolla eivätkä riittäneet akateemisten opintojen asianmukaiseen suorittamiseen. Jos yksityisylioppilaiden määrän lisääntyminen jatkuisi samanlaisena kuin se oli hänen tarkastelukaudellaan, runsaan vuosikymmenen kuluttua kaikki teologian opiskelijat olisivat yksityisesti ylioppilaiksi tulleita, Laurell huomautti. Yksityistutkinnon suorittajat tulivat yliopistoon kouluja käyneitä nuorempina, mutta tarvitsivat kouluylioppilaita
pidemmän ajan opintojensa suorittamiseen ja menestyivät opinnoissaan näitä heikommin. Aineistonsa perusteella hän päätteli, että oli tieteellisten opintojen sekä
kirkon että koululaitoksen etu, että tämä takaportti yliopistoon, kuten hän sitä kutsui, suljettaisiin. Myöhemmin Laurell tarkasteli myös vuosia 1842–1845, jolloin
48 teologian opiskelijaa kaikkiaan 109:stä oli yksityisylioppilaita. Vuoden 1848 artikkeli on nähdäkseni ensimmäinen, jossa tarkastellaan opiskelijoiden, tässä tapauksessa teologien, sosiaalista taustaa. Laurell huomautti tilastonsa kumoavan
yleisen käsityksen, että pappisuralle lähtevät olivat syntyisin alimmista kansanluokista.232
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Joka tapauksessa 1830-luvun puhdasoppiset teologit, kuten Ilmari Havu heitä
kutsui, eivät hyväksyneet Laurellin ”hegeliläisyyttä”. Näkemys lienee peräisin
Thiodolf Reiniltä. Sisällöllisessä mielessä ei ehkä ole kovin selvää tunsivatko kriitikot Frosterus ja Gadolin filosofiaa ja erityisesti hegeliläisyyttä kylliksi voidakseen
edes vastustaa sitä. Juha Mannisen mukaan Suomen hegeliläisyys oli Laurellin tapauksessa kohdannut Helsingin yliopiston konsistorissa ensimmäisen avoimen Hegel-kritiikkiin perustuvan vastaiskun. Näin oli ja tämä vastaisku oli teologien kehittämä. On kuitenkin muistettava, että mikä tahansa filosofinen, rationaalinen tieteellinen lähestymistapa olisi ollut raamatullisen suunnan eli teologisten supranaturalistien mielestä yhtä hyljättävä. Vastakkain eivät olleet vain filosofia ja teologia,
vaan dogmatiikan tieteellinen ja raamatullinen tarkastelu. Vastaisku ei kuitenkaan
estänyt Laurellia saamasta teologista virkaa. Tapauksen virantäyttöasiakirjat päinvastoin tuovat esille miten laajaa, oppialat ylittävää kannatusta spekulatiivisella tutkimusotteella oli Helsingin yliopistossa.233
Kritiikin pääkohteena, sikäli kuin sitä toimijoiden henkilökohtaisten ja muiden
motiiveiden lisäksi on löydettävissä, oli filosofia ja ylipäätään kristinuskon tieteellinen tarkastelu. Vastakkain olivat supranaturalismi ja rationalismi, auktoriteettiusko ja vapaa tutkimus, uskonnollinen, Raamattua siteeraava kielenkäyttö ja aikansa filosofisin käsittein tehty tutkimus. Tässä vastakkainasettelussa mikä tahansa
filosofia, niin hegeliläinen kuin ei-hegeliläinenkin, olisi ollut tuomittavaa silloin
kun ja jos oikea uskonnollisten oppien tutkimus määritellään Frosteruksen ja Gadolinin tavoin raamattutieteeksi.
Benjamin Frosteruksen Laurell-kritiikki oli ollut hyvin samantyyppistä kuin
mitä hän oli esittänyt jo vuonna 1830 täytettäessä eksegetiikan professorin virkaa.
Tuolloin viran sai hänen vastustuksesta huolimatta teologisen tiedekunnan ulkopuolinen kielitieteilijä, Carl Gustav Sjöstedt (1799–1834). Tätä tuki virkaväitöskirjan vastaväittäjänä toiminut J. H. Fattenborg, joka siis esiintyi asiantuntijana Laurellinkin asiassa. 234 Muutaman vuoden sisällä B. Frosterus koki kaksi tappiota
oman tiedekuntansa virantäytöissä. Kummassakin tapauksessa hakijat, sittemmin
viranhaltijat, tulivat teologisen tiedekunnan ulkopuolelta ja heidät nimitettiin tiedekunnan professoreiksi vastoin Frosteruksen tahtoa.
Kuten Veli-Matti Autio on siis huomauttanut, Laurellin nimityksen jälkeen yliopiston ilmapiiri kävi Frosteruksen veljeksille epäviihtyisäksi ja he hankkiutuivat
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maaseudulle vauraitten pastoraattien haltijoiksi. 235 Ehkä Frosterusten yliopiston
professorikunnan jäseniltä saama suora, pöytäkirjojen ulkopuolinen palaute ei ollut
niin kollegiaalisesti kohteliasta kuin se mitä yliopiston konsistorin pöytäkirjoihin
rekisteröidyissä keskusteluissa todettiin. Teologisessa tiedekunnassa kirkkohistorian virkaa hoitanut Frosterus jäi dogmatiikan professorinimityksen jälkeen näkemykselliseen vähemmistöön; professorit Sundwall ja Laurell näkivät teologian tehtävän toisin kuin hän. Laurellin virkaanastumista seuraavana vuonna 1837 Benjamin vaihtoi kirkkohistorian professuurin Mustasaaren kirkkoherran virkaan. Samana vuonna myös hänen velipuolensa Robert Valentin, joka oli toiminut teologisen tiedekunnan apulaisena, vaihtoi yliopistoviran Iisalmen kirkkoherran hyväpalkkaiseen virkaan. Siirtyessään yhdeksi Suomen parhaintenpalkatuksi virkamieheksi R. V. Frosterus, josta tuli Kuopion hiippakunnan piispa vuonna 1851, ei jättänyt taakseen huomattavaa akateemista uraa, kuten Hannu Mustakallio on esittänyt.236 Frosterus jätti yliopiston tilanteessa, jossa hänen edustamansa supranaturalismi oli Laurellin virantäytön yhteydessä torjuttu yliopiston konsistorissa. Frosterukset ja Gadolin olivat saaneet vastaansa paitsi konsistorin professorien selvän
enemmistön myös ylioppilaiden teologista tiedekuntaa arvostelevan protestimielialan.
Virantäyttö luultavasti viilensi sekä arkkipiispan ja teologisen tiedekunnan että
arkkipiispan ja yliopiston professorikollegion välisiä suhteita. Arkkipiispa Melartinin, niin entinen rehtori kuin hän olikin, yleinen puuttuminen yliopiston asioihin
ei miellyttänyt konsistorin jäseniä. Hänen lausuntonsa virantäyttöasiassa ei antanut
juurikaan mahdollisuuksia yhteistyöhön Sundwallin ja Laurellin kanssa. Arkkipiispa oli asettunut teologisen tiedekunnan arvovallan nimissä puolustamaan niitä,
jotka olivat halunneet kieltää Sundwallin ja Laurellin tieteellisen pätevyyden.237
Virkaväitöskirjan torjuminen ei asettanut Laurellia kyseenalaiseen valoon tai
yleisesti kompromentoinut häntä aikansa suomalaisen säätyläistön silmissä. Tämä
asiantila näkyy selkeästi muun muassa hänen avioliitostaan. Professorinimitystä
seuraavana vuonna hän nimittäin avioitui sääty-yhteiskunnan mittapuulla tarkasteltuna ylöspäin, aatelisperheeseen. Vaimo Josephine Fredrika (1820–1905) oli majuri,
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vapaaherra Karl Axel von Kothenin tytär, mikä asiantila luonnollisesti merkitsi
Laurellin kiinnittymistä avioliiton kautta aatelisäätyläistöön.
Vuonna 1838 Venäjän sisäasiainministeri D. N. Bludov ilmoitti kenraalikuvernööri Menšikoville saaneensa tietoonsa, että Helsingin yliopiston ylioppilaille opetettavat uskonnolliset ja siveelliset katsomukset eivät vastanneet Venäjän hallituksen pyrintöjä. Hänen mukaansa ongelma piili teologisessa tiedekunnassa, jonka
opettajat olivat suureksi osaksi itse siveellisyydeltään huonoja ja ajatustavoiltaan
moitittavia. Bludovin yhteydenotto kertoo, että teologisesta tiedekunnasta oli tehty
ilmianto. Kun ilmiantoon reagoitiin, sen täytyi myös olla niin sanotusti uskottava,
ei jokin kapakan pöydässä kuultu kylänmiesten juoru. R. H. Rehbinder ja kenraalikuvernööri Nikolai Mensikov pitivät epäilyjä teologista tiedekuntaa kohtaan perusteettomana mustamaalauksena sekä perättöminä huhuina.238
Kenellä olisi ollut motiivia ja mielenkiintoa ilmiannon tekemiseen ja teologista
tiedekuntaa sekä sen opettajia mustamaalaavien huhujen levittämiseen? Ilmianto
on edellyttänyt jotain tietoja tai yhteyttä teologiseen tiedekuntaan. On selvää, että
ilmianto suuntautui tiedekunnan hegeliläisiin, spekulatiivisen filosofian edustajiin.
Laurellin virantäytössä häviäjiä olivat olleet arkkipiispa Melartin, J. A. Gadoliniin
suku- ja lojaalisuussitein kiinnittynyt vanha eliitti sekä teologisen supranaturalismin kannattajat. Ilmiannon tekijä löytynee tästä joukosta. Toisenlainen kuva teologisesta tiedekunnasta, erityisesti Laurellista ja myöhemmin myös kirkkohistorian
professoriksi vuonna 1840 tulleesta Bengt Olof Lillestä, oppialansa kahdesta uudistajasta, välittyi Pietariin ja hovin lähipiiriin 1840-luvun alussa. Kirjeissään venäläisen kirjallisuuden professori Pjotr Pletnjoville (1792–1865) Jakob Grot
(1812–1892), venäläishallinnon Helsingin yliopistoon nimittämä professori, kuvaili heitä hyvin arvostavasti. Myönteisen kuvan välittyminen oli sikäli merkityksellistä, että Pletnjov ja Grot olivat paitsi ansioituineita tiedemiehiä he kumpikin
myös toimivat keisariperheen lasten opettajina. Laurell, joka siis ilmeisesti osasi
venäjää toisin kuin monet tuon ajan suomalaiset yliopistomiehet, oli Grotin mukaan
erittäin oppinut henkilö ja erinomainen ihminen.239
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Osmonsalo 1939, 23–24, 75–80. Luukkanen 2000a, 113. Ilmianto ei 1830-luvulla voinut liittyä herätysliikkeitä kohtaan tunnettuun epäluuloon tai pyrkimykseen estää niiden leviämistä, sillä teologisessa
opettajakunnassa ei tuolloin ollut herätysliiketaustaisia opettajia. Yliopistosta aiemmin esitetyistä huhuista ja arvostelusta Bonsdorff 1928, 12–13, 18.
239
Utdrag 1912, 165 (Grot Pletnjoville 6.4.1841, 15.3.1842). Lille ja Grot Luukkanen 2000a, 158–160.
Grotista Klinge 2001. Oikeustieteilijä J. J. Nordströmistä Grot sen sijaan kirjoitti Pietariin, että tämä
mahdottomuutta eli lain täydellistä suvereniteetia tavoitellut oikeustieteen professori valitti usein ja varomattomasti hallituksen toimista. Tästä syystä kaikki pitivät häntä ajattelemattomana oppositiomiehenä. Utdrag 1915, 22. Luukkanen 2000a, 101.
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Laurellin virkaväitöskirjan hylkäämistä ajanut adjunkti tuli pian itsekin hylätyksi. Marraskuussa 1838 tuli yliopiston konsistoriin tieto, ettei keisari ollut nimittänyt J. A. Gadolia eksegetiikan professoriksi, vaikka hän oli viran ainoa hakija.
Gadolin oli poistettava saamaltaan ehdokassijalta, kuten sanamuoto kuului, jottei
hänellä olisi estettä hakea muita virkoja. Keisarin nimissä Gadolinia siis kehotettiin
lähtemään yliopistosta, mitä hän ei kuitenkaan tehnyt. Liittyikö Palménin ennenkuulumattomaksi kutsuma hylkäys vain Gadolinin väitöskirjaan – hänellä oli kuitenkin konsistorin enemmistön tuki – vai mahdollisesti myös aiempaan Laurellepisodiin tai peräti edellä mainittuun ilmiantoon? Tiedetään, että kreivi Rehbinder
oli keskustellut elokuussa 1838 eksegetiikan professuurin täyttämisestä Sjögrenin,
Laurellin langon, kanssa ja sanonut, ettei ollut vielä tehnyt päätöstä ja ”olevansa
siinä kohdin pulassa.”240
Gadolinin syrjäyttämiseen puuttui myös arkkipiispa Melartin, joka vuonna
1838 vastustikin Gadolinin, jonka kanssa hän dogmatiikan raamatullisuuteen vedoten oli yrittänyt torjua Laurellin professorinimitystä, nimittämistä eksegetiikan
professoriksi. Näkemystensä tueksi Melartin, joka jälleen puuttui arkkipiispan tehtävänalaan kuulumattomiin yliopiston virkanimityksiin, viittasi siihen, ettei Gadolilla ollut opiskelevan nuorison luottamusta. Näyttäisi siis siltä, että opiskelijoiden protesteilla oli kuin olikin vaikutusta Helsingin yliopiston nimityspolitiikkaan
1830-luvulla. Taustalla oli kuitenkin ilmeisesti se, että protestien ajateltiin osoittavan, ettei Gadolin kyennyt herättämänsä protestimielialan vuoksi toimiaan opiskelijoiden ohjaajana ja heidän yleisen lojaliteettinsa varmistajana. Melartinin näkemykseen vaikutti se, että Gadoliniin kohdistunut arvostelu oli myös tullut julkiseksi,
kun lauantaiseuralaisten toimittamassa Helsingfors Morgonbladissa julkaistiin
anonyymi arvostelu hänen uusimmasta väitöskirjastaan, mihin arvosteluun arkkipiispakin viittasi ja piti sitä asiantuntevana.241
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Palmén 1913, 332, 333. Puukko 1928, 128. Autio 1981, 101–103, 103–105 (Sjögrenin aikeista hakea
eksegetiikan professuuria).
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Autio (1981, 102–103) on arvellut kritiikkiä Snellmanin laatimaksi. Ehkä kyseessä oli useamman
kirjoittajan yhteinen tuotos; kritiikin sisältö ja sen yksityiskohtaisuus herättää kysymyksen olisiko Snellmanilla ollut tällaista asiantuntemusta. Gadolinin juutalaisten kuolemattomuusoppia käsitelleen väitöskirjan alaviittein varustettu arviointi oli tyrmäävä. Väitös oli sen mukaan heikko sekä sisällön että tieteellisesti vaillinaisen käsittelytapansa vuoksi. Väitöskirjan kansainvälisen tutkimuksen tuntemus ja siteeraus näyttivät osoittavan laajaa oppineisuutta, mutta arvostelun mukaan tämä oli vain illuusio. Monien saksalaistutkijoiden, myös Herderin, aihetta käsittelevät tutkimukset oli sivuutettu, teos sisälsi ristiriitaisuuksia, siinä ei selvitetty mitä juutalaiset tarkoittivat sielulla ja miten kuolemattomuusajatus oli
juutalaisuudessa kehittynyt. Arvostelu myös huomautti, ettei tutkimuksessa käsitelty lainkaan ”tietoisuuden, itsetietoisuuden ja persoonallisuuden” käsitteitä. Helsingfors Morgonblad 4/15.1.1838, ”Recension”, (s.n.). Gadolinin laaja vastine Helsingfors Morgonblad 57/30.7.1838.
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3

Laurellin tieteelliset näkemykset ja hänen
opetustoimintansa ydin

3.1

Kotikirjasto Laurellin tieteellisen mielenkiinnon kuvaajana

Useiden 1800-luvun suomalaisten tiedemiesten omistamaa kirjallisuutta voidaan
jäljittää huutokauppaluetteloiden perusteella. Henkilön kuoltua hänen kirjakokoelmansa saatettiin myydä joko tarpeettomana tai vaikkapa velkojen maksamiseksi.
Jälkimmäiseen asiantilaan liittyi luultavasti myös Laurellin omistamien kirjojen
vapaaehtoinen huutokauppa. Ennen huutokauppaa kotikirjastojen sisällöstä julkaistiin luettelot tiedoksi kunkin alan erityiskirjallisuudesta kiinnostuneille mahdollisille ostajille. 1800-luvun suomalaisista teologeista tämänkaltaisia kirjaluetteloja ovat Laurellin lisäksi jättäneet jälkeensä E. G. Melartin, Aron Gustaf Borg,
Matthias Sundwall ja F. L. Schauman.242
Huutokauppaluetteloita ei voi tulkita niin, että ne kertoisivat kaiken kunkin
henkilön omistaman kirjallisuuden. Onhan luontevaa ajatella, että omaiset saivat
tai ottivat kirjakokoelmista heitä kiinnostavaa kirjallisuutta, joitakin kirjoja saatettiin lahjoittaa pois ennen huutokauppaa tai että erityisen arvokkaiksi ajateltuja teoksia ei lainkaan annettu huutokaupattaviksi. Kirjaluettelot ovat kuitenkin mielenkiintoisia, ei ainoastaan kuvatessaan kirjanomistusta, vaan antaessaan viitteitä siitä
mitä teoksia pidettiin niin tärkeinä ja kiinnostavia, että he hankittiin kotikirjastoon.
Kirjallisuuden tuntemisen, sen mahdollisen vaikutushistorian ja tieteenharjoittajan
oman mielenkiinnon näkökulmasta on eri asia oliko jokin tietty teos Suomessa saatavilla esimerkiksi yliopiston tai osakuntien kirjastoista vai oliko se osa tieteenharjoittajan henkilökohtaista kirjastoa.
Mennen ajan kirjanomistuksesta on tärkeä huomata, että se kuvaa kunkin kirjanomistajan omaa aktiivista mielenkiintoa toisella tavalla kuin nykyinen kirjanomistus. Tämä koskee myös autonomianajan suomalaisia toimijoita. Kirjanomistus
aikana, jolloin kirjojen, erityisesti ulkomaisen kirjallisuuden, hankinta ei ollut helppoa tai suhteellisen halpaa kuten nykyisin, oli yleensä edellyttänyt sen hankkijan
omaa kiinnostusta ja aktiivista toimintaa. Kotimaista tutkimuskirjallisuutta julkaistiin niukalti, jos ollenkaan.
Näistä syistä teologienkaan kotikokoelmiin ei ilmeisesti samassa määrin päätynyt henkilöä itseään vain ehkä marginaalisesti kiinnostavia teoksia kuten nykyi-
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sen julkaisutulvan aikana voi tapahtua. Onkin täten luontevaa ajatella, että autonomian kauden huutokauppojen kirjaluettelot eivät kuvaa vain kirjojen omistusta,
vaan myös teosten alkuperäisten omistajien omaa tieteellistä mielenkiintoa. Jos
kirja oli professorin omassa kirjastossa, on oletettavissa, että hän tunsi tuon kirjan
ja sen tekijän näkemykset suoraan ko. lähteestä.
Kokonaisuutena Axel Adolf Laurellin kirjallinen jäämistö todistaa hänen filosofisesta suuntautuneisuudestaan sekä klassisen sivistyksen osuudesta tuon ajan
akateemisen sivistyneistön maailmankuvassa. Hänen kotikirjastostaan laadittu
myyntiluettelo sisälsi 1.454 nimikettä, 44 nimikkeen kokoelman väitöskirjoja ja
yliopiston erilaisia ohjelmia sekä 20 karttaa. Se sisältää vain vähän teologista kirjallisuutta.
Kotikirjaston tietojen perusteella hän oli lukenut Hesiodusta, Herakleitosta,
Pliniusta, Sallustiusta, Suetoniusta samoin kuin Ranskan, Ruotsin, Saksan, Suomen
ja Englannin historiaakin. Hänen kotikirjastoonsa kuuluivat klassikoiden kuten
Hippokrateen, Aristoteleen, Platonin, Leibnitzin, Macchiavellin ja Schellingin
kootut teokset sekä Hugo Grotiuksen teoksia. Kotikirjasto osoittaa, että Laurell oli
Hegelinsä lukenut. Hän omisti 18 niteen kokoelman Hegelin koottuja teoksia.
Myös Immanuel Kantin näkemyksiin hän oli perehtynyt: luettelossa on kymmenen
Kantin teosta.
Kirjallisuutta hän näyttää lukeneen ruotsiksi, saksaksi, englanniksi, ranskaksi
ja latinaksi. Laurell oli yliopistossa suorittanut venäjän kielikokeen ja osasi sitä
ehkä jollain tavoin. Venäjänkielistä kirjallisuutta ei hänen kotikokoelmassaan kuitenkaan ollut. Suomenkielisiä nimikkeitä näyttää olleen kahdeksan. Esimerkiksi
arkkipiispa Melartinin kotikirjaston laajahkoon suomenkieliseen kirjallisuuteen
verrattuna tämä antaa olettaa, ettei Laurell ilmeisesti juurikaan osannut suomea tai
ollut aktiivisesti kiinnostunut suomenkielisestä tai hänen aikanaan voittopuolisista
uskonnollisesta suomenkielisestä kirjallisuudesta.
Laurellin omistamia suomenkielisiä teoksia olivat Kalevala, E. A. Ingmanin ”greekan kielestä” vuonna 1834 kääntämä ja selityksin varustama Lauluja Anakreonilta ynnä myös laulu Sapholta, J. Kajaanin Suomen historia, Elias Lönnrotin
Mehiläinen vuosilta 1836–1837 ja G. Toppeliuksen selostus Oulun kaupungin palosta sekä Savo-karjalaisen osakunnan toimittama Lukemisia Suomen kansan hyödyksi 1840-luvulta (osaa ei mainittu), Lönnrotin toimittama Kantele taikka Suomen
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kansan sekä wanhoja että nykyisempiä runoja ja lauluja vuodelta 1829 sekä Reinhold von Beckerin toimittamia Turun Wiikko-Sanomia Laurellin opiskeluajalta Turussa eli vuosilta 1823–1825.243
Huutokauppaluettelo sisältää hämmästyttävän vähän teologista kirjallisuutta.
Laurellin professuurin eli dogmatiikan alalta kirjallisuutta oli niukalti. Teologisista
oppialoista raamatunselitysoppi ei kotikirjaston perusteella kiinnostanut Laurellia;
eksegetiikkaa käsitteleviä teoksia huutokauppaluettelossa ei ole lainkaan. Dogmatiikan luennoissaan Laurell käsitteli laajahkosti Friedrich Schleiermacherin näkemyksiä. Kokoelmaan kuuluivatkin Schleiermacherin Reden ueber Religion (1806),
Der Christliche Glaube (1830) ja käännös Tankar om universitet i tysk bemärkelse
(1819). Kokoelmaan kuuluivat myös viisi J. F. Buddeuksen teosta vuosilta 1707–
1733 sekä Franz von Baaderin teokset Vorlesungen über speculative Dogmatik
(1828) ja Philosophische Schriften und Aufsätze (1831).244
Kotikirjaston vanhin teos oli Raamattu vuodelta 1578245 ja erikielisiä Raamattuja oli useita. Kotikirjastonsa perusteella Laurell tunsi niin Bellmanin epistolat,
Linnén teoksen Systematis Naturae, Benjamin Franklinin Oeuvres choices (1835)
kuin Ranskan tasavallan perustuslainkin. Filosofian ja teologian alan tutkimuksista
Laurell omisti J. F. Friesin System der Logik (1819) ja Handbuch der praktischen
Philosophie (1818) sekä huutokauppaluettelon mukaan Johann Gottfried Herderin
teokset Dogmatik (1805) ja Vom Geist der Christenthums (1798).246 Dogmatiikkanimistä teosta Herder ei julkaissut, joten kyseessä täytyi olla teos Johann Gottfried
v. Herders Dogmatik aus dessen Schriften dargestellt und mit literärischen und kritischen Anmerkungen versehen von einem Freunde der Herderischen Gnosis
(1805). Kirja koostuu hänen näkemyskatkelmistaan, jotka on järjestetty dogmatiikan aihealueittain ja joita tuntemattomaksi jäävä, mutta selkeästi oppinut kommentaattori on joissain kohdin arvioinut. Kotikirjastoon kuuluivat myös Karl Ludwig
Micheletin Das System des Philosophisches Moral (1841) ja Anthropologi und
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Psychologi (1840). Jälkimmäinen, noin 550-sivuinen teos, kiinnosti Laurellia ehkä
siksikin, että se käsittelee laajahkosti myös tietokyvyn kysymyksiä.
Laurellin kotikirjastossa olikin useita kasvatuskysymyksiin liittyviä teoksia
koulujen historiasta eri maissa, koulun eri alojen oppikirjoja sekä pedagogiikkaan
liittyviä tutkimuksia. Pestalozzin teoksia ei ollut ainuttakaan, vain hänestä kertova
M. E. G. Hempelin Pestalozzis Menschenlehre (1803). F. A. Diesterwegin teoksen
Über Erziehung hän sen sijaan omisti kuten myös J. F. Herbartin Allgemeine Pedagogik (1806).247 Tutkimuksen edetessä tarkastelen eräiden tässä mainittujen teosten liittymäkohtia Laurellin esittämiin näkemyksiin.
3.2

Kasvatusta ihmiskunnan parhaaksi

Ennen teologista väitöskirjaansa Laurell oli tehnyt itsensä tunnetuksi julkaisemalla
kahtena osana (1831/1833) ilmestyneen Afhandling i Uppfostringsläran. Kuten
edellä on mainittu, Juha Manninen on pitänyt kirjasten jälkimmäistä osaa merkkinä
Laurellin siirtymisestä hegeliläisen filosofian vaikutuspiiriin.248 Laurellin kasvatusopinkin keskiössä oli kysymys tiedosta ja tietoprosessin luonteesta, teema, jota
hän käsitteli Hegelin Hengen fenomenologiasta julkaisemassaan filosofian johdanto-opissa.249 Ihmisen tietokyky on peräisin hänen sukulaisuudestaan Jumalaan:
järkiolentona Jumalan kaltainen ihminen voi tajuta Jumalan ajatukset. Ratkaisu oli
sama kuin subjektiivisuuden ja objektiivisuuden suhdetta käsitelleessä väitöskirjassa. Jo Sainio 1950-luvulla korosti, että kyseessä oli synteresis-opin muotoilu;
luomisessa ihmiseen on jäänyt – tai hänessä on – häviämätön osa, jolle ihmisen
tietokyky rakentuu. Tällehän myös Hegel rakensi järjestelmänsä. Synteresis-ajattelussa periaate ”samanlainen ymmärtää samanlaista” toteutui kahdella tavalla. Jumalan kaltaisena ihmisellä oli ymmärrys sekä kyky tietoon ja hän voi tietää, koska
asioiden ja olioiden ymmärtäminen oli niiden olemuksen, niissä olevan järkevän
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ajatuksen ymmärtämistä. Laurellin edustama synteresis-oppi on kuitenkin löydettävissä niin Herderillä omanatuntona kuin Hegelillä tietokykynä.250
Kirjasissa kuvattu tietoprosessi oli vaiheittainen: tiedon kohteen välitön tajuaminen, alun perin havainnolle yhtenä tarjotun objektin hajottaminen, jota Laurell
sanoi abstraktioksi ja analyysiksi sekä uuden yhteyden synnyttäminen hajotettujen
osien välille. Prosessiin kuului, että lopuksi käsitetään, että nämä kolme vaihetta
ovat saman yhden kokonaisuuden osia. Saman teorian hän esitti myös keskeneräiseksi jääneessä kirjasarjassaan, jossa Hegeliin nojautuen siinä esitettiin mistä
filosofisessa spekulaatiossa on kysymys: tietoisuuden kehitys aistitiedosta, havaintoon, ymmärrykseen ja lopulta itsetietoisuuteen.251 Laurellille tietoprosessi oli, kuten luonnollista onkin, samanlainen sekä tieteen että kouluopetuksen parissa. Hegelin ajatus oli, että kasvatuksen perusidea ei ole näennäisesti valmiina annetun
tiedon passiivisessa omaksumisessa, vaan kyseessä on tietoprosessi. 252 Tämän
koulutusnäkemyksen Laurell näyttää siis omaksuneen Hegeliltä.
Laurellin kasvatusopillisten näkemysten tulkintaan liittyy keskeisesti myös kysymys missä määri hänen edustamansa ajatukset ovat peräisin J. G. Herderiltä.
Laurell ei itse viittaa Herderiin näkemystensä lähteenä. Tästä huolimatta monet hänen näkemyksensä ovat niin herderiläisiä, että Hegel-vaikutteiden lisäksi ainakin
tunnistettava herderiläisten ideoiden läsnäolo Laurellin kasvatusajattelussa, vaikka
joudunkin tässä yhteydessä vain toteamaan eräiden Laurellin ja Herderin näkemysten samankaltaisuuden voimatta kuitenkaan yleensä osoittaa suoraa vaikutussuhdetta näiden kahden välillä. Esimerkiksi vain muutamassa tapauksessa, kuten jatkossa kuvaan, voidaan varmuudella sanoa, että jokin Laurellin näkemys oli sama,
kuin hänen omistamassaan ja siten todennäköisesti lukemassaan ja tuntemassaan
Herder-teoksessa.
Filosofian professori Tenkun mukaan Laurellin tiedonkäsite oli inhimillisen
tietokyvyn ylittävä ideaali; tieto oli perimmiltään kyky nähdä asiat niin kuin niiden
tekijä eli Luoja ne näki.253 Tämä oli Laurellin hegeliläisvaikutteinen näkemys siitä,
mitä tiedon subjektiivisuudesta irrottautuva objektiivisuus tarkoitti. Kasvatusteeman kannalta tärkeää oli, että Laurellin mukaan ihmisen tietokyky ei ole passiivinen, vaan tietoa on vain se minkä ihminen on ajatuksissaan muovannut. Tieto on
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aktiivinen prosessi, kuten Hegel esitti, ei annetun omaksumista, kuten puolestaan
esittivät Laurellia aikanaan arvostelleet suomalaiset teologit. Kansankasvatuksen
tehtävä oli hänen mukaansa tehdä ihmiset kykeneviksi nauttimaan ideaalisista hyödykkeistä. Korkeimman koulutuksen tehtävä oli tehdä uskonto – kuten myös oikeustiede – ymmärrettäväksi tieteen keinoin. Sen tehtävä oli kasvattaa henkilöitä,
jotka pelkän ideaalisista hyödykkeistä nauttimisen sijaan kykenevät itse tuottamaan
niitä. Pelkästään tunteisiin tai tapoihin perustuva uskonnollisuus oli hänen mielestään uskonnon alempia muotoja.254 Laurell johti tiedon ideaalistaan pedagogisen
periaatteen, että oppilaita on johdateltava itse luomaan tietoa.
Laurell, jota syystä voi kutsua maamme ensimmäiseksi kasvatusopin käytännölliseksi teoreetikoksi,255 oli laajalti kiinnostunut pedagogiikasta ja julkaisi ajan
oloihin nähden paljon tästä aihepiiristä. Filosofian dosentin ja teologian professorin
kiinnostus ”lastenkasvatusoppiin” ei ollut vain teoreettista. Hän toimi, kuten edellisessä luvussa on todettu, itse opettajana ja koulun johtajana. Hänellä oli siten käytännön kokemusta opetustyöstä ja opetusohjelmien laatimisesta paitsi yliopistossa
myös lapsia ja nuoria kouluttavissa oppilaitoksissa. Hänen kasvatusajattelussaan
kasvatusfilosofia ja yhteiskuntafilosofia nivoutuivat yhteen tavalla, jota esittelen
tässä luvussa.
1900-luvun alkuvuosina filosofian professori Thiodolf Rein arvioi filosofian
dosenttina toimineen Laurellin 1830-luvun julkaisuja. Hänen mukaansa niitä haittasi liika laajuus ja sisällön hämäryys. Reinin arvio ei ainakaan Laurellin koulutusnäkemysten osalta pidä paikkaansa. Esimerkiksi Afhandlingar i Uppforstringslära
on kaksiosainen teos, suppea ja yleistajuinen. Kari Väyrynen on huomauttanut, että
kirjasten teoreettinen taso on Laurellin oman tason alapuolella.256 Kirjaset ovat
tästä huolimatta erittäin kiintoisia, vaikkakin selkeästi yleistajuisiksi laadittuja.
Syynä tähän yleistajuisuuteen erityisesti teoksen ensimmäisessä osassa on
joukko, jolle näkemykset oli suunnattu. Kirjoitelmia ei ollut suunnattu akateemiselle yleisölle tai teoreettiseksi pohdiskeluksi kasvatuksen kysymyksistä, vaan esimerkiksi kirjasten ensimmäinen osa perustui Laurellin Helsingfors Lyceumissa pitämään puheeseen. Vuonna 1831 painettuna julkaistun osan lisäotsikko on: en Afhandling om nödwändigheten att aflägsna den ensilta intressets inflytande på den
Almänna bildningen.
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Kirjasen tarkoituksena oli esitellä Laurellin koulutusta koskevat ajatukset aikansa sekalaiselle kuulijakunnalle, joka luultavimmin koostui Helsinfors Lyceumin
koululaisista, mahdollisesti heidän vanhemmistaan, koulun muista opettajista ja
ehkä paikalla olleista muista virkamiehistä. Julkaistu puhe ei siis ollut filosofinen
yliopistotutkielma, vaan yleistajuinen, ei-akateemiselle yleisölle suunnattu puhe,
josta Laurell muokkasi julkaisun. Tässä tarkoituksessa lyhykäinen teos kuitenkin
esittelee hänen Herderiltä voimakkaita vaikutteita saaneen yhteiskunta- ja koulutusfilosofiansa perusteet; hänen käsityksensä ihmiskunnan organismista, jonka korkeimpia ilmenemismuotoja on kolme keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevaa tekijää. Koulutuksen tehtävä ei ollut toteuttaa ihmisten yksittäisiä, yksityisiä tavoitteita, vaan valmistaa ihmisiä – mikä tässä yhteydessä tarkoittaa koulutettuja poikia
ja nuorukaisia – palvelemaan ihmiskuntaa perehdyttämällä heidät ihmiskunnan
korkeimpiin tavoitteisiin.
Laurellin näkemysten ymmärtämiseksi on ymmärrettävä se konteksti, jossa
hän puhui koulutuksesta. Hän kuvaili poikkeuksellista yksityistä oppilaitostaan ja
sen koulutuksellisia tavoitteita, ei yleistä sivistysfunktiota, jota koululaitoksella ei
tuolloin vielä ollut. Kun Helsingfors Lyceum aloitti toimintansa 12 koululaisen ja
kuuden opettajan voimin vuonna 1831, voimassa ollut koulujärjestys oli vuodelta
1724. Se oli laadittu koululaisten myöhempää papiksi opiskelua silmälläpitäen.
Tämä vaikutti suomalaiskoulujen opetuksen sisältöön; poikien kouluopetuksessa
korostuivat vanhojen kielten ja uskonnon opetus. Tuohon aikaan työ opettajana ei
ollut tavoiteltava ura, johon pääsi, kuten nykyään, vain hyvin sujuneiden opintojen,
pääsykokeiden ja tiukan karsinnan kautta. Opettajan työ oli heikosti palkattua eikä
opettajankoulutusta ei ollut, kun Turun yliopistoon perustetun ja vain vähäistä suosiota saavuttaneen pedagogisen seminaarin opetus oli käytännössä loppunut jo
vuonna 1825.257
Laurellin kasvatusajattelun lähtökohta oli ”ikiaikainen oppi, joka on yhtä
vanha kuin ihmiskunta” eli ruumis–sielu-dikotomia. Ihminen oli Laurellin mukaan
kahden maailman kansalainen: ruumiinsa vuoksi maailman ja henkensä puolesta
taivaan. Yhteiskunta oli hänelle kohti yhä korkeampaa täydellisyyttä kehittyvän ihmishengen ilmentymä, mutta yhteiskunta, kuten sen luonut ihminenkin, oli kaksiosainen Yhteiskunnan yliaistillista, henkistä luonnetta kuvasivat ideaalit Tosi ja Oikea kun taas sen ”ruumiillista” puolta fyysiseen olemassaoloon liittyvät tekijät.
Väyrynen on tuonut esille tämän Laurellille tyypillisen dualismin, jonka historial-
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liset juuret ulottuvat teologiassa ainakin kirkkoisä Augustinukseen. Toisin kuin Oikean teologian myytin edustajat, Väyrynen on arvioinut Laurellin kasvatusfilosofiaa varsin myönteisesti. Hänen mukaansa filosofisesti ongelmallisiksi tulkittavista
dualistisista lähtökohdista huolimatta Laurell kehitteli perusteellisen ja monipuolisen kasvatusfilosofian.258
Laurellin ajattelussa siis myös yhteiskunta oli kaksiosainen tai -jakoinen,
vaikka tämä kahtalaisuus ei aina ollut ilmeistä tai selkeästi näkyvissä, Laurell esitti.
Tämä johtui hänen mukaansa siitä, että korkeimmat henkiset tavoitteet eivät olleet
olemassa materiaalista tavoitteista irrallaan. Laurellin yhteiskunta-ajattelun ymmärtämiseksi on keskeistä huomata, että hänen tarkastelussaan oli olemassa perimmiltään vain kaksi yhteiskuntaryhmää. Hän tosin huomautti, että yhteiskuntaluokat
olivat itse asiassa kuin sateenkaaren värejä; ei ole täysin yksiselitteistä mistä toisen
luokan vaikutus alkaa ja mistä toisen loppuu. Yhteiskuntaluokkia oli useita, mutta
hän jaotteli ne kahteen erilaisiksi ymmärrettyyn ryhmään. Syynä tähän on, että hänen mielestään näiden kahden ryhmän olemassaolo edellytti kahdenlaista, toisistaan poikkeavaa koulutusta. Myöhemmässä aforismi-artikkelissaan Laurell,
Schleiermacheriin liittyen, spesifisesti totesi, että kasvatusopin keskeinen ongelma
oli luonnon- ja järjenmukaisen työnjaon ongelma.259
Kirjasessaan hän itsekin myöntää, että väite vain kahden yhteiskuntaluokan
olemassaolosta saattoi tuntua kummalliselta. Hän kuitenkin selitti tätä luokkajaon
ajatustaan sillä, että hän oli halunnut soveltaa tarkastelemaansa aiheeseen kansantaloustieteellistä jakoa tuottajiin ja kuluttajiin. Tätä jaottelua hän sovelsi myös immateriaalisen tuotannon, sivistyksen ja koulutuksen, eri tehtäviä hahmotellessaan.
Henkinen tuotanto tuotti henkisiä hyödykkeitä. Materiaaliset, ruumiilliset ja maalliset, tavoitteet puolestaan saivat aikaan toimintaa, jonka tarkoituksena oli tuottaa
ruumiillista nautintoa ja ravintoa. Tämän työn hedelmät oli tarkoitettu työn tekijän
nautittaviksi. Kuluttajia olivat hänen määritelmässään ne, jotka joko materiaalisessa tai henkisessä mielessä eivät tuota mitään.260
Tuottaja–kuluttaja -erottelun taustalla oli ajatus henkisestä kansallisvarallisuudesta. Kuten kansantaloustiede käsittelee kansallisvarallisuutta, Nationalförmögenhet, Laurell puolestaan käsitteli kansalliskykyä, Nationalförmågan, joka hänen määritelmänsä mukaisesti tarkoitti kansan intellektuaalista ja moraalista voimaa. Tätä kansalliskykyä tuottivat ideaaliset tuottajat erotuksena materiaalisista
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tuottajista. Näiden tuottajien tuotannolla, toisin kuin hänen määritelmällään materiaalisella tuotannolla, oli ihmiskunnan yhteiset tavoitteet: ihmiskunnan edistyminen. Esimerkkinä tästä ideaalisesta tuotannosta Laurell mainitsi oikeuden päätökset
ja luentojen pidon.261
Nykynäkökulmasta erottelua voi luonnollisesti pitää puutteellisena, mutta huomiota luonnollisesti herättää se, että materiaalinen tuotanto, olipa se sitten aikana
ennen Suomen teollistumista vaikkapa maanviljelystä, ei hänen mukaansa tavoitellut ihmiskunnan edistystä. Myöskään materiaalinen tuottava työ ei Laurellinkaan
esi-teollistuneessa Suomessa jäänyt ainoastaan työntekijän hyödyksi, kuten hän
esitti, vaan maata viljelevät tuottivat ruuan muun muassa Laurellin kaltaisten henkisen työn tekijöiden pöytiin. Erottelua selittää sen laatijan voimakas idealistinen
sitoutuminen ja erityisesti ajatus ihmiskunnan henkisestä edistyksestä, joka hänen
mielestään toteutui henkisessä maailmassa, materiaalisesta tuotannosta irrallaan.262
Laurellin mielestä henkisen toiminnan hedelmät eivät olleet tarkoitetut vain
niiden tuottajien nautittaviksi. Ne kuuluivat, toisin kuin ruumiillisen työn hedelmät,
kaikille ja niistä nauttimisen oikeus oli ”kaikilla”. Laurellin ajattelussa tämä kuvastaa kiinnostavasti hänen kuulumistaan oikeistohegeliläisyyteen – oikeastaan jo aikana ennen hegeliläisyyden hajoamista; taloudellisten tekijöiden merkitys oli tunnustettu, mutta tulkittu melko olemattomaksi. Tulkinta olisi siis perusteiltaan toisenlainen kuin sittemmin vasemmistohegeliläisyydestä juontuneissa teorioissa. Talouden tuotanto, tuotantosuhteet tai taloudellisen omaisuuden hallinta eivät olleet ”kaikkien” oikeuksia ja tarkoitettu kaikkien hyödyksi, henkiset hyödykkeet sen
sijaan tätä olivat.
Laurell ajatteli henkisten hyödykkeiden yleisen omistusoikeuden ajallisesti hyvin laajaksi. Henkinen työ ja ponnistelu tuottivat sukupolvet ja aikakaudet ylittävää
hyvää, jonka hedelmistä nauttimiseen siis kaikilla oli oikeus. Kaikki henkinen työ
ei kuitenkaan kuulunut kansalliskykyyn. Samoin kun kansallisvarallisuuteen laskettiin kuuluvaksi se millä oli jokin arvo, myös kansalliskykyyn kuului vain se ideaalinen tuotanto, jolla oli jotakin henkisen työn, itse työskentelyn ja työskentelijän
omien motiivien ulkopuolelle suuntautuvaa arvoa. Esimerkiksi kirjan kirjoittaminen, joka oli henkistä työtä ja siten ideaalista tuotantoa, oli osa kansalliskykyä silloin kun kirjaa luettiin.263 Tätä soveltaen siis esimerkiksi luento oli ideaalista tuotantoa kun sillä oli kuulijoita. Oikeuden päätös kuului kansalliskykyyn koska se oli

261
262
263

Laurell 1831, 16, 33.
Laurellilla ei näytä olleen kiinnostusta materiaalisiin, aineellisiin kysymyksiin. Väyrynen 1994, 69.
Laurell 1831, 14, 15, 16.

121

tarkoitettu päätökseksi tietystä asiasta tietyille ihmisille ja mahdollisesti tulevien
oikeustulkintojen ohjeeksi.
Suomalaiseen koulutukseen ajatus tuottajista ja kuluttajista liittyi siten, että
koulun tehtävänä oli hänen mukaansa osallistua kansalliskyvyn tuottamiseen.
Koulu oli Laurellin mukaan temppeli, jossa hoidettiin ihmiskunnan kalleinta omaisuutta. Mitä siis oli koulutus? Sekin voitiin ihmisluonnon tavoin ymmärtää kahdella eri tavalla. Monet haluaisivat alentaa koulutuksen vain matkimiseksi, mikä
tarkoittaisi vain henkistä kuluttamista, esitti Laurell. Koko korkeampi koulutus kuitenkin perustui harkintaan, joka oli Laurellin mukaan korkeimman koulutuksen ainoa perusta. Koulutus oli ihmissuvun henkisen kyvyn uusintamista, reproduktiota.
Kaikki korkeampi koulusivistys syntyi vain harkinnan (eftertänkadet) ei matkimisen (eftergörandet) kautta. Ero näiden kahden välillä määräsi mikä tulevaisuudessa
on koulutettavan ihmisen sääty ja vaikutusala yhteiskunnassa, huomautti Laurell.
Koulun tarkoituksena ei ollut tuottaa henkisten hyödykkeiden kuluttajia, vaan erityisesti niitä, joista tulisi niiden tuottajia. On epäselvää mistä Laurell omaksui tuottaja-kuluttaja -ajattelunsa, mutta sen tiedämme, että koulun tuottamaa matkimista
oli aiemmin kritisoinut Herder arvostellessaan latinan opiskelua ja sen suurta
osuutta aikansa koulutuksessa.264
Ajan sääty-yhteiskunnan ja koulutuksen privilegio-luonteen tilanteessa on tärkeä huomata, että edellinen huomautus ei siis ollut kansanopetuksen tavoite tai
yleinen kasvatusideaali, vaan nuorison koulutetulle eliitille asetettu tavoite. Laurell
itse johti koulua, jonka perustamisilmoituksessa jo todettiin, että koulun tarkoituksena oli tarjota tiedollinen peruskoulutus niille, joiden kutsumuksena olisi aikuisiässä palvella ihmiskunnan yleisiä intressejä hallinnon, kirkon ja tieteen parissa.
Kyseinen Helsingfors Lyceum oli tuolloin Helsingin ainoa yliopisto-opintoihin pätevöittävä koulu. 265 Tämän koulun tilaisuudessa pidetty puhe luonnollisesti kuvasti sitä mitä kyseisellä koululla ja ylipäätään yliopistoon johtavalla koulutuksella
haluttiin saada aikaan: henkisen kansalliskyvyn tuottajia.
Laurellin hahmottelema koulutusihanne ei perustunut hyödyn käsitteeseen,
vaan ideaalisen tuotannon tuottamiin kaikkien käytettävissä oleviin hyödykkeisiin.
Hän itse asiassa kritisoi hyödyn käsitettä varsin ankarasti. Hänen mielestään ei ollut
264
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riittänyt se, että hyödyn käsite oli hämärtänyt koko joukon inhimillisen toiminnan
osa-alueita. Se pääsi aiheuttamaan epäjärjestystä myös koulutuksen alalla, kun ajateltiin, että kaikki ”hyödytön” pitäisi hylätä koulukasvatuksesta ja keskittyä vain
siihen mikä on ”hyödyllistä”.266
Laurellin mielestä olisi suunnaton erehdys valita koulun oppiaineiden tarjonnan perusteeksi hyödyn käsite. Hänen mukaansa erehdys johtuu yksinomaan siitä,
että inhimilliset tarpeet olivat äärimmäisen monimuotoisia, ja täten hyöty ja hyödyllisyys vaikeasti määriteltäviä. Äärimmäisen monimuotoisia tarpeita tyydyttämään tarvittiin äärimmäisen monimuotoisia keinoja, jotka siis monimuotoisten tarpeiden tyydyttämisen näkökulmasta olivat kaikki tarpeellisia ja hyödyllisiä. Lukemattomien oppiaineiden erilaisille hyödyille saattoi siten löytää loputtomasti perusteluja. Kuten Laurell huomautti, olevaisessa maailmassa ei liene mitään, mitä ei
jostain näkökulmasta voisi kutsua hyödylliseksi ja siten perustella sen ottamista
koulun opetusohjelmaan. Esimerkkinä hän mainitsi, että rajoittamattoman hyödyn
näkökulmasta tarpeellisia olivat kaikki elävät kielet, kaikki ihmiskunnan tiedonalat,
taidot ja taiteenalat.267
Puutteellisesti ymmärretyn hyödyn käsitteen lisäksi koulun opetusohjelmaa
vaani Laurellin mielestä kaksi muutakin vaaraa: nykyajan vaatimukset ja pedagogisten näkemysten tulva. Nykyajan vaatimuksia hokien rynnättiin oppilaitoksiin ja
ajateltiin, että toisen aikakauden henkisen tuotannon tuotteet eivät täyttäneetkään
nykyajan vaatimuksia, Laurell kuvaili. Koulutus oli Laurellille sukupolvet ja vuosisadat ylittävä sivistysprosessi. Täten on ymmärrettävää, että ”nykyajan vaatimukset” ja kulloisessakin tilanteessa perusteltu jonkin asian hyödyllisyys eivät hänen
mielestään riittäneet opetusohjelman perustaksi varsinkin kun monet oppiaineet,
kuten vaikkapa matematiikka, aina joutuvat lähtemään liikkeelle jo kauan aikaa
sitten tuotetuista alkeista, joita ei voi korvata ”nykyajan vaatimuksilla”.268 Matematiikka-huomautus on erittäin merkittävä; se kuvaa hyvin matematiikan erityisroolia tieteiden ja oppiaineidemme järjestelmässä.
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”Pedagogisen nerouden tulva” oli Laurellin mielestä kolmas koulun opetusohjelmia sotkeva ja ajan vaatimuksiin liittyvä uhkatekijä. Turha, mitätönkin muutos
vaikkapa opetuksen käytännön toteuttamisessa olikin yhtäkkiä nerokas keksintö,
jonka vastaisesta käytöstä riippuisi koko ihmissuvun tulevaisuus. Laurell halusi
mainita tästä joitakin esimerkkejä, mutta ”jottei loukkaisi ketään”, hän valitsi kuvaamansa pedagogisen nerouden esimerkit ”menneestä ajasta”. Kaukana kun ei hänen mielestään ollut aika, jolloin täysin tyydyttävänä lasten koulutuksena pidettiin
sitä mitä heille opettivat Ranskasta karanneet kamarineidit ja rengit. Tämän kasvatuksen tuloksena ei ollutkaan pään tai sydämen sivistys, vaan sivistykseksi riitti
tanssitaito eli ”jalan siro heilunta”.269
”Nykyajan vaatimukset” täyttivät Laurellin mielestä korkeimman koulutuksen
vaatimukset yhtä huonosti kuin tämä edellä mainittu ranskalainen kasvatus. ”Nykyaikana” vaadittiin, että kouluissa opetettaisiin tätä tai tuota kieltä, eri tiedonaloja
pitäisi opettaa, pitäisi olla lausuntaharjoituksia, musiikkia, kaunokirjoitusta, piirtämistä, miekkailua ja niin edelleen. Jos kaikkiin näihin nykyajan vaatimuksiin suostuttaisiin, kaikki sisäisen ihmisen kehitykseen tähtäävä opetus hukkuisi vain käytännön kieliharjoitelmiin ja mekaaniseen eri taitojen harjoitteluun. Babylonialainen
kieltensekoitus ja ”ilveilijöiden hyppyaskeleet” sotkisivat koulun yksinkertaisen,
harkitun kulun.270
Nykyajan vaatimuksiin Laurellin mukaan liittyi 1830-luvulla se, että koulussa
opettaviksi aineiksi vaadittiin oppialoja, joiden oppimiseen tarvittiin muutakin kuin
kouluopetusta. Nykyaika siis vaati kouluun oppiaineita, joiden hallintaa koulu ei
voinut opettaa, koska näiden aineiden todellinen oppiminen edellytti koulun ulkopuolella tehtävää harjoittelua ja harjaantumista ”muiden ihmisten kanssa”.
Moni asia olisi ihmiselle monin tavoin hyödyllinen, mutta Laurell ajatteli, että
omalla ajallaan kukin sai harrastaa niin paljon kuin haluaa ja mitä haluaa. Koulun
tilanne oli kuitenkin toinen; sen tehtävänä ei ollut erilaisten mielenkiinnonkohteiden tai harrastustarpeiden tyydyttäminen, vain ihmiseksi kasvattaminen. Tämä
opetustehtävä kärsi, jos oppilaitoksen piti toteuttaa kaikenlaisia muita kasvatusintressejä. Hänen mielestään kouluopetuksen sisältöä ei voinut määrätä tai määritellä
yksityinen intressi kuten jonkun halu oppia tai opettaa erinäisiä tietoja tai taitoja tai
kieliä. Tässä 1831 julkaistussa kirjasessa koulutus ei ollut Laurellille individualistinen sivistymisprosessi, vaan sivistymisprosessin tarkoituksena oli kokonaisuuden
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palveleminen. Hänelle lähtökohdallisesti keskeistä oli, että koululaitos toteuttaa ”yleistä intressiä”, ihmiskunnan hyödyksi toimivan ihmisen kasvattamista.
Näin ajatteli myös Herder.271
Suomessa 1800-luvulla alkanut sekularisaatio oli monitahoinen maallistumisprosessi, jonka yksi ilmentymä on Laurellin näkemys koulutuksen tavoitteesta. Palvelun ajatus muuttui Jumalan palvelemisesta henkilökohtaista uskonelämää harjoittamalla tai säätysidonnaisesta palveluajatuksesta koko ihmiskunnan palvelemiseksi. Koulutuksen tarkoituksena oli ihmiseksi – hyväksi ihmiseksi – kasvattaminen. Tämän harkitsevan ihmisen maailmansisäinen kutsumus oli palvella muita
ihmisiä työskentelemällä kirkossa, tieteessä ja hallinnon tehtävissä. Näin yksilön
kutsumus muodollisesti määräytyi kollektiivin edusta, ei siitä mikä eniten hyödytti
yksilöä itseään. Koulutukseen osalliset osallistuvat ihmiskunnan henkisen pääoman uusintamiseen eivätkä lähtökohdallisesti toteuta omia tai ryhmäkuntansa intressejä. Palveluajatuksen maallistumisen huomattavin ilmenemismuoto oli meillä
Suomessa sen nationalisoituminen; työ ja elämä isänmaan palvelemiseksi.
Palvelu-ajatuksen maallistaminen on luultavasti Laurellin merkittävin kontribuutio koulusta ja koulutuksesta käytyyn keskusteluun. Ajatus ei ole hänen oma
innovaationsa, vaan sekin on mitä ilmeisimmin omaksuttu suoraan Herderiltä tai
herderiläisyydestä vaikutteita saaneesta aikakauden eetoksesta. Laurell omaksui
ajatuksen koulutusfilosofiaansa ja oli sen varhaisin toistaiseksi tunnettu esittäjä
Suomessa. Laurellin koulutusjärjestelmän perusta oli, kuten ajan kuvaan kuului,
läpeensä uskonnollinen. Näin ollen maallistettu palvelun ajatus ei merkinnyt irrottautumista uskonnosta, vaan päinvastoin ihmiskunnan puolesta toimiminen oli uskonnollisen kutsumuksen ilmaus. Näin oli myös Herderillä. Hänen kasvatusajattelussaan yhdistyivät Mace C. Andressin sanoin realismi ja humanismi; ihmisyyden
edistäminen, käytännöllinen uskonnollisuus ja luonnontieteiden edistäminen, jotka
kaikki puolestaan identifioituvat saksalaisen valistusteologian traditioon.272
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Mitä sitten olivat Laurellille ne keskeiset ihmiskunnan yleiset intressit? Laurellin mukaan ne kuuluivat ihmisenä olemisen korkeampaan osaan, henkeen ja ihmisen olemukseen. Tästä näkökulmasta ihminen hänen mukaansa ymmärtää itsensä olennoksi, joka on ruumiillisuuden yläpuolella; ruumiillisuus on vain tyhjä
häviävä varjo. Toisin kuin ruumis, ihmishenki ei ollut sidottu, vaan vapaa. Se ulottui aineellisten rajojen ulkopuolelle, alkulähteeseensä. Tämän voimakkaan halun
ulottua aineellisten rajojen ulkopuolelle synnytti uskonto, joka Laurellille oli yksi
ihmiskunnan korkeista, yleisistä intresseistä. Uskonto, ”jota nimitetään Kirkoksi”,
johti ihmisen taivaallisen valon lähteelle, mutta yhteiskunta monine eri ilmenemismuotoineen salli tämän taivaallisen valon paistaa maan päälle.273
Kuten jo tämä 1830-luvun alun huomautus antaa ymmärtää, Laurellin väitetty
myöhempi kääntymys hegeliläisyydestä – Hegelhän sitä paitsi oli mitä kristillisin
filosofi – kirkollisuuteen on fiktio siinä mielessä, että uskonto ja kirkko olivat
alusta asti Laurellin yhteiskuntafilosofian peruspilareita. Uskonto tai kirkko eivät
kumpikaan olleet hänelle taivaallisen valon lähteitä, mikä puolestaan on hänen teologisten positioidensa kannalta merkittävää huomata. Kummatkin vain välittävät
valoa, eivät ole valo itse, millä puolestaan on merkitystä kun tarkastellaan traditioiden ja opillisten uskontulkintojen tiedollista auktoriteettia tai uskonnontutkimuksen tehtävänasetteluja.
Yhteiskunta oli Laurellille ihmisen, ei Jumalan eikä Sallimuksen, luomus. Sen
korkeampi, jumalallinen luonto oli hänen mielestään kuitenkin sitä, että yhteiskunnan kautta ja yhteiskunnassa taivaallinen valo tuli näkyväksi ja muotoutui yleiseksi,
yhteiseksi vapaaksi Hengeksi. Uskonto herätti ihmisen hengen ja yhteiskunta toteutti sen ulkoisessa maailmassa. Laurell ei maininnut näkemystensä lähdettä tai
lähteitä, mutta tämäntyyppinen ajatus hengen realisaatiosta oli sekä Hegelillä että
Herderillä. Uskonto opetti ihmisiä sisäisesti tuntemaan oman olemuksensa ja sen
alkuperäisen suhteen Jumalaan. Yhteiskunta puolestaan ikään kuin konkreettisesti
muistutti tästä omasta olemuksesta ja sen jumalasuhteesta sekä näytti sen ulkoisessa maailmassa; tavoissa, toimissa, perhe- ja seuraelämässä, taideteoksissa. 274
Ajatuksena siis oli, että yhteiskunnan henkiset uskomukset ja arvot realisoituvat

Sen selvittäminen missä määrin uudistushenkinen Helsingfors Lyceum oli herderiläisten tai ajan muiden
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saaden näkyvän muodon ihmisten välisissä sosiaalisissa suhteissa ja ihmisten tuottamissa materiaalisissa tuotteissa. Tämäkin kuulostaa hyvin herderiläiseltä.
Taivaallisen valon korkein yhteiskunnallinen, konkreettinen, yhteiskunnassa
havaittava ilmenemismuoto oli Laurellin mukaan oikeudenmukaisuus. Laurellille
tyypillinen dikotomioiden soveltaminen näkyy tässäkin. Idealistinen filosofia on
hänelle idealistista kahdessa eri merkityksessä. Oikeudenmukaisuus ilmeni ”Laeissa ja Asetuksissa”. Kyse oli ideasta, oikeudenmukaisuudesta, jonka toteutuminen oli ideaali, ihanne. Lait ja asetukset, niiden pelkkä olemassaolo, eivät sinänsä
olleet korkeimman yhteiskunnallisen hyvän ilmentymiä. Yleiset intressit toteutuivat tai ainakin näkyivät olemassa olevassa maailmassa, sen lainsäädännössä, silloin
kun tuo lainsäädäntö oli oikeudenmukainen. Lakeihin ja asetuksiin realisoitunut
oikeudenmukaisuus oli Laurellille korkein yhteiskunnallinen hyvä.275
”Tällaisessa tapauksessa kansa tuo laeissaan ja asetuksissaan julki sen parhaan,
toden ja pyhimmän mitä se omistaa”. Kun oikeudenmukaisuus realisoituu lakeihin,
kansa saa elää ja nauttia luomastaan elämänmuodosta. Juuri siksi toinen ihmiskunnan yleisistä intresseistä on oikeudenmukaisuus. Instituutioina kirkko toteutti ensimmäistä yleistä intressiä, uskontoa, valtio toista, oikeudenmukaisuutta. Näiden
kautta ihmistä ohjattiin kohti yhä suurempaa täydellisyyttä.276
Ihmiskunnan korkeimpia intressejä oli kuitenkin Laurellin mukaan kolme. Hänen ajatusrakennelmassaan ne liittyvät orgaanisesti toisiinsa eikä tämä kolminainen
korkein hyvä toteutunut ilman sen kaikkia kolmea osatekijää. Laurellin irrottautumista staattisesta maailmankuvasta ja sitoutumista dynaamiseen muutoksen kuvastaa koko hänen ajatusrakennelmansa. Hänen mielestään yhteiskunta oli, kuten siis
Herder ajatteli, jatkuvassa kehityksen tilassa. Tämä kehitys toteutui ”Tieteessä”.
Jos ei ollut kehittyvää tiedettä, uskonnon ja lakien toteutumismuodot eivät heijastaneet taivaallista valoa vaan pimeyttä. ”Pelolla saisi ihminen seurata uskonnon ja
oikeuden toteutumista maailmassa, jossa ei olisi tieteen edistystä.”
Ajatustaan ihmiskunnan kolmesta korkeimmasta intressistä Laurell kuvasi
puu-vertauksella. Laurellin mielestä uskonto oli ihmisen korkeimman hengenviljelyn puun juuri, yhteiskunta puolestaan sen monioksainen, kovan kuoren suojaama
runko. Tässä ihmisyyden puun vertauskuvassa tiede oli puuta ravitseva mahla, joka
juurista asti kulki ylös puiden oksiin. Vain tämä mahla kykeni tuottamaan puussa
kasvua, uusia oksia ja silmuja. Siksi oli Laurellin mukaan selvää, että tämän tieteen
ravitsevan nesteen täytyy saada kulkea ihmisyyden puussa, sen juurissa ja rungossa
275
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eli kirkossa ja valtiossa, vapaana.277 Puu-vertaus konkretisoi puheen kuulijoille,
joista pääosa oli Helsingfors Lyceumin oppilaita, koulun johtajan keskeisen sanoman. Samoin kuin puu, ihmiskunnan hengenviljely oli kehittyvä ja kasvava organismi, jonka juuret olivat kristinuskossa ja jota ravitsi tiede. Huominarvoisaa tässä
yhteydessä on, että tieteen vapaus ja sivistyksen omalakisuus oli Hegelille keskeistä. Sivistyksen omalakisuus oli Hegelin mielestään yksi tekijä, joka erotti protestanttisen maailman katolilaisuudesta.278
Ihmisyyden korkeimpia intressejä oli siis kolme. Uskonto opetti ihmisen tuntemaan itsensä ja suhteensa Jumalaan. Tämä taivainen valo heijastui ihmisistä yhteiskuntaan tuottaen korkeinta yhteiskunnallista hyvää, oikeudenmukaisuutta, joka
realisoitui laeiksi ja asetuksiksi. Tiede, joka käsitteli iankaikkisia totuuksia sekä
ihmisessä että ihmisen ulkopuolella, toi omalla kehityksellään kehityksen, täydellisyyttä kohti matkaavan edistyksen, aspektin uskonnon ja oikeuden harjoitukseen.
Toisaalta oli kyse tieteen vapauden julistuksesta; selväsanaisesti Laurell ilmoitti,
että ”valtion” ja kirkon ei tule puuttua ”tieteen mahlan” vapaaseen virtaukseen.
Huomautuksen perusteella ei voida päätellä mitä Laurell tarkoitti yleensä tai
muussa yhteydessä tarkoitti ”valtiolla”. Tässä yhteydessä hän nähdäkseni tarkoitti
maallista valtaa sen eri muodoissaan. Kyse oli joka tapauksessa modernisaatioprosessin varhaisesta suomalaisesta muotoilusta, jossa staattisen ja muuttumattoman
yhteiskuntaihanteen sijaan asetettiin muutoksen ja kehityksen, itse asiassa täydellistymisen tavoittelu. Tuon uutta tuottavan kehityksen keskiöön asetettiin tieteellinen toiminta.
Uskonto, oikeudenmukaisuus ja tiede olivat Laurellille kuin kolme ihmiskunnan ”taivaallista henkeä”, jotka toivat maailmaan taivaallista valoa ja valoivat sitä
ihmisten sieluihin. Erikoista oli tässä yhteydessä Laurellin viittaus uskonnolliseen
motivaatioon tai tarkemmin sen puutteeseen. Hänen mukaansa maalliselle ihmiselle nämä kolme ihmiskunnan hyvää henkeä näyttivät pahoilta hengiltä siitä syystä,
että ”luonnollinen ihminen” ei ymmärrä mitä Jumalan henkeen kuuluu. Näin koko
järjestelmä saakin Jumalan tahdon toteuttamisen luonteen, kun käänteisesti juuri
uskonnollinen ihminen Laurellin mukaan ymmärtää uskonnon, lakien ja asetusten
oikeudenmukaisuuden sekä tieteen roolin ja merkityksen ihmiskunnan edistymisessä. On muistettava, että tässä mallissa uskonnolla ja kirkolla ei ole tiedettä oh-
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jaavaa, sitä säätelevää tai määrittelevää roolia. Tieteellisen toiminnan ja uskonnonharjoituksen eron korostaminen oli Laurellille tärkeää päätellen siitä, että hän opetti
tätä eroa myös saarnastuolista. Pitäessään filosofian maisteripromootion saarnan
21. kesäkuuta 1832 Laurell saarnasi, että uskonto ja maallinen viisaus on pidettävä
erossa toisistaan ja esitti, että ”viisaus on uskonnon vapaa lapsi”.279
Juha Manninen on todennut viransaannin (vuonna 1836) jälkeisestä ajasta,
että ”sittemmin Laurellista kehittyi uskonnollisen maailmankatsomuksen puolustaja muun muassa Snellmanin hegeliläisyyttä vastaan”.280 Kun tarkastellaan miten
Laurell tulkitsi uskontoa ja uskonnon roolia edellä analysoidussa julkaisussaan
1830-luvulla tai edellä mainitussa saarnassa, siis ennen dogmatiikan professorin
viransaantia, ei näkemystä voi hyväksyä ilman eräitä tarkennuksia. Laurell oli uskonnollisen maailmankatsomuksen edustaja jo ennen professoriksi tuloaan, ja tässä
suhteessa teologian oppituolin saaminen ei aiheuttanut hänessä katsomuksellista
muutosta. Kuten Manninen tuo esille, Laurell muutti suhtautumistaan. Tämä tapahtui kuitenkin niin, että uskonnollinen maailmankuva ja hegeliläisyys, hegeliläisen
koulukunnan hajoamisen jälkeen, eivät hänestä enää olleet yhteensopivia.
Puu-vertauksen lisäksi Laurell kuvasi järjestelmäänsä sääty-yhteiskunnan
herra–palvelija-vertauksella. Sen intentio on selvä; ihmisen tehtävä on palvella ihmiskunnan orgaanista kokonaisuutta, ihmiskunnan yleisiä intressejä, eikä tehdä itsestään tai omista mieltymyksistään tällaisia korkeimpien intressien korvikkeita tai
kilpailijoita. Uskonto, oikeudenmukaisuus ja tiede olivat, näin Laurell kirjoitti kirjasensa lopussa, kuin kolme jaloa herraa, jotka huolehtivat palvelijoistaan ja kohtelivat heitä lempeästi. Nämä herrat eivät kuitenkaan salli palvelijoilleen omavaltaisia vapauksia eivätkä valta-asemaa. Samoin, näin hän kirjoitti, siis hyljättäköön
nurkkakuntaisuus kaikesta mikä kokee ihmisten korkeimpia tavoitteita. Laurellin
loppukehotuksena oli, että ”harjoitettakoon meillä siten koulutusta, joka on uskonnon pyhittämää, valtion suojelemaa ja tieteen johtamaa”.281
Tämä Laurellin pari vuotta ennen dogmatiikan ensimmäistä viranhakua julkaisema kirjanen kuvaa kuinka hänen ajattelunsa korosti muutosta ja kehitystä ajan
suomalaisessa staattisessa yhteiskunnassa. Ihmiskunta kaikkineen oli kehittyvä ja
kehitykseen sidottu. Tiedettä ja tietoa, tieteen mahlaa, tarvittiin pitämään sekä uskonto että yhteiskunta terveinä. Uskonnon kannalta tämä tarkoitti sitä, että uskonnon ydin oli siinä, että ihminen tunsi itsensä ja suhteensa Jumalaan. Uskonnon ydin
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ei ollut oppilauseissa ja niiden uskomisessa tai uskonnollisten tapojen noudattamisessa. Nämä näkemykset ovat yhteensopivia sen rakennelman kanssa, jonka Hegel
esitti kuvatessaan uskonnollista tietoa ja sen syntyä. Erilaisiin maailmankuviin liittynyt näkemysten perusero näkyi sittemmin dogmatiikan virantäytössä. Ajatus, että
tieteellä olisi jotain sanomista uskonnon kysymyksiin, oli vieras Laurellin teologisille kriitikoille. Ajatus, että tieteellä olisi jotain uutta sanomista uskonnon kysymyksiin, oli heille puolestaan mahdotonta hyväksyä. Virantäytössä oli siten muiden
tekijöiden lisäksi kyse staattiseksi ja dynaamiseksi tulkittujen maailmankuvien
konfliktista.
Laurellin varhainen kirjoitus on hegeliläisten ja herderiläisten vaikutteiden läpitunkema. Michael Branch on kutsunut 1700–1800-lukujen vaihdetta suomalaisen
kansallisen identiteetin herderiläiseksi rakentamiskaudeksi, jonka hän katsoi kulminoituneen vuoteen 1835 ja A. J. Sjögrenin, Elias Lönnrotin sekä Runebergin kirjoituksiin.282 Laurell, joka selvästi kuuluu tähän herderiläisvaikutteiden kauteen
yhtenä sen merkittävänä edustajana, on jäänyt pois Branchin kuvauksesta. Tämä
johtuu muun muassa siitä, että Laurellin ajattelua ja elämäntyötä on pitkään ignoroitu erityisesti hänen oman oppialansa eli teologian parissa. Samoin Heli Rantala
on monin tavoin osoittanut kuinka myös Snellmanin tunsi Herderin teoksia ja
kuinka hänen näkemyksensä kielestä, kielen merkityksestä ja historiasta sivistysprosessina ovat mitä ilmeisimmin peräisin Herderiltä.283
Herderiläisvaikutteiden kausi täytynee ilmeisesti tulkita pidemmäksi kuin
Branch on tehnyt, jos vaikkapa ajatellaan Snellmania, uudentyyppisen Helsingfors
Lyceumin vuodesta toiseen tarjoamaa koulutusta tai kielen ja kansallisuuden korostamisen Suomessa saamaa roolia ylipäätään. Herderiä arvosti myös Laurellin nuoruudenystävä ja työtoveri, kirkkohistorian professori B. O. Lille. Hänen opetuksestaan säilyneet luentokonseptit kertovat, että kevätlukukaudella 1860 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa alkoi uudentyyppinen opetus: kulttuuri- ja kirkkohistoriallisen tarkastelun yhdistämisen. Osana tätä lähestymistapaa hän luennoi
teologian opiskelijoille laajahkosti Herderistä runoilijana, opettajana, teologina,
kansanopettajana, puhujana ja saarnaajana sekä ylipäätään hänen monialaisesta
vaikutuksestaan. Luentokonseptien mukaan Lille opetti, että vaikkei Herder luonutkaan koulukuntaa, hänen vaikutuksensa aikakautensa sivistyneistöön oli erittäin
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merkittävä.284 Ei voida varmuudella tietää milloin Lille perehtyi Herderin näkemyksiin eli oliko hän tutustunut niihin jo aiemmin vai vasta 1850–1860-luvun vaihteessa aloittaessaan kulttuuri- ja kirkkohistorialliset luentonsa kahdeksisen vuotta
Laurellin kuoleman jälkeen. Branchin mainitsemat Runeberg ja Lönnrot olivat kuitenkin Lillen, Snellmanin ja Laurellin nuoruudenystäviä ja lauantaiseuralaisia tovereita. Sjögren oli naimisissa Laurellin sisaren kanssa. On luultavaa, että Lauantaiseuran toveripiiri, myös sen teologian professoreiksi päätyneet jäsenet, tunsi
Herderin ajattelua jo 1830-luvulta alkaen.
Laurellin teologisten kriitikkojen oletus oli, että uskonto oli valmiina ”jossakin”, Raamatussa, oppilauseissa, ja se tuli vain omaksua. Laurellin herderiläisyyden kanssa yhteensopiva näkemys oli toinen; uskonto oli yksityisen ihmisen kokemus Jumalasta ja myös tieteen tutkimuskohde, johon uusi tutkimus toi uutta elämää.285 Uskonto uskona tai uskomusjärjestelmänä oli yksi ihmiskunnan korkeimmista intresseistä muun muassa siksi, että sen vaikutus ei rajoittunut sen omaan
piiriin. Kuin myöhempiä teorioita ennakoiden ja jälleen Herderin esittämiin ajatuksiin liittyen Laurell esitti, että uskomukset näkyvät konkreettisessa, aineellisessa
maailmassa eri tavoin. Tavat, käytännöt, oikeusjärjestelmät eivät ole uskomusjärjestelmistä irrallisia, vaan heijastavat sitä mitä nämä luoneet ihmiset uskovat ja
ajattelevat. Laurell ajatteli, että optimaalisessa tapauksessa yksilöiden kristillinen
usko näkyi maailmassa niin, että heidän oikeusjärjestyksensä toteutti oikeudenmukaisuutta.
Laurellin hahmotelmissa näkyy aiemmin esitettyjen näkemysten jatkumo. Ajatus valtiosta kokonaisuutena, jonka tulee edistää hyvettä, uskontoa ja totuutta on
Liisa Castrénin mukaan peräisin ruotsalaisesta sanomalehtikeskustelusta 1810-luvulta. Suomessa sen varhaisin esittäjä lienee Lauantaiseuran myöhempi isähahmo
J. J. Tengström, jonka mukaan valtion tuottama ulkoinen järjestys ja turvallisuus
eivät ole valtion päämääriä, vaan tuon päämäärän edellytyksiä. Korkein päämäärä
on kulttuuri, ihmishengen tasaisesti kohoava jalostuminen.286
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Yksi Laurellin kannattamia uutuuksia oli vapaan tieteenharjoituksen rooli, kuten hän ajatteli, kohti täydellisyyttä pyrkivässä ihmiskunnan kehityksessä. Nikolai
I:n ajan Suomessa hän siis julisti tieteen vapautta ihmiskunnan kehityksen välttämättömänä osana. Nikolai I ajan politiikkaan kuului liberalismin, tieteen vapauden
ja länsimaisen rationalismin vastustaminen sekä näkemys kirkon ensisijaisesta tehtävästä moraalin, yhteiskunnallisen järjestyksen ja yksinvaltaisen hallitusjärjestelmän tukijana.287 Kun kirjoitelma oli alun perin julkisesti pidetty puhe, on ajan tilanteessa ymmärrettävää, että valtaan ja vallankäyttöön liittyvien pohdintojen
taikka vallitsevien olojen kritiikkiä ei ole voinut kuulua puheeseen. Se, ettei Laurell
ollut vallankäytöstä ymmärtämätön, käy ilmi lyhyestä huomautuksesta, joka kuvaa
pelkoa siitä mitä olisi uskonnonharjoitus tai lainkäyttö yhteiskunnassa, jossa ei olisi
tieteen vapautta. Huomautus on sikälikin Laurellin idealismin ymmärtämisen kannalta kiintoisa, ettei Suomen 1830-lukua voi erityisesti luonnehtia tieteellisen tai
minkään muunkaan vapauden ajaksi.
Mitä merkitystä näillä Laurellin 1830-luvun kasvatusnäkemyksillä oli aikansa
tilanteessa, jossa kasvatusoppia akateemisena oppiaineena ei ollut olemassa? Ilmeisesti Snellmanin laatiman nekrologin mukaan Laurellin kirjoituksia lukivat äärimmäiset harvat; ne olivat epäsuosittuja kuten tilaajien puutteeseen kaatunut Väktaren-lehtikin omalta osaltaan osoitti. Nekrologi piti Afhandlingar-teoksia ansiokkaina, mutta teokset jäivät hänen mukaansa suureksi osaksi laatikoihin eivätkä kiinnostaneet lukijoita.288 Jos kuvaus pitää paikkansa, Laurellin näkemysten mahdollista vaikutusta pitää etsiä hänen opetustoimestaan, oppilaistaan, heidän myöhemmästä toiminnastaan ja siitä koulusta, jonka opetusohjelmaa hän oli keskeisesti
muotoilemassa. Merkittävää Laurellin kasvatusopillisissa näkemyksissä oli niiden
liittyminen herderiläisyyteen ja hänen sittemmin korostamansa uskonnollisen ja
kansallisen kasvatuksen yhdistäminen.
Laurell esitteli kasvatusideologiaansa myös lehtien palstoilla eli Helsingfors
Morgonbladin sivuilla 1840-luvulla, joten aivan vaille lukijoita hänen näkemyksensä tuskin jäivät. Ensimmäinen Afhanflingar i Uppforstringsläran -teos oli ollut
koulussa pidetty puhe, sen jatko-osa aihepiirin laajempaa teoreettista pohdiskelua,
nyt hän esitti ajatuksensa lukevalle yleisölle tarkoitetussa sanomalehdessä. Kyseessä ei nytkään ollut oppinut tutkielma, vaan yleistajuiseksi tarkoitettu esitys.
Julkaisufoorumi ja kohdeyleisö oli eri kuin hänen aiemmissa kasvatusideologiaa
käsitelleissä kirjoituksissaan. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että tapa,
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jolla kasvatus esitettiin, oli 1830-luvun formulointeihin verrattuna hieman muuttunut.
Koulutuksessa oli kolme erilaista astetta ja sfääriä: välitön, käytännöllinen ja
teoreettinen koulutus. Välitön koulutus oli kaiken koulutuksen perusta. Sisällöltään
se oli samantyylinen kuin vuoden 1831 kirjasessa mainittu uskonnon elämänalue
koulutuksen perustana. Laurellin on virkaväitöskirjansa hylkäyksen jälkeen esitetty
suuntautuneen hegeliläisyydestä oikeaoppiseen teologiaan. On kuitenkin kiintoisaa
havaita, että filosofian dosenttina, 1830-luvulla, hänen kasvatusideologiansa muotoilu olikin samalla tavoin ”uskonnollinen” kuin sitten myöhemmin kun hän 1840luvulla jo työskenteli teologisen tiedekunnan professorina. Uutta sen sijaan oli
kansa–ihmiskunta-retoriikan käyttö.
Pedagogiikan Laurell määritteli seuraavasti: pedagogiken är vettenskapen om
den uppväxande ungdomens bildning till delaktighet i menniskoslägtets förädling.
Pedagogiikka oli siis päämääräorientoitunut, kehitykseen suuntautunut tiede, jonka
tehtävänä oli saattaa kasvava nuoriso osaksi ihmiskunnan jalostumiskehitystä.
Merkittävää Laurellin näkemyksissä oli herderiläinen ajatus kasvatuksesta sekä yksilöä että ihmiskuntaa koskettavana prosessina. Kasvatuksessa ei ollut kyse jonkin
tietyn, valmiina olevan tai valmiiksi annetun omaksumisesta, vaan osallistumisesta
kehitysprosessiin, jalostumiseen. Laurell julkaisi aiheesta kaksi artikkelia.289
Välitön kasvatus on ”näkymätöntä” ihmisen varhaiselämän kasvatusta oman
perheensä ja yhteisönsä jäsenenä. Välittömän kasvatuksen ulkoinen osa kasvatti
ihmistä perheen ja kansansa jäsenenä. Välitön sisäinen kasvatus puolestaan kasvatti
ihmistä uskonnollisesti, moraalisesti ja esteettisesti. Nykytermein tätä kasvatuksen
osa-aluetta voisi kuvata lapsen sosiaalistumiseksi, jossa ihmisenä olemisen tapa,
yhteisön arvot ja uskomukset opitaan ilman organisoitua opetusohjelmaa. Yksilön
käsitykset Pyhästä ja Kauniista olivat Laurellin mukaan peräisin tästä välittömän
oppimisen vaiheesta. Varhaista välittömäksi kutsumaansa kasvatusta korosti myös
Herder; koti oli ensimmäinen ensimmäisenä kasvattaja, jossa kasvatus alkaa äidin
sylissä istuen. Koti opettaa lapselle tavat, kielen ja moraalin.290
Laurellin lähtökohtana oli, että kristinusko oli ihmisten yhteenkuuluvaisuuden
perusta, ja että kaiken koulutuksen tuli siten perustua uskontoon. Tällä näkemyksellä oli kuitenkin laajempi kuin vain koulutuksen luonteeseen tai sisältöön liittynyt
merkitys. Ihmiskunnan kehityksestä ei voinut jättää pois, kehityksen ulkopuolelle,
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mitään kansaa tai kansanryhmää. Kaikilla kansoilla ja kansanheimoilla oli jotain
ihmiskunnan kehityksen kannalta tarpeellista ja hyödyttävää tarjottavaa. Oikeutensa olla osallinen ihmiskunnasta kansa saavutti olemalla kansa (genom att vara
ett folk). Koulutuksen ensimmäinen vaatimus oli, että se oli kristillistä. Laurellin
muotoilu on kuitenkin yllättävä sikäli, että hän nähtävästi ensimmäisenä Suomessa
yhdisti toisiinsa kristillisen ja kansallisen. Koulutuksen tuli olla kansallista: ett national-lif är bildningens andra fordran. 291 Kun tarkastelee Andressin jo vuonna
1916 esittelemiä tai Susanna Wiborgin vuonna 2003 analysoimia Herderin kasvatusnäkemyksiä, on selvää, että Laurellin näkemykset hyvin samantyyppisiä. Herder
korosti koulutuksen kansallisuutta; hänelle se oli saksalaisuutta. Herderin mielestä
koulun tavoitteena ei ollut ”kasvattaa roomalaisia”, millä huomautuksella hän kritisoi aikansa latinapainotteista opetusta, vaan oman yhteiskuntansa hyödyllisiä, onnellisia jäseniä ja isänmaataan rakastavia kansalaisia.292
Laurellille kuten Hederillekin koulutus oli perusteeltaan kristillistä. Laurellin
myöhempään 1840-luvun kirjoitelmaan sisältyi aiempaan verrattuna uusi herderiläis-hegeliläinen elementti eli kansallinen kasvatus: kansalliset ominaispiirteet,
kieli, tavat, tarpeet ja kansallinen mielenlaatu. Kristillinen kasvatus Suomessa ei
siten ollutkaan mitä tahansa kristilliseksi kuvattavaa kasvatusta, vaan sidoksissa
kansallisiin ominaispiirteisiin. Kansallinen ja uskonnollinen liittyivät Laurellilla
yhteen sikäli, että kumpikin näistä oli oman ympäristönsä ”määräämää”. Kaikki
muu koulutus oli Laurellin mukaan sellaista, että ihminen voi ”pukea sen päälleen
tai riisuuntua siitä”. Uskonnollinen ja kansallinen välitön kasvatus eivät olleet tällaisia yksilön valittavissa olevia asioita, vaan kuuluivat ihmisen henkiseen olemukseen ilman yksilön omaa valintaa.293 Laurellin ajattelussa ”kansallinen” ei ollut siis
ohjelma, poliittinen ideologia tai Andersonin myöhemmin lanseeraama kirjallisten
vaikutteiden välityksellä kuviteltu tai keksitty yhteisö, vaan tosiasiallisten asiantilojen kuvaus; ihminen syntyy tietyn yhteisön, sen kielen, kulttuurin, arvojen, uskomusten ja elämäntavan, jäseneksi.
Jokainen kansa oli Laurellin mukaan linkki perheen ja ihmiskunnan kokonaisuuden välillä, kun taas jokainen perhe oli linkki yksilön ja kansan välillä. Mikä
siis kokoaa ihmiskunnan yhdeksi laumaksi yhden paimenen johtoon, hän kyseli.
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Ihmiskunnalla oli hänen mielestään useita, hänen mielestään alkuperäisiä keskinäisiä siteitä. Ensimmäinen näistä oli perheessä ilmenevä vanhempien rakkaus, toinen
kansassa ilmenevä kansallistunne tai kansallismieli (nationalsinnet) ja kolmas ihmiskunnan yleinen uskonnollinen ihmisrakkaus.294
Laurellin kuvaamat ihmisiä yhdistävät siteet olivat erilaisia suhteessa siihen
keneen koettiin oltavan lojaalisuussuhteessa: perherakkauden piiri oli suppein,
yleisen ihmisrakkauden piiriin kuuluivat kaikki maailman ihmiset. Kansallistunne
oli Laurellin mukaan alkuperäinen ja siten luonnollinen ihmisiä yhdistävä side. Se
ei kuitenkaan ollut korkein ihmisiä yhdistävä side tai päämäärä sinänsä, vaan kuin
askel matkalla ihmiskunnan oikeaksi ymmärrettyyn kehitykseen. Kyseessä ei ollut
ideologinen kansallistunne tai jonkun muotoilema kansallisuusoppi, vaan syntymästä saakka omaksuttu kuuluvaisuus tiettyyn ”kansaan”, sen kieleen ja tapoihin,
identiteetti, joka ei edellyttänyt reflektiota. Kansallistunteen kulttuurisen määrittelyn kehittäjä oli J. G. Herder. Vaikka Laurellin kotikirjastosta laadittu kirjakauppaluettelo mainitsee vain kaksi Herderin teosta – esimerkiksi suomalaisiakin lyhyesti
käsittelevää teosta luettelossa ei ole – on näkemysten samankaltaisuuden vuoksi
mielestäni aivan selvää, ettei kansallistunteen hahmotteleminen ole Laurellin oma
innovaatio, vaan peräisin sekä Herderiltä että Hegeliltä. Herderin tavoin hän edusti
kulttuurinationalistista koulutuksen ymmärtämistä, määrittelytapaa, jota nykytutkimuksen näkökulmasta voi kutsua etno-nationalismiksi.295
Vom Geist der Christenthums -teoksessa, joka kuului Laurellin kotikirjastoon,
Herder kuvasi kuinka kristinusko ylittää kansalliset rajat ja valtiot. Kristinuskon
luoma hengen yhteys oli kansalliset ja valtiolliset rajat ylittävä ilmiö; se julisti rauhaa, tiedon valoa, kunnioitusta ja vapautta kaikille. Se, että kansat asettuvat toisiaan
vastaan (esimerkiksi sodissa) oli Herderin mielestä lähtöisin peräisin perkeleestä.296
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On kuitenkin vaikea yksityiskohtaisesti osoittaa mikä Laurellin kasvatusnäkemys on peräisin keneltäkin. Kari Väyrynen on selvittänyt Hegelin näkemyksiä koulusta, lähinnä lukiosta, ja sen kasvatustyöstä. Nämä näkemykset kuvaavat tutkimuksen alussa mainittua Karkaman tulkintaa käsitteellisestä avoimuudesta: Hegelin ja Herderin näkemysten yhteensopivuudesta tai ainakin samansuuntaisuudesta.
Hegelin mukaan koulun tehtävänä oli kasvattaa uutta sukupolvea yhteiskunnan jäseneksi ja ajattelun vapauteen. Koulu antoi lapsille reaalisia ja ideaalisia valmiuksia, ja lapsia tuli kasvattaa itsenäisyyteen ja vapaaseen persoonallisuuteen. Hegelillekin lapsen kasvatus perheessä oli välitöntä kasvatusta, ensisijainen askel ihmisen lajiolemuksen toteuttamiseksi yksilössä.297
1800-luvun suomalaisen uskonnollisesti legitimoidun nationalismin historiassa Laurell näyttää olleen teologian alan professoreista ensimmäinen kansallistunteen määrittelijä ja käsittelijä. Tämä herderiläinen kansallistunne tai kansallismieli
ei ollut arvo sinänsä, korkeimpana päämääränä ei ollut kansan rakastaminen, vaan
ihmisen kehityksen päämäärä oli yleinen ihmisrakkaus, ihmiskunnan tai ihmisyyden rakastaminen. Laurellin ajattelussa ”kansallisella” oli oma legitiimi paikkansa,
mutta hänen ajatustensa pohjalta ei siis voi rakentaa yhtä kansakuntaa korostavaa
tai ihannoivaa nationalistista ohjelmaa, jossa nationalistiset pyrkimykset nostetaan
korkeimman hyvän asemaan.
Snellman julkaisi teoksensa Läran om staten vuonna 1842. Sen kansallishengen (nationalandan) kuvaus osoittaa kuinka samalla tavoin ”herderiläisesti” Laurell sekä Snellman ajattelivat 1840-luvun alussa. Snellmanin mukaan kansallisuus
muodostuu tavoista, laeista, kansanluonteesta, koulutuksesta, luonnonolosuhteista.
Saamansa kasvatuksen kautta ihminen on sidottu omaan kansakuntaansa (nation),
ja tätä asiatilaa ei ihminen, vaikka niin sattuisi haluamaankin, voi muuttaa. Snellman korosti, että kansallishenki syntyi vain yhteistyössä ja vuorovaikutussuhteessa
muiden kansakuntien kanssa aivan kuten ihminen kehittyi vuorovaikutussuhteessa
toisten ihmisten kanssa. Niin ikään Snellman ajatteli, että uskonto, universaaliuskonto, joka pitää kaikkia ihmisiä samanarvoisena Jumalan edessä, on yksittäisen
kansallishengen asettamien rajoitusten ylittäjä ja osoittaa kuinka yksilön työ ja toiminta oman isänmaansa puolesta on perimmiltään ihmiskunnan hyväksi tehtävää
työtä.298
Ekskurssina mainittakoon, että aiemmin, esimerkiksi vuonna 1939, on kuvattu
Snellmanin herderiläisiä näkemyksiä, niitä tosin tunnistamatta, esiteltäessä hänen
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ajatuksiaan kansansivistyksestä ja kansakoulusta. Santeri Liikasen kirjoitus, joka
viittasi Frejassa 1840 julkaistuun artikkeliin ”Om folkskolor”, kuvailee kuinka
Snellmanin mielestä sivistys kuului kaikille yhteiskunnan jäsenille ja hahmottelee
mitä kansanopetuksen piti Snellmanin mielestä olla. Koulun tuli olla omakielisen,
s.o. suomenkielisen, ”kansallisuusasian” edistäjä. Snellman kritisoi vieraalla kielellä annetun koulutuksen ulkokohtaisuutta, korosti äidinkielen opetusta ja esitti,
että äidinkielisen opetuksen tehtävä oli juurruttaa koululaiset kansallishengen piiriin. Näitä ”herderiläisiä” teemoja ei kuitenkaan löydy Frejan vuoden 1840 artikkelista.299
Laurellin mielestä tärkeää ei ollut ainoastaan tunnustaa tai tietää koko ihmiskunnan yhteys, vaan se, että siihen tietoisesti sitouduttiin ”kaikin järjin ja voimin”.
Tässäkin Laurellin ajattelussa näkyvät herderiläiset ja hegeliläiset vaikutteet. Herderin tavoin kyse oli ihmiskunnan edistymisestä, joka oli määritelty kristillisen
maailmankuvan ja ihmisrakkauden ideaalein. Ihmiskunnan edistymiseksi piti tehdä
työtä, tietoisia tekoja, mikä Herderin protestanttisen rationalismin ymmärtämiseksi
on keskeistä huomata. Ihmiskunta ei edisty eikä ihmisrakkaus toteudu oppeja uskomalla tai rukoilemalla, vaan näiden ideaalisten tavoitteiden hyväksi työskentelemällä. Niin ikään Laurell Hegelin tavoin tulkitsi kristinuskon universaaliseksi uskonnoksi, joka johti ihmiskunnan jalostumista. Tässä kohdin Herderin ja Hegelin
kansanhenki (Volksgeist) -näkemykset olivat hyvin samansuuntaiset.300 Eroa menneeseen teroitti Laurellin huomautus kuinka muinaisten aikojen uskonnot olivat olleet vain kansallisia ja tästä johtuen epäinhimillisiä ja ilmiöinä yksittäisiä.301
Käytännöllisen kasvatuksen Laurell määritteli kaikeksi toiminnaksi, joka oli
ihmisen intentionaalisen tahdon ja toimenpiteiden tuottamaa. Tätä koulutusta antoi
koko yhteiskunta: yhdistykset, seurat, lainsäädäntö. Kun välittömän koulutuksen
vaikutusala oli tunne, tämän koulutuksen toiminta- ja vaikutusala oli moraalin maailma. Sen tarkoituksena ja päämääränä oli Oikeudenmukaisuus. Kasvatuksen kolmas piiri oli teoreettinen koulutuksen maailma, joka edellytti yksilön omia näkemyksiä ja omaa arvostelukykyä. Tähän kasvatuksen sfääriin, jonka päämääränä oli

299
Liikanen 1939, 68–69. Liikasen artikkelissa ei ole lähdeviitteitä eikä viittauksia Herderiin. ”Om
folkskolor” -artikkeli, jossa Snellman korostaa kansakoulua talonpoikaiston sivistystason nostajana,
löytyy Snellmanin kootuista teoksista (Samlade arbeten I, 352–354).
300
Noro 1968, 16–18, 32.
301
Laurell 1841a. Karkama 2007, 152, 377, 391. Tarkasteltaessa Snellmanin herderiläistyyppisiä näkemyksiä ei ole kiinnitetty huomiota siihen, että Laurellkin näyttää omaksuneen ja julkisesti esittäneen
herderiläisiä vaikutteita. Rantala 2006, 402, 406–407.

137

Totuus, kuuluivat niin keksinnöt, tieteellisiksi ymmärretyt totuudet ja tiede kokonaisuudessaan.302
Pauli Kettunen on esittänyt, että kaikissa Pohjoismaissa yhteiskunnan käsite
kehittyi edustamaan yleistä vastakohtana erityiselle ja julkista vastakohtana yksityiselle. Vaikka hän tässä yhteydessä Suomen osalta viittaa Laurellia myöhäisempään Yrjö Koskiseen, kuvaa luonnehdinta myös Laurellin käyttämää yhteiskunnan
käsitettä. Laurellia ”yhteiskunta” oli tästä huolimatta toisenlainen kuin myöhempien fennomaanien. Kettunen on niin ikään arvellut, että yhteiskunnan ja valtion
käsitteelliseen yhdistämiseen on Suomessakin ehkä vaikuttanut ruotsalaishistorioitsija Lars Trägårdhin mainitsema luterilaisen kirkon asema. Uskonpuhdistus
toteutettiin ylhäältä päin ohjattuna hankkeena, jolla luotiin keskitettyä valtiota.
Muualla valtion, kirkon ja kirkkokuntien riidat rajoittivat sellaista valtiollista keskitystä kuin Ruotsissa tapahtui. Näin ne loivat pohjaa valtiosta erillisen kansalaisyhteiskunnan ajatukselle.303
On kuitenkin epäselvää missä määrin tämä ruotsalaisnäkökulma soveltuu Suomessa 1800-luvulla esitettyihin näkemyksiin yhteiskunnasta. Toisin kuin Ruotsissa
Suomessakin oli yhteiskunta, mutta ei omaa valtiota. Jo Turun kautena näyttää syntyneen ajatus, että valtion tehtävänä on luoda puitteet yhteiskunnan kehittymiselle.
Laurellin kuvauksessa yhteiskunta on ihmisten järjestyneen yhteistoiminnan piiri,
johon kuuluivat paitsi yhdistykset (kansalaisyhteiskunta) myös oikeudenkäyttö
(valtio). Nähdäkseni yhteiskunta- ja valtiokäsitteen samaistumista 1800-luvun Suomessa onkin tarkasteltava ensisijaisesti puuttuvan valtion, Venäjän imperiumiin
kuulumisen, herderiläis-hegeliläisten vaikutteiden sekä sensuurijärjestelmän näkökulmasta, ei niinkään luterilaisuuden uskonpuhdistuksen ajoilta periytyvän aseman
perustalta. Toisaalta on myös otettava huomioon, että sensuurin vuoksi saattoi
myöhemmin olla luonnollista kirjoittaa yhteiskunnasta silloinkin kun kirjoittaja tarkoitti valtiota.304
Kasvatuksen kysymyksiä käsitteli myös vuonna 1847 julkaistu Några ord, joka
sekin on alun perin ollut Helsingfors Lyceumissa pidetty puhe. Se on julkaistu Laurellin päätoimittaman Väktaren -lehden liitteenä luultavasti ensimmäisen koulusta
valmistuneen ikäluokan 10-vuotismuistoksi. Esitys kuvaa juhlavin sanakääntein
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koulupoikien siirtymistä poikien maailmasta kohti miesten maailmaa. Valmistumista seuraavana johdonmukaisena askeleena heidän kohdallaan oli kirjoittautuminen Helsingin yliopiston opiskelijoiksi. ”Yli kaksituhatta vuotta on heittänyt soraa
Aristoteleen ja Platonin haudoille”, kirjoitti Laurell ja esitti koulusta valmistuvat
koululaiset sekä antiikin filosofeista alkaneen tiedon tulen että Kristuksen opin
kantajina.305
Valmistuneille pitämässään puheessa Laurell kuvaili kasvatuksen tehtävää
kahtalaiseksi. Sen piti nykytermein kuvattuna sosiaalistaa ihminen ihmiskunnan jäseneksi ja samalla tehdä hänestä itsenäinen, omaa tahtoaan ja ajatteluaan toteuttava
ihmiskunnan osa. Yksilö oli ihmiskunnan puun hedelmä, jonka vapauden korkein
aste oli tehdä itsensä vapaaksi omasta vapaudestaan. Tällä Laurell tarkoitti ja painotti näkemystään vapaista yksilöistä, jotka omasta vapaasta tahdostaan toteuttavat
edellä kuvattua ihmiskunnan yhteistä hyvää, ei omia yksittäisiä tavoitteitaan. 306
Laurellille ´vapaus´ ei ollut oman tahdon toteuttamista, vaan se määräytyi kokonaisuuden asettamisesta individualististen, subjektiivisten halujen ja toiveiden edelle.
`Vapaus´ oli, kuten Herderillä, omasta tahdosta tehty päätös elää ihmiskunnan parhaaksi, vapaasti tehty valinta edistää ihmiskunnan yhteistä hyvää.307
Tähän tehtävään Laurell halusi koulun kasvattavan poikia. Hän kuvasi oppilaiden valmistumista koulusta vaiheeksi, joka merkitsi myös alkavaa erottumista kodin vaikutuspiiristä ja mieheksi, Laurellin sanoin kodin tulevaksi voimakeskukseksi, kasvamista. Tähän siirtymävaiheiseen kuuluivat fyysiset muutokset,
vaihtelevat intohimot ja levottomuuden aika, rehtori valisti oppilaitaan. Samalla
tämä siirtymävaihe merkitsi kuitenkin miehisen toiminnan aamunkoittoa, alkavaa
toimintaa ihmiskunnan ja yhteiskunnan korkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi.308
Tämä eräänlainen sivistyneistön etujoukko -ajattelu edellytti koulutusta, sitoutumista ihmiskunnan universaalin hyvän edistämiseen ja julkista toimintaa sen puolesta.
Laurellin kasvatusnäkemyksissä on variaatiota ja niissä näkyy kehityskulku,
jossa 1830-luvun koulutettavan yksilön sivuuttavan koulutuksen kollektiivisen
roolin rinnalle nousevat individualismi sekä mielikuvien osuus yksilöllisyyden
muotoutumiseen. Tämä on tulkittu herbartilaisuuden vaikutukseksi.309 Laurell jo
varhain oli omaksunut myös ei-hegeliläisiä muotoiluja, jotka tosin ovat helpohkosti
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tulkittavissa myös hegeliläisittäin. Koulutusnäkemysten läpikäyvänä juonteena
näyttää olleen ajatus ihmissielun sukulaisuudesta Jumalaan. Vuonna 1831 Laurell
esitti, että ihmisen korkein päämäärä on käsittää puhdas taivaallinen olemuksensa,
sillä siinä hän tuntee ikuisen sukulaisuutensa Jumalan kanssa.310 Tämä on perimmiltään kristillisen mystiikan perusnäkemys. Sen yksi mahdollinen ja Laurellin
ulottuvilla ollut vaikutuskanava on Schelling, jonka näkemyksiin puolestaan vaikutti voimakkaasti Jakob Böhmen mystiikka. Schellingiin Laurell oli perehtynyt
filosofian väitöskirjassaan, ja omisti edellä mainitun huutokauppaluettelon mukaan
koko joukon niin Schellingin kuin Böhmen popularisoijana tunnetun Franz von
Baaderinkin tuotantoa. Suoraa vaikutussuhdetta, aivan samoin kuin Laurellin ”platonismin” tai monien Herder-vaikutteiden osalta, on kuitenkin vaikea osoittaa.
Mystiikan tulkintoihin viittasi arvostavassa mielessä Hegel. Ihmissielun sukulaisuus Jumalaan ja tämän olemuksellisen sukulaisuuden käsittäminen oli Hegelin uskonnonfilosofian luennoissaan esittämä näkemys, kuten Laurellin väitöskirjan tarkastelun yhteydessä on edellä mainittu.311 Vuonna 1831 Laurell ei kuitenkaan voinut tuntea Hegelin uskonnonfilosofian luentoja, kun niitä ei ollut vielä julkaistu.
Niin ikään huomiota herättää vuoden 1833 Afhandling-teoksen maininta, että
ihmisen päämäärä on Jumalan kunnia ja ihmisen oma onni. Individualistinen onni
ei liity Hegelin hahmottelemaan filosofiaan. Sainio on arvellut, että yksilöllisyyden
korostaminen liittyi ”kenties” Schleiermacherilta omaksuttuihin vaikutteisiin. Oma
onni ihmisen päämääränä löytyy kuitenkin Laurellin omistamasta Herderin Vom
Geist der Christenthums -teoksesta, joten on luontevaa olettaa Herderin olleen Laurellin tämänkin näkemyksen lähde.312 Osin hankalahkosti tulkittavissa 1840-luvun
aforismeissaan, jotka eivät 1830-luvun kirjasten tavoin ole kasvatusnäkemysten
selväsanaisia esittelyjä, Laurell jälleen esitti, että kasvatus on Jumalan kuvan ennallistamista ihmisessä. Painotus on hyvin erilainen kuin vuonna 1833 julkaistussa
Afhandlingar-teoksen toisessa osassa, jossa yksilön piti hävitä ja sulautua valtioon
toteuttaakseen iankaikkisuutta itsessään. Sivistystä oli laadullisesti alempaa ja korkeampaa. Alempi sivistys on kykyä saada mielikuvia ja korkeampi sivistys oli puolestaan kykyä uudelleenjärjestellä mielikuvia, luoda niistä ideoita.313
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3.3

Koulutuksen ulkopuoliset

Laurellin ihanteellinen ja idealistinen koulutusideologia ei sisältänyt kansaopetusta
käsitteleviä huomautuksia. Osallistuminen kehitykseen ja ihmiskunnan edistykseen sisältää siten selkeän elitistisen elementin: koulutus, josta hän näytti puhuvan,
oli ”parhaimmiston” koulutusta. Tätä suuntautumista luultavasti vahvisti Laurellia
oma opetuskokemus paitsi luennoitsijana yliopistolla myös työskentely tulevien
kadettien opettajana Kadettikoulussa ja tulevien ylioppilaiden opettajana Helsingin
lyseossa. Kansanopetus oli hänelle henkilökohtaisesti vierasta. Hänen kasvatusta
käsittelevät julkaisunsa liittyvät kiinteästi hänen johtamaansa Helsingfors
Lyceumiin, ja monet niistä ovat alun perin kyseisen koulun tilaisuuksissa pidettyjä
puheita. Näin Laurellin julkaistujen koulutusnäkemysten kontekstuaalinen lähtökohta ei ollut ´koulu´ meidän nykyajan ihmisten ymmärtämässä merkityksessä tai
tuon aikainen Ruotsinvallan ajalta perua ollut koulujärjestys, vaan tämä yksityinen
oppilaitos.
Laurell osallistui myös suomalaisen koulutuspolitiikan muotoilemiseen siten,
että hän oli Nikolai I vuonna 1835 asettaman ns. kolmannen koulukomission jäsen
yhdessä prokuraattori Carl Johan Walleenin, arkkipiispa Melartinin ja tuomiorovasti Magnus Alopaeuksen kanssa. Senaattia komiteassa edustivat valtioneuvokset
Friedrich Richter ja Carl Friedrich Hising. Komission tekemä koulujärjestysehdotus hyväksyttiin vuonna 1843. Se oli autonomian kauden ensimmäinen lukio- ja
koulujärjestys.314
Soili Tiimonen on tulkinnut pitkän koulukomissioprosessin koulu- ja kirkkopoliittiseksi taisteluksi, jossa opetusreformin keskiössä olivat lopulta kirkko- ja
kansallisuuspoliittiset tekijät, eivät teologiset tai pedagogiset ratkaisut. Oppikoulut
säilyivät kirkon valvonnassa, suomen kieli otettiin opetusohjelmaan, reaaliaineiden
ja uusien kielten asemaa vahvistettiin. Kansanopetuksen osalta kolmannen koulukomission ehdotus oli aiempia ehdotuksia niukempi ja piti uusien rahvaankoulujen,
kansakoulujen, perustamista tarpeettomana. Käytännössä tämä tarkoitti edellisen
koulukomission ehdottaman ja liian kalliiksi tulkitun kansanopetusuudistuksen –
pitäjänkouluja perustettaisiin kaikkiin seurakuntiin – raukeamista. Kansakouluja
tärkeämpiä olivat komission ehdotuksessa ala-alkeiskoulut, joissa niissäkin alimpien yhteiskuntaluokkien ja keski-luokan lapset pystyivät opiskelemaan. Komis-
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sion kanta kuitenkin oli, että tyttökoulujen maksut tuli määrätä poikakouluja korkeammiksi, millä haluttiin estää muiden kuin säätyläisten tyttärien pääsy näihin
kouluihin.315
Laurellin rooli koulukomitean jäsenenä kaipaisi uudelleentulkintaa. Olisi houkuttelevaa ja samalla melko luontevaa ajatella, että Laurell edusti koulukomiteassa
arkkipiispa Melartinin tavoin uudenaikaista tai osin uudenaikaista koulutustulkintaa, jonka vastakohtana oli koulupolitiikan pysyttäminen tuomiokapituleiden hallinnassa. Tilanne oli kuitenkin monimutkaisempi. Laurellin hakiessa dogmatiikan
professuuria vuonna 1834 ylimääräiseksi asiantuntijaksi kutsuttu Melartinin kannatti Laurellin sivuuttamista ja hahmotteli erittäin loukkaavalla tavalla Laurellin
viranhaun motiiveja. Tapahtumasarja, joka on kuvattu edellisessä luvussa, ei ehkä
antanut parasta mahdollista lähtökohtaa Melartinin ja Laurellin yhteistyölle koulukomiteassa.
Kansanopetuksen käytännön kehittämiseen liittyi kuitenkin jollain tavoin Laurellin ehdotus Porvoon synodaalikokouksessa vuonna 1842. Tavauksen ja sisäluvun harjoittelemiseksi hän ehdotti otettavan käyttöön vaihdeltavia opetustauluja,
joissa olisi lyhyitä lauseita. Opetustaulujen tarkoituksena olisi tehostaa tavauksen
ja lukemisen oppimista ja estää tilannetta, jossa opeteltavan tekstin ulkoaoppiminen korvaisi varsinaisen lukutaidon oppimisen. Synodaalikokous suostui ehdotukseen ja opetustaulujen käyttöön. Taulujen laatiminen annettiin Laurellin ja tehtävässä avustavan papin tehtäväksi.316
Laurellin edustama pyrkimys uudenaikaistumiseen, yhteiskunnan muutos ja
kehitys, ei ulottunut naissukupuolen aseman tai oikeuksien tarkasteluun kuin osittain. Hänen käsikirjoituskokoelmassaan on lyhyehkö konsepti, ehkä johonkin puhetilaisuuteen liittynyt hahmotelma, joka käsittelee sukupuolten erilaisia luonnollisia taipumuksia. Siitä käy ilmi, että Laurellin ihmiskuva oli sukupuolittunut.
Näyttäisi, että naiset olivat Laurellilta säilyneen konseptin mukaan ihmisryhmänä ”tietynlaisia”, ei yksilöitä, joilla oli erilaisia taipumuksia ja luonteenpiirteitä,
eivätkä säätyryhmänsä edustajia. Nainen oli hänen mielestään tietyllä tavalla
miestä voimakkaampi. Näkemyksissään, uskossaan ja tavoissaan hän oli miestä
päättäväisempi ja lujempi. Tämän päättäväisyytensä ansiosta, joka Laurellin mielestä joskus saattoi näyttäytyä myös itsepäisyytenä, nainen miestä paremmin
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kesti ”seistä maailman myrskyjä vastaan”. Jos nainen kuitenkin murtui vastoinkäymisissä, hän murtui kokonaan.317
Laurell ajatteli perinteisesti, että miesten elämänpiirin muodosti julkinen elämä,
naisten elämänpiiri puolestaan oli yksityinen ja sisäinen. Tästä johtui, että nainen
miestä paremmin tunsi sisäistä, henkistä elämää, konseptissa todetaan. Naisella oli
liian vähän ulospäin suuntautuvaa voimaa, voimaa, joka miehellä suuntautui julkiseen elämään, ”rakentamiseen ja tuhoamiseen”. Naisten voima suuntautui sisäänpäin. Tämän kuvauksen kanssa ristiriitaiselta vaikuttaa naiskuvauksen jatko. Laurellin mielestä oli selkeästi nähtävissä, että naisen mielen perusviritys on kevytmielisyys. Kun naisen elämänpiiri oli rajoittunut, hänen olisi varottava antamasta mielikuvitukselleen ”liian vapaita siipiä”. Hänellä ei ollut samanlaista ”energiaa” kuin
miehellä, joten hän saattoi mielikuvituksensa johtamana helposti erehtyä ja harhaantua eri asioissa.318
Laurellia on naiskysymyksessä luultavasti tulkittava niin, että hänen näkemyksensä ihmisestä ei ollut ainoastaan sukupuolittunut, vaan myös luokkakantainen.
Naisten kevytmielisyydestä, vähäisestä energiasta tai mielikuvituksen siivistä puhuessaan hän luultavasti puhui oman luokka-asemansa naisista, ei työtätekevän
rahvaan työtätekevistä naisista. Kuten Kai Häggman on huomauttanut, Laurell oli
Suomessa ensimmäinen hegeliläisen perhenäkemyksen esittäjä. Kotikasvatus oli
osa valtionrakennusta, osa vuorovaikutuksesta, jossa naiset osallistuvat yhteiskuntaan toimimalla perheessä. Valtio eli julkinen elämä oli miehen elämänpiiri. Tämä
perinteinen tulkintahan naisen roolista on ytimeltään sama kuin luterilainen kolmisäätyopin tulkinta naisesta taloussäädyn jäsenenä, mutta on kiinnostavaa, että
tämä tulkinta naisen roolista oli sama kuin J. G. Herderillä.319
Laurellin naiskuvasta kertova tärkein lähde on oppineelle yleisölle tarkoitettu
artikkeli Väktaren-lehdessä vuodelta 1847. Hänen tavoitteenaan oli laatia naiskysymystä käsittelevä laaja esitys, joka ei koskaan kuitenkaan valmistunut. Suunnitelma oli joka tapauksessa suurisuuntainen. Hän aikoi tarkastella naiskysymystä
ensin sekä antropologisesti että kulttuurihistoriallisesti ja määrittää näin toteutetun
tarkastelun perusteella naiskasvatuksen periaatteet ”suhteessa ajan vaatimuksiin”,
kuten artikkelin otsikossakin todettiin. Kyse oli Laurellin omaksumasta ajatuksesta,
että tässä tapauksessa empiirinen tarkastelu oli aiheen spekulatiivista tarkastelua
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tärkeämpää. Aiheesta julkaisemassaan kahdessa artikkelissa ja yhteensä 168 sivussa Laurell ehti oikeastaan käsitellä vain aistifysiologiaa.320 Hanke jäi kesken
Laurellin ennenaikaisen kuoleman vuoksi.
Matti A. Sainio arvelee, että 1840-luvulla ajankohtainen suomalainen ja ruotsalainen keskustelu naisten koulutuksesta saivat Laurellin kiinnostumaan aihepiiristä. Laurell itse totesi, että naissivistyksen teoreettinen pohja oli jäänyt olemattomaksi. Miesten ja poikien koulutuksesta oli olemassa erilaisia koulukuntia, joista
kukin saattoi valita mieleisensä. Naisten koulutusta puoltavilla yhtä vähän kuin sitä
vastustavilla ei ole ollut tarjota näkemystensä tueksi naiskasvatuksen teoriaa. Tämän teorian ja siihen perustuvan kasvatusmallin luomiseen Laurell näyttää pyrkineen.321
Laajahkon esityksen ytimenä on tarkastella, aikansa fysiologisen tutkimuksen
valossa, naisten ja miesten rakenteellisia eroja ja päätellä niistä psykologisia eroavaisuuksia. Ideana oli, että naiskasvatusta pohdittaessa ei ole järkevää lähteä liikkeelle kulloisestakin nykytilasta, siitä, millaiseksi naisen asema on muodostunut,
vaan siitä millaiseksi luonto on hänen asemansa tarkoittanut sekä millaiseksi kulttuuri on muokannut ihmisluonnon, millainen naisen asema on historiallisesti ollut.
Tämä naisten aseman historiassa erilaisten muotojen tarkastelu vaikuttaa sovellutukselta Herderin ajatuksista. Ilman tätä tarkastelua ns. järki tai uskonto ei Laurellin
mielestä voinut ottaa kantaa naisemansipaation kysymyksiin. Laurellin sanoin oli
välttämätöntä ymmärtää miten Jumala toimi luonnossa, jotta Raamattua voisi ymmärtää oikein.322
Laurellin mielestä ainoa tieteellisesti perusteltu tapa miesten ja naisten sielujen
erilaisuuden tarkastelulle oli fyysisten sukupuolierojen ottaminen tarkastelun lähtökohdaksi. Mielenkiintoista tässä artikkelissa on, että se muodostuu Laurellin papeiksi valmistuville teologian opiskelijoille pitämistä luennoista. Laurell arveli
maltillisten konservatiivien ja maltillisten uudistajien löytävän naisemansipaation
kysymyksissä toisensa. Eri sukupolvien koulutuksen ollessa ”nykyaikanakin” erilaista, naisten asemaa suhteessa miehiin ei nykyaikana voinut määritellä muinaisen
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herra–orja -skeeman kautta.323 Kuten Kai Häggman on kuvannut, keskeinen ongelma oli sukupuolten luonnollisten erojen ja 1800-luvun ”nykyaikaisten” demokraattisten oikeusprinsiippien – samat oikeudet kaikille, vaikka yksilöiden ominaisuudet olivat erilaisia – yhdistäminen. Laurell ratkaisu tähän oli ajatus naisten ja
miesten keskinäisestä fysio-teologisesta täydentävyydestä.324
Sukupuolten välillä vallitseva erilaisuuksien side mahdollisti inhimillisen elämän täydellistymisen. Naisilla ja miehillä oli erilainen hermostollinen rakenne ja
toisistaan poikkeavat aistitoiminnot. Laurell siteerasi saksalaista fysiologia Karl
Friedrich Burdachia (1776–1847): luonnossa ja myös ihmisellä maskuliiniset aistimet olivat voimakkaimmin kehittyneitä. Tästä syystä mies ymmärsi helpommin
suuria, kaukaisempia ja käsitteellisiä kokonaisuuksia kuin nainen. Naiset aistimet
olivat omiaan ymmärtämään ja havainnoimaan lähellä olevia yksityiskohtaisia asioita. Näin luonto oli Laurellin mielestä huomioinut miehen ja naisen erilaisen kutsumuksen jo aistien tasolla.325
Kai Häggman on kuvannut kuinka Laurellin naissivistystä tarkastelleet tekstit
olivat arvostetun teologian professorin ajankohtaiseen eurooppalaiseen tutkimukseen perustuvia selvityksiä. Laurell kävi läpi esimerkiksi silmien, korvien, nenän,
kielen ja sormien välisiä sukupuolieroja. Hän esitteli saksalaisten laboratorioiden
ääni- ja kuulokokeita ja käytti näitä osoittamaan sukupuolieroja. Käyttämänsä aineiston perusteella Laurell esimerkiksi esitti, että naisen kuulokäytävä sopi huonommin kuulemiseen kuin miehen. Nainen kompensoi tätä tuntemalla koko olemuksellaan, naisen vaistolla ja intuitiolla. Laurellin mukaan naisen fysiologiset ja
Raamatussa annetut velvollisuudet siis viittasivat kutsumukseen perheen piirissä.
Mies puolestaan oli tarkoitettu julkiseen elämään. Oli siis luonnonvastaista kasvattaa naisia miesten tehtäviin – mies ja nainen oli tarkoitettu täydentämään toisiaan.326
Ongelmana oli, että sanoiko ”luonto” tiedollisen tai tieteellisen koulutuksen
tarpeellisuudesta yhtään mitään. Nykynäkökulmasta fysiologinen tarkastelu ja alkutilan haku johtaa absurditeetteihin – pitäisikö esimerkiksi ruumiinvoimiltaan naisia keskimääräisesti voimakkaampien miesten keskittyä henkisten harrastusten,
opiskelujen ja kevyiden sisätöiden sijaan raskaaseen ruumiilliseen työhön,
323

Laurell 1847c, 5, 18, 97, 108, 116.
Häggman 1994, 190–193, 207. Artikkelissa, ja ilmeisesti siis myös teologisessa tiedekunnassa pitämissään luennoissa, Laurell esitteli kansainväliseen tutkimukseen viitaten hyvin yksityiskohtaisesti
näkö- ja kuuloaistia, silmän ja korvan rakennetta, aistien eroja naisilla ja miehillä sekä toi esille hermoimpulssien sähköisen välittymisen.
325
Häggman 1994, 191.
326
Häggman 1994, 191, 192.
324

145

kun ”luonto” näyttää heidät sellaiseen tarkoittaneen? Laurellin hahmottelema uskonnon, yhteiskunnan ja tieteen avulla edistyvä ”ihmiskunta” oli lähtökohdallisesti
vain miesten yhteiskunta. Aktiivisen julkisen toiminnan kautta edistyvä ihmiskunta
ja sen julkisesti toimiva, kansalliskykyä tuottava sekä ideaaliseen tuotantoon osallistuva osa koostui vain miehistä. Naiset olivat hänen mielestään miesten kanssa
tasa-arvoisia, mutta tasa-arvoisuus ei merkinnyt aseman samankaltaisuutta. Sukupuolten aseman erilaisuus ei ollut hänen mielestään eriarvoisuutta, vaan toisiaan
täydentävää erilaisuutta. Aseman erilaisuudesta puolestaan johtui, että naisten ja
miesten koulutuksen tulisi olla erilaista.
Laurellin käsitykset kuvaavat, fysiologisten tutkimusten hyödyntämisestä huolimatta, olemusajattelun ongelmallisuutta ja olemuksella argumentoinnin vaikeutta
historiallisen muutoksen tilanteessa. Millaiseksi-luonto-oli-tarkoittanut -ajattelun
taustalla oli luonnollisesti kristillinen käsitys, että luonto ja olemukset olivat Luojan luomat. Tässä kontekstissa asiaa tarkasteltaessa näytti sisäisesti johdonmukaiselta etsiä naissivistyksen perusteita, tieteen ja fysiologisen tutkimuksen argumentteja käyttäen, naisen olemuksesta. Tämän määrittelyn lähtökohtana ja tuloksena oli,
että miehen vaikutusala oli yhteiskunta, naisen koti. Naiskysymyksen käsittelyn
jäädessä kesken emme voi kuin arvailla mihin tarkastelu olisi johtanut ja miten
Laurell suhtautui esimerkiksi Friedrich Schleiermacherin naisten koulutusta käsitteleviin näkemyksiin. Schleiermacherin mielestä ”luonto” viittaa siihen, että eri sukupuolten kasvatuksen pitäisi olla erilaista, mutta hän piti miesten ja naisten koulutuksen samankaltaistumista hyvänä asiana, edistymiskehityksenä.327
Omanlaistaan historian ironiaa on, että professorin tyttärestä Victoriasta, joka
syntyi Laurellin kuoleman jälkeen vuonna 1852, tuli aikansa oppinut nainen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän johti helsinkiläistä yksityistä oppilaitosta Svenska
privata läroverk för flickor kaikkiaan 35 vuotta.328 Laurellin seuraajalla dogmatiikan professori A. F. Granfeltilla ei ollut naiskysymyksestäkään mitään radikaalisti
omaperäistä sanottavaa. Toimiessaan professorina 1870-luvulla, muutamien naisten jo kirjoittaessa ylioppilaiksi ja aloittaessa yliopisto-opinnot, hän yhä kannatti
Laurellin jo 1840-luvulla esittämiä näkemyksiä, joiden mukaan miehen ja naisen

327

Laurell 1847c, 2, 28. Anderssen 1950, 600. Sainio 1953, 38. Schleiermacherin kasvatusopilliset kirjoitukset julkaistiin uudelleen hänen kuolemansa jälkeen kokoelmana Erziehungslehre (1849).
328 Nykyinen Svenska Litteratursällskapet i Finland toimii kyseisen koulun entisissä tiloissa. Koulusta
Salminen 2002, 177–178. Victoria Laurellin nimeä kantavasta säätiöstä ks. www.mm.helsinki.fi/victoria/frame.htm.

146

tehtävät ja luonteet olivat erilaisia. Miehen tuli käyttää sivistystään yhteiskunnan
ja naisen puolestaan perheen hyväksi.329
3.4

Rationalismi vai supranaturalismi?

3.4.1 Sven Gabriel Elmgren Laurellin vuosien 1836–1843 luentojen
toimittajana
Laurellin luennoista on säilynyt sekä hänen omia muistiinpanojaan että luentokonseptejaan. Hänen Helsingin yliopiston kirjastossa säilytettävän kokoelmansa materiaali on melko sekalaista ja erillisiä, irrallisia konsepteja on vaikea yhdistää mihinkään tiettyyn luentosarjaan tai opetusvuoteen. Hänen selkeät, vuosittain identifioitavissa olevat luentokonseptinsa löytyvät kuitenkin Jyväskylän maakunta-arkistosta. Ne on laatinut ilmeisesti Sven Gabriel Elmgren, jonka ansiosta siis dogmatiikan varhainen opetus Aleksanterin yliopistossa on tullut tällä poikkeuksellisella
tavalla dokumentoiduksi. Hän on puhtaaksikirjoittanut luentomuistiinpanot Laurellin luennoista vuosilta 1836–1843. Luentomateriaalia on säilynyt myös Suomen
kirkkohistoriallisen seuran kokoelmissa Kansallisarkistossa. Tässä tutkimuksessani Laurellin laajasta luentomateriaalista on nostettu esiin vain muutamia näkökulmia. Jo dogmatiikan luentokonseptien laajuuden ja niiden käsittelemien teemojen moninaisuuden vuoksi Laurellin teologisen opetustoiminnan selvittely vaatisi
oman erillistutkimuksensa.
Luentoaineisto tarjoaa joka tapauksessa mielenkiintoisen lähdemateriaalin autonomian ajan teologisen opetuksen tutkimukseen varsinkin, kun aineistoa ei ole
käytetty aiemmissa tutkimuksissa. Kun Laurellin on esimerkiksi mainittu olleen
ensimmäinen suomalainen Schleiermacherin dogmatiikkaa luennoinut teologi
1830-luvun lopulla, ei ole viitattu ko. luentokonsepteihin tai käytetty niitä lähteinä.330 Vaikka aineisto kattaa vain noin kuuden vuoden periodin, sen perusteella
on mahdollista tutkia dogmatiikan opetuksen varhaisvaiheita Aleksanterin yliopistossa uudesta näkökulmasta ja tarkastella mitä Laurell, aikansa suomalaisen filosofikoulutuksen saanut lauantaiseuralainen, opetti tuleville papeille professoriuransa
alkutaipaleella. Luennot näyttävät ajallisesti liittyvän vaiheeseen, jossa Laurell ei
vielä ollut tehnyt pesäeroa hegeliläisyyteen.
329
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Pietilä 1912, 1–18. Salomaa 1928, 144, Väktaren 1/1848, 16–19. Murtorinne 1986, 49, myös viite

58.

147

Luennot tarjoavat tietoa opetussisällöistä sekä antavat mahdollisuuden opetuksen tieteellisyyden ja tieteellisen tason arviointiin tuon aikakauden kontekstissa.
Tämän tutkimuksen näkökulmasta luennot dokumentoivat teologian modernisaatioprosessia: teologisen tiedekunnan opetukseen ulottunutta tarkastelutapojen ja
kysymyksenasettelujen muutosta sekä ja teologisen opetuksen tieteellistymisen
varhaisvaiheita.. Luennoissa keskeistä oli rationalismin ja supranaturalismin välinen rajankäynti. Teologisen oppihistorian tutkimuksessa on kiinnitetty yllättävän
vähän huomiota yliopisto-opetukseen silloinkin kun opetuksesta kertovia lähteitä
on säilynyt. Tämä johtunee oppihistoriallisen tutkimus- ja julkaisuhistorian yliarvostamisesta ja opetushistorian aliarvostamisesta. Kuitenkin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta opetuksella, sillä, miten opiskelijoita opetettiin ja millaisin tiedollisin sisällöin 1800-luvun ylioppilaat valmistuivat papeiksi, on ollut
laaja-alaista, teologian ulkopuolelle ulottuvaa merkitystä.331 Laurellin luentomuistiinpanot ja hänen opetuksestaan kertovat luentokonseptit ovat erittäin arvokkaita
lähteitä tarkasteltaessa suomalaisen teologian varhaisvaiheita Helsingin yliopistossa. Ne kertovat mitä opiskelijoille opetettiin ja antavat mahdollisuuden arvioida
teologian ja teologian opetuksen ja teologisen tietämyksen sisältöä tilanteessa,
jossa alan kotimainen, tieteellinen julkaisutoiminta oli olematonta. Opiskelijamäärät olivat pieniä ja luentotarjontakin myöhempiin aikoihin verrattuna perin vähäistä.
Tässä tilanteessa luennoilla oli suuri merkitys siinä millainen kuva opiskelijoille muodostui omasta oppiaineestaan, sen tulkinnasta ja alan keskeisistä kysymyksistä. Luennot kertovat mitä opettajat itse ajattelivat ja pitivät oppiaineessaan
tärkeänä aikakautena, jolloin akateemista ja muutakin vapautta oli nykyistä vähemmän. Painetut opinnäytteet saattoivat tulla hylätyksi käsittelemänsä aiheen tai tutkimustapansa vuoksi. Luennot sen sijaan olivat sekä virallisen sensuurin että kollegojen kontrollin ulottumattomissa. Viran saatuaan professori – kuten esimerkiksi
A. A. Laurell – saattoi teologisten kollegojensa häiritsemättä luennoida näkemyksiä, joiden vuoksi kyseiset kollegat olivat hylänneet hänen virkaväitöskirjansa. Luentojen opetussisältöjä tarkastelemalla on myös mahdollista hahmottaa papiston
331

Esimerkiksi eksegetiikan yliopisto-opetus Helsingin yliopistossa 1800-luvun puolivälissä valottaa
Vanhan testamentin ja sen maailmankuvan korostunutta roolia teologikoulutuksessa ja tilanteessa, jossa
konservatiivisesti orientoitunut luterilainen papisto alkoi kritisoida aikansa modernisoituvaa ja sekularisoituvaa suomalaista yhteiskuntaa. Niin ikään nimenomaan luento-opetuksen kautta teologian opiskelijat perehtyivät ensimmäisen kerran Suomen kirkkohistoriaan sekä suomalaisten kunniakkaaksi tulkittuun muinaisuuteen. Teologiaa myös opetettiin suomeksi vuosikymmeniä ennen kuin alan tutkimuksia
alettiin julkaista suomen kielellä. A. W. Ingman aloitti suomenkieliset luentonsa 1864. Luukkanen
2003a, 71–89. Luukkanen 2005a, 233–235, 80–82. Luukkanen 2005b, 422–437. Luukkanen 2015a, 135–
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yliopisto-opetuksen kautta saamaa tieteellistä ja uskonnollista maailmankuvaa aikana, jolloin opetuksen ja kirjallisuuden lisäksi muita tiedollisen sivistyksen väyliä
ei liiemmin ollut.
Jyväskylän maakunta-arkiston aineisto on siis peräisin Sven Gabriel Elmgreniltä. Elmgrenin kirjoittamien luentojen sisältö on seuraava. Luennot otsikolla
“Jämförelse mellan Rationalismen och Suprarationalismen” (43 s.) ovat peräisin
syyslukukaudelta 1836 ja kevätlukukaudelta 1837. Laurell nimitettiin professorin
virkaan 20. tammikuuta 1836. Vuosien 1836–1837 luentosarjat kuvaavat siten juuri
virkaansa astuneen uuden professorin myötä tapahtunutta dogmatiikan opetuksen
uutta suuntautumista 1830-luvun lopun Suomessa. Kevään 1837 opetusta kuvaavat
muistiinpanot ovat Elmgrenin kokoelman laajimmat, 93 sivua. Syksyllä 1837 Laurell jatkoi rationalismin ja suprarationalismin vertailua. Luentosarjasta on säilynyt
Elmgrenin laatimat 62-sivuiset muistiinpanot. Pelastusoppia käsittelevät “Anteckningar vid Professor Laurells föreläsningar öfver Soterologien” (45 s.) kertovat
Laurellin opetuksesta syyslukukaudella 1840.
Luentosarjasta “Theologisk Dogmatik” (37 s.) laaditut muistiinpanot ovat
syyslukukaudelta 1841 ja kevätlukukauden muistiinpanot ”A. A. Laurells föreläsningar i Dogmatiken Vårtem. 1842” (37 s.) sisältävät Laurellin luennot ajalta 4.3.–
29.4.1842. Merkintöjä syksyn 1842 luennoista on säilynyt 38 sivun verran. ”Anteckningar i Anthropologien” (30 s.) ovat kevätlukukaudelta 1843. Tiettyyn lukukauteen selkeästi identifioitavia muistiinpanoja on siten 385 sivua. Tämän lisäksi
Elmgren on toimittanut Laurellin vuosien 1839 ja 1840 antropologian luennoista
kirjan muotoon toimitetun, sisällysluettelolla varustetun käsikirjoituksen “ANTHROPOLOGIE. Anteckningar efter Prof. Axel Adolf Laurells föreläsningar år 1839
och 1840". Sivunumeroitu ja julkaisematta jäänyt käsikirjoitus (kaikkiaan 181 s.)
sisältää 179 tekstisivua. Elmgrenin Laurellin luennoista välittämää lähdemateriaalia on säilynyt Jyväskylän maakunta-arkistossa kaikkiaan 564 käsikirjoitussivua.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran kokoelmista löytyy viimeksi mainitun käsikirjoituksen kanssa samansisältöinen, mutta sivunumeroitu ja sisällysluettelolla
varustettu käsikirjoitus kuin Jyväskylästä: ”ANTROPOLOGIE. Anteckningar efter
Profes. Axel Adolf Laurells föreläsningar åren 1839–40“ (171 s.). Käsikirjoituksen
nimiölehdellä on kummastusta herättävä maininta Tryckta i Helsingfors 1844,
mutta luentoja ei näytä julkaistun painettuina. Laurellin antropologian käsittelyn
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esikuvana lienee toiminut hänen kotikirjastoosa kuulunut K. L. Micheletin Anthropologi und Psychologi (1840), jossa antropologia ja psykologia ovat osa ”subjektiivisen hengen filosofiaa”.332
Tämän koko luentoaineiston toivoisi jatkossa tulevan hyödynnetyksi sekä suomalaisen teologian että filosofian tulevassa tutkimuksessa. Kansallisarkistossa säilytettävään kokoelmaan kuuluvat lisäksi luentomuistiinpanot “Vår termin 1841”
(33 s.), “Professor A. A. Laurells Föreläsningar i Dogmatiken 1842“ (34 s.) sekä
“Anteckningar i dogmatiken”. 333 Laurellin dogmatiikan opetuksesta kertovia
muistiinpanoja on täten säilynyt hänen oman Helsingin yliopiston kirjastossa säilytettävän kokoelmansa lisäksi yli 800 puhtaaksikirjoitettua sivua.
Näiden luentojen lyhyen esittelyn näkökulmaksi olen siis valinnut teologisen
yliopisto-opetuksen modernisaation ja tieteellistymisen. Laurel näytti ajattelevan,
että yliopistoteologia, muiden yliopistoalojen tavoin, oli inhimillisen järjen harjoittamiseen perustuvaa tutkimusta ja opetusta. Teologia ei oppialana ollut yliluonnollista tai uskonvaraista toimintaa. Teologian modernisaatioksi kutsumaani ilmiöön
liittyy staattisen maailmankuvan ja kulttuuritulkinnan muuttuminen dynaamiseksi,
kehitysajatuksen omaksuminen sekä kansainvälisyys, joka käytännössä merkitsi
saksankielisen teologisen ja filosofisen tutkimuksen tuntemista ja seuraamista.
Antti J. Pietilä esitteli Laurellin elämäntyötä ja merkitystä vuonna 1912 Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosijuhlassa otsikolla “Eräs murrosajan mies
Suomen 19:nnen vuosisadan teologiassa”. Hän viittasi tuolloin myös lyhyesti Laurellin luentotoimintaan. Esitelmästä julkaistusta artikkelista käy ilmi, ettei Pietilällä
ollut käytettävissään edellä mainittuja luentokonsepteja. Luentoaiheiden muutoksen Pietilä ajatteli kuvaavan Laurellin omaa sisäistä kehitystä hegeliläisestä spekulaatiosta historiallis-positiiviseen teologiaan eli siirtymistä väärästä uskonnollisesta
vakaumuksesta oikeaan.334 Pietilän tulkinta on Oikean teologian myytin, erityisesti sen lähde-evidenssistä irrallaan olleen metodiikan kannalta kiinnostava. Pietilä ei kaikesta päätellen tuntenut myöskään Laurellin 1830-luvun julkaisuja, niitä,
jotka hän oli kirjoittanut ennen professorinimitystään eikä myöskään Elmgrenin
professoriluennoista kirjoittamaa materiaalia. Täten Pietilä kuvasi Laurellin aatteellista ja filosofista muutosta, positiota, jota hän ei tuntenut eikä verifioinut lähteillä, toiseen positioon, mitä hän niin ikään ei tuntenut eikä verifioinut lähteillä.
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Laurellin ”antropologia” on huomattavasti suppeampi kuin Micheletin ja siitä puuttuu esimerkiksi
Micheletin teoksessaan tekemä ihmisrotujen ja rotujen välisten erojen käsittely. Michelet 1840, 97–125.
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Elmgrenin puhtaaksikirjoitetut luentokonseptit on otettava annettuina siinä
mielessä, että emme voi tietää kuinka laajasti hän toimitti puhtaaksikirjoittamaansa
materiaalia. Emme myöskään voi tietää onko puhtaaksikirjoitus tehty Laurellin
omista konsepteista. Jos lähteinä ovat olleet Elmgrenin ja muiden teologian opiskelijoiden muistiinpanot, luentojen alkuperäisiä tulkitsijoita ja muistiinmerkitsijöitä on voinut olla useita. Opiskelijat kirjoittivat muistiin sen mitä itse pitivät tärkeänä sekä sen miten ja mitä he asiasta ymmärsivät. Kyseessä on siten mahdollisesti hyvinkin monipolvinen tulkintaketju. Kun luennot eivät ole Laurellin itsensä
kirjoittamia, on ajateltava, että ne kuvaavat luennoilla käsiteltyjä aiheita ja aihepiirejä, mutta eivät ole sanatarkkoja tai välttämättä edes kaikilta kohdin oikeinymmärrettyjä esityksiä Laurellin ajatuksista. On kuitenkin mahdollista sekä todennäköistä,
että Laurell olisi itse tarkastanut esimerkiksi selkeästi julkaistavaksi suunnitellun
materiaalin, mutta tätä ei voida varmuudella tietää.
Materiaalista ei yleensä käy ilmi milloin Elmgren on puhtaaksikirjoittanut Laurellin luennot eikä se miksi hän on näin tehnyt. Suuritöinen antropologia-käsikirjoituksen toinen versio vuosilukuineen (1844) kertoo luentojen varhaisesta toimittamisesta. Kyseessä näyttäisi olevan sama käsikirjoitus, jonka Snellman mainitsee
jo Laurell-nekrologissa, mutta tiedetään myös, että Laurellin kuoleman jälkeen
pohdittiin mahdollisuutta hänen tekstiensä julkaisemiseksi. Näyttäisi, että vuosina
1838/39–1840 Elmgren ei itse kuunnellut Laurellin luentoja, joten tämä materiaali
on puhtaaksikirjoitettu joko Laurellin omista luentokonsepteista tai jonkun muun
kuin Elmgrenin muistiinpanoista.335 Autenttisia opiskelijoiden luennoilla laatimia
luentomuistiinpanoja mitkään edellä mainituista luentokonsepteista eivät selvästikään ole. Materiaalista ei myöskään käy ilmi onko materiaali puhtaaksikirjoitettu
Elmgrenin tai jonkun muun aloitteesta tai esimerkiksi professori Laurellin toimeksiantona.
Puhtaaksikirjoittamisessa on ollut kyse käsikirjoitusmateriaalin toimitustyöstä,
joita Elmgren teki muitakin. Luentomateriaalin kirjoitustöistä löytyy esimerkiksi
Helsingin yliopiston keskusarkistosta 224-sivuinen (+ 6 s.) käsikirjoitus ”Mineralogie: anteckningar efter professor Pehr Adolf Edvard von Arppe; afskrifna 1840
af Sven Gabriel Elmgren”.336 Elmgrenin toimitustöistä tunnetuimpia ovat Portha-
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Helsingin yliopiston keskusarkisto (HYKA), konsistorin asiakirjat 1839–1840. Opiskelijoiden
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nin Opera selecta I–V (1859–1873) ja G. A. Wallinin Reseanteckningar från Orienten (1864–1866). Laurellin luennoista säilynyt materiaali kattaa Helsingin yliopiston dogmatiikan opetuksen vuosina 1836–1843.
Laurellista tuli dogmatiikan professori vuonna 1836, samana vuonna kun Elmgrenistä tuli ylioppilas ja hän ryhtyi suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa.
Opinnot teologisessa tiedekunnassa hän aloitti syksyllä 1840. Tuon ajan opiskelijoiden oli laadittava opiskelusuunnitelmat, joissa he kertoivat missä asuivat ja kenen luentoja he aikoivat kuunnella. Laurellin luennoille Elmgren ilmoitti osallistuvansa kaikkiaan kahdeksan lukukauden ajan vuosina 1841–1844. Vuosien 1841–
1843 konseptit ovat siten peräisin luennoilta, joilla Elmgren mitä todennäköisimmin oli henkilökohtaisesti läsnä. Vuosina 1838/39–1840 Elmgren ei siis oman ilmoituksensa mukaan osallistunut Laurellin pitämille luentosarjoille. Jouduttuaan
taloudellisesti ahtaalle hän toimi kotiopettajana 1842–1843 asuen tosin oppilaidensa kanssa lukukausien ajat Helsingissä, mikä mahdollisti hänen omien opintojensa jatkamisen – kotiopetettavat lienevät käyneet päivisin koulua. Keväällä
1843 Elmgren oman todistuksensa mukaan kuunteli Snellmanin luentoja,
jotka ”vaikuttivat häneen voimakkaasti”. Kevät- ja syyslukukausina 1841–1842
Elmgren ilmoitti opiskelevansa teologisessa tiedekunnassa dogmatiikkaa, kirkkohistoriaa ja teologista etiikkaa eli osallistui Laurellin, Bengt Olof Lillen ja Matthias
Sundwallin luennoille, mutta näistä luennoista tai opettajista ei hänen painetussa
autobiografiassaan ole mainintoja. Kevät- ja syyslukukausina 1843–1844 hän ilmoitti seuraavansa Laurellin ja Lillen luentoja dogmatiikasta ja kirkkohistoriasta
sekä A. G. Borgin luentoja eksegetiikasta.337
Aarno Maliniemen toimittamissa Elmgrenin päiväkirjassa, jonka ensimmäinen
merkintä on päivätty 1. tammikuuta 1853 tai autobiografiassa, joka päättyy vuoteen
1844, ei kummassakaan ole mainittu Laurellia tai hänen luentokäsikirjoitustensa
puhtaaksikirjoitusta. Muita teologisen tiedekunnan ja muiden tiedekuntien opettajia hän kuitenkin on maininnut. Ainoa Laurelliin viittaava tieto on vuodelta 1841.
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Elmgren totesi, että hänen oma teologinen vakaumuksensa oli alkanut taipua rationalismin eli spekulatiivisen uskonymmärtämisen suuntaan. Tätähän juuri Laurell
luennoissaan opetti. Elmgren oli yksi niistä, joita pietistisen herätyksen kokenut
toveri Anders Wilhelm Ingman, joka vaihtoi kielensä ruotsista suomeksi ja josta
sittemmin tuli eksegetiikan professori, koetti taivutella ”ystäväkseen iäisyyden asioissa”. Tämä taivuttelu osaltaan kertoo 1840-luvun yliopistoherännäisyyden tiedevihamielisyydestä. Elmgrenin olisi Ingmanin mielestä pitänyt antautua Jumalan
hengen johdattamaksi ja luopua yrityksistä sovitella ortodoksian ja rationalismin,
valon ja pimeyden, Kristuksen ja saatanan välillä. Saadakseen sielulleen ikuisen
onnen Elmgrenin olisi tämän tulevan eksegetiikan professorin mielestä pitänyt luopua Schleiermacherin ihailustaan sekä palata pietismin ja Lutherin oppiin.338
Laurellin luentokonseptien laatija, kirjastonhoitaja Sven Gabriel Elmgren
(1817–1897) oli isänmaallisten ja tieteellis-kulttuuristen harrastusten melko tuntemattomaksi jäänyt moniottelija. Ilkka Mäkinen on kuvannut Elmgreniä seuraavasti:
Suomalaisella kulttuurilla on eturivin suurmiehensä, mutta heitä pönkittävät
monet uskolliset takarivin uurastajat. Erikoisasema näiden hiljaisten työnsankareiden joukossa on Sven Gabriel Elmgrenillä, joka työskenteli vuosikymmeniä mitätöntä korvausta vastaan tai kokonaan palkkiotta monien merkittävien
tieteellisten seurojen sihteerinä tai varainhoitajana Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta Pro Fauna et Flora Fennicaan.339
Aarno Maliniemen mukaan Elmgren oli “niitä varhaisimman suomalaisuustyön raivaajia, joiden uupumaton toiminta on ollut kulttuurimme nousun välttämättömänä
edellytyksenä”. Hänen mielestään ainoatakaan 1800-luvun puolivälin suomalaista
sivistyselämää käsittelevää tutkimusta, jossa Elmgrenin elämäntyö voitaisiin sivuuttaa, ei ole julkaistu eikä hänen mielestään voidakaan julkaista.340 Näin on todettava ainakin silloin kun halutaan tutkia autonomian kauden alkupuolen dogmatiikan opetusta Helsingin yliopistossa. Elmgrenin ansiosta huomattava katkelma
dogmatiikan opetusta on tullut dokumentoiduksi ja säilynyt myöhempien tutkijoiden käytettäväksi. Luennoista säilyneet tiedot kuvaavat osaltaan paitsi Laurellin
omaa teologista suuntautumista myös sitä mentaalista maailmaa, jolla teologinen
tiedekunta – tässä tapauksessa Laurellin opetustyön kautta – varusti tulevaa papistoa.
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Tutkimuksen keinoin ei pystytä tavoittamaan, muutoin kuin säilyneiden lähteiden asettamissa rajoissa, menneen ajan ylioppilaita ja kertomaan millaisin ajatuksin,
arvoin ja uskontulkinnoin he valmistuivat esimerkiksi teologisesta tiedekunnasta.
Laurellin luentoja tutkimalla on kuitenkin jollain tavoin mahdollista selvittää millaisella käsitteistöllä ja opillisilla näkemyksillä suomalaista papistoa valmistettiin
tehtäväänsä, kristinuskon opettamiseen ja seurakuntien johtamiseen.
3.4.2 Luento-opetuslukukaudella 1836–1837
Laurellin omassa kirjallisessa jäämistössä Helsingin yliopiston kirjastossa (Kansalliskirjastossa) on tuntemattoman kirjoittajan ”Anteckningar under Herr Professor
Laurells comparativa framställningen af Supranaturalismen och Rationalismen”.
Kyseessä on katkelma syksyn 1836 dogmatiikan ensimmäisestä luennosta, joka pidettiin 29. syyskuuta. Kansalliskirjaston muistiinpanossa, jota tässä muodossa ei
ole Elmgrenin puhtaaksikirjoittamissa luennoissa, mainitaan, että Laurell sivusi aikansa poliittista tilannetta. Tuon ajan valtiollisessa elämässä oli Laurellin mukaan
kaksi suuntausta: toisaalta täydellinen yksilönvapauden tavoittelu, toisaalta valtiollisen absolutismin, yksinvallan tavoittelu. Dogmatiikan professorin omaa poliittista
kantaa kuvastanee ikään kuin välitysteologinen kommentti, jonka mukaan kumpikaan näistä suuntauksista ei ollut niin paha, ”tarkoittanut niin pahaa”, kuin ensi
näkemältä vaikutti. Näillä keskenään ristiriitaisilla pyrkimyksillä oli hänen mielestään kummallakin omat hyvät tavoitteensa: toisella vakaus ja toisella vapaus.341
Laurell aloitti opetusuransa teologisessa tiedekunnassa luennoimalla siitä aatehistoriallisesta kontekstista, rationalismin ja supranaturalismin vastakkainasettelusta, jossa hänen oma väitöskirjansa ja tieteellinen pätevyytensä olivat joutuneet
näiden kahden tulkintalinjan kiistakapulaksi. Kun katsotaan Herderin näkemyksistä toimitettua teosta Johann Gottfried v. Herders Dogmatik (1805), se ei näytä
monessaan kohdin näkyvän Laurellin näkemyksissä. Mielenkiintoista kuitenkin on,
että Herder viittasi rationalismi–supranaturalismi-kiistaan esittäen, että näiden äärinäkemysten välillä olisi löydettävä jonkinlainen välittävä kanta.342 Tämä näyttää
olleen Laurellinkin luentojen tavoitteena.
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Herder 1805, 39–40. Herder puhui rationalismista naturalismina. Kommentti liittyi keskusteluun
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Rationalismi–supranaturalismi-kiistan synnylle Laurell näyttää luennoillaan
esittäneen eräänlaisen aatehistoriallisen kehitelmän, jolla on liittymäkohtia hänen
kasvatusfilosofiaansa, erityisesti vapaan tieteenharjoituksen rooliin uskonnon ja
yhteiskunnan terveyden ylläpitäjänä. Ytimenä oli ajatus, että missä vapautta ei ollut,
siellä uskonto rappeutui. Kehittelyn lähtökohtana oli yksinkertainen yleistävä määritelmä. Sen mukaan supranaturalismi oli suuntaus, jossa uskonnollinen usko oli
ymmärretty yliluonnolliseksi, ihmeiden kautta jatkuvasti läsnä olevaksi uskoksi,
josta oli suljettu pois luennoitsijan sanoin terveen järjen käyttö. Rationalismissa
puolestaan ajateltiin, että uskonnollinen usko ideoihin toteutuu oikean järjenkäytön
kautta. Tämä katsomuksellinen ero uskonnon tulkinnassa oli Laurellin mukaan ollut ”aina olemassa”, vaikkakin tieteellisenä kiistakysymyksenä se oli melko uusi.343
Laurell tulkitsi asiaa siten, että katolisessa kirkossa oli uskottu jatkuvaan ilmoitukseen ja ajateltu uskon oppilauseiden olevan perua tästä jatkuvasta ilmoituksesta. Protestanttiset reformaattorit asettuivat vastustamaan tätä, vaikkakin katolisessa kirkossa oltiin tuolloin tilanteessa, jossa ”elämää antava” usko jatkuvaan ilmoituksen oli kadonnut jo aikoja sitten. Laurellin tulkinnan mukaan uskonnon kehitys katolisessa kirkossa pysähtyi skolastiseen filosofiaan. Skolastisen filosofian
valta-aseman vuoksi kirkko ulkoisesti stagnoitui ja julisti sanomaansa tässä skolastisen filosofian pysäyttämässä muodossa. ”Pian” sijoilleen pysähtyi hänen mielestään myös Lutherin edustama tarkastelutapa, millä pysähtymisellä Laurell tarkoitti
luterilaista puhdasoppisuutta. Protestanttisesta dogmatiikasta muodostui järjestelmänä yhtä kova kuin dogmatiikka kovimmillaan oli katolisuudessa. Laurellin käsityksen mukaan sekä katolisuudessa että protestanttisuudessa oli pystytetty muuttumattomiksi ajatellut oppirakennelmat, joista kumpikaan ei kuvastanut sitä mitä
nämä uskontulkinnat olivat alkuperäisinä olleet.344
Laurell luennoi teologian ylioppilaille, että protestantismi irtisanoutui vapaasta
tutkimuksesta ja että tutkimuksen harjoittaminen loppui luterilaisessa kirkosta
1600-luvun puolivälissä. Pian kuitenkin nousi Euroopassa valistuksen aikakausi
luennoitsijan sanoin osoituksena siitä, että ”vapaata ajattelua ei voitu kahlita”. Tilanteessa, jossa vapaa tutkimus oli katolisen ja luterilaisen kirkon piirissä mahdotonta, valistusfilosofia kehittyi uskonnollisten oppien ulkopuolella ja niistä riippumatta, Laurell kuvaili. Se pyrki hävittämään kirkosta ja valtiosta kaiken vanhan ja
343
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isiltä perityn. Radikaaleimmaksi tässä suhteessa hän mainitsi Ranskan vallankumouksen.345
Dogmatiikan professorin mukaan tämä herätti ajattelevat ihmiset pohtimaan
toisaalta ulkoisen lainsäädännön ihmisten ajattelulle ja toiminnalle asettamia rajoja
ja toisaalta yksilön subjektiivisten näkemysten merkitystä. Tästä tilanteesta Laurellin mukaan syntyi uskonnollinen rationalismi–supranaturalismi-kiista samoin kuin
poliittinen kiista absolutismin ja liberalismin välillä, joissa siis kummassakin oli
hänen mukaansa kyse samoista periaatteellis-muodollisista erimielisyyksistä: auktoriteetin ja yksilön suhteesta.346
Ekskurssina tähän Laurellin vuonna 1836 teologian opiskelijoille luennoimaan
näkemykseen on mainittava, että hänen kymmenisen vuotta myöhäisempi näkökulmansa valistukseen ja uskonnolliseen epäilyyn oli toisenlainen, yläluokka-kriittinen. Uskonnonvastainen valistus ja uskonnollisen epäilyn propagoiminen oli Laurellin vuoden 1847 näkemyksen mukaan peräisin yhteiskunnan hierarkian yläkerroksista, kirjailijoilta, aristokratialta, ylimyksiltä, eminensseiltä ja ylipäätään hovielämästä, joka eli toisin kuin muu väestö. Esimerkkeinä Laurell mainitsi Ranskasta Voltairen, Diderotin, d`Alembertin sekä Englannista ministerit Bolingbroken
ja Chesterfieldin sekä ”daamit” Tencin, Geoffrin, du Deffant ja d´Espinasse. Tämä
1700-luvun filosofian uskonnonvastaisen valistuksen ja uskonnollisen epäilyn kuohuva virta oli kuitenkin hänen mukaansa vain pyyhkinyt ruosteen totuuden ja oikeudenmukaisuuden monumentista. Uskonnollinen epäily oli lisääntynyt eri kansanluokkien parissa, sen Laurell myönsi. Hän kuitenkin uskoi, että uskontokritiikki
oli menettänyt uutuudenvoimansa ja tätä kautta vaikutuksensa. Ei ollutkaan käynyt
niin, että konservatiiviset protestantit olisivat kääntyneet katolisiksi tai että edistysmieliset protestantit olisivat tullet uskonnollisiksi epäilijöiksi tai uskonnollisesti
välinpitämättömäksi väeksi, jota kiinnostaisi vain materiaalinen ja poliittinen hyvinvointi.347
Rationalismi–suprarationalismi-kiista syntyi Laurellin vuoden 1836 näkemyksen mukaan tieteellisenä kiistana Saksassa 1810-luvulla. Sen alkusysäyksenä toimi
rationalisteihin luetun Franz Volkmar Reinhardin julkaisema teos Geständnisse,
seine Predigten und seine Bildung zum Prediger betreffend, in Briefen an einen
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Freund (1810). Teos esitti rationalismin ja supranaturalismin sovittamattomiksi,
vastakkaisiksi kannoiksi. Se sai vastakirjoituksen Briefe, veranlaßt durch Reinhards Geständnisse (1811) aikanaan laajalti tunnetulta leipzigilaiselta teologian
professorilta Heinrich Gottlieb Tzschirneriltä. Hänet puolestaan on luokiteltu supranaturalistiseksi rationalistiksi. Tzschirnerin mukaan uskonnollisilla tulkinnoilla
oli myös poliittisia ulottuvuuksia; hän tulkitsi uskonnollisen supranaturalismin liittyvän poliittisen konservatismin tukemiseen kun taas rationalismin poliittisen liberalismin kannattamiseen. Näistä julkaisuista käytyjen keskustelujen myötä oppinut
yleisö jakaantui kolmeen ryhmään: rationalisteihin, supranaturalisteihin ja rationaalisiin supranaturalisteihin. Laurell painotti kuulijoilleen, että tässä vaiheessa
kiista oli luonteeltaan tieteellinen ja tiedeyhteisön sisäinen.348
Laurell jatkoi historiallista kuvaustaan kertomalla kuinka Kielin arkkidiakoni
ja herätyssaarnaaja Klaus Harms (1778–1855) teki kiistan tunnetuksi oppimattomalle yleisölle julkaistessaan teesikokoelman uskonpuhdistuksen juhlavuonna
1817. Tätä Laurell piti valitettavana. Ennen kuin kiista oli tieteellisesti ratkaistu,
Harms toi sen suuren yleisön keskusteltavaksi. Tämä johti harhaoppisuussyytöksiin ja vainoihin – näitä Laurell, ainakaan säilyneiden luentomerkintöjen mukaan,
ei maininnut tämän tarkemmin. Luentomerkintöjen mukaan tilanne kulminoitui siihen, että August Hahn (1772–1863) esitti vuonna 1827 ilmestyneessä kirjassaan
Offene Erklarung an die Evangelische Kirche zunachst in Sachsen und Preussen,
että rationalistien velvollisuutena oli vapaaehtoisesti ja välittömästi erota protestanttisesta kirkkoyhteydestä. ”Pääintoilijoina” Laurell piti teologeja E. W. Hengstenbergia ja A. Tholuckia, jotka asettuivat kritisoimaan erityisesti W. Geseniusta ja
Wegschneideria. Kriitikkojen äänitorvena oli Berliinissä julkaistu Evangelische
Kirchenzeitung. Lehteä ja muita vaikuttamiskeinoja käyttäen tarkoituksena oli
saada nämä rationalistit erotetuiksi viroistaan. Luennoitsijan mukaan kiihkoilu
kääntyi kuitenkin itseään vastaan. Ajojahti herätti monissa supranaturalismin kannattajissa sellaista vastenmielisyyttä, että he alkoivat etsiä yhteyttä rationalisteihin
ja pyrkiä löytämään yhteistä näkemyksellistä perustaa.349
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Laurellin mukaan kiistakysymyksen ennenaikainen esittäminen suurelle, oppimattomalle yleisölle ja muille asiaankuulumattomille auktoriteeteille tuhosi rationalismi–supranaturalismi-tematiikan tieteellisen käsittelyn. Ne, jotka eivät intoutuneet uskontovihaan, pysyttelivät omissa mielipiteissään, kun taas spekulatiiviset
ajattelijat katsoivat olevansa koko kiistan yläpuolella.350
Kiistalla oli muitakin kuin Laurellin luennollaan mainitsemia seurauksia. Harmin teesit loivat pohjaa luterilaisissa kirkoissa yhä vaikuttavan uusluterilaisuuden
synnylle. Uusluterilaisuus on ollut ja on herätysliikkeitä lähellä oleva, kirkon oppia,
tunnustuskirjoja ja virkaa korostava uskonnollinen tulkintaperspektiivi. Sen auktoriteettilähtöinen uskontulkinta on kohdistunut niin ”valistusta”, ”rationalismia”
kuin ”liberalismiakin” vastaan. Uusluterilaisuus, tosin suomalaisten herätysliikkeiden kontekstissa, vaikutti suomalaisten teologien näkemyksiin 1840-luvulta lähtien.351
Rationalismi–supranaturalismi-kiista on aatehistoriallisesti merkittävä. Kiistan
ilmentymiä Suomessa ei ole juurikaan tutkittu. Laurellin oma professoriviran haku
oli yksi ilmentymä tästä kiistasta, jossa Helsingin yliopiston konsistorin enemmistö,
kuten edellä on kuvattu, irtisanoutui supranaturalistisesta tavasta tulkita teologiaa
ja uskontoa. Tutkimuksen viimeisessä luvussa esitän, että kyseinen vanha kiista on
jatkunut ja yhä jatkuu suomalaisessa teologianharjoituksessa.
Laurellin ensimmäisten professoriluentojen aihepiiri ei itse asiassa ollut Suomessa uutuus, vaan jo aiemminkin käsitelty teema. Rationalismin ja supranaturalismin välinen kiista oli elänyt teologisessa tiedekunnassa jo vuosikymmeniä. Arkkipiispa Melartin, Laurellin edeltäjä dogmatiikan virassa ja hänen professorinimityksensä vastustaja, oli pitänyt näitä kahta linjaa keskenään sovittamattomina. On
esitetty, että hänen mielestään kantilainen filosofia oli kumonnut supranaturalistisen käsityksen uskonnosta. Rationalismilinjan kannattajiin oli kuulunut myös Anders Johan Lagus (1772/1775–1831), josta tuli teologian professori 1824, rationa-
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listisella supranaturalismillaan. Supranaturalismin kannattajia puolestaan olivat olleet Jakob Bonsdorff (1763–1831), teologian professori vuodesta 1807 sekä Gustaf
Gadolin (1769–1843), teologian professori vuosina 1805–1827, joka oli Laurellin
väitöskirjan teologisessa tiedekunnassa hylänneen J. A. Gadolinin setä.352 Saksalaiset supranaturalistit tulkitsivat Kantin luoneen mahdollisuuden niin kutsutulle
uskon filosofialle esittäessään, että todellisuus an sich oli tietokyvyn ulottumattomista. Tästä ikään kuin tehtiin johtopäätös, että perimmäinen todellisuus oli uskon
saavutettavissa, ja näin kantilaisuuden ja supranaturalismin ajateltiin olevan yhteensopivia. Tulevissa tutkimuksissa olisi luultavasti aiheellista tarkastella 1800luvun vaihteen kantilaisiksi identifioituneita suomalaisiakin teologianharjoittajia
tästä supranaturalismi–rationalismi-perspektiivistä.
Suomalaisista supranaturalismi–rationalismi-kiistoista tai niiden osanottajista
Laurell ei säilyneiden konseptien mukaan luennoinut. Luentosarjan lähtökohtana,
kuten Elmgrenin luento luennolta etenevistä konsepteista käy ilmi, oli kuitenkin
tarkastella teologiaa oman aikakautensa tilanteessa. Dogmatiikan professorin mielestä aikakauden kaksinaisuus, jota hän siis kuvasi rationalismin ja supranaturalismin vastakkainasetteluksi, ei näkynyt ainoastaan politiikassa, vaan myös estetiikassa, kasvatusopissa samoin kuin teologiassa. Rationalismi ja supranaturalismi
olivat hänelle suuntautumis- ja suhtautumistapoja, jotka näkyivät laajasti eri elämänalueilla Euroopassa.
Tästä vastakkainasettelusta teologian alalla, tuoreena teologian professorina,
Laurell siis luennoi syyslukukaudesta 1836 kevätlukukauteen 1837. Hän näyttää
tunteneen ymmärtämystä kumpaakin tulkintalinjaa kohtaan; kumpikin näistä suuntauksista oli hänen mielestään ilmausta ihmisen syvimmistä tunnoista. Supranaturalismi julisti yksittäisen ihmisen heikkoutta, hänen olemassaolonsa satunnaisuutta
ja kaikilla elämänaloilla tarvittavaa jumalallista johdatusta. Rationalismin sisäinen
tarve oli puolestaan löytää järkeä tyydyttäviä näkemyksiä. Kun tässä ”sisäinen
tarve” oli yksilön vapaus, autonominen järki ja sen tarpeiden tyydyttäminen, supranaturalismissa oli kyse ihmisen rajallisuudesta lähtevä sisäinen pyrkimys riippuvuuteen jostain itseään suuremmasta. Kumpikin suuntautumistapa oli äärimmäisyysnäkemys, josta olisi löydettävä kohtuullinen keskitie. Laurell ajatteli, että ihmisluonteelle, ihmiselle epätäydellisenä olentona, oli tyypillistä, että etsiessään sitä
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mikä on oikein, ihmiset ensin ajautuvat äärimmäisyyksiin ennen kuin löysivät ”keskikohdan”, sen mikä oli oikein.353
Välitysteologiaksi kutsutulla koulukunnalla oli monia tavoitteita, joista yksi
keskeinen teema oli löytää ikään kuin välittävä näkökulma uskon ja tiedon kysymysten välillä ja pyrkiä uudelleen tulkitsemaan uskonkysymyksiä kunkin aikakauden tiedon valossa. Suomalaisen välitysteologian ensimmäiseksi ja merkittävimmäksi edustajaksi teologian historiassa on nostettu Laurellin oppilas Axel Fredrik
Granfelt (1815–1892).354 Laurellin opetuksesta säilyneet luontokonseptit kuitenkin kertovat, että tämä välityksen tai keskitien löytämisen ajatus, joka liittyi Hegelin filosofiasta tehtyjen tulkintojen hajoamiseen Hegelin kuoleman jälkeen, oli osa
sitä opetusta, jota Laurell opetti hänen opetustaan kuunnelleille luterilaisen kirkon
pappisvirkaan valmistautuville teologian opiskelijoille.
Teologisen rationalismin ja supranaturalismin edustajiksi Laurell nosti kaksi
tutkijaa, joiden näkemysten kautta hän tarkasteli miten hänen kuvaamansa aikakauden kaksinaisuus näkyi teologian alalla. Näin tehdessään hän esitteli suomalaisille
opiskelijoille Saksan tilannetta ja siellä dogmatiikasta käytyä kiistaa. He olivat
Heinrich August Schott (1780–1835) ja Julius August Ludwig Wegscheider (1771–
1849), johon Laurell oli jo viitannut väitöskirjassaan. 355 Herätysliiketaustainen
Schott osallistui kiistaan supranaturalistien puolella ja tuki Klaus Harmsin julkaisemia teesejä.
Wegscheider toimi vuodesta 1815 professorina Hallessa. Hänen teoksensa Institutiones theologicae dogmaticae (1815) oli vuonna 1830 saanut kriittisen vastakirjoituksen, Wilhelm Steigerin kirjan Kritik des Rationalismus in Wegscheiders
Dogmatik. 356 Tämän kritiikin myötä Wegscheideria uhkasi erottaminen yliopistosta hänen opettamansa ”rationalismin” vuoksi. Täten pitkään jatkunut rationalismin ja supranaturalismin välinen teologinen kiista ei ollutkaan Saksassa ohi, vaan
päinvastoin ajankohtainen teema.357
Schottia Laurell ei pitänyt äärisupranaturalistina, vaan huomautti hänen joissain kysymyksissä olevan lähellä Wegscheiderin näkemyksiä. Wegscheideria hän
ei puolestaan pitänyt äärirationalistina, koskapa Jumala ei hänen mukaansa ollut
353
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vain ajatus Jumalasta. Tässä yhteydessä hän kehotti teologian ylioppilaita yleensäkin lempeyteen kun he arvostelivat toisten uskonnollisia näkemyksiä. Laurell nimittäin oli sitä mieltä, että kunkin näkemykset uskonnosta riippuivat siitä mikä oli
hänen filosofinen perusnäkemyksensä.358 Samalla luentosarjalla Laurell myöhemmin lisäsi, että uskonnollisuuden erilaiset ilmenemismuodot johtuivat monista eri
tekijöistä. Ne olivat peräisin ihmisten erilaisuudesta, kunkin aikakauden olosuhteista ja tiedekäsityksistä.359
Laurellin käsitys oli, että Schottin tapa määritellä uskonnon perusta johonkin
muuhun kuin uskontoon ei ollut sopiva. Hänen mukaansa näin uskontoon itseensä
tuli merkityksettömyyden vivahde. Ihmisessä ei voi olla harmoniaa ilman uskontoa,
mutta uskonto ei Laurellin mielestä synny harmonian puutteesta. Kirjoittajan tapa
oli perustaa uskonnollinen tunne toisiin (ei tunteeseen itseensä). Laurell oli myös
sitä mieltä, että todisteita Jumalan olemassaolon puolesta ei voi olla, ja täten esimerkiksi Schottin jumalatodistukset olivat jo itsessään turhia. Laurell viittasi tässä
yhteydessä Hegelin teokseeen Vorlesungen über die Beweis von Dasein Gottes.
Hegelin pääajatus oli, että niin kutsutut jumalatodistukset eivät varsinaisessa mielessä ole todistuksia, vaan viittauksia, joiden avulla ihmistunne ja järki voi kohottautua koti jumaluutta. Niillä ei voi vakuuttaa Jumalan olemassaolosta ketään, joka
ei jo usko Jumalaan.360
Luennossaan Laurell korosti uskon ja tiedon eroa sekä näiden erilaisuuden ymmärtämisen merkitystä. Tieto oli hänen mukaansa joko välitöntä tai välittynyttä.
Välitön tieto on ulkoisten aistien välitön havainto maailmasta. Välittynyt
tieto ”muodostui yhteydestä joka vallitsee jo aiemmin tunnetun totuuden ja sen
seurauksien välillä.” Tähän kuuluvat kaikki kokemuslauseet, joita pidetään yleisinä
ja välttämättöminä kuten esimerkiksi lause, ”tulee lämmintä kun aurinko paistaa”.
Kaikki kokemuslauseet perustuvat analogiapäättelyyn vaikkakin ne näyttäytyvät
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ikään kuin välttämättöminä. Näihin kumpiinkin tietämisen tapoihin liittyy pyrkimys objektiivisuuteen, mistä esimerkkinä Laurell mainitsi pyrkimyksen siitä,
että ”tietystä asiasta toisilla olisi sama näkemys kuin meillä”.361
Tavallisen tiedon lisäksi oli olemassa myös tieteellinen tieto. Ainoaa oikeaa
tieteellistä tietoa oli Laurellin mukaan matemaattinen tieto, koska vain se oli todistettavissa. Hän tosin oli sitä mieltä, että matemaattiset peruskäsitteet eivät olleet
niin valmiiksi annettuja kuin ensi näkemältä saattaisi luulla, mutta muistiinpanoissa
huomautusta ei käsitellä tätä laajemmin. Matematiikan mainitseminen oli luultavasti kytköksissä Laurellin esittelemiin jumalatodistuksiin. Oikean tieteen todistusten vertaaminen jumalatodistuksiin osoitti, etteivät jumalatodistukset olleet tieteellisiä todistuksia.362
Luennoitsijan muotoiluista on pääteltävissä, että asteikossa alaspäin seuraavaksi arvokkain tieteellinen tieto oli spekulatiivinen tieto eli filosofia. Laurellia
kielenkäytössä spekulaatio ja filosofia näyttävät olleen identtisiä. Spekulaatiota hän
ei kutsunut filosofiseksi tieteeksi, vaan filosofiseksi varmuudeksi (vissheten).
Tässä yhteydessä Laurell viittasi Kantin lauseeseen: Kaikella täytyy olla syy ja sen
itsensä täytyy tulla syyksi muulle. Myös enskildhet, erityisyys, yleisyys olivat ”kaiken” välttämättömiä momentteja. Myös filosofia edellyttää objektiivisuutta, s. o.
nämä ovat samat kaikille.363
Uskossa kuten tiedossa oli Laurellia mukaan eri asteita. Usko kuitenkin poikkesi tiedosta sikäli, että usko oli vakuuttavaa vain sille, joka uskoi. Näin tiedosta
poiketen usko oli subjektiivista. Laurell puhui tässä uskomisesta yleensä, ei erityisesti uskonnollisesta uskosta. Hän esitteli kuulijoilleen erilaisia esimerkkejä arkielämän uskomusasenteista. Ihminen voi uskoa, että ”huomenna sataa, koska perjantaisin sataa aina”. Näin voi uskoa, mutta tämä uskomus tuskin vakuuttaa muita.
Muita esimerkkejä subjektiivista uskomuksista Laurellilla olivat: ”uskon, että tapaan tänään veljeni, koska ikävöin häntä niin kovin” ja ”uskon, että sallimus johtaa
elämääni, koska minusta on koko elämäni ajan tuntunut siltä”.364
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Ilman perustetta ei ole uskoa, mutta miten usko, jolla on perustansa jossakin,
eroaa tiedosta? Laurellin mukaan ero on objektiivisuusvaatimuksessa. Subjektiivinen varmuus on sekä tiedossa että uskomusasenteissa, mutta uskomukset eivät ole
sellaisia, että niillä voi vakuuttaa toisen. Jälleen Laurell vetosi näkemystensä tueksi
Kantiin: usko on subjektiivista.
Laurellin yksityiskohtaisen luentosarjan todennäköisenä päälähteenä on mahdollisesti ollut Karl Friedrich Stäudlinin vuonna 1826 ilmestynyt teos Geschichte
des Rationalismus und Supranaturalismus, vaikkei tähän luennoissa viitatakaan.
Kevätlukukaudella 1837 Laurell jatkoi rationalismi–supranaturalismi-teeman käsittelyä luennoiden ja kommentoiden Schottin näkemyksiä. Nostan tästä laajahkosta luentosarjasta esiin muutamia Laurellin luennoillaan esittämiä näkemyksiä.
Niistä käy ilmi kuinka radikaali Laurell oli, jos hänen näkemyksiään verrataan hänen seuraajansa A. F. Granfeltin näkemyksiin tai 1800-luvun jälkipuolen johtavaksi
ja ainoaksi teologiseksi koulukunnaksi muodostuneeseen beckiläisyyteen, fundamentalistiseen suomalaiseen raamattuteologiaan.
Kolminaisuusopista Laurell Schleiermacheriin viitaten esitti, ettei se käsitteenä
kuulunut kristilliseen tietoisuuteen. Oppi oli syntynyt ”kristinuskon oppien välttämättömän kehityksen kautta”. Täten sitä ei tulisi pitää ehdottoman lukkoon lyötynä.
Hän ajatteli Schottin tavoin, että ihmisellä voi olla erilaista tietoa Jumalasta – symbolista, allegorista, analogista, antropopaattista jne. –, mutta täydellistä tietoa hänellä ei voi olla, koska ihminen ja Jumala olivat erilaisia: Jumala on täydellinen,
ihminen epätäydellinen. 365 Laurellhan ajatteli Schleiermacherin tavoin, että uskonnollinen Jumalan käsite syntyi välittömästä, kokonaisvaltaisesta hengellisestä
tunteesta. Hegelin hahmotelman hän ajatteli olevan uskonnonfilosofinen, ja katsoi
Schleiermacherin Hegeliä selvemmin hahmotelleen uskonnollisen uskon syntyä.
Ihmiselle ei kuitenkaan syntynyt alkuperäisessä jumalakokemuksessa tiedollisia sisältöjä, esimerkiksi dogmaattisia oppilauselmia Jumalan olemuksesta, vaan ne olivat kristinuskon historiallisen kehityksen tulosta. Tässä Laurell näyttää kuitenkin
osin seuranneen Hegeliä, jolle tunne oli forma, yhteinen eläimille ja ihmisille. Ihmisillä on tunteita monenlaisista asioista, eivätkä nämä tunteet ole todiste koetun
tunteen sisällöllisestä totuudesta. Schleiermacheriin viitaten Laurell kuitenkin esitti
vuoden 1843 luennossaan, että toisin kuin Hegel esitti, uskonnollisen tunteen ko-
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keva välittömästi ja ilman tieteellisiä todistuksia ymmärtää sen olevan totta. Uskonnollinen tunne oli puolestaan Hegelille välitön tieto Jumalan olemassaolosta,
mutta tunne on subjektiivinen, ilman objektiivista sisältöä. Uskonto oli tietoa absoluuttisesta totuudesta. Kevätlukukauden luennoissaan Laurell huomautti, että hänen mielestään kaikissa uskonnollisissa kysymyksissä harkinta, järjen käyttö, oli
välttämätöntä, koska sen avulla uskonnollinen tunne säästyi asioiden väärältä ymmärtämiseltä.366 Näyttää siis siltä, että ajatus järjen käytöstä uskonnollisissa kysymyksissä ei koskenut ainoastaan yksilön uskonnollisia näkemyksiä, vaan myös historiassa muotoutuneita dogmeja.
Ihmisen tietokyvyn rajallisuutta Laurell kuvasi myös siten, että inhimillinen
tieto oli ”diskursiivista”, ei ”simultaanista”. Ihminen ei tietänyt samanaikaisesti
kaikkea, kuten Jumalan ajateltiin tietävän, vaan inhimillinen tieto eteni asiasta tai
käsitteestä toiseen. Ihmisen tietokyky oli rajallinen myös niin, ettei ihminen voinut
tuntea Jumalan ominaisuuksia. Schottin Jumalan ominaisuuksien kuvausta hän vertasi skolastiseen saivarteluun ja sanoi, että ne oli syytä hylätä.
Luennossaan Laurell joka tapauksessa käsitteli laajahkosti Jumalan ominaisuuksia. Hän pyrki täten kumoamaan näkemystä ”olevaisesta maailmasta Jumalan
persoonana”, mitä hän kutsui poikkeamaksi oikeasta spekulaatiosta. Laurell – tai
hänen luentonsa muistiinmerkitsijä – ei tässä kohdin ollut erityisen selväsanainen,
mutta hänen kritiikkinsä kohteena näyttää olleen panteistinen maailman ymmärtäminen Jumalan realisaatioksi. Luennoissaan Hegel käsitteli tätä samaa teemaa.
Laurell esitti, ”seurakuntaan” ja uskonnolliseen tunteeseen viitaten, että Jumala ei
tarvinnut maailmaa tullakseen tietoiseksi itsestään, mikä oli siis Hegelin näkemyksistä esitetty tulkinta. Laurellin ero Jumalan olemusta tarkastelevaan perinteiseen
dogmatiikkaan oli kuitenkin selvä. Hänelle keskeisintä näytti Hegelin tavoin olevan Jumalan rakkauden ymmärtäminen; ”meille” Jumalan ominaisuuksien ja olemuksen ymmärtäminen merkitsi näet Laurellin mukaan Rakkauden ymmärtämistä.367
Maaliskuussa 1838 Laurell luennoi Schleiermacherin näkemyksistä, joita hän
piti tärkeinä rationalismin ja supranaturalismin välisen kiistan mahdollisessa ratkaisussa. Kysymyksenä oli vaikuttaako Jumala maailmassa suoraan vai välillisesti
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ja tätä kysymystä hän tarkasteli ihmeiden kautta. Laurell lähti liikkeelle Schleiermacherin uskonnon yleismääritelmästä, jonka mukaan uskonnollisuus on riippuvuudentunnetta Jumalasta. Tämä uskonnollisuuden perusta, riippuvaisuuden hurskaaksi kutsuttu perustunne, syntyy maailman, olemassa olevan totaliteetin tarkastelusta. Uskonnollisen tunteen synty ei tarvitse selityksekseen yliluonnollisia vaikuttimia, vain olemassa olevan maailman ja luonnonilmiöiden keskinäisen yhteyden tarkastelun herättämän itsetietoisuuden. Tämä tunne oli sitä voimakkaampi
mitä enemmän me näemme tämän yhteyden luonnossa. Schleiermacherin näkemyksiä Laurell kutsui aksiomaattisiksi ja siten mahdottomiksi todistaa.
Laurell huomautti, että tämä näkemys uskonnollisuuden perustasta on ristiriidassa tavanomaisen näkemyksen kanssa, joka ajattelee luontoa, olevaista koskevan
tiedon ja riippuvuuden tunteen jumaluudesta olevan vastakohtaisia asioita. Tavanomaisessa ajattelussa on tyypillistä ajatella, että mitä enemmän tiedämme luonnosta, sitä vähemmän koemme olevamme Jumalasta riippuvaisia. Ja samoin, mitä
enemmän koemme olevamme Jumalasta riippuvaisia, sitä vähemmän on tarvetta
luonnon ja sen lainalaisuuksien ymmärtämiseen. Jos näin olisi, luonnontiedossa pisimmälle edistyneet olisivat vähiten uskonnollisia, ja eniten uskonnollisia olisivat
ne, joiden luonnontuntemus on olematon.368 Huomautuksen ideana oli sen oletettu
absurdius 1830-luvun tilanteessa. Nykyajan tilanteen sovellettuna moni luultavasti
ajattelisi huomautuksen kuvaavan tosiasiallisia asiantiloja eli luonnontieteilijöiden
alan maallikkoihin verrattuna vähäisempää taipumusta uskonnollisuuteen.
Huomautus joka tapauksessa kuvaa suuntaa, johon Laurell kuljetti luentoaan:
uskonnollisuuden tämänpuoleistamista. Hänen mukaansa ei ollut aidon uskonnollisuuden intressien mukaista esittää, että ilmiöiden riippuvuus Jumalasta ja niiden
riippuvaisuus luonnosta olivat kaksi vastakkaista asiaa. Hän kuvasi asiaa uskolla
ihmeisiin. Ihmeusko oli hänen mukaansa suurinta siellä missä luonnontieteellinen
tieto ja uskonnollinen usko kumpikin olivat vähäisimmillään. Ajatuksena oli, että
ne mitä kutsuttiin ihmeiksi, olivat osa Jumalan säätämystä, ei jumaluuden suoraa
ja välitöntä puuttumistaan maailman ja luonnon kulkuun. ”Ihmeistä” suurimmat,
rukousten kuuleminen ja uskonnollinen uudestisyntymä, eivät olleet Schleiermacherin ja kaikesta päätellen Laurellinkaan mukaan ihmeitä, vaan osa Jumalan
alkuperäistä maailmanjärjestystä.369
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Laurell esitteli pitkähkösti miksi Jumalan suoraa puuttumista maailmanmenoon uskonnollisen tunteen synnyssä tai kysymyksissä ihmeistä ei ollut Schleiermacherin mukaan syytä olettaa. Näin tulkittuna uskonnollisuus ja uskonnollisuuden synty oli luonnollinen, tämänpuoleinen, ei supranaturalistinen tapahtuma. Sen
seurauksena oli, kuten Laurell huomautti kuulijoilleen, että tieteen ja uskonnollisen
tunteen tavoitteet näyttivät sopivan yhteen. Uskonnollinen tunne ei rajoitakaan
luonnonilmiöiden luonnollista selitystä etsivää tarkastelijaa. Ihmisten luonnosta
saavuttama tieto on aina epätäydellistä. Tämä oli Laurellin tulkinnan mukaan myös
dogmatiikan tutkimuksen kannalta merkittävää, koska kaikkea ei tarvinnut ehdottoman varmasti perustella. Joka tapauksessa keskeistä oli, että luonnon olemassaolon ihmettelystä alkunsa saanut hurskas uskonnollinen tunne ei voi loukkaantua
siitä, että etsitään tietoja siitä, mitä ei vielä tunneta.
Dogmatiikka-huomautuksen merkitysyhteys on hieman epäselvä; luennon
kanssa johdonmukaisempaa olisi ollut, jos Laurell olisi sanonut, että dogmatiikka
on epävarmaa, samoin kuin muukin inhimillinen tieto. Tätä hän kuitenkin kaikesta
päätellen tarkoitti.370 Tämän kanssa oli yhteeensopiva Laurellin vuonna 1842 esittämä näkemys, että Raamattu ei ollut luonnontieteellisessä mielessä oppi maailmasta eikä sen maailmankäsitystä ollut sidottu johonkin niin muuttuvaan kuin tieteellisiin teorioihin. Hänen luomisuskoaan tämä ei kuitenkaan muuttanut; sen näkökulmasta Laurell esitti, että kristillisen maailmankäsityksen lähtökohta on maailman syntyminen ”alussa Jumalan luona olleen logoksen kautta”.371
Luennon kirjoittaja on merkittänyt tähän yhteyteen ilmeisesti Laurellin tässä
yhteydessä korostaman näkemyksen, jonka mukaan ”epäilemättä suurin ihme” oli
luonnonilmiöissä näkyvä ajatus, s.o. luonnon lainalaisuudet. Ajatus Jumalan välittömästä, yliluonnollisesta puuttumisesta maailmanmenoon oli Laurellin mielestä
oppinut abstraktio, ei osa alkuperäistä uskonnollista tunnetta. Huomautus osoittaa
Laurellin tässä osin selkeästi kannattaneen ”rationalismia” ja olleen tässä kohdin
samaa mieltä kuin David Strauss, jonka mukaan ihmeitä ei ollut olemassa. Laurellille ihme näyttää olleen käsitteenä suhteellinen, jotain, joka oli ”ihmeellistä” kulloisenkin aikakauden tieteellisille käsityksille.372
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Raamatun kertomuksissa, traditionaalisessa raamatuntulkinnassa ja kristillisen
opin opetuksessa ihmeillä on ollut keskeinen osa; Raamatun kuvaamat uskonnolliset tapahtumat ovat ihmeellisiä ja näin ikään kuin todistavat kristinuskon erityisluonteesta ja siitä kuinka Jumala suoraan on puuttunut ja puuttuu maailman tapahtumiin. Tällaisen uskon ihmeisiin Laurell kuitenkin rinnasti toisaalta tietämättömyyteen, toisaalta vähänlaiseen kristilliseen uskoon. 1800-luvun Suomessa näkemys on ensinäkemältä hyvin radikaali. Sitä voitaneen pitää teologian alalla historiallis-kriittisen tutkimusotteen varhaisimpana toistaiseksi tunnettuna ilmentymänä
Suomessa, sillä ajatuksilla ihmeiden uskonnollisesta merkityksettömyydestä ja historiallisesta relatiivisuudesta on mullistavia seurauksia sille, miten kristinuskon pyhää kirjaa, Raamattua, tulkitaan.
Ari Savuoja on väitöskirjassaan tutkinut englanninkielisen uskonnonfilosofian
1960-luvulta alkaen käymää keskustelua ihmeistä ja niiden tulkinnasta. Tutkimuksessaan hän on tuonut esille toisaalta historiallisten aikakausien tieteenkäsityksen
vaikutuksen ihmeiden ymmärtämiseen, toisaalta sen kuinka hänen kuvaamansa
moderni keskustelu on käyty nykyajan luonnontieteen paradigmoissa.373 Ilmiöinähän näissä on muodollisesti kyse samasta asiasta; kukin aika keskustelee ihmeistä, niiden mahdollisuudesta ja tulkinnasta oman aikansa horisontista käsin.
Näin Laurell luennoi Helsingin yliopiston tulevalle papistolle jo 1830-luvulla.
Laurell tulkitsi ihmettä ”historiallisesti”, rationalistisesti ja osin samantyyppisesti
kuin J. L. Mackie ja Anthony Flew noin 150 vuotta myöhemmin.374 Uskonnollisissa ihmeissä ei ollut kyse Jumalan suorasta puuttumisesta maailmaan, vaan tulkinnasta, jostain, jota jokin aika ja sen ihmiset kutsuivat ihmeeksi. Kyseessä oli
Laurellin irtisanoutuminen supranaturalismista: ihmeitä ei oikeasti ollut olemassa
eivätkä ne tai niihin uskominen olleet uskonnollisesti merkittäviä. Laurellin ajattelutapa ei kontekstuaalisesti tarkasteltuna ole mikään kummajainen tai sinänsä noviteetti, vaan mitä todennäköisimmin hän on omaksunut nämä näkemyksensä Vanhaa ja Uutta Testamenttia laajasti käsitelleeltä Herderiltä. Hänen mukaansa usko ei
edellyttänyt ihmeisiin uskomista. Hän myös toi esille kuinka erilainen maailmankuva oli kristinuskon varhaisina aikoina, jos sitä verrattiin hänen aikansa käsityksiin vaikkapa tähtitaivaasta ja avaruudesta.375
Laurellin oma lähestymistapa näyttää olleen pyrkimys löytää jonkinlainen välittävä kanta kantilaisuuden ja hegeliläisväritteisen filosofian välillä. Immanuel
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Kantista Laurell esitti että hän oli filosofiassaan hylännyt idealistisen tarkastelutavan ja korosti inhimillistä tietoa. Tämä inhimillinen tieto oli kuitenkin ”heikkoa”,
sillä sen ulkopuolella oli toinen tiedon realiteetti, asiat sellaisena kuin ne ovat, josta
ihminen ei voi tietää. Tätä Ding an sich -ajattelua vastaan oli noussut uudempi spekulatiivinen filosofia. Sen mukaan absoluuttinen realiteetti, joka Kantin mukaan oli
ihmisjärjen ulottumattomissa, olikin olemassa vain ihmisjärjessä.376
Laurell sanoi itse hylänneensä tämän jälkimmäisen väitteen, mikä ajan tilanteessa ei tarkoittanut ainoastaan irtisanoutumista kantilaisuudesta, vaan myös vasemmistohegeliläisyydestä. Laurellille absoluuttinen realiteetti oli Jumala. Laurellille tämä realiteetti ei lähtökohdallisesti voinut olla vain ihmisjärjessä ja ihmisjärjen keksintöä. Hänen itseymmärryksensä näkökulmasta on keskeistä, että tämä
meille uskonnollisena näyttäytyvä peruslähtökohta ei hänen omasta näkökulmastaan ollut uskonnollinen, vaan filosofinen valinta. Tässä yhteydessä hän kehotti
kuulijoitaan, tulevaa papistoa, myös lempeyteen kun he arvioisivat toisten uskonnollisia näkemyksiä. Lempeyteen oli tarvetta hänen mielestään siksi, että ”jokaisen”
uskonnolliset näkemykset perustuivat hänen kannattamaansa filosofiseen positioon
ts. uskonnolliset näkemykset eivät perustuneet vain ”uskoon” tai ”uskontoon”.
Laurellin mukaan uskonnollisten näkemysten muotoutumiseen vaikutti se mitä ihmiset muutoin ajattelivat ja pitivät totena. Pidän tätä uskonnolliseen suvaitsevaisuuteen liittyvää lyhyttä huomiota erittäin merkittävänä sekä modernina Suomen
1830-luvun tilanteessa. Jos ajatellaan, kuten Laurellia tässä tulkitsen, että uskonnolliset käsitykset ovat yksi ilmaus ihmisen maailmankuvasta, uskonnollisiin näkemyksiin kohdistuva suvaitsevaisuus, ”lempeys”, tarkoitti myös ihmisten erilaisten maailmankuvien ja -tulkintojen suvaitsemista. Perusasennoitumisensa mukaisesti Laurell ajatteli jumalallisen ilmoituksen olevan olemassa ja ihmisjärjen ulkopuolinen tuote, ei ihmisen ajattelun tuottama idea. Hänen mielestään kysymys olikin siinä, että löydetään keskitie Kantin ajatusten – olemusten saavuttamattomuus
ihmisjärjen keinoin – ja uuden filosofisen spekulaation – olemus ja ajattelu ovat
identtisiä – välillä.377
Laurellin näkemys oli, että kristillisessä kirkossa oli ”aina” ollut olemassa ”rationalistinen prinsiippi”. Katolisessa kirkossa se hänen mukaansa ilmeni olettamuksena kirkon jatkuvasta kehityksestä. Tämän kehityksen hän katsoi pysähtyneen
1700-luvulla, kun rationalistien mielenkiinto kääntyi luonnontieteiden tutkimuk-
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seen. Myös protestanttisessa kirkossa vapaa tutkimus pysähtyi. Mutta kerran herätetyn hengen kehitystä ei Laurellin mielestä voinut pysäyttää, ja tämä näkyi 1700luvun valistusfilosofiassa.378
Laurell luokitteli rationalismi–supranaturalismi-kiistan osapuolet äärirationalisteihin, ääri-supranaturalisteihin, supranaturalistisiin rationalisteihin sekä rationaalisiin supranaturalisteihin. Äärirationalisteja olivat luentomuistiinpanojen mukaan Johan Friedrich Röhr, edellä mainittu Wegscheider, H. E. G. Paulus (1761–
1851), Johannes Schulthess379, Ludwig Friedrich Otto Baumgarten-Crusius, jota
kylläkin on pidetty rationalistisena supranaturalistina, David Schultz ja ”matemaatikko Lamsdorff”. Rationalisteista jyrkimpänä Laurell piti tätä matemaatikkoa,
jonka mukaan Jeesus oli vain juutalainen rabbi, jonka päähänpinttymänä oli, että
hän oli maailman pelastaja. Äärirationalistien vastakohtana olivat jyrkät supranaturalistit, joita Laurellin mukaan olivat Friedrich August Tholuck, E. W. Hengstenberg, hallelainen kirkkohistorioitsija H. F. E. Guericke, A. Hahn, Klaus Harms,
Hermann Olshausen sekä Ernst Sartorius. Kaikkein jyrkimpinä supranaturalisteina
hän piti tanskalaisia Andreas Gottlob Rudelbachia ja N. F. S. Grundtvigia.380
Näiden äärinäkemysten lisäksi oli kaksi maltillista suuntausta, jotka pyrkivät
sovittamaan äärisuuntauksia toisiinsa. Supranaturalistiset rationalistit pitivät keskeisenä arviointiperusteena järkeä ja järkevyyttä. He olivat niitä, jotka pitivät Jumalan ilmoitusta välttämättömänä ja ajattelivat, että tämä ilmoitus voitiin ymmärtää vain järjen avulla. Täten sekä järki että ilmoitus määrittävät uskonnollisuuden
sisällön. Laurellin luokittelussa tämä suuntaus myös arvioi Raamattua sen järkiperäisyyden perusteella. Näistä rationalisteista hän mainitsi luennollaan muun muassa
Christoph Friedrich Ammonin ja K. G. Bretschneiderin. Rationalistiset supranaturalistit puolestaan hyväksyivät järjen käytön. He ajattelivat, että Raamatun auktoriteetti silloin, kun kyseessä oli Raamatun uskonnollinen sisältö, ei ollut riippuvai-
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nen sen järjenmukaisuudesta. Tämän ryhmän mukaan Raamatun auktoriteetti perustui Historian todistukseen ja ihmeisiin. Tähän ryhmään kuuluivat, kuten Laurell
luennoi, esimerkiksi Friedrich Stäudlin ja August Schott.381
On selvää, että tässä rajankäynnissä Laurell itse oli rationalisti, mutta oliko hän
supranaturalistinen rationalisti vai rationalistinen supranaturalisti? Laurell näyttää
luennoissaan etsineen ns. välittävää kantaa, ja täten häntä on pidettävä niin kutsutun
välitysteologian varhaisena suomalaisena edustajana.382 Hänen kannanottonsa eri
kysymyksiin, erityisesti kysymykseen ihmeiden uskonnollisesta merkityksestä,
luomisuskosta ja uskonkokemuksen välittömästä ”totuuden” ymmärtämisestä näyttäisivät puoltavan rationalistista supranaturalismia. Luentomateriaalit ovat paikoin
monitulkinnallisia ja täten ei ole aivan selvää mitä Laurell opetti kuulijoilleen
eräistä kristillisistä opinkohdista. Ei myöskään ole varmaa onko luentokonsepteissa
esitetty näkemys Laurellin oma vai hänen esittelemänsä ja luennon kuulijan vain
ylöskirjaama jokun muun tutkijan näkemys tai peräti luennon kuulijan väärinymmärrys. Luennot puhtaaksikirjoittanut Elmgren tosin useille Laurellin luentosarjoille osallistuneena ilmeisen hyvin tiesi mitä Laurell opetti, mutta kaikkia puhtaaksikirjoittamiaan luentoja hän ei ollut kuunnellut. Luentokonsepteissa esimerkiksi
todetaan, että viimeinen tuomio olisi tulkittava joksikin, joka tapahtuu päivittäin ja
se pitäisi ymmärtää yliluonnollisena, hengellisenä tapahtumana.383 Näkemys poikkeaa ratkaisevasti perinteisestä kirkollisesta opetuksesta, mutta oli siis tämänkin
luennon puhtaaksikirjoittaneen Elmgrenin mielestä osa Laurellin dogmatiikan opetusta tuon ajan papeiksi opiskeleville.
3.4.3 Miten hindu pelastuu? Pelastusopin luentojen ei-kristillisiä
uskontoja käsittelevä opetus 1840
Syyslukukaudella 1840 professori Laurellin luentojen aiheena oli pelastusoppi.
Tuolloin tulevalle papistolle ei opetettu ainoastaan pelastusopin uskonnollista tai
teologisesti formuloitua sisältöä. Luennot sisälsivät myös katsauksen kristologian
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historiaan, mikä siis käytännössä tarkoitti sitä, että ylioppilaille esiteltiin historiallista muutosta: historiallisia ja historiassa muuttuneita tapoja tulkita Jeesusta ja sitä
mitä ja kuka hän oli. Laurell ei kuitenkaan käsitellyt 1800-luvun dogmihistoriallista
kehitystä. Hänen mukaansa 1800-luvun historiallinen käsittely olisi mahdotonta,
“koska olemme liian lähellä sitä ja itse mukana tuossa kehityksessä”. Täten hän ei
esimerkiksi kommentoinut Straussin Das Leben Jesu -teosta tai sen nostattamaa
kiihkeää debattia, mikä on valitettavaa. Tulkinnoillaan Strauss oli paljon edellä aikaansa ja laajan aikalaiskritiikin kohde. Juha Manninen on kuvannut kuinka
Strauss leimattiin Saksassa esimerkiksi uudeksi juudakseksi ja antikristukseksi,
joka ennakoi vanhan pietistijohtajan F. A. Bengelin ennustuksen mukaan vuonna
1836 odotettavissa olevaa maailmanloppua.384
Vuonna 1847 tuolloin jo hegeliläisyydestä irtisanoutunut Laurell viittasi yhdessä artikkelissaan keskusteluun myyttien vaikutuksesta kristinuskon syntyyn.
Hän ei kuitenkaan käsitellyt David Straussia tai tämän näkemyksiä. Hän vain kritisoi ”kolportöörejä”, jotka levittivät Straussin ajatuksia suuren yleisön pariin erittelemättä mitä myytti tarkoittaa, miten myytti eroaa historiallisesta ja miten myytteihin voi sisältyä historiallista ainesta.385
Laurell ei opettanut tulevalle suomalaiselle papistolle kristillistä uskonoppia ”dogmaattisesta” lähtökohdasta, siitä mikä olisi oikea tapa ymmärtää esimerkiksi Jeesuksen merkitys. Lähtökohta oli toinen: eri aikoina kristologia oli ymmärretty eri tavoin. Pelastusoppia käsittelevien luentojen kiintoisa yksityiskohta on,
että luennoidessaan vuonna 1840 kristillistä pelastusoppia hän esitteli opiskelijoille
myös ei-kristillisiä uskontoja. Kyseessä on Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan varhaisin toistaiseksi tunnettu askel, vaikkakin pieni sellainen, vertailevan
uskontotieteellisen opetuksen suuntaan, jossa kristinuskoa verrattiin ainakin juutalaisuuteen ja bramanismiin.
Kristillistä pelastusoppia käsitelleillä luennoilla oli kaksi intellektuaalista viitekehystä: kehitysajatus sekä Hegelin uskonnonfilosofia. Jälkimmäisenä lähteenä
on jo Laurellin väitöskirjan yhteydessä mainittu Hegelin Vorlesungen ûber die Philosophie der Religion, joka julkaisuna perustuu hänen 1820-luvulla pitämiinsä uskonnonfilosofian luentoihin. Teoksen ensimmäinen painos julkaistiin postuumisti
vuonna 1832, joten näitä Hegelin tässä teoksessa esittämiä näkemyksiä luennoitiin
tulevalle suomalaiselle papistolle vain kahdeksan vuotta sen jälkeen kun teos oli
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ilmestynyt Saksassa. Lähdeaineistona pelastusopin luennoissa on sisäänkirjoitettuna monipolvinen tulkintaketju: Hegelin luennot – luennoista toimitettu teos –
Laurellin Hegel-tulkinta – Laurellin muut näkemykset – luennon kuunnelleen ylioppilaan tulkinta. Jos muistiinpanot eivät ole Elmgrenin omia, tulkintaketjussa on
läsnä vielä hänen puhtaaksikirjoittajana mahdollisesti tekemänsä tulkinnat.
Luentokatkelmassa Laurell jakoi ei-kristilliset uskonnot kahteen pääluokkaan.
Toiseen kuului pakanuus kaikkine ilmenemismuotoineen (hedendom) ja toiseen
juutalaisuus (judendom). Juutalaisuudessa oli hänen mukaansa kaksi eri linjaa, heprealaisuus (hebraism) ja juutalaisuus, mikä osaltaan kertoo Laurellin käyttämän
määrittelymenetelmän puutteista. Pakanuudessa oli niin ikään kaksi päätyyppiä,
itäinen ja läntinen pakanuus.386 Heprealaisuuden tunnusmerkiksi Laurell mainitsi
selkeän tietoisuuden Jumalan täydellisestä subjektiviteetista, mikä hänen mukaansa
erotti sen kaikista muista uskonnoista. Siinä ei kuitenkaan ollut käsitystä persoonallisen ihmisen tietoisuudesta. Täten heprealaisuuden jumala oli vain ihmisen ulkopuolinen suure, joka ei rakkauden kautta ollut yhteydessä ihmisen kanssa. Maailman oli kyllä Jumalan luoma, mutta Jumalan henkilökohtainen ymmärtäminen
puuttui tai siitä oli vain epäselvä kuva, luennoissa esitetään. Niiden mukaan tästä
syystä heprealaisten käsitys kuolemattomuudesta oli hämärä jopa siinä määrin, että
oli epäilty, ettei ajatusta kuolemattomuudesta löydy heprealaisissa alkuperäislähteissä. Ihminen oli Jumalasta riippuvainen, mutta Jumala oli ankara herra, joka
määrää mitä saa ja mitä ei saa tehdä.387
Laurellin kuvaamasta heprealaisuudesta puuttuivat persoonallinen jumalasuhde ja ajatus ihmishengen vapaudesta. Liitto Jumalan kanssa näytti olevan rikottu
ja uskonnollinen tietoisuus ilmeni epäilynä kuten Jobin tai Saarnaajan kirjoissa.
Heprealaisuuteen kuului kuitenkin toivo: epämääräinen toivo tulevista paremmista
ajoista, Israelin valtakunnan uudelleenperustamisesta sekä ihmisen ja Jumalan välisestä sovituksesta Daavidin suvun kautta.388 Hegelin Vorlesungen -teos ei käsitellyt juutalaisuutta. Juutalaisuustulkinta muistuttaa Hegelin 1798 julkaiseman artikkelin näkemyksiä, mutta emme voi tietää tunsiko Laurell tämän artikkelin.389
Itämaisten uskontojen, so. itämaisen pakanuuden, korkeimpana kehitysmuotona Laurell esitti hindulaisuuden. Elmgrenin toimittamien konseptien mukaan se
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olikin ainoa itämainen uskonto, jota Laurell käsitteli luennoillaan. Muistiinpanojen
mukaan Laurell käsitteli hindulaisuutta huomattavasti niukemmin kuin mitä Hegel
teki luennoissaan. Hän ei käsitellyt hindulaisuutta kansan uskontona, ei esitellyt
sen kirjallisuutta, monijumalaisuutta tai hindulaisuuden kehitystä, mutta jälleen on
muistettava, että kyse on luentokonseptista, joka ei ole Laurellin itsensä kirjoittama,
vaan opiskelijan muistiinmerkintä. Sen perusteella Laurellia näyttää kiinnostaneen
itämaisen pakanuuden niin sanotusti korkein kehitysaste eli bramanismi. Hindulaisuuden korkein olento oli hänen mukaansa “kuin substanssi, kuin korkein voima”.
Tästä syystä hindulaisen uskonnollisuuden keskeisin piirre oli täydellinen luopuminen inhimillisestä yksilöllisyydestä ja vajoaminen maailmaa ympäröivään voimavirtaan. Esimerkkinä Laurell mainitsi, että koko hartaudenharjoituksensa ajan
bramiinit istuivat apateiassa ja täydellisessä toimettomuudessa.390
Bramiinit opettivat, että korkeimman voiman yleinen olemus on ilmestynyt inkorporaatioina, opetti Laurell. Korkein inkorporaatio oli Krisnassa ja Visnussa.
Kyse ei ollut luomisesta kristillisessä traditiossa tunnetussa mielessä eikä itsenäisistä olennoista, vaan puhtaan olemuksen emanaatioista. Shiva puolestaan ilmensi
Brahman ja Krisnan suhdetta. Laurell kuitenkin painotti, että Shivan kaltainen ilmoitus (det uppenbarade som Shiva) oli epätäydellinen, koska Shivan ero ja yhtyminen Brahmaan olivat kumpikin epätäydellisiä. Tässä vertailukohtana olivat luonnollisesti olleet kristillisen kolminaisuusopin määrittelyt.391
Elmgrenin toimittamat pelastusopin luentomuistiinpanot ovat suppeahkot eivätkä selvästikään kata koko luentosarjaa. Luentomuistiinpanojen katkelmallisuus
näkyy selkeiten läntisen pakanuuden käsittelyssä, joka on niukkaa. Muistiinpanojen viittaus hellenismiin yhdessä laajahkosti käsitellyn brahmanismin ja juutalaisuuden kanssa antaisi olettaa, että Laurell olisi Hegelin tavoin luennoinut tästäkin
aiheesta. Hellenismistä on kuitenkin luentomuistiinpanoissa vain yksi huomautus.
Länsimaisissa ei-kristillisissä uskonnoissa jumalat olivat antropomorfisia ja, kuten
ihmisetkin, kaikkivaltiaan kohtalon armoilla.392 Joka tapauksessa Laurell näyttää
luennollaan verranneen itämaisia ja länsimaisia uskontoja. Hän esitti niiden perus-
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eroksi, että läntisissä uskonnoissa oli kyse ihmisen jumalallistumisesta, itäisissä ihmisen yhtymisestä jumaluuteen. Ydinajatus oli, että näiden kahden tarkastelutavan
yhdistyminen löytyi ainoastaan kristinuskosta. Itämaisissa uskonnoissa ei kehittynyt käsitystä ihmisen itsetietoisuudesta, lännessä ei jumalallisesta tietoisuudesta.393
Laurellin luennot eivät luonnollisesti liittyneet vuoden 1840 uskonnolliseen tilanteeseen Suomessa. Juutalaisia, hinduja ja brahmaaneita ei täällä liiemmin ollut
nähty. Pelastusopillisten luentojen ytimenä oli käsitellä dogmihistorian näkökulmasta kristinuskon ainutlaatuisuutta. Tästä syystä hän esitteli muita uskontoja; ne
olivat kuin tausta, jota vasten kristinuskon ainutlaatuisuus korostui. Luennot esittelivät “pakanuudet” varsin yleistäen ja luentokonseptista päätellen huomattavasti
Hegelin esitystä suppeammassa muodossa. Joka tapauksessa ne antoivat tuleville
papeille edes jotain tietoa ei-kristillisistä uskonnoista.
Laurellin luennoissa mainitut uskonnot olivat kaikki kristinuskoa vanhempia.
Luentojen viitekehyksen muodosti ajatus uskontojen historiallisesta kehityksestä,
mutta tätä keskeisempi oli ajatus siitä uskonnollisen tietoisuuden kehityksestä, jota
eri uskontomuodot edustivat. Hän kritisoi pelastusopin tarkastelun kautta näkemystä, että eri uskonnot olisivat yleisen uskonnollisuuden eritasoisia kehitysasteita
ja että kristinusko olisi jollain tavalla kehittynyt sitä edeltäneistä uskonnoista. Laurell esitti, että uskonnoissa tapahtuu kehitystä ja että oli olemassa vähemmän kehittyneitä ja kehittyneempiä uskontomuotoja. Kristinusko ei hänen mukaansa ollut
kehittynyt muista uskonnoista siitäkään huolimatta, että yleisellä teoreettisella tasolla hän löysi tiettyjä yhtäläisyyksiä sen ja muiden uskontojen välille.
“Ajan täyttymiseen” Laurellin mielestä visserligen kuului hänen luennossaan
käsittelemien uskontojen kehitys. Ne muodostivat ehdon (såsom vilkor) kristinuskon ilmaantumiselle, mutta ehto, lisäsi professori, ei ollut sama asia kuin kristinuskon perusta. Eri uskonnoissa ilmenevät osin samantapaiset elementit eivät hänen
mielestään todistaneet muuta kuin sen, että eri uskonnoissa oli osin samantapaisia
elementtejä. Kristinuskon perusratkaisu oli niin erityislaatuinen, että Laurellin mielestä ajatus varhaisemmista uskonnoista kehittyneestä kristinuskosta oli järjetön.
Mahdollisten historiallisten vaikutussuhteiden hahmottamista, edes juutalaisuuden
ja kristinuskon välillä, hän ei näytä harkinneen. Kristinusko oli Laurellille ainutlaatuinen, absoluuttinen uskonto kuten Hegelille.
Kristinusko ei ollut korkeampaa tai kehittyneempää brahmanismia, hellenismiä tai mooseksenuskoa. Kristinuskon ja muiden uskontojen välillä ei ollut kyse
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kehityksen eriasteista, aste-eroista (gradskillnader) vaan lajierosta (artskillnader);
kristinusko oli oma hänen mukaansa oma lajinsa. Laurellin käsitykseen kehityksestä ei kuulunut ajatus lajien muuttumisesta toisiksi lajeiksi. Kehitystä oli, mutta
se oli, kuten uskontojen tapauksessa, lajien sisäistä kehitystä. Toisentyyppinen kehitysajatus löysi tiensä Suomeen vasta myöhemmin, sen jälkeen kun Darwin oli
julkaissut Lajien synty -teoksensa vuonna 1859. Ajatus lajien muuttumisesta toisiksi näyttää kuitenkin olleen Laurellille tuttu, mutta hänen mielestään absurdi.
Näin väitettäessä tilanne olisi hänen mukaansa samanlainen kuin jos kivestä yritettäisiin mekaanisesti tai kemiallisesti luoda organismi. Samalla tavoin pakanuudesta
tai juutalaisuudesta oli Laurellin mukaan mahdotonta päätyä kristinuskoon.394
Laurellin luennoista säilyneet ja luultavasti lyhennellyt muistiinpanot osoittavat, että tulevalle papistolle luennoitiin Hegelin näkemyksiä uskonnollisen tietoisuuden kehityksestä eri uskonnoissa, hengen realisaatiosta historiassa tapahtuneena
prosessina, ja erilaisista tavoista ymmärtää uskonto. Kuten Hegelillä, uskonnollisen tietoisuuden korkein muoto oli kristinusko. Oikean teologian myytissä A. F.
Granfeltin – Laurellin seuraaja professorin virassa – tieteellistä merkitystä on kohtuuttomasti ylikorostettu osin juuri siksi, että hänen on katsottu irrottautuneen hegeliläisyydestä. Laurellin suomalaiseen teologiaan välittämän Hegel-vaikutuksen
monitahoisuutta kuitenkin kuvaa, että A. F. Granfelt oli omalla tavallaan omaksunut tämän näkemyksen uskonnon kehityksestä ja opetti sitä omille opiskelijoilleen.395
3.4.4 Mitä on dogmatiikka? Kevätlukukauden luennot 1842
Elmgrenin muistiinmerkitsemiä luentoja “A. A. Laurells föreläsningar i Dogmatiken Vårterm. 1842" on säilynyt kymmenestä luennosta ajalta 4.3.–29.4.1842. Nämäkin luentomuistiinpanot ovat huomattavasti referoituja. Esimerkiksi muistiinpanot luentosarjan tunnin mittaisesta aloitusluennosta ovat vain runsaan sivun mittaiset. Laurellin käsitys dogmatiikasta on aivan erilainen kuin esimerkiksi Schleiermacherin Der Christliche Glaube -teoksen lähestymistapa, joka tehtävänasettelunsa mukaisesti on kristillisen uskonopin uskonnollinen esitys.
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Laurell aloitti kevätlukukauden 1842 luentosarjansa esittelemällä dogmatiikan
pääjaotteluksi kutsumansa jaon kahteen erityyppiseen dogmatiikan osa-alueeseen.
Kuten ihmisen ja Jumalan uudelleen yhdistyminen (återförening) oli Laurellin mukaan kristinuskon ominaislaatua keskeisimmin kuvaava käsite (det utmärkande
begreppet för Christendomen), samoin synti ja armo käsitteellisesti erottavat dogmatiikasta kaksi eri osa-aluetta. Dogmatiikan ensimmäiseen osa-alueeseen kuuluivat dogmit, jotka ovat riippumattomia armon käsitteestä ja jotka käsittelevät sekä
teologiaa että kristillistä antropologiaa. Armosta riippumattomia opinkappaleita
olivat Laurellin mukaan opit Jumalasta; Jumalan ns. sisäinen ilmoitus eli hänen
persoonallinen olemuksensa, Jumalan ominaisuudet sekä Jumalan ulkoinen ilmoitus Luojana (skapelsen som actus).396
Muistiinpanojen käyttämät termit ovat nykynäkökulmasta hieman erikoisia.
Esimerkiksi antropologiaksi, synnin ja armon käsitteistä riippumattomiksi opinkappaleiksi, Laurell kutsui luomakuntaa (skapelse såsom verk) käsittelevää kristillistä oppia. Se muodostui hänen mukaansa viidestä kohdasta: luomisen pääluokista,
ihmiselle näkyvistä ja näkymättömistä Jumalan luomistöistä, ihmisen suhteesta
luomistyöhön, ihmisen suhteesta Jumalaan ja luomiseen (status integritatis), ihmisen turmeluksesta (status corruptionis) sekä lunastuksen välttämättömyydestä.
Laurellin mukaan “antropologiaa” käsittelevissä opinkappaleissa “synti” on läsnä,
mutta armo ei. Laurellin terminologian ymmärtämiseksi on keskeistä huomata, että
oppiin ihmisestä kuuluvat myös kristilliset opinkappaleet kaiken luomisesta. Kristillistä ihmiskäsitystä ei siis hänelle ole olemassa ilman luojajumalaa, ilman näkyväisen ja näkymättömän maailman luomisen tarjoamaa viitekehystä. Ajatus kristillisestä luomistyöstä kaiken lähtökohtana on samanlainen kuin hänen 1830-luvulla
julkaisemiensa kasvatusta ja tietokykyä käsittelevien näkemysten yhteydessä.
Myös Laurellin omista konsepteista löytyy ”teologisen antropologian” yleinen
ja ilmeisen hegeliläisvaikutteinen luonnehdinta. Sen pääkysymys oli ihmisen ja Jumalan välinen suhde kuitenkin siten, että teologinen antropologia ei käsitellyt vain
uskonnollista uskonsuhdetta, vaan ihmisen paikkaa ja asemaa maailmankaikkeudessa, luonnossa ja ihmisyhteisössä. Myös nämä kuuluivat muusta luonnosta itsetietoisuutensa perusteella eroavan olennon, ihmisen, jumalasuhteeseen. Näin oli
siksi, että ”kaiken” selitys oli Laurellille lähtökohdallisesti kristillinen.397
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Dogmatiikan toisen pääalueen muodostivat opit, joissa synnin ja armon ero
ymmärretään. Nämä opit olivat käsitteellisesti riippuvaisia armon käsitteestä, kuten
pelastusopin kohdalla luonnollista onkin todeta. Pelastusopin hän niin ikään jakoi
kahteen alaluokkaan, lunastukseen ja lunastuksen edellytyksiä käsitteleviin opinkäsityksiin. Lunastukseen, jota käsitteleviä kristinuskon oppeja ei voi ymmärtää
ilman armon käsitettä, kuului Laurellin mukaan Kristuksen henkilö (Christi person)
ja hänen toimintansa. Lunastuksen edellytykset tarkoittivat puolestaan lunastustyön edellytyksiä seurakunnassa, luennolle osallistujien tulevassa työpaikassa.
Niitä olivat lunastuksen toteutuminen ja yksityisen ihmisen osallistuminen lunastustyöhön.398
Laurellin ensimmäinen dogmatiikan sisältökysymyksiä käsittelevä luento alkoi hänen jaottelunsa ensimmäisestä kohdasta ja käsitteli tietoa Jumalasta (Kunskapen om Gud). Laurell luennoi Hegeliä seuraten näkemystä, että ihmisessä on
luotu taipumus täydelliseen tietoon Jumalasta. Nämä luodut tai sisäsyntyiset taipumukset (anlag) olivat Laurellin mukaan sitä mitä teologia kutsui (cognitio insita).
Hänen mukaansa kukaan ei voinut kiistää, että ihmisyyteen kuului sisäsyntyinen
vetovoima kohti jumaluutta (dragningskraf till Gudomsväsendet). Tämän väistämätön seuraus hänen mielestään oli notitia Dei acquisita, alkuperäisen jumalatietoisuuden siemenen kehitys kohti yhä selkeämpää käsitystä Jumalasta. Tämä kehitys perustui ihmisen ulkoisen ja sisäisen maailman tarkasteluun sekä sisäsyntyisen
tietoisuuden kehitykseen tämän tarkastelun kautta.
Aate- ja oppihistoriallisesti merkittävää oli, että tämäkin luento näyttää olleen
yhteensopiva sekä perinteisen synteresis-opin että hegeliläisen muotoilun kanssa;
ihmisellä oli sisäsyntyinen taipumus tietoon. Taipumus tai kyky tietää Jumalasta
oli annettu ihmiselle luomisessa. Tiedossa oli kyse ihmisjärjen käyttämisestä. Näin
tulkittuna uskonnollisen tiedon kysymyksissä inhimillinen järki ei ollut uskonnollisen uskon vihollinen, kuten supranaturalistissa tulkinnoissa asia ymmärrettiin. Inhimillinen järki oli se väline, joka antoi tietoa Jumalasta.
Tämän prosessin kautta muodostui luonnollinen tieto Jumalasta, cognitio Dei
naturalis, jonka kristinusko olettaa ja olettaa tämän luonnollisen teologian ennen
kristinuskoa annetuksi, liitekohdaksi, joka sitoo kristinuskon ennen kristinuskoa
olleeseen uskonnollisuuteen.399
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Näiden kahden tietämystavan lisäksi oli Laurellin mukaan olemassa Jumalan
erityinen ilmoitus, notitia Dei specialis. Ihmisen lankeemus syntiin johti siihen,
etteivät kaksi edellä mainittua tietämisen tapaa kyenneet ymmärtämään Jumalaa
oikein. Hänen mielestään nämä kolme Jumalan tietämisen tapaa, luomisessa saatu
sisäsyntyinen tieto, luonnollinen teologia ja erityinen ilmoitus, olivat kuitenkin
Laurellin mielestä vaikeasti erotettavissa toisistaan. Kaikki kolme olivat vaikuttaneet ja antaneet tietoa Jumalasta yhtä aikaa, joten yhden erityisen tietämisen tavan
ja sen sisällön erotteleminen oli mahdotonta; “juurta, runkoa ja oksia ei voi erottaa
toisistaan ilman, että tuhoaa koko kasvin elämän”.
Vuoden 1842 luennossaan Laurell näyttää luopuneen 1830-luvun absoluuttisen
tiedon ideaalistaan, mutta tarkkaan ottaen luennoissa ei puhuta tästä, vaan absoluuttisen tiedon mahdollisuudesta. Hän nimittäin opetti opiskelijoilleen, ettei ihmisellä voi olla oikeaa, täydellistä tietoa Jumalasta. Jumalaa kokoisuudessaan, jumaluuden täyteyttä, ei ihminen voi ymmärtää (förnimma), mutta Laurellin mukaan
tämän ei pitänyt pelottaa ihmistä ja estää häntä yrittämästä ymmärtää Jumalaa niillä
ymmärryksen keinoilla, joita hänellä on käytettävissään. Ihmisen tietokyky ei ole
absoluuttinen, vaan suhteellinen. Tämä on ajan yliopistopietismin synnyn tilanteessa tulkittavissa yhtä paljon hegeliläistyyppisen absoluuttisen tiedon mahdollisuuden kieltämiseksi, kuin yliopistopietismin edustaman uskontiedon kritiikiksi.
Ihmisen tietokyky ymmärtää jumaluuden vain epätäydellisesti ymmärtäen samalla,
että jokaiseen tiedontapaan, sisäsyntyiseen, luonnolliseen ja ilmoitettuun, sisältyy
tarve (behofvet) ymmärtää jumaluutta yhä täydellisemmin. Ihmisen tieto Jumalasta
on symbolista kuin sakramenteissa. Kyse ei ole ainoastaan ulkoisesta merkistä,
vaan itse asia, tässä tapauksessa siis tieto Jumalasta, on välitetty merkissä, symbolissa, selitti Laurell opiskelijoilleen. Näkemys sakramenteista on puolestaan sama
kuin Hegelillä.400
Kiinnostavaa on, että uskonnollisen supranaturalismin näkökulmasta Laurellin
näkemykset olivat kahdella tavalla virheellisiä. Uskonnon kysymyksissä Laurellin
kuvaama ihmisjärki oli sekä vahva että heikko, mutta päinvastaisissa asioissa kuin
aito supranaturalisti, yliluonnollisuuden teologian kannattaja, asian ymmärtää.
Laurellin rationalismissa oli inhimilliselle tietokyvylle annettu keskeinen merkitys
ylipäätään kaiken uskontoa koskevan tiedon etsimisessä ja määrittelyssä. Hänen
aikalaisvastustajiensa, joille uskonto oli uskon omaksumisen asia, oli mahdotonta
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hyväksyä tätä järjen roolin korostamista. Samanaikaisesti inhimillisen järjen luovuttamattoman aseman korostuksessaan Laurell kuitenkin esitti, että täydellistä tietoa Jumalasta ei ihmisellä voi olla. Tämäkin näkemys on uskonnollisen supranaturalistin näkökulmasta loukkaavaa, koska hänelle usko, kun se on hänen määrittelemällään tavalla ”oikeaa”, oli täydellinen tieto Jumalasta. Laurell ajatteli, että kyse
oli täydellisestä ”tuntemuksesta”, ei intellektuaalisesta tiedosta. Kuten hän esitti
kevään 1841 luennoissaan, jokaisella ihmisellä oli mahdollisuudet täydelliseen jumalatuntemukseen, sillä tämä oli hänen mielestään ihmisen sisäsyntyinen taipumus.401
Laurell luennoi, että ihmisen tieto Jumalasta on luonteeltaan myös analogista.
Ihmisillä voi olla tietoa vain siitä mikä maailmassa on heidän tavoitettavissaan. Siten tieto Jumalastakin on analogista; korkein olento on jotain samanlaista kuin mitä
ihminen rajallisena olentona käsittää maailmastaan. Ihmisten käsitykset Jumalan
olemuksesta ovat samassa suhteessa ihmisen ajatteluun kuin ajatus Jumalan olemuksesta on rajalliseen, inhimilliseen tapaan olla olemassa. Tästä syystä ihmisen
tieto Jumalasta on aina antropomorfista, koska ihmisellä ei ole muuta tapaa tietää
mitään muutoin kuin ihmisenä, rajallisena olentona. Ihminen tietää, mutta ihmisenä
vain antropomorfisesti; “när Gud skapade människan theomorfoserade han henne,
när människan tänker Gud så antropomofoserar hon honom.”402
Ihmisen tapaa kuvata Jumalaa kuvaa kolme tapaa esitellä jumaluuden predikaatteja: via negationis, via eminentiae ja via causalitatis. Ekskurssina aiheeseen
Laurell esitteli ylioppilaille tässäkin yhteydessä joukon jumalatodistuksia. Argumentum historicum vetoaa kaikkien kansojen uskoon korkeimman olennon olemassaoloon, kosmologinen argumentti olettaa tapahtumien ketjulla olevan alun ja teleologinen argumentti on kaksiosainen. Toisaalta Laurell mainitsi, että ihmisen elämässään noudattamasta rationaliteetista päätellään, että kaikkea ohjaa korkein järki.
Toisaalta mikään olento ei toimi itsensä vuoksi, vaan pyrkii Laurellin sanoin toteuttamaan joko sisäistä tai ulkoista päämäärää, ja kaikella siis ikään kuin on päämäärä.
Neljäntenä hän mainitsi Anselm Canteburylaisen ontologisen jumalatodistuksen ja viidentenä Kantin moraaliseksi kutsumansa jumalatodistuksen, jonka Laurell
kuvasi seuraavasti. Ihmisen järki laatii absoluuttisen moraalilain, jolle sama järki
edellyttää täydellistä kuuliaisuutta. Toisaalta ihmisellä on yhtä voimakas kaipuu
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rauhaan ja onneen. Nämä kaksi ovat mitä suurimmassa ristiriidassa, sillä usein se,
mikä on ihmisen mielestä onnellistuttavinta, ei ole oikein ja moraalisesti parasta.
Täten ihminen olettaa olennon, jossa tätä ristiriitaa ei ole. Viimeinen hänen esittelemänsä jumalatodistus oli fysiko-teologiseksi kutsuma todistus. Sisäisistä kokemuksistaan ja maailmanhistorian vaiheista ihminen näkee päämäärän, johon ihmissuku tähtää.
Kuten Laurell jo aiemmissa luennoissaan oli todennut, mikään näistä ei ollut
varsinaisesti todistus. Todistus tarkoitti, että jostain kumoamattomasta syystä tai
lähtökohdasta johdetaan uusi, aiemmin tuntematon lause. Esittämiensä jumalatodistusten heikkoutena hän piti siis sitä, että argumentit olettivat sen minkä todistivatkin, Jumalan olemassaolon. Tässä oli hänen mielestään kuitenkin myös niiden
arvo ja merkitys. Todellinen jumalatodistus on se, että korkein olento on kaiken
perusta, jota ei voida millään todistaa. Tämä on tapa, jolla uskova yhdistää tietoisuutensa maailmasta tietoisuuteen Jumalastaan ja joka “antaa hitusen henkistä valoa epäuskon pimeään”. Ihmisellä voi olla ja on tietoa, mutta mitään todistusta tälle
tiedolle ei voida antaa. Laurellin väitöskirjaa mukaillen tämä ”tieto” on vain subjektiivista. Esittelemiään jumalatodistuksia tuli Laurellin mukaan tarkastella erilaisina tapoina yhdistää ihmisen tietoisuus maailmasta ja jumaluudesta.403 Jumalatodistusten esittelyssään ja niiden arvostamisessa ei todistuksina, vaan ihmisten uskonnollisen tietoisuuden historiallisina ilmentyminä Laurell näyttää seuranneen
Hegeliä.404
Toisen Laurellin dogmatiikan opetusta kuvaavan luentomateriaalin mukaan
hän opetti tulevalle papistolle, että teologia on oppinut tiede uskonoppien järjestelmästä. Siihen kuului “teoreettinen teologia”, se mitä kristityn pitäisi uskoa, sekä
“käytännöllinen teologia” eli oppinut kehittely siitä miten kristityn pitäisi toimia.
Jälkimmäisellä Laurell ilmeisesti viittasi teologisen moraalin oppialaan, kun taas
se mitä hän kutsui “teologiseksi käytännöksi” oli ilmeisesti kristillisen kutsumuksen mukaista toimintaa. Laurellin määrittelyn mukaan teologiaan kuului uskonnonfilosofia, tiede, joka hänen kuvauksensa mukaan tarkasteli eri uskontojen sisältöjä
rationaalisesti. Tämä pieni maininta kuvaa Laurellin edelläkävijäroolia suomalaisen yliopistoteologian tieteellistymisen alkuvaiheissa. Uskonnonfilosofia, joka nykyään on oma teologinen oppialansa, ei tuolloin kuulunut teologisen tiedekunnan
oppiaineisiin eikä ollut osa minkään opetusviran määrittelyä. Toisin kuin hänen
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edeltäjänsä ja eräät myöhemmät seuraajansa dogmatiikan professorin virassa Laurell tulkitsi uskonnon filosofisen tarkastelun yhdeksi teologian osa-alueeksi. Dogmatiikkaa puolestaan oli, tarkastelunäkökulmasta riippuen, erilaista, luennossa todetaan. Sitä voitiin esittää ja lähestyä eri tavoin: komparatiivisesti eli uskonoppeja
vertaillen, raamatullisesti (vain se on dogmatiikkaa mikä löytyy Raamatusta), kirkollisesti (jonkin kirkkokunnan opinkäsityksiä tarkastellen) tai kriittisesti uskonoppeja tutkien.405
3.4.5 Laurellin huomautuksia kosmologiasta
Luentosarjojen temaattisista otsikoista huolimatta Laurell käsitteli samoja tai samantyyppisiä aiheita useampien luentosarjojensa yhteydessä. Yksi tällainen aihe
tai aihepiiri oli ”kosmologia”, jota käsitteleviä katkelmallisia huomautuksia olen
halunnut esitellä myös siksi, jottei kuva Laurellista muodostuisi liian uudenaikaiseksi. Laurellin tekemät kosmologian määrittelyt ja kuvaukset auttavat sekä ymmärtämään hänen ”ideaoppiaan” että korostavat mentaliteettien tarkastelun merkitystä. Eri aikoina ihmisten tietoisuuden kokonaisuus on ollut erilainen jo siitä
syystä, että eri aikoina olevainen – erityisesti ennen modernin luonnontieteen sekä
luonnontieteeseen perustuvan kouluopetuksen syntyä – on ymmärretty eri tavoin.
Rationalisti Laurell kannatti ideaoppia ainakin ennen julkista irtaantumistaan hegeliläisyydestä. Säilyneet luentomuistiinpanot kuvaavat 1830–1840-lukujen aikaa,
aikaa ennen kuin Laurell kääntyi korostamaan empiirisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen merkitystä
Kevään 1837 luennoista löytyy määritelmä, että kosmologia, oppi olevaisesta,
jakaantui kolmeen tieteelliseen tarkastelutapaan: fysiologiaan, antropologiaan ja
pneumatologiaan. Yllättävältä tuntuvan ”kosmologisen” jaottelun perustana oli
Laurellin ajatus tarkastella olevaista sen sisältämien olentojen näkökulmasta. Oppiin olevaisesta kuului ”kaikki”, myös ”henkiset” olennot. Olentoja oli Laurellille
kolmea tyyppiä: luonnollisia, persoonallisia ja henkisiä. Luonnonolennot ovat ilman itsetietoisuutta, persoonallisilla olennoilla eli ihmisillä oli itsetietoisuus ja henkisillä olennoilla (enkeleillä) tietoisuus oli näkemistä.406
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Syksyllä 1839 Laurell totesi, että ”aikakausi”, johon hän mitä ilmeisimmin luki
itsensä kuuluvaksi, pyrkii yhdistämään teologian ja filosofian, mikä viitanne välitysteologiaan. Pyrkimys filosofian ja teologian yhdistämiseen johtui hänen mukaansa siitä, että ihminen ei voinut kestää tunne-elämänsä ja ajattelumaailmansa
välistä disharmoniaa. Uskonto yleisesti ymmärrettynä käsitteli ihmisen suhdetta
Jumalaan. Täten luennoitsijan mielestä oli keskeisen tärkeää ymmärtää mikä tai
mitä oli ´ihminen´ ja tätä tarkasteli Laurellin antropologia. Uskonnollisen käsityksen mukaan ihmiselämä on vieraantunut omasta, oikeaksi ymmärretystä merkityksestään, mikä vieraantumisen tematiikan käsittely on luultavimmin peräisin Hegeliltä. Laurell huomauttaa, ettei tätä vieraantumista voi ajatella ilman, että näin ajattelevalla henkilöllä olisi jonkinlainen käsitys ihmisen normaalitilasta. Siten antropologian kolmiosaisen tarkastelun lähtökohtana tämä normaalitilaksi ymmärretty
käsitys ihmisestä (normalriktningen), jota hän kutsuu myös ihmisen ideaksi ja ihmisen normaali-ideaksi. Toinen tarkastelun osa-alue on poikkeama (aberration) ihmisen ideaalitilasta. Antropologian kolmas osa käsittelee teemaa miten normaalitilaksi ymmärretty tilanne saavutetaan uudelleen. ”Kosmologian” osalta Laurellin
ihmiskäsitys näyttää rakentuneen siis luomisen, syntiinlankeemuksen ja sovituksen
kristilliselle perustalle.407 Lähestymistapa on hyvin erilainen kuin edellä naissivistyksen yhteydessä esitelty ”ihmisen” tarkastelu vuonna 1847.
Laurell esitti, että antropologian tarkastelussa oli käytetty kahta metodia: empiiristä ja loogista. Empiiristä menetelmää hän kuvasi niin, että siinä kerättiin tosiasioita ja tietoa sellaisina kuin ne tarkastelijalle näyttäytyivät ilman, että näitä tietoja järjestettäisiin tai selitettäisiin jonkin yhden periaatteen mukaan. Logiikalla
hän tarkoitti tässä yhteydessä tietyistä lähtökohdista etenevää päättelyä vastakohtana havainnoista kerätylle tiedolle. Laurellin ajattelun uskonnollista perusluonnetta kuvastaa hyvin hänen mainitsemansa antropologian loogisen tarkastelun lähtökohta: logos. Kumpikaan antropologian metodi ei voinut Laurellin mukaan olla
puhtaasti joko empiirinen tai looginen. Empiirisessä metodin käytössä ja eri luokitteluissa oli joka tapauksessa käytettävä logiikkaa ja loogisessa otettava huomioon
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empiirisen maailman tosiasiat.408 Täten Laurell esittelikin geneettisen eli kehittyvän (utveckande) metodin, joka tarkastelussaan yhdisti antropologian sekä empiirisen että loogisen tarkastelun.409
Syksyn 1842 aloitusluento käsitteli niin ikään kosmologiaa. Tarkastelun lähtökohtana oli Uuden testamentin Johanneksen evankeliumiinkin rekisteröity logosoppi, mikä jo kertoo minkä tyyppisestä kosmologian hahmottamisesta oli kyse.
Maailman oli synnyttänyt logos, joka “alussa” oli Jumalan luona. Sama näkemys
oli ollut myös kevään 1838 luentojen kosmologian lähtökohtana. Luominen oli tapahtunut kolminaisuuden toisen persoonan kautta. Luomisen syyksi Laurell esitti
Jumalan rakkauden, joka oli kaiken uskonnon sekä alku että loppu, ja armon. Luomisen oli oletettava tapahtuneen tyhjästä; jollei näin ajateltaisi, päädyttäisiin väistämättä dualismiin, joka kristinuskon kokonaisuuden kannalta ei ollut hyväksyttävissä, luentokonseptissa todetaan. Maailma oli Jumalan ilmoitus, jumalallisen
kaikkivaltiuden, rakkauden ja viisauden ilmoitus.410 Maailma oli luotu Jumalan
kuvaksi niin, että se oli täydellinen. Tässä yhteydessä Laurell viittasi Leibnitzin
paras–mahdollisista–maailmoista -ajatukseen. Maailma ei ole Jumalan itseilmoitus,
vaan se ilmentää ajallisessa maailmassa sitä täydellisyyttä, joka Jumalalla on ajattomuudessa, ajan ulkopuolella.411
Tässä yhteydessä on kuitenkin korostettava, että eräissä näkemyksissään Laurell oli erittäin paljon aikaansa edellä. 1840-luvun alussa, parikymmentä vuotta ennen darwinismin rantautumista Suomeen, dogmatiikan professori opetti tulevalle
luterilaisen kirkon papistolle Helsingin yliopistossa, ettei Raamattu ollut luonnontieteellinen auktoriteetti. Se ei ollut maailmaselitystä, oppia maailmasta “tavallisessa merkityksessä”, vaan kertoi vain Jumalan suhteesta maailmaan.412
Tämä merkitsi sitä, ettei Raamatusta voinut löytää luonnontieteellisen tutkimuksen tuloksia. Tämä oli luennoitsijan mukaan luonnollista. Kirja oli tarkoitettu
ohjeeksi kaikille ihmisille ja kaikille aikakausille. Olisi siten erikoista, Laurell lisäsi, jos Raamattu sitoutuisi johonkin niin muuttuvaiseen kuin ihmisten tekemän
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luonnontieteellisen tutkimuksen tuloksiin. Se pitäytyi vain siihen mikä hänen mielestään oli selvää jokaiselle ja mihin Laurell itse sitoutui: Jumala oli luonut maailman. Kristillisen luomisen ajatukseen sisältyi kuitenkin Laurellin mielestä ratkaisemattomia loogisia ongelmia, ja siten luominen uskonnollisessa mielessä oli hyväksyttävä mysteerin tavoin. Jumala oli luonut maailman rakkautensa työkaluksi.413
Näkemys, ettei Raamattu ollut luonnontieteellinen auktoriteetti, antaa viitteitä
Laurellin yleisestä raamattukäsityksestä ja hänen tavastaan tulkita Raamattua ei
kirjaimellisesti, vaan, jälleen Herderin tavoin414, sen keskeiseksi tulkitun sanoman
kautta. Tässä mielessä hän ei professorina toimiessaan näyttänyt edustavan sitä tarkemmin määrittelemätöntä ”oikeaoppisuutta” – mikäli se ymmärretään kirjaimelliseksi uskoksi Raamatun kertomuksiin – mihin hänen on arveltu professorinimityksensä jälkeen sitoutuneen. Luomisusko ajatusoperaatioiden ja tulkintojen kyseenalaistamattomana lähtökohtana oli kuitenkin sama kuin hänen 1830-luvun kirjoitelmissaan.
Uskonnon opetuksessa oli Laurellin mukaan luontoa ja maailman syntyä koskevissa kysymyksissä pysyteltävä vain yleisissä käsitteissä. Uskonnon opettajalle
itselleen tämä ei kuitenkaan riitä, opetti Laurell. ”Hän ei voi tieteellisessä mielessä
asettua yhtä matalalle tasolle kuin kuulijansa.” Lähteessä ei kuitenkaan mainita miten tulevan papiston olisi Laurellin mielestä pitänyt perehtyä luonnontieteellisiin
tai maailman syntyä koskeviin kysymyksiin. Hurskaaseen uskoon kuitenkin liittyi
hänen mukaansa jokin käsitys maailman suhteesta jumaluuteen. Näin oli myös
Raamatussa. Laurell näki analogian ensimmäisen Mooseksen kirjan luomiskertomuksissa ja kristillisessä logoksen käsitteessä: Jumala luo loppumattomasta rikkaudestaan ja rakkaudestaan maailman, joka on Jumalan ilmoitusta itsestään. Tämän luennon perusteella on ymmärrettävää miksi luomisajatus näyttää olleen niin
keskeinen Laurellin omassa ajattelussa. Hänen tulkintansa mukaan kaikki kristilliset järjestelmät alkaen varhaisimmista kirkon opettajista oli rakennettu luomisen
käsitteen perustalle, samoin kuin jaottelu kuolevaisiin ja kuolemattomiin olentoihin,
aistimelliseen ja järjelliseen, ihmisille näkyvään ja näkymättömään. Laurellin näkökulmasta hänen oma, luomisajatukseen perustuva ajattelunsa oli siten osa tätä
historiallista jatkumoa.
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Luonto oli elävä ja oli sen vuoksi jatkuvassa liikkeessä tai kasvussa. Liike tai
kasvu tapahtui ajassa ja tilassa tai yhdessä ajan ja tilan kanssa. Ihmisillä oli käsitys
ajasta samoin kuin tilasta vain liikkeen kautta. Asioiden liike ajassa ja tilassa sai
aikaan luonnonilmiöt, mutta luonnonilmiöt eivät olleet asia itse. Oli siis ero asian
ilmiössä ja sen perustana olevassa asian olemuksessa. Tähän perustui Laurellin fenomenologia, näkyväisen ja näkymättömän ero: ilmiöt olivat ihmisille näkyviä asioiden muotoja. Sama päti Laurellin mukaan aistittuihin (sinliga) ja järjellä ymmärrettäviin intelligiibeleihin (intelligibla) asioihin. Eri asioiden aistein havaitut muutokset olivat erilaisia. Laurell kutsui ideaksi, myöskin käsitteeksi, ihmisen olioista
tai asioista muodostanutta näkemystä. Asian idea tai käsite oli se, joka sitoi aistein
havaittavat muutokset muutosten perustana olevaan olemukseen.415
Raamatullisessa kielessä puhutaan taivaasta ja maasta, huomautti Laurell sitoen kosmologiansa perinteiseen uskonnolliseen kielenkäyttöön. Laurellin tulkinnan mukaan taivas tarkoitti intelligiibeliä, järjen ymmärrettävissä olevaa järjen
maailmaa. Kahden eri maailman, maallisen ja intelligiibelin, olemassaolo edellytti
kahta erityyppistä aikaa: fenomenaalista aikaa eli ajallisuutta (timlighet) ja ideaalista aikaa, joka oli erikoinen ajan muoto: ikuisuus (evighet). Asian idea oli ikuinen
ja muuttumaton ja sijaitsi intelligiibelissä, ikuisessa maailmassa. Oli tapana sanoa,
että maailman vaiheet seuraavat Jumalan ikuista säätämystä, huomautti Laurell.
Ikuinen ei tässä yhteydessä kuitenkaan tarkoittanut kaikkien aikojen summaa, vaan
ikuinen aika oli ikään kuin sisäinen aika, jolle ajallisuus (den fenomenella tiden)
perustui. Sama päti hänen mukaansa tilaan ja tilattomuuteen. Ero ajallisuuden ja
ikuisuuden, tilan ja tilattomuuden oli Laurellin mukaan välttämätön, mutta sitä ei
voinut ilmaista yhdellä sanalla. Ehkä sitä ei kovin helposti voinut käsitellä useammallakaan sanalla. Hän ei tätä yhtä huomautustaan laajemmin käsitellyt miten hän
ymmärsi mainitsemansa välttämättömyyden tai sitten luennon kuuntelija ei ole sitä
muistiinpanoihinsa kirjoittanut tai ymmärtänyt. Luentojen perusteella vaikuttaa
kuitenkin siltä, että Laurell olisi luennoinut ajan ja ikuisuuden käsitteistä, joita Hegel käsitteli Hengen fenomenologiassaan.416
Myöhemmästä luennosta käy selkeästi ilmi, että “idea” ei Laurellin määrittelemänä ollut ainoastaan inhimillinen ihmisjärjen käsite. Hänen mukaansa idea nimittäin oli ajassa ja tilassa tapahtuvan muutoksen ikuinen alkukuva; idea oli maailmassa oleva Jumalan ajatus. Laurell jatkoi luentoaan määrittelemällä mitä ovat
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ajallinen ja hengellinen. Ajallinen jaetaan elävään ja kuolleeseen. Elävän Laurell
kolmiosaisesti. Elämä – ja samalla alimman tason elämä – oli liikettä, osien muutosta kuitenkin niin että eliön tai olion kokonaisuus säilyi. Elämän ilmenemismuotoja olivat mekaaninen liike, kemiallinen ja orgaaninen vaihtelu. Korkeampi elämän muoto oli ymmärrys (förnimmelse); muutoksen eli siis elämän ymmärtäminen
toisissa olennoissa kuten myös itsessään. Kolmas, edellistä korkeampi elämänmuoto oli itsetietoisuus, joka ymmärsi ymmärtävänsä. Laurell huomautti, ettei
tämä ollut vain tieteellinen näkemys, vaan ihmiselle vaistonvarainen tapa hahmottaa elämää. Vaistonvaraisen ajattelutavan esimerkkinä hän viittasi lapsiin ja kouluttamattomiin ihmisiin; he tyypillisesti pitivät mitä tahansa mekaanistakin liikettä
merkkinä elollisuudesta.417
Ajallinen ja hengellinen olivat Laurellin mukaan kosmoksessa sisäkkäisiä ja
samanaikaisia siten, että ymmärrys ei ole mitään ruumiillista tai ajallista, vaan
muodostaa ja mahdollistaa siirtymisen (öfvergången) henkiseen maailmaan. Henkiset oliot olivat itsetietoisia ideoita – luonnossa olevan ajatuksen ymmärtämistä.
Järkiolento oli, kuten Hegel oli asian määritellyt, itse itsensä ymmärtävä Jumalan
ajatus. Henkisten asioiden perusluonne oli itsetietoisuus. Laurell opetti tulevia pappeja, että ihminen oli aikojen vaihtelussa elävä itsetietoinen olento kun taas henget
ja enkelit olivat itsetietoisia olentoja ilman ajallisuutta.418
3.5

Teologianharjoitus muuttuu Laurellin kuoleman jälkeen

3.5.1 Eräitä huomioita Laurellin luennoista
Laurellin luennoista on siis säilynyt tutkijoiden käyttöön laaja lähdemateriaali
ajalta ennen Laurellin julkista irtaantumista hegeliläisyydestä. Olen käsitellyt vain
muutamaa hänen opetuksessaan esiintuomaa teemaa, jotka kuitenkin esimerkinomaisesti kertovat mitä Laurellin uskonnolliseen luomisuskoon perustuva tai ehkä
paremminkin sen kanssa rinnakkainen rationalismi oli ja mitä dogmatiikan alalla

417
JyMA, Universitas, Teologia ja uskonto, SGE, Prof. Laurells föreläsningar i Dogmatiken höst-terminen 1842, luento 13.10.1842. Luentosarja sisältää myös kuolemaa käsitteleviä Laurellin näkemyksiä.
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1830- ja 1840-luvuilla opetettiin luterilaisen kirkon tulevalle papistolle. 1800-luvun suomalaisen yliopistotoiminnan tieteellistymiseen kuului erikoistuminen, vähittäinen kehityskulu, jossa kuka tahansa tohtori ei kelvannut mihin tahansa professuuriin ilman perehtymistä siihen alaan, jolle hän pyrki. Tässä mielessä Laurell
oli ikään kuin uuden ja vanhan tieteenharjoituksen välissä. Hän edusti teologian
uudentyyppistä, uskonlauseista irrottautuvaa tarkastelua, mutta kuten hänen aikalaiskriitikkonsa totesivat, hän ei ollut perehtynyt hakemaansa alaan dogmatiikkaan.
Toisaalta näkyvissä ei ollut ketään suomalaista teologiakaan, joka olisi ollut perehtynyt dogmatiikkaan ja voinut dogmatiikan professorina edustaa oppialansa tieteellistyvää, rationaalista tutkimus- ja tarkastelutapaa.
Keisarillisen Aleksanterin yliopiston teologinen oppihistoria ei ole ollut ylen
kiinnostunut luentosisällöistä tai professorien antaman opetuksen rekonstruoimisesta. Teologian historia on paljolti ollut professoreiden ja heidän julkaisemiensa
teosten kuvailua. Luento-opetuksen tarkastelun laiminlyömisellä on ollut useita
seuraamuksia. Arviot kirjoja julkaisemattomista tieteenharjoittajista ovat vaatimattomia, jos heidän tasoaan tai vaikutusta omaan aikaansa arvioidaan vain julkaisujen
perusteella. Myös kuva tarkasteltavasta aikakaudesta, sen aatteista ja ideoista, jää
ilman opetuksen tarkastelua vajavaiseksi, kun tiedämme, että opetuksessa saatettiin
käsitellä aiheita ja teemoja, joista ei voinut julkisesti kirjoittaa.
Sen, että kirjoja ei ole julkaistu, on katsottu kertovan tieteellisen kompetenssin
puutteesta aikana, jolloin tutkimusten julkaisemisella ei Suomessa eikä erityisesti
teologian alalla kuitenkaan ollut nykyisenkaltaista roolia ja merkitystä. Jos luentoopetukseen ja siitä kertoviin primäärilähteisiin ei tässä tilanteessa kiinnitetä huomiota, ei oppiaineen sisällöstä tiedetä oikeastaan mitään. Ajalta, jolloin tutkintovaatimuksia ei julkaistu, luennot ovat yksi keinot tutkia mitä kansainvälisiä tutkijoita ja teoksia professorit tekivät tunnetuiksi opiskelijoilleen sekä tarkastella miten
ja milloin tieteelliset uutuudet ja oppisuunnat tavoittivat sekä oppiainettaan luennoivan professorin että suomalaisen opiskelijanuorison. Autonomian ajan yliopiston merkitystä kansallisen identiteetin luojana ja muokkaajana ei voi kyllin korostaa. Yliopisto koulutti maan tieteellisesti sivistyneen virkamiehistön. Luentojen tarkastelu luo kuvaa siitä mentaalisesta maailmasta, jota kukin oppiaine ja professorisukupolvi välitti tuleville virkamiehille.
Lyhykäinenkin katsaus papistoa kouluttaneen Laurellin yliopisto-opetuksesta
kertoviin lähteisiin kertoo, että hän oli professori, joka piti supranaturalistisia uskonnollisia tulkintoja tieteellisesti kestämättöminä ja uskonnollisesti virheellisinä.
Hänen ajattelunsa perustana olivat kristillinen luomisusko ja synteresis-oppi, ihmi187

sessä luomisen perusteella jäännös, joka Laurellille oli pääosin episteeminen, tietokykyyn liittyvä entiteetti. Tältä perustalta hän yritti, löytää välittävää kantaa supranaturalismin ja rationalismin, uskonnon ja filosofian välille.
Laurellille, jonka koulutuksellinen tausta oli teoreettinen filosofia, keskeisiä
olivat tietoon ja tietokykyyn liittyvät kysymykset. Hän luennoi ylioppilaille uskon
ja tiedon erilaisuutta, kristinuskon ainutlaatuisuutta, järjen käyttöä uskonnollisten
kysymysten tarkastelussa ja suvaitsevaisuutta erilaisia uskonnollisia mielipiteitä
kohtaan. Hänen mielestään uskonnollisia ihmeitä ei ollut olemassa. Tässä mielessä
hän näyttää olleen jyrkempi kuin Hegel.419 Laurellin mielestä Raamattu ei ollut
luonnontieteellinen auktoriteetti, mikä näyttäisi seurailevan Herderin tulkintoja.
Luonnontieteelliseen tutkimukseen hän suhtautui myönteisesti ja arvostaen. Kristinuskon opillisen muotoilut olivat hänelle historiallisen kehityksen tulosta, ei uskonnollisen uskon ydin, ihmisten pyrkiessä aiempaa paremmin ymmärtämään uskon sisältöä. Luterilaisuudessa tämä ymmärtämiseen ja uudelleentulkintaan pyrkivä kehitys oli pysähtynyt luterilaiseen puhdasoppisuuteen.
Dogmatiikan professori ei ollut perinteisessä mielessä dogmaattinen. Kolminaisuusoppi oli Laurellille Hegelin tavoin kristinuskon opillisen kehityksen tulos,
ei lukkoonlyöty eikä osa alkuperäistä uskonnollisuutta. Laurellin luentonäkemysten tärkein sisällöllinen muutos suhteessa virkaväitöskirjaan on, että ajatus absoluuttisesta tiedosta muuttuu epätäydelliseksi tiedoksi; täydellinen tieto Jumalasta
oli ihmiselle mahdotonta. Kuten Hegelille, perinteiset jumalatodistukset olivat hänelle uskon, ei tiedon ilmauksia. Jumalan ominaisuuksien opillista määrittelyä Laurell piti ihmiselle mahdottomana tehtävä, johtuen siitä, että ihminen epätäydellisenä
olentona ei kykene määrittelemään Häntä, joka on täydellinen. Raamatussa keskeistä hänen mukaansa oli sen yleispätevä sanoma, ei Raamatun kirjoitusaikakausien näkemykset. Laurellin kosmologiaa ja antropologiaa käsitelleet luennot puolestaan tuovat selkeästi esille millaista oli Laurellin tapa käsitellä ja opettaa olevaista aikana ennen luonnontieteiden nousua.
Laurellin ajattelussa uskonnollinen usko sekularisoitui ja luonnollistui läpeensä inhimilliseksi kokemukseksi. Uskon synty ei edellyttänyt jumalallista interventiota, vaan uskonnollisen tunteen synnytti uskoon sisäsyntyisesti taipuvassa ihmisessä Jumalan luoma maailma, jonka luomisen tulos ihminen tietoisuuksineen
oli. Uskonnollisissa kysymyksissä Laurel piti harkintaa, järjen käyttöä välttämättömänä, jottei uskonnollinen tunne erehtyisi. Teologinen dogmatiikka eri lähestymis-
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tapoineen puolestaan oli Laurellille inhimillisen järjen käyttöön perustuva tutkimusala, ei lähtökohdallisesti uskonnollisia auktoriteetteja tai oppilauselmia toistava tai julistava yliopistollinen oppiaine. Luennoissa toistui kaksi Laurellin varhaisvuosien keskeistä teemaa: kristillinen luomiskäsitys ja inhimilliseen tietokykyyn liittyvät kysymykset.
Yksi 1800-lukua käsitelleen Oikean teologian myytin piirteitä on ollut teologisesti eri linjoilla olleiden tieteenharjoittajien moraalin, motiivien ja uskonnollisen
vakaumuksen kyseenalaistaminen. Kuten aiemmin on jo mainittu, myöhempi dogmatiikan professori Antti J. Pietilä toi, kuten mainittua, 1900-luvun alussa esille
Laurellin opportunismin. “- - Laurellin kääntyminen hegeliläisyydestä historiallispositiiviseen teologiaan sattui yhteen hänen pyrkimyksensä kanssa päästä dogmatiikan professoriksi, mikä näyttää kieltämättä omituiselta eikä jäänyt aikalaisiltakaan huomaamatta”.420 Edellä tehty luentomateriaalin lyhykäinenkin tarkastelu todistaa, että kuviteltua kääntymystä supranaturalismiin ei ainakaan Pietilän kuvaamana aikana tapahtunut.
3.5.2 Supranaturalistinen käänne
Laurellin kuoltua vuonna 1852 suomalainen dogmatiikanharjoitus muuttui aiempaa supranaturalistisempaan suuntaan. On kuitenkin huomattava, että supranaturalistinen käänne alkoi jo Laurellin eläessä, 1840-luvun lopulla, kun hän hegeliläisyydestä irtaantuessaan edellytti, että ”filosofian” piti olla yhteensopivaa ”kristinuskon” kanssa. Laurellin käänne oli sikäli erikoinen, että siinä traditionaalisen uskonnollisuuden korostaminen liittyi empiirisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen
arvon ja merkityksen korostamiseen. Muutosta Laurellin kuoleman jälkeen kuvaa
hänen seuraajansa Axel Fredrik Granfeltin virkaanastujaisesitelmän virallisen
kutsu vuodelta 1854. Kutsukirjoituksen laatija oli liberaaliksikin kuvattu Frans
Ludvig Schauman, tuolloinen käytännöllisen teologian professori ja myöhempi
Porvoon piispa. Hän esitti, ettei teologia saanut muodostua raamattu-uskon ja spekulatiivisen idealismin sekoitukseksi. Teologia ei voi luoda itse omaa sisältöään,
sillä se sisältö on jo annettuna olemassa kristinuskossa. Schauman oli esittänyt jo
1837 julkaistussa väitöskirjassaan, että omatunto, ihmisen myötäsyntyinen tieto Jumalasta, oli uskon perusta ja usko puolestaan oli teologian perusta.421
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Näin jo 1850-luvulla palattiin Laurellin 1830-luvun kriitikoiden, mutta myös
osin Laurellin 1840-luvun lopulla esittämiin asetelmiin; yliopistoteologiassa pitäisi
olla kyse annetun omaksumisesta eikä tämä tieteelliseksi toiminnaksi ajateltu oppiala saanut itse luoda omaa sisältöään.
1840-luvun lopullakin Laurell näki yliopistoteologian tehtävän toisin; oli perusta, Jeesus, mutta sille rakennettaessa oli tunnettava aikakauden sivistystä, kulttuurihistoriaa ja filosofiaa edellä mainittujen empiiristen tutkimusalojen lisäksi.422
Hänen nuorena professorina esittämänsä näkemyksen mukaansa ainoa oikea tiede
oli matematiikka. Laurellin seuraajan A. F. Granfeltin tietoteoriassa tieteiden kuningatar oli teologia. Sekä Laurell että hänen seuraajansa ajattelivat, että ihmisessä
on jäljellä jotain luomisen alkuperäisestä, turmeltumattomasta tilasta. Laurellilla se
oli järjen kyky, usko Jumalaan ja sielun kuolemattomuuteen. Kyse on Hegelin ja
synteresis-opin, joka historiallisesti on peräisin keskiajan mystiikasta, yhdistelmässä.423 Granfeltin ajattelussa synteresis oli puolestaan omatunto, jolla oletettiin
olevan tietokykyyn liittyviä ominaisuuksia. Omatunto tiedollisena ja eettisenä tietokykynä löytyy myös Lars Stenbäckin kasvatusopin professuuria varten laatimasta
virkaväitöskirjasta Om pedagogien och dess närvarande utvecking (1855). Siirtymä Laurellin korostamasta järjestä ja tietokyvystä Granfeltin korostamaan
omaantuntoon oli suomalaisen dogmatiikan historian kannalta kauaskantoisia seurauksia, jotka liittyvät usko–järki-vastakkainasetteluun.424
Omatunto on luonteeltaan subjektiivinen. Omaatuntoa korostamalla ajateltiin,
että on olemassa jokin muu uskonnollisen tietämisen tapa ja väline kuin järjeksi
kutsuttu inhimillinen tietoisuus. Omatunnon tieto ei ollut sitä mitä Hegel kuvasi tai
mitä empiirinen tutkimus tuotti, vaan omantunnon tieto oli annettua.425 1800-luvun rationalismin ja supranaturalismin vastakkainasettelu ei ole vain suomalaisen
teologianhistorian erikoisuus. Saksassa tätä keskustelua käytiin vain aikaisemmin.
Vastakohtana pyrkimyksille uskon ja järjen synteesiin oli erillinen uskonfilosofia,
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Nichtphilosophie, jota edustivat muun muassa Georg Hammann, F. H. Jacobi ja C.
A. Eschenmayer. Granfeltin tulo dogmatiikan professoriksi merkitsi suomalaisen
teologian ja dogmatiikan historiassa siirtymistä Laurellin rationalismi-vaikutteisesta teologianharjoituksesta jälleen takaisin supranaturalismiin. Tämä näkyy selkeästi esimerkiksi suhtautumisessa jumalatodistuksiin.426 Laurellin edustama teologian uudenaikaistuminen ja tieteellistyminen päättyi toistaiseksi, kun teologian
ajateltiin olevan muista tieteenharjoituksen aloista poikkeava, omalakinen ja ylivertainen alueensa. Inhimillisen tietokyvyn rajoitukset hävisivät, jopa siihen määrään, että Granfelt piti teologiaa kaiken tieteenharjoituksen oikeellisuuden mittapuuna.427 Granfeltin teologia oli tiedon varmuuden teologiaa, kun lopulta Laurellille kaikki inhimillinen tieto, ehkä matematiikkaa lukuun ottamatta, oli epävarmaa.
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Granfelt näyttää professoriuransa ajan pitäneen jumalatodistuksia pätevinä toisin kuin siis Laurell ja
Granfeltiin merkittävästi vaikuttanut tanskalaisteologi H. L. Martensen. Emerituksena Granfelt muutti
kantaansa ja totesi vuonna 1884, ettei Jumalan olemassaoloa voi teoreettisesti todistaa. Luukkanen 1991,
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4

Oikean teologian myytti, sen rakentajat ja
myytin vaikutushistoria

4.1

Myytinrakennus ja historiantulkinta

Tässä luvussa esitän, että A. A. Laurellista muodostuneeseen oppihistorialliseen
kuvaan ja unohtamiseen autonomian kauden historiasta on vaikuttanut ei-tieteellinen aate- ja oppihistoriallinen tulkinta, jota kutsun Oikean teologian myytiksi. Yliopistoteologian alalla myytit ja niiden tutkimus liittyvät erityisesti uskontotieteeseen ja historiallis-kriittiseen raamatuntutkimukseen. Uskontotiede tarkastelee tai
voi tarkastella myyttejä eri uskonnoissa ja katsomusjärjestelmissä ilmenevinä ilmiöinä. Myyttikritiikki on ollut tyypillisesti protestanttinen, eri aikoina uudelleenherännyt ajatusmalli, jonka juuret ovat 1700-luvulla. Myytintutkimus on tullut raamatuntutkimuksessa tunnetuksi ja kiistellyksi 1835 ilmestyneen David Straussin
Das Leben Jesu -teoksen myötä. Merkittävä myyttikriitikko ennen Straussia oli
kuitenkin J. G. Herder (1744–1803).428
Varhainen suomalainen myyttikriitikko oli puolestaan Turun Akatemiassa
uransa aloittanut ja vuonna 1812 kreikan kielen professoriksi nimitetty Johan Bonsdorff. Hän oli rationalisti, joka käsitteli latinankielisissä tutkimuksissaan kriittisesti
raamatunhistoriaa, erityisesti kertomuksia Egyptin vitsauksista, verraten ihmekertomuksia ei-kristillisiin myytteihin. Hänen aktiivinen supranaturalistinen vastustajansa näyttää olleen teologian professori Jakob Bonsdorff. Rationalisti Johan joutui
epäsuosioon sekä poliittisten että uskonnollisten näkemystensä vuoksi. Hän saikin
kokea erikoisen kohtalon. Vuonna 1823 hänelle myönnettiin Nikolai I päätöksellä
yhdeksän vuoden virkavapaus – siis siihen saakka kunnes hän tulisi eläkeikään
– ”sairaalloisuuden” vuoksi. Näin hänet käytännössä erotettiin yliopistosta ja suomalainen David Straussin teoksia varhaisempi ja ilmeisesti aiemman suomalaisen
valistusteologian traditioon liittynyt myyttikritiikki tukahdutettiin.429
Saksalaisessa teologiassa myyttikritiikki on ollut merkittävä tutkimusteema
1700-luvun valistusvaikutteisesta teologiasta saakka. 1800-luvun lopulla Albrecht
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Straussin teoksen merkityksestä ja Snellmanin suhtautumisesta Straussiin Manninen 1986, 145–147.
Lille Straussista Luukkanen 2000a, 36–37, 87. Herderistä ja hänen teologiastaan Redeker 1986, 235–
237.
429
Edvard Rein 1928, 145. Ruuth 1928b, 108–110. Castrén 1951, 395–396. Karkama 2007, 64–69,
164–217, 388–394. Salminen 1994, 120–132. Vrt. Helander 1901, 22–25. Liisa Castrén on väitöskirjassaan (esim. 1951, 396) kuvannut Johan Bonsdorffin syrjäyttämiseen liittyneitä tekijöitä.
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Ritschl (1822–1889) antoi nimensä vaikutusvaltaiselle, ensimmäiseen maailmansotaan asti ulottuneelle, mutta Suomessa vieroksutulle koulukunnalle. Ritschliläisyys korosti historiallisen tutkimuksen roolia Raamatun myyttien ja kristinuskon
metafyysisen opinrakennuksen purkamisessa sekä kristinuskon tämänpuoleistamisessa.430 1800-luvun lopulla ritschliläisyys oli yksi suomalaisen yliopistoteologian
viholliskuvista. Sittemmin Rudolf Bultmann (1884–1976) on niin ikään kiistellyllä
Entmythologisierung-ohjelmallaan esittänyt teologianharjoituksen tutkimukselliseksi tavoitteeksi kristinuskon ympärille rakentuneen myyttiaineksen purkamisen.431
Myyttien rakentamisella ja rakentumisella on kuitenkin myös muita kuin uskonnollisia sovellusaloja. Ihminen ei ole ollut myyttejä rakenteleva ja kehittelevä
olento vain menneisyyden kaukaisina päivinä, uskontoa harjoittaessaan tai keksiessään selityksiä maailman olemassaololle ja sen eri ilmiöille. Myytinrakennus on ja
on ollut kamppailua tulkintojen hegemoniasta hyvin erilaisilla sovellusaloilla.
Myytinrakennus on ollut osa sekä suomalais-kansallista historiankirjoitusta että
suomalaisen yliopistoteologian historiaa. Kun Suomessa rakenneltiin Oikean teologian myyttiä, kansainvälistä tutkimusta eli esimerkiksi ritschliläistä myyttikritiikkiä vastustettiin luterilaisessa kirkossa, herätysliiketeologian parissa ja teologisessa
tiedekunnassa. Sitä vastaan saarnattiin myös maakuntien pappeinkokouksissa.432
Nationalismin ja kansallisten myyttien suhde on yksi niistä aihepiireistä, joka
on noussut kansainvälisen nationalismitutkimuksen mielenkiinnon kohteeksi. Näin
on tapahtunut ainakin kolmesta syystä. Itse käsitys myytistä on muuttunut. Myytti
ei olekaan vain primitiivisten ja kehittymättömien kulttuurien, etnisten ryhmien tai
kansojen tyypillinen tapa tulkita ja selittää maailmaa. Sen sijaan, että myytit olisivat vain alkukantaisten, tiedollisesti kehittymättömien kulttuurin tuotteita, myytit
on tulkittu yhteisöjensä tulkinta- tai näkemyshorisonteiksi sekä kulttuurin uusintamisen välineiksi. Ne luovat yhteisölle itselleen välttämättömät tulkinnan ja valinnan monopolit riippumatta siitä onko kyse kehittyneestä tai kehittymättömästä kulttuurista.
430

Murtorinne 1986, 202, 205.
Bultmannin myyttikritiikistä esim. Josh Reeves, ”Rudolf Bultmann and Demythologization” (2005)
ja Matt McLaughlin & Rob Smid, ”Rudolf Karl Bultmann (1884–1976)”. www.people.bu.edu/wweildman/bce/mwt-th. Viitattu 2.12.2014.
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Murtorinne 1986, 207, 252–253 (G. G. Rosenqvist), 258–259 (Erkki Kaila). Renvall 1892, 423 (Turun pappeinkokouksessa 1892 arkkipiispa Renvall kommentoi positiiviseen sävyyn Erlangenin yliopiston professori H. R. Frankia, joka oli ”taistellut tehokkaasti” ritschliläisyyttä vastaan). Erkki Kailan
Vaasan pappeinkokouksessa pitämään esitelmään perustuva artikkeli, jossa hän oman uskontiedon teologiansa näkökulmasta kritisoi Ritschlin virheitä, ”Alb. Ritschl´in teologiia”, Vartija 12/1893, 533–549.
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Myytit kuvaavat mitä yhteisö ajattelee itse itsestään; vaikuttaakseen nationalistisessa diskurssissa myyttien täytyy olla yhteisönsä jäsenten laajalti hyväksymiä.
Toinen tekijä liittyy myyttien funktionalistiseen tulkintaan. Kuten George
Schöpflin on nationalististen myyttien taksonomiassaan sekä Ernst Gellner ja Eric
Hobsbawm nationalismitutkimuksissaan ovat monien muiden tavoin kuvanneet,
myyteillä on varsin erityyppisiä yhteisöä, sen menneisyyttä, kutsumustehtävää tai
yhteisön jäsenten mobilisointia kuvaavia ja legitimoivia sovellusaloja. Kolmas nationalististen myyttien tutkimusmielenkiintoa herättänyt tekijä on, että kyse ei ole
vain historiallisesta ilmiöstä. Myytit ovat läsnä ja vaikuttavat myös nykyisissä nationalistisissa liikkeissä.433
Myyttiä, jota tämä tutkimus tarkastelee, kuvaa hyvin Roland Barthesin (1915–
1980) näkemys modernista myytistä tietoisesti luotuna aatteellisen sisällön välittäjänä, jonka tehtävänä on edistää ja palvella tiettyä ideologiaa sekä sen legitimointia.
Barthes, semioottisen myytintutkimuksen uranuurtaja, piti yhtenä myytin oleellisena piirteenä sen nimeämättä jättämistä. Ilmiönä myytin ajatellaan olevan itsestäänselvyys ja niin luonnolliseksi oletettu, ettei sen olemassaoloa tunnisteta eikä
sitä tarvitse nimittää, selittää tai oikeuttaa. Se hyväksytään itsestäänselvyytenä.
Tämä itsestäänselvyys ja myytin ideologiset sisällöt ovat kuitenkin syntyneet historiallisen kehityksen ja eliitin vallan tuloksena. Myytillä on historiallinen perusta,
ja Barthesin kuvauksessa myytti on merkityksenannon tapa ja muoto, jota käytetään yhteiskunnallisesti. Myytien avaaminen, jota Barthesin mukaan voi olla lähestymistavaltaan useammanlaista, on hänen mukaansa väärien itsestäänselvyyksien
purkamista. 434 Näin ollen myytintutkimuksessa oleellista on ensinnäkin ilmiön
tunnistaminen se nimeämällä sekä myytin historiallisten vaiheiden ja sen ideologisen sisällön selvittely. Barthes tarkasteli myyttien monenlaisia ilmentymiä ja hänen
näkemyksensä ovat sovellettavissa myös aate- ja oppihistorialliseen tarkasteluun.
Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostava on myös Barthesin näkemys moderneista
porvarillisista eliiteistä ”kätkeytyvinä eliitteinä”. Eliitti kieltää oman eliittiluonteensa ylläpitämällä uuden hegemonian perustamisvaiheessa syntynyttä myyttiä
omasta kansanomaisuudestaan, kumouksellisuudestaan ja demokraattisuudestaan.435
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Barthesin kanssa samantapaisesti myyttien rooliin viittaa James Paul Gee puhuessaan ilmiöstä master myths. Tällä hän tarkoittaa ilmiötä, jossa jonkin ryhmän
tai yhteisön tulkinta perustuu luonnollisiksi, normaaleiksi tai välttämättömiksi tulkituille ”common sense” -tyyppisille oletuksille, jotka kuitenkin toisesta kulttuurisesta näkökulmasta tai toisen aikakauden perspektiivistä tarkasteltuina ovat outoja
ja terveen järjen vastaisia.436 Juuri tällainen on ollut Oikean teologian myytti esittäessään, että oikeaa teologista tiedettä on sellainen yliopistollinen tieteenharjoitus,
joka ei ole tiedettä ja väärän teologian edustajia puolestaan ne, jotka harjoittavat
tiedettä.
Tarkastellessaan eri imperiumeista irtaantumaan pyrkiviä separatistisia liikkeitä Anthony D. Smith on tuonut esille eri separatismeja yhdistäviä tavoitteita. Tavoitteiden yhteisenä kulttuurisena perustana on Smithin etno-historiaksi kutsuma
kiinnostus kansalliseen historiaan. Menneisyydestä ei oltu kiinnostuneita menneisyyden itsensä vuoksi, vaan piti löytää tai vaikka keksiä uusi, kansallisten tavoitteiden kannalta yhteiskunnallisesti ja poliittisesti käyttökelpoinen menneisyys. Tämän saavuttamiseksi joidenkin historiallisten asiantilojen muistaminen ja toisten
unohtaminen oli välttämätöntä.437
Oikean teologian myyttiä hahmotellessani olen soveltanut tätä Smithin tulkintaa sekä Barthesin, George Schöpflinin ja Geen myyttien määritelmiä. Myytti on
tapa, jolla kollektiivi, kuten kansakunta, luo ja määrittelee olemassaolonsa perusteet. Tällöin myytti on niiden oletettujen uskomusten joukko, joita kollektiivi uskoo
itsestään. Myytissä on keskeistä omaksuttu näkökulma, ei historialliset asiantilat.
Myytti luo älyllisen ja tiedollisen monopolin, jonka kautta yhteisö – Oikean teologian tapauksessa 1900-luvun alun suomenkieliset teologit ja eräät muut yliopistomiehet – tarkastelee itseään.438
Pertti Karkama on kuvatessaan ”kansakunnan muistia” tullut oivallisesti luonnehtineeksi myös kansallisten myyttien syntyprosessia. Karkama toteaa, että kulloinkin ajankohtaiset tarpeet pyrkivät valikoimaan, tulkitsemaan ja järjestämään tapahtuneita asiantiloja, jotka näin saavat kerronnallisen muodon. ”Seuraavien aikakausien” myötä nämä kertomukset muuttuvat itsestään selviksi totuuksiksi. ”Totuus on voittajien totuutta, sillä todeksi muuttuvan kertomuksen menneisyydestä
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kertovat ne, jotka ovat voittaneet ajan kiistat, luoneet kertomuksia kantavat laitokset ja saavuttaneet hegemonian.”439
Miten tunnistaa mikä on myytti? Olennaista on huomata, että myytissä historiallisella paikkansapitävyydellä ei ole merkitystä, sillä myytti on itsensä identifioimisen ja yhteisön oman kuvan uusintamisen muoto. Myytin synty tai synnyttäminen on identiteetin muuttumista; vanha identiteetti korvautuu uudella. Myytti luo
illuusion yhteisöstä ja yksinkertaistaa todellisuuden moninaisuutta.440 Suomalaisen historiankirjoituksen myytinrakennusta on käsitellyt Osmo Jussila teoksessaan
Suomen historian suuret myytit (2007). Esitän tässä tutkimuksessa, että edellä kuvatulla tavalla toimi pienempikin suomalaisen historiankirjoituksen myytti, Oikean
teologian uskonnollis-nationalistinen myytti, sivuuttaessaan suomalaisen teologianharjoituksen ruotsinkielisen sekä uskonnollisesti vääräoppiseksi arvioidun menneisyyden – kuten Axel Adolf Laurellin – ja julistaessaan uutta, omaan identiteettiinsä sopivaa tulkintaa 1800-luvun suomalaisesta yliopistoteologiasta.
Anthony D. Smithin yksi tämän tutkimuksen näkökulmasta tärkeä huomautus
liittyy hänen kansankielen mobilisaatioksi kutsumaansa prosessiin; nationalismi
luo kuvan poliittisesta valtiosta omien oletettujen kansallisten lähtökohtiensa mukaiseksi. Kuka sitten kontrolloi myyttiä? Schöpflinin mukaan myytillä täytyy olla
populaaria vastakaikua, muutoin se jää synnyttäjiensä, eri tavoin rakentuneiden
eliittien sisäiseksi puuhasteluksi. Myytin rakentajia ovat hänen mukaansa julkiseen
sanaan ja medioihin kiinni pääsevät ja niitä kontrolloivat eliitit, esimerkiksi poliitikot, monarkit, virkamiehistö, papisto, kirjailijat. Schöpflin on kiinnittänyt huomiota myyttiin myös negatiivisena itsetoteutuvana profetiana. Myytti voi estää rationaalista tutkimusta, määritellä sen mitä unohdetaan sekä luoda myyttisiä viholliskuvia.441
Suomalainen Oikean teologian myytti on yksi esimerkki tästä. 1800-luvun erilaisten teologisten uutuuksien ja erinäisten tieteenharjoittajien kuten Laurellin
unohtamiseen tai vähättelyyn ei ole vaikuttanut vain joku yksittäinen tutkija, vaan
myytiksi muodostunut oppitraditio.
Jakamalla aiemmat suomalaiset teologianharjoittajat väärän ja oikean teologian edustajiin oppitraditio on esittänyt historiaa valikoivasti, osin virheellisesti ja
uskonnollisesti arvottaen. Se on sysännyt historian marginaaliin aikansa kontekstissa asiallisia, oppialaansa uudistaneita tutkijoita, joista Axel Adolf Laurel oli yksi.
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Oikean teologian myytti on ollut sikäli hyvin vahingollinen, että sen värittämä kuva
Suomen historiasta on ollut osa useiden pappispolvien yliopistossa saamaa teologista opetusta. Myytti, kuin itsestään selväksi muodostunut tulkintaperspektiivi, on
ollut se, jonka läpi on tarkasteltu Suomen 1800-luvun historiaa.
Tämä luku tarkastelee Oikean teologian myytin muotoutumista, sitä miten teologian alan edustajat ovat arvioineet Laurellia, hänen edustamaansa tutkimussuuntaa ja sitä aikakautta, 1800-luvun alkupuoliskoa, jolloin hän eli ja vaikutti. Oikean
teologian myytin muotoutumishistoriassa olen hahmotellut kolme eri vaihetta.
Teologisen ilmapiirin muuttuminen Suomessa 1800-luvulla, käännös uskonnolliseen konservatismiin, loi edellytykset Oikean teologian oppihistoriallisen
myytin synnylle. Tätä vaihetta kuvaa beckiläisyydeksi kutsutun raamattufundamentalismin tulo Suomeen ja 1800-luvun eräiden teologisen tiedekunnan viranhaltijoiden kuten dogmatiikan professori Axel Fredrik Granfeltin (apulaisprofessorina
ja professorina 1848–1875), eksegetiikan professori Anders Wilhelm Ingmanin
(professorina 1864–1871), kasvatusopin professori Lars Stenbäckin (professorina
syyslukukauden 1855), dogmatiikan professori Gustaf Johanssonin (professorina
1877–1884), käytännöllisen teologian professori Otto Immanuel Collianderin (professorina 1883–1897) ja teologisten esikäsitteiden apulaisen eli apulaisprofessori
Erkki Kailan (teologian apulaisena, myös käytännöllisen teologian professuurin viransijaisuuksia hoitaen 1896–1908) aatemaailma.
Oikean teologian myytin mukainen tulkinta Suomen 1800-luvun teologianhistoriasta puolestaan rakennettiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkuvuosina. Tämän myytin synnyttäjiä olivat pastori Elis Bergroth, filosofian professori Thiodolf
Rein, kirkkohistorian dosentti ja myöhempi professori Martti Ruuth, Suomen historian professori emeritus Ernst Gustaf Palmén sekä kirkkohistorioitsija, myöhempi dogmatiikan professori Antti J. Pietilä.
Kolmas Oikean teologian myytin kehitysvaihe koostuu myytin reseptiohistoriasta, niistä teologeista, jotka vuoden 1918 sodan jälkeen eri kirjoituksissaan, vuosikymmenestä toiseen, toistivat sitä mitä autonomian ajan teologiasta oli esitetty
1800–1900 -lukujen vaihteessa. Olen nostanut esiin esimerkkejä Oikean teologian
myytin vaikutuksesta eri vuosikymmeniltä. Tässä vaiheessa kukaan Oikean teologian myytin kantajista ei tutkinut autonomian kauden teologiasta kertovia alkuperäislähteitä. Suomalaisen teologian oppihistoriasta toistettiin sitä kuvaa, jonka
aiemmat myytinrakentajat olivat luoneet.
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4.2

1800-luvun edellytykset Oikean teologian myytin synnylle

Oikean teologian myytin syntyedellytykset alkoivat rakentua 1800-luvun jälkipuoliskolla nopeasti uudenaikaistuvassa suomalaisessa yhteiskunnassa, kun beckiläisyydeksi tai biblisismiksi kutsuttu, herätysliikeperustalle syntynyt fundamentalistinen raamattuteologia sai kannatusta teologisessa tiedekunnassa ja luterilaisessa
kirkossa. Beckiläisyys oli uskonnollis-teologinen, mutta myös poliittinen ja kulttuurinen vastareaktio suomalaisen yhteiskunnan uudenaikaistumiseen ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.
1800-luvun jälkipuoliskolla Suomessa tapahtui samanlainen prosessi, joita
olemme omana aikanamme saaneet seurata vaikkapa islamilaisissa maissa, kun
vanhakantainen yhteiskunta käy läpi nopean modernisaation, niin sanotusti edistyy,
liittyy luonnonvarojaan hyödyntäen maailmatalouteen ja omaksuu muualla kehitettyjä teknisiä uudistuksia ja aatteita. Uudenaikaistumisen ja yhteiskunnallisten muutosten vastainen protesti kanavoituu erityisesti fundamentalisoituvassa uskonnossa,
jonka asema modernisaation myötä muuttuu tai uhkaa muuttua ja josta tulee erinäisten uutuuksien vastustaja sekä vanhan maailman, sen arvojen ja uskomusten,
puolustaja.
Kun fundamentalistinen beckiläisyys muotoutui teologiseksi koulukunnaksi
Suomessa, kyseessä oli paralleelinen – joskin muutamia vuosikymmeniä myöhäisempi – prosessi sille, mikä John Edward Toews on kuvannut Saksan osalta: traditionaalinen pietismi muuttui konservatiiviseksi fundamentalismiksi Preussissa
1820-luvulta alkaen. Tämä fundamentalismi oli lähtöisin ylätason uskonnollisesta
herätyksestä, joka ei ollut maallikkojen tai rahvaan, vaan yliopistomiesten ja aristokraattien parissa vaikuttanut herätysliike. Toews on kuvannut kuinka preussilaisten aristokraattien ja fundamentalistikristittyjen liitto toimi. Näitä sitoivat uskontulkinnan ohella yhteen henkilökohtaiset ystävyyssuhteet ja avioliitot. Aristokraatit
tukivat fundamentalistisesti orientoituneiden tieteenharjoittajien rekrytoitumista
yliopistoon ja tämä yliopistoväki puolestaan tuki herätyshenkisen aristokratian tavoitteita, joita Toews on kuvannut ”feodaaliseksi” vastarinnaksi uudistusmielistä
virkamiehistöä ja yleensä liberalismia ja rationalismia vastaan. Tässä tilanteessa
fundamentalistisesti orientoitunut yliopistoväki johti oppositiota, joka vastusti esimerkiksi hegeliläisvaikutteiden ulottamista preussilaiseen koulutusjärjestelmään.442
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Samankaltainen prosessi toteutui Suomessa beckiläisen raamattuteologian
muodossa. Se tapahtui meillä myöhemmin kuin Saksassa, kun hegeliläisyyskin oli
Suomessa Saksaa myöhäisempi ilmiö. Beckiläisyys kohdistui meillä ylipäätään ”rationalismia” vastaan. Toewsin Saksaa koskeva kuvaus toistui Suomessa ja
selittää suomalaista tilannetta, Oikean teologian myytin syntyä, jossa toisaalta konservatiivinen uskonnollisuus teologeineen ja toisaalta aatelistoon, professorikuntaan ja Suomalaiseen puolueeseen, myöhempään Kokoomukseen, kuuluneet vaikuttajat löysivät toisensa.
Fundamentalistinen herännäis-beckiläisyys oli 1800-luvun lopun ainoa teologinen koulukunta Suomessa. Teologisessa tiedekunnassa se oli oma sosiaalisten
suhteiden verkostonsa: sukulaisuuksien ja avioliittojen yhteensitoma joukko, johon
kuuluivat miltei kaikki autonomian kauden jälkipuolen teologisen tiedekunnan äidinkieleltään ruotsinkieliset opettajat. Heitä olivat teologian professorit A. W. Ingman (1819–1877, eksegetiikan professori 1864–1877), Carl Gustav von Essen
(1815–1895, käytännöllisen teologian professori 1867–1875) sekä Gustaf Johansson (1844–1930, dogmatiikan ja siveysopin professori 1877–1884, sittemmin
piispa ja arkkipiispa), Johanssonin veljenpoika Erkki Kaila (1867–1944, ent. Erik
Johansson, teologian apulaisprofessori, professuurien sijaisuuksien hoitaja, Kokoomuksen kansanedustaja 1917–1927, myöhempi piispa ja arkkipiispa). Suunnan
ehkä konservatiivisin edustaja oli Otto Immanuel Colliander (1848–1924, käytännöllisen teologian professori 1883–1897, sittemmin Kuopion ja Savonlinnan
piispa). Samaa linjaa näyttävät edustaneen Collianderin serkku käytännöllisen teologian assistentti K. A. Appelberg (1851–1915, kolmisen vuotta kirkkohistorian
professorin viransijainen, vuodesta 1900 käytännöllisen teologian professori) sekä
K. A. R. Tötterman (1835–1902, eksegetiikan professori 1879–1902). Tötterman
oli Collianderin perheen luotettu perhetuttu, joka opiskelija-aikanaan oli ollut O. I.
Collianderin ja hänen veljensä kouluaikojen asuintoveri, uskonnollinen opastaja,
latinan opettaja ja koulunkäynnin ohjaaja Helsingissä. Myös käytännöllisen teologian professori Lauri Ingman (1868–1934), joka toimi opetusministerinä, kahteen
otteeseen Suomen pääministerinä ja sittemmin myös luterilaisen kirkon arkkipiispana, oli herännäistaustainen beckiläisyyden kannattaja. Hän oli Gustaf Johanssonin serkku ja hänen isänsä oli A. W. Ingmanin serkku. Muualta yliopistosta herännäisyyteen liittyi esimerkiksi professori, yliopiston rehtori ja arkkiatri O. E. A.
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Hjelt, joka tyttären kanssa professori O. I. Colliander oli naimisissa. Herännäisyyteen suhtautui ihannoiden monin tavoin vaikutusvaltainen historian professori E.
G. Palmén, jota käsittelen jatkossa tarkemmin.443
Oikean teologian myytin mukainen tulkinta 1800-luvun teologiasta alkoi rakentua Laurellin kuoleman jälkeen. Tähän vaikutti, kuten edellä on tuotu esille,
uusi dogmatiikan professori A. F. Granfelt, mutta tämän lisäksi jo 1830-luvulla alkanut yliopistopietismin eli herännäisyyden leviäminen yliopiston opiskelijoiden
keskuuteen sekä sittemmin 1850-luvulta alkaen beckiläisyydeksi kutsuttu raamattuteologia, josta näyttää tulleen erityisesti herännäistaustaisten teologien kannattama koulukunta. Esimerkiksi yliopistopietismin varhaisista edustajista kuten A. W.
Ingmanista ja Lars Stenbäckistä tuli sekä beckiläisiä että teologian professoreita.
Suomen ”ensimmäinen beckiläinen” näyttää olleen Beckin ajatuksiin 1850-luvun alun Saksan-matkallaan tutustunut Alfred Kihlman (1825–1904).444 Suomalaiseksi teologiseksi koulukunnaksi muodostunut suuntaus on saanut nimensä pietistitaustaisesta Johann Tobias Beckistä (1804–1878), joka nimitettiin dogmatiikan
professoriksi Tübingenin yliopistoon sen teologisessa tiedekunnassa kehittyvän
raamattukritiikin vastapainoksi. 1850-luvulta alkaen Beckistä tuli tiedekuntansa
suosituin opettaja, jonka veti puoleensa myös ulkomaisia opiskelijoita Suomesta,
Skandinaviasta ja Skotlannista.445
Alfred Kihlman kuului opiskeluaikanaan yliopistopietisteihin. Hän opiskeli
teologiaa 1843–1846 Helsingin yliopistossa, vihittiin papiksi 1846 ja toimi
arkkipiispan apulaisena ja sittemmin opettajana. Hänestä tuli myös teollisuusmies,
joka toimi Tampereen Pellava- ja Rautateollisuusosakeyhtiön (Tampella) ja
443

Yliopistomiehistä Helsingin yliopiston keskusarkiston matrikkelit sekä tietokanta Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan vakinaiset professorit, http://www.helsinki.fi/keskusarkisto/virkamiehet_2/teologinentdk_vv.htm. Viitattu 27.5.2013. Sukulaisuuksista myös Murtorinne 1986, 122, n. 39.
Ks. myös viite 150 ja 162. Toiviainen 2005, 16. Colliander-suvun kartanoherännäisyys oli Otto Immanuelin isoisän G. A. Collianderin, Valkealan kartanon omistajan, peruja. Hänen tiedetään olleen kirjeenvaihdossa Paavo Ruotsalaisen kanssa niin taivaallisista kuin maallisistakin asioista ja tavanneen
hänet myös henkilökohtaisesti. Kirjeitä julkaistu esim. Kares & Suurkari 1938, 10–13, 33–34 ja Lauerma 2008, 73–86. Lauri Ingmanista, jonka teologinen oppi-isä oli beckiläisyyden Suomeen tuonut Alfred Kihlman, Välimäki 1994, 25–30. Kihlman tutustutti beckiläisyyteen myös Torsten Thure Renvallin,
herännäisyyteen kääntyneen koulumiehen, josta tuli sekä beckiläinen että sittemmin luterilaisen kirkon
arkkipiispa. Paunu 1952, 82–98.
444
Ruuth 1937, 338. Murtorinne 1986, 135–138, 173–178. Heikkilä 2001, 471–472. Kihlman oli Beckin
oppilaana 1851–1852. Kotivuori 2005m.
445
Martti Ruuth 1937, 338. Eino Murtorinne 1988, 111, 113–114, 173–178. Schwarz 2005, 79, 70. Old
2007, 136, 137. Beckiä ja hänen uskonnollisia näkemyksiään on laajasti käsitellyt Geert Sentzke. Beckin
teologianharjoituksen luonteesta, hänen pietistitaustastaan ja tuolloisen Tübingenin yliopiston
teologisen tiedekunnan opettajien eri koulukunnista Sentzke 1949, 3–38, 40–50, 129, 133–165.
Suomalaisista beckiläisistä ja heidän uskonnollisista näkemyksistään Sentzke 1957.
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Kansallis-Osake-Pankin johdossa, ja merkittävä talousvallan käyttäjä Suomessa.
Opiskeluaikanaan Helsingin teologisessa tiedekunnassa Kihlman etsi kertomansa
mukaan vastausta kysymykseen mistä löytyy sydämen tosi rauha. Tiedekunnan
opetusta kuten kirkkohistoriaa, kirkkolakia, etiikkaa, eksegetiikkaa ja
dogmatiikkaa, ”kurjia teologeja, joita piti pakosta kuunnella”, hän ei näytä
arvostaneen. Kihlmanin opettajina teologisessa tiedekunnassa olivat ”kurjat
teologit”, lauantaiseuralaiset A. A. Laurell, joka opetti dogmatiikkaa, ja B. O. Lille,
joka opetti kirkkohistoriaa. Kihlman, jota Eino Murtorinne ja Viljo Rasila ovat
kutsuneet Beckin näkemysten esitaistelijaksi Suomessa, välitti beckiläisiä
näkemyksiä suomalaisille ystävilleen. Herännäispappien keskinäisissä kiistoissa
1850-luvulla useat N. G. Malmbergista irtisanoutuneet herännäispapit omaksuivat
beckiläisyyden.446
Suomen beckiläisyydessä korostettiin sen oppi-isän J. T. Beckin edustamaa uskontietoa, Raamatun kirjoitusten auktoriteettia ja kritisoitiin inhimillisen järjen
käyttöä teologian kysymyksissä. Toisaalta alettiin jakaa teologian tutkijoita vuohiin
ja lampaisiin, niihin jotka edustivat oikeaa teologiaa ja niihin, jotka edustivat väärää teologiaa.
Herännäis-beckiläinen pappi ja opettaja Lars Stenbäck – 1830-luvulla hänet oli
erotettu yliopistosta kun hän oli protestoinut teologisen tiedekunnan hylättyä Laurellin väitöskirjan – käväisi puolen vuoden ajan teologisen tiedekunnan professorina vuonna 1855. Maamme ensimmäinen kasvatustieteen professuuri perustettiin
teologiseen tiedekuntaan siis Laurellin kuoleman jälkeen. Stenbäck, jolle ei 1840luvulla oltu myönnetty teologian dosentuuria hänen ”pietisminsä” vuoksi, oli oppialan ensimmäinen professori. Professorinimityksessä oli kyse aatehistoriallisen
muutoksen ensi oireesta; teologisen tiedekunnan opettajiksi alettiin nimittää herännäis-beckiläistä fundamentalismia edustaneita henkilöitä. Herännäisyyteen puolestaan suhtautuivat kielteisesti merkittävät kulttuurielämämme edustajat kuten esimerkiksi Runeberg, Topelius, B. O. Lille, Fredrik Cygnaeus, Snellman ja Elias
Lönnrot. Panu Pulma on tulkinnut tätä herännäisyys-kritiikkiä siten, että kansallisuusliikkeen näkemykset sivistyneistön yhteiskunnallisesta tehtävästä joutuivat ristiriitaan pietismin tavoitteiden kanssa.447
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Aspelin-Haapkylä 1915, 76 (Kihlmanin kirje vanhemmilleen 19.11.1845), Aspelin-Haapkylä 1918,
443. Hirvonen 2002, 363–374. Kotivuori 2005m. Myöhemmällä iällään Kihlman näyttää etääntyneen
nuoruutensa beckiläisyydestä. Murtorinne & Rasila 2000/2008.
447
Pulma 1987, 447–448. Kirkkohistorian professori Lillen pietismi-kritiikistä Luukkanen 2000a, 103–
108.
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Stenbäckille kasvatustiede oli uskoon kasvattamista. Hän julisti omaatuntoa ja
kasteen sivistyksellistä merkitystä korostaen aikakautensa kansainvälisen kasvatustieteen huonoutta ja pakanallisuutta. Stenbäckin pedagogiikassa tietopuolinen
sivistys ja sen opettaminen oli marginaalista, mikä kertoo kuinka kaukana Stenbäck
oli esimerkiksi 1830-luvulla puolustamansa Laurellin kasvatusihanteista. Aatehistoriallisesti kiinnostavaa ja osaltaan Oikean teologian myytin herätysliiketaustaisia
juuria valottavaa on, että Snellman jo vuoden 1855 arvostelussaan kiinnitti huomiota Stenbäckin ns. kristillisen pedagogiikan sisältöön. Lars Stenbäck ei kaivannut pedagogiikkaansa kansan tiedollista kasvattamista tai ylipäätään tietoa kristinuskosta ja sen vaiheista, vaan kasvatusta ”oikeaan” kristilliseen mielenlaatuun,
minkä saavuttamisen tulisi olla pedagogiikan päätehtävä. Stenbäckille uusi filantrooppinen kasvatustiede oli pakanallista. Laurellkin edusti kristillistä pedagogiikkaa, mutta siinä, toisin kuin Stenbäckin pietistishenkisessä pedagogiikassa, kristinusko oli sekä yhteiskunnallisen ja tieteellisen kehityksen perusta.448 Verrattaessa
toisiinsa Stenbäckin ja Laurellin edellä kuvattuja pohdintoja kasvatuksesta on selvää, että yliopistoteologiassa oli tapahtunut 1850-luvun puoliväliin tultaessa näkemyksellinen muutos, jossa käsitys kasvatuksen ja koulujen tehtävästä kapeutui ja
uskonnollistui.
Kuten jatkossa tuon esille, Stenbäckin 1850-luvulla esittämä opetustavoite,
ajatus oikeasta uskonnollisesta mielenlaadusta, löysi 50–60 vuoden kuluessa tiensä
yliopistollisen teologian ”tieteelliseksi” arviointiperustaksi. Snellman, jolle koulutuksen korkein päämäärä oli kasvatus järkeen ja vapauteen, piti jo 1850-luvulla
Stenbäckin oikean mielenlaadun uskonnollista hahmotelmaa mahdottomana; jo
kyky valita oikean ja väärän välillä edellytti tietoa ja tiedollisia valmiuksia. Aiemmat kulttuurikristityt kuten Laurell olivat nähneet ja näkivät asian toisin kuin Stenbäck ja hänen hengenheimolaisensa. Kyse olikin sivistysprojektin kahdesta aivan
erilaisesta muotoilusta teologian alalla. Herätysliikeperäisen linjan mukaan sivistys
ja koulutus oli vain annetun uskontulkinnan omaksumista. Myöhemmän Oikean
teologian myytin liberaaliksi kuvaama piispa Frans Ludvig Schauman jakoi Stenbäckin tulkinnan. Hän esimerkiksi piti kansakoulua, erityisesti kouluttamattomien
vanhempien lasten tiedollista opettamista, tarpeettomana. Toteutuessaan tämä
Schaumanin ajatus olisi merkinnyt perinnöllisen kouluttamattoman luokan syntyä
448

J. V. Snellman esitteli Lars Stenbäckin pedagogiikan virkaväitöskirjan näkemyksiä vuonna 1855.
Hän ei pitänyt virkaväitöskirjaa tieteellisenä tutkimuksena. Snellman SA VII, 67–88 (”Inhemsk litteratur”. Litteraturblad 1855). Snellmanin arvostelusta ja herännäis-beckiläisestä yrityksestä ottaa Stenbäckin professorinviran kautta haltuunsa kasvatustieteen uusi yliopistollinen oppiala Luukkanen 2013,
317–333.
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Suomeen. Kansansivistykseksi riitti professori ja piispa Schaumanin mukaan uskonto.449
Kaikki tämä ei sinänsä ollut uutta; se oli anti-rationaalisen teologisen supranaturalismin yksi ilmentymä. Tieto, järki, harkinta, filosofia, historia – ja kaikki muukin intellektuaalinen toiminta – oli tarpeetonta sekä yliopistoteologiassa että kansanopetuksessa. Kaikki mitä ihminen tarvitsi, oli jo valmiina ”jossakin” – ihmisen
tarvitsi vain ottaa se omakohtaisesti vastaan. Yliopistoteologia puolestaan oli ”oikeaa” kun sitä ei yritetty ymmärtää eikä selittää järjellä.
Kuten edellä olevissa luvuissa on todettu, näkemys teologiasta ja sen roolista
tieteiden kentässä alkoi muuttua jo Laurellilla, mutta erityisesti hänen kuolemansa
jälkeen, kun Axel Fredrik Granfelt tuli hänen seuraajakseen. Laurell oli luennoissaan pitänyt ainoana oikeana tieteenä matematiikkaa, mutta hänen seuraajalleen
Granfeltille tieteiden kuningatar oli teologia. Oikean teologian myytti on pitänyt
jälkimmäisen näkemyksen esittäjää autonomian ajan teologian tieteellisen tason
kohottamisen ykkösmiehenä. Ajattelutavan muutos suhteessa Laurelliin oli selkeä.
Granfeltin julkaisemista teoksista ja hänen yliopistoluennoistaan käy ilmi, että ”oikea tiede” oli hänen mukaansa määritelmällisesti ja lähtökohdallisesti kristillistä.
Hänen kristillisen spekulaation tietoteoreettisessa mallissaan, joka osin muistuttaa
Laurellin näkemyksiä, osin poikkeaa siitä radikaalisti, oikean tiedemiehen piti olla
kristitty; vain näin hän saavuttaisi oikeaa tieteellistä tietoa. Granfeltin hahmottelemassa mallissa tämä oikea teologia oli ja pystyi olemaan muidenkin alojen tieteenharjoituksen oikeellisuuden mittapuu.450
Granfelt julisti käsitystään oikeasta teologiasta myös teologian opiskelijoille
Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen kokouksessa 1870-luvun alussa. Hänen
mukaansa kaiken ”vapaan tutkimuksen” arvioinnin mittapuun niin teologian alalla
kuin sen ulkopuolellakin piti olla Pyhä Raamattu. Ylioppilaskokouksen pöytäkirjojen mukaan papeiksi opiskelevat olivat tästä dekaaninsa kanssa samaa mieltä.
Granfeltin tulkinnan mukaan ”vapaa tutkimus” oli jo luonnollisesti yhteensopivaa
aidon ja oikean teologian kanssa. Tulkinnallinen hegemonia oli kuitenkin teologialla. Jos ”vapaan tutkimuksen” tulokset olivat ristiriidassa oikean, aidon teologian
kanssa, tutkimuksen tehnyt tutkija oli erehtynyt. Näin tässäkin tilanteessa ”oikea
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Luukkanen 2013.
Luukkanen 1993, 184–191. Granfeltin uskonvarainen tiedon malli oli rakennettu niin, että jos sen
oletukset hyväksyi, malli tarjosi tiedon hegemonian ja muiden alojen arviointipätevyyden teologialle
sekä ikään kuin selityksen sille miksi teologia oppialana oli tieteiden hierarkiassa korkeimpana.
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aito teologia” määriteltiin sekä teologian että kaiken muunkin tutkimuksen arviointikriteeriksi.451
Laurellin kuoleman jälkeen tapahtunut supranaturalistinen käänne näkyi myös
teologian opiskelijoiden eli tulevien pappien kannanotoissa. Ajatus akateemisen filosofian uskonnollisesta vahingollisuudesta – joka sittemmin kiteytyi Oikean teologian myytissä – sai kannattajia suomenkielistyvien ja konservatismiin kääntyvien
teologian ylioppilaiden parissa jo 1870-luvulta alkaen. Tuolloin Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys rekrytoitiin keskustelemaan teologisten tutkintojen
tieteellisen tason nostamisesta ja siitä, mitä oppiaineita oli tarpeen lisätä teologian
opintoihin. ”Pappissivistyksen kohottamiseksi” ylioppilaiden vuoden 1875 kokouksessa ehdotettiin filosofian opintojen lisäämistä teologian tutkintovaatimuksiin. Ehdotusta vastustettiin muun muassa sillä, että filosofian harrastus voisi johtaa
väärään humanismiin ja pois oikeasta uskosta.452
Anders Wilhelm Ingman oli herännäisyyteen kääntynyt, äidinkieleltään ruotsinkielinen filosofian maisteri, joka vihittiin papiksi vuonna 1844 ilman, että hän
olisi suorittanut teologisia tutkintoja. Teologisia opintoja hän alkoi suorittaa vasta
1850-luvun lopulla kun häntä oli ”Autuusopin opetuskunnasta” eli teologisesta tiedekunnasta kehotettu hakemaan raamatuntutkimuksen professorin virkaa ilmeisesti
vuonna 1858.453 Eksegetiikan professorina Ingman julkaisi kutsukirjan beckiläisen
dogmatiikan professori Gustaf Johanssonin virkaanastujaisiin vuonna 1877. Laaja
kutsukirja – ensimmäinen teologisessa tiedekunnassa suomen kielellä laadittu – on
sisällöltään monin tavoin yllättävä. Se kuvaa ensinnäkin, että suhteessa teologiseen
tieteenharjoitukseen Ingman ei ollut uskonnollinen fundamentalisti myöhempien
seuraajiensa tavoin, vaan eräänlainen ylimenokauden edustaja, joka korosti myös
papiston tiedollisten valmiuksien parantamista. Hänen kirjoituksensa läpikäyvä
huoli oli kysymys suomalaisen teologian tason nostamisesta. Teologian opintoihin
oli liitettävä filosofian alkeiden, psykologian ja kulttuurihistorian alkuopetus. Lisäksi oli tehostettava heprean ja kreikan opetusta, kun kouluopetuksen muutosten
vuoksi teologian opiskelijat eivät aiempien opiskelijapolvien tapaan enää osanneet
vanhoja kieliä. Ingmanin ehdotukset toteutettiin tutkintotasolla 1880-luvulla ja
451

Jumaluusopillinen tiedekuntayhdistys, teologian opiskelijoiden ainejärjestö, on nykynimeltään Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys. Luukkanen 2005a, 142. Teologian ylioppilaat myöntyivät
kannattamaan jälkimmäistä kantaa ”pitkähkön keskustelun jälkeen”.
452
Luukkanen 2005a, 215.
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Herännäis-beckiläinen Ingman, joka oli herännäisyyden kansallisen merkityksen ensimmäinen korostaja, hoiti eksegetiikan professuuria vuodesta 1862 Gabriel Geitlinin sijaisena ja vuosina 1864–1877
eksegetiikan varsinaisena professorina. TK- tutkinnon Ingman suoritti 1860 ja väitteli tohtoriksi 1861.
Kuuliala 1934, 73–74.
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näitä opetustehtäviä hoitamaan perustettiin kaksi apulaisen eli apulaisprofessorin
virkaa.454
Laajan kutsukirjeen yksi mielenkiintoinen teema oli suomalaisen ja saksalaisen teologianharjoituksen vertailu historiallisia esimerkkejä käyttäen. Aiemmin,
Gezeliusten aikaan, suomalainen teologianharjoitus oli Ingmanin mielestä ollut
saksalaista korkeatasoisempaa ja ”siveellisempää”. Tilanne oli kuitenkin muuttunut. Saksalaisen teologianharjoituksen tason ilmentyminä Ingman esitteli esimerkiksi ”kolmen tiede-uroon” toimintaa Berliinin yliopistossa. Oli Ingmanin kirkkohistorian isäksi kutsuma, ”ylevä August Neander - - jonka sanotaan hajamielisenä
haaveksivana ja vijattomana lapsena kulkeneen tämän nurjan maailman lävitse”,
Schleiermacher sekä Hegel. Ingman mainitsi välitysteologian, yrityksen sovittaa
yhteen filosofista tiedettä ja jumalallista ilmoitusta. Mielenkiintoinen olikin Ingmanin arvio omasta ajastaan; välitysteologian ”kannalla lienee suurin joukko Suomenkin papeista”. Kutsukirje osoittaa, ettei vanheneva Ingman kuulunut niihin,
joille oikea yliopistoteologia oli vain uskon opettamista. Tällainen positio oli kutsukirjeen juhlinnan kohteella Gustaf Johanssonilla, jonka Ingman kirjoituksensa
lopuksi esitti astuvan virkaansa ”kiivailemaan” raamatullisuuden puolesta, kuten
sitten kävikin.455
Käännyttyään herännäisyyteen 1840-luvulla Ingman oli pitänyt Schleiermacheria hyljättävänä sekä verrannut yritystä sovitella uskonnollista oikeaoppisuutta ja rationalismia toisiinsa yrityksiksi sovittaa yhteen valoa ja pimeyttä, Kristusta ja saatanaa. 1870-luvun kutsukirjeen perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että
1840-luvun herännäisyyteen vastakääntyneen into oli laimentunut ja muuttunut
mielenkiinnoksi teologian tieteellisen tason nostamiseen. Ingman kuoli samana
vuonna kun kutsukirje julkaistiin. Kutsukirjeestä huolimatta Ingman näyttäytyy
koko uransa ajan uskonnollisena fundamentalistina, joka yhteiskunnallisissa kysy-
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Ingman 1877. Ingman oli huolestunut myös oman alansa eli raamatuntutkimuksen tilasta. Sen taso
oli hänen mielestään laskenut koulu-uudistusten myötä, kun tiedekuntaan tulevat ylioppilaat eivät enää
osanneet vanhoja kieliä. Kansakoulua Ingman puolestaan kommentoi suurimmaksi Suomea kohdanneeksi onnettomuudeksi.
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Ingman 1877, 38–40, 63. Ingmanin mielestä sekä Schleiermacher että Hegel olivat kumpikin panteisteja; Hegel edusti loogista ja aristotelista panteismia ja Schleiermacher oli hänen mukaansa reaalisen,
Platonin sisäsyntyisiin ajatuksiin perustuvan panteismin edustaja. Kirkkohistorioitsija Neander toimi
Oikean teologian myytin vähättelemän professori B. O. Lillen opettajana ja opastajana Berliinin yliopistossa 1830-luvulla. Luukkanen 2000a, 33, 37–38, 42, 43.
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myksissä argumentoi Raamattuun vedoten, kuten teologian ylioppilaiden kokousten pöytäkirjat osoittavat. Raamattu oli niin sanotusti sanonut viimeisen sanan kysymyksessä kuin kysymyksessä.456
Ingmanin vuonna 1877 esittämä kommentti oman aikansa papistosta on joka
tapauksessa mielenkiintoinen. Kun tarkastellaan 1870-luvun Helsingin yliopistossa
opiskelleita teologian ylioppilaita, näyttää nimittäin siltä, että tämä on se vuosikymmen, jolloin alkoi teologian yliopisto-opiskelijoiden suuntautuminen uskonnolliseen ja yhteiskunnalliseen konservatismiin. Jos uskomme Ingmania, tuolloin
vanhempi, viroissa ollut papisto vielä oli ”välitysteologista”. Tätä osaltaan vahvistavat valtiopäivien pappissäädyssä käydyt keskustelut. Vanhempi, tuolloin vielä
pappissäädyn enemmistön muodostanut valistushenkinen papisto kannatti esimerkiksi kuolemanrangaistuksen poistamista ja naisten oikeuksien laajentamista. Näitä
ehdotuksia puolestaan vastustivat säädyn herännäis-beckiläistaustaiset papit.457
Ingman oli ensimmäinen herännäisyyden kansallisen ja tieteellisen merkityksen julistaja. Ingman kirjoitti vuonna 1876, että herätysliikejohtaja Paavo Ruotsalainen oli monessa suhteessa ”mitä suurin kummitus”, mutta profeetallisilla henkivoimillaan hän oli muuttanut erityisesti nuoremman papiston aiempaa raamatullisemmaksi. ”Varmaa on, että juuri herännäisyyden vaikutuksesta - - theologian
tiede-osat ovat pyhään tieteelliseen arvoonsa pääsemässä”.458
Wiljo-Kustaa Kuuliala on kuvannut vuonna 1934 ilmestyneessä tutkimuksessaan kuinka Ingman sitoutui herännäisihailuun varhain eikä milloinkaan vapautunut siitä. Herännäisyys, suomenkielinen suomalaisuus ja papiston kansalliseksi tulkittu rooli muodostivat Ingmanin uskonnollisen nationalismin ytimen. Ingmanin
kääntyi maallisesta ja pakanalliseksi tulkitsemastaan suomiharrastuksesta ns. kristilliseen suomalaisuuteen kesällä 1844. Ingmanin mielestä kansalliset pyrinnöt olivat olleet kestämättömällä pohjalla, kun oli yritetty ammentaa ”pakanallisen runoajan ite-kaivetuista ojista”. Suomalaisuuspyrinnöt oli saatava kuohumaan kristillisyyden elävästä lähteestä. Suomen kielenkään kehittämistä ei voinut jättää yliopisto-oppineiden varaan, vaan ”pitää [sen] alku ja voima tuotettaman Kristillisyydestä”. Herännäisyys oli Ingmanin mielestä Jumalan Suomen kansalle antama eri-
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tyinen lahja. Papiston oli hänen mielestään oltava kansallisten pyrintöjen toteuttaja. ”[Pappien] haltuun on suomalainen kansallisuus samassa annettu, kuin heille
on saarna-virka Suomessa suotu. Tulkoot he vain noitten entisten pappisukkoin tavoittajiksi tosi suomalaisuuden mielessä; levitköön vielä meidän pappiloistamme
sivistynyt suomalaisuus seurakuntihimme; tulkoon koko Suomemme yhdeksi suomalaiseksi seurakunnaksi.459
Beckiläisfundamentalismia edustanut Gustaf Johansson, Ingmanin 1870-luvulla laatiman kutsukirjeen kohde ja Granfeltin seuraaja dogmatiikan professorina,
puolestaan ajatteli, että tiedemiestenkin on oltava Jumalan Raamatussa ilmoittaman hengen uudistama voidakseen ymmärtää ylimaallisen valtakunnan totuuksia.
Jos henkilö ei uskonut Jumalaan Johanssonin määrittelemällä tavalla, hän ei ollut
teologina pätevä; ”akanan arvoinen on tämmöinen tieteilijä Raamatun rinnalla”.
Oikean teologin tuli olla kuuliaisuus- ja kiitollisuussuhteessa tutkimuskohteeseensa eli uskontoon. Muukin kuin olemukseltaan vääränlaisten teologien raamatuntutkimus oli Johanssonin mielestä tuomittavaa. Tieteellisissä pyrinnöissä oli Johanssonin mukaan tragikoomisuutta ja suuruudenhulluutta, kun ”tiede” luuli puhtaalla ajattelulla ja luontoa tutkimalla pystyvänsä käsittämään kaiken. ”Vaikka me
kaikki luonnon piirissä liikumme salaisuuksien ympäröimänä, joita ihmisjärki ei
voi käsittää, luulevat tämmöiset tieteilijät voivansa selittää taivaan valtakunnan
korkeimmatkin salaisuudet ja loukkaavat perättömillä väitteillään pyhimmät totuudet.”460
1920-luvulla tuolloin luterilaisen kirkon arkkipiispana toiminut Johansson suri
beckiläisen raamattufundamentalismin katoamista teologisesta tiedekunnasta, ilmeisesti erityisesti raamatuntutkimuksesta. Hän kutsuikin ”nykyajan” teologiaa
onnettomaksi. Syy tähän hänen mukaansa oli, että jumaluusopin alalla toimivat olivat yleensä ajatusihmisiä, jotka eivät hänen mielestään olleet omantunnon hallittavina. ”Ajatusihmiset” eivät voi käsittää Jumalan valtakunnan totuuksia. Johanssonin mielestä ihmistä ja oikeaa teologia piti hallita ”omatunto”, joka vuorostaan hallitsisi ihmisen ajatuksia ja tahtoa.461
Antti J. Pietilä piti vuonna 1924 Johanssonin käsitystä teologiasta tieteenä rajoittuneena. Pietilä, jonka omaakaan positiota ei voi kuvata tieteellisesti avoimeksi,
oli sitä mieltä, että Johanssonilta puuttui aikansa uuden teologian tuntemus ja ehkä
halukin nähdä uudessa [ulkomaisessa] teologisessa tutkimuksessa mitään muuta
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kuin tuomittavaa. Näistä syistä johtuen Johanssonin arviot eivät Pietilän mukaan
aina olleet oikeita.462 Pyrkiessään harmonisoimaan raamattuteologisen oppi-isänsä
J. T. Beckin tavoin Vanhassa ja Uudessa Testamentissa löytyviä näkemyksiä Johansson päätyi kummallisuuksiin, joita myös Osmo Tiililä (1904–1972), on kritisoinut. Tiililä viimeisteli Johanssonin etiikkaa käsittelevän väitöskirjansa talvisodan aikana ja julkaisi sen kesällä 1940. Koetun sota-ajan edellyttämä yhtenäisyys,
tutkimuksen luonne teologisen tiedekunnan hyväksymänä väitöskirjana, Johanssonin edustama uskonnon ja etiikan elimellinen yhteys, jota uskonnolliset piirit tiukasti puolustivat, sekä arkkipiispa Johanssonin kuolemasta kulunut suhteellisen lyhyt aika ja Tiililän oma uskonnollinen positio olivat luultavasti ne tekijät, jotka
osaltaan lievensivät tutkimuskohteen kriittistä arviointia.
Tiililä totesi Johanssonin ajattelussa intellektuaalisen ja eettisen tietämisen
kuuluneen yhteen. Pelkkä tämän asiantilan kuvaaminen antaa asiasta kuitenkin
vääränlaisen kuvan, jos Gustaf Johanssonin käsityksiä ei nähdä hänen antirationalisminsa ilmentyminä. Kun inhimillinen järki ei kelvannut totuuden tavoittamisen
instrumentiksi, totuus löytyi, kun oikealla tavalla uskova ihminen, sopusoinnussa
Raamatusta löytyvien kaikenlaisten käsitysten kanssa, tutki teologiaa. Tietämisen
ja ymmärtämisen instrumenteiksi tulivat ihmisjärjen sijaan ”sydän” ja ”omatunto”,
samoin myös veressä joka puolelle elimistöä liikkuva sielukin.463 Nämä pääosiltaan J. T. Beckin 1840-luvun tuotannosta löytyvät ajatukset edellyttivät uskonnontutkijalta vain annetun omaksumista, järjestämistä ja harmonisointia, ei omaa itsenäistä tutkimusta. Johanssonille teologia oli uskontietoa, ei tieteellinen uskontoa
tutkiva oppiala.
Gustaf Johansson hahmotti oman käsityksensä aatehistoriallisesta kehityksestä
vuonna 1900 julkaisemassaan artikkelissa ”Jäähyväistervehdys Savonlinnan hiippakunnan arvoisalle papistolle” siirtyessään luterilaisen kirkon arkkipiispan virkaan. Artikkelissa tiivistyy beckiläisen uskonteologian näkökulmasta tulkittu suomalainen aatehistoria. Johansson kuvaili kuinka 1700-luvun loppu oli merkinnyt
löyhän ja kevytmielisen valistuksen kautta, kuinka Kant kuitenkin osoitti tiedon
olevan rajallista ja kuinka hegeliläisyys väitti ajattelun ja olemisen olevan muka
yhtä ”järjen” ryhtyessä luomaan itsestään ”koko todellisuutta”. ”Vallattomassa järkeilemisessä puuhaili tämä suuntaus - - olivat käsittävinään koko maailmankaik-
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keuden.” Järjen toiminta oli kuitenkin todella rajoitettu, Johansson lisäsi ja huomautti, että kristinuskon totuus, johon tutustutaan uskon, ei järjen, kautta, ei ole
tästä maailmasta.464
Oikean teologian myytissä kyse oli rationaalisen ja antirationaalisten uskonnontutkimuksen kamppailusta sekä 1800-luvulla että myöhemmin 1800-luvusta
tuotetuissa tulkinnoissa. On omalla tavallaan luonnollista, että antirationalismin
päästessä beckiläisen raamattufundamentalismin muodossa ainoan ja hallitsevan
teologisen koulukunnan asemaan Suomessa 1800-luvun lopulla, se edustajineen,
perusluonteeltaan antirationaalisena uskontieteenä, ei kyennyt puolueettomasti ja
kriittisesti tarkastelemaan lähimenneisyyttä. Se ei kritisoinut aiempaa teologianharjoitusta järkisyin, lähdeargumentein tai tutkimuksellisista näkökulmista, vaan uskonnollisesti. Näin se esitti omana aikanaan ”oikean” tulkinnan sekä itsestään että
1800-luvun aiemmasta teologianharjoituksesta.
Kyse on myös politiikasta ja vallasta. Vaikutusvaltaisten edustajiensa kuten
Gustaf Johanssonin ja Otto Immanuel Collianderin suulla 1800-luvun lopun fundamentalistinen beckiläisteologia julisti tuomioitaan paitsi yhteiskunnallisille reformeille ja muutoksille myös myöntyväisyyspolitiikan kannattajina poliittista uskollisuutta Venäjän keisarille, sille taholle, joka oli nimittänyt heidät professoreiksi
ja piispoiksi. Beckiläisestä raamattufundamentalismia ja asennoitumista suomalaisen yhteiskunnan modernisaation kuvaa hyvin Collianderin madonluvut yhteiskunnan uudenaikaistumista edustaville ilmiöille. 1800-luvun lopulla ajat olivat Collianderin mielestä pahat. Antikristillisten voimien tärkein välikappale oli ”suurille
ihmislaumoille puhuva kirjallisuus”, erityisesti sanomalehdistö. Kiihotuspuheillaan se laittoi liikkeelle kansan enemmistön määräten yleisen mielipiteen. Antikristillinen valta yritti nojautua enemmistön yleiseen mielipiteeseen ja puoluekiihkoon. ”Nämä kapinoitsijat” tahtoivat professorin mukaan katkaista siteet, joita Jumala ja Hänen voideltunsa olivat määränneet ihmiselämälle. Jumalan tahdon sijaan
asetettiin ihmistahto päämääränä ”oman itsensä” kohottaminen Jumalan valtaistuimelle. Tätä väärää politiikkaa ajoivat ajatuksissaan erehtyneet kristitytkin. Collianderin raamattufundamentalismia kuvaa kuinka hän tulkitsi Vanhan testamentin
psalmin 2 kuvaavan 1800-luvun lopun Suomea.
Tämä [Vanhan Testamentin] tekstimme värsy on siis ennustus siitä vapauden
pyrinnöstä, joka juuri meidän aikanamme voittaa yhä enemmän alaa kristityn
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ihmismaailman parissa. Vapaamielisyyden ja emansipatsioonin nimellä liikkuu meidän aikanamme läpi koko kristikunnan pyrintö, jonka lopputarkoituksena on kaikilla elämän aloilla, niin valtiollisen kuin kirkollisen, niin yhteiskunnallisen kuin perheellisen elämän, niin uskonnon kuin siveyden, niin tieteen
kuin yleisen sivistyksen alalla, niiden kahleitten ja rajoituksien särkeminen,
joita Jumalan sana ja kristillisyys jo vuosituhansien kuluessa on ihmiselämälle
ja sen oloille määrännyt.
Collianderin mukaan kysymys oli ”väärän vapauden puuhasta”. Oikealla kristinuskolla ja sen asianmukaisella toteutumisella oli yhteiskunnassa, kuten fundamentalisteilla aina on, sekä ulkoisia että sisäisiä vihollisia. Collianderin mukaan Herran
vehnäpellossa eli kristillisessä kirkossa on myös ”äpäränisuja” eli ”äpäräkristityitä”,
jotka Jumala suuressa loppupuhdistuksessa tulella puhdistaa. 465 Uskonnollisena
fundamentalistina Colliander edusti näkemystä jumalallisen ilmoituksen ja uskonnollisen uskon erehtymättömyydestä. Jos jumalallinen ilmoitus ja siihen perustuva
usko olivat ristiriidassa tieteen kanssa, se johtui hänen mukaansa siitä, että tiede oli
väärässä ja sen tulokset puutteellisia.466
Oikean teologian määrittelijöihin kuului myös Johanssonin veljenpoika Erkki
Kaila (Erik Johansson). Hän oli nuoruudessaan beckiläisyyteen tunnustautunut teologian apulaisprofessori ja kuului ”raamatunuskoisen teologiian” tieteellisyyden
puolustajiin. Kaila ajatteli, että tieteellinen teologia perustui uskontotuuksiin. Hänen luonnehtimansa prosessin mukaan ”raamatullinen totuus” herätti uskon. Tähän
Raamatun totuuden herättämään uskoon perustui kaikki uskonnollinen tieto. Uskonnollinen tieto puolestaan kehittyi todelliseksi tieteeksi, teologiaksi.467 Tämä aikansa tiedekäsityksestä irrottautunut ja Raamattuun sitoutunut oppialakuvaus oli
tuolloin, vuonna 1891, vielä seurakuntapastorina toimineen Kailan käsitys teologiasta tieteenä.
Kaila julkaisi 1890-luvulla kaksi artikkelia otsikolla ”Realistinen ja spiritualistinen katsantokanta kristinuskon totuuksiin nähden”. Artikkeleissaan Kaila hahmotteli ”realistisen” eli oikean teologian ja oikeiden teologien tulkintatradition al-
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kaen apostoleista ja varhaisista kristillisistä vuosisadoista. Eri teologien kuten vaikkapa Schleiermacherin kuulumisen oikean realistisen tulkintatradition ulkopuolelle
Kaila ratkaisi arvostelemalla hänen uskon- ja uskonnontulkintansa vääriksi. ”Realismin” oikeaksi ajatellun ja uskonnollisesti määritellyn tulkintatradition kauneimmaksi kukkaseksi Kaila esitti suomalaisen raamattufundamentalismin oppi-isän J.
T. Beckin: ”J. T. Beck on pyrkinyt isiltä perittyä realistista katsantotapaa kaikin
puolin raamatullisesti kehittämään.”468
Erkki Kailan teologinen antirationalismi näkyy selkeästi hänen raamatunlauseita siteeraavassa, luonteeltaan raamattuteologisessa väitöskirjassaan Bidrag till
utredning af det kristliga kunskapsbegreppet (1895). Beckiläisfundamentalisti Otto
Immanuel Colliander, tuolloinen käytännöllisen teologian professori, joka oman
virkansa ohella hoiti myös kirkkohistorian professuuria, esitti vuonna 1896 Kailan
väitöskirjan olevan merkittävä tieteellinen tutkimus. Collianderin mukaan se oli filosofiaan perehtynyt ”tieteellisen kritiikin” ja ”tieteellisen itsenäisyyden” esimerkillinen ilmentymä.469 Colliander kuitenkin käytti termejä ”tieteellinen kritiikki”
ja ”tieteellinen itsenäisyys” eri merkityksessä kuin mitä niillä yleisesti ymmärretään. Tieteellinen kritiikki tarkoitti tieteellisen teologian kritiikkiä ja tieteellinen itsenäisyys uskonargumentteihin perustuvaa itsenäisyyttä teologian tieteellisestä tutkimuksesta. Kailan väitöskirja oli kahdella tavalla merkittävä. Ensinnäkin se oli
Johann Tobias Beckin edustaman teologisen ”uskontiedon” selkeä ilmentymä.
Toiseksi se kertoo millainen käsitys teologiasta oli vallalla 1800-luvun lopun teologisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa ja osaltaan kuvaa millaisia henkilöitä haluttiin rekrytoida tulevan papiston opettajiksi. Näistä syistä esittelen Kailan
väitöskirjan keskeiset ajatukset.
Collianderin antaman tunnustuksen tavoite oli nostaa beckiläisessä väitöskirjassaan raamatunlauseilla kansainvälistä tutkimusta arvostellut Kaila, beckiläisten
raamattuteologien ”oma mies”, teologisten esikäsitteiden opettajaksi, missä hän
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onnistuikin. Viran kilpahakija oli ei-beckiläinen historiantutkija Johan Samuel Pajula, teologian alan ensimmäisten suomenkielisten tutkimusten kirjoittaja.470 Teologisten tiedekunnan enemmistö päätti äänin 2–1 Kailan olevan Pajulaa pätevämpi
tiedekunnan esikäsitteiden opettajaksi. Ehdokasasettelusta päättäneessä yliopiston
konsistorissa äänet puolestaan jakautuvat tasan 15–15. Viran ykkösehdokkaaksi
tuli Kaila, koska häntä äänesti teologisten esikäsitteiden opettajaksi filosofian professori, yliopiston rehtori Thiodolf Rein. Virantäytössä filosofian professori Rein
antoi tukensa beckiläistä uskontietoa edustaneelle Kailalle, kehui tämän ”kriittistä
kyvykkyyttä” ja ” tieteellistä arvostelukykyä”, ja antoi tätä kautta tukensa herännäis-beckiläisen opetuksen jatkumiselle teologisessa tiedekunnassa.471
Kailan väitöskirjan Bidrag till utredning af det kristliga kunskapsbegreppet
(108 s.) tutkimuskohde oli kristillinen tietokäsite, ja Kaila viittasi, kuin oman tietokäsitteensä selvittelyn taustaksi, eri tieteenaloilla ilmenneeseen tietoteoreettiseen
kiinnostukseen. Kailaa ei kuitenkaan kiinnostanut esimerkiksi jonkin teologisen tai
filosofisen suuntauksen käsitys tiedosta, vaan kristillinen, tässä tapauksessa siis
normatiivisesti oikeaksi ja raamatulliseksi määrittyvä ja ikään kuin universaalisti
päteväksi esitetty uskontiedon käsite. Jo väitöskirjansa johdannossa väittelijä määritteli mitä hänen tutkimansa kristillinen tietokäsite oli. Kristillinen tieto oli hänen
mukaansa uskontietoa, ja uskontieto oli puolestaan uskoa, jota hän tarkasteli kristinuskon sisäisin selitysmallein.472
Kaila ei siis käsitellyt väitöskirjassaan tietoa ja tietämistä tieteellisessä, vaan
uskonnollisessa mielessä. Hänen väitöskirjansa johdannossa ja sen ensimmäisessä
luvussa runsain raamattusitaatein määrittelemänsä kristillinen tieto oli yhtä kuin
usko. Tämän alkumäärittelyn jälkeen hän vajaan sadan sivun verran jatkomääritteli,
keskustellen tutkimuksensa alussa asettamastaan näkökulmasta kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden kanssa, miten tämä ”kristillinen uskontieto” syntyi, mikä oli
uskontiedon suhde pyhään Raamattuun ja mitä kristillinen uskontieto edellytti in-
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himilliseltä persoonallisuudelta. Työ päättyy lukuun ”Kristillisen uskontiedon olemus”, minkä olemuksen hän itse asiassa oli määritellyt jo tutkimuksensa johdantoluvussa.473
Kailan väitöskirja ei ole uskonnonfilosofinen tutkimus nykymerkityksessä,
vaan erinäisiä termejä pyörittävä uskonnollinen teos. Kun Kailaa on kuvattu nuoruudessaan vapaamieliseksi teologiksi, ei tätä voi päätellä hänen väitöskirjastaan.
Kaila esimerkiksi puolusti väitöskirjassaan Raamatun kirjoitusten kriittistä ja kirjallisuushistoriallista tutkimusta, mutta vain näennäisesti. Kriittistä tutkimusta piti
tehdä ”ilmoitususkollisessa hengessä”. Ilmoitus, ilmoitususkollisuus ja ilmoituksen
tosiasiat olivat Kailalle kaikki taikasanoja, joilla määriteltiin mikä milloinkin oli
hänen mielestään uskonnollisesti oikeaa. Hänen mukaansa oli olemassa myös erityinen ”kristillinen tiede”, joka harjoittaminen edellytti tieteilijältä kristillistä uskoa
ja kristillistä kokemusta. Uskonnon kriittinen tutkimus, joka tulkitsi ”ilmoituksen
tosiasiat” myytinrakennukseksi, oli Kailan sanoin vailla kaikkea oikeutusta. Uskon
ei tarvinnut pelätä oikeaa raamattukritiikkiä, joka siis oli määritelmällisesti kristillisen ilmoituksen mukaista, eikä sen myöskään tarvinnut välittää väärästä kritiikistä,
koska ”usko rakentuu jatkuvalle kokemukselle jumalallisesta voimasta”.474
Tutkimuksensa viimeisessä luvussa, Kailan arvosteltua ylimalkaisesti Kantia,
Hegeliä ja Schleiermacheria ja todettuaan heidän näkemyksensä riittämättömiksi,
s.o. omiensa kanssa yhteensopimattomiksi, esitys kääntyykin siihen mitä teologian
pitäisi olla. Teologian pitäisi Kailan mukaan aiempaa suuremmalla vakavuudella
kääntyä kristilliseen ilmoitukseen Jeesuksesta, koska vain siten teologia olisi yhtäpitävää uustestamentillisten näkemysten ja protestantismin perusperiaatteiden
kanssa. Keskeinen ilmoitus on Raamatun Kristus-kuva, mutta ”historiallinen” [lainausmerkit Kailan] Kristus-kuva on Kailan mukaan kuitenkin ihmisajatusten
luoma, ei ”ilmoitusprinsiippi”. Subjektiivisten tulkintojen välttämiseksi teologia
tarvitsee Kailan mukaan kirkon oppitradition tuntemusta ja kirkkoyhteisön tunnustuskirjatkin on teologisessa työssä otettava rakkaudellisella kunnioituksella ja pieteetillä huomioon. Nekään eivät kuitenkaan ole ilmoitus. ”Objektiivisen totuuden”
vuoksi oli siksi tarkasti tutkittava kristillisiä käsitteitä, josko ne olivat täydellisesti
ja oikealla tavalla raamatullisia, ja tarpeen tullen muuttaa, täydentää ja uudelleenrakentaa niitä.475
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Kaila 1895, 93–94, 102–103. Kiinnostus eskatologiaan, uskonnolliset käsitykset lopun ajoista, oli
yksi beckiläisyyden keskeinen elementti. Eskatologian tärkeydestä Kaila 1895, 100.
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Tämän jälkeen Kaila kertoo mitä kristilliseen tietoon kuuluu: ennen kaikkea
käsitykset Jumalasta ja hänen suhteestaan maailmaan. Oikea tieto Jumalasta on ihmisille mahdollinen, koska ihminen on Jumalan kuva. Kolmeen Uuden testamentin
jakeeseen viitaten Kaila esittää, että ihmisen oli mahdotonta muodostaa metafyysistä kuvaa Jumalasta tarkoittaen kuvaa Jumalasta sellaisena kuin todella on. Tiedämme vain ilmoituksen perusteella totuuden – ´totuus´, jota Kaila käyttää läpi
työnsä, tarkoittaa hänellä yleisesti ja määrittelemättömästi uskon kokonaisuutta ja
kristinuskon erilaisia opinkäsityksiä – , ja ajan lapsina senkin suhteellisesti. Kristilliseen tietoon kuuluu jumalakuvan lisäksi ”antropologisia” käsityksiä, jotka koskevat ihmisen jumalallista alkuperää, syntisyyttä ja uudelleenyhdistymistä Jumalan
kanssa sekä käsityksiä maailmasta, millä Kaila tarkoitti ”maailman” riippuvuutta
Jumalasta ja sen teleologisuutta. Kristillinen tieto maailmasta ei rajoita luonnontieteitä, vaan luonnonlait ovat ilmaus Jumalan tahdosta.476
Kaila kuvasi filosofisen ja teologisen tarkastelun eroa ja määritteli kristilliselle
ilmoitukselle uskollisen teologian tehtävänasetteluun. Teologian täytyi ”välittää todellista tiedettä, totuutta sanan täydessä objektiivisessa merkityksessä”, Kaila esitti,
kun hän tutkimuksensa alkupuolella oli määritellyt tämän oikean tieteen kristilliseksi tieteeksi. Ajatus, että kristillinen usko ei lisäisi ”tietoa”, perustui hänen mielestään kristinuskon olemuksen väärinymmärtämiseen, minkä hän ilmeisesti katsoi
omassa esityksessään tullen todistetuksi. Esitys päättyi, tiedosta kun oli ikään kuin
ollut kyse, varmuuden käsittelyyn, mikä Kailalla tarkoitti uskonvarmuutta.477
Teoksen keskeinen kysymys edellä esitettyjen kuvausten lisäksi oli luonnollisesti miten tämä kristillinen tieto/usko/teologia syntyy. Kaila hahmotteli uskonnollisen tietokyvyn Raamattua käyttäen niin, että se syntyi sisäisestä kokemuksesta;
Beckiin viitaten hän esitti jo omantunnon alkuperäiseksi olemusyhteydeksi Jumalan kanssa. Kailan kuvaama uskonnollinen tietokyky ei perustunut järkeen, vaan
uskoon; uskomalla Jeesukseen järki sai kokonaan uuden sisällön, joka uudisti ihmisjärjen niin että se muuttui ”pneumaattiseksi”.478 Näin siis Kaila esittää, että
usko, jota hän väitöskirjansa otsikossa kutsui kristilliseksi tiedoksi, syntyi uskosta.
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Kaila 1895, 102–104. Kailan raamattuviittaukset nykykäännöksinä 1. Timoteuskirje 6:16: ”Hän yksin on kuolematon. Hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä
voi nähdä - -” ja 1. Korinttolaiskirje 13: 11, 12: ”Kun minä olin lapsi, minä puhuin kuin. Minulla oli
lapsen mieli ja lapsen ajatukset - - Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin
kuin Jumala minut täydellisesti tuntee.” Kailan myös huomauttaa, että ihmissielun suhde Jumalaan on
erityisen ”kristillisen psykologian” alaa.
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Kaila 1895, 104–108. Kailan Kant-tulkinnasta Kaila 1900.
478
Kaila 1895, 78, 81, 82, 84, 85–86.
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4.3

Oikean teologian myytin rakentajat

Tultaessa 1900-luvulle suomalaisesta yliopistoteologiasta näyttää hävinneen sen
selkeästi suuruudenhullu aspekti eli Granfeltin ajatus teologiasta kaiken tieteenharjoituksen oikeellisuuden mittapuuna. Oikean teologian myytin rakentaminen keskittyikin herätysliikkeiden ja herätysliikevaikuttajien merkityksen korostamiseen.
Tässä se sai apua teologian oppialan ulkopuolisilta tahoilta. Tarkastelukulman ja
aiemman tieteenharjoituksen arviointihorisontin muodosti nationalistinen herätysliike–beckiläisyys-akseli, joka arvioi menneen ajan teologista tieteenharjoitusta sen
perusteella suhtauduttiinko siinä herätysliikkeisiin myönteisesti vai ei. Herännäisyydestä tehtiin väline historiaa valikoivasti tarkastelleen autonomian ajan teologian oppihistoriallisen tulkinnan luomiseksi ja oikeuttamiseksi. Tämän tulkinnan
mukaan huono ja rajoittunut teologinen tutkimus ei ”ymmärtänyt” herätysliikekristillisyyttä ja sen tavoitteita oikein eli siis kritisoi niitä. Hyvä ja merkittävä tutkimus
ei puolestaan näin tehnyt. Tähän kansalliseksi ymmärrettyyn tulkinta-akseliin kuuluivat teologit kirkkohistorioitsija Martti Ruuth ja kirkkohistoriasta väitellyt ja
1919 dogmatiikan professoriksi nimitetty Antti J. Pietilä sekä teologian oppialan
ulkopuolelta historian professori E. G. Palmén sekä filosofian professori Thiodolf
Rein.
Pastori Elis Bergroth oli 1800–1900-luvun vaihteen ns. kirkollisen suunnan
johtohahmoja, selkeäsanainen beckiläisyyden vastustaja ja Gustaf Johanssonin näkemysten arvostelija. Hän julkaisi vuosina 1902–1903 kaksiosaisen yleisesityksen
Suomen kirkko. Eino Murtorinteen mukaan teokselle oli ominaista tekijälleen luonteenomaiset voimakkaasti subjektiiviset ja kirkkopoliittiset korostukset. Teoksen
vaikutus esimerkiksi papiston oppihistoriallisten näkemysten muokkaajana perustui siihen, että sitä käytettiin vuosikymmeniä yliopistollisena oppikirjana.479 Oikean teologian myytin mukainen arviointi Laurellista ja ”väärän” 1800-luvun alkupuolen teologian kritiikki löytyvät myös tästä teoksesta. Huolimatta siitä, että Bergroth oli oman aikansa kirkollisen beckiläiseliitin kriitikko, hän ei ollut historiallisten lähteiden eikä menneen ajan ilmiöitä ilman uskontulkinnan hegemoniaa tar-
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Bergrothista Murtorinne 1986, 179–180, 197–198. Bergrothin kirja perustui Jaakko Gummeruksen
mukaan ”huomattavassa määrin” Herman Råberghin (kirkkohistorian professorina 1872–1892) luentoihin. Gummerus 1920, 81–83.
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kasteleva tutkija. Bergrothin mukaan kaikkia Laurellin toimia leimasi puolinaisuus ”todistuksena siitä, ettei hän totuutta etsiessään itse vielä ollut päässyt totuuden [s.o. oikean uskon] omistamiseen”.480
Filosofian professori Thiodolf Rein puolestaan esitti Snellmanista kirjoittamassaan elämäkerrassa, että ”Laurell oli lahjakas henki, mutta [hän] ei näy koskaan
voineen vapautua jonkinlaisesta horjuvaisuudesta mielipiteissä ja sisäisestä rikkinäisyydestä, joka ilmeni myös siinä, että hän niin usein vaihtoi elämänuraa”.481
Snellmanin elämänkerran laatijan kommentti Laurellista on erikoinen. Kuinka Laurell olisi ollut sisäisesti rikkinäinen ja horjuvainen verrattuna vaikkapa kriittisestä
oppositiomiehestä senaattoriksi muuttuneeseen, monissa tehtävissä toimineeseen
äreään ja kiukkuiseen Snellmaniin?
Rein tulkitsi Laurellin varhaisina vuosinaan asettuneen ”teologian ja filosofian
kesken välittävälle kannalle ”- - mutta vanhemmalla iällä hän puolusti lämpimästi
olevia oloja sekä kirkon että valtion alalla”. Kyse ei siis ollutkaan tieteellisestä tutkimusmenetelmästä tai -tavoitteesta tai tuon ajan yliopistomiehille välttämättömästä poliittisesta tasapainoilusta tai hegeliläisen koulukunnan hajoamisesta, vaan
nuoruuden tasapainoilusta kahden oppialan välillä, jonka jonkinlaisena vastakohtana oli vanhenevan miehen sitoutuminen olevien olojen puolustamiseen.482
Reinin huomautus on kuitenkin kiinnostava, kun sitä katsotaan John Edward
Toewsin hegeliläisen koulukunnan hajoamista Saksassa käsittelevän tulkinnan valossa. Toews esitti, että tätä hajoamista ei voinut tarkastella vain hegeliläisyyden
sisäisenä prosessina, siis filosofian ja ideologian tasolla, vaan että sitä on tarkasteltava Saksan 1830-luvun poliittisten, sosiaalisten ja kulttuuristen jännitteiden kontekstissa. Yksi näistä Toewsin esiinnostamista osatekijöistä oli vasemmistohegeliläisyyden radikalisoituminen niiden parissa, jotka ajan tilanteessa elivät dosentteina vailla tuloja takaavaa työpaikkaa, eivät rekrytoituneet yliopistoon tai jotka
joutuivat eroamaan viroistaan. Toewsin tulkinnan mukaan kyse ei ollut siis vain
Hegelin ajatusten tulkinnasta, vaan myös sosiaalis-poliittisista prosesseista, joissa
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Bergroth 1903, 670. Bergrothin ja beckiläisteologien julkisesta kiistelystä useita artikkeleita ks.
Vartija 5/1895.
481
Rein (1904) 1981, 65.
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Rein 1981 (1904), 65. Erkki Kailan tieteellistä pätevyyttä arvioitaessa Thiodolf Rein oli O. I. Collianderin linjoilla ja mahdollisti beckiläisfundamentalismin jatkumisen teologisessa tiedekunnassa. Yliopiston rehtorina hän ja hänen äänensä ratkaisi konsistorin tasatulokseen päätyneessä äänestyksessä sen,
että beckiläisyyteen tunnustautunut Kaila sai apulaisen (s.o. apulaisprofessorin) viran. HYKA KA
6/1896.
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osa koulutettua älymystöä syrjäytyi koulutuksen ja tieteenharjoituksen rakenteista.483
Toewsin tarkastelutapa, joka nostaa hegeliläisyyden hajoamisen ja tulkintojen
radikalisoitumisen yhdeksi selittäväksi tekijäksi henkilön aseman järjestelmässä,
on kiinnostava myös suomalaisen hegeliläisyyden kehityksen osalta. Hegeliläisyyden vasempaan keskustaan itsensä luokitellut Snellman oli saksalaisten vasemmistohegeliläisten tavoin (1850-luvulle saakka) ”järjestelmän” ja yliopiston ulkopuolinen dosentti eikä hän, eräiden lauantaiseuralaisten tovereidensa toiveista huolimatta, pitkään aikaan saanut yliopistovirkaa. Laurell sen sijaan sai professorinviran
Nikolai I ajan Suomessa. Snellman ja Laurell olivat erilaisissa sosiaalisissa positioissa 1830-luvulta Laurellin kuolemaan, vuoteen 1852, saakka: toinen yliopiston
ulkopuolinen ja persona non grata, toinen järjestelmän sisällä. Näin ollen Reinin
kuvaus Laurellista vanhemmiten olevia oloja puolustaneena professorina on kahdella tavalla kiinnostava. Vallan myötämielisyys, jonkinlainen konservatiivisuus ja
julkinen lojaliteetti ”oleville oloille” olivat ajan ei-liberaaleissa oloissa edellytys
yliopistoviran saamiseen ja siinä pysymiseen. Henkilöinä ja filosofeina Laurell ja
Snellman tarkastelivat yhteiskuntaa, kulttuuria, hegeliläisyyttä ja sen kehitystä erilaisista henkilökohtaisista ja yhteiskunnallisista positioista käsin. Laurell näyttää
lisäksi olleen peruspositioltaan uskonnollinen rationalisti, jolle vasemmistohegeliläisyyden uskontokritiikki oli mahdoton hyväksyä. Vaikkei tässä yhteydessä voi
tarkastella kysymystä asemasta ”toisena luontona” tai kysymystä kognitiivisesta
dissonanssista, on kuitenkin muistettava, että teologian professori Laurell oli osa
aikansa konservatiivista järjestelmää. Häntä radikaalimpi Snellman oli ”järjestelmän” ulkopuolella vielä silloin, kun Laurel kuoli.
Laurellin kasvatusajattelussa uskonto oli keskeisessä osassa 1830-luvulta lähtien. Hänen irtaantumisensa Hegelistä näyttää liittyneen vasemmistohegeliläisyyden uskontokielteisyyteen, joka sai aikaan asemoitumisen traditionaalisen uskonnon puolustajaksi. Tämä kuitenkaan ei merkinnyt vain Reinin mainitsemaa olevien
olojen lämmintä puolustamista ”kirkon alalla”, vaan samalla jotain uutta, empiirisen tarkastelun ja luonnontieteellisen tiedon merkityksen korostamista.
Thiodolf Rein esitti arvionsa kirjoittamassaan Snellman-elämäkerrassa, ja
näyttää seuraavan tutkimuskohteensa tulkintaa Laurellista. Snellman ei näyttänyt
voivan antaa anteeksi, että Laurell hylkäsi hegeliläisyyden. Tämä näkyy esimerkiksi hänen 1840-luvun kiistassaan Laurellin kanssa. Reinin laatima elämäkerta oli
myös osa Snellman-kuvan rakennusta. Siihen ei sopinut niiden yliopistomiesten
483

Toews 1980. 203–207, 211–216, 220–222.
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merkityksen korostaminen, jotka käytännössä kantoivat vastuun yliopistosta, opetuksesta ja monista kulttuuri- ja hallintotoimista, nuorison koulutuksesta sekä tieteellisen toiminnan edistämisestä aikana, jolloin Snellmanilla yliopiston ulkopuolisena ei ollut tällaista roolia tai asemaa.
Reinillä oli Laurell-näkemystensä lähteenä mitä luultavimmin aikalaistodistus:
Litteraturbladissa nimettömänä julkaistu nekrologi Laurellista. Snellmanin kootuissa teoksissa (Samlade arbeten) tätä nekrologia ei ole rekisteröity hänen kirjoittamakseen. Jo tyylilliset ja kirjalliseen käyttäytymiseen liittyvät seikat kuitenkin
puoltavat Snellmania nekrologin kirjoittajaksi. On vaikea nähdä kuinka kukaan
muu tuon aikakauden tapakulttuurissa elänyt akateeminen toimija olisi kehdannut
käyttää nekrologia näin arvostelemaan juuri kuollutta professoria. Nekrologin äänenpainot ovat kuin kaikuja Snellmanin vuosien 1847–1848 polemiikista Laurellin
kanssa.
Nekrologin mukaan aiemmin lahjakkaan ja hyvänä opettajana tunnetun Laurellin henki väsyi ja menetti joustavuuttaan ”myöhempinä vuosina”. Hänen näkemyksillään ei ollut selvää suuntaa, ja vanhemmiten Laurell kritisoi Hegeliä ja läheni vanhaa puhdasoppisuutta. Laurellin kiinnostuksesta empiiriseen tutkimukseen
tai tilastolliseen tarkasteluun ei mainita mitään. Nekrologissa huomautettiin, että
Laurell oli sielu, joka oli eri mieltä itsensä kanssa. Laurellin kirjallisten töiden vika
oli, että ne olivat lopusta keskeneräisiä. Jos ne muuten olisivatkin olleet hyviä, ei
niitä kukaan lukenut, vaan ne pölyttyivät pakkauslaatikoissaan.484
Ensimmäisenä yliopistoteologina Oikean teologian myytin muotoili kirkkohistorian dosentti ja myöhempi professori Martti Ruuth 1900-luvun ensimmäisellä
vuosikymmenellä. Hän julkaisi vuonna 1909 artikkelin ”Jumaluusopillinen tiede
Suomessa 1800-luvulla”. Oma maa -kokoomateoksesta, ”kotien tietokirjasta”, johon artikkeli sisältyi, julkaistiin toinen painos vuonna 1928. Näkemyksiään 1800luvun teologiasta Ruuth myös opetti teologisessa tiedekunnassa luennoidessaan tulevalle papistolle; hänen Kansalliskirjaston kokoelmissa säilynyt kirkkohistorian
opetuksen luentokonseptinsa rakentuu kyseisestä artikkelista.485
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Snellman 1852, 98. Snellmanin Laurell-kritiikki, Samlade arbeten VI, 35–36, 38 (Litteraturblad no.
12, november 1847); Samlade arbeten VI, (Hr. A. A. Laurells ”Genmäle” till Undertecknad, Litteraturblad n:o 7, juli 1848).
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KK, Coll 192.9, ”Teologia 1800-luvulla Suomessa”. Konseptissa myös muita otsikkomuotoiluja kuten ”Teologia Suomen yliopistossa 1845–1900”. Samassa yhteydessä hän näyttää luennoineen myös
koululaitoksen historiasta (konsepti ”Oppikoululaitos 1804–1845”).
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Martti Ruuth (1870–1962) oli Jaakko Gummeruksen seuraaja kirkkohistorian
virassa, mitä professuuria hän hoiti vuosina 1922–1937 tultuaan sitä ennen nimitetyksi Suomen kirkkohistorian ylimääräiseksi professoriksi vuonna 1918. Tämän
herännäishenkisen pappiskodin pojan mielenkiinto kohdistui ensin kristilliseen
työväenliikkeeseen sekä sosiaalieettisiin kysymyksiin ja sittemmin 1900-luvun
alusta alkaen Suomen kirkkohistoriaan, erityisesti uskonnollisten kansanliikkeiden
vaiheisiin. Eino Murtorinne on tulkinnut Ruuthin toiminnan kuvaavan modernin
kirkkohistoriantutkimuksen nousua Suomessa. Suomalaisiin uskonnollisiin liikkeisiin suuntautuneella tutkimuksellaan Ruuth oli luomassa perustaa koko myöhemmälle suomalaiselle herätysliiketutkimukselle.486
Ruuthin merkitys suomalaisessa teologianhistoriassa ei kuitenkaan rajoittunut
tähän. Hän oli keskeisesti luomassa ja kehittämässä, Bergrothin ja Reinin esittämien huomautusten kanssa yhdensuuntaisesti, sitä tulkintaperspektiiviä, josta Suomen 1800-lukua ja aiempaa 1800-luvun teologiaa arvioitiin ja on arvioitu. Ruuthin
tulkinnan mukaan yliopistotoiminnan alkuvuodet 1800-luvun Helsingissä olivat aikaa, jolloin
teologia vieraantui omasta olemuksestaan entistä räikeämmin ja se joutui entistä enemmän filosofien ja filologien yhteislaitumeksi varsinaisten teologisten
työvoimain puutteessa.
Ruuthin mielestä huomattavaa positiivista muutosta tähän räikeään vieraantumiseen merkitsi herätysliikemiehen eli edellä mainitun A. W. Ingmanin nimitys eksegetiikan professoriksi vuonna 1864. Hän teki tieteestään ”taas” todella jumaluusopillisen ja ”tavallaan kansanomaisen eli kansallisen tieteen”. Ingmanin positiivinen vaikutus perustui Ruuthin tulkinnan mukaan tämän kokemaan suomalaiskansalliseen herätykseen sekä hänen kokemaansa hartaaseen, syvään uskonnolliseen herätykseen.487 Ingmanin edellä mainitusta 1870-luvun pyrkimyksestä teologisen tieteen tason nostamiseksi Ruuth ei maininnut mitään. Ruuthin tulkinnoille
on tunnusomaista, että tarkastellessaan 1850- ja 1860-lukujen merkitystä Suomen
kirkkohistoriassa hän arvioi yhden keskeisen kehitystekijän olleen herännäisliikkeen voiton loppuaan kohti kulkevasta valistuskaudesta.488
486

Murtorinne 1985, 228–229, 235–240. Ruuth kristillisestä työväenliikkeestä vieraantumisestaan
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KK Coll 192.9, ”Teologia 1800-luvulla Suomessa”. Ruuth 1928a. Ingmannista Luukkanen 2005a,
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Ruuth 1910, 200; 1928b, 117, 118; 1934, 149, 151. Ruuthin näkemykset ovat kiintoisia erityisesti
siksi, että raamattufundamentalismia vastustanut nuorkirkollinen liike ja suomalaisen teologian tason
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Oikean teologian myyttiin liittyy myös se mitä ei arvosteltu: autonomian ajan
luterilaisen kirkon korkein johto eli piispat ja arkkipiispat. Ruuth kyllä arvosteli
menneen ajan teologista tiedekuntaa ”varsinaisten teologisten työvoimain” puutteesta. Se, että näin oli ollut jo 1700-luvulla tai että luterilaista kirkkoa johtivat
arkkipiispoina 1830-luvulta 1890-luvun lopulle pappisvihkimyksen saaneet maallikot, ei tullut mainituksi. Arkkipiispat E. G. Melartin, Edvard Bergenheim (1798–
1884), jonka ”venäläisliehakointia” yliopiston pohjalaisopiskelijat eivät näytä hyväksyneen, ja T. T. Renvall (1817–1898) olivat taustaltaan kaikki koulumiehiä ja
opettajia. He olivat niitä, jotka eivät olleet varsinaista teologista työvoimaa; heillä
ei ollut papeiksi ryhtyessään teologian alan tutkintoja.489
Teologian uudessa nousussa, joka siis tapahtui Helsingin yliopiston alkuaikojen teologian vieraantumiskauden jälkeen, oli Ruuthin mukaan kolme vaikuttavaa
tekijää: Friedrich Schleiermacherin teologiasta saadut herätteet, ”nousu uskonnollisen elämän alalla kirkossa” sekä ”isänmaallis-uskonnollisen virtauksen jumaluusopin kehitykselle antamat vaikutteet”. Ingmanin ohella oikean teologian nousua
edustivat Ruuthin mukaan myös teologian professorit F. L. Schauman ja A. F.
Granfelt. Ruuthin näkökulma siis oli, että 1800-luvun alkuvuosikymmenten vieraantumisen ajan jälkeen teologia herätysliiketutkijoiden, spekulatiivisen filosofian
kriitikoiden ja herätysliikkeiden vaikutuksesta ”taas” palasi oikean teologian tai,
kuten hän sitä myös kutsui, ”kristillisen uskontotieteen” pariin.490
Näitä näkemyksiään Ruuth myös luennoi Helsingin yliopistossa teologian ylioppilaille ja loi siten kuvaa menneestä teologiaharjoituksesta ei ainoastaan kirjallisten töidensä, vaan myös oman opetustoimintansa kautta. Ruuthin mielestä teologian, kristinuskon tieteellisen tutkimuksen, nousun syistä vain yksi oli tieteellinen:
Schleiermacherin teologia. Jotta tämä näkemys asettuisi oikeaan yhteyteensä, on
aiheellista muistaa mitä oli se mitä Schleiermacherin teologiassa Suomessa tulkittiin merkitykselliseksi. Kyseessä ei ollut hänen tieteellinen ohjelmansa tai hänen

korjanneet Oikean teologian myyttiä, vaan uusintivat sitä. Teologisesta lauantaiseurasta ja nuorkirkollisesta liikkeestä ks. Eino Murtorinne, Taistelu uskonnonvapaudesta suurlakon jälkeisinä vuosina
(1967), Juhani Veikkola, Teologinen lauantaiseura kirkon puolustajana suurlakon jälkeisenä aikana
(1969) ja Nuorkirkollisen suuntautumisen muotoutuminen Suomen kirkossa suurlakosta 1905 ensimmäisiin kirkkopäiviin 1918 (1980).
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esittämänsä filosofisen tutkimuksen soveltaminen teologianharjoitukseen. Merkittäväksi koettiin Schleiermacherin huomautus uskon syntymisestä uskonnollisesta
tunteesta, ja tätäkin tulkittiin eri aikoina eri tavoin.
Tunteen korostaminen sopikin yhteen herätysliiketulkintojen kanssa. Schleiermacherin esittämästä asiayhteydestä irrotettuna se soveltui järjenkäytön ja teologian tieteellisen tutkimuksen kritiikiksi. Oma kysymyksensä on miten yksilön henkilökohtaisella uskonnollisella tunteella ajateltiin selitettävän tai ymmärrettävän
kristinuskon moninaisia uskonnollisia oppeja, vaiheita, käytäntöjä tai kristinuskon
historiaa tai sen historiallista vaikutusta.
Kun Ruuthin tulkinnalliset lähtökohdat olivat tällaiset, on sisäisesti johdonmukaista, että hän ei liiemmin arvostanut A. A. Laurellin panosta suomalaisen teologian historiassa. Laurellin toiminnan Ruuth tulkitsikin enteeksi herätyskristillisyyden ja kansallisen heräämisen tuottamasta teologisen tieteen noususta. ”Uudet virtaukset olivat pääsemässä jumaluusopillisen tieteen työsarkoja hedelmöittämään”,
mitä asiantilaa siis enteenomaisesti kuvasti Ruuthin mielestä Laurellin virkaväitöskirjojen kohtalo. Kun Laurellin ensimmäinen väitöskirja hylättiin, Laurell Ruuthin
mielestä hylkäsi uskonsa hegeliläiseen spekulaatioon ja päätyi uudessa väitöskirjassaan sopusointuun kristinuskon kanssa. Näin Ruuthin mukaan Laurellille syntyi
uusi käsitys uskonnosta sekä sen edellytyksistä ja hän kääntyi takaisin ”positiiviseen teologiaan”. Ruuthin tulkinnan Laurellista näyttää omaksuneen muun muassa
Mikko Juva. Ruuthiin viitaten Juva esittää, että F. L. Schauman ja Laurell olivat
1830-luvulla osoittaneet, että ”teologian itsenäisyys” oli saavutettavissa vain taistelussa Hegeliä vastaan.491 Spekulaatiosta ja hegeliläisyydestä tuli kristinuskon vihollinen kun Laurellin tai hänen aikansa professorikunnan näkemyksiä ei selvitetty
lähteistä, ei kiinnitetty huomiota hegeliläisen koulukunnan hajoamiseen eikä Laurellin liittymistä J. G. Herderiin tunnistettu.
Laurellin ”enteenomainen” kääntymys takaisin oikeaan teologiaan – sen jälkeen kun hänen ensimmäinen virkaväitöskirjansa oli hylätty – ei Ruuthin mukaan
kuitenkaan tuottanut mainittavia hedelmiä. Näkemys on sikäli erikoinen, että jos
uskomme Ruuthin ihaileman A. W. Ingmanin edellä mainittua kommenttia 1870luvulle saakka pääosin välitysteologisesta papistosta, Laurellin opetuksen voi päinvastoin ajatella kantaneen laajasti hedelmää. Lisäksi Ruuthin merkittäväksi nostaman toisen teologin eli Laurellin seuraajan dogmatiikan ja siveysopin professorin
Axel Fredrik Granfeltin teologianharjoitus on osin niin sisällöllisesti kuin metodi-
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sestikin suoraa jatkoa Laurellin tieteelliselle toiminnalle, vaikkakin tietoteoreettisesti vähemmän kunnianhimoisessa ja enemmän supranaturalistisessa muodossa.
Tähän asiantilaan on viitannut Matti A. Sainio jo vuonna 1953. Ruuthille teologisen
uudistumisen ja nousun keskeisiä instituutioita eivät olleet yliopisto tai tiede, vaan
yksi herätysliikepositio ja ”kirkko”. Hänen tulkintansa oli, että
- - toisten miesten kuin Laurellin osalle lankesi aikaansaada Suomessa se kristillisen uskontotieteen uudesti ja uudeksi elvyttäminen mikä Schleiermacherin
antamista herätteistä joko välittömästi tai välillisesti juontuen oli yleisenä ilmiönä protestanttisissa kirkoissa.492
Toisin kuin Ruuth antaa ymmärtää, Schleiermacherin vaikutus suomalaisen teologian kehitykseen ei rajoittunut 1800-luvun jälkipuolen Oikean teologian myytin
edustajiin. 1800-luvun alkupuolen teologisen tiedekunnan opettajista myöhemmän
arkkipiispan E. G. Melartinin sekä Johan Matthias Sundwallin – kummallakaan
heistä ei ollut teologiksi ryhtyessään teologisia opintoja – tiedetään omistaneen
Schleiermacherin teoksia. Myönteisessä ja arvostavassa mielessä Schleiermacherin
teologiaa kommentoi Carl Gustaf Ottelin jo vuonna 1818.493
Schleiermacherin luonnehtima malli teologian tieteellisestä järjestelmästä toteutui Suomessa muodollisesti jo 1850-luvulla, kun eksegetiikan, kirkkohistorian
ja systemaattisen teologian rinnalle perustettiin käytännöllisen filosofian oppituoli.
Kuten Veli-Matti Autio on todennut, tämän Helsingin yliopistossa toteutetun järjestelyn taustalla ei kuitenkaan ollut pyrkimys tieteenharjoituksen edistämiseen. Kyseessä oli arkkipiispa Melartinin organisoima järjestely, jolla haluttiin vähentää
spekulatiivisen filosofian vaikutusta teologisessa tiedekunnassa ja nostaa tätä tarkoitusta varten professoriksi Frans Ludvig Schauman.494
Merkitystä ei ollut ainoastaan sillä mitä 1800-luvun teologiasta sanottiin 1900luvun alussa, vaan myös sillä kuka ja millä auktoriteetilla arvioi menneen ajan suomalaista teologiaa. Jälkivaikutukseltaan merkittävimmäksi muodostunutta ja kattavinta tulkintaa 1800-luvun alkupuolen suomalaisesta teologiasta ei esittänyt kukaan teologian alan tutkija, vaan historian professori Ernst Gustav Palmén. Vuosina
1884–1911 Suomen ja Skandinavian historian professorina toiminut vapaaherra E.
G. Palmén oli aikansa monipuolinen sekä vaikutusvaltainen poliittinen ja tieteellinen toimija. Hän oli monien muiden tehtäviensä ohella yksi Suomalaisen Tiedeaka-
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temian perustajia, valtiopäivämies, Kokoomuksen kansanedustaja, Kordelinin säätiön hallituksen puheenjohtaja, Suomen kirkkohistoriallisen seuran johtokunnan jäsen ja varaesimies sekä useaan otteeseen Suomen Historiallisen Seuran esimies.
Palmén tarkasteli Helsingin yliopiston alkukauden, vuodesta 1828 vuoteen 1852,
teologista tiedekuntaa, sen virantäyttöjä ja viranhoitajia vuonna 1913 julkaisemassaan artikkelissa.495
Hän pohti monista näkökulmista teologisen tiedekunnan 1800-luvun
alun ”alennustilaa”. Alennustilaa kuvasi muun muassa se, että tiedekunta ei pystynyt tuottamaan oman oppialansa professoreja. Alennustilaa hahmotellessaan hänkään ei maininnut, että arkkipiispa Melartin ja hänen seuraajansa eivät hekään olleet teologeja. Palmén nimesi yliopiston tilanteeseen vaikuttaneiksi tekijöiksi vuoden 1828 uusien statuuttien myötä kiristyneiden pätevyysvaatimusten ohella yliopiston muuton Turusta Helsinkiin; moni vanhoista opettajista ja dosenteista ei
muuttanut uuteen yliopistoon. Tiheät opettajavaihdokset vaikeuttivat teologisten
virkojen täyttämistä ja opetuksen ylläpitoa. Tilanteeseen vaikuttivat hänen mukaansa myös taloudelliset tekijät; hänen mukaansa palkkauksen, lähinnä palkkapitäjien järjestelyongelmat eivät tehneet teologian virkoja taloudellisesti houkutteleviksi.496
Palmén ei ollut perehtynyt aate- ja oppihistoriaan eikä lainkaan kiinnittänyt
huomiota siihen miten vähäisillä teologisilla ansioilla Turun kaudella saatettiin
tulla teologisiin virkoihin tai autonomian aikana luterilaisen kirkon arkkipiispaksi.
Näiden asiantilojen sivuuttaminen luonnollisesti vahvisti hänen argumenttiaan teologisen tiedekunnan alennustilasta Helsingin kauden alkuvuosina antamalla ikään
kuin kuvan, että ennen alennustilaa kaikilla teologisilla viranhaltijoilla olisi ollut
teologinen koulutus.
Mainitsemiensa ”aineellisten vastusten” lisäksi Helsingin yliopiston varhaisvuosikymmenten teologisen tiedekunnan ”omituista köyhyyttä” selitti Palménin
mielestä tuon ajan teologien uskonnollisen hartauden puute. Hänen tulkinnassaan
tämä tarkoitti herätysliikeuskonnollisuuden puuttumista. Hän kirjoitti:
ratsionalismin ja neologian ajanjaksossa elänyt sukupolvi juuri uskonnollisen
elämän alueella osoittihe varsin köyhäksi. Raittiisti pulppuavan kristillisen
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mielen lähteet näyttivät miltei kuivuneilta, kun moni ensi rivin miehistä ilmeisesti oli kääntynyt kirkon palvelukseen aivan maallisista syistä - - sitä voimakasta intoa, josta edellisten aikojen teologit olivat tulleet tunnetuiksi, eivät voineet sytyttää johtajat, jotka itse olivat syvempää uskonnollista hartautta vailla.
Historian professori Palménin tulkinnan mukaan teologinen aallonpohja syveni syvenemistään ”kunnes vihdoin kansan syvistä riveistä lähtenyt herännäisyys on ehtinyt kantaa hedelmiä korkeammankin opetuksen hyväksi; silloin tulee aika, joka
vuorostaan on tiedekunnan loistavampia, A. F. Granfeltin, A. W. Ingmanin ja F. L.
Schaumanin aika.” Palménin näkemyksen toisti kirkkohistorian professori Martti
Ruuth vuonna 1928 ja vuonna 1936 vuosina 1938–1943 Helsingin yliopiston kirkkohistorian professorina toiminut Ilmari Salomies, vuosien 1951–1964 luterilainen
arkkipiispa. Palménin asenteellisuutta kuvaa, että hän esimerkiksi väitti kirkkohistorian professori B. O. Lillen luennoineen samaa teemaa kolmekymmentä vuotta
ja esitti, että luennot eivät jaksaneet kiinnostaa montaakaan opiskelijaa. Tosiasiassa
Lille, kirkkohistoriallisen opetuksen uranuurtaja Suomessa, luennoi eri teemoista
ja aikakausista hyvin laajasti, minkä asiantilan Palmén olisi voinut tarkistaa painettuina julkaistuista Helsingin yliopiston ohjelmista.497
En tiedä edustivatko professori, vapaaherra Palmén ja Laurellia kommentoinut
filosofian professori Thiodolf Rein, Suomalaisen puolueen ja myöntyväisyyssuuntauksen keskeiset vaikuttajat 498 , myöhempinä vuosinaan henkilökohtaisesti ja
omalta uskonvakaumukseltaan Hjelt- ja Colliander -sukujen tapaista yläluokan kartanoherännäisyyttä. Huomionarvoista kuitenkin on, että se ”kukoistus”, jonka herännäisyys, yhteiskunnan yläluokan edustajien kääntyminen herännäisyyteen, tosiasiassa tuotti teologisessa tiedekunnassa, oli beckiläinen raamattufundamentalismi.
Vuonna 1900 kirkkohistorian professoriksi tullut Jaakko Gummerus (1870–
1933) sai historia-alan opetuksensa filosofisessa tiedekunnassa, kun kirkkohistoriallista opetusta teologisessa tiedekunnassa ei ollut hänen opiskellessaan teologiaa
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1890-luvulla. Gummerus oli Palménin johtaman savo-karjalaisen osakunnan jäsen
ja osallistunut hänen opetukseensa. Jonkinlaisesta erikoissuhteesta Gummeruksen
ja Palménin välillä kertoo, että Gummerus oli oman kertomansa mukaan neuvotellut teologian alan eli kirkkohistorian professoriviran hausta filosofisen tiedekunnan
professori Palménin kanssa saaden tukea suunnitelmilleen, kun hän vain teologian
kandidaattitutkinnon suorittaneena haki avoimeksi julistettua kirkkohistorian professuuria vuonna 1898.499
Kirkkohistorian professorina Jaakko Gummerus esitti, että erityisesti herännäisyys oli valmistanut tietä Suomen kansan henkiselle, kansalliselle ja valtiolliselle
heräämiselle. Oma maa -teoksessa vuodelta 1909 Gummerus kuvasi herännäisyyden suurena uskonnollisena ja kansallisena uudistusliikkeenä, jonka merkitys ulottui myös ”yhteiskunnalliselle alalle”. Snellmania hän arvosteli siitä, ettei tämä ymmärtänyt herännäisyyden suurta kulttuurimerkitystä ja sitä, ettei hän huomannut,
että nimenomaan herännäisyys valmisti maaperää kansalliselle heräämiselle. Herännäisyys oli Gummerukselle kansallisen heräämisen esiaste. Hänen mukaansa
herännäisyys kaatoi kielimuureja sivistyneistön ja kansan väliltä, suomenkielisti
papiston, kehitti kansan uskonnollista kasvatusta kohti protestanttisuuden olemukseen sisältyvää ihannetta sekä kasvatti isänmaallisuuteen. Lisäksi heränneiden taistelu virkavaltaa vastaan oli Gummeruksen mukaan valmistautumista talonpoikaissäädyn valtiopäivätoimintaan.500
Palménin ja Reinin tulkinta ”herännäisyydestä” yliopistoteologian tason nostajana oli selkeä. Nämä suomen kieleen sitoutuneet, ruotsinkielisestä sukutaustastaan suomenkielistyneet professorit ja Suomalaisen puolueen poliitikot eivät nähneet mitään ansiokasta 1830- ja 1840-luvulla teologian professoreiksi tulleiden
ruotsinkielisten ja aikanaan uusia ajatuksia edustaneiden tutkijoiden toiminnassa.
Vähättelevä suhtautuminen aiempiin ruotsinkielisiin tutkijoihin näyttää samansuuntaiselta kuin E. G. Palménin laatimassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 50vuotishistoriikissa vuodelta 1881. Palménin 35-vuotiaana filosofian tohtorina kirjoittama historiikki oli osa aikakautensa kielipoliittista kamppailua, kiihkeä fennomaaninen taistelukirjoitus, ei objektiivisuuteen pyrkivä selvitys SKS:n toiminnan
ensimmäisestä 50 vuodesta. 501
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Martti Ruuthin, Palménin samoin kuin Antti J. Pietilänkin herätysliikevetoisen
tulkinta-apparaatin kriittinen tarkastelu on aivan välttämätöntä suomalaisen 1800luvun teologian aate- ja oppihistoriasta aiemmin esitetyn kuvan ymmärtämiseksi.
Ytimenä tässä ajattelutavassa oli, että teologian tieteellinen taso oli surkea kun teologit eivät olleet herätysliikemiehiä. Taso puolestaan oli aivan loistava silloin kun
herätysliikemiehet tai herätysliikkeisiin myönteisesti suhtautuneet henkilöt istuivat
teologisen tiedekunnan viroissa.
Kyseessä ei kuitenkaan ollut teologian tieteellisen tason ja tilan tarkastelu
1800-luvun alkupuolen historiallisessa tilanteessa tai sen aikakauden tieteellisessä
kontekstissa. Päinvastoin, ratkaiseva herätysliikkeen tieteellisen vaikutuksen korostaminen liittyi 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun tilanteeseen. Ilkka Huhta
on väitöskirjassaan ”Täällä on oikea Suomenkansa” (2001) tarkastellut herännäisyyden julkisuuskuvan muutosta vuosina 1880–1918. Huhta on osoittanut kuinka
uudet tulkinnat herännäisyyden historiasta ja sen kansallisesta merkityksestä ilmaantuivat 1890-luvulla ensin kaunokirjallisuudessa, erityisesti Juhani Ahon tuotannossa. Herännäisyyden historiankirjoitus omaksui kaunokirjallisuudessa esitetyn historiakäsityksen. Tulkinta oli sittemmin poliittisesti käyttökelpoinen niin sortovuosina kuin kansalaissodankin jälkeen ja nosti herätysliikkeet kansallisen projektin keskiöön.502 Kuten edellä on mainittu, tulkinnan uskonnollisen ja kansallisen herätyksen yhteenkuuluvaisuudesta oli ensimmäisenä muotoillut A. W. Ingman
jo 1840-luvulla; herännäisyys oli hänelle kansallisten pyrintöjen ja suomen kielenkin kehittämisen kristillinen perusta.503
Irma Sulkunen on kuvannut nationalismin ja kristillisyyden yhteensulautumista, nationalistista uskontoa ja uskonnollista nationalismia, Euroopan protestanttisissa maissa, mikä ilmiö Suomessa näkyi erityisesti sortovuosina. Myös esimerkiksi Agathon Meurman ja Elis Bergroth tulkitsivat patriarkaalisen uskonnollisuuden suomalaisen nationalismin esiasteeksi ja isänmaallisen hurskauselämän ilmentymäksi.504 Herännäisyyteen tai laajemmin kansallisiin herätysliikkeisiin liittynyt
nationalistisen ihannekuvan luominen ei kuitenkaan rajoittunut ainoastaan siihen,
miten ”oikea suomalaisuus” ja ”oikea Suomen kansa” haluttiin nähdä ja esittää tai
millaisen poliittisen käyttöarvon tämä tulkinta sai.
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Samanaikaisesti herätysliikkeiden julkisuuskuvaa muutettiin myös suomalaisen teologianhistorian osalta: suhtautumisesta herätysliikkeisiin tuli oikean tieteenharjoituksen kriteeri. Tämän uuden tulkinnan mukaan teologiankin tieteellinen kukoistus perustui kansan syvistä riveistä kummunneeseen uskonnolliseen herätykseen. ”Oikeita” teologeja olivatkin menneisyyden herätysliikemiehet, kun taas
muiden, kuten esimerkiksi Laurellin, syytä oli menneisyyden teologinen alennustila.
Alkuvaiheissaan, silloin kun kielikysymys oli poliittisesti keskeinen, Oikean
teologian myytti julisti suomenkielisen kansan suomenkielistä, oikeaa teologiaa.
Teologian niin kutsutun alennustilan ajan herätysliikkeisiin kuulumattomat teologian professorit olivat ruotsinkielisiä, ruotsinkielisen sivistyneistömme jäseniä.
Ansiokkaiksi tulkitut professorit olivat puolestaan herätysliikemyönteisyytensä tai
beckiläisvaikutteidensa lisäksi sekä kirkollisia ja uskonnollisia vaikuttajia – kuten
A. W. Ingman ja sittemmin piispaksi tullut, kansanlasten tiedollista opetusta vastustanut F. L. Schauman505 – että suomen kieleen myönteisesti suhtautuneita professoreita. Tätä jälkimmäistä edustivat suomenkielisen luento-opetuksen teologisessa tiedekunnassa aloittanut Ingman sekä A. F. Granfelt, jonka ”järki oli ruotsin,
mutta sydän suomen puolella”.
Oikeista kansanherätysliikkeistä syntynsä saanut oikea teologia oli ongelmattomasti suomenkielisten ja luterilaisen kirkon parissa pysyneiden herätysliikkeiden
suomenkielistä teologiaa. Kun arvioinnin lähtökohta oli tämä, teologisesti merkityksettömiä olivat aiemmat ruotsinkieliset kulttuurikristityt, suomalaisteologit, joiden uskonnollinen tai kulttuurinen positio ei ollut peräisin suomenkielisistä uskonnollisista kansanliikkeistä.
Tässä aate- ja oppihistoriallisessa tulkinnassa ”oikeassa” kansassa syntyneestä
uskonnollisesta herätyksestä ja sen synnyttämästä herätysliikeliiketeologiasta, joka
tosiasiassa omana aikanaan asettui monin tavoin vastustamaan tieteellistä kehitystä
ja ajan edistyshankkeita, tulikin teologisessa tiedekunnassa mitä loistavimpien aikojen airut. Tämän kehityssuunnan kypsänä hedelmänä Suomessa syntyi puolestaan 1800-luvun jälkipuoliskolla beckiläinen raamattuteologia, joka tosiasiallisesti
ja enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä on estänyt autonomian ajan jälkikauden ja itsenäisyyden ajan alun suomalaisen teologianharjoituksen tieteellistä
kehitystä.506
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Tämän yleiskuvan hahmottaminen on keskeistä paitsi suomalaisen teologian
oppihistoriallisten vaiheiden ymmärtämiseksi myös tämän teoksen tutkimuskohteen Axel Adolf Laurellin kannalta. Kun emeritusprofessori E. G. Palmén ilman
lähde-evidenssiä esimerkiksi esitti vuonna 1913, että Laurell, filosofian dosentti ja
pappi, lähti teologiselle uralle ilman kutsumusta,507 tämä oli sisäisesti johdonmukaista, jos kutsumus tulkitaan herätysliikekutsumukseksi; eihän filosofi Laurellilla
ollut herätysliikekutsumusta tai -taustaa. On myös luultavaa, että jos filosofian oppituoli olisi ollut vapaana, filosofi olisi hakenut ensisijaisesti oman oppialansa virkaa. Oli sisäisesti johdonmukaista, että Palmén ei nähnyt mitään ansiokasta hänen
mielestään teologisena lamakautena vaikuttaneen Laurellin toiminnassa. Siitä kun
jo lähtökohdallisesti puuttui herätysliikekristillisyyden teologiaa elähdyttävä vaikutus. Vaikka Palmén tarkasteli pääosin ansiokkaasti teologisten virantäyttöjen eri
vaiheita yleisellä tasolla, Laurellin virantäytön erikoisluonne tuli käsiteltyä vain
pintapuolisesti ja melko ylimalkaisesti. Näin tapahtui nähdäkseni juuri siksi, että
hän oli Laurellin teologisten aikalaiskriitikkojen kanssa samaa mieltä Laurellin ”väärästä” uskonnollisuudesta.
Ns. kameraalista tutkimussuuntaa edustaneen aktiivisen ja vaikutusvaltaisen
Palménin oma tieteellinen pätevöityminen ei suuntautunut 1800-luvun tai teologian
historian tutkimukseen. Hänen pätevöitymistutkimuksensa olivat Historisk framställning af den svensk-finska handelslagstifningen från Gustaf Vasas regering till
1766 (1876) ja Sten Stures strid med konung Hans (1883). Palmén loi Suomeen
tilastotiedoilla operoivan talous- ja sosiaalihistoriallisen tutkimussuunnan ja oli
huomattava tämän tutkimussuunnan uuden tutkijapolven kouluttaja. Hänen teologian oppihistoriaa käsitellyt artikkelinsa ei näytä sopivan lainkaan yhteen sen kuvan kanssa, joka hänestä on välittynyt esimerkiksi Suomen kansallisbiografiaan.
Siinä häntä kuvataan liberaaliksi eikä hänen uskonnollisista katsomuksistaan mainita mitään.508 Oman tutkimussuuntautumisensa näkökulmasta Palménin olisi voinut kuvitella arvostaneen esimerkiksi Laurellin vuosien 1844 ja 1848 artikkeleita,
mikäli hän olisi tuntenut niiden olemassaolon. Artikkeleissaan Laurell, kuten aiemmin on mainittu, tarkasteli tilastollisesti vuosien 1829–1845 teologian ylioppilaita
ja argumentoi tarkastelunsa perusteella muun muassa yksityisesti suoritettuja ylioppilastutkintoja vastaan.509
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Palmén 1913, 325, 359 (Lillen luennoista).
Väisänen 2006, 488–489. Väisäsen mukaan Palmén ”teki tutkimusta darvinismin ja materialistisen
maailmanselityksen pohjalta”, mikä kuitenkaan Palménin teologia-artikkelin kohdalla ei pidä paikkaansa.
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Palmén kuitenkin näyttäytyy tutkimusta sekä julkaisuja uskonnollisin kriteerein arvioivana konservatiivina paitsi vuoden 1913 artikkelinsa perusteella myös
1880-luvulta välittyneiden tietojen perusteella. Palménilla myös näyttää vuonna
1918 olleen hyvin ylitulkittu kuva herännäisyyden ainutlaatuisuudesta. Hänen mukaansa jotkut ulkopuoliset ”saattoivat loukkaantua herännäisyyden piirissä ilmenevään joihinkin ulkoisiin seikkoihin kohdistuvaan suvaitsemattomuuteen. Mutta on
anteeksiantamaton erehdys, jos jälkimaailma tällaisten ulkopiirteiden vuoksi unohtaisi, ettei pari vuosisataa meillä niin tehokkaasti ole synnyttänyt toista liikettä, joka
niin laajoissa piireissä sekä niin tehokkaasti olisi hedelmöittänyt kansallisen elämämme eri aloja.”510
Teologia-artikkelissaan E. G. Palmén kuvasi valaisevasti teologisessa tiedekunnassa vallinnutta viranhoidollista ja tieteellistä sekasortoa yliopiston Helsinkiin
muuton jälkeisinä vuosikymmeninä 1820-luvun lopusta alkaen. Teologisen tieteen
tuolloista tilaa kuvatessaan hän käytti kaunistelematonta ilmaisua ”alennustilan syvin kuilu”. Palménin viittaus 1800-luvun alkupuolelle oli kuitenkin erikoinen ja
sikäli kaukaa haettu, että teologisen tiedekunnan alennustilan olisi voinut löytää
ajallisesti lähempääkin. 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun yliopistomiehenä hänen olisi pitänyt tuntea oman aikansa teologisen tiedekunnan viranhoitojen sekasortoinen tila 1870–1890-luvuilla.
Herännäis-beckiläisten hallitsemassa teologisessa tiedekunnassa virkoja pidettiin vuosikausia täyttämättöminä, professorit hoitivat toisten oppialojen professuureja oman virkansa ohella tai epäpätevillä sijaisilla, opetusta oli vähän ja tieteellistä
jälkikasvua eli väittelijöitä oli niukalti. Teologisessa tiedekunnassa, jossa oli neljä
professorinvirkaa, ei ollut dogmatiikan professoria vuosina 1884–1894, käytännöllisen teologian professoria vuosina 1875–1882 ja 1897–1900 eikä kirkkohistorian
professoria vuosina 1892–1900.511 Pitkäaikainen eksegetiikan professori August

510

E. G. Palménin puhe 13.5.1918 Suomen kirkkohistoriallisen seuran kokouksessa, ks. Kares 1943,
19–20. Savokarjalaisen osakunnan virkailijana Palmén vastusti ja osaltaan esti Juhani Ahon ehdottaman
uskonnollisesti vapaamielisten ja uusia aatteita edustaneiden kansankirjasten julkaisuhankeen vuonna
1889. Tarkiainen 1922, 210–211.
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Katkokset professuurien täyttämisessä käyvät ilmi Helsingin yliopiston matrikkelitiedoista
www.helsinki.fi/matrikkelit (viitattu 9.12.2014, ylioppilasmatrikkelit 1640–1852 ja 1853–1999: Carl
Gustaf von Essen, O. I. Colliander, Gustaf Johansson, G. G. Rosenqvist, Herman Råbergh, Jaakko Gummerus). Kirkkohistorian professori Herman Råbergh piti oman virkansa ohella luentoja käytännöllisessä
teologiassa kuuden vuoden ajan vuosina 1876–1882 sekä hoiti dogmatiikan ja etiikan professuuria peräti seitsemisen vuotta vuosina 1885–1892 niin ikään oman virkansa ohella. Råberghin siirryttyä Porvoon piispaksi kirkkohistorian virkaa hoiti oman virkansa ohella käytännöllisen teologian professori O.
I. Colliander vuosina 1892–1897. Yliopiston lähteistä ei käy ilmi, että Colliander olisi tänä aikana luennoinut kirkkohistoriaa. Collianderin siirryttyä piispaksi käytännöllisen teologian assistentti Karl A.
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Tötterman oli usein virkavapaalla raamatunkäännöstyön vuoksi joko kokonaan tai
osittain niin, että hänet oli vapautettu opetustyöstä ja yliopiston konsistorin kokouksiin osallistumisesta. Alan professoriluennot hoiti esimerkiksi vuonna 1896
niin ikään virkavapaalla ollut Raamatun alkukielten apulainen (apulaisprofessori)
Edvard Stenij luennoiden kaksi tuntia viikossa eli puolet professorin luennointivelvollisuudesta.512 Pastori Juho Mikael Mikkola (1875–1954), joka suoritti teologisen erotutkinnon 1900, on muistellut omaa opiskeluaikaansa 1890-luvulla:
Eräänä lukukautena oli myös systemaattisen teologian professorilla G. G. Rosenqvistilla [professorina 1894 alkaen] tilapäisesti virkavapautta ja exegetiikan professorilla Töttermanilla vapautus toisesta puolesta luentovelvollisuutta.
Silloin Elis Bergroth kirjoitti Vartijassa, että tiedekunta toimii puolen [vakituisen] professorin voimalla.513
Tähän teologisen tiedekunnan tilaan ja sen erikoisiin viranhoitoihin eniten vaikuttanut henkilö 1890-luvulla oli käytännöllisen teologian herännäis-beckiläinen professori Otto Immanuel Colliander. Palménin artikkelin kirjoitusajankohtana ultrakonservatiivinen Colliander, Joel Lehtosen Collopaeukseksi kutsuma kirkkoruhtinas, toimi Savonlinnan hiippakunnan piispana. Palmén ei kuitenkaan kritisoinut
tätä lähimenneisyyteen kuuluvaa ja erityisesti Collianderiin henkilöityvää teologisen tiedekunnan fundamentalistisen herännäis-beckiläisteologian lama-aikaa, vaan
hän identifioi teologian tieteellisen lamakauden 1800-luvun alkupuolelle. Tuohon
alennustilan aikakauteen Palménin mielestä kuului myös Laurellin professorikausi.
Hän huomautti vuonna 1913 julkaistussa artikkelissaan, että Laurellin professorinimityksen myötä teologinen tiedekunta oli teologinen vain nimeltään, mitä väitettä Veli-Matti Autio on kutsunut uskalletuksi.514 Minä puolestani esitän, että Laurellin, Lillen ja Matthias Sundwallin professorinimitysten myötä tuon ajan teologinen tiedekunta oli tiedekunta.
1800-luvun teologisten tieteenharjoittajien kuten Laurellin sivuuttamiseen liittyi heidän elinaikanaan tieteellisesti marginaalisten herätysliikemiesten merkityk-

Appelberg siirtyi kirkkohistorian professorin viransijaiseksi vuosiksi 1897–1900. Hänen opetusvelvollisuutensa oli puolitettu. Samaan aikaan käytännöllisen teologian professorin viransijaisena toimi teologisten yleiskäsitteiden apulainen Erkki Kaila. Redogörelse 1899, 16. Murtorinne 1986, 168–169, 182.
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14.12.1897; 25.1.1898, § 1. Redogörelse 1899, 11–12, 15. 16.
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sen korostaminen. Esimerkkinä tästä on Aspelin-Haapkylän Lars Stenbäck -biografia vuodelta 1900. Se esitti puolisen vuotta teologisessa tiedekunnassa kasvatustieteen professorina toimineen Stenbäckin hengellisen kulttuurielämän virtauksen jaloimpana edustajana, virtauksen, jonka merkitystä kansakunnan kasvattamisessa ei vielä ollut riittävästi tunnustettu. Tämä hengellinen virtaus oli pietismi,
joka Aspelinilla siis tarkoitti herännäisyyttä. Hänen mukaansa se oli vaikuttanut
laajalti myös heränneiden piirin ulkopuolella. Niin kutsutun ensimmäisen sortokauden aikana Aspelin-Haapkylä esitti, kuin A. W. Ingmanin 1840-luvun ajatuksia
seuraillen, että pietismi oli itse asiassa kansallisuusliikkeen pohjavirta, mistä asiantilasta niin Miroslav Hroch kun edellä mainitut suomalaispietismin varhaiset
kriitikotkin kuten Runeberg tovereineen ovat olleet eri mieltä.515
Biografiassa Lars Stenbäck nostettiin, akateemiset uudistajateologit unohtaen,
kansallisten suurmiesten rinnalle pienemmäksi, mutta yhtä kaikki merkittäväksi
toimijaksi, esimerkiksi 1830–1840-lukujen nerokkaista vaikuttajista. Oireellista
tässä tulkinnassa on, että Lauantaiseurassa vaikuttaneet tiedemiehet, Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuraa ja Helsingfors Lyceumia perustamassa olleet ei-pietistit,
jotka, kuten Laurell, olivat myös tieteenalansa uudistajia, ikään kuin kalpenivat
merkityksessä puoli vuotta kasvatustieteen professorina toimineen ja viranhoidossaan epäonnistuneen Stenbäckin rinnalla. Herännäis-beckiläinen Stenbäck ei ollut
mukana missään aikansa yliopistomiesten toteuttamissa uudistushankkeissa.
Niin ikään oireellista on, että Stenbäckiin verrattuna mittavan kasvatushistoriallisen vaikuttajan ja suomalaisen yhteiskunnan muotoutumiseen vaikuttaneen pastorin Uno Cygnaeuksen elämäntyöstä tai ajattelusta ei tuolloin eikä vielä toistaiseksi ole ilmestynyt ainuttakaan teologian alan monografiaa. Ruotsinkielinen ja
herätysliikepositioihin soveltumaton Uno Cygnaeus oli yksi niistä, joka ei sopinut
Oikean teologian myytin arvostamaksi menneisyyden toimijaksi. Aspelin-Haapkylän mielenkiintoiseksi kutsuttua Stenbäck-biografiaa ja sen ajatuksia mainostettiin
luterilaiselle papistolle Teologisessa Aikakauskirjassa vuonna 1900 siteeraamalla
teoksen esipuhetta.516
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Kyseessä oli jo toinen Stenbäck-biografia. Hroch kuvasi suomalaisnationalismin, jonka alkuvaihetta
hän kutsui termillä Landespatriotismus, syntyneen yliopistossa ja oppineen luokan kiinnostuksen kohteena. Hroch 1985, 23, 72, 178.
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Uskonnollisesti arvottavasta teologianhistoriallisesta lähestymistavasta, Oikean teologian myytistä, ovat saaneet osansa muutkin 1800-luvun alun tieteenharjoittajat kuin Laurell. Oikean teologian myytti ei ole vaikuttanut vain Laurellista
välittyneeseen kuvaan. Kun olen tutustunut 1800-luvun teologiaa käsitteleviin alkuperäislähteisiin, olen huomannut, että pääosa tuon aikakauden professoreja tarkastelluista teologian alan julkaisuista oli käyttänyt arkistoissa tarjolla olevaa lähdemateriaalia varsin niukasti, jos ollenkaan. Lähteet kertovatkin, että aikansa huomattavimmaksi luonnehdittu suomalainen teologi, dogmatiikan professori A. F.
Granfelt, tässä tutkimuksessa tarkasteltavan A. A. Laurellin seuraaja dogmatiikan
virassa, oli plagiaattori. Hän ei kuitenkaan ollut plagiaattori sanan nykymerkityksessä. Ongelmana oli autonomian kauden teologisen tutkimustradition ohuus ja käsitys, että tieteelliseksi opinnäytteeksi riitti ulkomaisten tutkimusten referoiminen.517
Suomalaisen kirkkohistorian uudistajahahmoksikin kuvattu Herman Råbergh
toimi professorina 1871–1892. Hän kirjoitti tutkimuksensa mystikosta nimeltä Nikolaus Baselilainen, jota, kuten muutama vuosi tutkimusten julkaisun jälkeen paljastui, ei ollutkaan koskaan olemassa, kuten hänen kohdaltaan on todennut esimerkiksi Eino Murtorinne. Virkaväitöskirjojen lisäksi muuta tieteellistä julkaisutoimintaa toimintaa tällä uudessakin tutkimuksessa kirkkohistorian uudistajahahmoksikin kuvatulla henkilöllä, jonka on väitetty kohottaneen kirkkohistorian tutkimuksen ja opetuksen nykyaikaiselle tieteelliselle tasolle, ei 20-vuotisella professorikautenaan ollut. Hän ei julkaissut monografioita, mutta kutsukirjeinä, joissa kutsuttiin
kuulemaan uusien professoreiden virkaanastumisluentoja, Råbergh julkaisi eräitä
artikkeleita.518
Sen sijaan arkistojen säilynyt lähdeaineisto kertoi, että suomalaisen teologian
oppihistoriassa mitättömäksi ja merkityksettömäksi leimattu toinen Lauantaiseuran
jäsen Bengt Olof Lille, Råberghin edeltäjä kirkkohistorian virassa, onkin suoma-

517

Luukkanen 2002b, 157–165.
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luottaen esittää, että myöhemmät professorit Jaakko Gummerus ja Martti Ruuth saivat uudet kirkkohistorialliset vaikutteensa Herman Råberghilta, mikä ei pidä paikkaansa. Kumpikaan ei ollut Råberghin
oppilas. Ruuth tosin oli suorittanut teologisen erotutkinnon 1893, mutta jatkoi teologisia opintojaan
vasta kun Råbergh työskenteli Porvoon piispana.
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laisen kirkkohistoriantutkimuksen ja -opetuksen perustaja. Hän toi koko historiallisen tarkastelutavan ja tutkimusotteen teologiseen tiedekuntaan ja sitä kautta suomalaisen papiston koulutukseen. Kun aiempi kirkkohistorian yliopisto-opetus oli
ollut Uuden testamentin läpikäymistä jae jakeelta, merkitsi Lillen Saksan vuosien
1836–1837 opintomatkallaan oppima uusi historiallinen ote huomattavaa paradigmamuutosta. Uuteen opetusohjelmaan kuului metodiluentoja, luentoja kulttuurihistoriasta ja kirkkohistorian eri aikakausista sekä ensimmäiset teologian alan luennot
Suomen kirkkohistoriastakin vuonna 1853.519
Uskonnollinen tulkinta-apparaatti ja sen edustajien auktoriteettiin uskominen
kuitenkin loi yli sata vuotta kestäneen oppihistoriallisen tradition, jossa esimerkiksi
Bengt Olof Lille leimautui tieteellisesti merkityksettömäksi. Oppihistoriallisen tradition mukaan hän oli tieteenharjoittajana hedelmätön ja mitätön. Lille, tämä suomalaisen kirkkohistorian edelläkävijä ja uranaukaisija toi historian, myös Suomen
kirkkohistorian opetuksen osaksi suomalaisen papiston koulutusta. Lillen kohdalla
vähättelevä tulkintatraditio oli säilyneistä ja käytettävissä olevista lähteistä huolimatta niin vahva, että kun esiteltiin esimerkiksi suomalaisen kirkkohistoriankirjoituksen historiaa, hänen toimintaansa käsitteleviä lähteitä ei vaivauduttu edes kurkistamaan.520
Oikean teologian myytin historia on ollut kuin henkinen tartuntatauti, jolla on
ollut eri historiallisia kehitysvaiheita: myytin synty, sen leviäminen ja välittyminen
eteenpäin, ongelman tunnistaminen ja sitä vastaan kamppaileminen uudentyyppisin tutkimuksin, uuden tutkimuksen herättämä vastarinta ja – kuten toivon – lopulta
tämän suomalaista teologianhistoriallista tutkimusta ohjanneen epätieteellisen
myytin ja sen tulkintojen hylkääminen.
Myytin muotoutuessa oli keskeistä, että arkisto- ja lähdetutkimus joko sivuutettiin tai menneisyyttä tulkittiin, kuten E. G. Palmén teki, uskonnollis-poliittisesti
tarkoitushakuisesti. Myytin muotoilijat loivat 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun
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opiskelijoille vuodelta 1998. Lauhan tulkinnan mukaan kirkkohistoria on kuulunut Turun Akatemian
opetusohjelmaan sen alusta, vuodesta 1640, asti. Lauha 1998.
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Näin menetteli myös Kauko Pirinen kuvatessaan suomalaisen kirkkohistoriankirjoituksen vaiheita Finnish Theology Past and Present -teoksessa. Autonomian kauden kirkkohistoriasta kirjoittaessaan Pirinen ei käyttänyt 1800-luvun lähteitä eikä tutkinut arkistoaineistoja. Pirinen toisti Oikean teologian myytin mukaisen näkemyksen, josta unohtuivat 1800-luvun suomalaisen kirkkohistorian todelliset uudistajat Lille ja J. S. Pajula, vielä vuonna 1983 julkaistussa historiankirjoituksen vaiheita käsitelleessä kokoomateoksessa. Pirinen 1963, 36. Pirinen 1982, 74, 76–77. Pirinen 1983. Luukkanen 2000a, 178–179.
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alussa aikakautensa suomenkielisen konservatismin, herännäisliikkeen merkityksen ylikorostamisen ja suomenkielisen nationalismin tavoitteita palvelevan kuvan
1800-luvun alkupuolen teologianharjoituksesta. Kun oikean teologian myyttiä
myöhemmin välitettiin eteenpäin eli kirjoitettiin siitä mitä aiempi suomalainen teologianharjoitus oli ollut, ”luotettiin” aiempien tulkitsijoiden näkemyksiin, eikä vieläkään palattu tutkimaan 1800-luvun alkupuolen yliopistohistoriasta kertovia alkuperäislähteitä, kun myytin luoneiden tutkijoiden työn perusteella jo tiedettiin miten
asiat olivat. Lähteistä välittyvä kuva menneisyydestä ei kuitenkaan ole historiallisia
lähdeaineistoja ignoroineen Oikean teologian myytin mukainen.
Yksi esimerkki menneen ajan teologisen tutkimuksen uskonnollisesti tarkoitushakuisesta arvostelusta on Antti J. Pietilän Axel Adolf Laurellia käsittelevä artikkeli. Näin siis kommentoi dogmatiikan professori Laurellin elämäntyötä samaista dogmatiikan oppituolia vuosina 1919–1932 hoitanut Pietilä.
Kun Laurell 14 p. huhtikuuta 1852 kuoli, hän jätti jälkeensä muiston miehestä,
joka oli elämänsä ijän ollut vakava, itsenäinen, koruton ja totuutta rakastava,
mutta joka ei ollut onnistunut saavuttamaan sitä mielen tasapainoa ja varmuutta, joka olisi voinut muodostaa lujan pohjan hänen suurten lahjojensa todella hedelmiä tuottavalle kehitykselle.521
Pietilän mielestä Laurellilta puuttunut oikea uskontotulkinta esti tätä hänen 1800lukulaista edeltäjäänsä toteuttamasta suuria lahjojaan. Onko tulkinta kuitenkaan
sen esittäjän oma vai toistaako hän Elis Bergrothin vuonna 1903 sekä Thiodolf Reinin vuonna 1904 ilmestyneen Snellman-elämäkerran näkemyksiä? Lestadiolaistaustainen Antti J. Pietilä kuului suomalaisen teologian historiassa siihen aikakauteen ja niiden arvioijien joukkoon, joilla ”oikea” uskontulkinta ja tarkastelukohteen
suhtautuminen herätysliikepietismiin määrittelivät myös tarkasteltavan kohteen arvon tieteenharjoittajana ja teologisen oppineisuuden edustajana. Pietilän arvioon
edeltäjästään Laurellista on vaikuttanut hänen oma tulkintansa siitä mitä ylipäätään
oli ”idealistinen filosofia”.
Åbo Akademin systemaattisen teologian professorina toiminut Hans-Olof
Kvist on väitöskirjassaan analysoinut Pietilän dogmatiikkaa, hänen filosofian kritiikkiään sekä käsitystään teologiasta uskonvarmuuden tieteenä. Hän on vakuuttavasti osoittanut, ei ainoastaan Pietilän dogmaattisen ajattelun problemaattisuuden,
vaan myös sen perustavanlaatuiset puutteet. Ruotsinkielisenä ja filosofiasta kiinnostuneena tutkijan Kvist on selkeästi Oikean teologian suomalais-kansallisen
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myytin vaikutusalan ulkopuolinen teologinen tutkija, joka analysoi ja arvioi tutkimuskohdettaan muilla kuin myytin tarjoamilla arviointikriteereillä. Kuten myös
Eino Murtorinne on todennut, Pietilä oli saanut varhaisimmat uskonnolliset vaikutteensa lapsuusympäristönsä lestadiolaisperäisestä kansanhurskaudesta. Tämä puolestaan beckiläisvaikutteiden ohella vaikutti hänen käsitykseensä oikeasta, uskonnolliseen kokemukseen rakentuvasta teologianharjoituksesta ja tuotti voimakasta
kritiikkiä sellaista aiempaa suomalaista teologianharjoitusta kohtaan, joka ei Pietilän kuvaamassa mielessä ollut uskonkokemuksen teologiaa.522 Hän oli näkemyksissään johdonmukainen. Samat henkilökohtaista uskoa ja ”uskonvarmuutta” korostavat epätieteelliset arviointikriteerit, joilla Pietilä arvosteli Laurellia tieteenharjoittajana, muodostivat hänen oman dogmatiikkansa ytimen.
Pietilä oli tutkijana kirkkohistorioitsija, joka suuntautui dogmatiikkaan, kun tämän alan virka vapautui haettavaksi eikä dogmatiikassa ollut väittelijöitä eikä tieteellistä jälkikasvua. Pietilän dogmatiikan oppialaan liittyvää tuotantoa sävytti voimakkaasti suomalaisen kansanhurskauden ja omakohtaisesti koetun pelastusvarmuuden perustalle rakentunut maailmankatsomus. Filosofia, uskonnonfilosofia ja
kriittinen tutkimusote olivat hänelle vieraita. Pietilän mielestä yliopistollisen dogmatiikan piti perustella väitteensä uskonnollisesti ammentaen aineksensa Raamatusta ja tunnustuksesta. ”Siten Pietilän dogmatiikka sai voimakkaasti uskonnonsisäisen ja samalla suomalaista kristillisyyttä korostavan luonteen.”523 Oikean teologian myytin näkökulmasta professori Antti J. Pietilä oli ”tieteellisesti” mitä pätevin teologi.524
Sama uskonnollisesti arvottava tulkintatapa oli siis 1900-luvun alussa Elis Bergrothilla, Martti Ruuthilla, Antti J. Pietilällä ja E. G. Palménilla. Palménin mukaan
oli sanomattakin selvää, että 1850-luvun puolivälistä alkanut teologian kukoistuskausi johtui Suomen kansassa virinneestä aiempaa hartaammasta uskonnollisesta
elämästä, 1800-luvun alun ”alennuskausi” puolestaan kääntäen siitä, että tällaista
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uskonnollista harrastuneisuutta ei ollut.525 Palménin suoraviivaisen tulkinnan mukaan suomalaisen ”kansan” uskonnollinen herääminen, jolla todellisuudessa ei ollut mitään ohjelmallista, koulutuksellista liittymäkohtaa tai uskonnollisesti velvoittavaa motivaatiota tieteelliseen tutkimustyöhön, tuottikin teologisen tieteenharjoituksen tieteellisen toiminnan kukoistuskauden.
Jonkinasteista ylimielisyyttä oli Palménin kuten myös joidenkin muiden yliopistoteologiaa arvioineiden kohdalla siinä, että menneen ajan tieteenharjoittajien
henkilökohtainen hurskauselämä ja uskonnollinen mielenlaatu todettiin riittämättömiksi ilman asiaa perustelevia lähteitä. Oma kysymyksensä tosin on millä lähteillä voisi validisti arvioida toisten ihmisten jumalasuhdetta tai heidän hurskauselämänsä laatua. ”Lähteinä” näissä tapauksissa toimi toisaalta se tosiasia, että
aiemmat vähäarvoisiksi arvioidut professorit eivät olleet herätysliikemiehiä ja toisaalta se, ettei heidän tieteellisistä töistään löydy herätysliikepohjaista uskonnollista julistusta.
Bergrothin, Ruuthin, Pietilän ja Palménin arviointien yhteydessä on otettava
huomioon tuolloisen lähihistorian sekä aikalaistilanteen, 1800-luvun lopun ja
1900-luvun alun, vaikutus menneisyyden tulkintaan. Kuten Mikko Juvan tutkimukset osoittavat, ruotsinkielinen sivistyneistö oli korostetun uskonto- ja kirkkokriittistä 1800-luvun lopulta alkaen. Tässä tilanteessa suomenkielinen teologia tai teologianhistoriaa kommentoineet muiden alojen yliopistomiehet eivät nostaneet teologian merkkimiehiksi aiempia ruotsinkielisiä sivistyneistömme edustajia, vaan
suomenkielisiä tai suomen kieleen myönteisesti suhtautuvia tieteenharjoittajia.
Kansan, kristinuskon ja oikean, aidon teologianharjoituksen yhdistäminen loi puolestaan kuin ajatuksellisen puolustuslinjan tuon ajan työväenliikkeen, sivistyneistön että uskonnollisten toisinajattelijoiden esittämää kirkko- ja uskontokritiikkiä
vastaan.
Ajatus, että filosofia tai filosofisten menetelmien soveltaminen teologiaan oli
ylipäätään väärää tai vahingollista, löytää sekin selityksensä 1900-luvun alun aikalaistilanteesta. Se filosofia, jota edustivat ruotsinkieliset Edvard Westermarck
(1862–1939) ja Rolf Lagerborg (1874–1959), aktiiviset prometheusseuralaiset, oli
avoimen uskonto- ja kirkkokriittistä. Heidän kritiikkinsä tavoitteli paitsi etiikan irrottamista uskonnosta ja metafysiikasta myös kaikinpuolista uskonnosta vapautu-
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mista. Ajan tilanteessa, 1900-luvun alussa, etiikan, uskonnon ja metafysiikan elimellisen yhteyden puolustaminen oli puolestaan osa kristinuskon puolustuksen
ydintä.526
Suomalainen filosofianharjoitus näytti siis olevan kristinuskolle vihamielistä
1900-luvun alussa kun Oikean teologian myyttiä muotoiltiin. Ensimmäisenä Oikean teologian myytin filosofiakriittisyyden lausui ääneen Elis Bergroth. Hänen
mukaansa 1830-luvun filosofitaustaiset teologit kuten Laurell olivat ongelma
siksi, ”ettei jumaluusopillinen tiedekunta tämmöisillä opettajavoimilla voinut tarjota yhtenäistä, vahvaa rintamaa semminkin sivistyneissä säädyissä vallitsevaa uskonnottomuutta vastaan”.527 Bergrothin tulkinta oli 1830-luvulle heijastettu projektio hänen omasta ajastaan. Kuten tutkimuksen ensimmäinen luku osoittaa, Laurellin väitöskirjan käsittely yliopiston konsistorissa 1830-luvulla ei vahvista Bergrothin käsitystä sivistyneiden säätyjen tuolloisesta uskonnottomuudesta.
Laurellia tuki Helsingin yliopiston konsistorissa hänen lauantaiseuralainen ystäväjoukkonsa. Ajatus tarkastella lauantaiseuralaisten mahdollista yhteistoimintaa
yliopiston virantäytöissä ei ole uusi. Ilmari Havu esitti jo vuonna 1945, että tällainen tarkastelu voisi olla kiinnostavaa. Näin ei kuitenkaan ole aiemmin menetelty.
Yhtenä syynä tähän lienee se, että Lauantaiseura etukäteen on oletettu ”kotteriaksi”,
ja ajateltu ettei tällainen tarkastelu olisi mielekäs.528 Nykyajan verkostoitumisen
merkityksen korostaminen ei kuitenkaan tarkoita, että verkostoituminen olisi ilmiönä uusi. Yliopistotoimijat ovat ennenkin olleet verkostoituneita ja erilaisten lojaliteettisiteiden sitomia.
1800-lukua arvioineiden 1900-luvun alun tutkijoiden näkemykset filosofian
vaarallisuudesta teologialle nousevatkin kahdesta tulkinnallisesta lähteestä. Toinen
lähde on Laurellin teologisten aikalaisvastustajien hegeliläisyyden kritiikki 1830luvulla, toinen eräiden 1800–1900-lukujen vaihteen suomalaisten filosofien uskonto- ja kirkkokritiikki, joka herätti teologista vastustusta koko filosofista oppialaa kohtaan. Antti J. Pietilä kirjoitti:
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Luukkanen 1997, 424, 438–441, 447–448. Kansallisbiografiassa (Aila Lauha 2001) esitetään, että
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Mutta päävika, josta tämän polven [1800-luvun alun] teoloogeja voi syyttää,
ei sittenkään ole se, etteivät he yleensä paljon julkaisseet. Päävika on se, ettei
heidän harjoittamallaan teoloogisella toiminnalla ollut riittävää orgaanista
yhteyttä sen Jumalan seurakunnan ja sen kansakunnan kanssa, jonka palveluksessa he olivat.529
Ruotsinkielisinä 1800-luvun alun teologeilla ei ollut ”orgaanista yhteyttä” suomenkieliseen kansaan. Mitä edellä olevassa huomautuksessa tarkoitettiin Jumalan seurakunnalla, käy ilmi kun Pietilä jatkoi Laurell-arviointiaan.
Tämä harrastuksen puute oman maan uskonnolliseen elämään on sitä oudonpaa, kun esim. Laurell ei loppuijälläänkään ollut mikään umpiuskoinen mies,
joka olisi esim. pietismiä silmittömästi tuominnut.530
Laurellilta ei suinkaan puuttunut hedelmällisiä aatteita ja kaukonäköisyyttä.
Mutta hän ei ollut mies panemaan niitä toimeen tavalla, joka olisi voinut vakuuttaa muitakin niiden erinomaisuudesta ja innostaa heitäkin samanlaisiin
harrastuksiin,
Antti J. Pietilä arvioi. Samansuuntaisesti Laurellista oli aiemmin todennut Elis Bergroth (1854–1906): ”- - hän koetti vaikuttaa kansansa hyväksi, mutta hänen toimensa kantavat kaikki puolinaisuuden leimaa - -”.531 Näihin vähätteleviin kuvauksiin ei kuitenkaan sovi esimerkiksi Laurellin osallisuus suomalaisen kulttuurin kannalta merkittävän suomen kielen professuurin perustamiseksi. Kun professori Immanuel Ilmoni ehdotti yliopiston konsistorissa vuonna 1843 professuurin perustamista, ehdotusta kannattivat vain teologian professorit, ruotsinkieliset Laurell, B.
O. Lille ja eksegetiikan professori Aron G. Borg. Kuten edellä on kerrottu, yliopiston konsistorin sittemmin asettamaan suomen kielen stipendejä valmistelevaan toimikuntaan kuului kolme lauantaiseuralaista: Laurell, Lille ja historian professori
Gabriel Rein. Vuonna 1846 se stipendiasian valmistelunsa lisäksi ehdotti suomen
kielen professuurin perustamista. Laurell kannatti henkilökohtaisen, ja Lille ja Rein
vakituisen professuurin perustamista. Senaatissa hanketta vastustettiin, mutta myös
voimakkaasti tuettiin vuonna 1847. Hyväksymisen saaminen Pietarista kesti kolme
vuotta ja virka perustettiin vuonna 1850.532
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Autonomian ajan jälkipuoliskon teologian ylioppilaat, jotka teologian tiedekuntayhdistyksessä valitsivat suomen ”pääkielekseen” vuonna 1853, ajoivat suomen kielen käytön laajentamista ruotsinkielisessä Helsingin yliopistossa. He edustivat suhteellisesti tarkasteltuna yliopiston maalaisinta, sosiaaliselta taustaltaan alaluokkaisinta opiskelija-ainesta sekä yhteiskunnan voimakkainta ylöspäin kohoavaa
säätykiertoa. Suomenkielisten ylioppilaiden rekrytoituminen teologiseen suomenkielisti teologisen tiedekunnan. Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta oli
1900-luvun alussa tiedekunnista suomenkielisin ja luultavasti myös tästä syystä
suomenmielisin. Sen opiskelija-aines oli noin 90 % suomenkielistä. Teologian ylioppilaiden yhteiskunnallis-uskonnollinen konservatismi osui yksiin ylioppilaiden
oman sosiaalisen taustansa alaluokkaistumisen kanssa. Uskonnollisesti vääräksi
tulkittiin se mikä oli omalle taustalle vierasta, mikä tarkoitti, että omasta taustasta
tuli uskonnollinen auktoriteetti.533 Suomenkielisyys ja alaluokkaisuus luultavasti
loivat teologien parissa kaikupohjaa ”kansasta” oikeutuksensa hakevalle Oikean
teologian myytille ja aiempien ruotsinkielisten ns. kulttuurikristittyjen torjunnalle.
Antti J. Pietilän teologianhistoriallisia tulkintoja arvioitaessa on otettava huomioon myös Eino Murtorinteen esiintuoma kysymys kansallisesta ja kansallisromanttisesta herätysliiketulkinnasta. Pietilä edusti tätä herätysliiketulkintaa, jonka
myöhempään vahvistumiseen vaikuttivat sekä Suomen itsenäistyminen että vuoden 1918 sota. Erityisesti eräiden herännäispiirien osallistuminen sotaan loi lähes ”myytinomaiseksi” muodostuneen käsityksen herätysliikkeiden, varsinkin heränneiden, kansallisesta merkityksestä. 534 Herätysliiketaustaiset ja omaa uskonnollista taustaansa normatiivisena pitäneet teologit kuten Pietilä ja vuonna 1918
Hämeen linnassa punaisten vankina istunut Martti Ruuth535 toimivat sodan jälkeen
dogmatiikan ja kirkkohistorian professoreina. Uskonnollisesti, teologisesti ja kansallisesti merkittäväksi tulkittu herätysliikeapparaatti ei tuolloin jättänyt sijaa muun
tyyppisen suomalaisen teologian tutkimiselle, arvostamisesta puhumattakaan.
Teologian uusi suuntautuminen Helsingin yliopiston alkuvuosikymmeninä
1830- ja 1840-luvuilla jäi tutkimatta pitkäksi aikaa. On todennäköistä, että kaikkein
ensimmäiseksi uusi suuntautuminen ilmeni filosofikoulutuksen saaneen, muun muassa hegeliläiseksi luonnehditun Johan Matthias Sundwallin toiminnassa teologisen moraalin professorina vuosina 1833–1843. Hänen vaikutuksensa oppialansa
edustajana jäi sikälikin lyhytaikaiseksi, että oppialalla ei ollut jatkuvuutta. Virkojen
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uudelleenjärjestelyssä vuonna 1846 teologisen moraalin virka itsenäisenä professuurina lakkautettiin ja tiedekuntaan perustettiin Frans Ludvig Schaumanille käytännöllisen teologian oppituoli.
Kiinnostavan kuvauksen aikanaan lahjakkaana ja ansioituneena pidetyn J. M.
Sundwallin filosofiasta on esittänyt J. E. Salomaa.536 Tämä filosofi tuki sittemmin
uuden tieteellisen suuntautumisen edustajia kuten Laurellia ja B. O. Lilleä teologisen tiedekunnan virantäytöissä. Tukiessaan teologista uudenaikaistumista edustavia tutkijoita hän osaltaan mahdollisti modernisaatioprosessin etenemisen. Uusia
tutkimuksellisia tarkastelutapoja edustaneet tieteenharjoittajat kuten ensin Laurell
ja hänen jälkeensä Lille rekrytoituivat hänen tukeminaan teologiseen tiedekuntaan
ja pääsivät opettamaan tulevaa Suomen luterilaisen kirkon papistoa.537
Eino Murtorinne kuvaa Sundwallia, Laurellia ja Lilleä yliopistoteologeina seuraavasti:
[Heille] oli tunnusomaista paitsi kristillisten opinkäsitysten spekulatiivinen
tarkastelu myös uskon ja tiedon sekä uskonnon ja kulttuurin välisen yhteyden
voimakas korostaminen, mikä johti heidät myös tuonhetkisen yhtenäiskulttuurin tukemiseen.
Kuten Murtorinne toteaa, näiden teologian uudistajien mielestä uskonto, tieteen,
taiteen ja yleisen yhteiskuntaelämän ohella, oli välttämätön osa inhimillistä sivistystä. Tämä merkitsi sitä, että tämä joukko pyrki vaalimaan uskonnon ja kulttuurin,
taiteen ja yhteiskuntaelämän sekä yleisen tieteenharjoituksen ja teologian yhteyttä.
Täten on ymmärrettävää, että he suhtautuivat kriittisesti herätysliikkeisiin, joiden
tavoitteet ”maailmasta erottautumisineen” ja kulttuurielämän sekä sivistysharrastusten arvosteluineen olivat tyystin erilaisia.538 Samoin myöskään teologisessa tiedekunnassa tuolloin vallinnut supranaturalismi, joka pyrki tarkastelemaan teologiaa uskontieteenä, irrallaan aikansa tieteenharjoituksesta ja sen metodeista, ei saanut heiltä kannatusta.
Suomalainen teologianhistoria ei kuvaa ainoastaan menneiden aikojen tieteellistä toimintaa tai eri aikojen uskontulkintojen vaikutusta teologiseen tutkimukseen.
Teologialla on Suomessa eri aikoina ollut myös poliittinen rooli kulloisenkin vallan
legitimoijana ja sen tavoitteiden toteuttajana. Yksi Oikean teologian myytin tärkeä
aspekti olikin, että se oli 1800-luvun lopulta alkaen yksi uuden suomenkielisen elii-
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tin asemia vahvistava nationalistinen kuva menneen ajan yliopistohistoriasta. Tulkintani on, että Suomalaiseen puolueeseen kuuluneet, 1800-luvun yliopistoteologiaa käsitelleet kirjoittajat, jotka voimakkaasti liioittelivat herännäisliikkeen tieteellistä merkitystä, loivat mielikuvan tämän uskonnollisen liikkeen uudistus- ja
joukkoliikeroolista kuin porvarilliseksi vastineeksi sille joukkoliikkeelle, joka Sosialidemokraattisessa puolueessa oli työväenliikkeellä.
Roland Barthesin myyttikritiikin mallin tavoin tässä tutkimuksessa on identifioitu ja nimetty Oikean teologian myytiksi kutsumani ilmiö ja selvitetty sen ideologinen sisältö. Myytin Laurellista välittämä oppihistoriallinen, teologinen kuva on
osoitettu puutteelliseksi tarkastelemalla Laurellista kertovia lähdeaineistoja. Oikean teologian myytissä on monia elementtejä, jotka noudattavat niitä kansainvälisiä myyttikuvauksia, jotka on laadittu tuntematta suomalaista uusimman ajan
myytinrakennusta. Suomalainen Oikean teologian myytti on ollut, Barthesin,
Gellnerin ja Hobsbawmin myyttikuvausten kanssa yhdensuuntaisesti, yritys menneisyyden legitimoimiseksi ja palvellut tiettyä uskonnollis-kansallis-poliittista
ideologiaa. Anthony D. Smithin esittämän poliittiseen valtioon liittyneen nationalisten myytinrakennuksen lisäksi näemme, että nationalistinen myytinrakennus on
pyrkinyt luomaan myös kansallista oppihistoriaa, tässä tapauksessa yliopistoteologian historiaa, omien lähtökohtiensa mukaiseksi. Georg Schöpflinin myyttikuvausta Oikean teologian myytti noudattelee siten, että se oli eliitin, uskonnollisen
ja yliopistollisen eliitin, professorien ja pappien luomus, jolla herännäisyys-herätysliikekorostuksensa kautta voidaan ajatella olleen myös ns. populaaria vastakaikua myytin luoneen eliitin ulkopuolella. Kuten Georg Schöpflin on myyttien vaikutuksista huomauttanut, vuosikymmenestä toiseen toistettu myytti myös esti suomalaisen teologian aate- ja oppihistorian rationaalista tutkimusta ja määritteli sen
mitä ja keitä alan suomalaishistoriasta haluttiin muistaa ja keitä unohtaa. James
Paul Gleen tavoin ajattelen, että myytti, suomalaiskontekstissa Oikean teologian
myytti, on asiaa nykytutkimuksen sekä aate- ja oppihistorian näkökulmasta tarkastellen oletuksineen outo ja terveen järjen vastainen.
Oikean teologian myyttiä ja erityisesti sen pitkäkestoisuutta tarkasteltaessa on
myös otettava huomioon uskonnon ja luterilaisen kirkon kansallis-poliittinen rooli
yleensä niin sanottuina vaikeina aikoina. Laajaa aihepiiriä ei ole voitu laajasti tarkastella tämän tutkimuksen yhteydessä. On kuitenkin selvää, että sortokausiksi kutsutut ajanjaksot, vuoden 1918 sota, toinen maailmasota ja sitä seurannut suomettuneisuuden aikakausi antoivat, kaikki omalla tavallaan, jatkoaikaa fundamentalistisille ja konservatiivisille, uskonnollisesti motivoituneille kristinuskon ja menneisyyden tulkinnoille. Uskonnon antama lohdutus vaikeina ja toivottomina aikoina,
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uskonnon käyttö politiikassa, yleensä uskontoa kohtaan tunnettu kunnioitus ja uskonto kansallisen yhtenäisyyden yhtenä tukipilarina eivät tarjonneet tilausta tai tarvetta kansallisen uskonnollisen historian tai sen kulloistenkin poliittisten lojaliteettien kriittiselle tarkastelulle.
4.4

Oikean teologian tulkintatradition jatkajia

Eino Murtorinne on huomauttanut, että 1800-luvun suomalaisille herätysliikkeille
oli yhteistä niiden kielteinen suhtautuminen valistuksen rationalismiin. 539 Huomautus on tärkeä myös Oikean teologian myytin aatehistoriallisen asemoinnin näkökulmasta. Oikean teologian myytissä ei ollut kyse ainoastaan herätysliikeuskonnollisuuden tieteellisen merkityksen liioittelusta, vaan myös viholliskuvan luomisesta. Teologiseen tulkintaan 1800-luvun herätysliikkeiden merkityksestä Suomessa näyttää kuuluneen ajatus, että hyvät herätysliikkeet voittivat pahan ”valistuksen”, kun herätysliiketulkinnat siirtyivät yliopistolliseen tutkimukseen. Edellä
mainittu Martti Ruuth esitti vuonna 1934 herätysliikkeiden saavuttaneen voiton
aiemmasta ”valistusteologiasta”. Valistusteologian vaikutuksesta 1800-luvun alkupuolen teologia oli Ruuthin mukaan vieraantunut ”omalta raamatullis-kristilliseltä
pohjaltaan ja yhteydestään kirkollisen elämän kanssa eksegetiikan muuttuessa filologiseksi ja systemaattisen teologian filosofiseksi tieteilyksi”.540 Joh. Björklund
julkaisi vuonna 1939 väitöskirjan Suomen papisto 1800-luvulla erityisesti silmälläpitäen pappistarvetta ja sen tyydyttämismahdollisuuksia. Teos tarkasteli ansiokkaasti pappisvirkojen ja papeiksi vihittyjen määriä sekä papeiksi vihittyjen sosiaalista taustaa. Väitöskirjan aatteellinen tulkintakonteksti oli kuitenkin Martti Ruuthin viisi vuotta aiemmin julkaisema ajatus herätysliikkeiden valistuksesta saavuttamasta voitosta 1800-luvulla. Björklundin mielestä romantiikkaa ja herätysliikkeitä yhdisti sen, että ”ns. valistus” oli kummankin vihollinen. Hänen mukaansa
valistuksesta saatiinkin vihdoin voitto, kun ”herätysliikkeet painavat leimansa
koko kansankirkkoon”. Akateemisena, teologisena väitöskirjana esitettiin ja hy-
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väksyttiin siis 1930-luvulla teos, jossa uskonnollinen, herätysliikeperäinen ja torjuva suhtautuminen valistukseen esitettiin positiivisena ja oikeana kehityskulkuna.541
Ilmari Salomies siirtyi kirkkohistorian professuurista Viipurin hiippakunnan
piispaksi 1943, ja hänen seuraajakseen tuli vuonna 1945 FT Aarno Maliniemi
(1892–1972), filologi, klassisen kirjallisuuden ja erityisesti keskiajan tuntija. 542
Kun Salomiehen siirtymistä piispaksi oli ennakoitu jo aiemmin 1940-luvulla, erityisesti Osmo Tiililä kehotti herännäispappi Olavi Karesta (1903–1988) pätevöitymään kirkkohistorian professorin virkaan. Ilmeisesti tähän liittyen Kares sai teologian kunniatohtorin arvon vuonna 1942, mutta viran edellyttämiä tieteellisiä näyttöjä hän ei saanut aikaan. Tiililä puolestaan toimi dogmatiikan professorin viransijaisena vuodesta 1939 ja vakituisena professorina vuosina 1942–1967. Muutamat
teologisen tiedekunnan hengellisestä tilasta huolestuneet, Osmo Tiililän johdolla,
halusivat Kareksen teologiseen tiedekuntaan opettamaan ”Jumalan seurakunnan
historiaa” liian maalliseksi koetun Maliniemen rinnalle. Näin syntyi hanke perustaa
herännäisyyttä edustaneelle Karekselle henkilökohtainen ylimääräinen professuuri.
Professuurin rahoitus oli tarkoitus saada heränneitten Herättäjä-yhdistykseltä, joka
asetti rahoituksen ehdoksi, että juuri Kares valittaisiin perustettavaan virkaan.
Hanke kaatui oikeustieteellisen tiedekunnan antamaan lausuntoon, jonka mukaan
ylimääräisen professuurin perustaminen tällaisin ehdoin oli hankkeena lainvastainen. 1940-luvulta lähtien Kares profiloitui herännäisyyden johtohenkilöksi. Kuopion piispa hänestä tuli vuonna 1962.543

541
Björklund 1939, 140, 158, 169. Björklundin mielestä 1800-luvulla ”puhdasoppisuus” irtaantui valistuksesta ja liittyi herätysliikkeisiin. Huomautus jää epäselväksi, kun hän ei kerro mitä hän tarkoitti puhdasoppisuudella – kirkon johtoa ja sen näkemyksiä, beckiläistä raamattuteologiaa, luterilaisuutta
yleensä vai ehkä suomalaista yliopistoteologiaa. Kun papiksi vihittyjä oli vähän erityisesti 1860-luvulla,
suurena syynä tähänkin oli Björklundin mielestä rationalistinen ajanhenki ”ennen kuin romantiikka ja
herännäisyys uskonnollisen elämän alalla aiheuttivat [tähän] muutoksia”.
542
FT Aarno Maliniemen kausi Helsingin teologisen tiedekunnan kirkkohistorian professorina näyttää
merkinneen katkosta Oikean teologian myytin välittymisessä ja sen opettamisessa. Teologisen tiedekunnan ulkopuolelta kirkkohistorian professoriksi tullut Maliniemi tarkasteli aikansa teologikoulutuksen tieteellisyyttä kriittisesti ja toisin kuin eräät teologisen tiedekunnan muut professorit. Teologisen
tiedekunnan näkökulmasta Maliniemen kirkkohistorian opetus oli puolestaan liian maallista. Lehtiö
2004, 214–217.
543
Aiemmassa piispanvaalissa 1956 Kares oli saanut eniten ääniä Lapuan hiippakunnan piispaksi,
mutta nimitysvallan haltija, presidentti Urho Kekkonen ei tuolloin nimittänyt Karesta piispanvirkaan
tämän lapuanliiketaustan vuoksi. http://www.helsinki.fi/teol/tdk/esittely/tietoja_tiedekunnasta/tohtorit.pdf. Viitattu 9.4.2015. Huhta 2004, 801. Maliniemen muita kirkkohistorioitsijoita maallisemmasta
tutkijanotteesta myös Eilola & Salonen 2014, 57.
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Vuosisadan alkuvuosina luotu oikean ja väärän teologian erottelulinja jatkui II
maailmansodan jälkeen ”selvän raamatullisuuden” korostamisella. Systemaattisen
teologian professorina vuosina 1938–1948 ja teologisen etiikan ynnä uskonnonfilosofian professorina vuosina 1948–1958 toiminut Yrjö J. Alanen kuvasi vuonna
1945 1800-luvun suomalaista teologiaa seuraavasti.
- - 1800-luvun merkittäviä suomalaisia teologeja loukkasi luonnollisesti eniten
Schleiermacherin poikkeaminen selvältä raamatulliselta linjalta - - Suomessa
on aina tunnettu epäluuloa liian filosofista kristinuskon tulkintaa kohtaan. - Meillä ei ole tunnettu mitään erityisempää kiinnostusta taidokkaasti kehitettyihin teologisiin järjestelmiin. Sen sijaan varma, jykevä raamatullisuus on aina
saavuttanut maassamme luottamusta ja arvonantoa.
Filosofisen kristinuskontulkinnan ja teologisen tieteenharjoituksen vastaiseksi auktoriteetiksi Alanen nosti oppimattoman kansanmiehen, herätysjohtaja Paavo Ruotsalaisen. ”Täällä [Suomessa] on hyvin käsitetty Paavo Ruotsalaisen sanat, että filosofit tekevät Raamatulle sen minkä sika perunapellolle, sotkevat sen pahanpäiväisesti.”544
Oikean teologian myytissä oikeaksi tulkittu uskonnollisuus määrittää mitä on
oikea teologinen tutkimus. Tämän saman asennoitumisen selkeät kaiut näkyvät toisen maailmasodan jälkeisessä, professori Juha Sepon kuvaamassa niin kutsutussa
lundilaisuuskiistassa. Kiista syntyi tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisessa,
ikään kuin menneisyyden asetelmia toistavassa tilanteessa. Kuin muistona menneiltä ajoilta herätysliikevaikutteinen teologia nousi puolustusasemiin tilanteessa,
jossa Helsingin yliopistossa harjoitettu systemaattinen teologia, jonka oppialoja
olivat dogmatiikka ja teologinen etiikka, ei näyttänyt ulkopuolisten tarkkailijoiden
mielestä täyttävän tieteellisen tutkimuksen kriteereitä.
Juha Seppo on julkaissut lundilaisuuskiistasta yksityiskohtaisen artikkelin,
jossa hän esittelee keskusteluun osallistuneet henkilöt, heidän positionsa ja teemat,
joita tämä herätysliiketaustaisten konservatiivien ja tieteellisten uudistajien keskustelu koski. ”Lundilaiset” ajattelivat, että teologian oli oltava niin metodisesti kuin
544
Alanen 1945, 300–302. Vrt. Schleiermacher, KG 6, 279–287, 353. Luukkanen 2009, 219. Eino Murtorinne on kuvannut kuinka herännäisyyden eräät edustajat, mm. Paavo Ruotsalainen, torjuivat hegeliläiseen filosofiaan nojaavan uskonkäsityksen. Murtorinteen mukaan tämä oli omiaan monin tavoin
muovaamaan herännäisyyden identiteettiä ja antamaan sille oppineisuutta syvästi vierovia piirteitä.
Murtorinne 2006, 128. Torjunnassa oli kyse kahdesta yhteismitattomasta asiasta, tuon ajan tutkimuksen
spekulatiivisesta tavasta tarkastella uskontoa ja toisaalta uskonnollisesta herätysliikkeestä, joka uskontulkinnan näkökulmasta arvosteli, ja piti itseään pätevänä arvostelemaan, tutkijoiden spekulatiivista tapaa tarkastella uskonnon kysymyksiä.
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muutoinkin yleisen tieteenharjoituksen kriteerien mukaista toimintaa, kun taas konservatiivit, erityisesti Osmo Tiililä, esittivät suomalaisteologian peruskiveksi edellä
mainitun beckiläisen Gustaf Johanssonin dogmatiikkaa. Seppo on tarkastellut erittäin mielenkiintoisesti ”lundilaisuudesta” vuodesta 1944 alkaen käytyä, noin kymmenen vuotta kestänyttä mielipiteenvaihtoa Teologisen Aikakauskirjan palstoilla.
Sodan jälkeisessä uudessa tilanteessa perinteinen beckiläisvaikutteinen herätysliiketeologia nousi vastustamaan tuolloin ilmennyttä herätysliikekristillisyyden kriittistä – ja ehdottoman tarpeellista – uudelleenarviointia. Lundilaisuuskiistan yhtenä
keskeisenä kysymyksenä oli mikä on oikeaa teologiaa ja vaatiko teologianharjoitus
muitakin kuin tieteellisiä edellytyksiä. Kun Suomessa harjoitettua teologiaa arvosteltiin tieteellisyyden puutteista, pyrkivät puolestaan herätysliiketeologian edustajat arvioimaan teologisen tieteenharjoituksen pätevyyttä arvioimalla tieteenharjoittajien uskonnollista mielenlaatua.545
Lundilaisuuskiistan Ruotsiin ja tätä kautta siellä opiskelleisiin tieteenharjoittajiin viittaava nimi on omiaan hälventämään sitä tosiasiaa, että huolimatta liittymisestään Ruotsiin ja ruotsalaiseen Luther-tutkimukseen kiista oli ominaislaadultaan
suomalainen ja nousi suomalaisesta teologisesta aatehistoriasta. Kyseessä ei ollut
vain yksi 1900-luvulla pitkään jatkunut, erillinen teologinen erimielisyys. Kyseessä
oli vanhan rationalismi-supranaturalismi-kiistan uusi muoto uudessa II maailmansodan jälkeisessä tilanteessa. Kiista oli osa jo 1800-luvulla alkanutta kehityskulkua,
jossa herätysliiketeologia edustajineen ja ymmärtäjineen oli luonut myyttiä Oikeasta teologiasta. Tähän myyttiin ei kuulunut yliopistoteologian tieteellisen roolin
korostaminen, vaan oikeanlaisen uskonnollisuuden ja ”oikean teologian” korostaminen. Muuttuneessa tilanteessa, jossa kielellinen hegemonia oli jo suomenkielisillä, kielikysymys ja kansallinen herätys ei enää tässä vaiheessa ollut sillä tavoin
keskeinen kuin 1900-luvun alussa.
Oikean ja väärän teologian rajankäyntiä kävi myös Georg Olof Rosenqvist
(1893–1961) vuonna 1952 julkaistussa teoksessaan Suomen kirkon murrosaikoja.
Teoksen näkemykset levisivät uusien teologianopiskelijoiden pariin siten, että teos
oli Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan pääsykoekirja ainakin vuonna 1963.
G. O. Rosenqvist tulkitsi 1800-luvun alkuvuosikymmenten suomalaisen teologian
545

Lundilaisuuskiistassa mielipiteet jakaantuivat myös suhteessa niin sanottuun sosiaaliseen kristillisyyteen ja kirkon yhteiskunnalliseen rooliin. Myös henkilökohtaisilla tekijöillä oli vaikutusta asiaan.
Seppo 1997, 526–555. Säilyneistä opinto-oppaista käy ilmi, että A. J. Pietilän Kristillisen dogmatiikan
I–III ohella teologian tutkintovaatimuksiin kuului vuosina 1948 ja 1951 beckiläisfundamentalisti G. Johanssonin Kristillinen uskonoppi. J. T. Beckin Vorlesungen über christlichen Glaubenslehre I–II kuului
vuonna 1948 teologian lisensiaattitutkinnon tutkintovaatimuksiin. Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tutkintovaatimukset 1948, 18, 19 ja 1951, 19, 20.
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valistusfilosofisen, neologisen järkeisuskon viime vaiheiksi. Tällöin teologialle oli
hänen mielestään tyypillistä riippuvuus filosofiasta. Tämän tuloksena oli filosofinen uskon- ja siveysoppi, jolla oli varsin pinnallinen suhde Raamattuun ja kristilliseen uskoon. G. O. Rosenqvist tulkitsi suomalaisen teologian historiaa samaan
tapaan kuin J. Björklund ja Oikean teologian myytin muotoilijat nelisenkymmentä
vuotta aiemmin. Teologian kukoistuskauden mahdollistivat ei-tieteelliset tekijät:
herätysliikkeet sekä uskonnollisen ja kirkollisen elämän syventyminen.546
Vain kahta vuotta myöhemmin samainen Rosenqvist, aiempi Åbo Akademin
käytännöllisen teologian professori ja rehtori ja tuolloinen Porvoon piispa, puolusti
Paimenkirjeessään uuden teologisen tutkimuksen oikeutusta. Hän kuvaili kuinka
tiede kärsii tilanteesta, jossa ei tehdä mitään eroa henkilökohtaisten uskonnollisten
ja tieteellisten lausumien välillä. Henkilökohtaisiin uskonnollisiin mielipiteisiin perustuva teologia ei ole teologiaa nykymerkityksessä, hän korosti. Piispa Rosenqvist
esitti, että teologisen tutkimuksen tehtävä on sama kuin muussakin tieteellisessä
tutkimuksessa eli ”antaa tutkimuksen kohteesta niin todellisuuspohjainen kuva
kuin mahdollista”.547
Piispa G. O. Rosenqvistin 1950-luvun näkemykset ovat Oikean teologian myytin näkökulmasta kiintoisia. Hän ei hyväksynyt teologiseksi tieteeksi uskonnollisten mielipiteiden perusteella tehtyjä tulkintoja. Kuitenkin kuvatessaan 1800-luvun
teologiaa hän toisti vanhan tulkinnan, jonka kansallisesti tarkoitushakuisesta ja uskonnollisesta näkökulmasta menneisyyttä arvottavat tutkijat, kuten E. G. Palmén
ja Antti J. Pietilä, olivat tehneet aiemman vuosisadan teologianharjoituksesta.
Vaikka arvioija eli G. O. Rosenqvist oli sisällöllisessä mielessä eri linjoilla ja irrottautunut perusteista, joilla Oikean teologian myytti muotoiltiin548, hän kuitenkin
tähän aiempaan traditioon luottaen toistaa myytin tulkinnan 1800-luvun suomalaisesta teologiasta. Aiempaan tutkimukseen ja tutkijoihin luottaen hän ei tiedostanut
toistamansa tulkinnan aikoinaan muotoutuneen tavalla, jota hän itse ei pitänyt tieteenharjoituksessa asianmukaisena; ”tieteellisyys” kärsi 1900-luvun alkuvuosina,
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HYKA, Hallinnon asiakirjat, Teologisen tiedekunnan tutkintovaatimukset 1963, 14. G. O. Rosenqvist 1952, 189, 190. Teologisen tiedekunnan tutkintovaatimuksista ja opinto-oppaista on Helsingin
yliopiston keskusarkistossa säilynyt vain hajakappaleita ajalta ennen vuotta 1968.
547
G. O. Rosenqvist 1954, 54–63.
548
G. O. Rosenqvist käsitteli vuoden 1954 Paimenkirjeessään, joka oli suomentanut lundilaisuudesta
syytetty Aarne Siirala, laajasti juuri lundilaisuutta. Hän esimerkiksi paheksui siitä noussutta kiistelyä,
joka oli viety lehtien palstoille, puolusti uuden tutkimuksen roolia tiedettä eteenpäin vievänä voimana,
eritteli Erkki Niinivaaran näkemyksiä sekä kiisti lundilaisuuden olevan ”liberaaliteologiaa”. G. O. Rosenqvist 1954, 64–75.
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kun ei tehty eroa henkilökohtaisten uskonnollisten mielipiteiden ja tieteenharjoituksen välillä.549
Kesällä 1963 Suomessa pidettiin Luterilaisen maailmanliiton neljäs yleiskokous. Kokoukseen liittyen julkaistiin Lennart Pinomaan toimittama artikkeliteos
Finnish Theology Past and Present. Englanninkielinen teos toimi, ennen Eino Murtorinteen vuonna 1988 englanniksi julkaistua autonomian ajan teologiaa käsittelevää yleisesitystä, suomalaisen yliopistoteologian esittelynä kansainväliselle lukijakunnalle. Pinomaa esitti teoksen esipuheessa, että teoksella haluttiin esittää täydellinen kuvaus suomalaisen teologian kehityksestä ja tuolloisesta nykytilasta. Täydelliseksi kuvaukseksi mainittu teos käsitti 168 sivua. Suomalaista systemaattista
teologiaa esitelleen artikkelin oli laatinut tuolloinen dogmatiikan professori Osmo
Tiililä, kiistelty ja kiistoihin heittäytyvä teologi, joka erosi pappisvirasta vuonna
1961 ja luterilaisesta kirkosta vuonna 1962.
Paitsi lundilaisuuskeskustelussa, myös tässä Tiililän artikkelissa näkyy varsin
konkreettisesti, miten Oikean teologian myytti jälleen vaikutti suomalaisen teologian menneiden vaiheiden tulkintaan: aiempien sukupolvien ruotsinkieliset teologisen tutkimuksen uudistajat sivuutettiin jälleen. Kirjoittaja väitti, että Helsingin
yliopiston alkuvuosikymmeninä ”suomalainen teologia ei näytä saavuttaneen sitä
tasoa, jonka Schleiermacherista alkunsa saanut kehitys oli saanut aikaan [Suomea]
suuremmissa luterilaisissa maissa”. Laurellia hän ei maininnut lainkaan. Systemaattisen teologian tieteellisen tason nousun Tiililä ajoitti 1800-luvun puoliväliin
ja hänkin henkilöi sen Axel Fredrik Granfeltin rekrytoitumiseen Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan opettajakuntaan vuonna 1848.550
Noin vuosikymmen lundilaisuuskiistan jälkeen kirjassaan Sata teesiä kirkosta
(1964) Tiililä, joka 1940-luvulla ajoi Olavi Karesta teologian professoriksi, painottikin aatevirtauksien, filosofian sekä luonnontieteiden tuntemusta ja yleensä tieteellisen tutkimuksen arvoa.551 Autonomian kauden teologiasta kirjoittaessaan hän ei
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Uskonnollisten herätysliikkeiden valjastaminen uuteen tehtävään, kirkollisuuden puolustajaksi, uudentyyppisessä poliittisessa tilanteessa ilmaantui Mikko Juvan kirkkohistorian professorin virkaanastujaisluennossa vuonna 1962: tulkinta suomalaisista herätysliikkeistä protestiliikkeinä. Esitelmä ei käsitellyt herätysliikkeiden väitettyä tieteellistä vaikutusta, mutta on monin tavoin kiinnostava ja problemaattinen historiantulkinnoissaan sekä selittäessään suomalaisen, herätysliikkeisiin kuulumattoman
kansan valtaenemmistön kirkkoon kuulumista herätysliikkeiden integroitumisella luterilaiseen kirkkoon. Juva 1962, 185–195. Protestiliike-tulkinta, näkemys herätysliikkeistä alempien yhteiskuntaryhmien yhteiskunnallisen aseman muutostoiveiden heijastumana ja väitetty uskonnollinen demokraattisuus, ks. Pulma 1987, 452–453.
550
Tiililä 1963, 70.
551
Tiililä 1964, 84–86.
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kuitenkaan ollut tutkinut 1800-luvun alun systemaattista teologiaa itse, ei myöskään alkuperäislähteistä, eikä siis itse todennut sen tasoa tieteellisesti vaatimattomaksi. Laurell, Granfeltin edeltäjä dogmatiikan professorina jäi mainitsematta,
koska yleisnäkemyksessään Tiililäkin luotti aiempaan tutkimukseen ja tutkijoihin
sekä perimmiltään toisti 1900-luvun alun käsityksiä. Olihan myös G. O. Rosenqvist
vain kymmenkunta vuotta aiemmin toistanut 1900-luvun alussa esitetyn näkemyksen, että syvästi oppineen Granfeltin toiminnan ansiosta syntyi systemaattisen tieteen ensimmäinen kukoistuskausi itsenäisenä tieteenä Helsingin yliopistossa.552
Tiililän oppihistoriallinen arvio oli sopusoinnussa ns. aiemman tutkimuksen eli
Oikean teologian myytin kanssa. Kumpikaan näistä, ei Oikean teologian myytti
eikä Tiililä, ei perustanut tulkintojaan Laurellista kertoviin alkuperäislähteisiin. Tiililä oli aiemmassa lundilaisuuskiistassa ollut uskonnollinen konservatiivi ja uuden
tutkimuksen vastustaja. Hänen 1960-luvun näkemyksensä vaikuttavat toisenlaisilta.
Niissä näyttää toistuneen G. O. Rosenqvistin tilanne; henkilö toistaa myyttiä, jonka
hän ei tiedosta muodostuneen tavalla – Tiililän tapauksessa aatevirtauksien, filosofian, luonnontieteiden ja yleensä tieteellisen tutkimuksen arvoa sekä tuntemusta ignoroiden – jota hän itse ei hyväksy. Joka tapauksessa Tiililän 1960-luvun suomalaista teologiaa kuvaavan artikkelin välityksellä 1900-luvun alussa hahmotellusta
ja Oikean teologian myytin mukaisesta 1800-luvun kuvauksesta oli tullut osa englanninkielistä, kansainväliselle yleisölle julistettua, Pinomaan sanoin täydellistä
kuvaa suomalaisesta teologiasta.553
Oikean teologian myytin perusajatuksena on siis ollut, että oikeaksi ymmärretty herätysliikeuskonnollisuus ja hyvä tieteelliseksi ajateltu teologianharjoitus
edellyttävät toinen toisiaan. Tässä myytissä on ollut kaksi erityyppistä vaikutuslinjaa. Toinen on se mihin edellä on viitattu eli aiemman oppihistorian painolasti; esimerkiksi myöhempien tutkijoiden kuten G. O. Rosenqvistin ja Osmo Tiililän luottamus aiempiin tulkintoihin ja niiden toistaminen tilanteessa, jossa itse jo ajateltiin
toisin. Toisen Oikean teologian myytin tulkintalinjan muodostivat ne teologit, jotka
uusintivat myyttiä ja itse pitivät tiettyä uskonnollista tulkintaa oikean teologisen
tutkimuksen edellytyksenä. Nämä kaksi erilaista linjaa ovat vaikuttaneet siihen
millaista autonomian kautta käsittelevää tutkimusta on tuotettu, millaista teologista
tutkimusta on edistetty ja millaista estetty. Myyttiä 1800-luvun osalta toistaneet
myöhemmät 1900-luvun teologit ovat saattaneet tehdä asiallista tutkimustyötä,
552

G. O. Rosenqvist 1952, 193.
Ajatus suomalaisen teologian tason noususta 1800-luvun puolivälin jälkeen löytyy myös saksankielisestä tietosanakirja-artikkelissa H. Nyman, ”Helsinki (Helsingfors) Universität” teoksessa Die Religion in Geschichte und Gegenwart 3. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1986, 215.
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mutta tulkintakontekstina käytetty myytti 1800-luvun teologiasta on värittänyt tehtyjä tulkintoja. Myytin uusintajien ja jatkajien tutkimuspositio on puolestaan ollut
paitsi myytin värittämä myös uskonnollisesti määräytynyt.
1800-luvun jälkipuoliskolla Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa
valta-asemaan nousseen beckiläisteologian vaikutus oli kaikkien haitallisinta dogmatiikan eli uskonopin tutkimuksen alalla. Laurellin aikanaan hoitama dogmatiikan professuuri ja koko nykyään systemaattiseksi teologiaksi kutsuttu ala oli ongelmallinen toiseen maailmansotaan saakka. 1800-luvun loppupuolella dogmatiikan professorin virka oli täyttämättä kymmenisen vuotta ja sitä hoitivat esimerkiksi
muut professorit oman virkansa ohella. Gustaf Johansson siirtyi piispaksi 1884 ja
seuraava dogmatiikan professori Georg Gustaf Rosenqvist (1855–1931, professorina vuoteen 1917) sai nimityksen professoriksi vuonna 1894. Myöhemmin virkaan
oli vuosikymmenien ajan vaikea kiinnittää tähän oppialalta väitellyttä henkilöä.
Laurellin professuurin oppialasta dogmatiikasta tai muistakaan tuon ajan systemaattisen teologian aloista, etiikasta ja sittemmin uskonnonfilosofiasta, ei julkaistu
tohtorinväitöskirjoja yli 25 vuoteen eli vuosina 1896–1921. Systemaattisen teologian alan tutkimustoiminta vilkastui vasta 1930-luvulta alkaen.554
Tunnetuin esimerkki systemaattisen teologian ongelmista lienee aiemman Järvenpään Seurakuntaopiston johtajan ja toukokuussa 1969 Helsingin yliopiston
dogmatiikan professoriksi valitun Aarne Siiralan (1919–1991) vanhoillisten luterilaisen kirkon piispojen taholta saama kohtelu. Siirala ei koskaan astunut virkaansa,
vaan väistyi ja lähti professoriksi ulkomaille. Tapahtuman taustana oli sodankäyneeseen pappispolveen kuuluneen ja yhdeksi ”lundilaisuuden” henkilöitymäksi tulkitun Siiralan ajatusten ja toimintatapojen herättämä vastustus luterilaisen kirkon
konservatiivisissa piireissä. Se kulminoitui kirkolliseksi epäluottamuslauseeksi
teologista yliopistokoulutusta kohtaan, kun hänestä näytti olevan tulossa tiedekunnan professori. Herätysliiketaustaiset piispat Osmo Alaja (1915–2001), joka konservatiivien riveissä osallistui aktiivisesti lundilaisuuskiistelyyn, edellä mainittu
Olavi Kares sekä Eero Lehtinen (1911–2007) tekivät kirkolliskokouksessa aloitteen, että laajennetulle piispainkokoukselle annettaisiin tehtäväksi selvittää ns. seu-
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Tämän pitkän tauon jälkeen systemaattisesta teologiasta väitteli Aarni Voipio, myöhempi käytännöllisen teologian professori. Hänenkin väitöskirjansa aihe Unissasaarnaaminen uskonnollisena ilmiönä (1922) oli melko kaukana dogmatiikan, etiikan tai uskonnonfilosofian perinteisistä kysymyksenasetteluista. Vuosina 1922–1939 systemaattisesta teologiasta väitteli kymmenen henkilöä, joista kahdeksan vuosina 1931–1939 (heistä Erik Castrén väitteli Lundissa). Vuosina 1896–1939 teologian tohtoriksi väitelleitä suomalaisia oli kaikkiaan 44. http://www.helsinki.fi/teol/tdk/esittely/tietoja_tiedekunnasta/tohtorit.pdf. Viitattu 14.2.2015.
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rakuntatiedekunnan perustamisen mahdollisuutta – uhkaus kirkon omasta pappiskoulutuksesta mikäli vääräksi tulkittua ”lundilaista” teologiaa edustaneesta Siiralasta tulisi professori.555
Näin siis nämä piispat, luterilaisen kirkon ääntä käyttäen, käytännössä päättivät
kuka on ja kuka ei ole tieteellisesti pätevä edustamaan teologiaa yliopistollisena ja
akateemisena oppiaineena Helsingin yliopistossa. Kukaan näistä teologisen tieteenharjoituksen ja -opetuksen sisältöön näin vaikuttaneista piispoista ei ollut itse
aktiivinen tieteentekijä eikä perehtynyt kansainvälisen teologianharjoituksen uusiin suuntauksiin. Kukaan heistä ei siis itse omalla tutkimustoiminnallaan tai uusia
tieteellisiä tutkimustuloksia tuottamalla ottanut vastuuta uusien pappien, uskonnonopettajien ja tutkijoiden tieteellisestä koulutuksesta. Vaikuttamiseksi tällä alalla
riitti uuden tutkimussuuntauksen ja yhden sen edustajan torjuminen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.556 Minna Aholan tutkimukset viittaavat siihen,
että Siiralan syrjäyttämisen taustalla oli myös sotaa edeltäneen oikeistosuuntauksen
inertia; pyrkimys estää paitsi rationaalista ja kansainväliset mitat täyttävää tutkimusta myös yritys torjua Siiralan edustamia uusia uskonnollis-yhteiskunnallisia
avauksia.557
Oikean teologian myytti ei näytä päättyneen edellä mainittuun lundilaisuuskiistaan tai Siiralan väistymiseen dogmatiikan professuurista ja muuttoon Suomesta Kanadaan 1960-luvulla. Sen kaiut, syytökset tieteellisen tutkimuksen tulosten poikkeamisesta perinteisen uskonnollisuuden tulkinnoista, ovat olleet selkeästi
nähtävissä kansainvälisesti arvostusta saaneen suomalaisen raamatuntutkimuksen
555

Siiralasta Minna Ahola, www.kansallisbiografia.fi/SiiralaAarne. Viitattu 15.3.2010. Luterilaisen
kirkon herätysliiketaustaiset piispat Alaja, Kares ja Lehtinen saivat ehdotuksellaan aikaan uskonnollisesti soveliaammaksi ajatellun henkilön, Seppo A. Teinosen, valinnan dogmatiikan professoriksi. Jäätyään eläkkeelle Teinonen katsoi uskonnollisesti soveliaammaksi liittyä katoliseen kirkkoon.
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Osmo Alaja väitteli teologian tohtoriksi vuonna 1944 väitöskirjalla Piirteitä Tertullianuksen pyhityskäsityksestä (191 s.). Kares, IKL-läisen K. R. Kareksen poika, oli opiskeluaikanaan AKS:n jäsen ja
toimi myöhemmin Lapuan liikkeen johtotehtävissä mm. kyyditysten kustannusten järjestelijänä. Kares
ei väitellyt tohtoriksi eikä ollut teologian alan tiedemies. Eero Lehtinen, Lapuan hiippakunnan piispa,
suoritti teologian lisensiaattitutkinnon v. 1948, ja Kareksen tavoin hänkin oli teologian kunniatohtori.
Kunniatohtorin arvon hän sai vuonna 1967. http://www.helsinki.fi/teol/tdk/esittely/tietoja_tiedekunnasta/tohtorit.pdf. Kukaan em. piispoista ei ollut Siiralan alan eli Luther-tutkimuksen tuntija. Siirala
väitteli teologian tohtoriksi vuonna 1956 väitöskirjalla Gottes Gebot bei Martin Luther (364 s.).
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Siiralan uraauurtavasta toiminnasta Minna Ahola, Ihanteena yhteys. Aarne Siirala, Seurakuntaopiston kiistelty johtaja (1996). Tulkinnat herännäisyyden ja yleensä herätysliikkeiden kansallis-yhteiskunnallisesta merkityksestä saivat uuden suunnan 1960- ja 1970- luvuilta alkaen, kun Mikko Juva (Teologinen Aikakauskirja 4/1962) toi julkisuuteen ajatuksen herätysliikkeistä protestiliikkeinä. Kannattajakunnaltaan pääosin talonpoikaisiin, konservatiivisiin autonomian kauden herätysliikkeisiin, jotka eivät
tehneet mitään esimerkiksi naisten oikeuksien lisäämiseksi, liitettiin myös demokratian ja yleisen tasaarvon edistämisen merkityksiä.
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ja alan tutkijoiden kuten eksegetiikan professori Heikki Räisäsen saamassa uskonnollisesti motivoituneessa kritiikissä 1970-luvulta lähtien. 558 Institutionaalisen
muodon tämä Oikean teologian myytti sai kun uskonnollisesti oikean teologianharjoituksen edustajaksi perustettiin herätysliikevoimin Suomen Teologinen Instituutti
vuonna 1987, koska ”herätysliikkeiden piirissä yliopistollinen teologikoulutus koettiin riittämättömäksi kirkon tehtäviin valmistuville”.559 Kyse on ´teologian´ kahdesta erilaisesta tulkintatavasta: toisaalla ´teologia´ tulkitaan Raamattuun perustuvaksi, oikeiksi ajateltujen uskonnollisten tulkintojen esittämiseksi, kun toisaalla
´teologiasta´ on tullut uskonnon ja sen ilmiöiden tarkastelemista nykyajan tieteen
keinoin ja kriteerein.
Autonomian ajan hyvää ja huonoa yliopistoteologiaa kuvaamaan syntynyt Oikean teologian myytti on suomalaisen aate- ja oppihistorian kannalta yleisestikin
kiinnostava. Se ei nimittäin kuvaa ainoastaan teologian alan tulkintahistoriaa, vaan
on yksi esimerkki nationalistis-uskonnollisen tulkinnan historian tarkastelua vinouttavasta vaikutuksesta. Samalla ja omalta se myös heijastaa yliopistotoiminnan
tieteellistymisen vaiheita Suomessa. 1800-luvun lähtötilanne oli, että Turun piispa
oli yliopiston kansleri ja yliopistossa teologialla ja uskonnolla oli muiden alojen
arviointihegemonia. Yliopistotoiminnan tieteellistyminen tarkoitti eri tieteenalojen
irtaantumista tästä uskonnollisten tulkintojen ja teologian edustajien kontrollista,
kun käsitys tieteestä ja tieteenharjoituksesta muuttui.
Tiede ja tieteelliseksi kutsuttu toiminta edellytti tutkimus- ja julkaisutoimintaa
alalla, jonka tieteenharjoittajaksi haluttiin pätevöityä. Näin asian määrittelivät Helsingin yliopiston vuoden 1828 yliopistosäännöt. Tutkimustoiminta eri aloilla tarkoitti tutkimuskohteiden rationaalista, inhimillisen järjen käyttöön perustuvaa tutkimusta ihanteenaan uuden tiedon tuottaminen ja opettaminen. Tämä asennoitumisen muutos näkyi myös teologisessa tiedekunnassa 1830- ja 1840-luvulta alkaen
Laurellin ja Lillen akateemisessa toiminnassa. Kuten kirkkohistorioitsija Lillen
osalta jo tiedetään ja Laurellin osalta on nähty tässä tutkimuksessa, tätä tieteellisen
toiminnan uudelleensuuntautumista vastustivat uskonnollisin argumentein ne hänen aikansa teologit, joita tämä tieteenharjoituksen uudenaikaistuminen ei ollut
koskettanut.
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Heikki Räisänen tutkimuksistaan ja saamastaan uskonnollisesta arvostelusta omaelämäkerrassaan
Taistelua ja tulkintaa, raamatuntutkijan tarina (Kirjapaja 2014).
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www.sti.fi/index.php/sti (Viitattu 9.4.2015): Seitsemän kristillistä järjestöä perusti Suomen Teologisen Instituutin 29.12.1987. Nykyisin STI:n jäsenjärjestöjä ovat Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä, Sanansaattajat, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys, Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY), Suomen Raamattuopiston Säätiö, Länsi-Suomen Rukoilevaiset, Svenska Lutherska Evangeliföreningen”.
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Oikean teologian myytin synty ja muotoutuminen liittyvät 1800–1900-lukujen
vaihteen tilanteeseen, jossa suomalainen yliopistollinen toiminta oli muuttunut niin,
että uskontulkinnoilla oli varsinaista tulkintavaltaa enää vain uskontutkimuksen eli
teologian alueella. Oikean teologian myytti on ollut suomenkielisten ja kielensä
ruotsista suomeksi vaihtaneiden teologien ja yliopistomiesten luomus. Myytin luoneet eliitin jäsenet ”kätkeytyivät” tieteelliseen asiantuntijuuteen. Uutta 1800-luvun
teologiaa käsitellyttä tulkintahegemoniaa luotaessa herätysliikkeet ja erityisesti herännäisyyteen vetoaminen antoivat myytille kansanomaisuuden, demokraattisuuden ja kumouksellisuuden silauksen, mikä tulkinta puolestaan 1960-luvulla näkyi
Mikko Juvan kuvauksesssa herätysliikkeistä protestiliikkeinä. Ilmiönä Oikean
myytin synnyn taustalla oli raamattufundamentalismi, kielitaistelu ja 1900-luvun
alun suomenkielisten teologien identiteetin vahvistaminen Helsingin yliopistossa,
jonka muiden alojen viranhaltijat tuolloin vielä olivat laajalti ruotsinkielisiä. Myytin määrittelyssä oli myös uskonnollisia ja uskontulkinnan tapaan liittyviä reunaehtoja; oikean kristinuskon tieteellinen tutkimuksen piti olla myös uskonnollisesti ”oikeaa”.
Myytin mukaan oikeaa ja hyvää teologian tutkimusta ja opetusta ovat Suomessa harjoittaneet ensisijaisesti suomenkieliset tutkijat ja muutama äidinkieleltään ruotsinkielinen, mutta kielensä suomeksi vaihtanut tai suomen kieleen myönteisesti suhtautunut tutkija. Nämä ”hyvät ruotsalaiset” on kelpuutettu Oikean teologian edustajiksi siksi, että he ovat suhtautuneet myönteisesti suomen kielen käytön laajentamiseen ja/tai omanneet oikeaksi arvioidun uskonnollisen vakaumuksen.
Oikean teologian myytin muodostumisessa tieteellisellä kompetenssilla ei ole ollut
merkitystä. Keskeisiä arviointiperusteita ovat olleet uskonnollinen tulkinta ja se
miten arvioitavat tutkijat ovat suhtautuneet ”kansaan”. Jälkimmäinen on tarkoittanut heidän suhtautumistaan herätysliikkeisiin, erityisesti herännäisyyteen, jotka
tulkittiin suomenkielisen kansan aidon ja alkuperäisen, oikean uskonnollisuuden
ilmentymiksi.
Oikean teologian myytin synnyssä oli kyse rationaalisen tieteellisen tarkastelutavan vastustamisesta, suomen kielestä ja herännäisyyden merkityksen ylitulkinnasta, uskonnollis-nationalistisesta poliittisesta kuvasta, jonka loivat 1900-luvun
alkuvuosina tulkintavaltaa käyttäneet Suomalaiseen puolueeseen kuuluneet yliopistomiehet. Myytti osoittautui hämmästyttävän pitkäikäiseksi ja monin tavoin
modernin tieteenkäsityksen vastaiseksi ilmiöksi. Niin kauan kuin suomalainen teologia eli yliopistollinen uskonnontutkimus oli uskonargumenteilla operoimista tai
aiempiin uskonargumentteihin perustuvien näkemysten kritiikitöntä ja lähdetutki253

musta ignoroivaa toistamista, suomalaisen tieteenharjoituksen 1800-luvun alkuvuosikymmeninä alkanut yleinen tieteellistyminen ei vielä ollut toteutunut
maamme koko yliopistollisessa kentässä. Tieteellistymisen ulkopuolella oli myös
suomalaisen autonomian kautta käsitellyt teologian oppihistoria, satavuotinen lähteitä ignoroinut ja aiempien tutkijoiden näkemyksiä toistanut oppitraditio.
Supranaturalismin puolustamisessa oli kyse ilmiöstä, jossa teologianharjoitusta ja sitä kautta myös uskontoa yritettiin puolustaa omana, omalakisena uskontiedon alanaan ja alueenaan modernisoituvassa ja sekularisoituvassa yhteiskunnassa. Kyse ei kuitenkaan ollut vain aatteista ja ihanteista, vaan siitä, että supranaturalistisesti, anti-rationaalisesti orientoituneet henkilöt samalla puolustivat omia
subjektiivisia ja yleisen tieteenharjoituksen periaatteiden kanssa ristiriidassa olleita
uskontulkintojaan sekä omaa asemaansa aikansa asiantuntijaverkostoissa. Tämän
lähestymistavan mukaan pitäisi olla olemassa yliopistollinen, tieteellinen ja teologinen tieteenala, joka ei olisi oman aikansa yleiset tieteelliset kriteerit täyttävää
tiedettä. Herätysliikehurskaus näytti tarjoavan tähän uskonnollisen option, jolla oli
myös takanaan ikään kuin laajat joukot eli herätysliikkeiden kannattajakunta.
Fundamentalistinen uskontulkinta, herännäis-beckiläisyys, sivuutti omasta oppihistoriastaan toisin ajatelleet 1800-luvun teologit ja esitti heidän olleen tieteellisesti merkityksettömiä. Tämän tradition toisto on luonut Oikean teologian myytin,
jonka kuvaus kansallisen historian yhdestä osa-alueesta, autonomian kauden yliopistoteologiasta, ei vastaa historiallisia asiantiloja.
Ulottuuko Oikean teologian myytin vaikutus nykyaikaan? Eräät asiantilat viitannevat tähän suuntaan. Tarkastellessaan Oma maa -tietoteoksen välittämää historiakuvaa Jari Eilola ja Kirsi Salonen ovat artikkelissaan ”Kirkko ja uskonto kansakunnan selkärankana” huomauttaneet, että teoksen suomalaisten herätysliikkeiden historiaa käsittelevät artikkelit käsittelevät herännäisyyden historiaa.560 Sen sijaan artikkelissa ei mainita Oma maa -teoksen syntyajan raamattufundamentalistista kontekstia, beckiläisteologian hegemoniaa Suomessa eikä teoksen ensimmäisen päätoimittajan E. G. Palménin tarkoitushakuista tulkintaa Suomen 1800-luvun
teologiasta. Artikkelin tulkintakontekstina ei ole teoksen kirkkoa ja uskontoa käsitelleiden kirjoitusten syntyaikakauden tilanne. Aikakauden herännäis-beckiläistä
uskonnollis-teologista kontekstia ei tunneta teologisen tutkimuksen ulkopuolella,
kun ne tutkimukset ja tulkinnat, joita perinteinen kirkkohistoria on tarjonnut tutkimuksena muiden alojen tutkijoiden käytettäväksi – kun koko Oikean teologian
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myytin olemassaoloa ei ole tunnistettu – ovat olleet puutteellisia ja Oikean teologian myytin värittämiä.
Suomen tieteen historiassa julkaistussa, käytännöllisen teologian professori
Markku Heikkilän laatimassa teologisen tieteen esittelyssä Laurell on mainittu lyhyesti. Hänen teologian alalla ja papiston koulutuksessa toteuttamansa aate- ja oppihistoriallisesti huomattava spekulatiivinen, rationalistinen käänne sekä hänen
kasvatusfilosofiansa, luentonsa, empiirisen tutkimusotteen korostaminensa ja Laurellin laatima opiskelijoita, opiskelumenestystä ja yksityisesti suoritettuja ylioppilastutkintoja käsitellyt tilastollinen tarkastelu ovat jääneet kokonaan vaille huomiota.561 Näin on tapahtunut huolimatta siitä, että esimerkiksi Matti Klinge, joka
on Suomen kulttuurihistoriassa esitellyt myös teologista tutkimusta, oli jo aiemmin
kiinnittänyt huomiota teologisen tutkimuksen muutokseen 1830-luvulla. Hänen
mielestään ”uuden suunnan näyttäjäksi tuli saksalainen Schleiermacher, johon Suomessakin turvautuivat 1830-luvulla dogmatiikan professori Axel Adolf Laurell - ja Frans Ludvig Schauman.”562
Markku Heikkilän Suomen tieteen vaiheet -teokseen laatima 1800-luvun teologiaa käsittelevä osuus on luettelomainen, se ei perustu arkistolähteiden tutkimukseen ja noudattaa vanhaa Oikean teologian myytin kuvausta autonomian kauden
teologiasta. Teologiaa on tarkasteltu ei-kontekstuaalisesti, se on vain ollut, se ei
liity mihinkään; mikään ei vaikuta teologiaan eikä teologia vaikuta mihinkään. Se
ei myöskään hyödynnä Eino Murtorinteen vuonna 1986 suomeksi ja vuonna 1988
englanniksi julkaisema teosta Suomalainen teologia autonomian kautena tai sen
laajaa Laurell-esittelyä.563
Suomen tieteen historian arvioinnissaan Erkki Kouri on kiinnittänyt huomiota
siihen, että tieteelliset kiistat ja ristiriidat on jätetty tieteenhistoriallisen tarkastelun
ulkopuolelle. Huomautus on tärkeä; tieteenharjoituksen uudistuessa ja muuttuessa,
uutuuksia edustaneet tutkijat ovat usein joutuneet kiistojen keskiöön. Kouri viittaa
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Heikkilä 2003, 164–165.
Klinge 1980, 195.
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Artikkelin asiavirheistä Kouri 2002, 301. Tutkimusta tehtäessä on mahdotonta tutkia ja tulkita ”kaikkea” uudestaan lähteistä käsin. On luonnollista, kriittisen tutkimusintressin asettamissa rajoissa, luottaa
esimerkiksi tutkimuskontekstia rakennettaessa aiemmin tehtyyn tutkimukseen ja oppitraditioon. Oikean
teologian myytin yksi menneisyyttä vääristävä vaikutus näkyy juuri tässä: uusi tutkimus tosin on yhdenmukainen aiemman oppitradition kanssa, mutta siihen luottaessaan uusintaakin myytin tarkoitushakuista historiakuvaa ja siirtää sen osaksi uutta, tutkimuksellisesti muutoin asiallista tutkimusta. Näin on
tapahtunut esim. Matti Ijäksen Jaakko Gummerusta tarkastelleen väitöskirjan käsitellessä suomalaisen
kirkkohistorian historiaa. B. O. Lille ja J. S. Pajula, oppialan todelliset uudistajat, sivuutettiin, kun näin
oli tehnyt jo Oikean teologian myytti. Jaakko Gummerus oli, muodollisesti epäpätevänäkin, beckiläisten
professoriehdokas ja käytännössä Pajulan kilpahakija. Ijäs 1993, 40, 41, 45, 96–97.
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konsensusmentaliteettiin, jonka hän tulkitsee näkyvän siinä, että suomalaisenkin
tieteen historiaan erottamattomasti kuuluneet kontroverssit ovat jääneet käsittelemättä.564 Näin on toteutettu myös Ivar Heikelin Helsingin yliopiston historia vuodelta 1940. Sama konsensusmentaliteetti näkyy käytännöllisen teologian professori
Markku Heikkilän Suomen tieteen historiaan laatimassa autonomian kauden teologiaa käsittelevässä osuudessa. Se sivuuttaa täysin teologiasta ja teologisista virantäytöistä 1800-luvulla käydyt kamppailut, erimielisyydet, henkilösuhteet sekä teologiaan vaikuttaneet poliittis-yhteiskunnalliset tekijät ja antaa täten vaillinaisen kuvan siitä mistä autonomian kauden yliopistoteologiassa oli kyse. Laurellin aikanaan
edustama uudenlainen teologia jää tunnistamatta, samoin kuin hänen lauantaiseuralaisen ystävänsä B. O. Lillen rooli henkilönä, joka toi kirkkohistorian opetuksen
Suomeen.
Tieteellisinä teologisina tutkimuksina on julkaistu 2000-luvulla kaksi emeritus-piispa Kalevi Toiviaisen kirjoittamaa elämäkertaa herännäis-beckiläisistä luterilaisen kirkon piispoista O. I. Collianderista ja Erkki Kailasta. Eräistä ansioistaan
huolimatta nämä teokset jatkavat Oikean teologian myyttiä. Kumpikaan elämäkerta
ei kiinnitä huomiota Collianderin ja Kailan tiedevastaiseen raamattufundamentalismiin ja kumpikin elämäkerta antaa puutteellisen kuvan sekä heidän vaikutusaikansa teologisesta tiedekunnasta että näistä aiemmista piispoista yliopistollisina
toimijoina. Toiviainen ei kriittisesti tarkastele mitä nämä beckiläiset merkitsivät
teologisen oppialan tieteelliselle tasolle, ei analysoi heidän vallankäyttöään teologisessa tiedekunnassa eikä hän siten ole myöskään tarkastellut teologisen tiedekunnan beckiläisprofessorien vallankäyttöä kuvaavia Helsingin yliopiston keskusarkiston arkistoaineistoja.565
Nykyään Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa tehty uskonnonfilosofian ja eksegetiikan tutkimus on kansainvälisissä arvioinneissa arvioitu tieteellisesti korkeatasoiseksi. Jotkin kommentit antavat kuitenkin olettaa, että supranatu-
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Kalevi Toiviainen (s. 1929) väitteli vuonna 1968 teologian tohtoriksi tutkimuksella August Tholuckin teologinen antropologia. Hän toimi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa sosiaalietiikan apulaisprofessorina ja ekumeniikan professorina kunnes siirtyi Mikkelin piispaksi 1978, mistä virasta hän jäi eläkkeelle 1993. Muurinvartija. O. I. Colliander Kuopion ja Savonlinnan piispana julkaistiin 2005 ja Erkki Kaila, yliopistomies ja kirkonjohtaja vuonna 2007.
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ralismi on eräissä muissa teologisissa oppiaineissa vaikuttanut yllättävän pitkään.566 Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan pääsykoekirjana kymmenisen vuotta käytetty Teologia. Johdatus tutkimukseen (2010, 4. korjattu painos) sisältää yleisen kirkkohistorian professori Simo Heinisen kirjoittaman osuuden. Suomalaisesta teologiasta kirjoittaessaan hän ei mainitse dogmatiikan professori Laurellia, ei ensimmäisenä teologina suomenkielisen väitöskirjan Suomen kirkkohistoriasta kirjoittanutta arkistotutkija J. S. Pajulaa, ei suomalaisen yliopistotoiminnan
yleistä tieteellistymistä 1800-luvulla eikä suomalaista raamattufundamentalismia.
Hän antaa ymmärtää O. Lillen, joka aloitti kirkkohistorian opettamisen vuonna
1840, olleen vaikutukseltaan merkityksetön vertaamalla hänen tuotantoaan parikymmentä vuotta myöhäisempään venäjän kielen professorin Matthias Akianderin
herätysliikkeitä käsittelevään lähdekokoelmaan: ”[Akianderin t]eoksella on pysyvä
arvo, kun taas samanaikaisen kirkkohistorian professorin B. O. Lillen tuotanto vaipui tuoreeltaan unholaan”.567
Pääsykoekirjassa, jonka osaamista edellytettiin teologiseen tiedekuntaan valittavilta, Heininen esittää, että vaikka objektiivisuuteen pitää pyrkiä, jokainen tutkija
kirjoittaa paitsi menneisyydestä myös itsestään. Heinisen mukaan se, että tutkija on
sidoksissa omaan aikaansa ja ympäristöönsä vaikuttaa myös tutkimukseen. ”Kristitty kirjoittaa toisenlaista kirkkohistoriaa kuin ateisti, luterilainen toisenlaista paaviuden historiaa kuin katolilainen, körttiläinen toisenlaista herännäisyyden historiaa kun lestadiolainen.” Ongelmallista tässä kuvauksessa on se, että hänen mukaansa tutkijoiden uskonnolliset näkemykset määräävät millaista kirkkohistoriaa
kukin tieteenharjoittaja kirjoittaa. Toisin sanoen, on ikään kuin normaalitila, että
tieteellisenä oppialana esitetyn kirkkohistorian tulkinnan konteksti on kunkin tutkijan oma uskonnollinen näkemys ja uskonnollinen viitekehys, ei tutkittavan aikakauden konteksti.
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Esim. Voitto Huotari, kirkkososiogian assistentti ja dosentti sekä myöhempi Mikkelin piispa, tulkitsi
kirkkohistorian ja kirkkososiologian ”sen todellisuuden tutkimiseksi, jossa Jumala historian ja sosiologian lainalaisuuksien puitteissa toimii”. Ekumeniikan professori Tuomo Mannermaan mukaan ”teologisissa tiedekunnissa opitaan nykyään liian vähän – eikä välttämättä aina edes opeteta – hengellistä
Raamatun lukemista. Hengellisellä Raamatun lukemisella tarkoitan sellaista lukutapaa, jossa Pyhän Kirjan tekstejä lähestytään siinä luottamuksessa, että Jumala itse valistaa Raamatun sanassa kasvonsa ja
että ihminen näin kohtaa Jumalan.” Huotari 1982, 236–237. Mannermaa 2004, 128.
567
Heininen 2010, 94. Heininen 2011. Lillen uranuurtavasta työstä suomalaisena kirkkohistorioitsijana
on ilmestynyt laajoihin arkistolähteisiin perustuva monografia (Luukkanen 2000a) sekä artikkeleita suomeksi, englanniksi ja saksaksi (Luukkanen 2000b; 2002a; 2003a; 2009). Lillen pitämät ja Suomen ensimmäiset kirkkohistorian metodiluennot löytyvät Åbo Akademin kirjastossa (A. Lillen kokoelma E:2,
Föreläsningar i Kyrkohistorien 21.9.1840).
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Tämä ajatushan on Oikean teologian myytin synnyn ytimessä. Kun tutkijan
uskonto ja uskonnollisuus ei nykytieteessä ole relevantti tiedoninstrumentti, tämä
johtaa luonnollisesti kysymään miksi uskonnollisesti määräytyvät tulkinnat olisivat
tiedettä. Heininen viittaa aiempiin kirkkohistoria professoreihin kuten Mikko Juvaan – on tavaton apu, jos ymmärtää millainen uskonto on sisältä päin katsottuna
– sekä Kauko Piriseen, jonka mukaan on etu, jos omakohtaisesti tuntee kristillistä
ajatusmaailmaa, näkee kirkon työn sisältäpäin ja voi näin ollen huomata monia ongelmia, joita ulkopuolelta ei näe eikä ymmärrä.568
Samanlainen ajatus löytyy kirkkohistorian professorina vuosina 1900–1920
toiminutta Jaakko Gummerusta käsitelleestä väitöskirjasta, jonka ohjaajana yleisen
kirkkohistorian professori Heininen toimi. Gummerus, beckiläisten raamattufundamentalistien ja historian professori E. G. Palménin ehdokas kirkkohistorian professoriksi, opetti 1900-luvun kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä, että kirkkohistorian tieteellinen metodi oli sama kuin profaanihistorian tutkimuksessa, kuten Heininenkin tekee. Menestyksekäs kirkkohistoriallinen tutkimus kuitenkin edellytti
Gummeruksen mielestä myötätuntoista syventymistä uskonnolliseen ja kirkolliseen elämään. ”Gummeruksen historiakäsitykseen kuului olennaisesti uskon prinsiippi, joka saattoi auttaa tutkijaa ymmärtämään historiallisen tapahtumisen syyyhteyksiä, mutta yhtä hyvin jättää tiedemiehen vastausta vaille”. Usko teki Gummeruksen mielestä tutkijan ”enemmän kykeneväksi teologiseen tutkimukseen”.
Kirkkohistorioitsijalta edellytettiin ”rakkautta tutkimuskohteeseen” ja erityisesti
sitä, että uskonnolliset elämänvoimat olivat koskettaneet tutkijan omaa sydäntä.569
Nämä Jaakko Gummeruksen luonnehdinnat ovat ristiriidassa hänen muun metodiopetuksensa kanssa. Vaikka kirkkohistorian professori Gummerusta ei ole perinteisesti pidetty beckiläisenä uskonteologina, hänen näkemyksensä uskonnollisen
uskon roolista tieteenharjoituksena esitetyn kirkkohistorian tutkimuksessa näyttävät vahvasti viittaavan tähän suuntaan. Gummeruksen, Juvan, Pirisen ja Heinisen
esittämät huomautukset tutkijan uskonnollisuudesta eivät kuitenkaan ole intellek-
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Heininen 2010, 104.
Juva 1964. Ijäs 1993, 278–283, 290–309 (lähdekritiikistä ja tulkinnasta). Vuoden 2011 teologisen
tiedekunnan pääsykoekirjan kirkkohistoria-osuudessa annetaan teologiseen tiedekuntaan pyrkivien
myös ymmärtää, että esim. Vatikaanin pankin ongelmat, joita nykyään uuden paavi Fransiscuksen johdolla selvitetään, olisivat olleet vain median luoma skandaali. Teoksen vuoden 2010 versiossa, joka
vuonna 2015 näyttää olevan Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kurssikirja, Heininen puolestaan esittää, että suomalaisten johtavien kirkonmiesten natsisympatiat 1930-luvulla ja 1970-luvun Neuvostoliiton myötäily ovat niin ikään median eli ”Suomen television [vuonna] 1999”, tekemiä ”paljastuksia”, ei siis historiallisia ilmiöitä tai tapahtumia, joita kirkkohistorian tulisi tutkia. Heininen 2010, 95.
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tuaalisessa eivätkä tieteellisessä mielessä erityisen relevantteja, kun kyse on kahdesta eri ”tuntemisesta”: uskonnon (jonkin muodon) henkilökohtaisesta tuntemisesta ja uskonnon tieteellisestä tutkimuksesta. Uskonnollismielisyys ei anna tieteellisiä, tutkimuksellisia tietämisen kykyjä ja, kuten Oikean teologian myytin vaiheista olemme nähneet, uskonnollismielisyys voi myös olla ja on ollut rationaalisen
tutkimuksen este.
Edellä esitellyt huomautukset eivät myöskään ole uusia, vaan osa Oikean teologian myytin jatkumoa, jossa teologian opiskelu on ollut osa uskonnonharjoitusta.
Ohjeissa teologisen tiedekunnan jäsenille vuodelta 1892 esitettiin, että teologin oli
itse ”oltava osallinen Jumalan valtakunnasta”, sillä tämän osallisuuden ajateltiin
antavan tiedollisen valmiuden yliopistoteologian ymmärtämiseen. Esitettiin,
että ”Jumalan ajatuksia voi ymmärtää vain se, joka on niiden johtamana” ja
että ”Jumalan valtakunnan ajallisen kehityksen [s.o. kirkkohistorian] voi ymmärtää
vain se, joka on itse osallinen siitä”. 1930-luvulla teologian opiskelijoille osoitetuissa tutkintovaatimuksissa, eräänlaisissa varhaisissa opinto-oppaissa, menestyksekkään teologian opiskelun edellytykseksi esitettiin uskonnon rakastaminen, ”että
[opiskelija] rakastaa sitä todellisuudenalaa, jota tuo oppiaine edustaa.”
Todellinen teologi yhdistää toisiinsa tunnollisen opiskelemisen ja jatkuvan rukoilemisen ja anoo Jumalalta sydämen puhtautta, hengen köyhyyttä, vanhurskauden isoamista ja janoamista. Vain täten teologian opinnoista tulee sitä
miksi ne ovat aiotut, sydämen jumalanpalvelusta, jossa kasvaa pyhitetty persoonallisuus Jumalan ja hänen ihmisen maailmansa tuntemisessa.570
Oikean teologian myytin vaikutuksesta, siihen sopimattomina, teologian alalla on
jäänyt tutkimatta yleisesti kiinnostavia autonomian kauden teemoja ja, Laurellin
lisäksi, henkilöitä, jotka eivät sopineet Oikean teologian myytin 1800-luvusta luomaan ”oikean teologian” kuvaan. Teologian alalla ei 1900-luvulla laadittu tutkimusmonografioita Laurellista eikä Uno Cygnaeuksesta, mutta tutkimatta jäi myös
muita ruotsinkielisiä teologeja: siveysopin professori Matthias Sundwall, teologian
maisteri Sven Gabriel Elmgren, kirkkohistorian professori Bengt Olof Lille sekä
ensimmäinen suomeksi väitellyt teologian tohtori Johan Samuel Pajula. Esimerkiksi Elmgren, joka rooli Laurellin luentoaineistojen säilymisessä oli keskeinen, on
sikäli kiinnostava henkilö, että hänen uransa teologisessa tiedekunnassa katkaistiin
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Ohjeita Jumaluusopillisen tiedekunnan jäsenille 1892, 7–8. Teologisen tiedekunnan tutkintovaatimukset 1931, 1–2 & 1935–1936, 4.
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niin, ettei hänelle myönnetty pappisvihkimystä, mikä tuolloin oli edellytys teologian tohtoriksi väittelemiselle. Vähälle tutkimukselliselle huomiolle jäivät, kun tulkintamatriisit muuttuivat, esimerkiksi autonomian kauden suomalaisteologien ja
kirkonmiesten kansakoulujen ja yleisen kansanopetuksen vastustaminen, kirkollisen kansanopetuksen tuottama tosiasiallisen lukutaidon taso 1800-luvulla, teologianharjoituksen suomenkielistyminen, suomalainen beckiläinen raamattufundamentalismi uskonnollis-yhteiskunnallisena ilmiönä, autonomian ajan papiston antisemitismi sekä suomalainen uskonnollinen nationalismi ja vuoden 1918 tapahtumat. Kirkkohistoriallisia suomalaistutkimuksia kristinuskon pimeimmistä vaiheista
kuten ristiretkien historiasta, inkivisitiosta vääräuskoisten kidutuksineen tai suomalaisista noitavainoista ei ole julkaistu.
Iitin kirkkoherrana vuonna 1918 kuollut Johan Samuel Pajula oli yksi Oikean
teologian myytin aate- ja oppihistoriasta unohtama tutkija. Hänen yliopisto-uran
tuhosivat ”oikeanlaiset” teologit. Pajula oli ensimmäinen arkistotutkimuksiin
työnsä perustanut tutkija, joka julkaisi väitöskirjoja Suomen kirkkohistoriasta. Kun
Pajula julkaisi tutkimuksensa, ne ensimmäiset teologian alan suomenkieliset väitöskirjat, Helsingin yliopiston pientä teologista tiedekuntaa hallitsivat beckiläiset
raamattufundamentalistit. Pajula, 20 vuoteen ensimmäinen kirkkohistoriallisen
väitös- ja virkaväitöskirjan kirjoittanut tutkija, pyrki professoriksi. Tuolloin professorinimitykseen ei riittänyt, että Pajula oli koti- ja ulkomaisissa arkistoissa työskennellyt arkistotutkija, viran ainoa hakija, ensimmäinen suomenkielisen väitöskirjan sekä virkaväitöskirjan julkaisija, uskonnollinen ultra ja fundamentalisti tai
että vastaväittäjä oli jo hyväksynyt virkaväitöskirjan. Pajulan tapaus on sikäli tärkeä, että se kertoo kuinka sekä ”oikea” uskonvakaumus että poliittinen sitoutuneisuus olivat kielikysymystä, siis suomen kielen edistämistä, tärkeämpiä tekijöitä
täytettäessä teologisen tiedekunnan opetusvirkoja autonomian kauden lopulla. Kun
Pajulan uskonnollinen viitekehys oli evankelinen herätysliike ja poliittisesti hän
lukeutui perustuslaillisiin, hän edustikin väärää teologiaa. Myös syntyperältään
tämä jyväskyläläisen satulasepän poika oli sukulaisuuksien ja avioliittojen yhteensitoman beckiläisteologien verkoston ulkopuolinen. Teologisesta tiedekunnasta Pajulan torjuivat ”Oikeaa teologiaa” edustaneet ruotsinkieliset beckiläiset raamattufundamentalistit O. I. Colliander, August Tötterman ja Erkki Kaila.571
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HYKA KA 6/1896. HYKA teol. tdk:n ptk 1.5.1898. Kuten Laurellin ensimmäinen professorinviranhaku, Pajulan professuuri torjuttiin teologisessa tiedekunnassa hylkäämällä hänen virkaväitöskirjansa, tässä tapauksessa äänin 2–2. Teologinen tiedekunta piti vastaväittäjän jo hyväksymää virkaväitöskirjaa soveltumattomana kirkkohistorian professorilta edellytetyksi opinnäytteeksi vuonna 1898.
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Vuonna 2013 Suomen kirkkohistoriallinen seura julkaisi teoksen Kristinuskon
historian tutkimusalat ja metodit572, joka on kirkkohistorian nykyisten tutkimusteemojen esittely. Sen perusteella suomalaista teologianhistoriaa tai teologiaa käsittelevää aate- ja oppihistoriaa ei kirkkohistorian alalla pidetä kiinnostavana eikä sitä
tutkita. Kunkin aikakauden teologia kuitenkin on, sekä uskonnollisen vakaumuksen ja ideologian että yliopistollisen oppineisuuden muodoissaan, keskeinen tekijä
tutkittaessa ja selitettäessä uskonnollisen elämän ja uskonnollisten ilmiöiden eri
muotoja eri aikakausina. Nykyään siis suomalaisen kirkkohistorian piirissä joko
ajatellaan, että uskonnon ilmiöitä voi tutkia tuntematta teologista aate- ja oppihistoriaa tai, kuten Oikean teologian myytin vaikutuksesta ajateltiin vuosikymmenestä
toiseen, että suomalainen teologianhistoria jo tunnetaan eikä sitä enää tarvitse tutkia.
4.5

Loppukatsaus: Myytti, Laurell ja pyrkimys uskonnon
uudenlaiseen tarkasteluun

Dogmatiikan professorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa vuosina
1836–1852 toiminut Axel Adolf Laurell on aiemmassa teologian oppihistoriassa
syrjäytetty tai vähätelty hahmo. Hän on jäänyt ansaitsemaansa vähäisemmälle huomiolle, siksi että autonomian kauden teologian tulkintaa on vinouttanut myytti Oikeasta teologiasta. Dogmatiikan professoria teoreettisen filosofian dosentti Laurellista tuskin olisi tullut, jos filosofian professuuri olisi ollut avoimena ja hänen saavutettavissaan. Laurell, joka ei ollut tieteellisesti perehtynyt professuurinsa oppialaan, noudatti vanhaa yliopistollista käytäntöä, jossa muiden oppialojen parista
tai esimerkiksi koululaitoksesta siirryttiin teologisen tiedekunnan professoreiksi.
Laurell haki dogmatiikan professuuria, jota ennen häntä oli hoitanut luonnontieteiden kouluopettaja Erik Melartin. Saadessaan nimityksen teologian professoriksi

Virkaväitöskirjan hylkäsi kaksi historiantutkimukseen perehtymätöntä herännäis-beckiläismielistä henkilöä: käytännöllisen teologian professorin viransijainen Erkki Kaila ja hänen hylkäystuomiotaan kannattanut raamatuntutkimuksen professori Tötterman, tiedekunnan dekaani. Kaila oli konservatiivisen
beckiläispiispan O. I. Collianderin suosikki ja toisen beckiläispiispan Gustaf Johanssonin veljenpoika.
Hän oli Collianderin tuella päässyt tiedekuntaan teologian apulaiseksi eikä hänellä ollut tieteellisiä meriittejä tai opinnäytteitä historiantutkimuksen alalla. Pajulaa tukivat beckiläiseen raamattuteologiaan
kuulumattomat dogmatiikan ja siveysopin professori G. G. Rosenqvist ja vastaväittäjä, aiempi kirkkohistorian professori, tuolloinen Porvoon piispa Herman Råbergh. Pajulasta ja hänen urastaan Luukkanen
2015b.
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Toim. Jaakko Olavi Anttila, Esko M. Laine & Juhani Meriläinen, SKHS toimituksia 226. Helsinki:
SKHS.
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Melartinilla, joka Laurellin hakiessa professoriksi oli luterilaisen kirkon arkkipiispa, ei ollut teologian alalta suoritettuja tutkintoja.
Laurell oli ruotsinkielinen eikä hän ollut herätysliikemies. Laurell oli suomalaisen teologian uudistajia, yksi lenkki hitaasti uudenaikaistuvan ja tieteellistyvän
teologianharjoituksen ketjussa. Hänen tapansa tarkastella uskonopillisia kysymyksiä edusti aikanaan yhtä dogmatiikan tarkastelun rationaalisuuteen pyrkivää kansainvälistä tutkimustapaa ja erosi siitä uskonnonharjoituksellisesta ja -opetuksellisesta teologiasta, joka ennen häntä, mutta myös hänen jälkeensä oli vallalla Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hegeliläisyydestä irtaantumisen jälkeen
rationaalisen tarkastelun elementtiä Laurellilla edusti empiirisen tutkimuksen merkityksen korostaminen. Laurellin tapa tarkastella teologiaa oli uskonnollismielinen,
uskonnollisesti motivoinut ja perustui ”luomisen” käsitteeseen, mutta pyrki samanaikaisesti rationaalisuuteen sekä oli kiinnostunut tieteellisen ajattelun ja tietoteorian kysymyksistä. Tämän tarkastelutavan yritti 1830-luvun Suomessa upottaa
muutama uskonnollisilla argumenteilla operoinut henkilö. Näiden henkilöiden,
Benjamin Frosteruksen ja J. A. Gadolinin, vastustuksen merkitys korostui siksi,
että he olivat viroissa ja viransijaisina kooltaan pienessä teologisessa tiedekunnassa.
Näin raamatuntutkimuksen professorin viransijainen Gadolin ja kirkkohistorian
professori Frosterus saattoivat äänin 2–1 muodostaa tiedekunnan enemmistön ja
äänestää Laurellin virkaväitöskirjoineen sopimattomaksi dogmatiikan professorin
virkaan.
Tarkastelussa on käynyt ilmi, että Laurellin kotikirjastossa oli vähän teologista
kirjallisuutta, mutta runsaasti filosofiaa käsitteleviä teoksia, mikä omalta osaltaan
kertoo hänen mielenkiintonsa kohteista. Laurellin näkemyksissä näyttää toteutuneen Hegeliltä ja Herderiltä omaksuttujen vaikutteiden yhteensulautuminen. Tieteenteoreettisesti Laurellille oli keskeistä kuinka tieteellinen tieto syntyy ja tieteelliselle tarkastelulle välttämätön muutos subjektiivisesta näkökulmasta objektiiviseen tapahtuu. Ratkaiseva ero suhteessa teologian yliluonnollisuuteen uskoneisiin
supranaturalisteihin oli sekä metodinen että sisällöllinen. Tieto ja tietäminen olivat
Laurellille aktiivinen tietoisuuden prosessi, ei annettuna otetun omaksumista. Uskonnollinen usko ei ollut oma entiteettinsä, vaan osa inhimillistä tietoisuutta, jolla
Laurellin mielestä oli perustansa absoluuttisessa tiedossa, Jumalassa ja hänen luomistyössään. Laurellin uran alkupuolen teologiset luentosarjat käsittelivät supranaturalismi–rationalismi-kiistaa, josta hän näyttää pyrkineen löytämään ns. välittävää
kantaa. Tämä kertoo, että hegeliläisyydestä voimakkaita vaikutteita omaksunut
Laurell on luettava paitsi hegeliläisyyden edustajiin, myös saksalaisen välitysteo262

logian suomalaisiin edustajiin. Yliopistoluennoissaan hän kehotti tulevaa luterilaista papistoa myös uskonnolliseen suvaitsevaisuuteen, kun arvioitiin ihmisten uskonnollisia mielipiteitä.
Laurellin koulukiinnostukseen sekä kouluopetuksen uudenaikaistamiseen,
joka näkyi vuonna 1831 perustetussa Helsingfors Lyceumissa, vaikutti mitä ilmeisimmin sitä edeltänyt työskentely opettajana Kadettikoulun alkeiskoulussa. Helsingfors Lyceumin perusti joukko lauantaiseuralaisia, ja Laurell toimi koulun johtajana vuosina 1831–1839. Koulun opetusohjelma oli edistyksellinen ja koulun sanotaan pyrkineen sekä pennalismin, oppilaiden keskinäisen väkivallan ja nöyryyttämisen, sekä oppilaiden ruumiinrangaistusten poistamiseen. Koulutusajattelussaan Laurell korosti koulua henkisen pääoman tuottajien kasvattajana ja korosti
koulun tehtävänä olevan tuottaa ihmiskunnan hyödyksi toimivia kansalaisia. Myös
Laurellin kansallismielen käsittelyssä näkyvät hänen hegeliläis-herderiläiset vaikutteensa. Hänen kasvatusideologiassaan korkein hyvä ei ollut kansakunta, vaan
ihmiskunta ja sen edistyminen. Yleistä kansanopetusta Laurell ei näytä edistäneen
ja hän näyttää jääneen vieraaksi myös 1830-luvun lopulla alkaneelle suomalaiselle
kirjastoherätykselle. Toisin kuin nuoruudenystävänsä ja professorikollegansa B. O.
Lille, ruotsinkielinen Laurell ei ilmeisesti juurikaan osannut suomea.
1830-luvun kirjoituksissaan Laurell korosti tiedettä kehitystä eteenpäin vievänä voimana. Hänen mukaansa tieteenharjoituksen tuli olla vapaata eikä kirkko
eikä valtio saanut yrittää puuttua vapaaseen tieteenharjoitukseen. Hegeliläisen koulukunnan hajottua ja vapaan tieteenharjoituksen tältä osin johtaessa vasemmistohegeliläisyyden syntyyn Laurell irtaantui hegeliläisyydestä, mikä näyttää johtaneen
riitaantumiseen Snellmanin kanssa. Tultuaan professoriksi Laurell ei esiintynyt tieteen vapauden puolestapuhujana. On mahdollista, että hänen näkemyksensä tieteen
vapaudesta muuttuivat. Yhtä mahdollista on, että kyse oli itsesensuurista ja asemasta viranhaltijana Nikolai I ajan Suomessa, jossa nimitys yliopistovirkaan tuli
keisarilta ja jossa ilmaisuvapautta tai mahdollisista henkilökohtaisista seurauksista
vapaata julkista keskustelua ei ollut olemassa.
Laurellin luentomateriaalin perusteella näyttää siltä, että rationalisti-Laurell
piti tieteistä korkeimpana matematiikkaa. Hän ei uskonut ihmeisiin, vaan ajatteli
ihmisten pitävän ihmeenä sitä mikä heistä vaikutti kunakin aikakautena ihmeelliseltä. Sen sijaan suurin ihme hänen mielestään olivat luonnossa ilmenevät lainalaisuudet eli luonnonlait. Hän myös ajatteli, ettei uskontoa ei voinut rationaalisesti
perustella niille, jotka eivät valmiiksi jo uskoneet.
Laurellin kristinuskoa uskontulkinnan ulkopuolelta tarkastelemaan pyrkivä
tutkimustapa nostatti Suomessa uskonnollis-teologista vastustusta ensin hänen
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omana aikanaan ja sittemmin Oikean teologian myytin muodostuessa tilanteessa,
jonka taustalla oli beckiläinen raamattufundamentalistinen koulukunta. Tämä oikea
teologia, herätysliikeuskonnollisuudesta, politiikasta ja suomalaisnationalismista
syntynyt tulkintalinja, edellytti kristinuskon tieteelliseltä tutkimukselta ja tutkijoilta uskonnollista sitoutumista. Myytin vaikutus on osoittautunut ilmiönä pitkäikäiseksi.
Laurell tarkasteli teologisia tutkimuskysymyksiä oman aikansa käsitteistöllä.
Ensin tämä käsitteistö oli hegeliläinen. Laurellin opetuksen kautta tulevat papit saivat koulutuksen, joka oli samantyyppinen, samoilla käsitejärjestelmillä operoiva
kuin muilla tuon ajan yliopistokoulutuksen saaneilla. Tämä tarkoitti, että tuleva papisto ei ghettoutunut oman aikansa sivistyneistön ulkopuolelle idealistisen ja hegeliläisvaikutteisen filosofian saadessa tukevan jalansijan suomalaisen virkamiehistön koulutuksessa. Laurell näyttää loukkaantuneen vasemmistohegeliläisten, erityisesti Ludwig Feuerbachin näkemyksistä, jotka rikkoivat hänen omaksumansa
idealistisen synteesin. Irtaantuessa hegeliläisyydestä hän ryhtyi operoimaan empiirisellä tutkimuksella, kuten hänen naisten koulutusta käsittelevät kirjoituksensa
osoittavat, mutta tämä luonnontieteellis-empiirinen lähestymistapa jäi kesken ja
vaillinaiseksi. Kiinnostavaa tässä on, että Laurell kuului sukupolveen, jonka omaan
koulunkäyntiin ei ollut kuulunut luonnontieteen opintoja. Empiirisen otteen vaillinaiseksi jäänyt hakeminen on kuitenkin mielestäni tulkittava ilmaukseksi Laurellin
rationalismista, joka hegeliläisyyden hajoamisen jälkeisessä tilanteessa, luomisuskosta luopumatta, yritti hakea empiiriseen tutkimukseen eikä uskonnolliseen uskoon perustuvia selityksiä esimerkiksi naisten asemaan yhteiskunnassa.
Lauantaiseuran toveripiiri oli suomalaisen älymystön kantajoukko. Venäjän
Ruotsilta valloittamassa suuriruhtinaskunnassa tämä akateemisesti koulutettu
joukko nuoria, sosiaaliselta taustaltaan yliopistoeliitin ulkopuolisia suomalaisia oli
sekä suomalaisen modernisaatioprosessin ilmentymä että jäsenkuntansa laajalle
ulottuneen kulttuurivaikutuksen kautta myös modernisaation tuottaja. Pelkkä kuuluminen erinäisiin seuroihin ja seurapiireihin, edistyksellisiinkään, ei vielä merkitse paljoakaan; jäsenyyttä merkittävämpää on se mitä kukin teki. Lauantaiseuralaisen joukon ytimeen kuului vuonna 1836 teologian professoriksi nimitetty Axel
Adolf Laurell samoin kuin hänen nuoruudenystävänsä B. O. Lille. Yliopiston konsistorin jäseninä sekä omilla oppialoillaan toimien he täyttävät Pertti Karkaman ja
Hanne Koivikon määrittelemät modernisaatioprosessia edistäneistä intellektuellipiirin jäsenistä.
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Heidän vaikutuksensa ei rajoittunut vain yliopistoon tai pääkaupungin sivistyneisiin piireihin. Se ulottui 65 vuotta toimineen Helsingfors Lyceumin perustamisen kautta Helsingissä yliopistouralle kouluttautuvaan nuorisoon ja pappien kouluttamisen kautta paikallistasolle koko maahan, kaikkialle sinne missä oli seurakuntia ja kouluissa opettavia pappeja. Pitkäaikaisimmaksi osoittautui se vaikutus,
joka on ollut ja on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralla, jota Lille perustajajäsenenä ja Laurell vuoden 1831 ns. alkuperäisjäsenenä olivat perustamassa. Jos taas
A. W. Ingmanin 1870-luvun kuvaus tuon ajan papistosta pääosin ”välitysteologisena” pitää paikkansa, ei Laurellin teologisen opetustyönkään voi katsoa ”kantaneen puolinaisuuden leimaa”.
Teologian uudenaikaistuminen Suomessa tarkoitti yliopistoteologian alkavaa
tieteellistymistä ja sekularisaatiota. Merkittävää oli, että ensin Laurellin ja sittemmin Lillen myös toiminnan kautta yliopistoteologiaa modernisoitiin tai yritettiin
modernisoida jo 1830-luvulta alkaen, aikana ennen kuin suomalainen yhteiskunta
uudenaikaistui. Uudenaikainen teologia ei pitänyt Raamattua uskonnon tieteellisen
tutkimuksen auktoriteettina. Näkökulma siis muuttui; teologia, Laurellin tapauksessa siis dogmatiikka, alkoi muuttua kristinuskon opettamisesta uskonnon tutkimukseksi. Ajateltiin, että yliopistoteologian tuli olla lähtökohdiltaan rationaalista,
ei supranaturalistista toimintaa. Uskonto oli tutkimuskohde, ei esitettyjen näkemysten korkein auktoriteetti. Tätä vastaan asettui myöhemmin muotoutunut Oikean
teologian myytti.
Teologian uudenaikaistumisessa 1830–1840-luvuilla kyse oli yrityksestä erottaa toisistaan uskonnon harjoittaminen ja uskonnon tieteellinen tarkastelu. Tieteenalana teologia ei ollut jumalallinen, omalakinen alansa eikä pyhien kirjoituksen tai
uskonnollisten auktoriteettien toistamista, vaan inhimilliseen järjenkäyttöön perustuva tutkimusala. Yliopistoteologiassa irrottauduttiin Raamatun auktoriteetista;
apostoli Paavali, johon Laurellin kriitikot vetosivat näkemystensä tueksi, ei ollut
validi tieteellinen keskustelukumppani.
Modernisaatioprosessi ja sivistyneistön maailmankuvan rakentuminen muodostavat yhdet avaimet tarkastella ei ainoastaan lauantaiseuralaisten, vaan myös
yliopiston konsistorin yhteistoimintaa ja sen verkostoja. Aate- ja oppihistorian näkökulmasta on mielenkiintoista, ettei tieteellinen modernisaatio tässä Suomen johtavien tiedemiesten ryhmässä 1830-luvulla merkinnyt uskonto- tai kirkkokritiikkiä
tai erityyppisten sekularisaatiotavoitteiden ajamista. Teologian uudenaikaistumisella ja sen tukemisella näytettiin pyrkivän uskonnon puolustamiseen. Sekularisaatiota – siinä mielessä, että tavoiteltiin uskonnon irrottamista yhteiskunnasta, kult265

tuurista ja tieteestä omalakiseksi alueekseen – ajoivatkin uskonnollisiin syihin vetoavat uskonnolliset piirit ja supranaturalistisesti orientoituneet teologit. Samanaikaisesti lauantaiseuralaisten ja viroissa toimineiden professorien, yliopiston konsistorin enemmistön, tavoitteena näyttää olleen uskonnollisen yhtenäiskulttuurin
korostaminen, kuten Laurellin professuurin käsittely Helsingin yliopiston konsistorissa osoittaa.
Uusien, sosiaaliselta taustaltaan Suomen virkamies- ja yliopistoeliittien kuulumattomien professorien tulo yliopistovirkoihin merkitsi sukupolvimuutosta, jota
Lauantaiseuran jo professorinviroissa ollut väki näytti tuki esimerkiksi A. A. Laurellin dogmatiikan viranhaun yhteydessä. Teologisen tiedekunnan vastustaessa oppialansa alkavaa uudenaikaistumista äänin 2–1 yrityksen dogmatiikan uudenaikaistamiseksi toteutti yliopiston professorikollegion enemmistö. Konsistorin vanha
eliitti, sukusiteiden toisiinsa sitoma verkosto, puolestaan toimi teologian tieteellistymispyrkimyksiä vastaan yrittäessään torjua Laurellin ja liittyessään Gadolinin ja
Frosteruksen esittämään kritiikkiin.
Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut suomalaisen teologian uudenaikaistumisyritystä yhden teologian professorin, Axel Adolf Laurellin tieteellisen uran vaiheiden ja hänen tieteellisen toimintansa kautta. Laurell yritti irtautua auktoriteettien
toistamisesta kohti lähestymistapaa, jossa teologisen tutkimuksen tarkoituksena oli
tuottaa, muiden tutkimusalojen tavoin, uutta tietoa. Hänen varhaisemman toimintansa tavoitteena näyttää olleen luoda uskon ja tiedon synteesi tai ainakin tarkastella uskontoa niin, että `järki` ja `usko` eivät olisi ristiriidassa keskenään. Hegeliläisyydestä luopumisen jälkeen tämä pyrkimys kanavoitui luonnontieteellis-fysiologiseen kiinnostukseen. Ajallisesti Laurellin toiminta liittyy koko tuolloisen Helsingin yliopiston tieteellisen tason kohottamiseen ja kehitykseen kohti tiedeyliopistoa, joka, kuten Päiviö Tommila kuvaa, alkoi 1820–1830-lukujen vaihteessa. Menetelmällisesti tämä tieteellistyminen tarkoitti teologian eri oppiaineissa sitä, että
kristinuskoa voitiin tutkia sekä filosofian, historian että kielitieteen menetelmin ilman uskonargumentteja. Täten teologinen tutkimus ja tutkimustulokset olivat periaatteessa ymmärrettäviä myös näiden tutkimussuuntausten muille edustajille teologisen tiedekunnan ulkopuolella.
1800-luvun alkuvuosina tapahtunut suomalaisen teologian modernisaation alkuyritys ei ollut mikään historiallinen kummajainen tai tyypillisesti suomalainen
kehityskulku. Aiemmin Saksassa käyty rationalismi-supranaturalismi-kiista sai
myös suomalaisen ilmiasun. Kyse oli siitä vaikutuksesta, joka idealistisella filosofialla, erityisesti Herderillä, Hegelillä sekä Friedrich Schleiermacherilla ja hänen
luonnehdinnoillaan teologian tieteellisestä järjestelmästä on ollut.
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Modernisaatiomuutos ei tapahtunut yhtäkkisesti eikä ilman vastustusta. On tärkeää toistaa ja muistaa, että 1830-luvulla uusien ja rationaalisten teologisten lähestymistapojen kiivaimmat vastustajat löytyivät teologisesta tiedekunnasta. Teologien vastustuksesta huolimatta modernisaatiomuutos, sen alkuvaihe, toteutui Helsingin yliopiston konsistorin muiden oppiaineiden professorien antaman tuen turvin ensin systemaattisessa teologiassa, dogmatiikassa, ja sittemmin vuodesta 1840
alkaen – tuolloin jo professorina olleen Laurellin tukiessa uudentyyppisen tiedekäsityksen edustajaa kirkkohistorian oppituoliin – Bengt Olof Lillen toiminnan kautta
myös kirkkohistoriassa.
Kyse ei ollut vain yksittäistapauksista, vaan kulttuuritaistelusta, jossa kristinusko, uskonharjoitus ja ”oikeat” kristityt pyrittiin erottamaan yhteiskunnasta, sivistyselämästä ja tieteenharjoituksesta omaksi saarekkeekseen. Laurellin ura ja näkemykset ovat yksi tämän pitkäaikaisen kulttuuritaistelun ilmentymä. Suomalaisen
aatehistorian kannalta on tärkeää huomata, että kulttuuritaistelua eivät 1800-luvun
alkuvuosikymmenten Suomessa aloittaneet tai käyneet uskonnonvastaiset piirit,
vaan päinvastoin uskonnollisesti motivoituneet henkilöt: teologiset supranaturalistit ja sittemmin myös herätysliiketaustaiset ja -myönteiset aktivistit.
Tässä kulttuuritaistelussa uskonnollisesti motivoituneiden, kristinuskoa maallisesta elämänpiiristä irrottavien toimijoiden vastapuolena oli joukko, joka näki uskonnon roolin toisin. Heihin kuului, kuten tunnettua, esimerkiksi J. L. Runeberg.
Hänen näkemyksensä ovat tulleet hyvin dokumentoiduksi Vanhan puutarhurin kirjeissä ja Runeberg-tutkimuksessa. Teologisen tiedekunnan opettajista tähän uskonnolliseen kulttuuritaisteluun osallistui kirkkohistorian professori B. O. Lille.573
Kuten Laurellin virkaväitöskirjan käsittely Helsingin yliopiston konsistorissa
osoittaa, kristinuskon, tieteen ja kulttuurin legitiimiä yhteyttä puolustaviin kuului
1830-luvulla yliopiston konsistorissa istuneiden lauantaiseuralaisten lisäksi huomattava joukko aikansa akateemisia suomalaisia vaikuttajia. Oikean teologian
myytti on sivuuttanut tämän historiallisen ilmiön – 1830-luvun akateemiset suomalaiset vaikuttajat kristinuskon puolustajina – koska heidän kristinuskon ”puolustuksensa” ei noussut herätysliiketulkinnoista, vaan heidän tuestaan spekulatiiviselle
filosofianharjoitukselle. Oikean teologian myytin hegemonia-aseman vuoksi tämä
historiallinen asiantila on jäänyt tuntemattomaksi myös suurelle joukolle Helsingin
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Lille kulttuuri- ja tiedevihamielisenä pitämänsä ”pietismin” vastustajana Luukkanen 2000a, 103–
108. Runebergin kristillisen humanismin ideaalia, hänen ajatustaan poliksen ja kristinuskon yhdistämistä, on esitellyt Teivas Oksala teoksessaan J. L. Runebergin Kreikka ja Rooma: tutkielmia runoilijan
suhteesta antiikkiin ja klassiseen perintöön (2004).
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yliopiston kouluttamia opiskelijoita. 1830-luvun professorikunnan enemmistön
mielestä uskontoa tuli puolustaa filosofian keinoin.
Tämäkin osaltaan osoittaa, että kun Oikean teologian myytti muurasi 1800luvun suomalaisen teologisen aate- ja oppihistorian peruskiven vinoon 1900-luvun
alussa, menneisyydestä muodostuva kuva ei ole vino ainoastaan autonomian kauden teologien, vaan myös muiden akateemisten vaikuttajien ja aikakauden ilmapiirin osalta. ”Väärää teologiaa” edustaneiden ruotsinkielisten teologien kanssa samoja ”vääriä” ajatuksia kannattivat myös useat muut tuon ajan yliopistoyhteisön
ruotsinkieliset jäsenet. He vastustivat supranaturalistisia tulkintoja, joiden eriseuralaisesta aatemaailmasta sittemmin syntyi historiallisia asiantiloja ignoroiva ja
vääristävä Oikean teologian myytti.
J. A. Gadolin on yksi historiallinen esimerkki tieteellisesti epäpätevästä henkilöstä, jota ei olisi tullut koskaan rekrytoida yliopistoon. Hänen kohtalonsa yliopistossa ja teologisessa tiedekunnassa oli traaginen ja täynnä nöyryytyksiä. Inhimillisesti arvioiden hänen vaiheensa herättävät myös myötätuntoa, mutta tieteenharjoituksen arvioinnin näkökulmasta hän oli yliopisto-opetukselle vahingollinen henkilö. Tieteellisesti Gadolin ei tuottanut mitään, mutta ei myöskään hakeutunut muihin töihin, vaan päinvastoin aktiivisesti pyrki professoriksi. Hän oli muun professorikunnan mielestä lahjaton ja opiskelijoiden pilkanteon kohde. Hänen toimintansa teologisen tiedekunnan apulaisen ja professorinsijaisen tehtävissä antoi hänelle kuitenkin mahdollisuuden vaikuttaa tiedekunnan muihin virantäyttöihin.
Kyse ei ollut ainoastaan henkilösuhteista tai yliopistoväen keskinäisistä riidoista ja
kaunoista. Omassa asemassaan ja tätä asemaa puolustaakseen Gadolin teki kaikkensa estääkseen uusien tieteenkäsitysten ja niiden edustajien rekrytoitumisen teologiseen tiedekuntaan.
Tämä merkitsi suomalaisessa teologiassa uusien tutkimussuuntien torjuntayrityksiä, jotka henkilöityivät lauantaiseuraisiin Laurelliin ja B. O. Lilleen. Torjunnan
vastapainoksi Gadolinilla itsellään ei ollut esittää mitään tieteellisiä meriittejä tai
tieteellistä, tutkimuksellista vaihtoehtoa tai ohjelmaa. Tutkimuksen ja tieteellisen
tarkastelun näkökulmasta Gadolinin esittämä supranaturalismin puolustus oli uskonnonharjoitusta ja uskonnollisten auktoriteettien toistamista. Gadolinin toiminnassa ei ollut kyse teologian tieteellisen tutkimuksen edistämisestä, puolustamisesta tai harjoittamisesta, vaan ensisijaisesti hänen omasta asemastaan ja ”vihollisten” torjunnasta. On merkittävää huomata, että onnistuessaan Gadolin olisi torjunut
Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta niin kristinuskon filosofisen kuin
historiallisenkin tarkastelutavan sekä näiden oppialojen uudentyyppisen opetuk268

sen.574 Jos muut yliopistomiehet eivät yliopiston konsistorin jäseninä olisi kyenneet puuttumaan asiaan, tieteellisesti epäpätevä Gadolin olisi onnistunut huomattavasti vahingoittamaan omaa oppialaansa teologiaa ja estämään sen papiston koulutuksellisen tason nousun, mitä Laurellin ja Lillen uudentyyppinen opetustyö merkitsivät.
Alkuperäislähteiden ignorointi, aikakauden tilanne 1900-luvun alussa sekä
menneisyyden tulkinta, jossa totuus määräytyi arvioijien omasta sosiaalisesta taustasta tai heidän antirationalistisesta uskonnollisesta vakaumuksestaan käsin, näyttävät yhdistyneen teologian oppihistorian tarkastelussa pitkävaikutteiseksi traditioksi. Oikean teologian myytissä 1800-luvun teologian tason arviointikriteereiksi
tulivat suomenkielistyneen teologian hengenmaisemassa ”kansa”, sen herätysuskonnollisuus sekä sen suomenkielisyys. ”Oikeaa” olikin nyt aiemman suomalaisen
tieteenharjoituksen ulkopuolinen kieli eli suomi sekä aiemman kulttuuriväen kritisoima herätysliikeuskonnollisuus. Uudenlainen vallankäyttäjäryhmä loi teologian
historiastakin oman kuvansa kaltaisen. Yksi tämän kuvan elementti oli filosofiavastaisuus. Filosofiaan suuntautuva torjunta, joka Laurellin tapauksessa projisoitiin kuvaamaan myös 1830-luvun tilannetta, saa selityksensä aikalaistilanteesta.
Oikean teologian myytin muodostuessa 1800–1900-lukujen vaihteessa julkista
kirkko- ja uskontokritiikkiä esittivät Rolf Lagerborg ja Edvard Westermarck.
Kielensä, puuttuvan herätysliikevakaumuksensa, filosofisen kiinnostuksensa
ja vähäiseksi arvioidun raamatullisuutensa vuoksi Laurell, 1800-luvun alkupuolen
yliopistomies, ei sopinut myöhemmin muotoillun suomalaisen ja suomenkielisen
Oikean teologian myytin arvostamaksi tieteenharjoittajiksi.
Kun myöhemmät Oikean teologian myytin luojat ja sen vakuuttamat tarkkailijat puolestaan tulkitsivat yliopistoteologian uskonnonharjoittamiseksi, eivät tutkineet Laurellista kertovia lähteitä ja luonnostelivat oman teologianhistoriaa uskonnollisesti arvottavan tarkastelutapansa ”oikeaksi”, siitä poikkeavat 1800-luvun alun
valistukselliset ja teologian tieteelliseen kehittämiseen liittyneet pyrkimykset leimattiin teologisesti ja tieteellisesti hedelmättömiksi. Näin Laurell, uskonnollismielinen rationalisti sekä yksi tieteellisesti ja kulttuurisesti merkittäväksi osoittautuneita Hegelin ja Herderin ideoita Suomessa edustanut professori, jäi Oikean teologian myytin luoman oppihistoriallisen kaanonin ulkopuolelle.
Laurellin teologisen ajattelun ja toiminnan reseptiohistoria oli myöhemmän
teologisen tutkimuksen ja kirjoittelun parissa yli sadan vuoden ajan teologisen tor-
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junnan ja unohtamisen historiaa. Olen esittänyt tässä tutkimuksessa, että tästä torjunnasta ja siinä käytetystä argumentoinnista on syntynyt pitkävaikutteinen 1800lukua tarkastellut teologian alan tulkintatraditio, Oikean teologian myytti. Sen tunnistaminen ja tunteminen on aate- ja oppihistoriallisesti tärkeää. Näin voidaan ymmärtää ja arvioida yhtä kansallisen historian tulkintaa, jonka myöhempi teologianharjoitus on luonut ja jota se on opettanut Helsingin yliopistossa papeiksi ja opettajiksi opiskelleille opiskelijoille. Tätä ideologis-aatteellista kuvaa on suomalaisessa teologiassa välitetty eteenpäin vuosikymmenestä toiseen paitsi Laurellista
myös koko autonomian kaudesta ja tuon aikakauden teologeista. Lähdetutkimuksen ja historialliset lähteet sivuuttanut Oikean teologian myytti siirsi A. A. Laurellin, yhden suomalaisen yliopistoteologian uudistajan, oppialansa marginaaliin yli
150 vuodeksi.
Tämän asiantilan yksi vaikuttava osatekijä on ollut Oikean teologian myyttiä
1900-luvulla sekä luonut että sittemmin seuraillut kirkkohistoriallinen tutkimus. Se
ei ollut kiinnostunut 1800-luvun suomalaisen yliopistoteologian aate- ja oppihistorian vaiheiden kriittisestä, lähteisiin perustuvasta selvittämisestä, menneen ajan
teologian tai teologien kontekstuaalisesta tutkimuksesta eikä aiemman yliopistoteologian asemoimisesta osaksi suomalaisen tieteenharjoituksen, uskonideologioiden, politiikan tai tieteenharjoittajien henkilösuhteiden kenttää. Täten tutkimusmielenkiinnon ulkopuolelle jäivät Helsingin yliopiston teologianharjoituksen tieteellistymisprosessit autonomian kautena sekä niiden vaikutus yliopistoteologian
tutkimukseen, opetukseen, luterilaisen papiston näkemysten muotoutumiseen ja
teologisen opettajakunnan rekrytoitumiseen.
Tilanne muuttui kuitenkin 1980-luvulla, kun Veli-Matti Autio osana historian
alan väitöskirjaansa kriittisesti ja alkuperäislähteisiin perustuen tarkasteli myös
teologisten virantäyttöjen historiaa. Kirkkohistorian professori Eino Murtorinne
julkaisi osana autonomian kauden tieteenharjoitusta tarkastellutta tutkimushanketta
autonomian ajan teologianhistorian yleisesityksensä vuonna 1986. Murtorinteen
teos oli tutkimuksellinen avaus, ensimmäinen perustutkimus autonomian ajan suomalaisesta teologiasta, joka käsitteli kaikki vuosien 1828–1918 Helsingin yliopiston viroissa toimineet teologit. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Suomessa on
syntynyt monialainen ja monitieteellinen suomalaisen 1800-luvun tutkimuksen renessanssi. 1980-luvun eri oppiaineiden historiahanke autonomian kauden ajalta, ja
Murtorinteen teos sen osana, olivat tässä mielessä aikaansa edellä.
Oikean teologian myytti noudatti eräänlaista totuuden korrespondenssiteoriaa.
Kyse ei kuitenkaan ollut esimerkiksi historiasta kertovien lähteiden ja historiasta
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esitettyjen väitteiden korrespondenssista. Oikean teologian myytissä korrespondenssin ideana on ollut, että uudet, asianmukaisiksi arvioidut kirjoitelmat autonomian ajan teologiasta olivat yhteensopiva tai -sointuvia aiemman tutkimuksen ja
aiempien tutkijoiden näkemysten kanssa. Näin autonomian kauden teologianhistorian tarkastelu muodostui reiteraatioksi, jossa toistettiin mitä aiemmat tutkijat olivat jo todenneet. Ajatus, että kukin sukupolvi kirjoittaa historian aina uudestaan –
kirjoittaa siis uuden historian ja perustaa näkemyksensä lähdeaineistoihin – on Oikean teologian myytin vaikutuspiirissä ollut vieras.
Oikean teologian myytti on ollut herännäisyyden tieteellistä merkitystä korostaneiden teologiantutkijoiden ja Suomalaista puoluetta edustaneen historian professori E. G. Palménin luomus. Myytin luojat olivat ”suomenkielisiä”, osin äidinkielensä ruotsin suomeksi vaihtaneita. Ilmiönä myytin taustalla oli kielitaistelu, puoluepolitiikka ja 1900-luvun alun suomenkielisten teologien tieteellisen identiteetin
vahvistaminen Helsingin yliopistossa, jonka muiden alojen viranhaltijoiden opetuskieli tuolloin oli laajalti ruotsi. Myytin määrittelyssä keskeistä oli, että oikean
kristinuskon tieteellinen tutkimuksen piti olla myös uskonnollisesti ”oikeaa”.
Myytin mukaan oikeaa ja hyvää teologian tutkimusta ja opetusta ovat Suomessa harjoittaneet ensisijaisesti suomenkieliset tutkijat ja muutama äidinkieleltään ruotsinkielinen, mutta suomea osannut tai suomen kieleen myönteisesti suhtautunut tutkija. Nämä ”hyvät ruotsalaiset” on kelpuutettu Oikean teologian edustajiksi siksi, että he ovat suhtautuneet myönteisesti suomen kielen käytön laajentamiseen ja/tai omanneet oikeaksi arvioidun uskonnollisen vakaumuksen. Oikean
teologian myytin luonnehdinnoissa tieteellisellä kompetenssilla ei ole ollut merkitystä. Keskeisiä arviointiperusteita ovat olleet uskonnollinen tulkinta ja se miten
arvioitavat tutkijat ovat suhtautuneet ”kansaan”. Jälkimmäinen on tarkoittanut heidän suhtautumistaan herätysliikkeisiin, jotka tulkittiin suomenkielisen kansan aidon ja alkuperäisen, oikean uskonnollisuuden ilmentymiksi. Todellisen kansan
enemmistö, kuten luterilaisen kirkon jäsenistön enemmistö nykyäänkin, oli herätysliikkeisiin kuulumatonta väkeä.
Tuottiko ”herännäisyys” tieteellisen kukoistuskauden teologian alalla, kuten
myytin luoneet väittivät? Näin ei ollut, vaan yläluokan herännäisyyden perustalta
syntyi beckiläisyys, suomalainen fundamentalistinen raamattuteologia.
Kyseinen myytti on yksi osa suomalais-kansallista myytinrakennusta. Oikean
teologian myytillä rakennettiin suomenkielistä kansakuntaa, sen keksittyä historiaa,
ja legitimoitiin tietynlaisen antirationalistisen teologian olemassaoloa yliopistollisena oppiaineena. Tämän 1900-luvun alun nationalistis-uskonnollisen myytin läpi
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ja sen tarjoamista lähtökohdista teologinen oppihistoria on tarkastellut omaa historiaansa, 1800-luvun suomalaista teologista tieteenharjoitusta. Näin se on luonut ja
välittänyt virheellistä kuvaa kansallisen historiamme vaiheista, yhteiskuntamme
muodostumisen kannalta tärkeästä autonomian kaudesta sekä autonomian kauden
yliopistomiehistä.
Oikeasta teologiasta luodun myytin purku on välttämätöntä suomalaisen 1800luvun ja tuon ajan teologian eri vaiheiden ja vaikutuksen ymmärtämiseksi. Kyse ei
ole vain joidenkin yliopistomiesten toimista tai oppirakennelmista. Kyse on suomalaisen kulttuurin ja suomalaisen oppihistorian tuntemuksesta, siitä mitkä tutkimusteemat ovat myyttiin sopimattomina mahdollisesti jääneet tutkimatta sekä autonomian loppukauden ilmapiirin ymmärtämisestä, siitä, millä eväin uskontoa Suomessa tutkittiin ja miten kulloistakin tulevaa pappispolvea opetettiin.
Oikean teologian myytti oli 1900-luvun vaihteessa yksi valta-asemassa olleen
yliopistollisen eliitin luoma kuva Suomen 1800-luvusta. Tuottajilleen se ei ollut
luonnollisestikaan myytti, vaan heidän näkemystensä kanssa yhteensopiva tarkoituksenmukainen käsitys autonomian kauden uskonnon tutkimuksesta ja sen yliopistollisesta opetuksesta Suomessa. Kun uutta 1800-luvun alkuvuosikymmeniä
käsittelevää arkistolähteisiin perustuvaa tutkimusta ei tehty, antirationaalinen tulkinta 1800-luvun teologiasta muodostui itsestään selväksi kaanoniksi, jota sittemmin toistettiin ja siteerattiin vuosikymmenestä toiseen.
Laurell oli yksi niitä varhaisia teologian professoreita, jotka pyrkivät erottamaan uskonnonharjoituksen ja yliopistoteologian toisistaan. Pyrkimyksistä löytää
jonkinlainen välittävä kanta rationalismin ja supranaturalisimin välillä käy ilmi,
että tältä osin Laurell, kasvatuksen kysymyksistä kiinnostunut filosofi, oli yksi varhaisia suomalaisia välitysteologeja. Uskonto, erityisesti uskonnollinen luomisen
käsite, näyttää olleen Laurellille keskeinen hänen uransa alusta saakka, ja tämän
lähtökohdan hän yhdisti hegeliläisyydestä, mutta myös herderiläisyydestä omaksumiinsa vaikutteisiin. Laurellin näkemykset muuttuivat 1840-luvun lopulla, hegeliläisyydestä irtaantumisen myötä, uskonnollisesti traditionaaliseen, mutta empiirisen tutkimuksen merkitystä korostavaan suuntaan. Tähän kiinnostukseen liittyvät
hankkeet jäivät kuitenkin keskeneräisiksi Laurellin kuollessa 51-vuotiaana 1852.
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