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Johdanto

Mystiikka, okkultismi ja muut valtavirrasta eroavat uskonnolliset suuntaukset eivät ole 

vain  suuren  maailman  ilmiöitä,  vaan  niitä  rantautui  jo  varhain  Suomeenkin.  1700-

luvulla  valistusmies  Henrik Gabriel  Porthan seurasi  asiaa huolestuneena toimiessaan 

Turun  akatemian  professorina.  Kaikenlaisten  taikauskojen  ja  ennakkoluulojen 

vastustaminen tulee vahvasti esille hänen kirjoituksissaan, mutta asiaa on tutkittu hyvin 

vähän. 

Historiallista taustaa

Valistus  oli  ihmiskunnan  aikuistumisen lopullinen  askel,  jossa  ihmismieli  vapautuisi 

tietämättömyyden kahleista.  Näin  ajan  henkeä  kuvasi  filosofi  Immanuel  Kant  1700-

luvun  lopulla.  Ihmisten  tietämys  sekä  ympäröivästä  luonnosta  että  omasta  itsestään 

kasvoi  nopeasti  ja  tämä  aiheuttaisi  suuren  loikkauksen  eteenpäin  ihmiskunnan 

kehityksessä.1

Valistus  oli  Euroopassa vallitseva  aate  1700-luvulla.  Valistusaikaa  on kutsuttu  järjen 

aikakaudeksi,  mutta  järkeä  enemmän  valistusajattelijat  korostivat  ajattelun  vapautta, 

kriittisyyttä  ja pyrkimystä ymmärtää sekä maailmaa että ihmistä   Kyse ei  ollut  vain 

tiedon  lisäämisestä  ja  jalostamisesta  vaan  myös  sen  soveltamisesta  käytäntöön. 

Valistusajattelun  vaikutus  näkyy  niin  tieteessä,  yhteiskunnallisessa  ajattelussa  kuin 

teologiassakin. Eri ajattelijat altistivat vanhat auktoriteetit epäilylle ja kritiikille valtiota 

ja kristinuskoa myöten.2

Valistusajan lopun voi ajoittaa melko tarkasti 1700-luvun loppuun. Tärkein syy tähän oli 

Ranskan vallankumous vuonna 1789 ja  sitä  seurannut  lyhyt  ja kaoottinen tasavallan 

aika.  Väkivaltaisen  sisäisen  taistelun  lisäksi  uusi  Ranska  oli  avoimen  vihamielinen 

useita naapurivaltioita kohtaan. Tässä tilanteessa ei ollut pulaa kirjoittajista, jotka pitivät 

Ranskan  vallankumousta  valistuksen  myrkyllisenä  hedelmänä.3 1800-luvun  alussa 

1 Porter 2001, 1.
2 Porter 2001, 3. Outram 2005, 2–3.
3 Outram 2005, 126–129.
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vallitsevaksi  aatteeksi  nousi  romantiikka,  jonka  edustajat  kritisoivat  valistusta 

sieluttomaksi ja sydämettömäksi sen korostaessa järkeä, edistystä ja tiedettä.4

Valistuksen  rintama  ei  ollut  kuitenkaan  yhtenäinen,  eivätkä  kaikki  edes  suosineet 

tiedettä ja järkeä Kantin tavoin. Vapautuva ja monipuolistuva henkinen ilmapiiri antoi 

sijaa  myös  uudenlaisille  mystisille  ajatuksille.  1700-luvulla  ympäri  Eurooppaa 

matkusteli Alessandro Cagliostro, maagikko ja alkemisti, joka ihmeparannuksillaan sai 

niin  rahvaan  kuin  ylimystönkin  suosion  puolelleen.  Ruotsalaissyntyinen  kristillinen 

mystikko Emanuel Swedenborg sai seuraajia aluksi Alankomaissa ja Englannissa, mistä 

hänen  ajatuksensa  levisivät  ympäri  Eurooppaa.  Franz  Anton  Mesmer  kehitti  opin 

animaalimagnetismista,  joka on ihmisen terveyden perimmäinen syy.  Yliopistopiirien 

hylkäämä oppi löysi suosionsa kansan parista.5

Turun akatemiassa Henrik Gabriel Porthan (1739–1804) piti yllä valistuksen rintamaa 

parhaansa mukaan. Hän levitti ja opetti periaatteita järjen käytöstä, kriittisestä ajattelusta 

sekä opiskelun tärkeydestä. Samalla oli hänen mukaansa muistettava maltillisuus, eikä 

mennä niin pitkälle kuin esimerkiksi Ranskan ateistit.  Porthan oli henkeen ja vereen 

valistusmies.  Järjettömien  taikauskojen  leviäminen  keskellä  valistusta  oli  hänelle 

kauhistus,  ja  hän  oli  kiitollinen  siitä,  ettei  esimerkiksi  Ruotsiin  levinnyt 

animaalimagnetismi ollut saanut Suomessa jalansijaa yrityksistä huolimatta.6 Jonathan 

Israel  on  historiantutkimuksissaan  tarkastellut  valistusajattelijoita  maltillisten  ja 

radikaalien akselilla. Tässä Porthan asettuu selvästi maltilliselle puolelle.

Porthanin lyhyt elämänkerta

Henrik Gabriel Porthan syntyi vuonna 1739 pappisperheeseen, jossa hänellä oli kaksi 

sisarta ja nuorempi veli Sigfrid Porthan.7 1754 hän tuli opiskelemaan Turun akatemiaan, 

missä  myös  Porthanin  veli  opiskeli.  Sigfridistä  kehkeytyi  myöhemmin  merkittävä 

historioitsija. Porthanin ensimmäinen julkaistu tutkimus oli  pro exercitio -kirja vuonna 

1758,  joka  käsitteli  luonnonteologiaa.  Myöhemmin  akateemisella  uralla  Porthanin 

4 Porter 2001, 2.
5 Godwin 1994, 95–100,  151–153.
6 Rein 1939, passim.
7 Tarkiainen 2006, 782.
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arvostus teologian tuntijana oli niin korkea, että häntä kannatettiin Porvoon piispaksi 

kun  uuden  valitseminen  tuli  ajankohtaiseksi  vuosisadan  lopulla.  Syystä  tai  toisesta 

Porthan ei suostunut tähän ehdokkaaksi.8

Valmistuttuaan maisteriksi vuonna 1760 Porthan jatkoi Turun akatemiassa. Kaksi vuotta 

myöhemmin hänet nimitettiin kaunopuheisuuden dosentiksi, ja vuonna 1777 Porthan sai 

kaunopuheisuuden  professorin  tuolin.9 Virallisesti  kaunopuheisuuden  professorin 

tehtävä oli opettaa latinan kielen käyttöä sekä julkisessa esiintymisessä että kirjallisessa 

käytössä.10 Porthanilla  kuitenkin  riitti  sekä  kiinnostusta  että  voimia  opettaa  paljon 

laajemmin kuin mitä  hänen virkansa vaati.  Porthanin luentojen ja  kirjoitusten aiheet 

vaihtelevat Ruotsin valtakunnan talouden kehittämisestä antiikin kuvataiteisiin.11 Liki 

neljäkymmentä  vuotta  kestäneen  professorinuran  aikana  Porthanin  alaisuudessa 

tarkastettiin noin 210 väitöskirjaa. Noin neljänneksen näistä, yhteensä yli tuhat sivua, 

veivät  Paavali  Juustenin  piispainkronikan  kommentaarit.  Tämä  olikin  Porthanin 

akateemisessa  tuotannossa  suurin  yhtenäinen  kokonaisuus.  Hän  suunnitteli  myös 

Suomen  historian  yleisesityksen  kirjoittamista,  mutta  tämä  ei  koskaan  valmistunut. 

Piispainkronikan  kommentaareihin  Porthan  tosin  kietoi  hyvin  laajalti  huomioita 

Suomen yleisestä historiasta.12

Porthan toimi professuurinsa ulkopuolellakin usealla rintamalla kansan valistamisen ja 

suomalaisen tieteen edistämisen parissa. Näistä mainittakoon esimerkiksi hänen roolinsa 

Suomen ensimmäisen tiedeseuran Auroran perustamisessa ja toiminnassa. Aurora-seura 

julkaisi myös Suomen ensimmäistä sanomalehteä, jossa Porthan oli kantava voima.13

Porthan  kuoli  vuonna  1804,  64-vuotiaana.  Virallisesti  hän  toimi  vielä  tuolloin 

professorin  virassa,  mutta  hänen  heikko  terveytensä  oli  jo  usean  vuoden  ajan 

vaikeuttanut virassa toimimista.14

8 Klinge 1989, 11–14, 19–20.
9 Tarkiainen 1995b, 120–121.Tarkiainen 2006, 782.
10 Nuorteva 2001, 116–117.
11 Manninen 2000, 8–10.
12 Tarkiainen 2006, 784–785.
13 Tommila 2000, passim. Urpilainen 2001, 227–228.
14 Manninen 2000, 7.
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Tutkimustehtävä ja menetelmät

Pyrin  tutkimuksessani  selvittämään  Porthanin  ajattelua  ja  suhtautumista  erilaisiin 

normista  poikkeaviin  uskonnollisiin  ja  opillisiin  suuntauksiin  ja  asettamaan  tämän 

historialliseen kontekstiin. Useat Porthanin väitöskirjojen aiheet käsittelevät uskontoa ja 

uskomuksia.  Ensimmäinen  tehtäväni  on  selvittää  ajan  historiallinen  ympäristö, 

pääasiassa aatehistorian ja tapahtumahistorian kannalta. Monet väitöskirjoista näyttävät 

syntyneen  Porthanin  kannanottoina  ympäröiviin  tapahtumiin  ja  liikkeisiin. 

Kirjeenvaihto  auttaa  tässä  tehtävässä,  sillä  siellä  Porthan viittaa  usein  ajankohtaisiin 

aiheisiin suoremmin kuin väitöskirjoissa.

Toinen  tärkeä  tehtävä  tutkimuksessani  Porthanin  asettaminen  kansainväliseen 

valistusajattelun  kehykseen.  Peilaamalla  Porthanin  näkemyksiä  uskontoon  liittyvissä 

kysymyksissä  muihin  tuon  kauden  ajattelijoihin  pyrin  tarkentamaan  kuvaa  hänen 

ajattelustaan  tarkastelemalla  eroja  ja  yhtäläisyyksiä,  sekä  pohtimalla  mistä  ne 

mahdollisesti johtuvat. Kuten Markku Hyrkkänen toteaa Aatehistorian mieli -kirjassaan, 

toisen  ihmisen  ajattelua  selvittäessä  ei  voi  koskaan  päästä  täyteen  varmuuteen,  oli 

kyseessä sitten elävä tai jo ammoin kuollut henkilö. Ihmisen ajattelu kuitenkin ilmenee 

toiminnassa, ja aatehistorian osalta erityisesti kirjoituksissa.15

Professorina  Porthan  oli  lukenut  oppinutta  kirjallisuutta,  mikä  luonnollisesti  on 

vaikuttanut  hänen  ajatteluunsa.  Suorat  viittaukset  muihin  kirjoittajiin  ovat  tosin 

valitettavan satunnaisia. Oppineessa ympäristössä esille nousevat erityisesti ranskalaiset 

ajattelijat, mikä onkin luontevaa, sillä paitsi että Ranska oli paitsi yksi valistusajattelun 

keskuksia,  Ruotsin  tiedepiireillä  oli  myös  vahvat  suorat  yhteydet  Ranskaan.16 

Tapahtumahistoriaa  taas  puoltaa  Porthanin  kirjeenvaihdossaan  ilmaisema  kiinnostus 

ulkomaan uutisiin.

Käyttämäni  lähteet  rajaavat  tarkasteltavan  aikavälin  vuosiin  1778–1804,  Porthanin 

kuolinvuoteen saakka. Varhaisin tarkastelemani Porthanin kirjoitus on Porthanin useassa 

osassa väitöskirjoina julkaistu tutkimus  De poesi fennica  (Suomalaisesta runoudesta), 

jonka ensimmäinen osa ilmestyi  jo 1768. Tälle tutkimukselle olennaista on vain sen 

15 Hyrkkänen 2002, 10–11, 26–27, 60–61.
16 Pihlaja 2009, 11–15.
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viides ja viimeinen osa, joka julkaistiin 1778.17

Tutkimuksessani  analysoin  Porthanin  kirjoituksia  ja  haen  niistä  kannanottoja 

taikauskoihin  ja  ateismiin.  Sen  selvittäminen,  mitä  Porthan  sanoi  asiasta,  on  vain 

ensimmäinen  askel.  Seuraavaksi  pyrin  muodostamaan  yhtenäisen  kuvan  näiden 

mainintojen takana olevista näkemyksistä ja siitä, miksi Porthan esitti nämä ajatukset. 

Olennaista on erityisesti asettaa Porthan oman aikansa kontekstiin ja hakea yhteyksiä 

hänen mielipiteidensä ja ympäröivien tapahtumien ja aatemaailman välillä. Porthanin 

ajatusten  vertailu  muiden esittämiin ajatuksiin  auttaa selvittämään näitä  yhteyksiä  ja 

samalla myös selventää kuvaa Porthanin omasta ajattelusta.

Useimmiten  Porthania  on  tutkittu  Suomen  tieteenhistorian  näkökulmasta..  En  katso 

oman  tutkimukseni  olevan  ensisijaisesti  tieteenhistoriaa,  sillä  tutkimukseni 

keskipisteessä  on  Porthanin  maailmankatsomus  hänen  filosofisten  ja  uskonnollisten 

käsitystensä osalta.  Toisaalta  en ole  pyrkinyt  tietoisesti  rajaamaan Porthanin  tiedettä 

tutkimukseni  ulkopuolelle,  silllä  se  on  kiinteä  osa  Porthanin  ajatusmaailmaa,  joka 

vaikuttaa tähänkin aiheeseen.

Tutkimallani  alueella  Porthan  pyrki  myös  yhteiskunnalliseen  vaikuttamiseen 

haitallisiksi  ja  vaarallisiksi  katsomiaan  aatteita  vastaan.  Porthanin  käyttämät 

vaikuttamiskeinot jäävät tutkimuksessani taka-alalle, niin kiinnostava kuin aihe olisikin. 

Porthanin julkisen toiminnan tutkiminen vaatisi enemmän suurelle yleisölle osoitetun 

viestinnän  tutkimista,  kuten  hänen  lehtikirjoituksiaan  ja  oppilaiden 

luentomuistiinpanoja.

Tutkimukseni  kohteeksi  voisi  tiivistää  Porthanin  näkemykset  siitä,  mikä  oli  hänen 

mielestään  poikkeavaa  ja  haitallista  uskonnollisuutta.  Tämän  rinnalla  luonnollisesti 

kulkee  myös  se,  mitä  hän  piti  toivottavana  ”normiuskonnollisuutena”,  vaikka  en 

tarkastele  sitä  omana  erillisenä  tutkimuskohteenaan.  ”Taikausko”  on  hyvin  liukuva 

käsite. Tässä tutkimuksessa tarkoitan tällä käsitteellä nimenomaan sitä, minkä Porthan 

itse käsitti taikauskoksi.

Ensimmäisessä  pääluvussa  keskityn  käsittelemään  Porthanin  suhtautumista  vanhaan 

17 Kajanto 1983, s. 10.
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suomalaiseen  kansanuskoon.  Toinen  pääluku  käsittelee  hänen  suhtautumistaan 

valistusaikana nousseisiin  erilaisiin  uskonnollis-mystisiin  liikkeisiin.  Kolmas pääluku 

taas käsittelee Porthanin suhtautumista ateismiin.

Käyttämäni jaottelun voi nähdä eräänlaisena jatkumona tai eri näkökulmina Porthanin 

valistusajattelun  ja  uskomusten  ja  uskonnon  väliseen  suhteeseen.  Valistuksen 

näkökulmasta  menneisyyteen  katsomalla  voi  nähdä  järjen  voittokulun  vanhojen 

taikauskojen  vähitellen  hälventyessä.  Valistus  toisaalta  joutui  puolustuskannalle,  kun 

sen aikana nousi erilaisia uusia mystiikkaan ja taikauskoihin verhoutuneita aatteita ja 

liikkeitä, kuten mesmerismi ja vapaamuurarius. Ateismin taas voisi sanoa menevän liian 

pitkälle  vastakkaiseen  suuntaan.  Perinteiseen  kristillisyyteen  yhä  tukeutuva 

valistusajattelija  voisi  pitää  täyttä  Jumalan  ja  uskonnon  kieltämistä  järjen  ja  tieteen 

väärinkäyttönä.

Tutkimustilanne

Ainoa  löytämäni  tutkimus  joka  keskittyy  Porthanin  käsityksiin  taikauskosta  on  G. 

Reinin18 artikkeli  ”Porthan  ja  »valon  viholliset»”  Suomen  historiallisen  seuran 

Historiallinen arkisto -vuosikirjassa vuodelta 1939. Koko kirja oli omistettu Porthania 

käsitteleville artikkeleille hänen 200-vuotispäivänsä juhlistamiseksi. Milloin Porthanin 

taikauskojen  vastustamista  on  käsitelty  tuoreemmassa  tutkimuskirjallisuudessa,  se 

näyttää pohjautuvan pääasiassa Reinin artikkeliin.19 Olen lainannut myös nimen omalle 

tutkimukselleni Reinin artikkelista. Se ei tosin ole hänenkään oma keksintönsä, vaan 

nimi on peräisin 1700-luvun lopulla Stockholms Postenissa julkaistusta Johan Henrik 

Kellgrenin  runosta  nimeltä  Ljusets  fiender,  jossa  Kellgren  kärkkäästi  arvostelee 

taikauskoisia aikalaisliikkeitä.20

Ainut löytämäni tuoreempi tutkimus joka on lähellä tätä aihetta on Seppo J. Salmisen 

artikkeli  ”Porthan  uskontokriitikkona”,  joka  julkaistiin  Suomen  kirkkohistoriallisen 

seuran vuosikirjassa vuonna 1991.21 Vuonna 2000 julkaistun Porthanin monet kasvot –

18 G. Reinin koko etunimeä ei mainita kyseisessä julkaisussa, mutta kyseessä on luultavasti Gabriel 
Rein, joka toimi tuolloin Helsingin yliopiston historian professorina.

19 Esim. Klinge 1989, s. 72–73 myötäilee Reiniä.
20 Rein 1939, 111.
21 Salminen 1991, passim.
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kirjan  esipuheessa  Juha  Manninen  huomauttaa,  että  kyseisessä  kirjassa  jää 

käsittelemättä  muun muassa  Porthanin  filosofinen ajattelu22,  jonka alle  katson oman 

tutkimuskohteeni kuuluvan.

Porthanin  tätä  puolta  käsittelevän  tutkimuksen  vähäisyys  on  kenties  kytköksissä 

Porthanin  maineeseen  suomalaisen  tieteen  uranuurtajana  ja  suomalaisen  kansallisen 

identiteetin  rakentajana  hänen  Suomen  historian  ja  kansanperinteen  tutkimuksensa 

kautta. Esimerkiksi vuonna 2000 julkaistu kirja Porthanin monet kasvot – Kirjoituksia  

humanistisen tieteen monitaiturista sisältää useiden eri kirjoittajien artikkeleita, ja nämä 

pääsääntöisesti  käsittelevät  Porthanin  merkitystä  Suomelle.23 Porthanin  taikauskoja 

koskevat  kirjoitukset  sen  sijaan  usein  käsittelevät  yleismaailmallisia,  ulkomaisia  ja 

kansainvälisiä aiheita.

Lähdeaineisto

Käytän lähteinäni Porthanin alaisuudessa julkaistuja väitöskirjoja sekä hänen yksityistä 

kirjeenvaihtoaan. Nämä antavat kaksi eri näkökulmaa Porthanin ajatteluun. Väitöskirjat 

olivat  julkiseksi  tarkoitettuja  tekstejä,  joiden  yleisö  oli  samalla  selvästi  rajattu 

oppineisiin,  koska  niiden  ymmärtäminen  vaati  sekä  lukutaitoa  että  latinan  kielen 

osaamista.  Kirjeenvaihto  taas  on  yksityistä  ajatusten  vaihtoa,  missä  periaatteessa 

Porthanin voi katsoa voineen vapaammin esittää näkemyksiään.

Olen  rajannut  lähteet  osaltaan  niiden  saatavuuden  perusteella.  Kaikki  Porthanin 

väitöskirjat  on  julkaistu  nykyaikaisessa  kirjamuodossa  Opera  omnia -sarjassa. 

Kirjeenvaihdosta puolestaan olen käyttänyt sen osan, joka on julkaistu niteinä. Tämä ei 

kata läheskään kaikkea Porthanin kirjeenvaihtoa. Suuren osan näistä painetuista kirjeistä 

muodostavat  Porthanin  kirjeet  Matthias  Caloniukselle  (1737–1817).  Calonius  oli 

merkittävä  lainoppinut,  joka  toimi  Turun  akatemiassa  lakiopin  professorina  ja 

myöhemmin  Tukholmassa  Ruotsin  korkeimman oikeuden  jäsenenä.24 Yleensä  ottaen 

tähän  tutkimusaiheeseen  liittyvät  asiat  Porthan  mainitsee  kirjeissä  harvoin.  Kenties 

painettaviksi kirjeiksi on valikoitu juuri sellaisia, jotka käsittelevät erityisesti Porthanin 

22 Manninen 2000b, 14.
23 Manninen 2000a, passim
24 Tarkiainen 1995a, 116–119.
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merkitystä Suomelle, ja yleiseurooppalaiset aiheet ovat jääneet taka-alalle.

Käsiteltävänä  aikana  yliopistossa  professorit  usein  itse  kirjoittivat  väitöskirjojen 

sisällön,  kun  taas  opiskelijan  kannalta  oli  olennaista  osoittaa  kykenevänsä  julkiseen 

tieteelliseen  väittelyyn.  Näin  ei  toki  aina  ollut.25 En  pyri  tässä  tutkimuksessa 

selvittämään  jokaisen  väitöskirjan  varsinaista  kirjoittajaa.  Huomautan  kuitenkin,  että 

olen  havainnut  väitöskirjojen sisältämät  näkemykset  yhdenmukaisiksi  sekä suhteessa 

toisiin väitöskirjoihin että Porthanin kirjeenvaihdossaan ilmaisemiin ajatuksiin.

25 Klinge 1987, 392–393.
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1. Pimeydestä valoon – Vanha suomalainen taikausko

1.1. Pakanoita Agricolasta Porthaniin

Kristinusko  saapui  Suomen  alueelle  viimeistään  1000-luvun  alussaa.  Hautaustavan 

muuttumisesta  päätellen  uusi  uskonto  levisi  vähitellen  ensin  etelän  ja  lännen 

rannikkoalueille ja sieltä sisämaahan ja pohjoiseen. Tätä edeltänyt vanha suomalainen 

kansanusko oli monijumalainen uskonto, jossa etenkin luonnon eri osa-alueilla oli omat 

jumalansa.26 Vanha uskonto ei kuitenkaan täysin hävinnyt, vaan sen jäänteet säilyivät 

kansanperinteessä kristinuskon seassa. Esimerkiksi entinen ukkosenjumala Ukko saattoi 

esiintyä  loitsurunossa  nyt  kristityn  Jumalan  korkeana  käskyläisenä.  Papit  toisinaan 

valittivat  asian  tilaa,  mutta  järjestelmällistä  pyrkimystä  kansanuskon  rippeiden 

kitkemiseen ei syntynyt.27

Kristinuskon  leviäminen  ja  levittäminen  Suomessa  liittyi  aikansa  valtapolitiikkaan. 

Lännessä Ruotsi ja idässä Novgorod pyrkivät molemmat levittämään valtaansa alueelle 

erityisesti  Itämeren  kaupankäynnin  turvaamiseksi,  ja  tätä  myötä  levisivät  samalla 

katolinen  ja  ortodoksinen  kirkko.  Tarinat  mahtavista  ristiretkistä  Suomeen  ovat 

kuitenkin suureksi osaksi legendaa. Alueen kääntyminen kristinuskoon tapahtui pääosin 

rauhanomaisesti. Kääntyminen vahvan naapurin uskontoon oli suomalaisilla myös osa 

omaa  liittoutumispolitiikkaa.  Suomen  alueen  oma  piispa  mainitaan  ensi  kertaa 

ruotsalaisissa kirjoituksissa vuonna 1221.28

Ensimmäinen merkittävä kirjallinen maininta suomalaisesta kansanuskosta on peräisin 

Mikael  Agricolan  kynästä  vuodelta  1551.  Psalttarin  suomennoksen  esipuheessä  hän 

listaa parisenkymmentä suomalaista jumalaa ja taruolentoa, sekä lyhyesti kuvaa kunkin 

tehtävän.  Eri  jumalat  hallitsivat  eri  elämänalueita  sekä  eri  osia  luonnosta.  Metsästä 

pyydetty riista tuli Tapiolta, veden kalat Ahdilta ja maanviljelyksessä rukiilla, ohralla ja 

kauralla oli  kullakin oma jumalansa.  Toisaalta metsässä piili samalla ihmisille pahaa 

tekevä  Hiisi,  kun  taas  Veden  Emo  vei  kalastajien  verkot.  Turisas  oli  muinaisten 

suomalaisten  sodanjumala,  kun  taas  Ilmarinen  piti  rauhaa  sekä  antoi  suojelusta 

26 Virrankoski 2012, 26–28.
27 Heininen–Heikkilä 2002, 27–28.
28 Virrankoski 2012, 27–31.
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matkamiehille.  Kevätkylvöä  juhlistettiin  juomalla  Ukon  malja.  Luettelon  lopuksi 

Agricola  kuvaa  kuinka  suomalaisten  jumalia  oli  vielä  paljon  enemmän  kaikkialla 

luonnossa: ”Palveltin mös paljo muuta Kivet Cannot Tädhet ja Cwuta.” Samankaltaisia 

kirjoituksia  kansan  parissa  elävästä  pakanuudesta  kirjoitettiin  muuallakin  samoihin 

aikoihin protestanttisen uskon piirissä.29

Heti jumalten luettelemisen jälkeen Agricola manaa, ”Eikö se Cansa wimmattu ole / 

ioca neite wsko ja rucole. Sihen Piru ja Syndi weti heite / Ette he cumarsit ia wskoit  

neite.”30 Agricolan  tuskastuneisuus  on  ymmärrettävää.  Hänen  tietääksensä  Suomen 

käännyttäminen kristinuskoon alkoi jo neljäsataa vuotta aiemmin – ajan vakiintuneen 

käsityksen  mukaan  ensimmäinen  ristiretki  Suomeen  tehtiin  vuonna  115031 –  mutta 

vieläkin Agricola näki selviä jäänteitä vanhasta pakanauskonnosta.

”Nin  mös  esken  Pavin  Opin  ala  /  cumartin  iulkisest  ja  sala,”32 Agricola  vielä 

kommentoi, millainen tilanne oli verrattain vastikään murtuneen katolisen kirkon vallan 

alla.  Ruotsin  kirkko  oli  1520-luvulla  kuningas  Kustaa  Vaasan  tuella  katkaissut 

yhteytensä  katoliseen  kirkkoon  ja  ryhtynyt  seuraamaan  uskonpuhdistuksen  oppeja.33 

Ruotsissa uskonpuhdistuksen kannattajat eivät pääsääntöisesti olleet radikaaleja, kuten 

ei  Agricolakaan.  Yksi  tärkeä  syy  tähän  oli,  että  katolisen  kirkon  epäkohdat  eivät 

Ruotsissa  olleet  nousseet  niin  räikeiksi  kuin  eteläisemmässä  Euroopassa.  Agricola 

kuitenkin  kritisoi  useita  katolisen  kirkon vakiintuneita  käytäntöjä,  kuten  pyhimysten 

palvomista.34 Agricolan  maininta  suomalaisten  pakanajumalten  palvomisesta  ”Paavin 

opin alla” saattaa tarkoittaa, että hänen mielestään katolisen kirkon opin ja toiminnan 

epäkohdat auttoivat pakanallisuuden säilymistä Suomessa.

Agricolan teksti säilyi pitkään keskeisenä lähteenä suomalaisesta kansanuskosta, mutta 

ei  toki  ainoana.35 Kansanperinnettä  alettiin  järjestelmällisesti  koota  valtakunnassa 

seuraavan  vuosisadan  alussa  osana  Ruotsin  suurvalta-aseman  vahvistamista.  Vuonna 

1630 ruotsalainen oppinut ja innokas ruotsalaisten muinaismuistojen keräilijä Johannes 

29 Sarajas 1956, 10–12.
30 Haavio siteeraa Agricolaa, Haavio 1967, 3.
31 Heininen–Heikkilä 2002, 12–13.
32 Haavio siteeraa Agricolaa, Haavio 1967, 3.
33 Heininen–Heikkilä 2002, 63–65.
34 Tarkiainen–Tarkiainen 1985, 266–267, 271–272.
35 Haavio 1967, 1–2.
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Bureus sai kuningas Kustaa II Aadolfin allekirjoittamaan määräyksen muinaisjäänteiden 

tallentamisesta.  Tämä  ei  koskenut  pelkästään  aineellisten  jäänteiden  keräämistä  ja 

luettelointia,  vaan  neljäntenä  pykälänä  oli  myös  kehoitus  kerätä,  ”kaikenlaisia 

kronikoita ja kertomuksia, ikimuistoisia tarinoita ja runoja lohikäärmeistä, kääpiöistä ja 

jättiläisistä”,  sekä,  ”vanhoja  sankarirunoja  ja  loitsulauluja.”  Tässä  oli  taustalla  suora 

pyrkimys osoittaa Ruotsilla olevan loistelias menneisyys, joka ei kalvennut naapureiden 

rinnalla.36

Suomen puolella keräystyö aloitettiin varsinaisesti  vasta 1660-luvulla sen myötä kun 

valtakuntaan  perustettiin  antikviteettikollegio.  Ohjeet  muinaismuistojen  keräämisestä 

annettiin  Suomen  piispalle,  jota  kehotettiin  välittämään  tehtävä  kirkkoherroille 

toimitettavaksi omilla alueillansa. Tehtävä lähti ilmeisesti hitaasti käyntiin, sillä Turun 

tuomiokapituli  muutaman  vuoden  välein  lähetti  kiertokirjeitä,  joissa  papistoa 

muistutettiin  asiasta.  Vuonna  1676  papistolle  lähetetyt  uudet  ohjeet  sisälsivät 

nimenomaan  kansanuskoa  koskevan  pykälän,  jonka  mukaan  tuli  kerätä  tietoja 

uhrilehdoista, uhrikivistä ynnä muista paikoista, joissa on harrastettu jotakin palvontaa. 

Tämä tuotti opulta tuloksia, mutta hyvin vaihtelevia määriä eri seurakunnista.37

Pakanuus  nousi  puheenaiheeksi  1600-luvun  Suomessa  myös  noitaoikeudenkäyntien 

myötä.  Vuosisadan  alkupuolella  Turun  piispana  toiminut  Isak  Rothovius  yhdisti 

taikuuden  harjoittamisen  suoraan  vanhojen  epäjumalien  palvontaan.  Kuten  Agricola, 

samoin Rothovius mainitsee kansanuskon selvinneen läpi paavinajan. Hänen kantansa 

katolilaisuuteen  on  tässä  kuitenkin  lievä  verrattuna  joihinkin  protestanttisiin 

kirkonmiehiin, jotka katsoivat katolilaisuuden suorastaan edistävän kansan tarttumista 

noituuteen.  Noituus  tuli  esille  muutamissa  Turun  Akatemian  väitöskirjoissa  ja 

tutkimuksissa.  Esimerkiksi  Johannes  Schefferuksen  Lapponia vuodelta  1678 käsitteli 

osaltaan lappalaisten noitataitoa, jonka Schefferus suoraan selitti olevan peräisin liitosta 

Paholaisen kanssa.38 Yleensä ottaen noitaopin käsittely oli lopulta hyvin vähäistä Turun 

Akatemian  väitöskirjoissa,  ja  osassa  näitä  myös  kritisoitiin  väitteitä  noitakeinojen 

todenperäisyydestä.39

36 Sarajas 1956, 29–31, käännös  Sarajaksen.
37 Sarajas 1956, 58–63.
38 Heikkinen 1969, 80–83, 336.
39 Heikkinen 1969, 91–92, 164, 333.
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1600-luvulla  ja  vielä  1700-luvun  alussa  vallitseva  suuntaus  historiallisessa 

tutkimuksessa  Ruotsissa  oli  gööttiläinen  historiankirjoitus.  Siinä  Ruotsille  pyrittiin 

maalaamaan  mahdollisimman pitkä  ja  loistelias  historia.  Tähän  liittyen  ruotsalaisten 

kristillisyys  pyrittiin  samalla  ulottamaan  mahdollisimman  kauas  menneisyyteen. 

Äärimmillään  tämä merkitsi  sitä,  että  ruotsalaisten  katsottiin  käytännössä  alusta  asti 

olleen  kristittyjä,  jotka  myöhemmin  vajosivat  pakanallisuuteen.  Ensimmäinen 

merkittävä gööttiläisen historian kirjoittaja oli edellä mainittu Johannes Bureus, ja hän 

esitti  juuri  tällaisen  näkemyksen  vanhasta  ruotsalaisesta  uskonnosta.  Kun  ajatus 

muinaisesta  ruotsalaisesta  oikeasta  kristinuskosta  hylättiin  gööttiläisessä 

historiankirjoituksessa, sen tilalle nousi Ruotsin aseman korostaminen pakanauskonnon 

tärkeänä keskuspaikkana.40

1700-luvun  loppupuolella  kansanperinne  ja  erityisesti  kansanrunous  nousi  kautta 

Euroopan suosituksi  aiheeksi  niin  kirjallisuudessa kuin akateemisessa tutkimuksessa. 

Tämän innostuksen keskeisiä kirjallisia tuotoksia olivat James Macphersonin Ossianin 

laulut  (1760–1773), Thomas Percyn  Reliques of Ancient English Poetry  (1765), sekä 

Johann  Gottfried  Herderin  Volkslieder  (1778–1779).  Kukin  näistä  kansanlaulujen 

keräilijöistä  katsoi  niiden  kertovan  enemmän  tai  vähemmän  todella  tapahtuneesta 

historiasta.  Luonnollisesti  pakanallinen  uskonto  tuli  osaltaan  esiin  runoissa,  joiden 

katsottiin olevan peräisin ajalta ennen kristinuskon tulemista alueelle.41

Myös  Turun  Akatemiassa  tunnettiin  tämä  kansanrunouden  tutkimus.  Porthan  puhui 

luennoillaan  Ossianin  lauluista rinnan  muinaisen  pohjoismaisen  runouden  kanssa.42 

Porthanin De poesi fennican osien julkaisussa oli vuosikymmenen tauko (1768–1778), 

ja  tämän  jälkeen  julkaistuissa  osissa  tarkastelutapa  oli  selvästi  muuttunut.  Porthan 

käsittelee  tutkimuksen  jälkipuoliskolla  suomalaista  kansanrunoutta  historian  ja 

talonpoikaiskulttuurin peilinä, kun taas alkuosissa painopisteenä oli runojen kielellisen 

rakenteen  analysointi.  Porthan-tutkimuksessa  olennaiseksi  syyksi  tähän  näkökulman 

muutokseen  on  esitetty  Porthanin  tutustumista  tuoreeseen  eurooppalaiseen 

kansanrunouden tutkimukseen, erityisesti Macphersonin Ossianin lauluihin.43

40 Anttila 2014, 49, 57; Urpilainen 1993, 33–37, 201–203. 
41 Apo 2006, 220–221, 260–263.
42 Riikonen 2006, 269.
43 Kajanto 1983, 16–20.
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Herder  kuitenkin  tuli  Turun  akatemiassa  esille  selvästi  Macphersonia  ja  Percyä 

vahvemmin.  Tähän  lienee  vuorostaan  myötäävaikuttanut  Herderin  oma  kiinnostus 

vanhaa pohjoismaista runoutta kohtaan ja siitä kirjoittaminen.44 Herderin korostaminen 

oli luontevaa senkin osalta, että Turun akatemia oli jo vanhastaan vahvassa yhteydessä 

saksalaiseen kulttuuripiiriin.45 Porthanin itse omisti jopa kymmenen Herderin eri kirjaa, 

mikä  ajan  oloihin  nähden  oli  huomattava  määrä.  Herderiin  viitattiin  muutamassa 

väitöskirjassa 1790-luvulla ja 1800-luvun alussa Porthanin vielä eläessä. Yksi näistä oli 

Porthanin oppilaan Frans Mikael  Franzénin väitöskirja.46 Franzen nousi  myöhemmin 

professoriksi ja jatkoi Suomen historian tutkimista, ja oli itsekin lahjakas ja tunnettu 

runoilija.47

Vaikka kristinuskon saapumisesta Suomeen oli kulunut vuosisatoja, vanha pakanallinen 

uskonto säilyi elinvoimaisena osana kansankulttuuria. On vaikeaa sanoa missä määrin 

vanhoja  jumalia  palvottiin  aktiivisesti,  vai  jäivätkö  ne  vain  elämään  osana  vanhoja 

tarinoita,  sananparsia,  runoja,  ja  muuta  samankaltaista  kansanperinnettä.  Tätä 

kysymystä  vielä  vaikeuttaa  vanhan  kansanuskon  sekoittuminen  kristillisiin 

elementteihin.

Turun akatemian oppineet osoittivat myös kiinnostusta kansanuskon tutkimiseen. Tämä 

näyttää  olleen  paljolti  samankaltaista  kuin  kansanperinteen  tutkiminen  muualla 

Euroopassa,  oli  kyseessä  sitten  pakanauskon  tuomitseminen  osana  noitaoppeja  tai 

kansan  muinaisuuden  tutkiminen  kansanrunojen  kautta.  Varsinainen  teologisen 

tutkimuksen tarkastelu jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

1.2. Porthan ja kansan taikausko

De  Poesi  Fennican  kahdessa  viimeisessä  osassa  Porthan  paneutuu  suomalaisiin 

loitsurunoihin ja tämän kautta hän kommentoi vanhaa suomalaista kansanuskoa. Näiden 

runojen hän esittää syntyneen alun perin lauluina,  joissa suoraan puhuttiin jumalille. 

44 Apo 2006, 255–260.
45 Koskimies 1956, 344–346.
46 Riikonen 2006, 267–268, 270–271, 283–284.
47 Urpilainen 2001, 240.
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Erityisen  tärkeä  osa  loitsurunoja  on  Porthanin  mukaan  asioiden  salatun  synnyn 

tunteminen,  minkä  kautta  niitä  voi  hallita.  Loitsuja  on  laaja  kirjo  sekä  ihmisten 

auttamista että vahingoittamista varten.48 Vain typerykset uskovat loitsurunoissa piilevän 

todellista  voimaa,  ja  usein  poppamiehet  huijaavat  näitä  hyväuskoisia  ollessaan 

auttavinaan.  Jotkut  kunnialliset  ja  sivistyneet  ihmisetkin  uskovat  loitsujen  tehoon, 

Porthan valittelee.49

Syyksi  loitsurunojen  säilymiseen  Porthan  esittää  sen,  että  suomalaiset  alun  perin 

pakotettiin  kääntymään  kristinuskoon  sen  sijaan,  että  saarnaajat  olisivat  vedonneet 

ihmisten  järkeen.50 Toisessa  vanhoja  suomalaisia  taikauskoja  käsittelevässä 

väitöskirjassa  Porthan  sanoo  kristinuskon  tehokkaan  leviämisen  syyksi  sen 

järjenmukaisuuden; maailma on helpompi selittää yhden kaikkivaltiaan Jumalan avulla 

kuin  joukolla  keskenään  kinastelevia  pikkujumalia.51 Porthan  mainitsee  myös 

loitsurunoihin  sekoittuneen  paavillisia  taikauskoja.52 Pakanauskonnon  hävittämiseksi 

maasta Porthan suosittelee kristinuskon hyvää opettamista kansalle nuoresta pitäen. Tätä 

uskoa  opetuksen  voimaan  voi  katsoa  tukevan  sen  Porthanin  huomion,  että 

rannikkoseudulla on vain harvoja loitsurunojen taitajia, kun taas etäisessä sisämaassa 

näitä on enemmän.53 Samoin Suomessa kouluverkosto oli tuolloin keskittynyt vahvasti 

rannikolle.54

Koko valistusaatteen keskeisiä ajatuksia oli usko järjen voimaan ihmiskuntaa ohjaavana 

hyvänä,  sekä  tämän  edistäminen  ja  jalostaminen  erityisesti  opetuksen  avulla.  Tähän 

saatettiin liittää ajatus siitä, että tieto ja vapaa järkevä ajattelu eivät olleet vain eliitin 

asia,  vaan tämä tuli  saattaa laajalla  yleisellä  opetuksella  kaikkiin kansankerroksiin.55 

Porthan  selvästi  kannatti  tätä  piirrettä  valistusajattelussa.  Opetuksen  ja  järjen 

korostaminen  nousee  toistuvasti  esiin  Porthanin  kirjoituksissa,  ja  taikauskojen 

keskeiseksi syyksi hän nostaa esille ihmisten tietämättömyyden luonnosta.56

48 Porthan 1778a, 86–88; Porthan 1778b, 89–91.
49 Porthan 1778a, 86; Porthan 1778b, 89–90, 91–92.
50 Porthan 1778a, 87.
51 Porthan 1782a, 4, 8–9.
52 Porthan 1778a, 87. Porthanin ajatukset järjen ja uskon suhteesta sekä oikeasta kristillisestä opista 

tulevat enemmän esille kolmannessa luvussa.
53 Porthan 1778b, 89.
54 Heikkinen 1989, 50–51.
55 Outram 2005, 1–3.
56 Porthan 1782a, 15; Porthan 1789a, 1–2; Porthan 1789, 1.
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Porthan  huomauttaa  De  poesi  Fennicassa,  että  ihmiset  voivat  hyvinkin  uskoa 

loitsurunojen voimaan, vaikka eivät niitä itse osaisikaan.57 Mielenkiintoisempi kysymys 

olisi, voiko vastaavasti loitsurunoja osata ilman että uskoo niihin. Porthan ei kuitenkaan 

ota  tähän  suoraan  kantaa,  mutta  ilmeisesti  hän  yhdisti  loitsurunojen  osaamisen 

taikauskoisuuteen  myös  vastakkaiseen  suuntaan.  Tätä  tukevat  Porthanin  toistuvat 

maininnat  koulutuksen  voimaan  hälventää  taikauskoja,58 ja  huomautus  siitä  kuinka 

loitsurunojen osaaminen on yleistä nimenomaan sisämaassa,  missä oli  kouluja hyvin 

harvassa59.

Porthan ei näytä erityisesti kantavan huolta loitsurunojen katoamisesta ja jopa valittelee 

kuinka ne ovat säilyneet pappien ahkerasta työstä huolimatta.60 Samalla hän kuitenkin 

näyttää  pitäneen  kansanperinnettä  tutkimisen  arvoisena  aiheena,  mukaanlukien 

suomalainen mytologia.  Porthan vastusti  vakaumuksellisesti  kaikenlaisia  taikauskoja, 

eikä hän varmaankaan voinut hyvällä omallatunnolla toivoa loitsurunojen säilymistä jos 

se  merkitsi  että  niiden  taustalla  olevat  taikauskot  jatkavat  elämistä  kansan  parissa. 

Mielenkiintoisena  yhtymäkohtana  myös  James  Macpherson  myöhemmin  etäännytti 

itseään kirjoittamastansa Ossianin lauluista koska hän häpesi taikauskoja ja pakanuutta 

jotka täyttivät kansanrunot.61

Porthan ulotti vanhan kansanuskon kriittisen tarkastelun vieläpä Vanhaan testamenttiin 

ja  Mooseksen uskontoon.  Teologian  luennolla  hän  esitti  tämän olevan taikauskoisen 

kansan palvoma heprealaisten oma kansallisjumala. Mooseksen palvoma Jumala ei ollut 

välttämätön edellytys ylimaailmallisen monoteistisen Jumalan uskonnon syntymiselle. 

Lähi-idän  uskonnoista  zarathustralaisuus  oli  Porthanin  mukaan  lähempänä  puhdasta 

kristinuskoa, sillä siinä Jumalaa ei ajateltu ihmisen kaltaisena, vaan sen vertauskuvana 

oli ikuisesti palava liekki. Useat antiikin kreikkalaiset filosofit kehittivät oppeja yhdestä 

luojajumalasta  ja  kritisoivat  vallitsevia  käsityksiä  ihmisen  kaltaisista  jumalista 

paheineen. Tämä Porthanin mukaan avasi todellisen tien kohti monoteismia.62

Tällaiset  ajatukset  uskonnon luonteesta  ovat  lähellä  erityisesti  Englannissa  noin sata 

57 Porthan 1778b, 89, alaviite.
58 Porthan 1781, 2–3; Porthan 1782b, 95; 1785, 18–20.
59 Porthan 1778b, 89.
60 Porthan 1778b, 89.
61 Apo 2006, 261.
62 Salminen 1991, 102–103.
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vuotta  aiemmin kehitettyjä  oppeja luonnollisesta  uskonnosta.  Lähtölaukauksena tälle 

voi pitää John Locken kirjoituksia Essay concerning Human Understanding (1690) sekä 

The Reasonableness of Christianity (1695). Näissä hän esitti järjen ja uskonnon olevan 

sopusoinnussa tai että uskonto on alisteinen järjelle. Locken mukaan Jumala oli antanut 

ihmiselle  järjen,  jonka  avulla  jokainen  saattoi  saavuttaa  luonnollisen  uskonnon  ja 

moraalin,  joka  on  yhtä  kuin  aito  kristinusko.  Tätä  aatetta  esimerkiksi  Sokrates  oli 

lähestynyt  esimerkillisellä  järjen  käytöllään.  Jeesus  ei  saapunut  maan  päälle 

vapahtamaan  ihmiskuntaa  synneistä,  vaan  palauttamaan  puhtaan  uskonnon.  Aikojen 

mittaan  paisuneesta  uskonnosta  tuli  siis  siivota  pois  ylimääräiset  järjettömyydet.63 

Porthan  tunsi  Locken  ajattelun  ja  väitöskirjoissaan  mainitsi  hänet  malliesimerkkinä 

kriittisestä ajattelijasta,  joka alisti  vakiintuneet uskomukset järjelle,  mutta teki tämän 

rauhallisesti eikä rynnännyt kiihkomielisesti repimään vanhoja oppeja alas.64

Neologiana  tunnettu  järjen  ja  ilmoituksen  välistä  harmoniaa  korostava  teologinen 

suuntaus  oli  vallalla  myös  Turun akatemiassa 1700-luvun lopulla.  Toinen keskeinen 

piirre neologiassa oli uskonnon käytännöllisyyden korostaminen.65 Porthan itse näyttää 

noudattaneen  neologista  näkemystä  selittäessään  kristinuskon  tehokkaan  leviämisen 

syyksi  yhden  kaikkivoipaisen  luojajumalan  järkevyyttä,  kuten  edellä  mainittiin.66 

Toisaalla Porthan käsittelee uskonnon käytännön hyötyä sen suhteen, kuinka uskonto on 

yhteydessä valtion hyvinvointiin ja se voi edistää yhteiskuntarauhaa.67

Vielä  pidemmälle  järjen  käytön  uskonnossa  veivät  deistit.  Deismi  oli  valistusajalla 

pääasiassa  Englannissa  kehitetty  ajatus,  jonka  mukaan  järki  oli  uskonnon  ylin 

auktoriteetti. Järkeä seuraamalla jokainen saattoi tavoittaa tämän luonnollisen uskonnon 

ilman jumalallista  ilmoitusta  tai  kirkon opetusta.  Tässä uskonnossa yksi  kaikkivoipa 

jumala,  josta  usein  käytettiin  nimitysta  Korkein  Olento (Supreme Being),  oli  luonut 

maailman,  mutta  ei  tämän  jälkeen  suoraan  puutu  sen  toimintaan  luonnonlakien 

vastaisesti.  Jo  ensimmäiset  ihmiset  olivat  noudattaneet  tätä  luonnollista  uskontoa.68 

Deistit  katsoivat  kristinuskossa  Pyhän  Kolminaisuuden  opin  olevan  pelkkä  jäännös 

63 Porter 2000, 60–66, 100–102.
64 Porthan 1781, 3, 7; Porthan 1785, 21–24.
65 Urpilainen 2001, 259–260.
66 Porthan 1782a, 8–9.
67 Porthan 1795a, 4; Porthan 1801, 5–6.
68 ”Deism”, elektr. dokumentti.
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monijumalaisesta uskonnosta, joka tulisi poistaa yhden Jumalan opin tieltä.69

Järjen  ja  uskonnon  harmoniaa  korostavista  uskonnollisista  suuntauksista  on  tässä 

yhteydessä syytä mainita vielä luonnollinen teologia, joka nousi 1700-luvulla. Luonnon 

tutkiminen  osoitti  yhä  enemmän  kuinka  maailma  toimi  lainalaisuuksien  mukaan. 

Erityisen merkittävä rooli tässä oli Isaac Newtonin tutkimuksilla. Tässä tilanteessa oli 

sekä  teologeja  että  luonnonfilosofeja  jotka  katsoivat  tämän  järjestäytyneen  ja 

säännönmukaisesti  toimivan  maailman  olevan  todiste  sen  luoneesta  järjellisestä 

Jumalasta.  Vastaavasti  tällainen  uskonnollinen  ajattelu  kannatti  jatkuvaa  luonnon 

tutkimista.  Luonnollinen  teologia  ja  deismi  jakoivat  useita  periaatteita,  kuten 

luonnonlakien,  järjen  ja  esteettömän  ajattelun  korostaminen.  Yleensä  ottaen 

luonnollinen teologia kuitenkin kannatti perinteisen kristinuskon säilyttämistä enemmän 

kuin deismi.70

Koska  deistisen  teologian  mukaan  Jumala  ei  riko  luonnonlakeja,  ihmeitä  ei  ole 

olemassa.  Ihmekertomukset  olivat  joko tietämättömien ihmisten  satuilua  tai  tietoista 

valehtelua.  Tämä  oli  vain  yksi  monista  syistä  deisteille  vastustaa  perinteistä 

kristinuskoa.  Raamatun  perusteella  Jumala  oli  julma,  pikkumainen  ja  pettäväinen. 

Luonnollinen  uskonto  oli  ajan  mittaan  rappeutunut  nykyiseen  mysteeriuskontojen 

paljouteen.  Suuri  syy  tälle  olivat  papit,  jotka  halusivat  pönkittää  omaa  asemaansa. 

Vaikka kristinusko oli  yhden Jumalan  opissaaan lähellä  luonnollista  uskontoa,  myös 

deistit esittivät että jo ennen Jeesusta esimerkiksi egyptiläiset ja persialaiset seurasivat 

sen periaatteita.71

Porthan  keskittyy  suomalaiseen  kansanuskoon  kahdessa  väitöskirjassa.  Varhaisempi 

näistä  on  kaksiosainen  De  superstitione  veterum  Fennorum  theoretica  et  practica  

(Suomalaisten vanhan taikauskon teoriasta ja käytännöstä). Väitöskirja on jaettu otsikon 

mukaisesti:  ensimmäinen  osa  käsittelee  oppia  ja  toinen  osa  vanhan  kansanuskon 

harjoittamista käytännössä.

Heti  aluksi  Porthan  tuomitsee  suomalaisen  kansanuskon  järjettömäksi  taikauskoksi. 

Samalla hän huomauttaa, että pakanuus ei silti välttämättä edellytä järjenvastaisuutta, 

69 Porter 2000, 233–234.
70 Porter 2000, 136–138.
71 Porter 2000, 111–114, 233–234.
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sillä monilla muinaisilla kansoilla oli esimerkiksi hyvin loogista pohdintaa esimerkiksi 

sielun kuolemattomuudesta. Kuten edellä kävi ilmi, Porthan luultavasti tarkoittaa tässä 

erityisesti antiikin kreikkalaisia filosofeja.72

Suomalaisen  muinaisuskon  syntymekanismiksi  Porthan  esittää  erilaisten 

luonnonilmiöiden selittämistä  ihmisenkaltaisten  jumalten  toimiksi,  kun tietämättömät 

ihmiset eivät muuten niitä osanneet selittää. Itäisen ja läntisen kulttuurin raja-alueena 

Suomessa  yhdisteltiin  jumalia  ja  jumalkäsityksiä  molemmista  suunnista.  Porthan 

luettelee  monia  esimerkkejä  vanhoista  suomalaisista  jumaluuksista  ja  muista 

yliluonnollisista  olennoista,  kuten  haltioista  ja  tontuista.  Tämän  lopuksi  Porthan 

Agricolaa lainaten toteaa, että muinaiset suomalaiset uskoivat vieläpä jokaisessa kivessä 

ja kannossakin asustavan jonkinlaisen hengen.73

Väitöskirjan  toinen  osa  lähtee  liikkeelle  siitä,  kuinka  jumalia  lähestyttiin 

palvontamenoissa.  Heihin vedottiin ylistyksellä,  imartelulla ja erilaisilla uhrilahjoilla. 

Ihmisiä ei sentään tiedetä Suomessa koskaan uhrattaneen. Todennäköisesti muinaisilla 

suomalaisilla oli joitakin tiettyjä pyhiä paikkoja, joita käytettiin palvontamenoihin, sekä 

tiettyjä pyhiä päiviä.  Ilmeisesti  suomalaisilla  oli  olemassa jonkinlaisia  uskonnollisiin 

menoihin keskittyneitä tietäjiä. Osaltaan kansanparantajat olivat tällaisia vanhan uskon 

ammattilaisia, mutta heidän käytössään oli pelkkien loitsujen lisäksi myös luonnollisia 

parannuskeinoja.74

Kristinuskon  saavuttua  alueelle  se  sekoittui  vanhaan  uskontoon,  mitä  Porthan  pitää 

rumana  synkretisminä.  Kristillisiä  elementtejä  ei  ilmeisesti  juurikaan  käytetty 

vahingoittavassa  taikuudessa,  vaan  lähinnä  pyydettäessä  suojaa  ja  hyvää  onnea. 

Loppujen  lopuksi  kristinusko  Porthanin  mukaan  kitkee  pois  hölmöä  uskoa 

ennustamiseen,  lumouksiin  ja  kirouksiin  enemmän  kuin  vahvistaa  sitä.  Väitöskirjan 

lopuksi  Porthan  valittelee  kuinka  vielä  nykypäivänäkin  on  taikauskoisia  hölmöjä. 

Tilanteen parantamiseksi hän suosittelee kansan opetusta.75

Väitöskirjassa  Porthan  nostaa  erikseen  esille  muodonmuutoksia  aiheuttavat  taiat,  ja 

72 Porthan 1782a, 4–5, 7–9.
73 Porthan 1782a, 12, 15.
74 Porthan 1782b, 56–58, 63–64, 69.
75 Porthan 1782b, 65–66, 81–82, 93–95.
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selittää nämä aistiharhoiksi.76 Tästä samasta aiheesta käytiin kovaa keskustelua hieman 

eri asiayhteydessä edellisellä vuosisadalla. Noitien väitettiin kykenevän lentämään sekä 

muuttamaan itsensä tai muita ihmisiä eläimiksi. Tätä pidettiin kyseenalaisena väitteenä 

sekä  luonnonfilosofian  että  teologian  kannalta.77 Suomessa  vaikutusvaltainen  piispa 

Johannes  Gezelius  katsoi  muodonmuutosten  olevan  vain  harhaa,  olivatpa  ne  sitten 

paholaisen illuusioita tai vain ihmisten omia kuvitelmia.78

Kansanuskoa käsiteltiin muutoinkin noitaoppien yhteydessä. Turun akatemiassa tehtiin 

väitöskirjoja  sekä lappalaisten  uskomuksista  tässä  valossa  sekä  suomalaisten  omasta 

vanhasta kansanuskosta. Vanhat suomalaiset jumalat tässä selitettiin demoneiksi, jotka 

ihmisiä  pettämällä  olivat  saaneet  heidät  palvomaan  itseään.  Samalla  näitä  jumalia 

listataan useita,  ja selitetään tarkasti  minkä jumalia ne olivat  ja millä seuduilla niitä 

palvottiin. 1700-luvulla noituusnäkökulma vähitellen väistyi ja kansanperinne itse nousi 

tutkimuksen kohteeksi.79

Muutama vuosi  De superstitionen jälkeen Porthan palasi suomalaiseen kansanuskoon 

väitöskirjassa Fama magiae Fennis attributae (Suomalaisille annettu taikuuden maine). 

Hän ottaa jälleen esille sen, kuinka tietämättömät ihmiset helposti selittävät kaikenlaisia 

ilmiöitä  yliluonnollisilla  syillä,  koska  eivät  tunne  kuinka  ne  oikeasti  syntyvät  ja 

toimivat.  Maagikot,  ennustajat  ja  vastaavat  käyttävät  hyväksi  tällaista  taikauskoa,  ja 

vielä nykyaikanakin tieteen valon voi riistää ihmisiltä.80

Muissa Pohjoismaissa Suomen sanottiin olevan täynnä noitia. Porthanin mielestä tämä 

maine  on  liioiteltua,  ja  hän  selittää  sen  syntymisen  historiallisilla  syillä.  Koska 

kristinusko  levisi  Suomeen  viimeisenä  tällä  alueella,  naapurikansat  sysäsivät  tänne 

pakanallisen noitakansan maineen korostaakseen omaa kristillisyyttään.81

Porthan vielä muistuttaa lappalaisten ja suomalaisten olevan eri kansoja, joilla on eri 

uskomukset.  Samanlaiset  luonnonolot  ovat  aiheuttaneet  samankaltaisuuksia 

uskomuksissa, mutta erot esimerkiksi elinkeinoissa taas ovat aiheuttaneet eroja. Porthan 

76 Porthan 1782b, 77.
77 Heikkinen 1969, 64–65.
78 Heikkinen 1969, 331–332.
79 Heikkinen 1969, 338.
80 Porthan 1789a, 1–5.
81 Porthan 1789a, 6–7, 9–10.
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mainitsee  lyhyesti  myös  katolisen  taikauskon  vaikuttaneen  nykyisiin  uskomuksiin 

Suomessa.82

Porthan  matkusti  paljon  ympäri  Suomea,  mikä  oli  akatemian  professoreille 

epätavallista. Matkat ulottuivat pohjoisessa Tornioon ja idässä Kajaaniin ja Kuopioon 

asti.  Keskeinen  tehtävä  Porthanilla  oli  materiaalin  hankkiminen  muun  muassa 

kansankulttuurin ja Suomen maantieteen tutkimuksiin, ja toisaalta paikallisten pappien 

ja virkamiesten innostaminen tutkimaan itse näitä asioita alueillaan.83

Samoihin aikoihin kun Porthan toimi Turun akatemian professorina 1700-luvun lopulla, 

hänen vanha opiskelutoverinsa Kristfrid Ganander kokosi papinvirkansa ohessa tietoa 

suomalaisesta kansanperinteestä ja mytologiasta. Ganander ja Porthan olivat muutoinkin 

läheisissä tekemisissä toistensa kanssa. Opiskeluaikoinansa he tekivät yhteistyötä Turun 

akatemian Pohjalaisessa osakunnassa84 ja Ganander kirjoitti  onnittelurunon Porthanin 

De poesi Fennican ensimmäiseen osaan85. Samalla kun Ganander vuosikymmenten ajan 

kokosi  tietoja  suomalaisesta  mytologiasta  teokseensa  Mythologia  Fennica,  hän  kävi 

Porthanin  kanssa  kirjeenvaihtoa  aiheesta.86 Porthan  myös  toimi  Gananderin  tekstien 

tarkastajana ennen niiden julkaisemista.87

Suomalaista  mytologiaa  tutkiessaan Ganander  ei  ollut  läheskään yhtä kriittinen kuin 

Porthan.  Välillä  hän  kehitteli  hyvin  mielikuvituksellisia  teorioita  suomalaisten 

taruolentojen  yhteyksistä  antiikin  myytteihin,  ja  hänellä  näkyy  vielä  kaikuja 

gööttiläisestä taipumuksesta nostaa Suomi uljaaksi  muinaisen kulttuurin ja uskonnon 

keskukseksi.88 Uskomusten todenperäisyydestä Porthan ja Ganander sen sijaan olivat 

samoilla  linjoilla.  Esimerkiksi  keijukaisista  Ganander  toteaa,  että  ”Heidän 

näkemisekseen  vaaditaan  hyvää  mielikuvitusta  ja  harhauskoisuutta  tai  kunnon 

viinahumala tai kuumehoure.”89 Toisaalla hän vertaa omaa aikaansa siihen, kuinka sata 

vuotta aiemmin ”ihmiset luultavasti olivat liian vähänäköisiä ja herkkäuskoisia ja usein 

82 Porthan 1789a, 8–11, 16–17, alaviite.
83 Urpilainen 2001, 242–243.
84 Pentikäinen 1995, 133.
85 Porthan 1766, 5–6.
86 Pentikäinen 1995, 136.
87 Pentikäinen 1995, 134, 137.
88 Pentikäinen 1995, 133–134, 142–143.
89 Pentikäinen siteeraa Gananderia, Pentikäinen 1995, 145.
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näkivät haamujen ja keijujen tanssivan”.90 Tällainen ajatus menneisyydessä vallinneesta 

herkkäuskoisuudesta  ja  sen  vähenemisestä  nykypäivänä  on  yhteneväinen  Porthanin 

kantaan siitä, kuinka ahkeralla kansan valistamisella ja kriittisellä ajattelulla taikauskot 

saadaan kitketyksi.

Porthanin väitöskirjoissa ainut suora viittaus noitavainoihin Ruotsissa tai ulkomailla on 

maininta Stiernhielmin noituusoikeudenkäynnistä, jossa esitettiin syyte apulaishenkien 

käyttämisestä. Porthan käyttää tätä esimerkkinä siitä, kuinka haitallisia taikauskoja ei 

ole  vain  kaukana  muinaishistoriassa,  vaan  nämä  vaikuttivat  vahvasti  vielä 

lähihistoriassa edellisellä vuosisadalla.91 Porthan ei mainitse syytetyn koko nimeä, mutta 

luultavasti  kyseessä  on  Georg  Stiernhielm,  joka  oli  1600-luvulla  elänyt  merkittävä 

ruotsalainen valtiomies, oppinut ja runoilija.92 Noituussyytös tapahtui vuonna 1632 tai 

hieman  aiemmin,  jolloin  Stiernhielm  oli  vasta  34-vuotias.93 Itse  syytteen  Porthan 

mainitsee  olevan  peräisin  Stiernhielmin  omistaman  suurennuslasin  esittelemisestä. 

Samassa yhteydessä hän mainitsee vastaavanlaisena esimerkkinä kuinka 1200-luvulla 

elänyttä luonnonfilosofia Roger Baconia syytettiin noituudesta, kun tämä itse asiassa 

vain teki  tieteellistä  tutkimusta.94 Tämä tapaus toimi oivana vahvistuksena Porthanin 

näkemykselle ihmisten tietämättömyydestä taikauskojen lähteenä, erityisesti mitä tulee 

luonnonilmiöiden ja -lakien tuntemukseen.

Vuonna  1745  Turun  akatemian  teologian  professori  ja  tuleva  Turun  piispa  Johan 

Browallius julkaisi noitavainoja käsittelevän kirjoituksen. Hänen näkemyksensä oli, että 

noituudesta  syytetyt  olivat  pääasiassa  viattomia  ihmisiä.  Samoille  linjoille  asettui 

myöhemmin  Porthanin  aikalainen,  Turun  akatemian  kemianprofessori  Pehr  Adrian 

Gadd.95 Tätä  vasten  tarkasteltuna  Porthanin  maininta  Stiernhielmin  tapauksesta  voi 

toimia  samalla  varoittavana  esimerkkinä  siitä,  kuinka  tosiasiassa  hyveelliset  ja 

lahjakkaat ihmiset voivat päätyä taikauskoisten turhien pelkojen ja syytösten uhreiksi.

Vaikka  Henrik  Gabriel  Porthan  tutki  kiinnostuneesti  suomalaista  kansanperinnettä, 

häneltä  ei  näytä  liienneen ymmärrystä  tai  myötätuntoa  vanhoille  uskomuksille.  Hän 

90 Ibid.
91 Porthan 1789b, 9.
92 Olsson 2011, 431.
93 Ankarloo 2007, 179–180.
94 Porthan 1798, 13, alaviite.
95 Salminen 1994, 68.

23



säännönmukaisesti  esitti  tällaisten  olevan  peräisin  hyväuskoisuudesta  ja 

tietämättömyydestä.  Kansanparantajat,  ennustajat  ynnä  muut  ruokkivat  tätä 

ajatusmaailmaa vain hyötyäkseen siitä itse. Ilmeisesti Porthanin mukaan tämä saataisiin 

kitkettyä kansan hyvällä sivistämisellä. Hän ei kuitenkaan antanut ohjeita siitä, kuinka 

tämä  tulisi  käytännössä  järjestää.  Taikauskot  eivät  kummunneet  vain  kaukaisesta 

menneisyydestä, vaan Porthan näki niiden vaikutuksen myös tuoreissa tapahtumissa.
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2. Valosta pimeyteen – Uudet taikauskot Porthanin aikana

2.1. Kahden uuden opin tarina

Vaikka valistusajalla  on maine järjen aikakautena,  tuolloin nousi myös aatteita  jotka 

näyttävät sotivan tuota kuvaa vastaan. Useat näistä  saavuttivat suurtakin suosiota niin 

tavallisen  kansan  kuin  oppineiden  ja  ylimystönkin  suunnalta.96 Tämän  vähintäänkin 

näennäisen ristiriidan selittäminen jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Seuraavat luvut 

käsittelevät näistä uusista opeista kahta, swedenborgilaisuutta sekä mesmerismiä. Nämä 

tulevat  selvästi  esille,  usein  toisiinsa  kietoutuneina,  Porthanin  ajan  tapahtumissa 

Ruotsissa sekä hänen kirjoituksissaan.

2.1.1. Swedenborgilaisuus

Emanuel  Swedenborg  (1688–1772)  syntyi  Ruotsissa  pappisperheeseen.  Oman 

kertomansa  mukaan  hän  jo  lapsena  ajatteli  Jumalaa  paljon,  ja  keskusteli  aiheesta 

pappien kanssa. Hän ryhtyi opiskelemaan filosofiaa Uppsalan yliopistossa ja valmistui 

sieltä maisteriksi vuonna 1709.97 Seuraavana vuonna Swedenborg matkusti Lontooseen, 

ja vietti tästä eteenpäin seuraavat vuosikymmenet vaeltaen ympäri Eurooppaa. Välillä 

hän palasi Ruotsiin, vietti siellä kenties vuoden tai kaksi, ja lähti sitten taas matkalle, 

joka  saattoi  kestää  neljäkin  vuotta.  Swedenborg  vietti  aikaansa  muun  muassa 

Hampurissa,  Prahassa  ja  Roomassa,  ja  tutustui  erilaisiin  uskonnollisiin  yhteisöihin, 

kuten juutalaisiin kabbalisteihin, ja kehitti edelleen omaa hengellistä oppiansa.98

Oleskellessaan  Lontoossa  vuonna  1745  Swedenborg  kertoi  kokeneensa  jumalallisen 

ilmestyksen.  Tämän  jälkeen  hän  kertoi  kykenevänsä  olemaan  jatkuvassa  yhteydessä 

henkimaailmaan ilman että  hänen toimintansa maanpäällisessä maailmassa  heikentyi 

millään tavalla. Swedenborg keskusteli enkelten ja kuolleiden henkien kanssa ilman että 

hänen  täytyi  käyttää  mitään  taikakaluja  tai  siirtyä  transsiin.  Tästä  alkoi  hänen 

96 Godwin 1994, esim. 95–100,  151–153.
97 Smoley 2005, 4–7.
98 Godwin 1994, 95–97; Smoley 2005, 16–17.
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taipaleensa hengellisenä opettajana.99

Myöhemmin  samana  vuonna  hän  asettui  paikoilleen  synnyinmaahansa  Ruotsiin. 

Swedenborg ryhtyi työskentelemään vuorikollegiossa, mutta kahden vuoden jälkeen hän 

anoi  kuninkaalta  eläkettä,  joka  hänelle  myönnettiinkin.  Täten  turvatun  toimeentulon 

avulla  hän  saattoi  omistautua hengellisille  opetuksillensa.  Swedenborg ei  kuitenkaan 

täysin hylännyt osallistumista maalliseen elämään. Esimerkiksi Pommerin sodan jälkeen 

1760-luvun alussa hän kirjoitti julkisen kritiikin Ruotsin harjoittamaa talouspolitiikkaa 

kohtaan, jolla valtio yritti selvitä sodan kustannuksista. Hän myös kannatti kuninkaan 

vallan rajoittamista ja vastusti yksinvaltiutta.100

Swedenborg oli jo aiemmin tullut tunnetuksi uskonnollisista ajatuksistaan, kun 1750– ja 

1760–lukujen vaihteessa  sattui  tapahtumia,  jotka toivat  hänelle  erityistä  kuuluisuutta 

selvännäkijänä. Kenties merkittävin näistä oli tapaaminen Ruotsin kuningatar Loviisa 

Ulrikan kanssa. Hän pyysi Swedenborgia ottamaan yhteyden hänen muutamaa vuotta 

aiemmin  kuolleeseen  veljeensä.  Swedenborg  välitti  yksityisen  viestin,  jonka 

kuningattaren mukaan vain hänen veljensä saattoi tietää.101

Tästä eteenpäin kuolemaansa saakka Swedenborg kirjoitti ahkerasti omasta kristinuskon 

tulkinnastaan.  Tämä  perustui  Swedenborgin  omien  sanojen  mukaan  hänen 

henkimaailmasta  saamilleen  ohjeille,  ja  Raamatun  tulkinnalle  niiden  mukaan.102 

Kirjojensa  painattamisen  hän  hoiti  omalla  kustannuksella  ulkomailla,  yleensä 

Lontoossa.103 Swedenborg lähetti kirjojaan ympäri Eurooppaa oppineisiin yhteisöihin, 

joiden  hän  arveli  olevan  mahdollisesti  kiinnostuneita  hänen  ajatuksistaan.104 Hän  ei 

koskaan  yrittänyt  perustaa  oppiensa  pohjalta  omaa  uskonnollista  järjestäytynyttä 

liikettä.105 Sen  sijaan  Swedenborg  toivoi,  että  hänen  opetuksensa  leviäisivät 

olemassaoleviin kirkkoihin ja uudistaisivat ne rauhanomaisesti sisältä käsin.106 Hänen 

mukaansa  katolinen  ja  protestanttinen  kirkko  olivat  tiensä  päässä.  Molemmat  olivat 

alkaneet puhtaina, mutta olivat ajan mittaan rappeutuneet ja ajautuneet yhä kauemmas 

99 Godwin 1994. 97.
100 Smoley 2005, 25–26, 36–37.
101 Smoley 2005, 33–36.
102 Williams-Hogan 2008, 254.
103 Smoley 2005, 28–29.
104 Mayer 2005, 173.
105 Williams-Hogan 2008, 254.
106 Smoley 2005, 40.
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alkuperäisestä kristillisestä opista. Nyt oli uuden kirkon aika, joka säilyttäisi puhtaan 

yhteyden Jumalaan. Tätä kirkkoa Swedenborg kutsui Uudeksi Jerusalemiksi.107 

Swedenborgin mukaan kaikki hyvä ja viisas on peräisin Jumalasta, ja se säteilee maan 

päälle. Vastaavasti pahuus ja valheet nousevat helvetistä. Ihminen omilla valinnoillaan 

ja uskollaan voi päästää Jumalan vaikutuksen sisälleen, mikä johtaa hyviin tekoihin ja 

viisauteen,  ja  samalla  torjua  pahat  vaikutukset.  Koska  hyvyys  ja  viisaus  ovat  täten 

toisiinsa kietoutuneita,  viisas  ihminen on hyvä ihminen,  eikä  viisautta  voi  saavuttaa 

pelkällä moraalista irrallisella järkeilyllä. Predestinaation Swedenborg hylkäsi jyrkästi. 

Jumala  toivoo  kaikkien  ihmisten  päätyvän  Taivaaseen,  mutta  ihmisen  oma  tahto  ja 

valinta voivat toimia tätä vastaan.108

Swedenborgin teologiassa Helvetti ei ole rankaisun ja kärsimyksen paikka, vaan sinne 

joutuvat ne sielut,  joiden luonteeseen se sopii.  Helvetti  on luonteeltaan karu paikka, 

jonka asukkaat taistelevat keskenään vallasta, orjuuttavat toisiaan ja tekevät kovaa työtä. 

Samalla se on kuitenkin paikka, joka soveltuu niille sieluille, jotka elämässä himosivat 

maallista  hyvää.  Helvetti  ei  myöskään  ole  suljettu,  vaan  siellä  asuvat  sielut  voivat 

vierailla Taivaassa,  mutta kokevat sen ahdistavaksi paikaksi.  Taivaaseen joutuvat ne, 

jotka  suuntaavat  rakkautensa  Jumalaa  ja  toisia  ihmisiä  kohtaan.  Maanpäällisen 

maailman ja Taivaan välissä on henkimaailma, jossa sielut viipyvät kuoleman jälkeen. 

Ihmiset voivat jo eläessään saavuttaa yhteyden henkimaailmaan ja sen asukkaisiin.109

Ruotsissa eniten vastustusta aiheuttivat Swedenborgin näkemykset synnistä ja Jumalan 

kolminaisuudesta.110 Hänen tulkinnassaan Isä,  Poika ja Pyhä Henki ovat Jumalan eri 

ilmenemismuotoja,  mutta  kaikki  ovat persoonassaan yksi ja sama Jumala.  Jeesus oli 

täten ihmisen hahmon ottanut Jumala. Kolme eri persoonaa sisältävä kolminaisuusoppi 

oli  Swedenborgin  mukaan  yksi  niistä  kohdista,  joissa  katolinen  kirkko  harhautui 

alkuperäisestä  puhtaasta  kristillisestä  opista.  Synnin  osalta  Swedenborg  hylkää 

perisynnin,  sekä ajatuksen Jeesuksen kuolemasta sen sovittajana.  Hänen roolinsa  oli 

vain toimia opettajana ja esikuvana kristityille.111

107 Rose 2005, 69–71..
108 Rose 2005, 59, 63–65, 76.
109 Rose 2005, 61–63, 78.
110 Hjern 2005, 153–154.
111 Rose 2005, 69.
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1700-luvun loppuun mennessä Swedenborgin opetukset olivat saaneet jalansijaa ympäri 

Euroopan.  Englannissa  swedenborgilaiset  ryhtyivät  muodostamaan  omia  kirkkoja  ja 

järjestöjä.  Muutoin  Pohjoismaiden  ulkopuolella  kiinnostus  Swedenborgiin  oli  ennen 

1800-lukua yksittäisten oppineiden varassa, jollaisia löytyi ainakin Ranskasta, Saksasta 

sekä  Venäjältä.  Swedenborgin  mystinen kristillisyys  yhdistyi  helposti  muuhun noina 

aikoina liikkuneisiin mystisiin aatteisiin ja salatieteisiin. Swedenborgin opit kohtasivat 

toki myös vastustusta. Kuuluisin kriitikko oli epäilemättä Immanuel Kant, joka kirjoitti 

Swedenborgin ajattelusta lyhyen ja tuomitsevan kirjan. Kantin kärkäs kritiikki heikensi 

suuresti Swedenborgin uskottavuutta oppineissa piireissä kautta Euroopan.112

Swedenborgilaisuuden asema Ruotsissa vahvistui Swedenborgin kuoleman jälkeen, kun 

sinne  perustettiin  vuonna  1786  swedenborgilainen  järjestö,  jolle  annettiin  nimeksi 

Exegetiska och Philantropiska sällskapet. Seura onnistui nopeasti haalimaan riveihinsä 

useita  vaikutusvaltaisia  jäseniä  niin  aatelistosta,  upseereista  sekä  varakkaista 

porvareista.113 Samoihin aikoihin ruotsalainen papisto vastusti Swedenborgin oppeja ja 

esitti  valtiopäivillä  niiden  kieltämistä.114 Suomen  puolella  oli  yksittäisiä 

swedenborgilaisuudesta  innostuneita  ihmisiä115,  mutta  aate  ei  siellä  kasvanut 

järjestäytyneeksi liikkeeksi116.

Ruotsiin perustetun seuran julistettu tavoite oli jatkaa Swedenborgin oppien mukaista 

Raamatun tekstien tulkitsemista ja levittää hänen kirjoituksiaan Ruotsissa. Pian seurasta 

kuitenkin  muodostui  kaikenlaisten  salatieteiden  harrastajien  ja  mystikkojen 

kohtauspaikka,  jossa  swedenborgilaiset  olivat  yhteydessä  muun  muassa 

vapaamuurareiden,  kabbalistien  ja  alkemistien  kanssa.  Ruotsalaisille 

valistusajattelijoille  swedenborgilaisuuden  kaltainen  kristillinen  mystiikka  oli  jo 

alkujaan  epäilyttävää,  ja  sen  yhdistäminen  muihin  salaoppeihin  tahrasi 

swedenborgilaisuuden mainetta vielä enemmän heidän silmissään.117

Emanuel Swedenborgia voi hyvällä syyllä kutsua kristilliseksi mystikoksi. Hän kertoi 

olleensa henkilökohtaisesti  yhteydessä enkeleihin  ja  kuolleiden henkiin.  Swedenborg 

112 Mayer 2005, 170, 173–174, 185.
113 Johannisson 1974, 50, 52.
114 Hjern 2005, 152–153.
115 Williams-Hogan 2008, 255.
116 Koskimies 1956, 182.
117 Johannisson 1974, 50.
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kehitti  omalaatuisen  teologisen  opin,  joka  vähitellen  saavutti  suosiota  eri  puolilla 

Eurooppaa.  Ruotsissa  swedenborgilaisuus  sekoittui  pian  muihin  mystisiin  oppeihin, 

erityisesti mesmerismin käyttöön hengellisiin ja mystisiin tarkoituksiin.

2.1.2. Mesmerismi

Vaikka Ruotsissa mesmerismi ja swedenborgilaisuus yhdistettiin toisiinsa, ne alun perin 

syntyivät  täysin  erillisinä  ja  hyvin  erilaisina  oppeina.  Mesmerismin  kehitti  nykyisen 

Saksan alueella syntynyt ja opiskellut Franz Anton Mesmer (1734–1815). Hän valmistui 

lääketieteen tohtoriksi  Wienin yliopistosta vuonna 1766. Mesmerin väitöskirja käsitteli 

taivaankappaleiden vaikutusta ihmisen terveydentilaan. Hänen ajatuksiinsa oli selvästi 

vaikuttanut Newtonin painovoimateoria, ja hän puhuu väitöskirjassaan samankaltaisesta 

näkymättömästä  voimasta,  joka  läpäisee  elolliset  olennot  ja  vaikuttaa  näiden 

ruumiilliseen tilaan.118

Mesmer  ryhtyi  harjoittamaan  lääkärintoimea  valmistumisensa  jälkeen.  Vuonna  1773 

hän  alkoi  hoitamaan  erityisen  vaikeaa  sairastapausta.  Mesmer  oli  saanut  kuulla 

joidenkin  englantilaisten  lääkärien  hoitavan  potilaita  magneettien  avulla,  mikä 

osoittautui yllättävän tehokkaaksi tässä tapauksessa. Kun Mesmer tutki tätä ilmiötä ja 

potilaan  reaktioita  lähemmin,  hän  päätyi  siihen  lopputulokseen,  että  kyse  ei  ollut 

pelkästään  magneettien  vaikutuksesta.  Hän  nimesi  löytämänsä  ilmiön 

animaalimagnetismiksi koska tämä näytti omaavan useita magnetismin ominaisuuksia 

kuten esimerkiksi kaksinapaisuuden. Samalla  se oli  kuitenkin selvästi  erillinen ilmiö 

mineraalimagnetismista,  eikä  esimerkiksi  kompassin  neula  reagoinut 

animaalimagnetismiin.119

Mesmerin  kehittämän  opin  mukaan  koko  maailmankaikkeuden  täyttää  eräänlainen 

hyvin magneettinen virtaus, joka vaikuttaa sekä elottomiin että elollisiin kappaleisiin. 

Elollisilla  olennoilla  on  oma  sisäinen  magneettisen  virran  kiertokulku,  ja  kaikki 

sairaudet  johtuvat  tämän  virtauksen  häiriöistä.  Täten  lääkärin  antaman  hoidon 

118 Gauld 1992, 1–2.
119 Ellenberger 1970, 58–59.
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tavoitteena tulee olla potilaan luonnollinen magneettisen virtauksen palauttaminen.120 

Samoin Swedenborg opetti, että kaikkien sairauksien takana on vain yksi syy. Hänen 

mukaansa ihmisen moraalisen rappion yhteydessä sielu altistuu helvetin vaikutuksille, ja 

tästä  seuraa  ruumiillinen  sairastuminen.  Kaikkeen  sairauden  hoitamiseen  täytyy 

näinollen liittyä myös ihmisen sielun hoitaminen ja moraalin parantaminen, jotta ruumis 

saadaan  todella  terveeksi.  Ruotsissa  Swedenborgin  ja  Mesmerin  tautioppien  välillä 

nähtiin selvä yhteys. Molemmat puhuivat kaikki taudit  aiheuttavasta ei-ruumiillisesta 

tekijästä. Rinta rinnan tarkasteltuna näyttää siltä, kuin he puhuisivat samasta asiasta eri 

sanoin.121

Mesmer  itse  näki  yhteyksiä  oman  oppinsa  ja  henkiparantamisen  välillä,  mutta 

vastakkaiseen suuntaan. Tämän selvittämiseksi täytyy tarkastella kuinka magneettinen 

hoito hänen mukaansa käytännössä tuli  toteuttaa.  Potilaan luonnollisen magneettisen 

virtauksen palauttamiseen saattoi riittää, että lääkäri siveli potilasta kevyesti kädellänsä, 

jolloin  heidän  magneettiset  virtauksensa  olivat  vuorovaikutuksessa. 

Animaalimagnetismia saattoi myös johtaa, heijastaa ja varastoida tiettyjen materiaalien 

avulla.122 Onnistunut  hoito  aiheuttaa  tilan,  jota  Mesmer  kutsui  ”kriisiksi”,  kun 

magneettinen virtaus murtaa esteensä ja palaa ryöpsähtäen luonnolliseen tilaansa kuin 

padottu  joki.  Kriisin  merkkejä  ovat  erilaiset  voimakkaat  mielen  ja  ruumiin  reaktiot, 

kuten itku, nauru, kouristelu tai tajuttomuus. Terveessä ihmisessä magneettinen hoito ei 

Mesmerin mukaan aiheuta kriisiä.123 

Samoihin aikoihin kun Mesmer kehitti oppinsa, Saksassa toimi kuuluisa henkiparantaja 

ja  manaaja  nimeltä  Johann  Joseph  Gassner.124 Mesmer  itse  otti  kantaa  Gassnerin 

toimintaan  ja  opetuksiin.  Hänen  mukaansa  Gassner  oli  tietämättään  käyttänyt 

animaalimagnetismia  parantaessaan  ihmisiä.  Gassnerin  oma  magnetismi  oli  vielä 

voimakkaampaa kuin Mesmerin,  minkä takia  hän onnistui  parantamaan ihmisiä  niin 

tehokkaasti.  Mesmerin  mukaan  ne  kohtaukset  joita  Gassner  sai  aikaan  ajaessaan 

riivaajia  ulos  ihmisistä  olivat  itse  asiassa  magneettisia  kriisejä.125 Jotkut  Mesmerin 

120 Gauld 1992, 11–12.
121 Johannisson 1974, 57–58.
122 Ellenberger 1970, 62–63.
123 Gauld 1992, 13.
124 Ellenberger 1970, 53–57.
125 Ellenberger 1970, 62–63.
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oppien  kannattajat  näkivät  samaan  tapaan  yhteyden  siinä,  kuinka  magneettiseen 

parantamiseen saattoi riittää kevyt käsillä siveleminen, ja että jo Raamatussa kerrottiin 

ihmisten parantamisesta yksinkertaisesti käsien päälle asettamisella.126

Mesmerin hoidot näyttivät tehoavan dramaattisesti, ja hän yritti saada Wienin yliopiston 

lääketieteellisen tiedekunnan julkaisemaan omat löytönsä. Tästä kieltäydyttiin kylmästi, 

joten  Mesmer päätti  julkaista  opin  itse  lehtisten  muodossa  ja  ryhtyi  kiertelemään 

levittääkseen magneettista hoitoa. Lopulta Mesmer siirtyi vuonna 1778 Pariisiin, missä 

hän  saavutti  suuren  suosion  ja  jäi  sinne  asumaan.  Kuninkaallinen  tiedeakatemia  ja 

Pariisin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta eivät kuitenkaan suhtautuneet Mesmerin 

oppeihin yhtään wieniläisiä kollegoitaan lämpimämmin.127

Mesmer  ryhtyi  nyt  omin  toimin  ottamaan  oppilaita  ja  levittämään  magneettista 

hoitomuotoaan.  Pian  tämä  tuotti  seuraajia,  jotka  olivat  Mesmerin  mielestä  liian 

omapäisiä,  kehittivät  oppia  eri  suuntaan  ja  haalivat  itselleen  kunniaa  hänen  omista 

menetelmistään.  Tämä  johti  kiinteän  järjestön  perustamiseen  Mesmerin  opin 

levittämiseksi.  Tälle annettiin nimeksi  Société de l'Harmonie.  Sen jäsenet sitoutuivat 

kirjallisella  sopimuksella  olemaan  antamatta  magneettista  hoitoa  tai  opettamaan  sitä 

ilman Mesmerin kirjallista lupaa. Hoitopaikkojen hämyisä tunnelma, Mesmerin hoitojen 

ihmeparantumisilta näyttävät tulokset sekä järjestön salaseuramainen rakenne antoivat 

aikalaisille aihetta niputtaa Mesmer mystikkojen ja okkultistien joukkoon. Mesmer itse 

johdonmukaisesti  vastusti  tällaista  mainetta  ja  esitti  kuolemaansa  saakka  että 

animaalimagnetismi oli täysin fyysinen ilmiö.128

Mesmerin oppeja kehitti merkittävästi Amand-Marie-Jacques de Chastenet, Puységurin 

markiisi.  Mesmerismiä  käsittelevässä  kirjallisuudessa  usein  viitataan  yksinkertaisesti 

nimellä Puységur,  jota  käytän myös itse tästä eteenpäin.  Hän oli  yksi aatelisperheen 

kolmesta pojasta, jotka kaikki olivat Mesmerin henkilökohtaisia oppilaita.129 Puységur 

ryhtyi  hoitamaan  omia  alaisiaan  mesmeristisillä  menetelmillä,  mutta  hän  huomasi 

joitakin piirteitä, jotka erosivat selvästi Mesmerin omasta opista. Mesmerin kuvaileman 

rajun  kriisin  sijasta  Puységurin  potilaat  vaipuivat  rauhalliseen  unenkaltaiseen  tilaan, 

126 Johannisson 1974, 55, 64.
127 Gauld 1992, 3–6.
128 Gauld 1992 1, 7–8
129 Ellenberger 1970, 70.
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jossa he kykenivät  keskustelemaan osoittaen suurempaa järjen selkeyttä  ja luovuutta 

kuin tavallisesti.130

Tämä muuttunut tietoisuuden tila magneettisessa unessa osoitti myös yliluonnolliselta 

vaikuttavia piirteitä. Potilaat kykenivät kuvailemaan oman tai toisen potilaan ruumiin 

sisäisiä  vaivoja  ja  ennustamaan  taudin  kulun  sekä  määräämään  tehokkaita  hoitoja 

ilmeisen  tarkasti.131 Jotkut  potilaat  kuvailivat  pitkien  matkojen  päässä  tai 

tulevaisuudessa  tapahtuvia  asioita  ja  kertoivat  olevansa  yhteydessä  henkimaailmaan. 

Tästä  kumpusi  kokonainen  hengellinen  suuntaus  mesmerismissä,  joka  oli  jo  hyvin 

kaukana Mesmerin alkuperäisestä puhtaan fyysisestä opista.132

1700-luvun lopun Ruotsissa mesmerismi sai suosiota erityisesti vapaamuuraripiireissä. 

Siellä levisivät samaan aikaan monet muut salatieteet ja hengelliset suuntaukset, kuten 

swedenborgilaisuus. Useat tuon ajan merkkihenkilöt Ruotsissa olivat vapaamuurareita, 

ja  järjestöä  tukivat  niin  kuningas  Kustaa  III  kuten  myös  Kaarle-herttua,  joka 

myöhemmin nousi valtaistuimelle nimellä Kaarle XIII.133

Vapaamuurariuden alkuajoista on toki useita komeita ja ristiriitaisia legendoja. Kenties 

suosituin  näistä  nimeää  kuningas  Salomon  temppelin  rakentajat  vapaamuurariuden 

perustajiksi.134 Nykymuotoisen  vapaamuurariuden  voi  katsoa  alkaneen  1700-luvun 

alussa kahden merkittävän tapahtuman myötä:  vuonna 1717 neljä lontoolaista loosia 

perusti  yhdessä  ensimmäisen  vapaamuurarien  suurloosin,  ja  vuonna 1723 julkaistiin 

vapaamuurarien  perussääntö.  Järjestö  kasvoi  tämän  jälkeen  räjähdysmäisesti. 

Kahdenkymmenen vuoden sisällä vapaamuurarilooseja oli perustettu sadoittain ympäri 

Eurooppaa,  Espanjasta  Venäjään  ja  Ruotsista  Italiaan.  Järjestöllä  oli  jäseniä 

yhteiskunnan  ylimpiä  kerroksia  myöten,  mukaanlukien  useat  kuningasperheet. 

Vapaamuurarius saapui pian myös uuteen maailmaan. Tunnetusti useat Yhdysvaltojen 

perustajaisistä olivat vapaamuurareita.135

Ruotsiin  vapaamuurarius  saapui  Ranskan  kautta  jo  vuoden  1730  tienoilla. 

130 Gauld 1992, 41.
131 Gauld 1992,. 62–64.
132 Gault 1992, 66–67.
133 Johannisson 1974, 102.
134 Ahtokari 2000, 33–34, 64.
135 Ahtokari 2000, 37–41.
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Vapaamuurarius lähti nousuun seuraavalla vuosikymmenellä kun Ruotsiin perustettiin 

useita  looseja.  1700-luvun  loppupuolella  vapaamuurareita  oli  jo  Ruotsin 

kuningasperheessäkin.  Pian  vuosisadan  vaihteen  jälkeen  vapaamuurariuden  merkitys 

Ruotsissa  alkoi  heikentyä,  eikä  se  koskaan  palannut  1700-luvun  loiston  tasolle.136 

Suomeen ensimmäinen vapaamuurariloosi  perustettiin  vuonna 1756,  ja  se  kokoontui 

Turussa,  Tukholmassa  sekä  Helsingissä.  Vapaamuuraritoiminta  laajeni  Suomessa 

tasaisesti aina Suureen Pohjan sotaan asti 1800-luvun alussa. Loosien jäsenet Suomessa 

olivat  pääsääntöisesti  korkeasti  sivistyneitä  ja  varakkaita,  ja  yli  puolet  heistä  oli 

upseereita.137

Ruotsin  vapaamuuraripiireissä  mesmerismin  käyttö  hengellisiin  tarkoituksiin  tuli 

nopeasti  vallitsevaksi.  Magneettisessa  unessa  olevien  ihmisten  uskottiin  saavuttavan 

yhteyden henkimaailmaan ja jopa suoraan itse Jumalaan. He puhuivat henkien äänillä, 

antoivat  profetioita  sekä  tulkitsivat  Raamattua  ja  Swedenborgin  omia  kirjoituksia.138 

Kaikki  eivät  toki  suhtautuneet  lämpimästi  tällaiseen  eri  oppien  yhdistelemiseen. 

Innokkaat  ruotsalaiset  yrittivät  levittää  ajatuksiaan  muiden  maiden  mesmeristisiin 

piireihin,  mutta  saivat  kylmän  vastaanoton.139 Suhtautuminen  mesmerismiin  jakoi 

swedenborgilaisten  piirin  myös  Ruotsissa.  Osan  mielestä  mesmerismi  oli  pelkkä 

lääketieteellinen  hoitomuoto,  jota  ei  ollut  mitään  syytä  sekoittaa  Swedenborgin 

hengellisiin opetuksiin.140

Franz  Anton  Mesmer  kehitti  opin  animaalimagnetismista  kaiken  sairauden 

perimmäisenä syynä. Vaikka hän itse piti tätä puhtaasti lääketieteellisenä oppina, hänen 

oppilaistaan erityisesti   Puységurin markiisi  kehitti  oppia eri  suuntaan. Magneettisen 

hoidon  alla  ihmiset  näyttivät  saavuttavan  korkeamman henkisen  tason  kuin  hereillä 

ollessaan. Jotkut kertoivat saavansa yhteyden henkimaailmaan. Ruotsissa mesmerismiä 

suosittiin  erityisesti  juuri  tällaisessa  mystisessä  muodossa,  ja  sekoitettiin  muuhun 

mystiikkaan, erityisesti Swedenborgin oppeihin.

136 Ahtokari 2000, 44–48.
137 Ahtokari 2000, 76–77, 79–83
138 Johannisson 1974, 62–64, 79–82.
139 Johannisson 1974, 66, 69.
140 Johannisson 1974, 71–72.
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2.2. Porthanin vastaan uudet taikauskot

Porthan tunsi swedenborgilaisuuden ainakin maineelta, eikä hän ilmeisesti arvostanut 

tätä  aatetta.  Kirjeenvaihdossaan hän vertaa swedenborgilaisuutta  kantilaisuuteen  siltä 

osin, että molemmat vaativat kannattajiltansa uskoa enemmän kuin järkeä.141 Yleensä 

Porthanin kirjoitustyyli kirjeenvaihdossa on selkeä, mutta tästä aiheesta kirjoittaessa hän 

ahtaa  kaiken  yhteen  polveilevaan  virkkeeseen,  joka  on  koko  kappaleen  mittainen. 

Kenties tähän on syynä Porthanin vahvat tunteet swedenborgilaisuutta kohtaan, mikä sai 

hänen  kirjoituksensa  virtaamaan  vuolaasti  ilman  että  hän  ehti  ajatella  sen  ulkoista 

rakennetta.

Porthanin kokema vastenmielisyys Kantin filosofiaa kohtaan tunnettiin hyvin. Kantin 

esittämät  ajatukset  ihmisymmärryksen  rajallisuudesta  sekä  kritiikki  valistuksen 

jumaltodistuksia  kohtaan  sotivat  pahasti  Porthanin  aatteita  vastaan.  Porthan  myös 

arvosteli kantilaisuutta tarpeettoman epäselvästä kielenkäytöstä. Porthanin ei arkaillut 

tuoda  julki  tätä  mielipidettä,  ja  hänen  vaikutuksestaan  Kantin  filosofia  ei  juurtunut 

Turun akatemiaan ennen kuin vasta 1800-luvun puolella.142

Porthan  otti  kuolleiden  henget  ja  näiden  ilmestymisen  maan  päällä  käsittelyynsä 

väitöskirjassa  De  Spectris (Aaveista)  vuonna  1795.  Hän  selittää  uskon  aaveisiin 

juontuvan psykologisista tekijöistä. Edesmennyttä rakasta kaipaava ihminen mielellään 

toivoo, että olisi jokin keino saada yhteys kuolleisiin. Toisaalta unissa itse kukin saattaa 

kokea hyvin todentuntuisia kohtaamisia kuolleiden kanssa, ja samoin sairauden aikana 

ihmiset  voivat  houreissaan  nähdä  ja  kuulla  olemattomia.  Tietämättömyys  ja  yleinen 

taikausko ruokkivat uskoa aaveisiin, ja tätä on vaikea hävittää.143

Porthanin katsaus aiheen historiaan lähtee liikkeelle Raamatusta,  jossa muun muassa 

kielletään  vainajahenkien  kutsuminen.144 Porthan  mainitsee  paljon  keskustelua 

herättäneen  teologisen  kysymyksen  siitä,  voivatko  henget  ilmestyä  aineellisessa 

muodossa tai vaikuttaa aineelliseen maailmaan. Hän myös esittää, että epäjumalat ovat 

141 Porthan till Calonius 23.2.1798, Porthan till Calonius 7.6.1798. Porthan 1886b, 459, 490.
142 Urpilainen 2001, 260–261.
143 Porthan 1795b, 3–4.
144 Porthan 1795b, 2.
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saattaneet kehittyä vainajien palvomisesta.145

Porthan  kiinnittää  huomiota  kummitustarinoiden  epäloogisuuteen.  Kristinuskon 

opetusten mukaan sielu joutuu heti kuoleman jälkeen joko Taivaaseen tai Helvettiin, 

eikä päädy harhailemaan maan päällä. Jos tähän asioiden luonnolliseen kulkuun tehdään 

poikkeus, Porthanin mielestä siihen täytyisi olla todella painava syy. Tarinat aaveista 

päinvastoin kertovat näiden tekevän maan päällä kaikenlaista vähäpätöistä sen sijaan, 

että oikeuttaisivat olemassaolonsa vaikkapa välittämällä todella tärkeän viestin. Lopuksi 

Porthan  kuitenkin  toteaa,  että  järjen  kannalta  ei  kummitusten  olemassaoloa  voi  sen 

enempää lopullisesti kieltää kuin myöntääkään.146

Porthanin huomautus  sielujen pysymisestä Taivaassa ja Helvetissä kristunuskon opin 

mukaan147 toimii yleisenä kritiikkinä aaveuskomuksia kohtaan. Erityisen napakasti se 

silti  osuu  Swedenborgin  oppiin,  jonka  mukaan  sielut  eivät  vain  saata  vierailla 

tuonpuoleisesta  maan  päällä,  vaan  Helvettiin  joutuneet  sielut  voivat  myös  vapaasti 

käydä Taivaassa.148 

Henkien manaajia toki riitti Ruotsissa swedenborgilaisten ja mesmeriläisten lisäksikin. 

Eräs kuuluisa näistä oli suomalaissyntyinen Kustaa Björnram, joka 1780-luvun alussa 

pääsi  jopa  kuningas  Kustaa  III:n  ja  hänen  veljensä  Kaarle-herttuan  (myöhemmin 

kuningas  Kaarle  XIII)  suosioon.  Sittemmin  Björnramin  paljastettiin  turvautuneen 

silmänkääntötemppuihin,  ja  hänen  suosionsa  muutoinkin  hiipui  huomattavasti  jo 

muutamassa vuodessa.149 Jos aikaansa seuraava Porthan kuuli uutisia tästä, se vahvisti 

hänen näkemystänsä siitä, että moiset poppamiehet olivat pelkkiä huijareita.

Väitöskirjassa  De  vi  cognitionis  physicae  ad  superstitionem  minuendam 

(Luonnontieteen tuntemisen voimasta vähentää taikauskoa) Porthan kertoo, että vielä 

hänenkin  aikanaan  on  huijareita,  jotka  käyttävät  hyväkseen  taikauskoisia  ihmisiä  ja 

esittäytyvät maagikoiksi ja vastaaviksi silmänkääntötemppujen avulla. Nimeltä Porthan 

mainitsee Gassnerin,  Mesmerin sekä Cagliostron.150 Kyseinen Gassner on luultavasti 

145 Porthan 1795b, 5, 8–9.
146 Porthan 1795b, 10–11.
147 Porthan 1795b, 10.
148 Rose 2005, 62
149 Rein 1939, 106.
150 Porthan 1798, 13, alaviite.
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juuri  tuo sama saksalainen henkien  manaaja,  jonka Mesmer tulkitsi  magnetisoijaksi. 

Alessandro Cagliostro (1743–1795) taas oli yksi vuosisadan tunnetuimpia mystikkoja. 

Hän oli muun muassa alkemisti, vapaamuurari sekä henkien manaaja. Hän matkusteli 

elämänsä  aikana  ympäri  Eurooppaa,  ja  sai  suosiota  sekä  rahvaalta  että  ylhäisöltä. 

Vuonna  1789  Inkvisitio  tuomitsi  Cagliostron  vankeuteen,  missä  hän  vietti  viimeiset 

elinvuotensa. Jälkeenpäin hän sai maineen Inkvisition viimeisenä uhrina.151

Ruotsiin  oli  jo  aiemmin  kantautunut  satunnaisia  uutisia  ja  ajatuksia  mesmerismistä, 

mutta  varsinaisesti  sen sai  valtakuntaan juurtumaan Carl  Göran Silfverhielm (1759–

1808). Hän oli  jo ennestään upseeri Ruotsin armeijassa, vapaamuurari sekä erityisen 

kiinnostunut fysiikasta ja lääketieteestä. Vuonna 1785 Silfverhielm matkusti Ranskaan, 

missä hän tapasi johtavia mesmeristejä ja ryhtyi innokkaasti heidän oppilaakseen. Hän 

yritti  päästä  tapaamaan  myös  itse  Mesmerin,  mutta  on  epävarmaa,  toteutuiko  tämä 

haave.  Keväällä  1786  Silfverhielm  lähti  kotimatkalle  vakaana  aikomuksena  istuttaa 

mesmerismi  Ruotsiin.  Vuoden  loppuun  mennessä  mesmerismillä  oli  vakaa  jalansija 

Ruotsissa,  ja  Tukholmaan  oli  perustettu  asialle  omistautunut  järjestö,  jolle  annettiin 

ranskalaisen mallin mukaan nimi Harmoniska societeten.152

Silfverhielm itse matkusti Suomeen kesällä 1788. Tuona vuonna syttyi sota Ruotsin ja 

Venäjän välillä, ja Silfverhielm upseerina komennettiin armeijaan Suomen puolelle. Hän 

harjoitti edelleen magneettisten hoitojen antamista ja käytti  tätä tilaisuutta hyväkseen 

mesmerismin levittämiseksi armeijan piirissä.153

Keväällä  1788  Porthan  kommentoi  kirjeessä  yritystä  levittää  magnetismia  ja 

swedenborgilaisuutta  Suomeen.  Tulokset  olivat  jääneet  laihoiksi,  mutta 

swedenborgilaisuus  oli  saanut  jonkin  verran  seuraajia  Uudellamaalla  armeijassa. 

Porthan  oli  hyvin  kiitollinen  siitä,  että  mesmerismin  kaltainen  perätön  taikausko  ei 

saanut jalansijaa Suomessa.154 Hieman myöhemmässä kirjeessä hän ottaa asian jälleen 

esille ja pohtii myös syitä nihkeälle vastaanotolle. Porthan hakee selitystä suomalaisesta 

kansanluonteesta  seuraavasti:  ”Kansallamme ei  ole  niin  ärtyisät  hermot,  kasvatus  ei 

täällä vielä ole ollut niin hempeä eikä vallaton; kansan luonne on hitaampi.”155

151 Godwin 1994, 97–101.
152 Johannisson 1974, 34–41.
153 Johannisson 1974, 47.
154 Porthan till G.C. Cederhjelm 28.3.1788. Porthan 1898, 134.
155 Porthan till J.H. Lidén 20.6.1788. Porthan 1898, 143. Käännös Reinin 1939, 113.
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Akateemisessa tuotannossa Porthan käsittelee Suomen kansan luonnetta samaan tapaan 

väitöskirjassa  De fama magiae fennis attributae. Porthanin mukaan samankaltaisuudet 

suomalaisten ja lappalaisten välillä selittyvät samankaltaisilla elinoloilla, ja ilmasto on 

luonnollisesti yksi osa tätä. Näiden kahden kansan erojen syyksi taas Porthan nostaa 

esille erilaiset  elinkeinot. Lappalaiset ovat perinteisesti metsästäjiä ja poronkasvattajia, 

suomalaiset maanviljelijöitä.156

Kylmän ja kuuman luonne oli  suosittu tutkimusaihe 1700-luvulla.  Tämä ei koskenut 

pelkästään lämpötilan vaikutusta elottomiin aineisiin, vaan ajan opeissa sillä katsottiin 

olevan  kauaskantoisia  vaikutuksia  ihmisruumiiseen,  terveyteen  ja  jopa  mieleen. 

Ruotsalaiset osallistuivat tähän innolla, tarjosihan asema pohjoisessa paljon paremmat 

olosuhteet kylmyyden tarkkailuun kuin keski-Euroopassa.  Osasyynä oli  halu osoittaa 

vääräksi käsitykset siitä, että kylmyys yksioikoisesti aiheuttaa henkistä tylsyyttä.157

Porthanin maininta artyisistä hermoista käy yksiin myös ajan ihmismieltä ja erityisesti 

mielisairautta koskevien teorioiden kanssa. Maanisten ja ylivilkkaiden mielten ajateltiin 

johtuvan liian  kuumista  ja  kuivista  hermoista,  jotka  näin  kireäksi  viritettynä  tekivät 

mielenliikkeet  liian  voimakkaiksi.  Melankooliset  ja  masentuneet  ihmiset  sen  sijaan 

kärsivät kylmistä ja kosteista löystyneistä hermoista, jotka hidastivat mielen toimintaa 

liikaa. Tämä perustui jo antiikin aikana kehitettyyn oppiin neljästä ruumiinnesteestä.158 

Kaikenlaista  fanaattisuutta  vierastanut  Porthan  luultavasti  mielellään  katsoi 

suomalaisten olevan sopivan rauhallista kansaa.

Ranskalainen  valistusajattelija  Montesquieu  esitti  ilmasto-olojen  ja  erityisesti 

lämpötilan  olevan  yhteydessä  kokonaisten  kansakuntien  mielenlaatuun  ja  sitä  kautta 

yhteiskuntien ja lakien muotoutumiseen. Pohjoinen kylmä teki ihmisistä tarmokkaita ja 

itsenäisiä,  ja  tätä  kautta  vapaa  hallitusmuoto  sekä  itsenäisyyttä  korostava 

protestanttisuus  kukoistivat  täällä.  Etelän  lämmössä  ihmisistä  tuli  laiskoja  ja 

mukavuudenhaluisia, mikä edisti orjuutta ja sortovaltaa.159

156 Porthan  1789a, 10–11.
157 Pihlaja 2009, 147–149, 175–177,
158 Porter 2002, 124–126.
159 Artz 1968, 62.
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Edelleen  vuonna  1788  Porthan  mainitsee  swedenborgilaisuuden  saaneen  seuraajia 

Uudellamaalla  armeijan  piirissä  erityisesti  erään  Nordenskiöldin  vaikutuksesta.160 

Kyseessä on luultavasti August Nordenskiöld, joka asui tuolloin Uudessakaupungissa. 

Koko Nordenskiöldin perhe oli itse asiassa tunnettuja salatieteiden harjoittajia. August 

oli vuosia aikaisemmin esitellyt Swedenborgin ajatukset veljelleen Kaarle Fredrikille, ja 

tähän ajankohtaan mennessä tämä oli Tukholman johtavia swedenborgilaisia 161 Kolmas 

veli  Adolf  Gustaf  taas  piti  huolta  perheen  kantatilasta  Suomessa.  Kun  Carl  Göran 

Silfverhielm oli määrätty Suomeen, hän tapasi Adolf Gustafin ja sai tämän innostumaan 

mesmerismistä.162 On hyvin todennäköistä, että hän levitti opin myös veljilleen ottaen 

huomioon  näiden  muut  kiinnostuksen  kohteet.  August  Nordenskiöld  varmasti  olisi 

törmännyt mesmerismiin muutoinkin Ruotsin swedenborgilaisissa piireissä.

Swedenborgilaisuuden leviäminen armeijan kautta käy hyvin yksiin sen kanssa, kuinka 

vapaamuurarius ja swedenborgilaisuus olivat vahvasti yhteydessä toisiinsa Ruotsissa163 

ja  upseerit  muodostivat  huomattavan  osan  vapaamuurareista  Suomessa,  kuten 

muuallakin  Ruotsissa164.  Helsinki  oli  Turun  ohella  vapaamuurariuden  toinen 

keskuspaikka  Suomessa,  mikä  luultavasti  osaltaan  teki  Uudestamaasta  otollista 

maaperää Nordenskiöldille.165

Porthan esittää kirjoituksissaan toistuvasti opiskelua tärkeäksi keinoksi taikauskojen ja 

ennakkoluulojen  poistamiseen.166 Ruotsin  vapaamuuraripiireissä  kukoistavat  opit 

kuitenkin sotivat tätä mallia vastaan. Siellä tutkivat muun muassa swedenborgilaisuutta, 

mesmerismiä,  kabbalaa  ja  alkemiaa  monet  sivistyneet  ihmiset,  jopa  jotkut  hovissa 

vaikuttavat  valtiomiehet.167 On  vaikea  sanoa,  missä  määrin  Porthan  tunsi 

vapaamuurarijärjestön sisäistä  toimintaa.  Hän oli  ainakin seurannut  yrityksiä  levittää 

mesmerismiä  ja  swedenborgilaisuutta  Turkuun,  ja  oli  kiitollinen  etteivät  nämä olleet 

saaneet  tuulta  allensa.168 Kirjeessään  swedenborgilaisuutta  julkisesti  vastustaneelle 

Lundin  yliopiston  professorille  Johan  Henrik  Lidénille  Porthan  kertoo  luennoilla 

160 Porthan till G.C. Cederhjelm 28.3.1788. Porthan 1898, 134.
161 Lenhammar 1990, 261.
162 Kilpinen 1998, 114.
163 Johannisson 1974, 102–103.
164 Ahtokari 2000, 83.
165 Ahtokari 2000, 78–80.
166 Porthan 1781, 14–15; Porthan 1785, 18–20; Porthan 1798, 2–3.
167 Johannisson 1974, 102.
168 Rein 1939, 111–113.
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painottaneensa  kuulijoilleen  kriittisyyttä  tällaisia  oppeja  kohtaan.  Samalla  hän 

huokaisee: ”Kuka olisi 10 tai 20 vuotta sitten saattanut uskoa, että sellaista tarvittaisiin 

18 vuosisadan loppuaikoina?”169

Käsitellessään erilaisia taikauskoja ja ennakkoluuloja väitöskirjoissa Porthan ei mainitse 

suoraan nimeltä ketään sellaista, joka hänen omana aikanaan tällaisia ajatuksia levittäisi. 

Sen hän vähintäänkin tekee selväksi, että nämä asiat eivät ole hävinneet menneisyyteen. 

Porthan  huomauttaa,  että  nykyäänkin  on  vielä  jäänteitä  vanhoista  paikallisista 

taikauskoista, ja ihmisiltä voi jopa riistää tieteen valon.170

Porthanin  kaltaiselle  valistusmiehelle  ajatus  oli  luultavasti  vaikea.  Järjen,  tieteen  ja 

sivistyksen  pitäisi  auttaa  poistamaan  taikauskot,  mutta  samalla  juuri  näitä  tuntevat 

korkeasti  koulutetut  ja  sivistyneet  ihmiset  valtakunnan  keskustassa  olivat  kovin 

innostuneita  taikauskoisesta  hölynpölystä.  Tähän  verrattuna  vanhojen 

kansanuskomusten rippeet eivät liene tuntuneet kovin vakavalta asialta.  Tässähän oli 

kyseessä pääasiassa oppimattoman rahvaan piirissä vaikuttava asia, jonka saattoi ajatella 

korjautuvan kansan sivistämisellä.

Kahdessa eri väitöskirjassa Porthan syyttää poppamiehiä ja ennustajia huijareiksi, jotka 

käyttävät hyväksensä pelokasta ja taikauskoista kansaa. Hän ei sen sijaan pohdi sitä, 

missä  määrin  tällaiset  taikauskon  ammattilaiset  saattavat  vilpittömästi  itse  uskoa 

oppeihinsa.171 Tätä vasten tarkasteltuna Swedenborgin ja Mesmerin henkilöt näyttävät 

juuri sellaisilta huijareilta joita Porthan arvostelee. Hän ei pidä tallaista toimintaa vain 

menneisyyteen  kuuluvana.  Suomalaisten  historiallisen  noitakansan  mainetta 

käsittelevässä väitöskirjassa Porthan mainitsee alussa, kuinka hänen aikanansakin voi 

vielä tieteen valon riistää ihmisiltä.172

Kuten  edellä  mainittiin,  Porthan  oli  kiitollinen  mesmerismin  kylmästä  vastaanotosta 

Suomessa ja  haki  syitä  tähän suomalaisesta  kansanluonteesta,  joka ei  lähde  helposti 

mukaan kaikenlaisiin uutuuksiin ja hullutuksiin. Tämä kuitenkin sivuuttaa täysin sen, 

että  Suomessa  ilmeni  koko  vuosisadan  ajan  hurmoksellisia  kristittyjä  liikkeitä.173 

169 Rein 1939 lainaa Porthania, 113.
170 Porthan 1789a, 4–5, 12.
171 Porthan 1778b, 89–89; Porthan 1798, 12
172 Porthan 1789a. 4–5.
173 Koskimies 1956, 175–176.
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Porthan ei juurikaan käsittele näitä väitöskirjoissa tai kirjeissä. 

On useita mahdollisia syitä sille, miksi Porthan ei pitänyt hurmoksellista kristillisyyttä 

niin  huolestuttavana  ilmiöinä  kuin  esimerkiksi  mesmerismiä.  Mesmer  itse  käytti 

luonnontiedettä  selittääkseen  animaalimagnetismin  toimintaperiaatteet.  Porthan  uskoi 

tieteen  ja  valistuksen  voimaan  parantaa  ihmiskunnan  asemaa,  joten  moinen  tieteen 

väärinkäyttö  oli  mitä  todennäköisimmin  hänen  mielestänsä  tuomittavaa. 

Hurmoksellisiin  kansanliikkeisiin  sen  sijaan  lähti  mukaan  paljon  tavallista,  vähän 

kouluja  käynyttä  kansaa.  174  Kenties  Porthan katsoi  että  tämä hiipuisi  kun kansaan 

saadaan opetuksen avulla istutettua tieteellinen näkemys ja järkevä kriittisyys, kun taas 

juuri sivistyneen yläluokan innostus salatieteisiin oli paljon huolestuttavampi asia tältä 

kannalta.  Valtakunnan  virallinen  luterilainen  kirkko  onnistui  1700-luvulla  pääosin 

rauhoittamaan herätysliikkeet ja pitämään niiden jäsenet perinteisen kirkon piirissä.175 

Tämä saattoi edelleen valaa Porthaniin uskoa että tällaiset hurmokset voitiin rauhoittaa. 

On sen sijaan paljon vaikeampaa kuvitella, kuinka esimerkiksi Swedenborgin oppi olisi 

mahdollista sopeuttaa tuon ajan Ruotsin kristinuskon valtavirtaan.

Porthan  oli  selvästi  huolissaan  uusien  taikauskoisten  aatteiden  noususta  hänen 

elinaikanaan  ja  näiden  leviämisestä  Ruotsiin.  Tämä  ei  ymmärrettävästi  sopinut 

Porthanin ajatusmaailmaan, missä hän korosti järkevän epäilyn ja rauhallisen arvioinnin 

tärkeyttä. Hänen ilmeinen uskonsa valistusajan edistykseen lienee kärsinyt kolauksen, 

kun  hän  näki  mesmerismin  ja  swedenborgilaisuuden  kaltaisten  salaoppien  nousun. 

Porthan jatkoi järjen ja kriittisyyden korostamista kirjoituksissa ja opetuksessa, ja hän 

varmasti  halusi  osaltaan  antaa  yleisölleen  valmiuksia  vastustaa  uutta  taikauskojen 

aaltoa. Toisin kuin kansan vanhan taikauskon kohdalla, Porthan ei osannut antaa syytä 

näiden uusien uskomusten nousulle, eikä hän esittänyt selvää vastalääkettä tilanteeseen.

174 Ibid.
175 Heininen–Heikkilä 2002, 154.
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3. Ateismin nouseva uhka

3.1. Onko ihmeitä olemassa?

Järjen ja tieteen korostunut merkitys valistusaikana ulottui taikauskoken kritiikistä aina 

perinteisen uskonnon tarkastelemiseen asti. Yksi erityisen paljon väittelyä aiheuttanut 

kysymys olivat ihmeet. Kasvava ymmärrys luonnon toiminnasta ja näkemys tiettyjen 

rikkomattomien lakien mukaan järjestäytyneestä maailmasta antoi aihetta kysyä, kuinka 

ihmeet olivat tapahtuneet. Ihmeiden kyseenalaistaminen ei suoraan merkinnyt Jumalan 

olemassaolon  ja  vaikutuksen  kieltämistä.  Sen  sijaan  päänvaivaa  aiheutti  sen 

selittäminen,  miksi  kaikkitietävän  Jumalan  täytyi  tehdä  moisia  poikkeuksia  itse 

luomaansa maailman järjestykseen.176 

Porthan otti ihmeet käsittelyyn laajassa kaksiosaisessa väitöskirjassa  An miracula sint  

divinae  missionis  criteria  (Täyttävätkö  ihmeet  jumalallisen  mission  määritelmän?). 

Käsitellessänsä kristinuskoa hän toteaa aluksi, että Jumalan kaikkivaltius on ehdoton. 

Täten Jumala voi halutessaan puuttua maailman toimimiseen tavalla, joka ei noudata 

luonnonlakeja.  Kun  pyritään  selvittämään  onko  jossakin  tietyssä  tapauksessa  kyse 

ihmeestä,  täytyy  ensin  sulkea  pois  kaikki  mahdolliset  luonnolliset  selityksen 

tapahtuneelle.177

Porthan  ottaa  kantaa  siihen  väitteeseen,  että  Jeesuksen  ihmeteot  eivät  olleet  sen 

kummempia  kuin  maagikoiden  taikatemput.  Porthan  huomauttaa,  että  Jeesus  ei 

käyttänyt  mitään  taikakaluja  eikä  kutsunut  henkiä  avuksi,  eikä  hän  muutenkaan 

noudattanut  mitään  tunnettua  maagista  oppia.  Jeesus  lisäksi  suoraan  vastusti 

opetuksissaan henkien ja demonien kutsumista.178

Oman aikanaan ihmeitä puolustavista oppineista Porthan mainitsee erityisesti Johannes 

Clericuksen (Jean LeClerc) sekä Samuel Clarkiuksen (Samuel Clarke). Clericus puolusti 

Jumalan  kaikkivoipaisuutta,  joka  ylittää  myös  hänen  itse  asettamansa  luonnonlait. 

Clarkiukselta Porthan mainitsee kolme ihmeen kriteeriä: Ihmeet ovat kristillisen opin 

176 Outram 2005, 120–121.
177 Porthan 1789b, 14–17.
178 Porthan 1789c, 11–13.
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mukaisia, suuria, sekä määrältään harvinaisia. Jumala ei siis tee yhdentekeviä ihmeitä.179

Väitöskirja käsittelee alussa lyhyesti antiikin ateisteja, jotka Porthanin mukaan pitivät 

jumaliin  uskomista  lapsellisena.180 Lopuksi  Porthan  tekee  katsauksen  erilaisiin 

yliluonnollisiksi  väitettyihin  tapahtumiin  ja  tekoihin.  On  olemassa  monia  tarinoita 

hyveellisistä  ja  ihmeitä  tekevistä  ihmisistä.  Esimerkiksi  Pythagoraan  kerrotaan 

kyenneen tekemään ihmeitä. Porthanin mielestä tällaiset tarinat ovat kuitenkin pelkkää 

sepitettä.181 Lähihistoriasta  hän  ottaa  esille  Georg  Stiernhielmiä  vastaan  esitetyt 

syytökset noituudesta,  mikä on Porthanin mielestä esimerkki siitä,  kuinka taikauskot 

eivät kukoista vain kaukaisessa menneisyydessä.182

Porthan ei tässä väitöskirjassa ilmaise selvästi omaa mielipidettään ihmeiden luonnosta. 

Suuri osa väitöskirjasta kuluu sen esittelyyn, mitä muut ovat aiheesta ajatelleet. Yksi 

mahdollinen syy väitöskirjan tyyliin on se, ettei Porthan kaunopuheisuuden professorina 

halunnut  astua  teologisen  tiedekunnan  varpaille.  Kaikista  Porthanin  alaisuudessa 

julkaistuista väitöskirjoista tämä sisältää kaikkein eniten teologista oppia ja ajattelua. 

Kiistaa  filosofian  ja  teologian  välisestä  suhteesta  ja  rajanvedosta  käytiin  Turun 

akatemiassa  pitkin  1700-lukua.  Porthanin  aikaan  tullessa  tilanne  oli  selkeytynyt  ja 

rauhoittunut, mutta tämä saattoi silti olla arka aihe.183

Porthan oli  tietoinen antiikin  Kreikan ateistisista  filosofeista.  Olihan hänen virkansa 

Turun  akatemiassa  kaunopuheisuuden  professori,  jonka  alaisuuteen  kuului  antiikin 

kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemus.184 Toisaalla Porthan mainitsee nimeltä ateismista 

syytettyjä filosofeja, ja näihin kuuluvat Protagoras, Diagoras Meloslainen, Theodorus 

Kyreneläinen sekä Epikuros.185 Antiikin Kreikassa ”ateismi” ei merkinnyt yksinomaan 

johdonmukaista kaiken yliluonnollisen kieltämistä kuten Porthanin aikana ja nykyään, 

vaan tuohon nimitykseen saattoi riittää perinteisen uskonnon epäily tai vastustaminen. 

Edellä  mainituista  esimerkiksi  Protagoras  tiettävästi  esitti  vain,  että  hän  ei  kykene 

sanomaan  mitään  varmaa  jumalista.  Jotkut  ateisteiksi  luokitellut  filosofit  puolestaan 

179 Porthan 1789b, 29–30.
180 Porthan 1789c, 2–3.
181 Porthan 1789c, 17–18, 21–24.
182 Porthan 1789b, 9.
183 Urpilainen 2001, 172–176, 219–220, 259–260.
184 Riikonen 2000, 39–40.
185 Porthan 1801, 2.
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kritisoivat Olympoksen jumalten moraalittomuutta, ja katsoivat että näin kelvottomat 

olennot  eivät  ansaitse  palvomista.186 Kuten  monissa  muissakin  oppineissa  asioissa, 

Porthanin  kiinnostus  antiikkia  kohtaan  oli  paljon  laajempi  kuin  mitä  vaadittiin 

pelkästään hänen työtehtäviensä perusteella.187 Hän käsittelee antiikin ateisteja lyhyesti 

väitöskirjoissaan  An miracula sint...  ja  De crimine atheismi.188 Nämä maininnat ovat 

hyvin  ylimalkaisia,  eikä  Porthan  tässä  yhteydessä  erittele  yksittäisten  filosofien 

ajatuksia. Hän kuitenkin myöntää, että ateismista on tehty vääriä syytöksiä.189 Näin oli 

laita erityisesti jos antiikin oppineita tarkastellaan Porthanin oman ajan mittapuulla.

Porthan  selittää  väitöskirjoissaan  toistuvasti  moninaisten  taikauskojen  johtuvan  siitä, 

että  ihmiset  eivät  tunteneet  luonnonilmiöiden  tieteellisiä  syitä.  Tämän  takia  ne 

vaikuttivat  yliluonnollisilta,  ja  niitä  selitettiin  erilaisten  jumalolentojen 

aikaansaannoksiksi.190 Porthan  ei  kuitenkaan  ulota  tätä  kaikkeen  yliluonnolliseksi 

esitettyyn. Kristinuskon ja erityisesti Raamatun ihmeteot ovat arvostelun ulkopuolella. 

Hän  mainitsee  useita  oman  aikansa  oppineita,  jotka  ovat  puolustaneet  kristillisten 

ihmeiden olemassaoloa ja antaa näille vähintäänkin hiljaisen hyväksyntänsä.191 Toisaalla 

kun Porthan käsittelee Jeesuksen ihmeteoista esitettyä kritiikkiä, hän selittää kuinka ne 

ovat  virheellisiä.  Mielenkiintoisesti  tällä  puolella  Porthan  mainitsee  vain  antiikin 

aikaisia ajattelijoita, vaikka tuoreempiakin mielipiteitä oli esitetty.192 Eräs mahdollinen 

syy tähän on, että antiikin kriitikot eivät kieltäneet Jeesuksen ihmeiden olemassaoloa, 

vaan vain niiden jumalallisuuden. Tunsivathan he monenlaisia taikatemppujen tekijöitä, 

joiden saattoi kuvitella saavan aikaan samankaltaisia ”ihmeitä”.

Jumalallisten  ihmeiden  luonnetta  oli  pohdittu  Turun  akatemiassa  aikaisemminkin. 

Ihmeiden  olemassaoloa  ei  kielletty,  mutta  niiden  suhde  luonnonlakeihin  aiheutti 

keskustelua.  1600-luvulla  nousi  vallitsevaksi  näkökanta,  että  Jumala  saattoi  tehdä 

ihmeitä  toimimalla  luonnon  yläpuolella  ja  näin  ohittaa  tavalliset  luonnonlait  niitä 

rikkomatta.193 1700-luvun puolivälissä tuolloin Turun akatemian professorina toiminut ja 

Porthaniakin  opettanut  Jakob  Gadolin  kannatti  tätä  samaa  ajatusta.  Hän  sinällään 

186 McGrath 2004, 18–19. Bremmer 2007, 12–13.
187 Riikonen 2000, passim. sekä Jarva 2000, passim.
188 Porthan 1789c, 2–3; Porthan 1801, 2.
189 Porthan 1801, 5.
190 Porthan 1782a, 8–9, 15; Porthan 1989b, 6; Porthan 1798, 2–3.
191 Porthan 1789b, 29–31.
192 Porthan 1789c, 11–16.
193 Kallinen 1995, 102.
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hyväksyi 1600-luvulla eläneen filosofi Baruch Spinozan perusajatuksen, jonka mukaan 

Jumalakaan ei  toimi  luonnonlakeja  vastaan.  Raamatun ihmetarinoiden sivuuttaminen 

pelkkinä  virhetulkintoina  oli  kuitenkin  liian  radikaali  ajatus.  Jumalan  toimiminen 

luonnonlakien ulkopuolella ratkaisi täten ongelman.194

Baruch Spinoza (1631–1677) oli merkittävä ajattelija filosofiassa ja teologiassa. Hän 

kielsi ihmeiden olemassaolon vedoten Jumalan täydellisyyteen ja kaikkivoipaisuuteen. 

Spinozan mielestä ei ole mitään syytä miksi Jumala olisi luonut niin huonosti toimivan 

maailman, että Hänen tulisi toistuvasti puuttua sen toimintaan ihmeiden kautta. Täten 

koko ihmeen käsite on Spinozan mukaan peräisin ihmisten ymmärtämättömyydestä.195 

Spinozan  ajattelua  käsiteltiin  Turun  akatemiassa  jo  hyvin  pian  hänen  kirjoitustensa 

julkaisemisen jälkeen 1670-luvulla. Hänet leimattiin ateistiksi,  vaikka hän ei suoraan 

kieltänyt Jumalan olemassaoloa, kuten edellä tuli ilmi. Suhtautuminen Spinozaan pysyi 

vihamielisenä liki vuosisadan. 1760-luvulla Porthanin professorikollega ja ystävä Jakob 

Gadolin arvioi Spinozaa uudelleen. Hänet oli Gadolinin mukaan tuomittu sokeasti ja 

perusteettomasti ateistiksi. Ihmeiden täyttä kieltämistä Gadolin kuitenkin piti Spinozan 

ajattelussa virheenä.196

Jos ihmeitä ei ole olemassa, tästä seuraa välttämättä että Raamatun ihmekertomukset 

ovat  virheellisiä.  Spinoza  kehittikin  myös  raamattukritiikkiä.  Hänen  mukaansa 

Raamattu  ei  ole  virheetön  Jumalallisen  johdatuksen  ohjaama  kirja,  vaan  sen  ovat 

kirjoittaneet erehtyväiset ihmiset. Samansuuntaista kritiikkiä Raamattua kohtaan esitti 

samoihin aikoihin muun muassa merkittävä englantilainen filosofi Thomas Hobbes.197 

Turun akatemiaan raamattukritiikki rantautui 1600-luvun aikana. Seuraavan vuosisadan 

aikana kritiikki nousi vähitellen yhä rohkeammaksi, vaikka jyrkän skeptisiä ja ateistisia 

tulkintoja vastustettiin yhä. Ihmetarinoiden luonne oli Turussakin osa raamattukritiikkiä, 

ja osa näistä selitettiin luonnollisina ilmiöinä, joita niiden muistiinpanijat eivät olleet 

ymmärtäneet.198

Porthan  ei  An  miracula  sint... -väitöskirjassa  ota  suoraan  kantaa  Raamatun 

194 Salminen 1994, 120–122.
195 Donagan 1996, 360.
196 Salminen 1994, 43, 46–47, 68–69, 120–121.
197 Popkin 1996, passim.
198 Urpilainen 2001, 172–174, 219–220, 259–260.
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ihmetarinoiden  todenmukaisuuteen.  Kirjoituksen  yleinen  sävy  on  tosin  varovaisen 

skeptinen.  Hän  tähdentää,  että  ihmeitä  tutkiessa  täytyy  ensin  selvittää  mahdolliset 

luonnolliset selitykset tapahtuneelle, mikä vaatii ahkeraa tutkimista.199 Tämä sopii hyvin 

yhteen  sen  kanssa,  kuinka  Porthan  useissa  muissa  väitöskirjoissa  sanoo  monien 

luonnonilmiöiden  näyttävän  ihmeiltä,  kun  niiden  takana  olevia  luonnonlakeja  ei 

tunne.200 Toisaalta Porthan ei selvästikään täysin sulje pois ihmeiden mahdollisuutta. An 

miracula  sint...  -väitöskirjassa  hän  erittelee  ihmeelliseltä  näyttävät  luonnonilmiöt  ja 

Jumalan teot, joten oikeita ihmeitäkin on olemassa.201 Väitöskirjan toisen osan lopussa 

Porthan käsittelee usean sivun verran antiikin aikaista kritiikkiä Jeesuksen ihmetekoja 

kohtaan, ja osoittaa missä nämä ovat virheellisiä.202 Tämän perusteella näyttää siltä, että 

Raamatun kertomista ihmeistä Porthan ei kyseenalaista Jeesuksen tekemiä.

Porthanin ajatukset ihmeistä näyttävät olevan hyvin samankaltaisia kuin mitä järkevän 

uskon etsijät muualla Euroopassa esittivät. Keskeinen ajattelija tässä oli Jean LeClerc, 

jonka  Porthan  mainitsee  ihmeitä  käsittelevässä  väitöskirjassaan  nimellä  Johannes 

Clericus.  Hän  hylkäsi  monet  ihmetarinat,  kuten  auringon  pysähtymisen  taivaalla 

Joosuan  kirjassa.  Tällaiset  kohdat  hän  selittää  tietämättömien  ihmisten  selityksiksi 

täysin luonnollisille tapahtumille.  Samalla LeClerc silti  ehdottomasti  tukee joidenkin 

ihmeiden todenmukaisuutta, ja näihin kuuluvat erityisesti Kristuksen ihmeteot. Tähän 

liittyen hän pitää näiden ihmetekojen todenmukaisuutta ja niiden todistusvoimaa yhtenä 

kristinuskon keskeisenä perustana.203 Porthan esittää väitöskirjassaan  De praejudiciis  

(Ennakkoluuloista),  että  vaikka  epäily  on  yleensä  ottaen  suotavaa,  kristinuskon 

perustotuudet ovat täysin varmoja eikä niitä ole mitään syytä kyseenalaistaa.204 Hän ei 

sen kummemmin selitä, mitkä opinkappaleet ovat näitä perustotuuksia, mutta ilmeisesti 

juuri Kristuksen ihmeteot kuuluvat niihin. Tässä Porthan näyttää olevan samaa mieltä 

arvostamansa  John Locken kanssa:  Koko Raamatun ja  kristinuskon perusta  on,  että 

Jeesus oli messias, joka tuli opettamaan ihmisiä oikeasta uskonnosta.205

Ulkomailla  ja  erityisesti  Ranskassa monet  perinteistä  uskontoa  ja  kirkkoa kritisoivat 

199 Porthan 1789b, 3, 17.
200 Porthan 1782a, 8–9; 1789a, 1–2; 1798, 2–3.
201 Porthan 1789b, 14–15.
202 Porthan 1789c, 10–16.
203 Israel 2001, 452, 466–469.
204 Porthan 1781, 7.
205 Porter 2000, 100–102.
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ajattelijat  seurasivat  Spinozaa.  Kaksi  kenties merkittävintä  ateistista  ajattelijaa 1700-

luvun Ranskassa olivat Denis Diderot (1713–1784) sekä Paul-Henri Thiry, joka yleisesti 

tunnetaan  nimellä  paroni  d'Holbach  (1723–1789).  Diderot  kielsi  täysin  Jumalan 

olemassaolon yhtä lailla moraalin lähteenä kuin maailman luojana.  Hänen mukaansa 

oma  maailmamme  saattaa  helposti  olla  sattuman  lopputulos  tarpeeksi  pitkän  ajan 

kuluessa.  Elävä  luonto  ei  ole  täydellinen  järjestelmä,  vaan  siinä  on  myös 

epäonnistumisia ja umpikujia, jotka ajan mittaan seuloutuvat pois. Perinteisen moraalin 

hän esitti olevan yläluokan väline massojen pitämiseksi rauhallisena.206

Paroni d'Holbach oli saksalaissyntyinen aatelismies, joka muutti Ranskaan ja piti siellä 

omaa kuuluisaksi  noussutta  salonkiaan.207 Tämä ei ollut  mikään turha saavutus,  sillä 

salongit  olivat  valistusaikana  paikkoja,  jonne  älymystö  kokoontui  keskustelemaan 

filosofiasta ja yhteiskunnallisista asioista.208 Diderot ja d'Holbach olivat läheisiä ystäviä, 

mitä  edisti  molempien  kriittisyys  uskontoa  kohtaan.  D'Holbach  esitti  uskonnon  ja 

moraalin  olevan  toistensa  vihollisia,  ja  järjen  olevan  ainoa  moraalin  lähde. 

Kuolematonta  sielua  ei  ole  olemassa,  joten  kaikki  mitä  ihminen  voi  toivoa 

saavuttavansa on tässä maailmassa.209

Näin jyrkät  uskonnon vastustajat  eivät  toki  olleet  ainoita,  joiden mielestä  Raamatun 

tarinat  ihmeistä  olivat  liioittelua.  Esimerkiksi  Voltaire,  samalla  kun  hän  kannatti 

Jumalan olemassaoloa,  arvosteli  ankarasti  kirkkoa ja katsoi Raamatun olevan täynnä 

lapsellisia järjettömyyksiä, mukaanlukien kertomukset ihmeistä.210

Porthanin mainitsemista ihmeiden puolustajista Johannes Clericus eli Jean LeClerc on 

erityisen kiinnostava ja hedelmällinen tapaus, osaksi koska hän kävi kiivasta filosofista 

ja teologista keskustelua ateistien kanssa. LeClerc kannatti ajatusta järkevästä uskosta, 

jonka  mukaan  ensi  sijassa  järkeen  perustuva  usko  ja  moraalinen  oppi  käy  yksiin 

todellisen ja puhtaan kristinuskon kanssa. Kristinuskon sisäiset jakaumat opissa johtuvat 

ihmisten  kykenemättömyydestä  käsitellä  asioita  puhtaalla  järjellä,  ja  jos  tässä 

onnistuttaisiin, niin koko kristikunta kokoontuisi yhden opin alle.211

206 Blom 2010, 104–105, 107, 160–161.
207 Blom 2010, 1–2, 7–8.
208 Outram 2005, 12.
209 Blom 2010, 94–96.
210 Blom 2010, 10–11, 88–90. Outram 2005, 120–122.
211 Israel 2006, 75–76.
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Porthan  näyttää  olevan  samaa  mieltä  LeClercin  kanssa  kristinuskon  järjellisestä 

perustasta.  Suomalaisten  vanhoja  taikauskoja  käsittelevässä  väitöskirjassa  hän  pohtii 

kristinuskon  leviämisen  historiaa.  Porthanin  mielestä  sen  tehokas  leviäminen  ja 

pakanauskontojen  väistyminen  johtuu  kristillisen  opin  ylivertaisesta 

järjenmukaisuudesta;  maailman  ja  luonnon  selittäminen  yhdellä  kaikkivaltiaalla 

Jumalalla on helpompi ja järkevämpi ajatus kuin monta erimielistä pienempää jumalaa, 

joilla jokaisella on oma rajattu vaikutusalueensa.212  

LeClerc  vastusti  fideismiä,  jonka  mukaan  usko  ja  järki  ovat  täysin  erillisiä  asioita. 

Hänen mukaansa järki on kiinteästi yhteydessä uskoon. Todellinen kristinusko on täysin 

sopusoinnussa  järjen  kanssa.  LeClercin  näkemys  aiheutti  paljon  keskustelua  ja  sai 

kannattajakseen  muun  muassa  John  Locken.  LeClercille  tämä  oppi  ei  ollut  pelkkä 

akateeminen kysymys vaan sillä oli myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Rationalistisen 

teologiansa kautta hän vastusti niin katolilaisuutta kuin spinozismiakin. Katolilaisuuden 

hän  esitti  järjettömäksi  uskoksi,  josta  transsubstantaatio-oppi  oli  räikeä  esimerkki. 

Spinozan  filosofiasta  LeClerc  puolestaan  katsoi  virheelliseksi  moraalin  ja  järjen 

erottamisen. LeClerc oli vain yksi kokonaisesta sukupolvesta teologeja, jotka pyrkivät 

sovittamaan yhteen järjen ja uskon.213

Jean  LeClercin  mainitsema  transsubstantiaatio-oppi  on  ehtoollista  koskeva  katolisen 

kirkon oppi, jonka mukaan ehtoollisleipä ja -viini muuttuvat olemukseltaan Kristuksen 

ruumiiksi ja vereksi ehtoollistoimituksessa, vaikka niiden fyysinen ulkomuoto ei muutu. 

Protestanttiset  teologit  taas  tulkitsivat  ehtoollisen  symboliseksi  toimitukseksi,  jossa 

leivälle ja viinille annettu merkitys muuttuu ilman että niissä tapahtuu mitään aineellista 

muutosta.  Tämä  oli  harvoja  asioita,  joista  kaikkien  eri  protestanttisten  suuntausten 

edustajat  olivat  yhtä  mieltä.214 Porthan  itsekin  mainitsee  transsubstantiaatio-opin 

puhuessaan  ennakkoluuloista.  Hän  käyttää  tätä  esimerkkinä  opista,  joka  on 

vanhuudestaan  ja  pitkäaikaisesta  kannatuksesta  huolimatta  väärä.215 Tunnettuna 

protestanttisen ja katolisen teologian välisenä kiistakapulana tämä oli Porthanille oiva 

esimerkki.

212 Porthan 1782a, 8–9.
213 Israel 2001, 338, 464–467. Tätä teologista suuntausta ja sen asemaa Turussa käsiteltiin aiemmin 

luvussa 1.2.
214 ”The Protestant Heritage”, elektr. dokumentti.
215 Porthan 1781, 17–18.
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Väitöskirjassaan  De  Praejudiciis  Amovendis (Taikauskojen  poistamisesta)  Porthan 

toteaa,  että  jumalalliseen  auktoriteettiin  vetoamisessa  on  syytä  olla  varovainen,  sillä 

tällaista  perustetta  on  erittäin  vaikeaa  todistaa  sen  enempää  oikeaksi  kuin 

vääräksikään.216 Hän  kuitenkin  itse  esitti  kristinuskossa  olevan  tiettyjä  tarkemmin 

määrittelemättömiä perusteita, jotka ovat epäilyn ulkopuolella.217 Porthan itse ei millään 

tavalla ainakaan avoimesti käsittele tässä asiassa olevaa ilmeistä ristiriitaa. Hän kehottaa 

epäilyyn ja kriittisyyteen myös vanhoja ja kauan totena pidettyjä käsityksiä kohtaan, 

mutta samalla rajaa osan juuri tällaisista käsityksistä epäilyn ulkopuolelle. 

Tunnetuimmatkaan  kristinuskoa  ja  järkeä  yhteen  sovitelleet  ajattelijat  eivät  näytä 

päässeen tästä ristiriidasta yli. LeClerc liittolaisineen kävi 1600-luvun lopulla tunnetun 

väittelyn juutalaisen oppineen Isaac Balthasar Orobio de Castron kanssa. LeClerc piti 

Kristuksen  ihmetekoja  yhtenä  kristinuskon  peruspilarina,  ja  näiden  todellisuus  oli 

todisteiden järkevän arvioinnin perusteella täysin varmaa. Orobio osoitti tästä kohdasta 

useita  epävarmoja  piirteitä.  Yksi  näistä  oli,  että  Jeesus  ja  hänen  seuraajansa  olivat 

oppimattomia  ja  taikauskoisia  ihmisiä,  jotka  helposti  saattoivat  selittää  luonnollisia 

ilmiöitä  ihmeillä.  LeClercin  puoli  näyttää  sivuuttaneen  tämän  kritiikin  ilman 

kommentointia ja julistaneen itsensä voittajaksi.218

Kristinuskon  ihmetarinoiden  alistaminen  järjelle  ja  kritiikille  oli  luonteva  osa 

valistusajan yleistä avoimeen kritisointiin ja luonnontieteisiin pohjaavaa ajattelua. Eri 

ajattelijoilla  oli  toki  erilaisia  käsityksiä  siitä,  missä määrin tarinat  ihmeistä  johtuivat 

usein toistetusta ihmisten tietämättömyydestä ja mitkä olivat aitoja ihmeitä. Jyrkin raja 

näytti kulkeneen Jeesuksen kohdalla. Useat valistusajattelijat saattoivat kyseenalaistaa 

kaikki muut ihmeet, mutta pitivät suorastaan dogmaattisesti kiinni siitä, että Jeesus oli 

Messias  ja  yksi  todiste  tästä  oli  hänen  kykynsä  saada  aikaan  jumalallisia  ihmeitä. 

Porthan näyttää ajattelussaan yhtenevän tähän kantaan, vaikka hän ei suoraan ilmaise 

mihin hän itse vetää rajan ihmeiden epäilemisessä.

216 Porthan 1785, 10–11.
217 Porthan 1781, 7.
218 Israel 2001, 465-466.
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3.2. Hyveellisen ateismin mahdottomuus

Ranskan  suuren  vallankumouksen  jälkeen  vuodesta  1789  uusi  tasavalta  julistettiin 

virallisesti ateistiseksi. Kirkko edusti osaltaan vanhaa vihattua järjestystä, jota vastaan 

kapinoitiin.  Monet  papit  tosiasiassa  vastustivatkin  vallankumousta.  Tasavallan 

hirmuhallinnon  ollessa  pahimmillaan väkivaltaisesti  tukahdutettuihin  vastustajiin 

kuuluivat  myös katoliset.  Vallankumouksen jälkeisen Ranskan virallisesta  ateistisesta 

”valtionkirkosta”  voi  toki  hyvällä  syyllä  kysyä,  oliko  kyseessä ihmistä  korkeampien 

voimien  kieltäminen,  vaiko  vain  perinteisen  uskonnon  pukeminen  ”ihmisjärjen” 

asuun.219

Kirjeenvaihdossaan  Porthan  ilmaisee  toistuvasti  hyvin  pessimistisen  näkemyksen 

Ranskan  tilanteesta  vallankumouksen  jälkeen.  Hänen  mielestänsä  sekä 

vallankumoukselliset että heidän vastustajansa olivat yhtä lailla fanaatikkoja, ja heidän 

yhteentörmäyksensä  luultavasti  johtavat  verilöylyihin.220 Todellisuus  pitkälti  näytti 

toteen Porthanin pelot.  Vallankumoukselliset  ryhmittymät ryhtyivät pian taistelemaan 

keskenään samalla kun vastavallankumoukselliset ryhmät pyrkivät palauttamaan vanhan 

järjestyksen.  Pahimmillaan  tilanne  oli  jakobiinien  hirmuhallinnon  aikana,  jolloin 

tuhansia  teloitettiin  valtion  vihollisina.  Vuonna  1804,  viisitoista  vuotta 

vallankumouksen jälkeen ja samana vuonna kun Porthan kuoli,  Napoleon Bonaparte 

julistutti itsensä Ranskan keisariksi.221

Porthanilta syntyi vuonna 1801 ateismin moraalia käsittelevä vaitöskirja  De Crimine 

Atheismi (Ateismin  syytöksestä).  Porthanin  kirjeenvaihto  osoittaa,  että  hän  seurasi 

tiiviisti Ranskan vaiheita vallankumouksen jälkeen.222 Kun tämä väitöskirja julkaistiin, 

tuosta tapahtumasta oli kulunut jo yli vuosikymmen. Väitöskirjan tekemiseen selvästi 

vaikutti tämä kokemus yrityksestä luoda ateistinen valtio, sillä siinä mainitaan suoraan 

Ranska varoittavana esimerkkinä.223

219 McGrath 2004, 51–55.
220 Porthan till J.G. Bergman 19.7.1791. Porthan 1912, 29–30.
221 ”France”, elektr. dokumentti.
222 Esim. Porthan till Mathias Calonius 30.1.1794, Porthan till Calonius 28.4.1794, Porthan till Calonius 

29.9.1794. Porthan 1886a, 60, 91, 131.
223 Porthan 1801, 7–9, alaviite.
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Väitöskirjan alussa Porthan tekee katsauksen ateismin historiaan. Raamatussa Jumalan 

kieltämisestä  oli  määrätty  ankara  rangaistus,  ja  jotkut  kreikkalaiset  filosofit  olivat 

ateisteja.  Lopussa  Porthan  tuo  esille  hyötyajattelun  näkökulman:  Jumala  on  luonut 

maailman  ihmiselle  hyödyksi,  ja  ateismi  kieltäessään  Jumalan  kieltää  myös  tämän 

näkemyksen. 224

Suurin  osa  väitöskirjasta  käsittelee  kuitenkin  ateismin  ja  yhteiskunnan  suhdetta. 

Porthanin pääteesi on, että uskonto edistää yhteiskuntarauhaa muun muassa antamalla 

vähäosaisille  turvallisuuden  tunnetta,  ja  jumalanpelko  pitää  rahvaan  rauhallisena.225 

Ateismin  levittäminen  täten  aiheuttaa  levottomuuksia,  mistä  Porthan  mainitsee 

esimerkiksi Ranskan.226 Näin ollen esivallalla on oikeus rajoittaa ateististen ajatusten 

levittämistä, mutta tällaisen sensuurin täytyy perustua vain siihen, milloin ateismi on 

vaaraksi valtion hyvinvoinnille.227

Uskonnon  merkitystä  yhteiskuntarauhan  ylläpitämisessä  käsiteltiin  useiden 

valistusajattelijoiden  kirjoituksissa.  Kirkon  ja  uskonnon  kritisointi  oli  valistuksessa 

yleistä,  mutta  nämä  kriitikot  usein  samalla  kannattivat  uskonnon  hyödyllisyyttä 

yhteiskuntarauhan  ja  kansan  moraalin  edistämisessä.  Vaikka  väitteet  viimeisestä 

tuomiosta  Jumalan  edessä  saatettiin  yksilöllisesti  tunnustaa  valheeksi,  sitä  pidettiin 

hyödyllisenä valeena yhteiskunnan kannalta.  Tällaisen ajattelun perinne ulottuu aina 

antiikin  Kreikkaan  saakka,  missä  esimerkiksi  Platon  esitti  hyödyllisten  myyttien 

käyttämistä kansan moraalin tukemiseen.  Valistusaikana oli  toki  joitakin ajattelijoita, 

jotka irtautuivat tästä ja pitivät täysin uskonnotonta mutta silti moraalista yhteiskuntaa 

täysin mahdollisena.228

Moraalin ja uskonnon suhde tuli  esille myös jo aiemmin mainitun Baruch Spinozan 

kirjoituksissa. Vaikka Spinoza ei ollut puhdas ateisti, hän esitti ajatuksia jotka on helppo 

mieltää  ateistisiksi,  ja  hän  selvästi  vaikutti  ateismin  myöhempään  kehitykseen 

Euroopassa. Spinoza kielsi Jumalan jatkuvan läsnäolon ja vaikutuksen maailmassa, ja 

tästä hän johti että maan päällä ei voi myöskään olla olemassa absoluuttista, Jumalaan 

224 Porthan 1801, 1–4, 13–14.
225 Porthan 1801, 5–6, 11–12.
226 Porthan 1801, 7–9, 11–12.
227 Porthan 1801, 5, 7, 
228 Kivivuori 2003, 18–19, 35–37.
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perustuvaa  moraalia.  Hyvä  ja  paha  ovat  täysin  ihmisten  luomia  subjektiivisia 

käsitteitä.229

Pierre  Bayle  (1647–1706)  oli  eräs  oman  aikansa  tunnetuimpia  ajattelijoita.  Turun 

akatemiassa  hänen  ajatuksensa  kriittisestä  historiantutkimuksesta  sekä  uskonnon 

kritiikistä saivat suosiota vasta 1700-luvun puolivälissä, eli juuri kun nuori Porthan oli 

suorittamassa opintojaan.230 Baylen uskontokritiikin yksi keskeinen argumentti on, että 

pitkä  perinne  jonkin  uskomuksen  kannattamisessa  ei  millään  tavalla  ole  takuu  sen 

paikkansapitävyydestä. Näihin aikoihin katolisuuden kannattajat usein puolustautuivat 

kritiikkiä vastaan vetoamalla juuri pitkään perinteeseensä.231 Porthan itse esittää juuri 

saman ajatuksen kahdessa ennakkoluuloihin keskittyvässä väitöskirjassa: laaja kannatus 

sen  enempää  kuin  vanha  ja  kunnioitettu  perinnekään  eivät  takaa  minkään  opin 

todenmukaisuutta.232

Perinteiden  epäileminen  ei  toki  ollut  uusi  ajatus  etenkään  protestanttisessa  opissa. 

Uskonpuhdistaja  Martti  Luther  oli  jo  1500-luvun  alkupuolella  kritisoinut  useita 

katolisen kirkon pitkiä perinteitä. Pelkkä pitkäaikaisuus ei hänen mukaansa ollut pätevä 

peruste  minkään  opin  oikeellisuudelle.  Luther  pyrki  pohjaamaan  oman  oppinsa 

pelkästään Raamattuun, ja sen perusteella kehotti hylkäämään sellaiset käytännöt joille 

se  ei  anna  selvää  tukea.  Näihin  kuuluivat  muun  muassa  paavin  asema  kirkon 

johtajana.233 Porthan  ei  ilmeisesti  itsekään  pitänyt  katolista  oppia  arvossa,  sillä  hän 

suomalaisten vanhoja uskomuksia käsitellessään yhdisti näihin ”paavillisen taikauskon” 

ja ”katolisen hölynpölyn” vaikutuksen Suomessa.234

Pierre  Bayle  kielsi  jyrkästi,  että  ateismi  johtaisi  suoraan  moraalittomuuteen. 

Päinvastoin, uskonnollisuus aiheuttaa helposti suurempaa pahaa. Järki on myös täysin 

yhteensopimatonta uskonnon kanssa, eikä sen avulla voi väittää yhtä uskonnollisuuden 

muotoa suotavaksi ja toista halveksittavaksi taikauskoksi.235 Bayle erotti uskonnon ja 

moraalin toisistaan, mutta hän ei katsonut uskonnon olevan johdonmukaisesti moraalille 

229 Israel 2001, 162.
230 Salminen 1994, 77–78.
231 Israel 2001, 334.
232 Porthan 1781, 13, 17–18; Porthan 1785, 16–17.
233 Arffman 1996, 112–114.
234 Porthan  1778a, 87; Porthan 1778b, 89, Porthan 1789a, 14–18.
235 Israel 2001, 337–338.
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haitallista,  vaan  pikemminkin  että  se  oli  moraalin  kannalta  sivuseikka.  Baylella  oli 

vahva vaikutus hieman myöhemmin eläneen Denis Diderot'n ajatteluun. Diderot meni 

uskonnon  kritiikissä  paljon  Baylea  pidemmälle,  ja  hän  vähitellen  päätyi 

vakaumukselliseksi ateistiksi.236

Ateismin suosioon erityisesti moraaliselta kannalta ymmärrettävästi vaikuttaa se, kuinka 

luotaantyöntävältä perinteinen uskonto näyttää.  Tämä taas vaihtelee paljon alueittain. 

Kuten edeltävästä voi nähdä, monet uskontoa ja kirkkoa kritisoivat ajattelijat 1600- ja 

1700-luvuilla olivat peräisin Ranskasta. Ei ole yhteensattumaa, että samoihin aikoihin 

tuo kuningaskunta kävi läpi useita vakavia uskonnollisia kiistoja. Vastakkain olivat niin 

protestantit ja katoliset, jansenistit ja jesuiitat, kuten myös katolinen kirkko valtakunnan 

tasolla  ja  paavi.237 Pahimmillaan  tämä  johti  aseellisiin  yhteenottoihin.  1500-luvulla 

Ranskassa  käytiin  läpi  sarja  sisällissotia  protestanttisten  hugenottien  ja  katolilaisten 

välillä, jotka tunnetaan Ranskan uskonsotina.238

Näistä  ajattelijoista  esimerkiksi  Pierre  Bayle  koki  henkilökohtaisesti  eri 

uskontosuuntien  välisen  taistelukentän.  Hän  oli  protestanttisen  pastorin  poika,  joka 

nuoruudessaan kääntyi  katolilaisuuteen, myöhemmin takaisin protestantiksi ja lopulta 

asettui epäilemään yhtäläisesti kaikkea uskonnollista ajattelua. Hän koki tilanteensa niin 

vaaralliseksi, että katsoi parhaaksi siirtyä asumaan Ranskasta Alankomaihin.239

Porthanin näkökulmaan taas vaikutti varmasti hänen kokemuksensa elämästä Ruotsissa 

luterilaisen  kirkon  alaisuudessa.  Ruotsin  valtakunta  oli  pitkään  uskonnollisesti 

yhtenäinen  luterilaisen  valtionkirkon  alla.240 Suurimmat  Ruotsin  kirkon  1700-luvulla 

kohtaamat  opilliset  ja  yhteisölliset  uhat  olivat  pietismin  ja  kansanherätyksen  nousu. 

Nämä henkilökohtaista ja yksilöllistä uskonnollisuutta ohi kirkon korostaneet liikkeet 

valtionkirkko kuitenkin käsitteli pääasiassa maltillisesti ja ne onnistuttiin rauhoittamaan 

ja  pitämään  perinteisen  luterilaisen  kristillisyyden  alla.  Harvat  radikaalit  herännäiset 

tuomittiin maanpakoon.241

236 Blom 43–45. 100
237 Martin 1962, 31–33, 35–39.
238 ”France”, elektr. dokumentti.
239 Martin 1962, 46–47.
240 Vahtola 2003, 157–158.
241 Heininen–Heikkilä 2001, 150–153; Urpilainen 2001, 172–173.
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Uskonnollisten  ristiriitojen  vähäinen  merkitys  Ruotsissa  ei  pääasiassa  kuitenkaan 

johtunut  uskonnollisesta  suvaitsevaisuudesta  vaan  yhden  virallisen  uskonnon 

ylivallasta. Ruotsin luterilaisen kirkon asema oli kirjattu jo lakiin; muiden uskontojen 

edustajat eivät muun muassa saaneet toimia valtiopäivämiehinä eivätkä perustaa julkisia 

kouluja.  Luterilaisuudesta  katoliseksi  kääntymisestä  oli  Ruotsin  laissa  määrätty 

kuolemanrangaistus,  minkä  seurauksena  vakaumukselliset  käännynnäiset  pakenivat 

ulkomaille.  Ainoat  katoliset  papit,  joiden annettiin  pitkin  hampain  toimia  Ruotsissa, 

olivat ulkomaiden lähetystöissä Tukholmassa.242

Epäluuloja katolilaisia kohtaan lisäsi heidän yhdistämisensä pyrkimyksiin saattaa Ruotsi 

katolisen Puolan vallan alle.243 1500-luvulla Ruotsin kuningas  Juhana III  oli  mennyt 

naimisiin puolalaisen Katariina Jagellonican kanssa, ja  molemmat valtakunnat olivat 

olleet  heidän poikansa  Sigismundin  alaisuudessa  muutaman vuoden ajan  vuosisadan 

lopulla.  Ruotsalaiset  nostivat  pian  oman  miehensä  Kaarle  IX:n  valtaistuimelle. 

Sigismundin  katolilaisuutta  pidettiin  yhtenä  tärkeänä  syynä  siihen,  miksi  hän  ei 

soveltunut Ruotsin kuninkaaksi.244

Uskonnonvapauden kysymys ei juurikaan tule esille Porthanin ateismia käsittelevässä 

väitöskirjassa.  Hän tosin  mainitsee,  että  ateismin  käsittelyn  rikoksena  tulee perustua 

”hyvään ja oikeaan oppiin” Jumalasta.245 Tämä sanavalinta kielii vähintäänkin siitä, että 

on  olemassa  vääriä  ja  virheellisiä  kristillisiä  oppeja.  Luultavasti  Porthan  katsoi 

jonkinlaisen protestanttisuuden olevan paras kristinuskon muoto.

Vuonna  1794  kirjoittamassaan  kirjeessä  Porthan  kommentoi  uutisia  Ranskasta 

sanomalla,  että  hän mieluummin kuulisi  Robespierren sallivan uskonnonvapauden.246 

Tuona  ajankohtana  eri  uskontojen  korvaaminen  yhdellä  ihmisjärjen  uskonnolla  oli 

täydessä  vauhdissa  Ranskassa.  Samaan  aikaan  vallankumouksen  jälkeisen  hallinnon 

tyrannia  oli  pahimmillaan.247 Kirjeen  sananvalinnan  ja  muualla  esittämiensä 

uskonnollisten  ajatusten  perusteella  Porthan  luultavasti  ei  tarkoittanut  että 

uskonnonvapaus  olisi  hänen  mielestänsä  paras  vaihtoehto,  vaan  vain  että  se  olisi 

242 Nyman 1988, 114, 170–171.
243 Nyman 1988, 170.
244 Vahtola 2003, 108–111.
245 Porthan 1801, 12–13.
246 Porthan till Mathias Calonius 16.1.1794. Porthan 1886a, 53.
247 McGrath 2004 54–58.
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pienempi paha kuin pakollinen ateismi.

On syytä yrittää selvittää mahdollisuuksien mukaan, millainen Porthanin mielestä olisi 

paras uskonto. On selvää, että hän piti oppia yhdestä kaikkivaltiaasta Jumalasta kaikkein 

parhaana ja järkevimpänä.  De superstitione-väitöskirjassa Porthan selittää kristinuskon 

levinneen  tehokkaasti  koska  yhden  jumalan  oppi  on  paljon  järkevämpi  ja  helpompi 

ymmärtää  kuin  katras  pikkujumalia.  Samassa  väitöskirjassa  hän  myös  esittää 

kristinuskon  kitkevän  pois  loitsujen  ja  ennustamisen  kaltaista  hölmöyttä,  sillä 

kaikkivaltiaan Jumalan alaisuudessa ei loitsuille jää mitään keinoa vaikuttaa.248

Katoliseen  kristinuskoon  Porthan  suhtautui  nihkeästi.  Suomalaisten  historiaa 

käsittelevissä  väitöskirjoissa  on  mainintoja  katolisen  uskon  typeryydestä  sekä 

paavillisesta taikauskosta.249 Kirjeenvaihdossaan Porthan taas mainitsee oman kansansa 

kristinuskon  perivihollisiksi  turkkilaiset  ja  paavin.250 Islamistakaan  hänellä  ei  ollut 

hyvää sanottavaa. Kahdessa ennakkoluuloja käsittelevässä väitöskirjassa Porthan moittii 

muhamettilaisia  sokeasta  seuraamisesta  ja  uskomisesta  Koraanin  ehdottomaan 

totuuteen.251 Porthan ei kenties pitänyt ruotsalaista luterilaista uskontoa ihanteellisena, 

mutta se oli ainakin selvästi parempi vaihtoehto kuin katolilaisuus saati sitten islam.

Porthanin  ja  häntä  edeltäneiden  ja  muualla  Euroopassa  eläneiden  ajattelijoiden 

vastakkaiset  näkemykset  ateismista  selittyvät  osaltaan  eri  ajankohdilla  ja  sijainnilla. 

Porthan oli seurannut Ranskan vallankumousta ja siitä seuranneita tapahtumia, ja täten 

hän  yhdisti  valtion  ajaman  ateismin  Ranskan  hirmuhallintoon  ja  muihin  valtion 

ongelmiin.  Häntä  varhaisemmat  ateismia  tukeneet  ajattelijat  taas  olivat  nähneet 

uskonnon  aiheuttamat  ongelmat.  Katolinen  kirkko  itsessään  näytti  olevan  täynnä 

moraalista rappiota, ja samaan aikaan kristinuskon eri suuntaukset taistelivat keskenään, 

toisinaan  väkivaltaisestikin.  On  helppo  ymmärtää,  että  tämän  kaiken  keskellä  koko 

uskonnon poistaminen yhteiskunnasta näytti houkuttelevalta vaihtoehdolta.

Porthan  pohtii  ateismin  asemaa  ja  oikeutusta  lähinnä  maanpäällisistä  käytännön 

lähtökohdista. Uskonto on hänen mukaansa nimenomaan yhteiskuntarauhaa ylläpitävä 

248 Porthan 1782a, 8–9; 1782b, 65–66.
249 Porthan 1778a, 87; 1778b, 89, alaviite; 1789a, 14–18.
250 Porthan till Nathanael Gerhard af Schultén26.3.1801, Porthan 1948, 86.
251 Porthan 1781, 7; 1785, 12.
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voima.  Toivo  tulevasta  paremmasta  maailmasta  antaa  toivoa  vähäosaisille  ja 

jumalanpelko  auttaa  pitämään  rahvaan  rauhallisena.252 Samanlaisia  ajatuksia  oli 

muillakin valistuajattelijoilla. Esimerkiksi Voltaire kannatti uskontoa käytännön keinona 

pitämään kansan ja yhteiskunnan rauhallisena.253

Väitöskirjassa  De libertate  philosophandi Porthan  esittää,  että  siitä  ei  koidu  mitään 

vaaraa jos oppineiden ihmisten antaa keskustella avoimesti radikaaleistakin uutuuksista. 

Väitöskirjan  lopuksi  hän  toteaa,  että  kaikenlaisia  ajatuksia  ei  silti  kannata  päästää 

suoraan tavallisen  kansan keskuuteen aiheuttamaan levottomuuksia.  Hän myös  ottaa 

esille  uskontoon  liittyvät  ajatukset  mahdollisena  poikkeuksena  tähän  vapauteen.254 

Kirjeenvaihdossaan Porthan toistaa saman kannan arvioidessaan erään José Marchenan 

kirjoittamaa ateistista kirjaa,  jonka Porthan oli  vastikään lukenut.  Hänen mielestänsä 

viisaat  lukijat  sivuuttavat  kirjan  halveksuen,  mutta  se  saattaa  olla  vaarallinen 

ajattelemattomille ihmisille.255 Ateismi on siis  Porthanin mielestä  selvästi  vaarallinen 

aate,  erityisesti  oppimattoman  kansan  keskuudesa.  Se  näyttää  kuuluvan  juuri  niihin 

uskonnollisiin  aatteisiin,  joiden  leviämiseen  valtio  saa  puuttua.  De  libertande 

philosophandi julkaistiin  kuusi  vuotta  Ranskan  vallankumouksen  jälkeen,  joten 

Porthanin  maininta  uskonnollisista  ajatuksista  poikkeuksena  sananvapauteen  saattaa 

hyvinkin olla reaktio niihin ongelmiin, joita hän näki Ranskan uskonnollisissa oloissa.

Yleisesti  ottaen Porthan oli  vankka sananvapauden kannattaja.  Aihe tulee toistuvasti 

esille  hänen  kirjeenvaihdossaan,  yleensä  kritiikkinä  Ruotsin  valtion  sensuuria 

kohtaan.256 Henkilökohtaisesti  Porthan  törmäsi  sensuurimääräyksiin  toimittaessaan 

Suomen  ensimmäisiä  sanomalehtiä,  Åbo  Tidningaria ja  Allmän  Litteratur-Tidningia. 

Jälkimmäinen  jopa  lakkautettiin  valtion  toimesta,  koska  siinä  oli  julkaistu 

vapaamielinen kirjoitus Ranskan opetuslaitoksesta aikana,  jolloin Ruotsin kruunu oli 

kriittinen kaikkea ranskalaista kohtaan.257 Tätä taustaa vasten on erityisen merkittävää, 

että Porthan itse katsoi yhteisöllisten uskonnollisten ajatusten olevan sellainen poikkeus, 

jossa sensuuri voi olla oikeutettua.

252 Porthan 1801, 5–6, 11–12.
253 Blom 2010, 89.
254 Porthan 1795a, passim.
255 Porthan till Mathias Calonius 23.7.1798. Porthan 1886b, 502.
256 Porthan till Mathias Calonius 16.9.1793, Porthan till Calonius 22.9.1796. Porthan 1886a, 15, 292; 

Porthan till Calonius 13.3.1797, Porthan till Calonius 24.4.1798, Porthan till Calonius 22.11.1798. 
Porthan 1886b, 359–360, 477, 527.

257 Tommila 2000, 20, 22.
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Porthanin  ajattelussa  näyttää  olleen  tietynlaista  ihmisten  jakamista  oppineisiin  ja 

tietämättömiin sekä holhoavaa asennetta jälkimmäistä kohtaan. Tämä jako ja valvonnan 

tarve ei liene hänen mukaansa pysyvä tila. Porthan toistuvasti tähdentää koulutuksen 

merkitystä taikauskojen hälventämisessä ja kriittisen ajattelun kehittäjänä.258 Tässä voi 

jälleen ottaa vertailukohdaksi Voltairen, katsoi valtaväestön olevan tuskin villieläimiä 

parempia,  ja  nämä  tarvitsivat  vahvan  johtajan  hillitsemään  muutoin  vallitsevaa 

järjettömyyttä.259 Vastakkaisiakin  näkemyksiä  ihmisen  luonteesta  esitettiin.  Näistä 

tunnetuin  lienee  Jean-Jacques  Rousseaun  näkemys,  jonka  mukaan  ihmiset  olivat 

luonnostaan jaloja ja hyviä. Kansa itse tiesi mikä oli sille parasta, ja täten demokratia oli 

kaikkein toimivin valtiomuoto.260

Valistusajattelijoita  on  myöhemmin  syytetty  elitismistä  siinä,  että  he  kehittelivät 

salongeissaan  hienoja  filosofioita  koko  ihmiskunnan  luonteesta  ilman  minkäänlaista 

pyrkimystä  soveltaa  näitä  ajatuksia  kansan  enemmistöön,  joka  oli  köyhää  ja 

kouluttamatonta.261 Porthan  itse  näyttää  kannattaneen  koko  kansan  syvällistä 

kouluttamista.  Hän  puhuu  hyvän  opetuksen  voimasta  hälventää  taikauskoja  myös 

nimenomaan  vanhan  suomalaisen  uskonnon  yhteydessä  ja  toteaa,  että  etäisellä 

sisämaalla  tämä  on  säilynyt  paljon  voimakkaampana  kuin  rannikoilla.262 Porthanin 

toivomaan sivistyksen tasoon oli hänen elinaikanaan vielä paljon matkaa, sillä tuolloin 

oli vielä täysi työ saattaa koko kansa lukutaitoiseksi.263 Olisi kiehtovaa tietää kehittelikö 

Porthan  ajatuksia  siitä,  kuinka  kansanopetus  voitaisiin  tulevaisuudessa  järjestää 

käytännössä. Hän ei kuitenkaan kirjoituksissaan käsittele tätä puolta.

258 Porthan 1781, 2–3; Porthan 1782b, 95; Porthan 1785, 18–20.
259 Artz 1968, 76.
260 Artz 1968, 131, 143.
261 Porter 2001, 2, 23–24.
262 Porthan 1778b, 89; Porthan 1782b, 95.
263 Vahtola 2003, 233.

56



Loppulause

Porthanin monipuolinen kiinnostusten kirjo tekee hänestä hyvän peilin tarkastella ajan 

laajempaa oppinutta keskustelua. Porthan ei ollut vain passiivinen tiedon vastaanottaja, 

vaan hän myös itse käsitteli eri aiheita, otti kantaa, ja levitti ajatuksia eteenpäin Turun 

akatemian  professorina.  Väitöskirjoista  ja  kirjeenvaihdoista  ilmenee  selvästi  kuinka 

Porthan  seurasi  tiiviisti  aikaansa  ja  osallistui  omalta  osaltaan  ajan  oppineeseen 

keskusteluun.  Uskonnon,  taikauskojen,  kansanperinteen  ja  ateismin  käsittely  olivat 

Porthanin aikana selvä osa valistusajattelua kansainvälisellä tasolla.

Taikauskojen ja ateismin kohdalla käytännön ulottovuus tuo oman tärkeän lisänsä. Tämä 

ei ollut vain oppineiston omaa asioiden ihmettelyä, vaan nämä aatteet saattoivat levitä 

laajoihin  kansankerroksiin  ja  vaikuttaa  jopa  kokonaisten  valtakuntien  kohtaloihin. 

Luonnollisesti näkyvin esimerkki tästä oli ateismin yhteys Ranskan vallankumouksen 

jälkeiseen  hallintoon,  vaikka  uskonnon  asema  oli  toki  lopulta  vain  yksi  osa 

monimutkaista tilannetta. Porthan oli selvästi tietoinen siitä, kuinka voimakas vaikutus 

tällaisilla aatteilla saattoi olla. Hän tuo toistuvasti esille kansan sivistämisen tärkeyden, 

osaltaan kaikenlaisen hyväuskoisuuden ja kiihkoilun estämiseksi.

Suomalaisen  kansanrunouden  ja  sitä  kautta  kansankulttuurin  laajempi  tutkiminen 

Porthanilla  vastasi  muualla  Euroopassa  nousevaa  kiinnostusta  aiheeseen.  Vaikka 

Porthan oli ilmiselvästi kiinnostunut suomalaisen kansanperinteen tutkimisesta, vahva 

kaikenlaisen taikauskon vastustus näyttää tässä tulleen tutkimuksen tielle. Hän ei hae 

minkäänlaista  ymmärtävää  näkökulmaa  yhä  eläviin  uskomuksiin,  lukuun  ottamatta 

niiden  selittäminen  ihmisten  tietämättömyydellä.  Tässä  Porthan  jälleen  ottaa  esille, 

kuinka vanhat taikauskot voidaan hävittää oikealla kansan opetuksella, eikä hän näytä 

surevan kuinka siinä menetettäisiin osa vanhaa kansankulttuuria.

Siinä  missä  vanhojen  taikauskojen  Porthan  saattoi  selittää  johtuvan  ihmisten 

tietämättömyydestä,  hänen  elinaikanaan  nousseisiin  uusiin  taikauskoihin  tällainen 

selitys  ei  pätenyt.  Mesmeristit,  swedenborgilaiset  ja  vapaamuurarit  olivat  usein 

varakkaita  ja  sivistyneitä  ihmisiä.  Porthanin  järjen  mukaan  juuri  tällaisten  ihmisten 

pitäisi  osoittaa  järkevää  epäilyä  ja  kriittisyyttä  eikä  suin  päin  rynnätä  kiihkeästi 
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kannattamaan  ties  minkälaista  mystiikkaa.  Tällaisten  oppien  nousu  oli  luultavasti 

Porthanille  vaikea ajatus,  ja  hän kirjoituksissaan tuomitsi  ne paljon voimakkaammin 

sanankääntein  kuin  vanhan  kansanuskon.  Näiden  aatteiden  hillitsemiseen  ei  pelkkä 

kansan sivistäminen tarjonnutkaan Porthanille yhtä selvää ratkaisua kuin kansanuskoa 

vastaan.

Ateismia  Porthan  näyttää  vastustaneen  paljolti  juuri  sen  käytännön  vaikutusten 

perusteella. Toki opilliselta kannalta kristinuskon perusta oli Porthanin mielestä kaiken 

epäilyn ulkopuolella. Useiden muiden valistusajattelijoiden tavoin hän katsoi, että usko 

kuoleman  jälkeiseen  palkkioon  auttaa  pitämään  kansaa  rauhallisena.  Ruotsin 

valtakunnan  verrattain  rauhallinen  historia  uskonnon  suhteen  varmastikin  vaikutti 

osaltaan  Porthanin  näkemykseen  uskonnosta  yhteiskuntaa  tukevana  ja  rauhoittavana 

voimana.  Vallankumouksen  jälkeinen  väkivalta  Ranskassa  näytti  Porthanin  mielestä 

tukevan tämän vaikutuksen tärkeyttä. 

Ateismin  käsittelyssä  tulee  selkeimmin  esille  myös  ihmisten  jaottelu  Porthanin 

ajattelussa rauhalliseen keskusteluun kykenevään sivistyneistöön sekä sivistymättömään 

rahvaaseen,  jolle  tietyt  radikaalit  ajatukset  ovat  vaarallisia  ja  aiheuttaisivat 

yhteiskunnallista  levottomuutta.  Yhdistettynä  kansan  sivistämisen  korostamiseen 

Porthan kenties ajatteli, että joskus tulevaisuudessa oli mahdollista saattaa koko kansa 

sellaiselle tasolle, että jokainen kykenee järkevän rauhalliseen asioiden käsittelyyn, eikä 

kansaa ole tarpeen suojella vaarallisilta ajatuksilta.

Käsiteltäessä  Porthanin  suhtautumista  taikauskoihin  ja  ateismiin  päällimmäiseksi 

nousee hänen vankka uskonsa järjen voimaan jalostaa ihmisiä. Tässä suhteessa Porthan 

on  suorastaan  arkkityyppinen  valistusajattelija.  Vaikka  uusien  taikauskojen  nousu 

horjutti  tätä  uskoa,  Porthan  ei  näytä  koskaan  hylänneen  valistuksen  perusajatusta 

ihmisten jalostamisesta tiedon ja opetuksen kautta.
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