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Johdanto 

 

Valitsin kandidaatintutkielma-aiheeni ajanjaksolta, joka on intellektuaalisesti erikoinen. Tätä 1600-

luvun aikaväliä Euroopassa on ollut tapana kutsua puhdasoppisuuden ajaksi. Nimitys on tullut siitä, 

että tuona aikana kansalaisten uskonnollista vakaumusta ja moraalia valvottiin erityisen tarkasti. 

Kaikista Raamatussa määritellyistä synneistä rangaistiin ja vakavimmista tuomittiin kuolemaan. 

Yksi raskauttavimmista rikoksista oli noituus ja etenkin sillä satuttaminen, josta oli 1600-lukuun 

mennessä kehitelty mitä moninaisimpia teorioita. Aikalaisten kannalta oli ankeaa, että korkein eliitti 

kannatti ja muotoili näitä teorioita, joihin valtaosa kansanrahvaasta uskoi hysteerisesti. Näin 

noitavainoja ja -teloituksia alkoi ilmestyä räjähdysmäisesti pitkin Eurooppaa.  

 1600-luvulla löytyi kuitenkin henkilöitä, jotka rohkenivat epäillä ja kritisoida ajan 

noituuskäsityksiä ja -tuomioita. Tähän aihealueeseen perustuu myös kandidaatintutkielmani, joka 

kantaa nimeä puhdasoppisuuden ajan skeptisyys noituuden käsittelyä ja tuomitsemista kohtaan 

Euroopassa. Yksi ajan epäilijöistä oli englantilainen lääkäri ja humanisti, Thomas Ady. Hän kirjoitti 

elinaikanaan kolme skeptisesti noituutta käsittelevää teosta. Nämä ovat järjestyksessään A Candle in 

the Dark. (1656), A Perfect Discovery of Witches (1661) ja The Doctrine of Devils. (1676)
1
 

Lähteeksi tutkielmaani päätin valita Adyn ensimmäisen teoksen, koska se on kirjoittajan tunnetuin 

ja käsittelee parhaiten tarkastelukulmaani aiheeseen.   

 1600-luvun noitavainojen historiallinen tausta Euroopassa on vähintäänkin 

mielenkiintoinen. Juuri kun renessanssin humanismi, uskonpuhdistus ja tieteen kehitys valoivat 

toivoa järkiperäisemmästä kehityksestä, noitajahdit puhkesivat kiivaimmiksi. Vielä keskiajallahan 

noidat saivat olla enimmäkseen rauhassa, koska hyväntahtoista magiaa ei silloin laskettu rikokseksi. 

Vasta myöhäiskeskiajalla kaikki taikominen alettiin luokitella vaarallisena, kun toimintaan liitettiin 

yhteys paholaisen kanssa. Tällaiset ajatukset olivat peräisin 1400-luvun oppineelta eliitiltä, jotka 

konkretisoituivat voimakkaimmin teoksessa Malleus Malleficarum eli Noitavasara.
2
 Tästä vuonna 

1487 julkaistusta noitaohjekirjasta muodostui yksi maailmanhistorian tuhoisimpia kirjoituksia.

 Asenteiden jyrkkä muutos noituutta kohtaan sijoittui niin sanotusti valoisan keskiajan ja 

pimeän 1600-luvun väliin. Noitavasaran radikaaleja ajatuksia noidista ei aluksi vastaanotettu kovin 

innokkaasti, mutta ne jäivät hautumaan. 1500-luvun uskonpuhdistuksella oli se vaikutus, että 

kristinusko muuttui Euroopassa intellektuaalisesti. Uusi kehitys painotti Raamatun 

                                                           
1
 Norton 2003, 251. Thomas Adystä löytyy varsin niukasti tietoa mistään, eikä esimerkiksi yksikään historiallisten 

henkilöiden ensyklopedia vaikuta tuntevan nimeä. Mainintaa ei löydy edes henkilön tarkasta synnyin- tai 
kuolinvuodesta.  
2
 Katajala-Peltomaa 2004, 21, 103.  
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kirjaimellisempaa tulkintaa, joka tuomitsi kaiken pyhien tekstien vastaisen. Täten myös noituus ja 

kaikenlaiset yliluonnolliset taikomisperinteet joutuivat lisääntyvässä määrin tähtäimeen. Pikkuhiljaa 

tämän aihealueen käsittelyssä alettiin hyödyntää myös Noitavasaran oppeja.
3
 

 Tutkimusongelmassani keskityn tarkastelemaan niitä aikalaisia, jotka eivät samaistuneet 

asennemuutokseen noituutta kohtaan, vaan kritisoivat ja epäilivät sitä. Lisäksi huomioin sitä, 

millaiset vaikutukset tällaisella kritiikillä oli. Tutkielmani rakentuu kolmen tutkimuskysymyksen 

varaan. Ensimmäiseen niistä vastaa pääasiassa lähdekirjallisuus eli Thomas Adyn teos. Siinä 

kysytään, millä tavoin Ady ottaa teoksessaan kriittisesti kantaa noituuden käsittelyä ja 

tuomitsemista kohtaan? Toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseeni sen sijaan antaa vastauksen 

lähinnä aiheestani laadittu tutkimuskirjallisuus. Toisessa kysymyksessä haetaan vastausta siihen, 

kuinka Adyn kaltaiset epäilevät ajatukset kytivät yleisesti 1600-luvun Euroopassa? Kolmannessa 

kysymyksessä taas kysytään, oliko varhaisella epäilyllä ja vastustuksella vielä konkreettista 

vaikutusta noitaepäiltyjen aseman parantamiseen?    

 Tutkielmani rakenne on sellainen, että ensimmäistä tutkimuskysymystä käsitellään 

pääasiassa ensimmäisessä luvussa. Olen jakanut tutkimuskysymyksen käsittelyn kolmeen alalukuun 

Adyn teoksen kolmen osan mukaisesti. Toisen ja kolmannen tutkimuskysymyksen käsittelyn taas 

olen sijoittanut enimmäkseen toiseen lukuun niin, että molemmille on kaksi alalukua. Tällaisesta 

rajauksista huolimatta tutkimuskysymykset toki risteävät jonkin verran toistensa kanssa. 

Loppulauseessa vielä kokoan luvuissa selvinneet olennaisimmat johtopäätökset.  

 Euroopan noitavainoista, -jahdeista ja -oikeudenkäynneistä löytyy lukemattomasti 

aikaisempaa tutkimusta ja lähdekirjallisuutta. Onnistuin kuitenkin mielestäni rajaamaan 

aihealueesta ilmiön ja ajanjakson, johon ei ole paljon ainakaan yksinomaan pureuduttu. Kirjallisuus 

noitavainoista mainitsee kyllä paljon skeptikkoja ja epäilyä noituutta kohtaan 1400–1700-lukujen 

välillä. En kuitenkaan löytänyt tutkimusta, joka olisi varta vasten erikoistunut ilmiötä epäileviin 

aikalaisääniin 1600-luvun hektisimpinä vainovuosina. Näin ollen tutkielmani aikarajaus on 

nimenomaan 1600-luvun Euroopan noitateorioiden ja kritiikin ilmapiirissä. Toki otan käsittelyssä 

huomioon myös tätä edeltäneet ajat, jolloin noituuden skeptinen traditio muotoiltiin.

 Tutkielmani paikkarajaus käsittää pääosan Pohjois-, Etelä- ja Keski-Euroopan maista, joissa 

ilmeni noitavainoja ja joista on säilynyt lähdemateriaalia. Pääpainon voi kuitenkin sanoa olevan 

Keski- ja Pohjois-Euroopassa, koska näillä alueilla kuohunta oli rajuinta. Täältäpäin Eurooppaa on 

myös jäänyt noitakeskustelujen tiimoilta paljon oppinutta kirjallisuutta ja teologisia pohdintoja.
4

 Tutkielmani tutkimusmenetelminä käytän kontekstualisointia ja vertailua. 

                                                           
3
 Guillou 2004, 24–25. 

4
 Olli 2004, 116. 
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Kontekstualisoinnissa teen lähde- ja tutkimuskirjallisuuden avulla tulkintoja aiheestani tavalla, joka 

ottaa huomioon esimerkiksi ajan maailmankuvan ja tilanteen. Huomioin tulkinnoissani erityisesti 

puhdasoppisuuden ajan ihmisen vahvaa uskonnollista ja taikauskoista luonnetta, jota aikakauden 

tapahtumat muokkasivat. Tällaisia keskeisiä tapahtumia olivat muun muassa 

kolmikymmenvuotinen uskonsota ja luonnontieteiden kehitys. Vertailumenetelmässä sen sijaan 

pidän yllä jatkuvaa yhteyttä lähde- ja tutkimuskirjallisuuden välillä muotoillessani pohdintojani 

1600-luvun ihmisen epäilyistä noitauskomuksiin.   

 Käsitteiden selväksi tekeminen on etenkin tässä aiheessa olennaista. Koska Raamattu oli 

puhdasoppisuuden ajan tulkinnoille ominainen ajatuspohja, myös tutkijan tulisi hallita se jotenkin. 

Tästä syystä se lukeutuukin tutkielmassani toissijaiseksi lähteeksi. Olen käynyt teoksesta läpi niitä 

Vanhan ja Uuden testamentin viitteitä, joilla 1600-luvun oppineet perustelivat noitien 

tuomitsemista. Näitä samoja Raamatun jakeita myös Thomas Ady käytti lähteinään kritisoidessaan 

noitateorioita kannattaneita oppineita. Hänen mielestään kyseiset kohdat tai Raamattu ylipäänsä 

eivät anna mitään tukea edes noitien olemassaololle.
5
 Selkeyden vuoksi olen sisällyttänyt 

tutkielmaani jokusen aiheeseen liittyvän Raamatun lainauksen. Lainaukset ovat suomen kielellä, 

jotta niiden informaatio tulisi paremmin selville. Toki käyttäessäni suomenkielistä Raamattua 

ymmärrän, että teoksesta on ollut lukuisia versioita, joiden käännökset ovat vaihdelleet suurestikin.

 Uskon, että saan lähde- ja tutkimuskirjallisuuteni vuoropuhelulla riittävän kattavan 

vastauksen tutkimuskysymyksiini. Käyttämäni tutkimuskirjallisuus koostuu kymmenen 

noitavainoihin perehtyneen tutkijan seikkaperäisistä ja omanlaisista teoksista. Mukana on niin 

kotimaisia kuin ulkomaisia alan ammattilaisia, joista ehkä kuuluisin on yhdysvaltalainen Brian P. 

Levack. Lukiessani huomasin, että moni muu tutkija oli maininnut ja hyödyntänyt hänen aihetta 

käsittelevää teostaan, The Witch-hunt in Early Modern Europe (1987). Itsekin käytin kyseistä kirjaa 

tähän tutkimukseen, mikä osoittautui hyödylliseksi etenkin tapahtumien taustojen selvityksessä.

 Syy Thomas Adyn teoksen valitsemiselle lähteeksi oli se, että se sijoittuu sopivasti 1600-

luvun puoliväliin. Näin siinä kuvastuu hyvin vuosisadalla tapahtuneet toimet ja reaktiot, joita 

noituus ihmisissä herätti. Vaikka teos on enemmän Englannin tapahtumiin keskittyvä, se heijastaa 

muuallakin Euroopassa vallalla olleita ajatuksia. Lähdekriittiset ja tulkinnalliset ongelmat kirjassa 

liittyvät sen vahvaan uskontopainottuneisuuteen ja raamattua siteeraavaan tyyliin. Koska tällainen 

lähestymistapa ja tyylillisyys ovat nykyihmiselle vieraita, aineiston ymmärtämisessä ollaan 

alttiimpia virheille. Oman haasteensa tarjoaa myös teoksen vanha 1600-luvun englanninkielinen 

kirjoitus, joka vaatii tarkkuutta ja keskittymistä auetakseen. 

                                                           
5
 Ady 1656, 5. 
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1. Thomas Ady – noitateorioiden toisen aallon skeptikko 

 

Puhdasoppisuuden ajan skeptisyydestä noituutta kohtaan ei voida puhua mainitsematta tiettyjä 

henkilöitä. Ensimmäiset arvovaltaisimmat kriittiset äänet nosti ilmoille jo 1500-luvulla erityisesti 

kaksi oppinutta. Nämä olivat hollantilainen Johann Weyer ja englantilainen Reginald Scot. Weyerin 

teoksella De Praestigiis Daemonum (1563) ja Scotin The Discoverie of Witchcraft (1584) oli 

laukaiseva vaikutus myöhemmälle skeptisyydelle. Weyerin ja Scotin monipuoliset argumentit olivat 

järjestelmällistämässä perustetta sille, ettei uskottu noituuteen. Tällaista epäilevää ajattelua oli ollut 

toki olemassa jo aiemminkin, mutta ei yhtä rikkaasti tulkittuna.
6
  

 Tarvetta älyllisen ja järjestelmällisen skeptisyyden esiintulolle olikin muodostunut 1560-

luvun jälkeen. Tähän aikaan alettiin julkaista ja uudelleen julkaista tekstejä, jotka korostivat 

noituusrikoksen yleistä todellisuutta ja sen juurimista Eurooppalaisesta yhteiskunnasta.
7
 Vielä 

keskiajallahan kirkon kanta oli ollut, että noitauskot ovat ainoastaan heikkomielisten ihmisten 

kuvitelmia. Puhdasoppisuuden ajalla kirkon mielipide muuttui, minkä myötä se alkoi perustella 

noituutta mitä erilaisimmilla Raamatun viitteillä.
8
    

 Weyer ja Scot rakensivat skeptisyyden varhaisinta linjausta, kun taas Ady edusti tavallaan 

epäilyn myöhempää toista aaltoa. Jatkumon skeptikoiden ajatuksissa voi huomata, sillä Ady omisti 

teoksensa Reginald Scotille ja jatkoi hänen ajatteluaan. Tätä ennen Scot oli seurannut Weyerin 

mielipiteitä muun muassa Raamatun latinankielisten käännösten virheellisyydestä 

noituustapauksissa.
9
 Tunnusomaista skeptikoiden teoksille oli se, että ne olivat ennen kaikkea 

ohjekirjoja ajan tuomareille, valamiehistölle ja rauhan puolestapuhujille. Perimmäisenä 

tarkoituksena oli valaa järkeä noitavainojen hulluihin ja häpeällisiin aikoihin, jolloin suoritettiin 

syyttömien perusteetonta tappamista noitina.   

 Adyn teos A Candle in the Dark jakaantuu skeptisyydessään kolmeen osaan. Ensimmäisessä 

osassa Ady havainnollistaa, millaisina noidat ovat oikeasti näyttäytyneet pyhissä kirjoituksissa läpi 

Uuden ja Vanhan testamentin. Toisessa osassa hän ottaa kantaa siihen, kuinka karkeasti kirjoitukset 

noidista on väärintulkittu harhauttamaan kansoja. Viimeisessä osassa Ady käy läpi virheellisesti 

kirjoittaneita englantilaisia oppineita, jotka ovat ylläpitäneet harhakuvaa noidista. Käsittelen 

teoksen kolme osaa järjestyksessä kolmessa alaluvussa. Niissä Ady tarjoaa vähintään saman verran 

vastaväitteitä noitavainoille kuin hänen vastustajansa niiden puolesta. 

                                                           
6
 Clark 2002, 126. 

7
 Ibid. 

8
 Nenonen 2006, 69–70. 

9
 Clark 2002, 130, 132. 
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1.1. Noituus käännösvirheissä ja paavissa 

 

Teoksensa ensimmäisessä osassa Ady luettelee 20 epäilevää kysymystä noitateorioihin liittyen, 

joihin hän ei ole löytänyt tukea Raamatusta. Tärkeimmät näistä liittyvät noitiin murhaajina, 

sadonpilaajina, lentävinä ja paholaisen kanssa liiton solmineina pahoina henkilöinä. Ady tuomitsee 

myös käsitykset noitien muodonmuutoksista, mies- ja naispuolisista apudemoneista sekä kehosta 

löytyvät noitamerkit. Lisäksi hän lyttää noitaoikeudenkäyntien mielikuvitusrikkaat ja röyhkeät 

todistajat, jotka eivät osaa kuin valehdella ja keksiä satuja.
10

   

 Yksi yleisimmin toistettuja tarinoita Euroopan noitaoikeudenkäynneissä olivat noitasapatit. 

Niissä oli kyse noitien kokoontumisista sapatteihin, joissa he tekivät liiton paholaisen kanssa ja 

kaikkea muuta mahdollista syntiä. Liiton myötä noitien ajateltiin saavan kyky vahingoittaa muita 

ihmisiä. Sapatteihin noitien uskottiin menevän lentämällä, minkä paholainen oli tehnyt 

mahdolliseksi.
11

 Kaiken tämän Ady kumoaa jyrkästi pelkästään sillä perusteella, että pyhissä 

kirjoituksissa ei ole mainintaa paholaisen yliluonnollisista voimista. Pikemminkin paholainen on 

kuvattu Raamatussa valheiden isäksi, jolla ei ole kykyä luoda ihmeitä.
12

  

 Adyn mielestä noidista kirjoittavien henkilöiden suurimmat ongelmat ovat vailla 

totuuspohjaa olevat tarinat ja kykenemättömyys esittää kunnollisia argumentteja. Koska 

Raamatussa ei ole paholaismaisten noitien olemassaoloa tukevia väitteitä, kaikki kirjoitusten 

vastaiset opit niistä ovat luonteeltaan antikristillisiä.
13

 Tällaisilla argumenteilla Ady haluaa selvästi 

kääntää noitia syyttävät henkilöt itse syyllisiksi vakaviin synteihin Jumalan edessä. 

 Monien räikeiden noitateorioiden synty pohjaa Adyn mukaan vakaviin käännösvirheisiin. 

Esimerkiksi englanninkieliset käännökset pyhistä kirjoituksista eivät ole hänestä ymmärtäneet eroa 

termien noita ja väärä profeetta välillä. Kyseisiä sanoja on käytetty umpimähkäisesti ilman 

todellisen totuuden ja täydellisen merkityksen painottamista. Lisäksi esimerkiksi Raamatun 

käsitteet, kuten taikuri ja ennustaja, on samaistettu noidaksi ilman mitään perustetta. Kaikkiaan 

vertailtaessa useita englanninkielisiä käännöksiä Raamatusta niiden voidaan huomata eroavan 

noitaa tarkoittavilta käsitteiltään runsaasti toisistaan. Kaikista näistä kohtalokkaista 

käännösvirheistä on Adyn mukaan vastuussa entisaikojen piispat ja kirjurit. Heillä ei ollut hänestä 

oikeaa tietoa siitä, mitä noituus tarkoitti raamatullisessa merkityksessä.
14

  

 Adyn mielestä minkäänlainen noita ei puhu tai esiinny Raamatussa. Tämän hän yrittää tuoda 

                                                           
10

 Ady 1656, 6–8. 
11

 Eilola 2004, 137. 
12

 Ady 1656, 30–31. 
13

 Ady 1656, 5, 8. 
14

 Ady 1656, 89–90. 
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julki suorilla ja käännetyillä heprean- ja latinankielisillä Raamatun viitteillä. Ady keskittyy 

antamaan muun muassa esimerkkejä Antiikin aikojen noituuden kaltaisesta toiminnasta, joiden 

perusteella Raamatun viitteitä on muotoiltu. Hänen mukaan näitä asioita ei kuitenkaan saisi tulkita 

sellaisenaan nykyisessä ajassa.
15

 Tähän liittyen Ady nostaa esimerkkeinään kaksi kohtaa Vanhan 

testamentin Viidennestä Mooseksen kirjasta, joilla noitien tuomitsemista on oikeutettu: 

 Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa kulkemaan tulen läpi, ei myöskään 

ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittää, noitaa, loitsujen lukijaa, 

henkienmanaajaa, tietäjää eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta.
16

  

 Näissä jakeissa Ady painottaa niiden kirjoitusaikaa, jolloin oli liikkeellä paljon 

pakanallisuuden vaatimuksia. Kyseisiin vaatimuksiin liittyi paljon epäjumalanpalvontaa, minkä 

ympärille kirjoittajat istuttivat tekstin. Pakanoilla oli nimittäin äärimmäisissä olosuhteissa tapana 

antaa lapsiaan polttouhreiksi jumalilleen. Tällaisella epäjumalallisella toiminnalla Ady ei 

kuitenkaan näe yhteyttä noituuteen ja noitiin.
17

 Argumentista käy mielestäni hyvin ilmi Adyn 

kontekstuaalisuuden taju eli tässä tapauksessa kyky hallita asiayhteyksiä.  

 Yhtenä tunnetuimpana ja ehdottomimpana Raamatun käskynä noitien tuomitsemiseen 

käytettiin puhdasoppisuuden ajalla erästä Toisen Mooseksen kirjan jaetta. Siinä lukee ”noitanaisen 

älä anna elää”.
18

 Tämä on myös yksi kiistellyimpiä ja tuhoisimmin tulkittuja Raamatun pätkiä 

noituusasioissa. Alkuperäinen hepreankielinen käännös noidasta nimittäin tarkoitti lainauksessa 

myrkyttäjää tai jotakuta, joka toimii pimeässä ja mutisee asioita. Kyseessä ei siis ollut noita, joka on 

tehnyt liiton paholaisen kanssa ja palvoo häntä. Tämän asian esittämisessä Johann Weyerin ja 

Reginald Scotin kaltaisten skeptikkojen kritiikit eivät juuri tuottaneet tulosta.
19

  

 Ady on jatkanut Weyerin ja Scotin ajatuksia kyseisestä Raamatun kohdasta, jossa hän 

osoittaa jälleen ymmärrystä kontekstuaalisuuteen. Ady painottaa miettimään tarkasti, kuka taikoja 

tekevä henkilö on nykyisenä ja varhaisempana aikana. Ero on tehtävä siinä, millaisia henkilöitä 

tuomittiin kuolemaan Mooseksen lakien mukaan ja millaisia nykyään. Hänen mielestään on väärin 

uskoa, että taikojat olisivat itse noitia, jotka harhauttavat ihmisiä hakemaan paholaiselta apua. 

Ylipäätään Ady pitää sanoja noiduttu ja noitua typeryksien käyttäminä. Hänen mukaan ainoastaan 

taikoja tekevät henkilöt ovat havainnollistettu Raamatun alkuperäiskäännöksissä, eivät noidat.
20

 Raamatun käännösvirheiden ja Antiikin ajan taikuusesimerkkien kautta Ady on vahvasti sitä 

                                                           
15

 Ady 1656, 9–10, 42. 
16

 5. Moos. 18:10–11. 
17

 Ady 1656, 13–15. 
18

 2. Moos. 22:17. 
19

 Levack 2006, 120. 
20

 Ady 1656, 40. 
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mieltä, että noitateorioiden juuret ovat paavillisessa Roomassa. Vehkeilevä roomalaiskatolinen 

papisto on valheellisilla käsityksillään harhaanjohtanut ihmisiä uskomaan, että vanhoja naisia voisi 

syyttää noituudesta. Tämän myötä samoja raukkoja, harhaanjohdettuja naishenkilöitä on alettu 

pitämään epäoikeudenmukaisesti noitina, jumalattomina ja epäpyhien sanojen ihannoitsijoina. 

Tällaista paavin alullepanemaa toimintaa Ady pitää pahimman luokan noituutena ja viekoitteluna.
21

 

 Ady viittaa tekstissään Reginald Scotinkin esiin nostamaan asiaan paavillisesta 

viehätysvoimasta eli charmista. Siinä on hänestä kyse heidän aikaisten paavinuskoisten 

roomalaiskatolisten yleisestä käytännöstä ympäröidä itsensä viehätysvoimalla. Tällä 

viehätysvoimalla paavillinen papisto lietsoo ihmisiä uskomaan, että paholainen voi kulkea missä 

tahansa, tappaa, vainota ja viedä ihmisiä pois. He myös esimerkiksi kastavat kirkonkellojaan jonkin 

pyhimyksen tai enkelin mukaan, minkä avulla he uskovat puhdistavansa ilman kaikesta 

paholaismaisesta. Sama papisto myös uskottelee, että ilman heidän vaikutusvaltaista läsnäoloaan 

hautajaisissa paholainen saattaa viedä vainajien kuolleet sielut mukanaan. Adyn mielestä kaikki 

tämä vain harhaanjohtaa ihmisiä, etenkin tavallisen yksinkertaisia maalaisia.
22

  

 Läpi Adyn teoksen käy hyvin ilmi hänen inhonsa paavia ja katolisuutta kohtaan. Tämän voi 

ymmärtää, sillä hän oli uskonnolliselta vakaumukseltaan Weyerin ja Scotin tavoin protestantti. 

1500-luvulla oli käynnistynyt uskonpuhdistus, kun taas Adyn aikana käytiin kolmikymmenvuotinen 

sota. Siinä oli kyse sodasta katolisten ja protestanttien välillä, mikä jakoi kristinuskon lopulta 

kahtia. On kuitenkin mielenkiintoista, että nimenomaan protestanttiset valtiot olivat ensimmäisinä 

aloittamassa noitajahteja 1560-luvulla.
23

Ady myöntääkin, että myös protestanttisen kirkon papit 

ovat osoittautuneet liian helposti harhautettaviksi noituusasioissa.
24

 Silti hänen oivaltavaa 

argumentointiaan sumentaa ajoittainen vihavärittyneisyys ja puolueellisuus. Tällainen asenteellisuus 

täytynee kuitenkin ymmärtää ajalle tyypillisenä. 

 

1.2. Todellisuus Jumalalta, harhat paholaiselta 

 

Teoksensa toisessa osassa Ady käy tarkemmin läpi valheellisia kirjoituksia noidista, joilla on 

harhautettu ihmisiä. Kannanotoissaan niihin hän osoittaa muun muassa lääkärin ammattinsa 

näkökulmaa. Ady tuo esiin esimerkiksi sen, kuinka rutoista ja muista sairauksista on syytetty noitia 
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22

 Ady 1656, 56–58. 
23

 Behringer 2004, 170. 
24
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jo pitkään. Paholaiselle on ollut helpompi vierittää syy kuin tunnustaa Jumalan kädenjälki kaikissa 

asioissa. Hyvin pettynyt Ady on ollut siihen, että jotkut lääkärit ovat yhtyneet harhautetun kansan 

mielipiteeseen noitien syyllisyydestä. Näin on käynyt silloin, kun he eivät ole löytäneet potilaansa 

sairauden syytä tai luonnetta. Näin lääkäreiden on ollut helppo sanoa, että asianosaiset on noiduttu 

ja piinattu noidan hautaamisensa jälkeen lähettämällä rutolla.
25

  

 Myös noitien kehollinen tunnistettavuus on asia, josta Adyllä on kritisoitavaa. Ihmisiä on 

tuomittu perusteetta noidiksi esimerkiksi kehosta löytyneiden noitamerkkien, kuten ylimääräisten 

nännien tai muiden ihokohoumien vuoksi. Tällaisia henkilöitä noitahysteerikot ovat kutsuneet 

paholaisen imettäjiksi, koska he ovat nännien avulla kyenneet elättämään piruja verellään. Adyn 

mukaan ihokohoumissa on kuitenkin ollut kyse mahdollisista syövistä, kasvaimista tai muista 

kyhmyistä. Tämän vuoksi noitametsästäjien tämänkaltaisiin järjettömiin todistetarinoihin syyttömiä 

ja vähäosaisia ihmisiä vastaan ei tulisi uskoa.
26

    

 Noitien oletettuihin, kehollisiin tunnusmerkkeihin Ady löytää Raamatusta vastaväitteen, 

joka ilmenee Uuden testamentin Johanneksen Evankeliumissa. Se menee näin: ”Kaikki syntyi 

Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä”.
27

 Tällä jakeella Ady 

korostaa sitä, että ainoastaan Jumala on luonut maailmaan kaiken todellisen. Noitamerkit eivät voi 

olla paholaisen fyysistä aikaansaannosta, koska Raamatun mukaan Jumalalla on valta paholaisen 

yli. Mikään ei tapahdu ilman hänen tahtoaan. Tämä valtasuhde käy Adyn mielestä ilmi esimerkiksi 

Vanhan testamentin Jobin kirjassa:
28

     

 Herra sanoi Saatanalle: ”Hyvä on! Tee hänelle mitä haluat, mutta henkeä et saa häneltä 

viedä! Niin Saatana lähti pois Herran edestä. Hän meni ja runteli Jobia märkivillä paiseilla. Niitä 

nousi kaikkialle, päästä jalkoihin.
29

     

 Samoilla argumenteilla Ady tyrmää valheellisten syyttäjien väitteet siitä, että noita voisi 

vaikuttaa säähän, kuten tuulten syntyyn. Hänestä jo merta käyneet pakanat tiesivät, että tuulet ja 

rajuilmat eivät tule noidilta vaan Jumalan käsistä. Tämän vuoksi esimerkiksi matkaajien 

kertomukset noitien vaikuttamisesta säähän eivät ole lainmukaisia väitteitä, eikä niihin löydy tukea 

Raamatusta. Raamatussa Jumala pikemminkin itse opettaa lähettävänsä hedelmättömyyden, 

nälänhädän, kulkutaudin ja kaikki vastoinkäymiset rangaistuksina synneistä. Noituutta tai noitana 

olemista ei ole kuitenkaan mainittu tässäkään yhteydessä. Jumalan vaikuttamisesta kaikkiin asioihin 
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Ady tarjoaa muutaman jakeen Vanhan testamentin Kolmannesta Mooseksen kirjasta:
30

 

 Jos te halveksitte minun käskyjäni ja ylenkatsotte minun lakejani, ettekä noudata kaikkia 

minun säädöksiäni, vaan rikotte liiton, niin minä rankaisen teitä. Minä lähetän teille varoitukseksi 

hivuttavan taudin ja kuumeen, jotka riuduttavat silmänne ja kuluttavat elinvoimanne. Te kylvätte 

turhaan, sillä teidän vihollisenne syövät sadon. Minä käännyn teitä vastaan, niin että vihollisenne 

lyövät teidät taistelussa. Teidän vihamiehenne hallitsevat teitä, ja lopulta te pakenette silloinkin, 

kun kukaan ei aja teitä takaa.
31

     

 Adyn edellä esitetyissä vastaväitteissä painottuu erityisesti ajan protestanttisille 

kirkonmiehille ominainen teologinen traditio. Sen mukaan Jumala itse aiheutti epäonnen 

demonisella avustuksella toimivan noidan sijaan.
32

 Tähän liittyen Ady on ottanut erityistarkasteluun 

myös käsittämättömät kokeet, joilla noitien syyllisyyttä on yritetty todistaa. Yksi näistä on noitien 

hukuttamiskoe, jossa noidan syyllisyys todetaan heittämällä hänet veteen ja huomaamalla, ettei hän 

huku. Syyttömät sen sijaan hukkuvat. Adyn mukaan tämä virheellinen koe on kehitelty Matteuksen 

evankeliumin tunnetun jakeen avulla, jossa Jeesus kävelee veden päällä. Näin on alettu uskomaan 

harhaluuloa noitien samankaltaisesta ihmekyvystä.
33

    

 Ady korostaa, ettei Raamatussa mainita, että noita olisi ollut maailmalle salainen henkilö. 

Hän vetoaa siihen, että jo faraoidenkin aikana magian harjoittajat tiedettiin yleisesti.  Tämän vuoksi 

tällaista taikojaa ei tulisi etsiä typerillä oletuksilla ja taikauskoilla noitamerkeistä ja -testeistä.  Silti 

monet noitateorioiden fanaattiset kannattajat ovat esittäneet vastalauseen, että noidat ovat 

tunnustaneet pahat tekonsa, kuten murhat, oikeudenkäynneissä.
34

 Tätä kautta noitien metsästäjät 

saivatkin varmasti paljon itsevarmuutta oletuksiensa ja kokeidensa hyödyllisyydestä. 

 Aiheeseen noitien tunnustuksista Ady esittää jyrkän vastauksen. Hänen, kuten monen 

muunkin skeptikon mielestä tunnustukset on saatu syytetyiltä ainoastaan jatkuvan fyysisen ja 

henkisen kidutuksen jälkeen. Kidutus on voinut olla luonteeltaan esimerkiksi uhkailua ja 

valvottamista tai käsistä roikuttamista ja peukaloruuvien käyttöä. Tällainen toiminta laittaa miehet 

ja naiset huutamaan tunnustuksinaan valheita ja mahdottomuuksia. Joillakin syytetyillä tosin on 

jonkinlainen melankolinen mielenhäiriö, koska he tunnustavat olemattomat rikokset vapaaehtoisesti 

syyttämällä itseään noidiksi. Kyseiset henkilöt ovat Adyn mukaan yleensä keholtaan ja mieleltään 

pian kuolemaisillaan olevia vanhuudenheikkoja. Hänestä tällaiset tunnustukset ovat vain paholaisen 
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muodostamaa harhaa, että he oikeasti tekisivät pahoja, yliluonnollisia asioita paholaisen avulla.
35

 Edellä mainitussa muotoilussa Ady lainasi lähes täysin maanmiehensä Reginald Scotin 

skeptisiä ajatuksia. Myös Scot oli sitä mieltä, että noituus oli optista harhaa tai muuta 

harhakuvaelmaa. Sen otti hänen mukaansa tosissaan ainoastaan lapset, typerykset, melankoliset 

henkilöt ja roomalaiskatoliset.
36

 Näillä argumenteilla skeptikot halusivat selvästi saada ainakin 

heikot, sairaat ja vailla täyttä ymmärrystä olevat ihmiset turvaan noituussyytöksiltä. Tämä osoitti 

ennen kaikkea oppineisuuden humanistista puolta.    

 Teoksensa toisen osan lopussa Ady tiivistää valheellisten noitakirjoittajien ydinongelman. 

Tämä on se, ettei heillä ole antaa yhtäkään konkreettista todistetta teorioidensa tueksi. Kaikki 

materiaalittomat todisteet ovat typeriä ja järjettömiä väitteitä ja todistuksia noituudesta, joissa ei ole 

Jumalan sanaa takana. Esimerkiksi varas on Adyn mielestä lainmukaista edesauttaa kuolemaan 

ilman pyhien kirjoitusten todistusta, koska kyseessä on havaittava teko. Noituudesta tappamisessa 

mennään hänestä kuitenkin Raamatun valtuutuksen toiselle puolelle. Näiden lauseiden tueksi Ady 

esittää jakeen Vanhan Testamentin Viidennestä Mooseksen kirjasta:
37

  

 Näettehän nyt: minä olen ainoa, ei ole muuta Jumalaa minun rinnallani. Minä lähetän 

kuoleman, minä annan elämän. Minä lyön ja minä parannan. Minun vallassani on kaikki.
38

 

 Adyn kriittisissä vastaväitteissä noitateorioita kohtaan korostuu hyvin oppineen lääkärin ja 

humanistin näkökulmat. Hän on vahvassa uskossa, että kaikki oikeasti olemassa oleva on Jumalan 

luomaa fyysistä havaittavuutta. Tähän paholainen ei voi vaikuttaa yksin eikä minkään noidan 

kautta. Tällaisessa ajattelussa on hyvin läsnä ylimääräisistä taikauskoista irtautunut tieteellisyys, 

joka alkoi lisääntyä 1600-luvun tieteellisen vallankumouksen myötä. Ady osoittaa myös 

ymmärtävänsä ihmisen mielen ja kehon toimintaa vastustamalla esimerkiksi heikkojen ja sairaiden 

syyttämistä ja kidutusta. Niinpä hän pystyi myös tuntemaan empatiaa tällaisia ihmisiä kohtaan. 

 

1.3 Noitasaarnaajien värittynyt fiktio ja yksinkertaisuus 

 

Teoksensa kolmannessa ja viimeisessä osassa Ady hyökkää suoraan noidista virheellisesti 

kirjoittaneita henkilöitä kohtaan. Hänestä on kauhistuttavaa, että muuten viisaat ja oppineet miehet 

ovat tahrineet kirjoituksensa perättömillä ja paholaismaisilla opinkappaleilla noidista. Ady ei voi 
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ymmärtää noituuskäsityksistä väittelevien oppineiden yksinkertaisuutta, jääräpäisyyttä ja 

lapsellisuutta. Kun yksi väittelijä kertoo viisaasti ja selvästi, kuinka asia on, noitasaarnaajat 

väittävät yksinkertaisesti ja kivenkovaa toista. Adyn mielestä tällaisella argumentointityylillä 

lapsikin voisi ylläpitää vääriä väitteitä esimerkiksi jotakin oppinutta tohtoria kohtaan.
39

 

 Adyn mukaan kaikesta voi huomata, että noitakirjoittajat ovat kadottaneet itsensä 

vakuuttamisiin. He eivät pysty todistamaan sitä, mikä on helposti todistettavissa eli sen, ettei noitia 

ole olemassa. Noitasaarnaajat kirjoittavat vain kuvitelmiensa ja fantasioidensa pohjalta, eivät pyhien 

kirjoitusten. Näitä kirjoituksia on sittemmin rikastettu ja muunneltu sen mukaan, millaisia 

pakotettuja tunnustuksia noitina tuomitut ihmiset ovat antaneet. Adystä on esimerkiksi 

käsittämätöntä väittää, että laillinen astrologiatietoisuus olisi hankittu loitsuilla. Tämä kertoo hänen 

mukaan vain kirjoittajan vähäisen lukeneisuuden kyseisestä tieteestä.
40

  

 Suuri ihmetyksen aihe Adylla on myös se, ettei noidille ole kirjoitettu kykyä satuttaa korkea-

arvoisia ihmisiä. Noidat eivät voi paholaisen avulla tehdä pahaa esimerkiksi tuomareille tai 

kuninkaille. Tätä noitasaarnaajat ovat selittäneet sillä, että hengillä oli tapana ilmestyä 

tavallisemmin paavin aikoina kuin nykyään. Heidän mielestään nykyinen evankeliumi on 

onnistunut karkottamaan kyseiset pahat henget, jotka eivät enää pysty palaamaan.
41

 Tässä Ady tuo 

hyvin esiin puhdasoppisuuden ajalla vallinneen tekopyhyyden, joka päti myös noitavainoissa. Sen 

aikaisille Euroopan yhteiskunnille kun oli tyypillistä, ettei oikeus usein ulottunut rikkaisiin ja 

vaikutusvaltaisiin ihmisiin.
42

     

 Kaikille noitasaarnaajille Ady antaa vakavan varoituksen. Varoitus liittyy erääseen 

Viidennen Mooseksen kirjan jakeeseen, jossa Jumala on sanellut lakiaan:  

 Noudattakaa tarkoin kaikkia niitä käskyjä, jotka minä annan teille. Älkää lisätkö niihin 

mitään älkääkä poistako niistä mitään.
43

     

 Ady painottaakin, ettei kenenkään tulisi olla niin röyhkeä ja päinvastainen näille käskyille 

kuin jotkut noitakirjoittajat ovat olleet. Kyseiset henkilöt ovat häikäilemättä kääntäneet pyhät tekstit 

tarkoitusperiinsä sopiviksi. Hänestä halpamaisinta on ollut tehdä laki, että köyhää kansaa saisi 

tappaa typerillä Raamatun vastaisilla verukkeilla ja oletuksilla. Tällaiset huijarit eivät ole noidiksi 

syytettyjä vähävaraisia miehiä ja naisia vaan oppineita. Väärillä kirjoituksillaan he ovat keränneet 

ihmisiä uskomaan, että he olisivat profeettoja. Kaikki tällaiset noitia väärillä syytöksillä 
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epäoikeudenmukaisesti tappaneet tulevat Adyn mukaan saamaan tuomionsa. Tähän Ady tarjoaa 

pätkän Uuden testamentin ilmestyskirjasta
44

: ”Sinun käsiäsi tahrasi profeettojen ja pyhien veri, 

maailman kaikkien murhattujen veri”.
45

     

 Kirjansa lopussa Ady haastaa noitasaarnaajat näyttämään Vanhasta tai Uudesta testamentista 

pienemmänkin päätelmän, joka viittaisi heidän toimittamiin noitaoppeihin. Lisäksi Ady haluaa 

kenen tahansa täydellä ymmärryksellä varustetun ihmisen vertaavan kyseisiä opinkappaleita 

kirjansa ja pyhien kirjoitusten kanssa. Tällä tavoin ihmiset voisivat nähdä, kumpi niistä on 

sopusointuisempi ja kumpi riitasointuisempi Raamatun oppeihin.
46

 Tässä loppukaneetissa kiteytyy 

hyvin Adyn teoksen päätavoite, joka oli riisua vastustajansa aseista heidän omilla argumenteillaan.

 Adyn teoksen perimmäinen tarkoitus oli olla ohjekirja rauhantuomareille ja 

oikeusviranomaisille. Siihen nähden on erikoista, kuinka jyrkästi Ady uskalsi protestoida ja moittia 

pääkohderyhmäänsä. Hän on esimerkiksi tyrmistynyt siitä, miten tuomarit on noiduttu syytettyjä 

vastaan. Oikeusviranomaisia on opetettu olla antamatta noidan elää, mutta heille ei ole painotettu, 

kuka tai mikä noita on. Näin ollen he ovatkin Adystä itse niitä, joita syyttävät ja joiden ei tulisi 

antaa elää.
47

 Ady siis tavallaan korostaa tuomareita ja lainvartijoita uhreina, joille on opetettu 

noidista väärin. Toisaalta hän taas kiroaa heidän yksinkertaisuutensa ja kyvyttömyyden ajatella itse, 

mitä hän pitää anteeksiantamattomana.     

 1600-luvulla Adyn teoksessa esitetty suora arvostelu ei ollut aina viisasta. Vähintäänkin 

kirjoittajalla tuli olla suojelijoita tai poliittista voimaa ja asemaa takanaan. Eritoten noituuden 

vastaisiin kampanjoihin hurahtaneet kirkonmiehet tarjosivat pelottavan uhan arvostelijoille ja 

skeptikoille.
48

 Ady itsekin epäilee teoksensa johdannossa pessimistiseen sävyyn, että hänen 

kirjaansa yritetään sensuroida. Lisäksi hän ei usko, että teos onnistuisi valamaan järkeä kuin 

pieneen osaan ihmisiä. Ady oli myös melko varma, että häntä tultaisiin syyttämään pyhien tekstien 

kieltämisestä.
49

     

 Luultavasti Adyllä kuitenkin oli monipuolisesti oppineena fyysikkona jonkinlaista 

vaikutusvaltaa protestanttisessa Englannissa. Häntä saattoi myös auttaa aiempien skeptikoiden, 

kuten Reginald Scotin tekemä työ, jota Ady käytti pohjanaan. Arvostelua ei tarvinnut rakentaa 

kokonaan itse, koska samankaltaista ajattelua oli kantautunut jo aiemmin. Lisääntyvän moni 

oppinut olikin saattanut huomata samanmielisyyden puutteen noituuden tuomitsemiskäytännöissä. 
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2. Euroopan laajuista skeptisyyttä ja sankaritekoja 

 

Tässä luvussa tarkastelen, kuinka Thomas Adyn esittämät epäilevät ajatukset noitateorioita kohtaan 

kytivät yleisesti puhdasoppisuuden ajan Euroopassa. Tämän lisäksi tutkin skeptisyyden ja kritiikin 

konkreettisia vaikutuksia noitaepäiltyjen aseman parantamiseen. Jälkipolville on nimittäin säästynyt 

lähteitä skeptikoista, joiden rohkeat toimet pelastivat tuhansien ihmisten hengen noitavainoilta. 

 Tutkijat ovat arvioineet, että likimain 50 000 ihmistä tapettiin noituudesta Euroopassa 1400–

1700-lukujen välillä. Epäiltyjen huimaan määrään nähden luku on kuitenkin pieni. Tämä johtuu 

siitä, että noituususkoja kohtaan oli koko ajan huomattavaa skeptisismiä. Lisäksi esimerkiksi 

fanaattisten noitametsästäjien ja katolisten inkvisiittorien vääriä varmuuksia kohtaan tunnettiin 

vastenmielisyyttä, koska ne maksoivat toisinajattelijoiden henkiä. Tämänkaltainen oppinut 

skeptisismi oli ollut juurtuneena jo Antiikin filosofiaan. Skeptikot usein lainasivatkin monien 

klassisen ajan kirjoittajien, kuten Pyrrhonin ja Horatiuksen ajatuksia kritiikeissään.
50

 

 On merkillepantavaa, että Weyer, Scott ja Ady olivat kaikki protestanttisia skeptikoita.  

Weyer ja Scot olivat käyttäneet Adyn tavoin Raamattua aseenaan noitauskomuksia vastaan. Hekin 

halusivat osoittaa, etteivät Vanhassa testamentissa tuomitut noidat olleet samantyyppisiä 

pahantekijöitä kuin heidän päivinään tuomitut.
51

 Protestantit eivät tunnetuista skeptikoistaan 

huolimatta olleet kuitenkaan ainoa noitaepäiltyjä puolustava ryhmä. Esimerkiksi Adyn halveksuma 

katolinen kirkko inkvisitioineen näytteli asiassa lopulta hyvinkin keskeistä roolia. 

 Ylipäänsä oli niin, että noituuden epäilijöitä ilmeni kaikkien uskontosuuntien joukossa 

puhdasoppisuuden ajan Euroopassa.
52

 Noituuskonsepti ei koskaan saanut yleismaailmallista 

hyväksyntää, vaan sen elementtejä haastettiin koko noitajahtijakson ajan. Epäily noituutta kohtaan 

olikin yhtä vanhaa kuin noituus itse.
53

 Tämä osoittaa sen, että myös tiukkamielisellä 

puhdasoppisuuden ajalla löytyi runsaasti kriittisesti ajattelevia ihmisiä. Uskonnollisen pelottelun, 

painostuksen ja tarkkailun vuoksi monet eivät vain uskaltaneet tuoda vastustustaan julki henkensä 

menettämisen pelossa. 

 

2.1. Suuret vainot nostivat voimakasta kritiikkiä 

 

Tutkijat ovat nähneet 1500-luvun uskonpuhdistukselle noitajahteja kiihdyttäneen vaikutuksen, joka 
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liittyi Raamatun muotoutumiseen uskonnollisen totuuden ainoaksi lähteeksi. Tapahtuma nimittäin 

johti pyhien kirjoitusten kääntämiseen jokaiselle merkittävälle eurooppalaiselle kielelle. Samaan 

aikaan oli muodostunut reformistien vaatimus pyhien kirjoitusten kirjaimellisesta tulkinnasta. 

Näiden asioiden yhteisvaikutuksena reformaation levitessä yhä useampi eurooppalainen pystyi 

lukemaan Raamattua ja omaksumaan noituuteen kirjaimellisesti viittaavat otteet. 
54

 Tämänkaltainen 

fundamentalisimin kasvu olikin ehkä keskiössä taikauskon lisääntymiseen 1600-luvulla.

 Kaikkiaan syynä noitateorioiden syntyyn oli kristinuskon huomattava muuttuminen 1600-

luvun alussa. Uusissa opeissa painottui paholaisen asema, kun teologit ja kristinuskon selittäjät 

rupesivat opettaa paholaisesta erilailla. Tässä tavassa korostui demonologia eli oppi pahoista 

hengistä, joka kohosi keskiöön kirkon virallisissa opeissa.
55

 Maailman tunnetuimpana 

noituustutkielmana tunnettu Malleus Malleficarum eli Noitavasara vuodelta 1487 sopi 

jouduttamaan uusien noituuskäsitysten esiinmarssia. Se määritteli noituusrikoksen erittäin 

rangaistavana ja lisäsi rikokseen kokonaan uusia kohtia. Näitä olivat liitto paholaisen kanssa, 

muodonmuutokset, noitasapatti ja öiset lennot. 1600-luvulla tällainen taikausko omaksuttiin kirkon 

korkeaksi uskonopiksi, jolloin myös aiempi myöntyvä suhtautuminen parantavaan magiaan katosi.
56

 Thomas Ady kritisoi muiden skeptikkojen tapaan Noitavasaraa. Hän nimitti sitä teoksessaan 

kauheiden valheiden ja mahdottomuuksien lähteeksi.
57

 Noitavasara oli sävyltään hyvin 

naisvihamielinen, jossa nimenomaan naispuolisia henkilöitä kuvattiin noitina. Tämän vuoksi 

skeptikot keskittyivätkin painottamaan naisten suojelua ja kuvaamista viattomina uhreina. Samalla 

he halusivat taktisesti korostaa noidiksi epäiltyjen naisten neitsyyttä Neitsyt Marian mukaan. Johann 

Weyerin ja Reginald Scotin lisäksi tällaista tyyliä käyttivät hyväkseen erityisesti jesuiitat Adam 

Tanner ja Friedrich Spee. He olivat johtavia katolisia noitajahtien vastustajia Saksan alueella 1600-

luvun ensimmäisellä puoliskolla yrityksissään saada naiset pois oikeudenkäynneistä. Kuva 

vaarallisesta noidasta alkoikin muuttua asteittain tämänkaltaisten ajatusten myötä.
58

 

 Maantieteellisellä sijainnilla oli merkitystä siinä, kumpi sukupuoli nähtiin enemmän 

noitamaisena. Esimerkiksi Pohjois-Euroopassa, kuten Suomessa ja Islannissa ajateltiin, että miehillä 

oli naisia enemmän tekemistä noituuden kanssa. Tämä johtui siitä, että kyseisillä alueilla oli 

shamanistisia traditioita, joissa shamaani eli henkimaailman tietäjä oli sukupuoleltaan mies.
59

 Koska 

noitavasara oli julkaistu Saksassa, sen naisvihamieliset ajatukset noitanaisesta olivat varmastikin 
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parhaiten juurtuneet Keski-Eurooppaan.    

 Noidiksi tuomittujen viattomuuden ja syyttömyyden korostaminen oli keskiössä jokaisella 

puhdasoppisuuden ajan epäilijällä. Noitajahtien oikeudellisten prosessien keskeytyksestä olivat 

yleensä vastuussa oikeudenkäyntejä johtavat viranomaiset, keskitetyn hallinnon virkamiehet tai 

yleinen kantaväestö. Useimmiten jahdit loppuivat, kun joku tai jokainen kyseisistä ryhmistä tuli 

johtopäätökseen, että viattomia ihmisiä syytettiin ja teloitettiin noitina. Taustalla vaikutti myös 

ymmärrys siitä, että noitajahtien sosiaaliset vaikutukset olivat enemmän vahingollisia kuin 

hyödyllisiä. Ylipäätään tällaisissa vainoissa vaikutti luottamuksen puute noitajahtiin prosessina.
60

 

 Noidan stereotyyppikuvauksen mureneminen oli noitavainojen loppumisen taustalla monilla 

alueilla. Aluksihan noidiksi syytettiin kansanrahvaaseen kuuluvia naisia ja miehiä. Silti jahtien 

kehittyessä yhä useampi varakkaista ja vaikutusvaltaisista yksilöistä, lapsista ja miehistä joutui 

syytettyjen listalle. Esimerkiksi Saksan Würzburgin massavainojen aikana 1626–1631 syytösten 

ketju johti lukuisien lapsien, lakiopiskelijoiden, pappien ja jopa piispan nimeämiseen noidaksi. 

Tällainen stereotyyppinoitakuvan rikkoutuminen oli omiaan herättämään epäilyksiä viattomien 

henkilöiden syyttämisestä.
61

    

 Päättäjien ja tuomareiden menettelyjä noitaoikeudenkäynneissä ei usein uskallettu vastustaa, 

koska siten oli itse vaarassa. Vaarallisinta noitavainoaikaa Euroopassa oli 1600-luvun alku, mikä 

konkretisoitui erityisesti saksalaisilla alueilla. Tämän voi ymmärtää, koska nimenomaan Saksasta 

oli lähtöisin sekä Noitavasara että uskonpuhdistuksen ajatukset Raamatun kirjaimellisesta 

tulkinnasta. Esimerkiksi Ellwangenin noitavainoissa 1610-luvulla eräs tuomari teloitettiin noitana 

vuonna 1611, koska hän epäili noitaoikeidenkäyntien perusteita. Tästä huolimatta epäilyt 

Ellwangenin vainoja kohtaan jatkuivat. Esimerkiksi naapurikunta Öttingenin maistraatin vuonna 

1618 Ellwangeniin lähettämässä kirjoituksessa syytettiin heidän oikeuttaan virheistä ja vääryyksistä 

noitien tuomitsemisessa.
62

      

 Tilastollisesti Euroopan laajimmat noitavainot olivat Saksassa, koska jopa kolme neljästä 

kuolemaantuomitusta puhui saksaa pahimpina noitavainovuosina 1560–1660.
63

 Tämä ei kuitenkaan 

estänyt epäilyjen syntymistä. Luultavasti järjettömät massavainot päinvastoin pakottivat 

kohottamaan esiin vaikutusvaltaisia kriittisiä ääniä. Tästä käyvät hyvinä esimerkkeinä ylempänä 

mainitsemani noitavainojen vastustajat Johann Weyer, Adam Tanner ja Friedrich Spee.  
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2.2. Oppineiden johdonmukainen kritiikki, kansan tilannekohtainen epäily 

 

Yleensä puhdasoppisuuden ajalla oli eroteltuna kahdenlaista skeptisismiä: skeptisismiä ja 

oikeudellista skeptisismiä. Skeptisismin harjoittajat olivat usein niitä, jotka osoittivat asennetta 

kieltää tai epäillä noitien olemassaoloa tai rikoksen mahdollisuutta. Esimerkiksi Ady ja muut uuteen 

tieteelliseen valistusajatteluun kykenevät henkilöt kuuluivat tähän joukkoon. Oikeudelliset skeptikot 

taas olivat lähinnä tuomareita, inkvisiittoreita tai muita oikeusviranomaisia. Heillä oli 

intellektuaalisessa asemassaan todellinen epäily syytettyjen henkilöiden syyllisyyttä kohtaan. Tämä 

epäily johtikin heillä monesti yleiseen huoleen ja epävarmuuteen siitä, pystyttäisiinkö noitarikosta 

koskaan todistamaan laissa. Jotkut oikeudelliset skeptikot saattoivatkin omaksua kirjaimellisemman 

filosofisen epäilyksen noituuden olemassaoloon. Enimmäkseen oikeudellinen skeptisismi eli 

kuitenkin sovussa uskossa noituusrikoksen mahdollisuuteen ja todellisuuteen.
64

  

 Oikeudelliset skeptikot olivatkin niitä, joille Adyn kaltaiset skeptikot kirjoittivat kriittiset ja 

ohjeistavat teoksensa. Juridiikkaan kiinnittyneet skeptikot olivat tästä huolimatta estämässä 

sinnikkäämmän skeptisen tradition vakiintumisen 1600-luvulla. Esimerkiksi useimmat teologit, 

juristit ja paikalliset tuomarit allekirjoittivat kaavamaisesti uskon noituuden vaaroista rikoksena. 

Noituuden todellisuuden epäilijöiden argumentteihin pystyttiin siis vastaamaan niin kauan, kun 

oppinut eliitti uskoi paholaisen maailmaan vaikuttavaan voimaan.
65

   

 Poikkeuksellisen epäileviä ääniä löytyi toki myös oikeusviranomaisten keskuudesta. 

Esimerkiksi Ruotsin Hälsinglandin hovioikeudessa oli 1600-luvulla epäluuloisia noitatuomareita, 

jotka olivat paikallisten pappien ja lautamiehien jyrkkiä asenteita vastaan. Tällaisia henkilöitä olivat 

esimerkiksi laki- ja virkamies Gustav Rosenhane, oikeusopin professori Carl Lundius ja asessori 

Anders Stiernhöök. He pystyivät asettamaan noitatodistajien valheellisia lausuntoja kyseenalaisiksi 

käyttämällä esimerkiksi ristikuulusteluja, vastakysymyksiä ja kuulusteltujen kertomusten vertailua. 

Tämä toimikin usein esimerkiksi lapsitodistajien kuvitteellisten noitasapattikertomusten kohdalla.
66

 Myös teologeihin ja pappeihin kuului noitien tuomitsemista vastustavia henkilöitä. Yksi 

tällainen oli saksalainen luterilainen teologi Johann Matthäus Meyfart, joka julkaisi vuonna 1635 

emotionaalisen kirjan protestanttisten hallitsijoiden käyttöön. Siinä hän lupasi kohdella hallitsijoita 

helvetin tulella, jos he eivät heti lopettaisi noitien polttamista. Toisin kuin monet muut aiheen 

kirjoittajat, Meyfart painotti vankilassa viruvien, noidiksi oletettujen ihmisten kärsimyksiä.
67
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 Pienempien maalaispitäjien kirkonmiehet eivät usein kuuluneet noituuskäsitysten 

äänekkäimpiin epäilijöihin, vaan pikemminkin puolustajiin. Eräs skeptinen maalaispappi oli 

kuitenkin Thomas Adyn aikana Englannissa vaikuttanut John Gaule. 1600-luvun alun hulluimman 

noitajahdin ajan Englannissa hän kirjoitti kriittisen kirjan, jossa epäili esimerkiksi noitametsästäjien 

tekniikoita. Gaulen mukaan noitien metsästäjät sekä rohkaisivat että olivat riippuvaisia noitien 

taikauskoisesta vihamielisyydestä kansan keskuudessa. Ylipäänsä hän oli hyvin suoraan vastaan 

kaikkea noituuteen ja muuhun taikauskoon liittyviä perinteitä, havaitsemisia, vakuutuksia ja 

tunteita. Hän piti kaikkea tällaista luonteeltaan kansanomaisena. Merkittävää Gaulen kritiikissä oli 

se, että sen esitti kunnostautumattomampi kirkon mies, eikä kukaan edistyksellisistä oppineista.
68

 Myös Thomas Ady kehui maanmiehensä skeptisiä kirjoituksia noituudesta. Adyn mielestä 

Gaule osoitti kirjoituksissaan hienosti uskonnollista vihaa vähävaraisten ja viattomien ihmisten 

vainoja kohtaan. Ennen kaikkea Ady jakoi Gaulen ajatuksen siitä, että kyseiset noitavainot ja -

teloitukset olivat barbaarimaisia julmuuksia. Adyn mielestä Gaulen aikeet olivat jumalaiset, mutta 

ne eivät voineet olla horjumatta niiden kirjoittamisen aikaisina kiivaina vainoaikoina.
69

 

 Puhdasoppisuuden ajan skeptiset ajatukset olivat valtaosaisesti nimenomaan oppineiden 

käsialaa. Miten tavallinen kansa sitten näki noituuden? Vaikka rahvaalla ei ollutkaan mahdollisuutta 

muodostaa johdonmukaista kritiikkiä, heidänkin keskuudessaan riitti epäilijöitä.
70

 Tämä epäily 

liittyi monesti heidän erilaiseen tapaansa nähdä kristillisyys ja sen sallimat tavat. Kansa saattoi 

mielestään toimia täysin kristillisesti esimerkiksi parantavissa loitsimisperinteissään, vaikka 

oppineet ja esivalta olisivat tuominneet tällaisen jyrkästi.
71

   

 Uusien noitateorioiden, kuten noitasapatin ja paholaisliiton istuttaminen kansaan oli aluksi 

hyvin hidasta. Se ei myöskään suinkaan onnistunut kunnolla kaikkialla. Esimerkiksi Baltian 

alueilla, kuten Virossa, noitajahti törmäsi 1600-luvulla jatkuvasti sekä aatteellisiin että käytännön 

ongelmiin. Noitaepäillyt kyllä tunnustivat kaikenlaisia noituuden muotoja, mutta paholaista 

haluttiin harvoin sotkea asiaan. Tämän seikan puuttumisen vuoksi heitä ei juuri voitukaan tuomita 

ankarimpiin rangaistuksiin. Voikin olla, että rahvas oppi tällä tavoin muotoilemaan tunnustuksiaan 

oikeudessa siten, ettei heitä voitu sen pohjalta teloittaa.
72

  Tämä taas kertoisi totisesti sen, ettei suuri 

osa kansaa ollut sujut rikoksen todellisuuden kanssa.   

 Noitateorioiden herättämä hysteria kansassa liittyi pitkälti erilaisiin asioihin kuin oppineilla. 

Suurimmalle osalle tavallisia ihmisiä noituus tarkoitti epäonnen aiheuttajaa, ei paholaisen 

                                                           
68

 Sharpe 1996, 146, 242–243. 
69

 Ady 1656, 163–164. 
70

 Eilola 2003, 22. 
71

 Katajala-Peltomaa et al. 2004, 10. 
72

 Guillou 2004, 238–239. 



20 
 

palvontaan ohjaavaa asiaa. Päällimmäisenä rahvas ajatteli noituudessa harmia, jota se voisi tuottaa 

elinympäristölle, sen perheille ja yhteisöille. Ajateltiin, että noidat esimerkiksi häiritsivät säätä, 

pilasivat viljasatoja ja ennen kaikkea levittivät sairautta ja kuolemaa. Kaikkea tätä ei kuitenkaan 

usein pidetty suoraan demonisena toimintana, eikä noita ollut automaattisesti paholaisen palvelija.
73

 On ymmärrettävää, etteivät 1600-luvun lukutaidottomat talonpojat kyenneet täydellisesti 

ymmärtämään ajan demonologien sivistyneitä teorioita noidista. Juuri tästä syystä he eivät 

myöskään pystyneet olemaan yhtä pelokkaita paholaismaisia aktiviteetteja kohtaan kuin esimerkiksi 

munkit ja teologit. Laajat noitajahdit alueilla olivat mahdollisia vain, jos koko yhteisö uskoi 

noituuteen ja auttoi prosessissa. Kun kyläläiset eivät aina jakaneet oppineiden noituuskäsityksiä 

rikoksen pelottavuudesta, jahdit saattoivat tyssätä lyhyeen.
74

 Kansa siis uskoi taikaan ja 

vahingoittavaan noituuteen ja tunnusti haitallisen teon vaikutukset. Paholaisen vaikutusta asiaan 

kuitenkin epäiltiin alusta asti, mikä olikin olennaisessa osassa vainojen vähenemiseen. 

 Kokonaisuudessaan uusista vaarallisiksi luokitelluista noidista saatiin varmasti hyvät 

syntipukit omille ongelmille. Jo esihistoriassahan kansa oli uskonut esimerkiksi pahalla silmällä 

katsomiseen, joka voi vahingoittaa tai tappaa. Uusien noitateorioiden myötä oli saatu oikeudellinen 

peruste sysätä ongelmat ja epäonni helposti nimenomaan noitien kontolle. Rahvas ei kuitenkaan 

aina uskaltanut tehdä näin, jos asiaan liittyi isompi uhka tai ristiriita esimerkiksi itseä kohtaan. 

Kansan epäily olikin ehkä oppineiden skeptisismiä sovelletumpaa ja tilannekohtaisempaa. 

 

2.3. Hyvä inkvisitio ja korkeimpien oikeuksien rajoitukset noitajahteihin 

 

Kuten aiemmin tuli esille, sekä protestanteista että katolisista löytyi noitajahtien epäilijöitä. 

Katolisen kirkon ylimmän tuomioistuimen eli inkvisition jäsenissä oli kuitenkin erittäin aktiivisia ja 

aikaansaavia noituuden epäilijöitä. Asia konkretisoitui Etelä-Euroopan maissa, kuten Italiassa ja 

Espanjassa, joissa inkvisitio oli hyvin maltillinen noita-asioiden suhteen. Tästä syystä suuria 

massavainoja ei päässytkään irti eteläisimmän Euroopan maissa.
75

   

 Paavillinen inkvisitio oli alkujaan suunnattu harhaoppisia vastaan. Niinpä suuri osan sen 

langettamista kuolemantuomioista koskikin kerettiläisiä noitien sijasta.
76

 Ylipäätään inkvisiittorit 

pysyttelivät yleensä Noitavasaran julkaisemista edeltäneissä kirkko-oikeuden säädöksissä. 

                                                           
73

 Clark 2002, 114. 
74

 Levack 2006, 31, 59. 
75

 Nenonen 2006, 181. 
76

 Katajala-Peltomaa 2004, 103. 



21 
 

Niissähän noitien olemassaolo oli torjuttu kansanomaisena taikauskona. Koska 1600-luvun 

täyskäännös noitauskoon oli nostanut esiin noitasaarnaajia, monet inkvisiittorit halusivat päästä 

tällaisesta taikauskosta eroon. Tästä syystä he olivat alkaneet vangitsemaan ja karkottamaan 

pahimpia satuilijoita, joiden takia viattomia joutui syytetyiksi.
77

   

 Ehkä vaikutusvaltaisimpia noitien puolustajia ja pelastaja oli espanjalainen inkvisiittori 

Alonso de Salazar Frías. Hän oli vahvasti noituutta epäilevä kanonisen oikeuden lisensiaatti, jonka 

toimilla oli suuri vaikutus Espanjan lyhytkestoisen noitahysterian loppumiselle. Fríasin mielestä 

ongelma oli noitien sijaan inkvisition asiamiehissä ja noitasaarnaajissa, jotka toitottivat noituuden 

vaaroista. Hän painotti, ettei noitasapatin vietosta ole olemassa minkäänlaisia todisteita tai 

havaintoja. Hänestä jokainen noitaepäillyiltä saatu tunnustus oli tullut kidutuksen, painostuksen ja 

muiden epärehellisten toimien kautta. Lisäksi kyseisiä vääriä tunnustuksia ja epäiltyihin 

kohdistuvaa väkivaltaa ei raportoitu.
78

     

 Frías kirjoitti ahkerasti kaikista näkemistään valheellisuuksista noitakonseptin ympärillä ja 

kierteli rauhoittelemassa noituutta pelkääviä kansalaisia. Jälkipolven tutkijat ovatkin pitäneet Fríasia 

noitien asianajajana ja suurena inhimillisyyden puolesta taistelleena henkilönä. Hänen toimet 

pelastivat ainakin 5000 ihmishenkeä Euroopan noitavainoilta.
79

  

 Rooman inkvisiittori Desiderio Scaglia oli Fríasin ohella toinen katolinen, jonka toimilla oli 

merkittävä vaikutus noitaepäiltyjen aseman parantamiseen. Scaglian mukaan noitaoikeudenkäyntejä 

ei ollut juuri koskaan hoidettu ilman vakavia virheitä ja rikkomuksia. Hänestä uhreille tuotettiin 

vakavia vammoja, eivätkä heidän perusoikeutensa toteutuneet. Näillä ajatuksilla Scaglia kielsi 

noidaksi julistamisen arvon ja joudutti reilua oikeudenkäyntiä, joissa uhreja kohdeltaisiin kunnolla. 

Scaglian ohjeet painettiin vuonna 1625 vain inkvisition sisäiseen käyttöön, ja ne tulivat julki 

oppineelle yleisölle vasta 1655. Tämän vuoksi laajempi eurooppalainen yleisö pysyikin pitkään 

tietämättömänä Rooman inkvisition asenteista noituutta kohtaan.
80

 Luultavasti Adykaan ei olisi 

lytännyt kaikkia roomalaiskatolisia niin rajusti, jos olisi kirjoittamisaikanaan tiennyt näistä ohjeista. 

Inkvisition sisäisellä käsittelyllä haluttiinkin kenties edetä aluksi varovasti arkaluontoisessa asiassa.

 Inkvisition kaltaisilla korkeimmilla oikeuksilla oli puhdasoppisuuden ajan Euroopassa 

kaikkinensa suuri panos noituussyytteiden kumoamiseen. Niissä eteneminen noituustapauksissa oli 

jähmeää, koska ne olivat byrokraattisia elimiä. Esimerkiksi inkvisitiolla oli oikeudenloukkauksia ja 

perusteettomia syytöksiä varten lukuisia määräyksiä ja varotoimia. Korkeat oikeudet olivat myös 

ennen muuta yhtenäisesti johdettuja oikeusasteita, toisin kuin riippumattomat ja itsenäiset 
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maalaisoikeudet. Tutkintamenetelmät eivät olleet mielivaltaan perustuvia, eikä kidutusta ja 

kuolemantuomioita esiintynyt kuin harvoin. Niinpä korkeimpien oikeuksien hallussa ja vankiloissa 

oli myös paljon turvallisempaa kuin äkkipikaisempien kansanoikeuksien ja kansalaisten käsissä.
81

 Kaikkiaan korkeammat virkamiehet ja päättäjät pystyivät skeptisyydessään vähentämään 

hysteerisen ja painostavan kansan noitaepäiltyihin kohdistamaa väkivaltaa ja mielivaltaisuuksia.. 

Esimerkiksi Ruotsin valtakunnankansleri Pietari Brahe määräsi, ettei kuolemantuomioita saanut 

toimeenpanna ilman kunnollisia tutkintoja.
82

 1600-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä Ruotsissa 

oli myös määrätty alioikeudet lähettämään pöytäkirjojaan korkeimpien hovioikeuksien 

tarkastettaviksi. Tällaisella kontrollilla pyrittiin valvomaan alempien oikeuksien tuomioiden 

lainmukaisuutta ja niiden tuomioiden yhdenmukaistamista.
83

 Samankaltaista valvontaa ilmeni myös 

Englannissa, jossa korkeimmat oikeudet eivät antaneet esimerkiksi lapsien todistusten paisua kohti 

massaoikeudenkäyntejä. Muun muassa tällainen kriittinen valvonta ja laillisen kidutuksen 

puuttuminen tekivät noitajahdeista melko marginaalisen ilmiön Englannissa.
84

  

 On järkeenkäyvää, että inkvisitiot olivat Etelä-Euroopassa haluttomimpia ottamaan osaa 

suuriin noitavainoihin. Maantieteellisestihän oltiin alueella, joka tunnettiin esimerkiksi antiikin 

skeptisistä traditioista. Koska paavin julistukset noituuden tuomittavuudesta olivat vaihdelleet 

epävarmasti, inkvisiittoreiden oli helpompi keskittyä noituuden sijasta tunnetumpiin ongelmiin. 

Osin luultavasti tästä syystä kiinnostumattomuus noituuteen rikoksena omaksuttiin ensin katolisessa 

Etelä-Euroopassa ja vasta myöhemmin protestanttisemmassa pohjoisessa. 

        

2.4. Epäilyä uskon, järjen ja tieteen välimaastossa 

 

1600-luvun tieteellinen kehitys kuului olennaisesti ajan skeptikoiden näkemyksissä noituudesta. On 

totta, että ihmisen ajattelu perustui puhdasoppisuuden aikana vielä enemmän uskontoon kuin 

tieteeseen. Silti uskonto jumalallisena ilmoituksena tai yliluonnollisena kokemuksena ei ollut enää 

riittävä kaikille. Esimerkiksi luonnontieteilijät joutuivat monesti tosissaan kamppailemaan siitä, 

mikä oli uskoa ja mikä järkeä. Usko haluttiin enenevästi nähdä järjenmukaisena, eikä tämä voinut 

olla heijastumatta noituuskäsityksiin. Tällainen ajattelu levisi jonkin verran Länsi-Euroopan lisäksi 

myös itäisen Euroopan ortodoksisille alueille.
85
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 Teologien keskuudessa olikin syntynyt lisääntyvä halu mukauttaa uskonto filosofiaan ja 

tieteeseen. Tämä taas vähensi uskonnollista intomielisyyttä ja sitä myöten noitavainoja. Esimerkiksi 

Englannissa teologit hyväksyivät 1600-luvun puolivälin aikana asteittain maailmankuvan, jossa 

paholaisella on hyvin vähän valtaa. Uskonnollisen intomielisyyden väheneminen lisäsi myös 

epäluottamusta yksilöitä kohtaan, jotka väittivät hallitsevansa yhteyden henkien maailmaan. 

Kyseiseen yhteyteen kuului esimerkiksi kuolleiden hengille puhuminen tai kätkettyjen asioiden 

tietäminen, jotka Adykin oli teoksessaan vahvasti kyseenalaistanut.
86

 Kaikki tällainen ajattelu johti 

ihmiset epäilemään noitasaarnaajia, mikä taas johti epäilemään noituuden todellisuutta. Tärkein 

vaikutus uudella uskonnollisella katsannolla oli kuitenkin Jumalaa pelkäävien ihmisten 

sitoutumisen heikkeneminen puhdistaa maailma noitia polttamalla.
87

  

 Jo 1500-luvulla tieteen keskuudessa oli alkanut kohottamaan päätään kokeilun ja epäilyn 

tärkeys, jolla oli keskeinen yhteys noitateorioiden epäilyyn. Rationaalinen filosofia kehittyi 

noituuden rinnalla jatkuvasti 1500- ja 1600-lukujen aikana. Se torjui kaikki okkultistiset ja 

taikauskoiset voimat tieteellisessä selittämisessä ja rajoitti Jumalan lakeja luonnon ja matematiikan 

lakeihin. Esimerkiksi englantilaisen tiedemiehen Francis Baconin filosofia oli luonteeltaan 

tällaista.
88

 Myös ihmisen henkilökohtainen vakaumus oli noussut yhteisten kirkon menojen ylitse 

muun muassa uskonpuhdistuksen vaikutuksesta. Samalla auktoriteettien kiistäminen kasvoi, jolloin 

esimerkiksi puolet kristikunnasta kyseenalaisti paavin aseman Jumalan edustajana.
89

 Kaikkiaan siis 

elettiin uusien valistusideoiden jatkuvassa paineistuksessa.   

 Luonnontieteilijät, fysiologit ja lääkärit olivat 1600-luvulla niitä, jotka pyrkivät 

konkreettisesti marssittamaan tieteen ja järjen totuutta noituusasioissa. Thomas Adykin oli 

taustaltaan tällainen oppinut, joka perusteli epäileviä vastalauseitaan usein lääkärin 

näkökulmastaan. Hänestä yksikään olento ei voi luonnollisessa ominaisuudessaan olla tuhoisa omaa 

lajiaan kohtaan. Jos esimerkiksi kyy ei pysty myrkyttämään toista kyytä, ei ihminenkään voi tappaa 

tai kirota toista pelkästään sanallisesti tai katseellaan. Kaikkiaan Ady oli sitä mieltä, että ihmiset 

menivät liian harvoin etsimään lääkäreiltä parannusta sairauksiinsa.
90

 Ihmisen fyysisyyteen 

keskittyvän lääkärin puuttuminen taas varmasti edesauttoi ruokkimaan ihmisten taikauskoa noidista.

 Uuden tieteen ehkä merkittävin ja onnistunein yksittäinen isku noitateorioita vastaan tuli 

englantilaiselta lääkäriltä, William Harveylta. Harvey huomasi ja tieteellisesti todisti, ettei 

syytetyiltä löytynyt noitamerkkejä, joita tuomioistuin piti empiirisenä todisteena noidan 
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syyllisyydestä. Tämän Harvey toteutti tohtoritiiminsä kanssa Englannin Lancashiren 

noitaoikeudenkäyntien aikana 1633. Tapahtumalla oli merkittävä osuus puolustamaan syytettyjä ja 

kuihduttamaan kyseiset oikeudenkäynnit lopulta kokonaan. Harveyn todistuksen uskottavuutta 

auttoi paljon se, että hän oli ensimmäisenä tieteilijänä keksinyt verenkierron vuonna 1628. Harveyn 

tarkoituksena ei ollut ainoastaan etsiä keinoja tuomita tutkittavien noituussyytösten todenperäisyys 

vaan myös noitametsästäjien empiirinen metodi. Noitamerkin tehtävänähän oli ollut osoittaa tieteen 

totuus tai päinvastaisesti tieteen osoittaa totuus noitamerkistä.
91

   

 Viime luvussa mainitulla Etelä-Euroopan inkvisitiolla oli kokonaan oma rationaalinen 

käytäntönsä empiiristen noitatodisteiden tutkimiseen. Tähän kuului vaatimus, että hyväksytyn 

asiantuntijan täytyi käydä tarkasti läpi aineisto, jota noitaepäillyltä löytyi. Etelä-Euroopassa monet 

lääkärit ja apteekkarit tulkitsivatkin useat noitatodisteet, kuten lentokyvyn mahdollistavan 

noitavoiteen, väärennöksiksi. Tämä taas lisäsi inkvisition jo ennestään epäileviä käsityksiä 

noituudesta. Noitamerkkikään ei muodostunut inkvisitiolla missään vaiheessa edes hyväksytyksi 

aihetodisteeksi. Inkvisitiolla olikin ennen kaikkea vaade saada luotettavia todisteita noitien 

syyllisyydestä uusien tunnustuksien sijaan.
92

     

 Kaikkinensa on mahdollista, että kyläläisiin yhteydessä olleet, valistuneimmat oppineet ja 

puolioppineet pystyivät heikentämään joitakin tunnettuja noitauskomuksia Euroopassa. Papit 

saattoivat pystyä vakuuttamaan seurakuntansa siitä, että Jumala toimi luonnonprosessien kautta, 

eivätkä demonit uhanneet ihmisiä jatkuvasti. Fysiologit ja lääkärit taas saattoivat onnistua 

auttamaan potilaitaan ymmärtämään heidän sairautensa luonnollisesti aiheutuneeksi yliluonnollisen 

sijasta.
93

        

 Kun jotain ei voi fyysisesti nähdä tai todistaa oikeaksi, sitä aletaan ennen pitkää epäillä. 

Tästä kertoo myös noitauskomusten asteittainen rakoilu eri puolilla Eurooppaa uusien tieteen 

ihanteiden ja rationaalisten ajatuksien vaikutuksesta. Järjen ja tieteen sekoittuminen kirjaimelliseen 

uskoon olikin varmasti keskeisimpiä epävarmuustekijöitä noituuskysymyksissä. Epävarmuus taas 

synnytti jatkuvasti lisääntyvää epäilyä koko asiaa kohtaan. Lopulta ilmestyi Harveyn kaltaisia 

tieteilijöitä, jotka pystyivät empiirisesti todistamaan epäilynsä oikeaksi. Tällainen käytännön 

konkreettinen todistus paransi huomattavasti noitaepäiltyjen asemaa ja sai koko noitien 

olemassaolon näyttämään mahdottomalta. 
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Loppulause 

 

Thomas Ady ei kuulunut epäilyssään ja kritiikissään noituutta kohtaan edelläkävijöihin. 

Pikemminkin hän lukeutui oppineisiin, jotka perustivat kritiikkinsä suurimmaksi osaksi 

varhaisempien skeptikoiden jäljittelyyn. Puhdasoppisuuden ajan epäilijöillä noituutta kohtaan oli 

kuitenkin eräs selvästi omanlainen piirteensä, joka näyttäytyi monesti Adynkin kritiikissä. Tämä oli 

Raamatun tulkintaan liitetty tieteellisen todistuksen ja fyysisyyteen keskittymisen vaatimus. Ei 

varmasti ollutkaan sattumaa, että monet ajan skeptikot olivat taustaltaan fysiologeja ja lääkäreitä. 

Useat heistä olivat Adyn tavoin myös humanisteja, jotka peräänkuuluttivat inhimillisyyden ja 

rationaalisuuden ihanteita. Kaikkeen tähän liittyi se, että esimerkiksi barbaarisuus, taikausko ja oppi 

demoneista haluttiin ruveta jättää mahdollisimman paljon taka-alalle.  

 Jos Adyn teoksen kannanotoissa jokin oli merkillepantavaa, se oli hänen rohkea, 

seikkaperäinen ja argumenttirikas kirjoitustyylinsä tulenarasta aiheesta. Tekstistä kuvastuu vahva ja 

peittelemätön turhautuneisuus ihmisten yksinkertaisuutta ja taikauskoa kohtaan, joka on 

rampauttanut oppineidenkin mielen. Toki Adyn vihapuheessa esimerkiksi roomalaiskatolisia 

kohtaan paistaa läpi hänen tietämättömyytensä katolisen inkvisition edistyksellisistä käytännöistä 

noituusasioissa. Voidaankin spekuloida, olisiko skeptisyys saavuttanut jonkinlaista 

samanmielisyyttä protestanttien ja katolisten välillä, jos suuntauksien välinen tiedonkulku olisi 

toiminut. Kenties Ady muuttikin vihasävytteisyyttä myöhemmissä teoksissaan, kun 

kolmikymmenvuotinen sota päättyi ja katolisten vapaammat oikeustoimet tulivat oppineiden 

tietoon.        

 Oli uskontokunta hetkisellä puhdasoppisuuden ajalla mikä tahansa, tieteellinen kehitys ja 

valistus oli pikkuhiljaa alkanut versoa kaikkialle Eurooppaa. Karkeasti voidaan sanoa, että epäily oli 

oppineilla suurinta tieteellisesti kehittyneissä maissa, kuten Englannissa ja Italiassa. Tällaisissa 

maissa oli oppineiden jo aikaisemminkin muodostamaa järjestelmällistä noitavainojen kritiikkiä, 

joka oli luonteeltaan tehokkainta. Tämän lisäksi oli talonpoikaisen rahvaan epäjohdonmukaisempaa 

epäilyä, jossa esimerkiksi vakiintuneet kansanperinteet eivät antaneet tilaa uusille noitateorioille. 

Tällainen epäily oli tyypillisintä takapajuisemmilla Pohjois-Euroopan alueilla, kuten Suomessa, 

Virossa ja Islannissa. Koska oppineiden ja kansan epäily olivat luonteeltaan erilaista, ne eivät aina 

kohdanneet. Tämän vuoksi keskeisintä sekä skeptikoilla että noitasaarnaajilla olikin saada 

kansanjoukot puolelleen.      

 Kriittiset ajatukset noituuden käsittelyä ja tuomitsemista kohtaan eivät yksin riittäneet, vaan 
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niillä haluttiin saada myös konkreettisia tuloksia. Kuten aiemmissa luvuissa esitin, esimerkiksi 

Espanjassa, Ruotsissa ja muissa korkeimpien oikeuksien maissa oli 1600-luvulla monia 

aikaansaavia oikeusviranomaisia. Ilman heidän aktiivisia, rohkeita ja päättäväisiä otteitaan moni 

noidaksi epäilty olisi eittämättä menettänyt henkensä. Toki maiden oikeusistuimiin tai 

intellektuaalisuuteen oli tärkeää olla jo aiemmin istutettua epäilyä noituusilmiötä ja 

taikauskoisuuksia kohtaan. Ilman tätä skeptikoiden oli paljon vaikeampi olla toimeliaita. Näin oli 

asianlaita esimerkiksi noitateorioiden ja uskonpuhdistuksen synnyinseuduilla Saksassa. 

 Kaikkiaan voisi kiteyttää, että puhdasoppisuuden ajan oppineissa noituuden epäilijöissä oli 

kahdenlaisia henkilöitä. Ensinnäkin oli teoriatasolla noitateorioita epäileviä skeptikoita, kuten 

oikeustuomareita, jotka eivät kuitenkaan laajentaneet epäilyjään tekoihin. Tämä johtui yleensä joko 

siitä, että he pelkäsivät seurauksia tai heidän asemansa velvoitti huomioimaan myös noituuden 

olemassaolon. Toiseksi oli Thomas Adyn kaltaisia kriittisestä teoretisoinnista tekoihin yltäviä 

henkilöitä, jotka kantoivat mukanaan valistusajatuksia ja tieteellistä sivistystä. He yleensä joko 

vetosivat vahvasti noituusasioita hoitaviin tuomareihin ja valamiehistöön tai harjoittivat oma-

aloitteisia todistuksiaan. Näin tehdessään tällaiset skeptikot laittoivat myös oman henkensä alttiiksi, 

minkä vuoksi he usein hankkivatkin suojelua taakseen.    

 Työni tarkoitus oli kuvata kandidaatintutkielman verran puhdasoppisuuden ajan päätään 

nostavaa skeptisyyden henkeä noituutta ja noitavainoja kohtaan. Tulin tutkielmassani pitkälti niihin 

tuloksiin, joita aiheesta on jo aiemminkin esitetty. Oli aikakausi kuinka tiukka ja puhtaaseen oppiin 

pyrkivä tahansa, epäjohdonmukaisille ilmiöille löytyy aina epäilijöitä ja kritisoijia. Kun noituuden 

kaltainen ilmiö näytti tuottavan empiirisesti yhä mahdottomampia tuloksia, rationaalisuuteen 

pyrkivien epäilijöiden määrä lisääntyi sitä mukaa. Thomas Adyn, hänen edeltäjiensä ja seuraajiensa 

kaltaisia noituusepäilyn kivijalkateoksia oli muidenkin oppineiden helppo käyttää kritiikkiensä 

tukena. Olisikin kiintoisaa, jos laadittaisiin jokin erikoistuva tutkimus noituusskeptikkojen teosten 

vaikutuksista ja niiden kehittyneisyydestä Euroopan noitavainovuosien aikana. 
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