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Johdanto 

Thomas Burnet oli vuosina 1635 - 1715 elänyt englantilainen teologi ja filosofi, joka tunnetaan 

parhaiten hänen kehittämästään luonnonfilosofiaa ja Raamatun tekstejä yhdistelevästä kosmo-

gonisesta eli maailman syntyä käsittelevästä teoriasta, jota kutsutaan yleisesti nimellä The Sacred 

Theory of the Earth (latinankieliset julkaisut 1681 - 1689, käännökset englanniksi 1684 - 1691). 

Kyseinen teoria kuvaa maapallon syntyä ja sen muodon kehitystä aina paratiisin ajoista luomakun-

nan viimeisiin päiviin asti, soveltaen luovasti (enimmäkseen) kartesiolaiseen koulukuntaan pohjau-

tuvaa rationaalista järkeilyä, tunnettuja antiikin tekstejä ja Raamatun luomiskertomusta. Tällainen 

"tieteen" (termiä ehkä hiukan anakronistisesti soveltaen, sillä Burnetin ajattelu ei mitenkään täytä 

tämän toiminnan nykystandardeja) ja pyhien tekstien yhteensovittaminen on vielä nykypäivänäkin 

monille kreationismia kannattaville yksilöille keskeinen maailmankatsomuksen kulmakivi, joten 

tämän tyylisen historiallisen ajattelutavan tutkimuksen voi helposti katsoa olevan merkityksellistä 

vielä modernien yhteisöjenkin kannalta.        

Burnet eli varsin mielenkiintoisella aikakaudella, jota usein kutsutaan historiankirjoituksessa "tie-

teellisen vallankumouksen" ajaksi, vaikkakin jotkut tutkijat ovat viime aikoina kyseenalaistaneet 

tämän kyseisen määritelmän paikkansapitävyyden.1 1600-luku oli kuitenkin kiistatta monien tie-

teellisten läpimurtojen ja kuolemattomiksi nimiksi nousseiden tieteen jättiläisten aikaa, jolloin 

näkivät päivänvalon muun muassa Renѐ Descartesin Principiae Philosophiae (1644) ja Isaac New-

tonin Philosophia naturalis principia mathematica (1687). Vaikka Burnet on jäänyt nykyajan ihmis-

ten mielissä usein näiden tieteen suurien nimien varjoon, ja hänen kuuluisin teoriansa vanheni 

monien aikakauden oppineiden silmissä verrattain nopeasti, jätti hän silti oman jälkensä tämän 

ajanjakson ja sitä seuraavien sukupolvien luonnonhistorialliseen ajatteluun sekä erityisesti geolo-

gien orastavan ammattikunnan kehitykseen.2 Jotkut asiantuntijat pitävät häntä jopa luonnonhisto-

riaa noista ajoista aina 1900-luvulle asti dominoineen fyysis-teologisen ajatussuuntauksen menes-

tyksen pääarkkitehtina, mikä ei ole ihan vähäpätöinen saavutus.3 Hänen teoriansa julkaisun aihe-

uttamiin jälkimaininkeihin voidaan myös ajoittaa eräänlainen uskonnollissävytteisiä maapallon 

syntyteorioita koskenut "muoti-ilmiö", jolle antoi lisävauhtia Newtonin uuden fysiikan läpimurto.4 

                                                           
1
 Osler 2000, 4 - 5. 

2
 Gillispie 1970, 612 - 613. 

3
 Gaukroger 2010, 32, 34.  

4
 Haber 1959, 88; Gaukroger 2010, 35 - 36. 
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Burnetin elämästä ja hänen ajatuksistaan on tarjolla yllättävän vähän tutkimuskirjallisuutta. Oman 

käsitykseni mukaan hänestä ei ole koskaan kirjoitettu kattavaa biografista teosta, ja hänen teorioi-

taan sivutaan lähinnä muutamissa aikakautta yleisesti käsittelevissä kokoomateoksissa sekä yksit-

täisissä ja hyvin sekalaisissa artikkeleissa. Kaiken kaikkiaan näyttääkin vahvasti siltä, että Burnetin 

elämää ja saavutuksia ei ole missään vaiheessa tutkittu kovinkaan järjestelmällisesti, vaan hänet 

on korkeintaan nähty yhtenä omalaatuisena osana suuremmassa palapelissä. Omalle tutkielmalle-

ni tämä nykytilanne antaakin siis varsin vapaat kädet, ja yhtenä tavoitteenani on pyrkiä täyttä-

mään tätä ajattelijaa koskevaa historiallista aukkoa niin hyvin kuin osaan (tietenkin ottaen huomi-

oon kanditutkielmalle asetetut rajat). 

Oman tutkielmani maantieteellisenä rajauksena toimii 1600 - 1700 lukujen Englanti ja Ranska, sillä 

juuri näiden maiden tiedeyhteisöihin sijoittui kaikkein kiivain Burnetin tekstejä koskenut keskuste-

lu. Fyysis-teologista suuntausta pidetään myös tutkijapiireissä yleisesti hyvin pitkälti englantilaise-

na ilmiönä,5 joskin ulkoisia vaikutteita toki saatiin ja ajattelutapa levisi myös muualle. Tarkempana 

ajallisena rajauksenani toimii vuosilukujen 1644 - 1778 välinen ajanjakso. Näistä rajapyykeistä en-

simmäinen on Descartesin Principiae Philosophiae -teoksen julkaisuvuosi, jonka valitsin tutkielmani 

tarkastelun aloitusajankohdaksi kyseisen teoksen aikoinaan aiheuttamien huomattavien mullistus-

ten vuoksi. Descartesin ajatteluun pohjautuvaa kartesiolaista koulukuntaa pidetään usein keski-

ajalta periytyneen aristotelismin ensimmäisenä todellisena syrjäyttäjänä,6 ja myös Burnetin ajatte-

lu nojaa vahvasti hänen teorioihinsa.7 Toinen vuosiluku on puolestaan Georges-Louis Leclerc, Com-

te de Buffonin laatiman teoksen Epoques de la nature julkaisuajankohta. Tätä teosta voidaan pitää 

Burnetin kartesiolaiselle teorialle eräänlaisena vastalauseena syntyneen Newtonilaisen kosmo-

gonisen suuntauksen taitekohtana, joka sulki päättäväisesti Raamatun luonnonhistoriallisen tut-

kimuksen ulkopuolelle.8 

Omaksi tutkimustehtäväkseni määrittelen Burnetin teorian selittämisen ja sen sijoittamisen oman 

aikansa kontekstiin. Tätä tarkoitusperää varten olen muotoillut seuraavat kolme tutkimuskysymys-

tä: 1) Millainen oli Burnetin teoria ja miten se sijoittuu tuon ajan tieteelliseen keskusteluun? 2) 

Oliko Burnetin teoria aikakaudelleen tyypillinen vai poikkeava teksti? 3) Mitä vaikutteita Burnet 

otti teoriaansa, mikä oli ajan tiedeyhteisön reaktio hänen ajatuksiinsa ja millaisia vaikutuksia hä-

                                                           
5
 Gaukroger 2010, 5. 

6
 Gaukroger 2010, 2. 

7
 Gaukroger 2010, 35. 

8
 Haber 1959, 135. 
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nen teoksillaan oli eri ajatussuuntauksille? Tarkastelen siis aihepiiriäni pitkälti tieteellisen vuoro-

vaikutuksen näkökulmasta. Tutkielmani temaattinen rakenne perustuu niin ikään enimmäkseen 

tälle edellä kuvatulle kysymyksenasettelulle. Tutkimusmetodinani puolestaan toimii kriittinen ja 

vertaileva lähiluku, jonka puitteissa sovellan muun muassa vaikutemallia9 sekä kysymyksen ja vas-

tauksen logiikkaa.10 Käytännössä siis esitän teksteille erilaisia tieteilijöiden välistä vuorovaikutusta 

ja kilpailevien maailmasyntyteorioiden suhteita kuvaavia kysymyksiä, joihin pyrin löytämään vas-

tauksen tulkitsemalla sanamuotojen merkityksiä ja vertailemalla niitä muun aineiston sisältöön.    

Tutkielmassani esiintyy myös muutamia käsitteitä, joita olisi ehkä syytä avata hiukan etukäteen. 

Ensinnäkin tieteellinen vallankumous on termi, jota usein käytetään kuvaamaan 1500 - 1700 -

luvuille sijoittuvaa ajanjaksoa, jolloin tieteellinen tutkimus otti suuria edistysaskelia kohti sen mo-

dernia määritelmää.11 Kaikki tutkijat eivät kuitenkaan ole yhtä mieltä tämän määritelmän käytön 

oikeellisuudesta, saatikka sitten sen tarkemmista ajallisista tai alueellisista rajauksista. Koska oman 

tutkielmani rajaukset perustuvat itse määrittelemiini rajapyykkeihin, en näe oman tutkimustehtä-

väni kannalta oleelliseksi määritellä tälle käsitteelle edellä mainittuja tarkempia raameja. Fyysis-

teologinen suuntaus on puolestaan 1600-luvun oppineiden keskuudessa yleistynyt filosofinen ajat-

telutapa, joka pyrki sovittamaan yhteen aikakaudella syntyneen uuden mekanistisen fysiikan ja 

perinteiset teologiset käsitykset.12 Erityisen voimakkaasti se vaikutti luonnonhistorian tutkimus-

alan kehitykseen,13 joka tuolloin määriteltiin paljon nykyistä laaja-alaisemmaksi. Menneiden aiko-

jen historioitsijat pyrkivät näet toisinaan kuvaamaan koko olemassa olevan universumin kehitystä 

menneisyydestä nykypäivään pelkkien ihmiskunnan vaiheiden sijasta.14 Koska tiede on käsitteenä 

myös sidottu historialliseen kontekstiin, määrittelen sen tämän tutkielman puitteissa systemaatti-

seksi tiedon rakentamiseksi kulloinkin pätevinä pidettyjen ja järjen käyttöön pohjautuvien mene-

telmien avulla (MAIJA KALLISTA vapaasti lainaten).15 

Pääasiallisena lähdeaineistonani toimii Burnetin teorian vuonna 1691 julkaistun englanninkielisen 

version kaksi ensimmäistä osaa (tai "kirjaa", miksi Burnet niitä itse nimittää): "Concerning deluge, 

and the dissolution of earth" ja "Concerning the primeval earth, and concerning paradise". Kysei-

                                                           
9
 Hyrkkänen 2002, 137, 141. 

10
 Hyrkkänen 2002, 157, 170. 

11
 Osler 2000, 3. 

12
 Gaukroger 2010, 2, 30. 

13
 Ibidem. 

14
 Haber 1959, vii - viii. 

15
 Maija Kallinen, Tieteen ja uskonnon suhteet -kurssin johdanto, PowerPoint, luettu 20.05.2017. 
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nen painos on hänen teoriansa viimeistelty versio, joka sai oman erillisen julkaisunsa. Aion toki 

varmuuden vuoksi vertailla tekstin muutamia avainkohtia aikaisempiin (englanninkielisiin) versioi-

hin, mutta kandityön asettamien rajoituksien puitteissa lienee parhaaksi keskittyä vain yhteen pai-

nokseen. Valitsin tutkittavaksi nimenomaan nämä kaksi ensimmäistä "kirjaa" siksi, koska ne olivat 

osa teoriaa alusta asti ja niiden jälkivaikutus oli todennäköisesti kaikista merkittävin.16 Tätä aineis-

toa olen täydentänyt yleisellä tutkimuskirjallisuudella ja omaan tutkielmaani sopivalla metodikir-

jallisuudella. Koska käytössäni on alkuperäistekstin digitoitu versio ja olen pääsääntöisesti pyrkinyt 

hyödyntämään mahdollisimman uutta ja arvostettua alan asiantuntijoiden kirjallisuutta, minulla ei 

pitäisi olla tämän materiaalin käsittelyssä mitään tavallisesta poikkeavia lähdekriittisiä ongelmia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Gillispie 1970, 612 - 613. 
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1. Burnetin elämä ja teot  

Kuten mainitsin jo johdantokappaleessa, Thomas Burnetia koskeva biografinen kirjallisuus on ko-

konaismäärältään varsin vaatimaton. En itse onnistunut paikallistamaan yhtään teosta, joka olisi 

käsitellyt yksinomaan Burnetia historiallisena henkilönä, vaan jouduin tiedonlouhinnassani tukeu-

tumaan pitkälti historiallisista tieteilijöistä kasattuihin ensyklopedisiin kokoomateoksiin (esimer-

kiksi Dictionary of Scientific Biography vuodelta 1981). Erityisesti Burnetin lapsuutta koskevat tie-

dot ovat erittäin vajavaiset, eivätkä tutkijat ilmeisesti edes tiedä hänen tarkkaa syntymäaikaansa.17 

Burnet syntyi vuonna 1635 Yorkshiren historiallisessa kreivikunnassa. Burnetin taival oppineena 

alkoi ilmeisesti Northallertonin vapaakoulusta, jossa hän onnistui herättämään opettajansa Tho-

mas Smeltin mielenkiinnon. Myöhemmin hänen tiensä vei vuonna 1651 Clare Hallin collegeen, 

joka on osa Cambridgen yliopistoa. Tässä laitoksessa hän muodosti suhteita moniin aikansa merk-

kihenkilöihin, kuten Canterburyn tulevaan arkkipiispaan John Tillotsoniin ja teologi William Owt-

ramiin. Burnetin tulevan uran kannalta merkittävin uusi tuttavuus lienee kuitenkin ollut filosofi ja 

teologi Ralph Cudworth, jonka kautta hän tutustui Cambridgen Platonisteihin ja jonka perässä hän 

päätyi vaihtamaan Clare Hallista (kandidaatin paperit suoritettuaan) Christ's Collegeen vuonna 

1655.18 Kun otetaan huomioon Burnetin läheiset suhteet tähän edellä mainittuun platonistien 

ryhmään ja hänen kyseisen ryhmän oppeja vahvasti heijastelevat ajatuksensa tieteen ja uskonnon 

välisestä harmoniasta, voidaan melko suurella todennäköisyydellä olettaa, että juuri tässä opinah-

jossa kylvettiin Burnetin tulevan pyhän teorian ensimmäiset siemenet. 

Valmistuttuaan maisteriksi vuonna 1658 Burnet toimi muun muassa osana collegensa henkilökun-

taa (1667) ja tutorina Eurooppa kiertäville nuorille aristokraateille (1671). Julkaistuaan kuuluisan 

maapallon kehitysteoriansa varhaisimman version ensin latinaksi (Telluris theoria sacra, 1681) ja 

myöhemmin englanninkielisenä käännöksenä vuonna 1684, hänestä tehtiin lopulta Master of 

Charterhouse vuonna 1685 Ormonden herttuan suositusten ansiosta. Burnetin uraputken voidaan 

sittemmin katsoa huipentuneen niin sanotun mainion vallankumouksen (1688 - 1689) jälkimainin-

geissa hänen päästyään kuningas William III palvelukseen. Burnet joutui kuitenkin irtisanoutumaan 

toimestaan kuninkaallisessa hovissa vain muutama vuosi myöhemmin hänen kuuluisimman teori-

                                                           
17

 Gillispie 1970, 612 - 613. 
18

 Ibidem. 
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ansa uuden painoksen herättämän voimakkaan vastustuksen (ja hänen epäonnistuneiden vasta-

argumenttiensa) vuoksi.19 

Thomas Burnet kuoli 27.9.1715 Lontoossa. Hän kulutti viimeiset elinvuotensa enimmäkseen vastai-

lemalla hänen teoksiinsa kohdistettuun kritiikkiin, jota jaeltiin sekä teologien että luonnonfilosofi-

en toimesta.20 Tässä vaiheessa Newtonilainen mekaniikka oli jo saanut paljon kannatusta Englan-

nin saarivaltiossa, jolloin Burnetin kaltaisten kartesiolaista koulukuntaa suosivien ajattelijoiden 

vahvin jalansija siirtyi Euroopan mantereelle.21 Burnetin aika luonnontieteen huipulla oli siis aut-

tamattoman lyhyt, mutta hänen ajatuksensa jäivät elämään uuden sukupolven geologien ja luon-

nonhistorioitsijoiden mielissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Gillispie 1970, 612 - 613. 
20

 Ibidem. 
21

 Haber 1959, 93. 
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2. Burnetin magnum opus: Sacred Theory of the Earth 

2.1. Burnetin ajattelun erityispiirteitä 

Thomas Burnetin teoksessaan The Sacred Theory of the Earth käyttämä argumentaation tyyli, lo-

giikka ja ajatusmallit voivat vaikuttaa modernin ihmisen silmissä hyvin vierailta. Yksi Burnetin kes-

keisimmistä teeseistä oli niin sanottu "kahden totuuden" argumentti, jonka mukaan Jumalan sana 

ja luonnontieteiden rationaalinen tutkimus eivät voi olla ristiriidassa keskenään, sillä Jumala on 

luomakunnan arkkitehti eikä totuus voi olla ristiriidassa totuuden kanssa: 

 We are not to suppose that any truth concerning the Natural World can be an Enemy 

 to Religion, for Truth cannot be an Enemy to Truth, God is not divided against himself, 

 and therefore we ought not upon that account to condemn or censure what we have 

 not examin'd or cannot disprove, as those that are of this narrow Spirit we are speak-

 ing of, are very apt to do.22 

Tällä perustelulla varustautuneena Burnet yhdistelee melko vapaasti sekä pyhiä tekstejä että me-

kanistista luonnonfilosofiaa, hyödyntäen Moosesta ja aikakautensa suuria ajattelijoita tasaveroisi-

na tiedonlähteinä oman teoriansa hahmottelussa ja sen oikeudellisuutta perustellessaan. Burnetin 

mukaan ihminen ei niin ikään voi ymmärtää valtavaa universumia saati sitten ajatonta ikuisuutta, 

mutta hänen kotinaan ja elinympäristönään toimivan planeetan arvoituksien ratkomiseen on kait-

selmus suonut hänelle kyvyt.23 Tälle kaitselmuksen tarkoituksenmukaiselle johdatukselle pohjau-

tuu myös Burnetin melko liberaali tapa tulkita Raamatun tekstejä, mihin kohdistui hyvin suuri osa 

häntä vastaan jaellusta kritiikistä.24 Toisen kirjan yhdeksännessä kappaleessa Burnet näet toteaa 

melko yksiselitteisesti, että pyhiltä teksteiltä ei tule odottaa minkäänlaista luonnollista teoriaa,25 ja 

hän myös selvästi pitää Genesiksen kuvausta maailman synnystä pitkälti vertauskuvallisena tai 

ainakin sen esittämiä totuuksia "naamioituina" epäselviin sananmuotoihin.26 Burnetin mukaan 

tämä on kaikki yksinkertaisesti osa Jumalan suunnitelmaa, sillä ihmiskuntaa ei ole tarkoitettu ym-

märtämään kaikkia maailman mysteereitä jokaisessa historian kehityksen vaiheessa.27 Tätä hah-

                                                           
22

 Burnet 1691, The Preface. 
23

 Burnet 1691, 5. 
24

 Gillispie 1970, 612 - 613. 
25

 Burnet 1691, 286. 
26

 Burnet 1691, 92. 
27

 Burnet 1691, 286 - 287. 
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mottelemaansa asetelmaa hän täydentää vielä hyvin "hermeettiseltä"28 kuulostavalla ajatuksella 

siitä, että antiikin ajoista periytyneisiin teksteihin on tallentunut muistitietona ihmisten myöhem-

min unohtamia totuuksia menneiltä ajoilta, joskin hyvin sirpaleisessa muodossa.29 Näin Burnet 

ikään kuin perustelee lukijoilleen käyttämänsä lähdeaineiston pätevyyttä, joskaan ei aivan samassa 

hengessä kuin modernin tieteen harjoittajat. 

Toinen Burnetin keskeisistä teeseistä on ajatus luonnollisesta ja poikkeuksellisesta kaitselmukses-

ta. Toisen kirjan kymmenennessä kappaleessa Burnet esittelee oman määritelmänsä "luonnolle" 

(tai ehkä pikemminkin "luonnolliselle"): 

 By Nature in general is understood All the Powers of Finite Beings, with the Laws es-

 tablisht for their action and conduct, according the ordinary course of things. And this 

 extends both to Intellectual Beings and Corporeal; but seeing 'tis only the Material 

 World that hath been the subject of our Discourse, Nature, as to that, may be defin'd, 

 The Powers of Matter, with the Laws establisht for their action and conduct. Seeing 

 also Matter hath no action, whether from it self, or imprest upon it, but Motion, as to 

 the Corporeal World Nature is no more than The powers and capacities of Matter, 

 with the Laws that govern the motions of it.30 

Tämän tekstinkappaleen perusteella Burnetin käsitys luonnollisesta on siis erittäin mekanistinen: 

se sisältää yksinkertaisesti olemassa olevan aineen, sen liikettä kuvaavat lait ja rajallisten olentojen 

näiden lakien puitteissa toteuttamat teot. Burnetin ajattelussa kaikki tämä edellä kuvattu lankeaa 

luonnollisen kaitselmuksen piiriin, ja sen vaikutuksia voidaan kuvata geometrian ja mekaniikan 

lakien avulla.31 Näihin raameihin Burnet sisällyttää vielä ajatuksen maailman luonnonhistoriallisten 

mullistusten ja ihmiskunnan moraalisen (sekä älyllisen) kehityksen välisestä harmoniasta, minkä 

Jumala on äärettömässä viisaudessaan ennalta määrännyt jo aikojen alussa ja jonka toteutus ta-

pahtuu lähes yksinomaan hänen asettamiensa lakien kautta.32 Hyvänä selventävänä esimerkkinä 

voidaan käyttää vaikkapa Burnetin selitystä maailmanlaajuisen tulvan syistä: Burnetin mukaan 

Jumala oli näet ennustanut ihmiskunnan tulevan moraalisen rappeutumisen ja siksi suunnitellut 

                                                           
28

 1600-luvulla vaikutti vielä voimakkaasti ajatus siitä, että muinaiset kansat olivat tietoisia myöhemmin unohdetuista 
perustotuuksista. Tällaista ajatussuuntausta kutsutaan usein "hermeettiseksi". Rossi 2010, 349.  
29

 Burnet 1691, 280 - 281. 
30

 Burnet 1691, 289 - 290. 
31

 Burnet 1691, 316. 
32

 Burnet 1691, 107, 318, 324. 
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maan kuoren täsmälleen niin heikoksi, että se rikkoutui auringon vaikutuksesta juuri silloin, kun 

tuli aika rangaista luomakuntaa sen syntisyydestä.33 Hänen teoriansa mukaan Jumala ei siis tur-

haan puutu luomakuntansa kehitykseen, vaan kaikki muutos noudattaa tarkkaa ja ennalta määri-

teltyä suunnitelmaa, jonka välikätenä toimivat useimmiten luonnon lait.34 Ainoastaan näiden 

luonnollisten lakien yläpuolelle sijoittuvat ihmeet voidaan luokitella poikkeuksellisen kaitselmuk-

sen aikaansaannoksiksi, mikä on (kuten nimestäkin voi päätellä) erittäin poikkeuksellinen tapah-

tuma. Tällaisiksi ihmeiksi määritelläänkin siis sellaiset tapaukset, jolloin jumalallinen voima puut-

tuu suoraan maailman tapahtumiin. Jälleen oivana esimerkkinä toimii Nooan tulva, sillä vaikka itse 

ilmiön syyt olivat Burnetin mukaan täysin luonnolliset, ei kuolevaisen rakentama arkki olisi hänen 

mukaansa voinut mitenkään selvitä näin rajusta katastrofista ilman taivaallista johdatusta.35 Sa-

maan tapaan kuin edellinen "kahden totuuden" teesi, tämäkin käsitteellinen jaottelu voidaan näh-

dä eräänlaisena perusteluna Burnetin teoriassaan hyödyntämille menettelytavoille, tarkemmin 

sanottuna Burnetin luonnonfilosofiaa painottavalle argumentaatiolle. Jos edellinen teesi siis selitti 

teoriassa käytettyä "lähdeaineistoa", tämä konsepti selvensi pikemminkin sovellettuja "metodeja". 

Kuten on jo varmaan käynyt hyvin selväksi, Jumala luomakunnan arkkitehtinä on hyvin keskeisessä 

roolissa Burnetin teoriassa. Ei siis liene mikään ihme, että Burnet omistaa yhden kokonaisen kap-

paleen Jumalan olemassaolon todistelulle ja Hänen roolinsa tarkastelulle yhtenä luonnollisen maa-

ilmanjärjestyksen peruspilareista (toinen kirja, kappale kymmenen: "Concerning the Author of 

Nature"). Jumalan olemassaoloa perustellessaan Burnet nojaa vahvasti muun muassa älykkään 

suunnittelun argumenttiin36 ja monien muiden filosofien väitteitä heijasteleviin ajatusmalleihin, 

joita tulen käsittelemään tässä tutkielmassa myöhemmin. Tähän soppaan hän lisää sekaan jo tut-

tuun tyyliinsä eräänlaista (mahdollisesti Descartesin ajatuksiin pohjautuvaa) metafyysistä argu-

mentaatiota sekä tietenkin Raamatun tekstien tulkintaa. Genesiksen kaltaisia poikkeuksia (niin 

sanottuja "profeetallisia" kirjoituksia)37 lukuun ottamatta Burnet näyttääkin pitävän kristittyjen 

pyhää kirjaa melko tarkkana menneisyyden tapahtumia kuvaavana historiallisena teoksena, joka ei 

lähdekritiikkiä juuri kaipaa.38 Paljon mielenkiintoisempi tämä ajatusketju on kuitenkin Burnetin 

kosmologisten käsitysten näkökulmasta tarkasteltuna. Burnet tuo näet tekstissään vahvasti esille 
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ajatuksensa siitä, että kaikkivoivan Jumalan äärettömän viisauden ja armon hedelmät eivät miten-

kään ole voineet kaikki kulua loppuun yhden vaivaisen pölypallon saatikka sitten ihmiskunnan kal-

taisen alhaisen rodun siunaamiseksi, minkä takia ajatus koko maailmankaikkeuden luomisesta yk-

sinomaan ihmiskuntaa varten on täysin naurettava.39 Burnet spekuloikin teoksensa aikana useam-

paan otteeseen lukemattomista asutuista maailmoista käsittämättömän avaran universumin syö-

vereissä, joita asuttavat paljon ihmiskuntaa ylevämmät olennot.40 Hänelle maapallo ja sen asuk-

kaat ovatkin vain yksi vähäpätöinen hammaspyörä paljon suuremmassa suunnitelmassa, eikä suin-

kaan koko maailmankaikkeuden keskus.41 Tällaisen universaalin kaitselmuksen ymmärtämiseen 

ihmisjärki ei kuitenkaan hänen mukaansa riitä (kuten on jo tullut sanottua), ja siksi hänen teorian-

sa keskittyy vain "paikalliseen", meidän kotimaailmamme kohtaloa käsittelevään kehitykseen.42 

Kaiken kaikkiaan Burnet myös kuluttaa vähintään yhtä paljon aikaa muiden ajattelijoiden esittämi-

en ja/tai tuolloin yleisessä käytössä olleiden selitysten ja teorioiden kumoamiseen kuin omiensa 

esittelemiseen, mikä ei tosin ollut kovinkaan poikkeuksellista ainakaan Burnetin elinpäiviä edeltä-

neitä aikoja hallinneen skolastisen koulukunnan piirissä.43 Burnetia voidaankin luonnonfilosofiaa ja 

Raamatun vapaampaa tulkintaa painottavasta tyylistään huolimatta pitää omalla tavallaan jopa 

varsin vanhoillisena, mutta tästä lisää myöhemmin.  

2.2. Burnet ja maapallon alkuperäinen muoto 

Tämän Burnetin persoonallisia ajatusmalleja pohjustaneen osion jälkeen voidaankin siirtyä hänen 

varsinaiseen teoriaansa. Hänen teoksensa kahden ensimmäisen "kirjan" alkuluvut koostuvat lähin-

nä aihepiiriin johdattelevasta taustoituksesta. Aivan ensimmäiseksi Burnet käsittelee (tietenkin 

vasta varsinaisen johdannon jälkeen) monia Nooan tulvaan liittyviä käytännön loogisia ongelmia, 

joista suurin lienee moista katastrofia varten vaadittava valtava vesimäärä. Burnet ei itse näet us-

konut, että maapallo olisi nykytilassaan enää kykenevä tällaiseen maailmanlaajuiseen katastrofiin 

(ainakaan sellaisena, kuin se on perinteisesti Raamatun perusteella ymmärretty), sillä sitä varten 

vaadittaisiin hänen omien arvioidensa mukaan vähintään kahdeksan kertaa se määrä vettä, joka 

on maailman merissä yhteensä.44 Tällaista määrää eivät pelkkä sade tai maanalaiset varannot ky-
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kene hänen mielestään mitenkään maan päälle vapauttamaan, ja vaikka pystyisivätkin, ei tällaista 

vesimäärää saisi millään luonnollisella prosessilla taas kuivattua.45 Tämän jälkeen hän listaa useita 

yleisesti käytettyjä vastauksia tähän ongelmaan, todeten ne joko epäloogisiksi luonnonfilosofisesta 

näkökulmasta, ristiriitaisiksi Raamatun tekstien kanssa tai ihan vain normaalin rationaalisen järjen 

vastaisiksi. Näihin hänen torjumiinsa selityksiin lukeutuvat muun muassa teoriat, joiden mukaan 

Jumala loi ja sittemmin tuhosi Nooan tulvaan vaadittavan vesimäärän, ja väitteet, joiden mukaan 

tulva oli vain paikallinen tapahtuma maailmanlaajuisen katastrofin sijaan.46 Etenkin näistä ensim-

mäisen torjunnassa Burnet vetoaa vahvasti edellä esiteltyyn jakoon ihmeiden ja asioiden luonnolli-

sen järjestyksen välillä, kehottaen lukijoitaan välttämään hätäisiä kaikkivaltiaan suoraan väliintu-

loon vetoavia argumentteja. Tällainen selitys oli hänen mielestään myös Raamatun vastainen, sillä 

olihan Mooses selvästi listannut kertomuksessaan tulvan syiksi neljänkymmenen päivän sateen ja 

suuren syöverin "lähteiden" purkautumisen.47 

Tähän logiikkaan ja muutamien Raamatun kohtien luovaan tulkintaan pohjautuen Burnet vetää 

lopulta teoksessaan sen johtopäätöksen, että Nooan tulvaa edeltäneen maapallon oli täytynyt olla 

rakenteeltaan huomattavasti erilainen kuin millaiseksi se muotoutui kyseisen katastrofin jälkeen, 

sillä muuten kyseinen tapahtuma ei olisi ollut lainkaan mahdollinen.48 Tässä sivussa hän myös ar-

gumentoi vastoin Aristoteleen näkemyksiä ikuisesta maailmasta,49 mutta tämä seikka ei ole vielä 

merkityksellinen tutkielmani tässä vaiheessa. Tätä argumentaatiota hän täydentää myöhemmin 

myös toisen kirjansa alkupuolella, kun hän luettelee useita Raamatussa kuvailtua paratiisia luon-

nehtivia erityispiirteitä (kuten esimerkiksi ikuinen kevät ja täydellisen mieto ilmasto), jotka eivät 

vastaa minkään nykyisen maapallon kolkan ominaisuuksia.50 Vasta näiden vakuutteluiden jälkeen 

Burnet ryhtyy tosissaan hahmottelemaan teoriansa luonnonfilosofista ja mekaanista perustaa.  

Burnetin teoriassa maapallo sai alkunsa kaaoksesta, joka oli käytännössä sekava nestemäinen 

massa, jossa kaikki tulevan kotiplaneettamme ainekset velloivat vailla järjestystä.51 Burnet ei sel-

västikään nähnyt mitään erityisempää syytä perustella tätä hypoteesiaan, sillä:  
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 I do not remember that any of the Ancients that acknowledge the Earth to have had 

 an Original, did deny that Original to have been from a Chaos. -- We need not there-

 fore spend any time here to prove, that the Origin of the Earth was from a Chaos, 

 seeing that is agreed on by all that give it any Origin.52  

Kyseessä on siis hyvin tyypillinen yleiseen konsensukseen vetoava argumentti, joka saisi monen 

nykyajan luonnontieteilijän niskakarvat nousemaan pystyyn. Burnet ei tästä kuitenkaan hätkähdä, 

vaan alkaa kuvailla tämän itsestäänselvyytenä pitämänsä kaoottisen olotilan vähittäistä kehitystä 

planeetan muotoon. Hänen mukaansa painavimmat kaaoksen sisältämistä ainesosista (muun mu-

assa eri metallit ja kivilajit) alkaisivat vähitellen vajota kohti koko massan keskustaa, jossa sijaitsee 

koko systeemin painovoiman keskipiste. Tämä massa puristuisi sitten tiiviiksi ja muodostaisi pla-

neetan kiinteät sisälmykset. Tähän päälle kasaantuisivat sitten kerroksittain vähemmän painavat ja 

vilkkaammassa liikkeessä olevat materiaalit, eli ensiksi nesteet ja sitten kaasut (joihin Burnet viit-

taa perinteitä kunnioittaen Vetenä ja Ilmana).53 Tämä maan kiinteää keskustaa päällystävä neste-

mäinen kerros ei kuitenkaan olisi (kaaoksen sekavan luonteen takia) tietenkään pelkkää puhdasta 

vettä, vaan siihen sisältyisi myös muita juoksevia elementtejä. Näistä elementeistä tahmeat "öljyi-

set" aineet kerääntyisivät varsinaisten merien pinnalle, vähän samaan tapaan kuin kerma ja maito 

eriytyvät toisistaan.54 Tämä merien päällä vellova kalvo sitten sitoisi itseensä ilmasta vielä alaspäin 

ajelehtivia maahiukkasia (sillä Burnet piti ilmakehää massaltaan paljon meriä suurempana, minkä 

vuoksi sen puhdistautumiseen kuluisi paljon enemmän aikaa) ja muodostaisi alati paksuuntuvan 

kiinteän kuoren merien ylle.55 Näin kaaoksen sekava massa siis vähitellen eriytyisi ja kasaantuisi 

kerroksiksi, muodostaen munan kaltaisen muodon, jossa kaikki maailman meret olivat vangittuna 

kiinteän kuoren sisään56 (Burnet myös päätteli Mooseksen tarkoittaneen tätä suurta maan sisäistä 

vesivarastoa puhuessaan "suuresta syöveristä").57 Tämä muoto olisi luonnollisesti täydellisen sileä 

ja sopusuhtainen ilman vuorien ja luolien kaltaisia epämuodostumia, sillä ovathan kaikki nestemäi-

sestä muodosta kiinteytyneet elementit (kuten jää) tasaisen sileitä, mikäli niitä ei ole pakotettu 

muottien avulla erityiseen muotoon.58 Näin Burnet siis "todistaa" järjen avulla oletuksensa siitä, 

että maapallon muoto ennen Nooan tulvaa oli radikaalisti erilainen kuin nykyään. Tällainen muoto 
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olisi myös luonnostaan altis maailmanlaajuiselle tulvalle, sillä tasaisen maankuoren peittämiseen 

vedellä ei tarvita läheskään yhtä paljon massaa kuin sen nykytilassa, ja sen väistämätön murtumi-

nen saisi maailman merissä aikaan erittäin väkivaltaista liikettä.59  

2.3. Maapallo paratiisin aikaan 

Tällä edellä kuvatulla maapallon nykyisestä tilasta eroavalla alkuperäisellä muodolla oli Burnetin 

mielestä monia vaikutuksia tulvaa edeltäneen maailman elinolosuhteisiin, mikä teki siitä otollisen 

sijaintipaikan Raamatun paratiisille. Ensiksi Burnet listaa joukon ominaisuuksia, jotka hänen mie-

lestään erottavat paratiisin nykymaailmasta. Näistä tärkeimmät lienevät ikuinen kevät, eläinten 

spontaani syntymä ja eliöiden (myös ihmisten) nykytilanteeseen verrattuna erittäin pitkä elinikä.60 

Hän tekee myös erittäin selväksi mielipiteensä siitä, että näiden olosuhteiden syiden täytyi olla 

universaaleja (eli maailmanlaajuisia), sillä on epäloogista ajatella, että esimerkiksi vuodenaikojen 

vaihtumattomuus tai ihmisten poikkeuksellinen elinikä koski vain jotain tiettyä maailman kolk-

kaa.61 Tarujen paratiisi olikin hänen mukaansa vain yksi erityisen täydellinen kolkka muutoinkin 

"paratiisimaisessa" maailmassa.62 

Maapallolla tuolloin vallinnut ikuinen kevät johtui Burnetin mukaan maapallon säännöllisestä 

muodosta, minkä takia sen asema auringon suhteen ei ollut samaan tapaan vinoutunut kuin nyky-

ään. Burnet vertaakin maapalloa meressä kelluvaan laivaan ja toteaa yksinkertaisesti, että täydelli-

sesti tasapainotettu alus ei turhaan kallistele suuntaan taikka toiseen.63 Tästä asennosta seuraavan 

auringon säteilyn tasaisen jakautumisen ja kaikenlaisten maapallon pinnan epätasaisuuksien puut-

tumisen takia sää oli siis tuolloin täydellisen tasainen ilman mitään rajuja muutoksia.64 Kyseisestä 

äärimmäisen vakaasta säästä ja edellä kuvatun merien päälle kasaantuneen maankuoren poikke-

uksellisesta hedelmällisyydestä (muodostuihan se kevyestä maasta ja ravintorikkaista öljyistä)65 

voidaan niin ikään johtaa syyt kahdelle muulle paratiisia luonnehtivalle tekijälle. Burnet ajatteli 

kaiken elämän saaneen alkunsa munista, joiden kehittymiseen tarvitaan yksinkertaisesti vain tasai-

sesti lämpöä ja tarpeeksi ravintoa (sekä mahdollisesti jokin tavallisesti koiraalta saatava elävöittävä 
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elementti, jonka rauhallisempi ilmakehä kyllä pystyisi tarjoamaan).66 Koska tulvaa edeltävän maan 

kuori ei siis ominaisuuksiltaan olennaisesti eronnut eläimen kohdusta, pystyi se vallan mainiosti 

tarjoamaan kasvualustan sekä kasveille että eläimille. Samaan tyyliin selittyy myös tulvaa ennen 

eläneiden ihmisten poikkeuksellinen pitkäikäisyys, sillä tasapaino taivaissa oli suoraan verrannolli-

nen myös tasapainoon maan päällä.67 Burnet ajatteli ihmisen kehon toiminnan perustuvan jousille 

ja nesteiden kiertokululle, jota kaikenlaiset lämpötilan ja kosteuden muutokset häiritsivät. Tulvaa 

edeltänyt sää siis mahdollisti tämän koneiston optimaalisen toiminnan, kun taasen Nooan tulvan 

aiheuttamat muutokset saivat sen kulumaan nopeammin, mikä lyhensi ihmiskunnan keskimääräis-

tä elinikää huomattavasti.68 Tämän ohessa hän myös argumentoi muutamia muita paratiisin ja sen 

asukkaiden ominaisuuksia selittäviä teorioita vastaan, joista ehkä ongelmallisin oli väite siitä, että 

tulvaa edeltäneiden ihmisten iät laskettiin kuun vaiheiden mukaan.69 Tässä tapauksessa Burnet 

tukeutuu taas Raamattuun, todeten muun muassa Mooseksen viitannen kuukausiin ja vuosiin 

erikseen.70 Nämä Burnetin torjumat selitykset menevät kuitenkin hieman aiheen vierestä, joten ei 

siitä nyt enempää.  

Burnetin paratiisia kuvaavassa ajatusmallissa oli kaikesta innovatiivisuudestaan huolimatta kuiten-

kin yksi ongelma, jonka hän myönsi itsekin aiheuttaneen paljon päänvaivaa. Kyseessä oli paratiisia 

kastelevien jokien rationaalinen selitys, mistä teki vaikean kaikkien epätasaisten pinnanmuotojen 

puuttuminen ja maapallon isoimpien vesivarantojen sulkeminen sen kuoren sisään.71 Tämän di-

lemman ratkaisemiseksi Burnet päätyi lopulta laatimaan Nooan tulvaa edeltäneelle maailmalle 

oman erityisen meteorologisen järjestelmänsä. Lopulta Burnet onnistuikin selittämään paratiisin 

jokien muodostumisen (ainakin häntä itseään tyydyttävällä tavalla) auringon hyvin kosteasta 

maankuoresta haihduttamien nesteiden ja maapallon ovaalin muodon avulla. Burnetin mukaan 

aurinko haihdutti päiväntasaajalla jatkuvasti maan kuoreen sitoutunutta sekä sen alla vellovan 

suuren syöverin vettä, joka sitten kulkeutui kylmemmille napaseuduille ja satoi alas tasaisena vir-

tana.72 Tämä sadevesi sitten valui vähitellen takaisin kohti päiväntasaajaa, sillä nämä seudut olivat 

lähempänä maapallon vetovoiman keskusta.73 Mitä lähemmäksi päiväntasaajaa joki kulkeutui, sitä 
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hitaammaksi veden virtaus muuttui, kunnes se joko haihtui auringon vaikutuksesta tai imeytyi päi-

väntasaajalle muodostuneeseen läpitunkemattomaan aavikkoon.74 

Itse varsinaisen paratiisin tarkkaan sijaintiin Burnet ei ota voimakkaasti kantaa, sillä hänen mu-

kaansa sitä ei voi päätellä rationaalisen ajattelun pohjalta.75 Muutamiin vanhoihin lähteisiin ve-

toamalla hän kuitenkin spekuloi sen sijainneen eteläisellä pallonpuoliskolla, josta Jumala sitten 

karkotti Aatamin ja Eevan pohjoiselle puoliskolle syntiinlankeemuksen jälkeen.76 Näin Burnet pyrkii 

siis selittämään Nooan tulvaa edeltänyttä maailmaa luonnehtivat, nykyihmisille niin vierailta kuu-

lostavat paratiisin erityispiirteet ja tapahtumat oman teoriansa avulla. 

2.4. Nooan tulva 

Burnet ei itse uskonut ihmisjärjen pystyvän päättelemään tarkalleen, kuinka kauan maan alkupe-

räinen muoto säilyisi ehjänä77 (joskin hän esitti varovaisia arvioita noin 1600 vuoden ajanjaksosta, 

pohjautuen luonnollisesti Raamatun teksteihin).78 Tästä huolimatta tämä rakenne ei hänen mieles-

tään voinut mitenkään olla pysyvä auringon lämmittävän vaikutuksen takia. Ikuisen kevään tar-

joama jatkuva auringonpaiste nostaisi vähitellen maankuoren sisään suljetun meren lämpötilaa, 

minkä tuloksena syntyneet höyryt lisäisivät sen sisäistä painetta. Samalla tämä auringon säteily 

kuivattaisi maankuorta, mikä tekisi siitä entistä hauraamman. Lopulta maankuori sitten puhkeaisi 

näiden kahden tekijän vaikutuksesta vähän kuin liekin alla lämmitetty muna79 (Burnet spekuloi 

myös, että ennen tätä tapahtumaa langenneet ensimmäiset sateet saattoivat vauhdittaa tätä pro-

sessia, mutta tämä ajatusketju jäi pelkäksi valistuneeksi arvailuksi).80 Tällöin maankuoren palaset 

putoaisivat niiden alla vellovaan suureen mereen, mikä synnyttäisi valtavia koko maailman ylitse 

pyyhkiviä aaltoja.81 Lopulta tämä merien väkivaltainen liike kuitenkin laantuisi painovoiman ja tuu-

lien vaikutuksesta, paljastaen altaan uuden maailman.82 

Koska merien päälle muodostuneen maankuoren pinta-ala oli suurempi kuin suuren syöverin poh-

jan, kasautuivat näihin syvyyksiin pudonneet rikkinäiset maakappaleet Burnetin mielestä väistä-
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mättä epätasaisesti niin, että ne jäivät joko vedenpinnan ylä- tai alapuolelle.83 Suurien valtamerien 

peittämän ja planeetan navalta navalle ulottuvan suuren "kanavan" Burnet päätteli muotoutuneen 

siksi, koska suurimmat maankuoren kappaleet taipuivat paikoilleen asettuessaan reunoiltaan ja 

jättivät näin väliinsä eräänlaisen syvänteen. Tämän ilmiön hän ajatteli puolestaan johtuvan siitä, 

että näiden isojen maakappaleiden alle vangiksi jäänyt ilma pääsi pakenemaan nopeammin laatto-

jen reunoilta.84 Näiden suurien palasten rypistymisen ja niitä pienempien maasirpaleiden kaootti-

sen kasautumisen seurauksena syntyisivät myös maan kuoren onkalot, merien saaret ja korkeat 

vuoret, sillä osa näistä palasista joutuisi väistämättä muista erilleen85 tai lukkiutuisi toisiinsa nojaa-

viin asentoihin, jolloin niiden huiput kohoaisivat korkeammalle ja niiden väliin jäisi paljon tyhjää 

tilaa.86 Kun meri sitten pikku hiljaa valuisi näihin syvempiin kanaviin tai maan sisäisiin onkaloihin, 

muodostuisi nykyisen kaltainen mantereisiin ja meriin jakautunut maailma.87 Maan alkuperäisen 

muodon rikkoutuminen ja sen massan uusi epätasainen jakautuminen aiheutti Burnetin mukaan 

myös maan akselin kallistumisen, mikä sai aikaan vuodenaikojen vaihtelun.88 

Nooan tulvan suurempien vaikutusten ohella Burnet käsitteli teoriassaan myös muutamia sen spe-

sifisempiä seurauksia ja aspekteja. Burnet näyttää muun muassa uskoneen, että Nooan arkki ei 

välttämättä ollut ainoa tästä katastrofista selvinnyt eliöiden kokoelma, koska muuten esimerkiksi 

Amerikan mantereen asukkaita oli vaikea selittää.89 Näissä yksityiskohdissa tuleekin jälleen hyvin 

ilmi Burnetille tyypillinen (ja paljon vastustusta herättänyt) usein varsin liberaali suhtautuminen 

Raamattuun. 
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3. Burnetin teoria aikansa kontekstissa 

3.1. Burnetin teorian vaikutteet 

Suuri osa tieteellisen vallankumouksen ajan maansyntyteorioita tutkineista asiantuntijoista näyt-

tää olevan yhtä mieltä siitä, että Burnetin teorian suurin inspiraation lähde oli Renѐ Descartesin 

(1596 - 1650) filosofisessa ajattelussa. Aivan erityisen vahvasti tämä kytkös voidaan havaita, kun 

vertaillaan Descartesin Principiae-teoksessa esiintyvää ajatusleikkiä maapallon mahdollisesta 

muodostumisprosessista Burnetin vastaavaan malliin. Descartesin mukaan kaikki taivaankappaleet 

olisivat voineet saada alkunsa häviävän pienten korpuskeleiden yhteentörmäysten synnyttämissä 

suurissa pyörteissä (hänen ajattelussaan koko maailmankaikkeus oli näet täynnä ainetta ja tyhjiö 

oli mahdoton, joten kaikki liike muotoutui väistämättä pyörteiksi),90 jotka myös Burnet mainitsee 

kuin ohimennen omassa teoriassaan.91 Näiden pyörteiden keskustaan kasautunut aine tiivistyisi 

aikoinaan sen oman liikkeen ansiosta kirkkaiksi tähdiksi. Tällaisten tähtien pinnalle keräytyisi sitten 

vähitellen kerroksittain läpinäkymätöntä materiaalia, jolloin niistä muodostuisi planeettoja ja ne 

joutuisivat jonkin toisen pyörteen kaappaamiksi.92 Myös meidän maapallomme voisi olla tällainen 

entinen tähti, jonka tulikuuman keskuksen ympärille olisi muodostunut kaksi samankeskistä kovaa 

kuorta, joiden väliin olisi puolestaan jäänyt kerros vettä.93 Kun näistä kuorista ulommainen sitten 

myöhemmin rikkoutuisi auringon lämmittävän vaikutuksen takia, muodostuisivat maan nykyisen-

kaltaiset mantereet, vuoret ja meret.94 Descartes kuitenkin esitti tämän teoriansa vain puhtaasti 

hypoteettisena mallina (mahdollisesti katolisen kirkon sensuurin pelossa), jota hän ei edes yrittä-

nyt sovittaa yhteen Genesiksen kertomusten kanssa.95 Vaikka muutamat Descartesin filosofian 

kannattajista (esimerkiksi Henry More, joka tulisi myöhemmin näyttelemään merkittävää roolia 

myös Burnetin elämässä) yrittivät tehdä tämän yhteensovituksen hänen puolestaan, vasta Burnet 

esitti ensimmäisen täysimittaisen kartesiolaisen mekanismin ja Raamatun kertomukset yhteensu-

lauttavan luonnonhistoriallisen teorian.96  
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Burnetin maansyntyteoriaa pidetään usein yksinkertaistettuna versiona Descartesin vastaavasta, 

mutta näiden tekstien väliltä löytyy toki myös eroavaisuuksia (edellä mainitun historiallisen ulottu-

vuuden lisäksi). Burnet ei muun muassa pitänyt maapalloa entisenä tähtenä, ja hänen selityksensä 

tulevalle maailmanpalolle oli ranskalaisen filosofin ajatuksista riippumaton.97 Näiden kahden mal-

lin samankaltaisuudet ovat kuitenkin kiistattomat, ja Descartesia pidetään nykyään useiden tie-

teellisen vallankumouksen ajan maansyntyteorioille ominaisten ideoiden alkuperäisenä keksijänä. 

Descartesin sanotaankin muun muassa popularisoineen ajatuksen siitä, että maapallon historia 

voisi olla maailmankaikkeuden historiasta eriävä.98 Burnet myös mainitsee Descartesin teorian 

lyhyesti omassa teoksessaan, ja vaikka hän ei suoranaisesti siteeraa sitä oman tekstinsä esikuvana, 

hän silti myöntää näiden mallien samankaltaisuuden ja on selvästi valmis käyttämään Descartesin 

auktoriteettia oman argumentaationsa tukena.99 Descartesia voidaan siis hyvin pitää tänä tarkas-

telemanani aikakautena esiintyneen maan muodostumista ja kehitystä käsittelevien teorioiden 

ketjun ensimmäisenä linkkinä,100 joskin vasta Burnetin pyhä teoria teki tästä suuntauksesta laa-

jemmalti tunnetun ja määritteli monet sille myöhemmin tavaramerkeiksi muodostuneista ominai-

suuksista.101  

Tämän ranskalaisen filosofin vaikutus Burnetin ajatteluun ulottui kuitenkin paljon heidän maan-

syntyteorioidensa pinnallisia samankaltaisuuksia syvemmälle. Burnet oli selvästi adoptoinut monia 

Descartesin filosofian keskeisiä teesejä, kuten muun muassa hänen ajatuksensa aineen ominai-

suuksista, liikkeen laeista sekä ruumiin ja sielun dualismista. Tätä lainatavaraa hän käytti teokses-

saan useampaan otteeseen argumenttiensa tukena, erityisesti Jumalan olemassaoloa puolustaes-

saan sekä luonnollisen kaitselmuksen rajoja määritellessään. Burnet esimerkiksi esittää väitteen 

siitä, että kaikki liike maailmassa on lähtöisin Jumalasta: 

 The Question useth chiefly to be put concerning Motion; how it came into the World; 

 what the first source of it is, or how Matter came at first to be mov'd? For the simple 

 notion of Matter, not divided into parts, nor diversified, doth not imply Motion, but 

 Extension only -- Wherefore if we find Motion and Action in Matter, which is of it self 

 a dead inactive mass, this should lead us immediately to the Author of Nature, or to 
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 some External power distinct from Matter, which is the Cause of all Motion in the 

 World.102 

Tämä looginen päättelyketju on melko suoraa lainaa Descartesin ajatuksista (tilallisesta) ulottu-

vuudesta ja liikkumattomuudesta materian keskeisinä ominaisuuksina, joiden takia ranskalainen 

filosofi joutui itsekin vetoamaan Jumalaan omassa kosmologisessa järjestelmässään.103 Kaiken ai-

heesta tarjolla olevan todistusaineiston perusteella voidaankin siis todeta hyvin suurella varmuu-

della, että Burnet oli kartesiolaisen koulukunnan seuraaja. 

Burnet ei kuitenkaan törmännyt Descartesin oppeihin sattumalta, vaan välittäjänä toimi Cambrid-

gen Platonisteina tunnettu ryhmä, joihin Burnet tutustui opiskeluaikoinaan.104 Cambridgen Pla-

tonistit oli 1600-luvulla vaikuttanut ajattelijoiden yhteenliittymä, joka nimensä mukaisesti kuului 

Cambridgen yliopiston piiriin. Kuten arvata saattaa, kyseinen ryhmä piti antiikin filosofiaa erittäin 

suuressa arvossa, etenkin Platonin ja Plotinuksen tapauksessa. He olivat kuitenkin myös hyvin pe-

rillä oman aikakautensa uusista suuntauksista, ja monet ryhmän jäsenistä kuuluivat muun muassa 

ensimmäisten Descartesin teksteihin tutustuneiden englantilaisten joukkoon.105 Kartesiolaisuus oli 

jonkin aikaa hyvin suosittua erityisesti Ralph Cudworthin (1617 - 1688) ja Henry Moren (1614 - 

1687) keskuudessa, joiden kanssa Burnet työskenteli läheisesti Cambridgen aikoinaan.106 Ryhmän 

ajattelua yleisesti kuvaavia erityispiirteitä ovat muun muassa heidän vakaumuksensa uskon ja jär-

jen yhteensopivuudesta (ajatus, johon Burnetin koko "metodi" perustuu) sekä luonnonfilosofian 

roolista teologisten kysymysten ratkaisussa.107 Näiltä kollegoiltaan omaksuman Descartesin filoso-

fian lisäksi monet Burnetin keskeisimmistä teeseistä (ja jotkin hänen vähäisemmistä ajatuksistaan) 

sekä hänen kiinnostuksensa antiikin teksteihin heijastelevatkin vahvasti tämän joukon yleisiä tai-

pumuksia. Ryhmä esimerkiksi uskoi moraalisten prinsiippien ikuiseen olemassaoloon,108 mihin 

myös Burnet viittaa Jumalan olemusta käsittelevässä kappaleessaan: 
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 Now, according to our understandings, Truth is eternal: therefore, say we, some intel-

 lect or intelligent Being. So also the reasons of Goodness and Justice appear to us 

 Eternal, and therefore some Good and Just Being is Eternal.109 

On siis varsin selvää, että Cambridgen Platonistit olivat merkittävä tekijä Burnetin pyhän teorian 

syntymään johtaneessa tapahtumaketjussa. 

Kaikkia antiikin auktoreiden ajatuksia Burnet ei kuitenkaan pitänyt yhtä suuressa arvossa kuin mui-

ta vastaavia. Burnet argumentoi teoksessaan monta kertaa voimakkaasti vastoin Aristoteleen käsi-

tyksiä maailman ikuisuudesta (Aristoteleen mukaan maailmakaikkeuden taivaalliset alueet olivat 

näet muuttumattomia ja maanpäällinenkin maailma koki vain loputtomien syklien ketjun ilman 

alkua taikka loppua).110 Burnet selvästi koki tämän ajatusmallin tehokkaan kitkennän melko tärke-

äksi, sillä hän mainitsee sen jo ensimmäisen kirjansa neljännen kappaleen esittelytekstissä: "That 

the Earth and Mankind had an Original, and were not from Eternity: Prov'd against Aristotle."111 

Tällainen reaktio ei sinällään ole lainkaan yllättävä, sillä tämä oppi oli torjuttu jo keskiajan skolas-

tiikassa (joka muutoin nojasi vahvasti Aristoteleen oppeihin) ja se oli täysin ristiriitainen Raamatun 

tekstien kanssa.112 Burnet ei kuitenkaan näytä täysin torjuvan Aristoteleen ajatusta elementtien 

luonnollisesta järjestyksestä,113 vaikka hän ei tietenkään myönnä aineelle mitään sille ominaista 

liikettä vaan perustaa ajatuksensa luonnonlakeihin, tässä tapauksessa erityisesti painovoimaan.114 

Burnetin kirjoitustyyli on myös (kuten on jo tullut sanottua) tietyllä tapaa skolastinen, sillä se ei 

tyydy vain oman näkökulmansa perusteluun vaan pyrkii samalla myös kumoamaan sitä vastustavat 

näkemykset (mikä on skolastiselle disputaatio-tyylille ominaista).115 Burnetin suhtautumista perin-

teiseen aristotelismin/skolastiikan traditioon voidaankin siis pitää hieman ristiriitaisena, mutta jo 

pelkästään se, että hän koki ylipäätään tarpeelliseksi kumota näinkin vanhoja käsityksiä, kertoo jo 

paljon Burnetista ajattelijana ja tieteellisen vallankumouksen ajan yleisestä ilmapiiristä. 

3.2. Burnetin teorian kritiikki 
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Kuten mainitsin jo tutkielmani ensimmäisessä luvussa, Burnetin teoriaa vastaan osoitettu kritiikki 

koostui sekä luonnonfilosofisista että teologisista puheenvuoroista. Yleistä vastustusta herätti 

muun muassa hänen tapansa käsitellä Raamatun tekstejä allegorisina (vertauskuvallisina) kerto-

muksina, jotka oli kirjoitettu tyhmiä massoja varten ja joita ei siksi pitänyt tulkita kirjaimellisesti116 

(tällaisia kommentteja tuli jopa Newtonin kaltaisilta tieteen suurnimiltä, joskin hänen suhtautumi-

sensa Burnetin teoriaan vaikutti muutoin hyvin myönteiseltä ainakin aluksi).117 Monien mielestä 

hänen mallinsa jätti myös liian vähän tilaa Jumalalle puuttua maailman tapahtumiin ja kutisti ih-

miskunnan roolin maailmankaikkeuden suuressa näytelmässä häviävän pieneksi ja mitättömäk-

si.118 Erasmus Warren puolestaan hyökkäsi Burnetin teoriaa vastaan vuonna 1690 julkaistussa geo-

logiaa käsittelevässä teoksessaan sillä perusteella, että Burnetin kuvailema malli maapallon syn-

nystä ja kehityksestä asuttavaan muotoon vaatisi enemmän aikaa toteutuakseen kuin Raamatussa 

mainitut kuusi päivää.119 Burnet ei itse juuri kommentoi alkuperäisessä teoksessaan maan muo-

toutumiseen kulunutta aikaväliä (pitihän hän Genesistä vain vertauskuvallisena kertomuksena), 

mutta myöhemmissä julkaisuissaan hän jo selvästi pyrki kohtelemaan myös Mooseksen historial-

lista kuvausta samaan tapaan allegorisena kuin muitakin Genesiksen tapahtumia,120 mahdollisesti 

juuri tämäntyyppisen kritiikin seurauksena.     

Hyvin harvat kommentoijat yrittivät kuitenkaan kumota Burnetin ajatuksia yksinomaan Raamatun 

tekstien avulla, vaan hänen teoriansa "tieteellistä" perustaa yritettiin usein murtaa melko lailla 

samalla intensiteetillä teologisten argumenttien ohessa.121 Newtonilainen kosmologia oli jo saa-

massa vahvaa kannatusta Englannin luonnontieteilijöiden piireissä 1600-luvun loppupuolella, ja 

monet Burnetin omista maanmiehistä alkoivat vähitellen pitää hänen teorioidensa luonnonfiloso-

fisena perustana toimivaa kartesiolaista ajattelutapaa vanhentuneena.122 Yksi erityisen kärkäs 

esimerkki tästä oli John Keill (1671 - 1721), joka piti kartesiolaista maailmankuvaa silkkana mieli-

kuvituksena ja myös rinnasti Burnetin teorian vahvasti epikurolaisuuteen123 (eli antiikin ajan ato-

mistiseen koulukuntaan, joka uskoi maailman syntyneen silkan sattuman kautta).124 
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Burnetin ja muiden tuon ajan maansyntyteoreetikoiden mallien hypoteettisuus/spekulatiivisuus ja 

niiden vertailu jo antiikin ajoista kristillisen maailmankuvan kanssa kilpailleisiin ja Raamatun vas-

taisiin malleihin oli noin yleensä ottaen hyvin yleinen kritiikin muoto, sillä monet tuon ajan tieteili-

jöistä kannattivat vielä tiukasti konkreettisiin havaintoihin perustuvaa Baconilaista empirismiä ja 

olivat ajalle tyypillisesti uskovaisia yksilöitä. Näistä argumenteista suurin osa koski juuri Jumalan ja 

hänen kaitselmuksensa roolia (tai pikemminkin niiden puutetta) näissä tarjotuissa järjestelmissä, 

teorioiden väitettyä fatalistisuutta sekä esitettyjen mallien konkreettisen todistusaineiston puutet-

ta. Descartes ja hänen seuraajansa leimattiinkin jo tuolloin helposti "nojatuolifilosofeiksi", jotka 

eivät tienneet todellisesta tieteestä ja kokeista juuri mitään, tai jollakin tapaa epäkristillisiksi.125 

Osa tästä kritiikistä oli hyvinkin tarkkanäköistä, mutta mukaan mahtui luonnollisesti myös joko 

tahallista tai tahatonta väärintulkintaa. Muun muassa John Keillin syytökset Burnetin epikurolai-

suudesta vaikuttavat varsin oudoilta, kun ottaa huomioon, että Sacred Theory of the Earth omisti 

kaksi kokonaista lukua Jumalan ja hänen kaitselmuksensa roolin määrittelylle maailmanjärjestyk-

sessä, puhumattakaan Burnetin tavasta hyödyntää Raamattua yhtenä hänen teoksensa keskei-

simmistä lähteistä. Vaikka Burnetin teoriaa ehkä pystyttäisiinkin vapaasti muokkaamalla sovelta-

maan puhtaasti "ateistisessa" maailmankatsomuksessa, tämä ei selvästikään ollut hänen alkupe-

räinen tarkoituksensa ja Jumalalla on hänen mallissaan itse asiassa sangen keskeinen rooli. Rivien 

välistä voidaankin lukea, että kritiikin kohteena ei ollut pitkälti Burnet itse vaan pikemminkin hä-

nen teoriansa potentiaaliset applikaatiot, sillä Keill selvästi uskoi mekanististen maailmansyntyteo-

rioiden (erityisesti kartesiolaisten sellaisten) vain antavan uuden aseen ateistien käsiin.126                

Tämän maansyntyteorioiden laatijoiden sarjan ensimmäisenä edustajana ja sen todennäköisesti 

huomattavimpana kartesiolaisen koulukunnan kannattajana Burnet joutui joka tapauksessa koke-

maan kaiken tämän kritiikin terävimmän kärjen. Suurin osa hänen teoriansa aikaansaamista reak-

tioista tiedeyhteisössä olikin pääasiassa negatiivisia, vaikka kaikki kommentit eivät suinkaan olleet 

torjuvia (hänen teoksensa kirvoittivat helposti yli toistakymmentä vastakirjoitusta).127 Hänen puo-

lustautumisensa oli niin ikään ilmeisesti melko hampaatonta.128 Ei siis liene mikään ihme, että Bur-

net joutui lopulta eroamaan korkeasta virastaan kuninkaallisessa hovissa kaiken tämän negatiivi-

sen polemiikin takia. 
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3.3. Burnetin perintö 

Aiheesta lukemani tutkimuskirjallisuuden perusteella näyttää vahvasti siltä, että tuskin yksikään 

Thomas Burnetin popularisoiman maansyntyteorioiden fyysis-teologisen haaran vakavasti otetta-

vista edustajista piti hänen pyhää teoriaansa onnistuneena kuvauksena maapallon synnystä ja ke-

hityksestä. Toisin kuin esimerkiksi newtonilaisen fysiikan kaltaisten tieteen suurien läpimurtojen 

tapauksessa, Burnetin teorioista ei siis muodostunut luonnonhistorioitsijoille sellaista vankkaa 

perustaa, jonka päälle tulevat tieteilijöiden sukupolvet olisivat voineet kehitellä omia teorioitaan. 

Pelin henkenä oli pikemminkin eräänlainen jatkuva kilpailu, jossa jokainen uusi osanottaja pyrki 

vakuuttamaan muut oman teoriansa ylivoimaisuudesta aiempiin verrattuna, usein samalla nostaen 

auliisti esille muiden teorioissa esiintyneitä virheitä. 

Tällainen kehitys johti lopulta varsin monenkirjavaan teorioiden kattaukseen, joilla ei usein ollut 

paljonkaan yhteistä toistensa kanssa. Burnetin kartesiolaisuutta voimakkaasti kritisoineet John 

Woodward (1665 - 1728) ja William Whiston (1667 - 1752) pyrkivät kumpikin newtonilaisen koulu-

kunnan edustajina tarjoamaan omaan maailmankatsomukseensa paremmin sopivan näkemyksen 

maapallon kehityshistoriasta,129 mutta samasta oppi-isästä ja sukupolvesta huolimatta he päätyi-

vät hyvin erilaisiin tuloksiin. Woodward keskittyi omassa teoriassaan (Natural History of the Earth, 

1695) enemmän Nooan tulvaan kuin maapallon alkuperäiseen luomisprosessiin, sillä hän uskoi 

koko planeetan "liuenneen" ja muotoutuneen uudelleen tämän katastrofin yhteydessä.130 Tämä 

teoria oli kuitenkin ristiriidassa Newtonin ajatusten kanssa, sillä hän ei näet uskonut maan sisällä 

velloviin suuriin vesivarastoihin, jotka olivat Woodwardin teorian keskiössä.131 Whiston puolestaan 

yritti rakentaa omaa teoriaansa Newtonin komeettoja koskevien ajatusten ympärille.132 Oppimes-

tarinsa tavoin hän kritisoi Burnetia Mooseksen tekstien puolihuolimattomasta kohtelusta, todeten 

Raamatun kertomusten olevan "historiallinen ja totuudenmukainen" esitys maapallon synnystä ja 

kehityksestä.133 Whistonin vuonna 1696 julkistama New Theory of the Earth pyrkikin siis selittä-

mään sekä maapallon synnyn että Nooan tulvan aurinkokuntamme läheisyyteen ajautuneiden 

komeettojen avulla. Hänen teoriansa mukaan maapallo oli vain aurinkomme kiertoradalleen kaap-

paama suuri komeetta, jonka kuuman keskuksen ympärille kasaantui myöhemmin vähitellen ker-
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roksittain ainetta niiden suhteellisten tiheyksien mukaan. Myös Nooan tulva oli hänen mukaansa 

komeettojen aiheuttama katastrofi, joka sai alkunsa, kun maapallon lähietäisyydeltä ohittaneen 

komeetan hännässä matkanneet höyryt satoivat maan päälle ja kyseisen taivaankappaleen veto-

voima teki maankuoren epävakaaksi.134 Newtonilla oli toki myös omia ajatuksiaan maailmankaik-

keuden ja sen sisältämien kappaleiden luonteesta, kuten esimerkiksi ikuisesta avaruudesta ja 

maapallon alkuperäisestä nestemäisen sulasta muodosta,135 mutta käsittääkseni hän ei itse ikinä 

kehittänyt mitään kattavaa luonnonhistoriallista maansyntyteoriaa. Näiden varhaisten newtoni-

laisten lisäksi oman panoksensa tähän keskusteluun antoivat muun muassa Benoȋt de Maillet 

(1656 - 1738), joka oli harvinaisempi kartesiolainen ja eräänlaisen evolutiivisen (sekä maan muoto-

ja että sitä asuttavaa eläimistöä koskevan) systeemin kannattaja,136 sekä Baron d'Holbach (1723 - 

1789), jonka vuonna 1770 julkaistussa teoksessa Systѐme de la nature esitelty oppi materian ikui-

suudesta ja jatkuvasta kiertokulusta ilman mitään ulkoisia vaikuttimia ansaitsi kyseiselle tekstille 

liikanimen "ateistin raamattu".137  

Eräänlaisen rajapyykin fyysis-teologisen luonnonhistorian kehityksessä asetti kuitenkin viimein 

Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707 - 1788) teoksessaan Epoques de la nature (1778). 

Hänen teoriansa ei ollut samaan tapaan radikaalin eternalistinen kuin d'Holbachin kirjoitukset, 

mutta sillä ei myöskään ollut juurikaan sympatioita perinteistä kristillistä kronologiaa kohtaan. 

Buffonin mukaan Raamatussa mainitut kuusi päivää olivat vain allegorisia vertauskuvia, jotka itse 

asiassa kuvasivat kuutta eri aikakautta. Burnetin ajattelua seuraten hän uskoi Genesiksen olevan 

alkukantaisten ihmisten tarpeita varten kirjoitettu teos, ja että pyhiin teksteihin kätketty totuus ei 

voinut olla ristiriidassa luonnollisesta maailmasta tehtyjen havaintojen kanssa.138 Yksi Buffonin 

keskeisimmistä teeseistä oli ajatus siitä, että luonnonhistorian aikakaudet tulisi määritellä luonnol-

listen "monumenttien" (kuten fossiilien) mukaan, samaan tapaan kuin muinaisten kansojen jäl-

keensä jättämät reliikit toimivat perustana inhimilliselle historiankirjoitukselle.139 Buffonin varsi-

nainen teoria puolestaan perustui hyvin pitkälti newtonilaiseen traditioon. Hänen mukaansa pla-

neettojen (mukaan lukien maapallon) kaltaiset satelliitit muodostuivat komeetan törmättyä aurin-

koomme, jolloin suuret määrät hehkuvaa materiaa irtautui systeemimme keskustähdestä ja levisi 
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sen kiertoradalle. Tämä kuuma ja sula aines sitten keräytyi oman painovoimansa vaikutuksesta 

yksittäisiksi kappaleiksi, jotka jäähdyttyään muodostivat nykyisenkaltaiset planeetat.140 Näiden 

kappaleiden jäähtymiseen kulunuttua ajanjaksoa määritellessään Buffon nojautui vahvasti Newto-

nin Principia-teoksessa esitettyihin arvioihin (teoreettisen) maan kokoisen suuren rautakappaleen 

jäähtymiseen todennäköisesti kuluvasta aikavälistä sekä hänen omiin hehkuvilla kappaleilla teke-

miinsä empiirisiin kokeisiin, joiden perusteella hän lopulta päätteli maapallon olevan vähintään 

kymmeniä tuhansia vuosia vanha.141 Buffon uskoi siis varsin pitkään maapallon historiaan ja suu-

riin muutoksiin sen eri kehitysvaiheissa, mutta aivan täysin ei hänkään Raamatun kronologiaa hy-

lännyt. Buffonin mukaan ihmiskunta oli verrattain uusi tulokas maan päällä, ja hän myönsikin tässä 

tapauksessa Raamatun perusteella tehdyt arviot lajimme kuusi- tai kahdeksantuhantisesta histori-

asta oikeiksi.142 Universaalien tulvien Buffon tosin ajatteli olleen ihmiskunnan syntymän aikoihin jo 

ohitse, ja väittikin siksi Nooan kuvaaman katastrofin olleen vain aikalaisten liioittelema paikallinen 

tapahtuma.143 Vaikka suurin osa Buffonin teorioista osoittautui ajan mittaan vääriksi, hänen teok-

sensa sai silti paljon julkisuutta ja oli todennäköisesti yksi merkittävimmistä tekijöistä aikalaisten 

aikakäsityksen laajentamisessa Raamatun tarjoamien raamien ja todistusaineiston ulkopuolelle.144 

Juuri Buffonin tapauksessa tulee hyvin ilmi Burnetin hienovarainen mutta silti voimakas vaikutus 

luonnonhistoriallisen tieteenalan kehitykseen. Vaikka Buffon oli vielä Burnetia itseään paljon libe-

raalimpi (kenties jopa tietyllä tapaa välinpitämätön) suhtautumisessaan Raamatun oppeihin ja ei 

selvästikään pitänyt aiempia selityksiä maapallon kehitysvaiheille järkevinä, koki hän silti tietyt 

Burnetin ajatuksista käyttökelpoisiksi ja vaivautui käymään läpi hänen ja muiden englantilaisten 

maansyntyteoreetikoiden tekstit ennen omien ajatustensa julkistusta.145 Tämä hieman omalaatui-

nen tilanne selittyy ehkä pikemminkin Burnetin kirjallisten lahjojen (joita useat myös hänen anka-

rimmista kriitikoistaan kehuivat, tosin hieman sarkastiseen sävyyn)146 kuin hänen teorioidensa 

tarkkuuden avulla, mutta oli hänen teksteissään myös jotain aidosti uraauurtavaa. Kuten on jo 

varmaan tullut tässä vaiheessa hyvin selväksi, Burnetin teoria sai aikanaan erittäin paljon julkisuut-

ta ja suosiotakin tietyissä piireissä.147 Vaikka pyhän teorian tieteellinen perusta ei siis välttämättä 
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ollut kovinkaan tukeva, hänen visionsa onnistui silti näin inspiroimaan monia kyseisen aikakauden 

ja myös tulevien sukupolvien ajattelijoita rakentamaan omia maapallon kehityshistoriaa kuvaavia 

mallejaan.148 Jopa Whistonin kaltainen Newtonin innokas kannattaja myöntää kirjoituksissaan ol-

leensa jossain elämänsä vaiheessa suorastaan "hullaantunut" Burnetin teoriaan, vaikka hän sit-

temmin löysikin todellisen kutsumuksensa Newtonin seuraajana.149 Huomattavaa on myös se, että 

monet Burnetin keskeisimmistä teeseistä ja hänen ajattelunsa ominaispiirteistä elivät vielä pitkään 

hänen varsinaisen mallinsa käytyä vanhentuneeksi. Hyvin harvat akateemikot muun muassa ky-

seenalaistivat hänen pyrkimyksensä sulauttaa yhteen Genesiksen ja uuden luonnonfilosofian auk-

toriteetit, vaan päinvastoin useat maan muotoutumista tutkineet luonnontieteilijät vielä useita 

vuosikymmeniä hänen kuolemansa jälkeen kokivat tarpeelliseksi sovittaa teoriansa yhteen Raama-

tun pyhien tekstien kanssa.150 Burnetin teosten voidaan myös sanoa voimakkaasti popularisoineen 

historiallista näkökulmaa maapallon tutkimuksessa, käsitettiinpä maan nykyisen muodon sitten 

olevan seurausta joko vähittäisestä muutoksesta tai rajuista katastrofeista sen menneisyydessä.151 

Vaikka olisikin aivan liian yleistävää ja perusteetonta väittää Burnetin olleen ainoa tai edes suurin 

tekijä tämän luonnonhistoriallisen ajatussuuntauksen kehityksessä, oli hän kaikesta päätellen silti 

varmasti merkittävä linkki kyseisessä tapahtumaketjussa.                   
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Loppulause 

Burnetin teoria on kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen katsaus tieteellisen vallankumouksen ajan 

fyysis-teologiseen ajatteluun, etenkin luonnonhistorian osa-alueella. Se on vapaamuotoinen yhdis-

telmä antiikin sivistystä, Descartesin mekanistista luonnonfilosofiaa ja Raamatun tekstejä, jonka 

päämääränä oli luoda sekä luonnontieteiden että pyhien kirjoitusten kanssa yhdenmukainen ja 

kattava katsaus maapallon kehityshistoriasta. Omalaatuinen näkemys maapallosta Nooan tulvan 

rikkomana munana oli jo omana aikanaan erittäin kiistanalainen, mutta sen vaikutukset fyysis-

teologisen suuntauksen kehitykseen ovat varsin selkeät. 

Vastatakseni jo tutkielmani johdannossa esittelemiini tutkimuskysymyksiin minun täytyy ensinnä-

kin todeta, että Burnetin teoria ilmaantui ajallisesti erittäin mielenkiintoiseen saumaan jopa tie-

teellisen vallankumouksen aikakaudella. Se on eräänlaiseen tieteellisten paradigmojen murroskau-

teen sijoittuva teksti, sillä sen pohjana toimiva kartesiolainen luonnonfilosofia sai piakkoin Burne-

tin teoksen julkaisun jälkeen uuden voimakkaan haastajan newtonilaisesta fysiikasta. Vaikka edes 

Newton ei kyennyt mullistamaan kaikkien luonnontieteilijöiden saatikka sitten tavallisen kansan 

maailmankuvaa hetkessä, muodostui Burnetin tekstistä väistämättä etenkin monien englantilais-

ten oppineiden silmissä menneen maailman reliikki, joka oli auttamattoman vanhentunut. 

Oman päättelyni pohjalta uskon olevan perusteltua väittää, että Burnetin teksti oli ajalleen poik-

keuksellinen. Siinä oli toki vain vähän varsinaisesti uutta sisältöä, sillä lähestulkoon kaikki meka-

niikka oli suoraa lainaa Descartesilta ja hänen yleinen filosofinen näkemyksensä kävi melko hyvin 

yhteen Cambridgen Platonistien ajattelun kanssa. Raamatun ja antiikin tekstien yhteensovittami-

nen uuden aikakauden mekanistisen luonnonfilosofian kanssa ei niin ikään ollut varsinaisesti poik-

keuksellista, vaan tätä harrasti salassa jopa itse Isaac Newton. Burnetin tapa soveltaa ja yhdistellä 

näitä aineksia juuri omalla alallaan oli kuitenkin uniikki, sillä käsittääkseni kukaan muu englantilai-

nen ei ollut häntä ennen yrittänyt luoda kattavaa kartesiolaista mekaniikkaa ja Mooseksen tekstejä 

yhteen naittavaa luonnonhistoriallista teoriaa (tai ainakin hänen teoriansa oli näistä ensimmäinen, 

joka sai laajalti levinnyttä huomiota). Edellä kuvatuista syistä se jäi myös todennäköiseksi viimei-

seksi lajissaan, sillä lähestulkoon kaikki Burnetin aloittamaa suuntausta seuranneet englantilaiset 

luonnonfilosofit perustivat ajattelunsa Descartesin sijaan Newtonin mekaniikkaan. 
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Kuten aikaisemmin on jo tullut sanottua, suurin osa Burnetin teorian ajan mittaan keräämästä 

kriittisestä palautteesta oli negatiivista, joskin sekaan toki mahtui myös positiivisia puheenvuoroja. 

Siitä muodostui kuitenkin kielellisen taituruutensa ansiosta pienimuotoinen klassikko, joka inspiroi 

monia muita luonnontieteilijöitä kehittämään omia näkemyksiään maapallon synnystä. Syynä oli 

toki todennäköisesti usein ihailun sijaan pikemminkin tunne siitä, että he itse pystyisivät parem-

paan, mutta lopputuloksena oli joka tapauksessa fyysis-teologisen luonnonhistorian vetovoiman 

kasvu. Monet Burnetin ajattelun yleisistä suuntaviivoista jäivät myös elämään varsin pitkäksi aikaa 

tämän kyseisen luonnonfilosofisen suuntauksen sisällä, kuten hänen näkemyksensä Mooseksen 

tekstien ja luonnontieteen havaintojen välisestä suhteesta. 

Burnet oli siis yksilö, joka oli pitkälti tuomittu jäämään omana elinaikanaan vaikuttaneiden suur-

miesten varjoon modernin ihmisen näkökulmasta tarkasteltuna. Omina elinvuosinaan hän oli kui-

tenkin varsin tunnettu julkisuuden henkilö, ja hänen työllään oli merkittävä vaikutus luonnonhisto-

riallisen luonnonfilosofian kehitykseen vielä pitkään hänen päiviensä päättymisen jälkeenkin. On 

siis perusteltua väittää, että pyhä teoria maasta oli kaikkine rosoineenkin omalla tavallaan merkit-

tävä luku oman aikansa tieteellisten innovaatioiden verkossa.      
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