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Hyvän ja huonon kuoleman merkitys 
keskiajan ihmisille tulee käsinkosketel-
tavasti esiin hagiografiseen aineistoon 
kuuluvista ihmekertomuksista. Ha-
giografisella aineistolla tarkoitetaan 

pyhimyksistä ja heidän elämästään kertovaa kirjallisuutta. 
Hedelmällisiä ovat ennen kaikkea kanonisaatioprosessit, 
joiden todistajanlausunnoissa ääneen pääsevät kaikkien 
yhteiskuntaluokkien edustajat1. Kertoessaan todista-
mistaan ihmeistä he tulevat samanaikaisesti paljasta-
neeksi mitä mielenkiintoisimpia seikkoja keskiaikaisesta 
elämästä ja kuolemasta. Keskiaikaisia ihmekertomuksia 
onkin käytetty 1980-luvulta alkaen monipuolisesti his-
toriantutkimuksen lähteinä.2 Artikkelissani nostan ha-
giografisesta aineistosta esiin muutamia esimerkkejä 
siitä, kuinka ihmiset keskiajalla käsittelivät läheistensä 
itsetuhoisuutta tai mielisairautta. Esimerkkini ovat 1400-
luvun Italiasta, Norjasta ja Ruotsista.3

Keskiajalla kuolintavalla oli suuri merkitys ihmisille. 
Oikeaoppisesta kuolemasta saarnattiin kirkoissa ja teologit 
kirjoittivat kuolemisen taito-oppaita4. Näiden avulla kansa 
tiesi, kuinka käyttäytyä kuolinvuoteellaan. Pitkä ja odotet-
tavissa oleva kuolema oli toivottava tapa jättää maallinen 
vaellus, sillä silloin ihminen pystyi valmistautumaan kuo-
lemaansa huolellisesti. Valmistautuminen saattoi kestää 
useita päiviä tai muutamia tunteja. Merkityksellistä ei 
ollut se, kuinka pitkään kuolemaan valmistauduttiin, vaan 
se, että kuoleva ja hänen läheisensä olivat varautuneet lä-
hestyvään kuolemaan rukoillen Jumalan armoa ja syntien 
anteeksiantoa. Hyvää ja odotettavissa olevaa kuolemaa 
voidaan kutsua Philippe Arièsin termein ’kesytetyksi 
kuolemaksi’. Arièsin mukaan ’kesytetty kuolema’ vallitsi 
antiikista aina ensimmäiseen maailmansotaan asti. ’Kesy-
tetylle kuolemalle’ luonteenomaista oli kuoleman ennalta 
havaitseminen, vainajan rauhallinen suhtautuminen kuo-
lemaansa sekä kuolinhetken yhteisöllinen luonne. Näiden 
ominaispiirteiden lisäksi hyvään kristittyyn kuolemaan 
kuului viimeisten sakramenttien vastaanottaminen (eh-
toollinen, ripittäytyminen ja viimeinen voitelu) sekä testa-
mentin laatiminen.5

Keskiajalla äkillinen kuolema oli epätoivottava, pe-
lottava ja häpeällinen tapa kuolla. Sitä pidettiin epäsuo-
tuisana ennen kaikkea sen vuoksi, että vainaja jäi ilman 
viimeisiä sakramentteja. Äkillinen kuolema nähtiin 
myös osoituksena vainajan pahoista teoista. Tästä syystä 
vainajaa ei välttämättä voitu haudata normaaleilla hau-
tajaismenoilla. Vainajalle ei esimerkiksi luettu hautaan 
laskettaessa samoja Raamatun kohtia kuin ”normaalin 
kuoleman” kohdanneelle ihmiselle. Joissakin tapauksissa 
jopa vainajan pääsy siunattuun maahan evättiin. Vai-
najaa saatettiin kohdella poikkeuksellisesti myös silloin, 
kun hän oli kokenut väkivaltaisen kuoleman. Väkivalta 
tahrasi vainajan maineen, vaikka hän itse olisi ollut 
syytön kuolintapaansa. Väkivaltaisesti kuolleen ihmisen 
omaiset saatettiin velvoittaa maksamaan hyvitys, jotta 
heidän läheisensä voitiin haudata kristillisin menoin. 
Kuitenkin taistelukentällä surmansa saaneen ritarin tai 
uskonsa puolesta kuolleen marttyyrin kuolemaa pidettiin 
urhoollisena ja toivottuna, jopa pyhänä kuolintapana, 
josta ansaitsi syntien anteeksiannon.6 

Huonon ja äkillisen kuoleman pelättiin myös johtavan 
kuolemanjälkeiseen elämään maan päällä. Äkillisesti kuol-
leiden vainajien nimittäin uskottiin voivan herätä henkiin 
ja nousta ylös haudastaan. Teologisena selityksenä tähän 
tarjottiin käsitystä, jonka mukaan äkillisesti kuollut ih-
minen riistettiin liian nopeasti pois maallisesta elämästään, 
eikä hän siten ollut vielä valmis siirtymään tuonpuo-
leiseen. Haudasta nousseet aaveet saivat rauhan sielulleen 
vasta päästyään tunnustamaan syntinsä papille.7

Luonnollisestikaan ihmiset eivät voineet täysin paeta 
huonoa tai äkillistä kuolemaa keskiajalla. Onnetto-
muudet ja yllättävät sairaskohtaukset ovat ihmisten ar-
kipäivää nykyään ja olivat sitä myös keskiajalla. Etenkin 
mustan surman (1347–1352) jälkeen kirkko teroitti ih-
misten mieleen kuolemaan valmistautumisen merkitystä. 
Ihmisen oli oltava valmis heittämään hyvästit maalliselle 
elämälleen minä hetkenä hyvänsä. Kuolevaisuuden muis-
tuttamisen ohella apua äkkikuolemaan tarjosivat myös 
pyhimykset: Pyhä Kristoforos suojasi ihmisiä äkkikuo-
lemalta. Kirkkojen seinille pääsisäänkäyntejä vastapäätä 

Jyrki Nissi

Kahleet ja pyhimykset
Keskiaikaiset keinot itsetuhoisuuden  
estämiseen ja hulluuden hoitoon 
Keskiajalla itsemurha luokiteltiin yhdeksi kristinuskon suurimmista synneistä. Itsetuhoisen 
henkilön perheenjäsenet ja ystävät pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta hän ei joutuisi 
helvetin ikuiseen piinaan ja perheen maine välttyisi itsemurhan aiheuttamalta häpeältä. 
Keskiaikaisesta hagiografisesta aineistosta nousee esiin kaksi keinoa, joilla itsetuhoisuutta ja 
mielisairauksia pyrittiin hillitsemään: kahlitseminen ja pyhimyksille osoitetut avunpyynnöt.
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oli tapana maalata suuri Kristoforos, sillä uskomuksen 
mukaan ihminen, joka näki tämän pyhimyksen kuvan 
oli sinä päivänä turvassa äkilliseltä kuolemalta. 

Itsemurhaajan paikka on helvetin 
seitsemännessä piirissä
Äkillistä kuolemaa pahempi tapa kuolla oli päättää päi-
vänsä oman käden kautta. Itsemurha oli keskiajan ihmi-
sille yksi suurimmista synneistä ja takasi sen suorittaneelle 
ikuisen kadotuksen. Itsemurhan tehneen ruumis ei päässyt 
siunattuun maahan, vaan se heitettiin kuoppaan tai jokeen. 
Danten mukaan itsemurhan suorittaneen paikka oli hel-
vetin seitsemännen piirin toisessa pyörössä8. Siellä kohosi 
tummanharmaa metsä, jossa puut olivat itsemurhan suorit-
taneiden sielupoloja. Nuo itsemurhaajat olivat menettäneet 
ruumiinsa ja muuttuneet puiksi, joita harpyijat piinasivat. 
Danten ja Vergiliuksen helvetissä kohtaama sielu kuvaa itse-
murhaajan tuonpuoleista kohtaloa seuraavasti:

”Kun sielu itsens’ irti ruumihista
vihassa riistää, siitä eroo, Minos
lähettää hänet kuiluun seitsemänteen,

Hän putoo metsään, miss ei paikkaa varmaa,
vaan minne sattumalta sinkoo, siinä
hän itää siemenenä, kasvaa, versoo

vesaksi, piikkipensahaks, Harpyiat,
jotk’ elää lehvistämme, tuskaa tuottaa,
mut iskee ikkunat myös tuskallemme.

Kuin muutkin, saamme ruumihimme noutaa, mut emme 
enää siihen pukeutua: 
omata oikein ei, min itse hylkää.”9

Itsemurha ei ollut uhka ainoastaan uhrin sielulle vaan 
koko lähipiirille. Itsemurha rikkoi yhteisön sosiaalisen jär-
jestyksen ja saattoi kuolleen omaiset suureen häpeään. Jul-

kisen skandaalin pelko saattoi olla yhtä suuri huolenaihe 
kuin läheisen ikuinen kadotus. Kristillisten hautajaisme-
nojen ohella itsemurhan suorittaneen perhe oli vaarassa 
menettää myös varallisuuttaan. Eri puolilla Eurooppaa 
nimittäin oli käytössä laki, jonka mukaan itsemurhan 
suorittaneen varallisuus ei periytynyt hänen perheelleen 
vaan kruunulle10. Samoin kuin nykyäänkin, myös kes-
kiajalla kuolemansyyn selvittäminen oli tärkeää. Mikäli 
vainaja ei jättänyt jälkeensä viestiä tai vihjannut aikeistaan 
kenellekään, kuolemansyyn selvittäminen oli hankalaa. 
Etenkin tapauksissa, jotka eivät olleet selvästi havaittavissa 
itsemurhiksi, saattoi kuolemansyyn ylle jäädä epäilyksen 
varjo. Englannissa kuolemansyyn selvittämisestä vastasi co-
roner, Italiassa medici condotti ja Ranskassa kuninkaallinen 
tuomari. Tehtävä oli hankala ja sitä vaikeutti entisestään 
läheisten pyrkimykset vaikuttaa viranomaisen päätökseen. 
Yleinen vetoomus kuolemansyyntutkijalle oli, että kuolin-
tapausta ei todettaisi itsemurhaksi, jotta perheen kunnia 
säilyisi11. Itsemurhasta koitunutta häpeää pyrittiin häl-
ventämään muun muassa pyytämällä saada laskea vainaja 
siunaamattomaan maahan yöllä, eikä päivän valossa, kuten 
tapana oli12. Yön pimeydessä tätä häpeällistä tapahtumaa 
ei olisi todistamassa niin monta silmäparia. Itsemurhan 
aiheuttamasta häpeästä kertoo myös se, ettei Dante pal-
jastanut tuon edellä mainitun syntiin langenneen sielun 
henkilöllisyyttä. Tämän on arveltu olleen osoitus Danten 
myötätunnosta vainajan perhettä kohtaan13.

Kaivoon heittäytynyt Caterina
Itsetuhoisen Caterina Pozolanten tapaus Santa Francesca 
Romanan14 kanonisaatioprosessissa osoittaa havainnolli-
sesti, kuinka suuri merkitys kuolintavalla oli keskiajalla. 
Tapauksesta käy myös ilmi, miten läheiset olivat val-
miita estämään Caterinan itsemurhan. Sant Eustachion 
eli Campus Martiuksen alueella asunut Caterina oli jou-
tunut hulluuden kouriin niin pahasti, että hän heittäytyi 
kaivoon ja sortui myös moniin muihin hulluuden te-
koihin, joita lähteemme ei tarkemmin erittele. Ihmeker-

n. 10 000 eaa. 
alettiin syödä sieniä

n. 1100 
Yksi Euroopan ensimmäisistä 
hulluille tarkoitetuista laitok-

sista Metziin Ranskaan

Hulluuden historiaa

n. 460–360 eaa. 
Demokritos tulee  

ehkä hulluksi

n. 400 eaa.
Hippokrates hoitaa mielen häiriöitä 

fysiologisina ongelmina jumalten 
aiheuttamien sijaan

n. 0 
Celsus yhdistää hulluuden (insania) 

alle kolme eri sairautta: manian, 
melankolian ja frenitiksen

n. 130 
Galenos kehittää humoraali-
oppia ja tutkii muun muassa 

melankoliaa

n. 600 
Augustinus puhuu hullujen 
puolesta; jos ei tiedä mitä 
tekee, ei voi olla syyllinen 

rikokseen

n. 800 
Mielisairaala 

Damaskokseen 
Syyriaan
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tomuksessa annetaan ymmärtää, että Caterinan hulluus 
ei ollut synnynnäistä, vaan sairaus oli iskenyt häneen yl-
lättäen. Hulluuden syitä ei käydä läpi, vaan Caterinan ti-
lasta annetaan kuva selittämättömänä ilmiönä. Caterinaan 
kerrotaan ”saapuneen sairaus, jota kutsutaan hulluudeksi 
tai hölmöydeksi”. Caterinan sairaus työllisti hänen lähei-
siään toden teolla. Ellei häntä vahdittu, hän yritti useasti 
satuttaa itseään ja pyrki tappamaan itsensä. Ilmeisesti 
Caterina yritti riistää henkensä iskemällä itseään jollain 
lyömä- tai pistoaseella. Lähteessä käytetään verbiä percu-
tiebat, mikä tarkoittaa lyömistä tai lävistämistä15.

Kuukauden kestäneen sairauden aikana läheiset olivat 
joutuneet kahlitsemaan Caterinan useaan otteeseen. Läh-
teessä käytetyllä compedibus-sanalla tarkoitetaan jalkakah-
leita, joilla naista estettiin liikkumasta, jotta hän ei ky-
kenisi vahingoittamaan itseään. Kahleet hillitsivät Cate-
rinan sairautta, mutta varsinaista sairauden syytä ne eivät 
tietenkään ratkaisseet. Tämän myös Caterinan läheiset 
ymmärsivät, ja he etsivät apua tarjolla olevista parannus-
keinoista. Caterinan veljenpoika Laurentius meni eräänä 
lauantaipäivänä vierailemaan Francesca Bussan luona 
pyytäen tätä auttamaan tätiään. Francescan kerrotaan 
vastanneen laupeasti: ”Mene rauhassa, sillä pyydän Ju-
malan apua ja tätisi tulee olemaan paremmassa kunnossa 
kuin uskoisitkaan.” Seuraavana yönä Caterina parantui 
sairaudestaan ja sunnuntain sarastaessa hän tunnusti syn-
tinsä rippi-isälleen Francisco Sclaville. Hän vastaanotti 
myös muut kirkon sakramentit ja tehtyään testament-
tinsa hän kuoli täysissä järjen voimissaan rauhallisen ja 
hyvän kristillisen kuoleman16.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan Caterinan tapaus 
kertoo meille paljon kuolintavan merkityksestä ja itse-
murhan estämisestä myöhäiskeskiaikaisessa yhteiskun-
nassa. Läheiset tekivät parhaansa estääkseen Caterinaa riis-
tämästä henkeään. Olihan hän jo kertaalleen heittäytynyt 
kaivoon ja siten osoittanut olevansa tosissaan itsemurha-
aikeissaan. Kun hän vielä satutti itseään lyömäasein, ei 
läheisille jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin kahlita hänet. 

Caterinan läheiset toimivat heidän käytössään olleiden 
keinojen rajoissa. Fyysisen vapauden riisto ei kuitenkaan 
tuottanut Caterinan tapauksessa tuloksia. Hulluuden ker-
rotaan kestäneen kuukauden, ennen kuin perheessä kään-
nyttiin ulkopuoliseen apuun. Pyhän naisen maineessa jo 
eläessään ollut Santa Francesca Romana oli perheen vii-
meinen keino auttaa Caterinaa. Kun perheen omat konstit 
eivät riittäneet, turvautuivat he tarjolla olevaan uskon-
nollis-terapeuttiseen apuun. Kaikkien onneksi Francescan 
avulla saatiinkin nopea parannus Caterinaa riivanneeseen 
itsetuhoisuuteen. Katolisen uskon mukaisesti pyhimykset 
itse eivät suorita ihmeitä, vaan he toimivat Jumalan väli-
kappaleina ja esirukoilijoina. Näin Francescakaan ei itse 
parantanut Caterinaa, vaan hän ainoastaan rukoili Ju-
malan apua. Merkittävää on huomata, että esimerkkitapa-
uksessamme ihme ei ollut se, että Caterina olisi saanut ta-
kaisin fyysisen terveytensä. Sen sijaan hän parantui psyyk-
kisesti. Tapauksemme ei siis pääty siihen, että Caterina 
olisi jatkanut elämäänsä fyysisesti terveenä vaan hän kuolee 
mieleltään terveenä. Tämä oli sekä perheen että Caterinan 
kannalta onnellinen tilanne, sillä hänen sielunsa sai rauhan 
oikeaoppisen kristillisen kuoleman myötä, ja perhe välttyi 
itsemurhan tuomalta häpeältä.

Paholaisen riivaama Johan
Vuonna 1424 kalastaja Johan Östensson Norjan Ni-
darosin eli nykyisen Trondheimin hiippakunnasta ja 
Kvenvaersin kylästä saapui Tukholman dominikaani-
konventtiin kertomaan ihmeestä, joka oli tapahtunut 
hänen ystävänsä rukoiltua hänelle parannusta kyseisen 
konventin ihmeitätekevän alttarimaalauksen välityk-
sellä. Johan kertoi kärsineensä kolme viikkoa niin pa-
hasta mielisairaudesta, että olisi monta kertaa tappanut 
itsensä, elleivät hänen ystävänsä olisi pitäneet häntä tiu-
kassa vartioinnissa. Vartioinnin lisäksi Johan sanoi ys-
täviensä hillinneen hänen itsetuhoisuuttaan erilaisilla 
kahleilla. Toisin kuin Caterinan tapauksessa, Johanin 

jatkuu sivulla 46

1621
Robert Burtonin Anatomy 
of Melancholy (Melankolian 

anatomia) julkaistaan; 
teoksen mukaan avioliitto 
on paras lääke nuorten 
naisten melankolialle

1373
Juliana 

Norwichilainen 
näkee kärsivän 

Kristuksen

1377
Lontoolainen St. 

Mary of Bethlemin 
sairaala (kansankielellä 
myöhemmin ”Bedlam”) 
ottanee vastaan myös 

mielisairaita

1409
Munkit 

perustavat 
hulluille 

tarkoitetun 
turvapaikan 
Valenciaan 
Espanjaan

1424
Jeanne 

d’Arc näkee 
näkyjä

1436
Margery Kempen 

matkoihin ja 
uskonnollisiin 

näkyihin perustuva 
The Book of Margery 

Kempe (Margery 
Kempen kirja) 
kirjataan ylös

1494
Sebastian Brantin 

Narrenschiff (Narrien 
laiva) julkaistaan; hullut 
matkaavat jokea pitkin 
kaupungista toiseen

1521
Martti Luther 

heittää 
mustepullolla 

saatanaa 
Wartburgin 

linnassa

1525
Paracelsus epäilee luontoa 

hulluuden lähteeksi 
teoksessa Von den 

Krankheiten die der Vernunft 
berauben (Sairauksista jotka 

vievät järjen)

1536
Piispa mestauttaa 
yhteisomistusre-

formaattori Juhana 
Leideniläisen hulluna 

profeettana

1563
Johan Weyerin De praestigiis daemonum et Incanta-
tionibus ac Venificiis (Demonien, loitsujen ja myrkky-
jen aiheuttamista illuusioista) julkaistaan; Weyer ei 
kiistä demonien ja paholaisen olemassaoloa mutta 
havaitsee myös ”luonnollisia” syitä näyille ja hallusi-
naatioille ja ehdottaa, että noidat ja muut riivatut 
tarvitsevat ennemmin hoitoa kuin rangaistuksia
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itsetuhoisuuden ja mielisairauden syyt eivät jää epäsel-
viksi, vaan hänen kerrotaan olleen paholaisen riivaama. 
Paholainen oli esiintynyt Johanille monissa eri hahmoissa 
ja oli useaan otteeseen yrittänyt saada häntä riistämään 
itseltään hengen. Lopulta eräs sairaan ystävistä kertoi 
nähneensä Tukholman dominikaanikonventissa alttarin, 
jossa oli useita merkkejä alttarimaalauksen kautta tapah-
tuneista ihmeistä. Tämän kerrottuaan kaikki läsnäolijat 
lupasivat Jumalalle Johanin puolesta, että tämä tekisi 
pyhiinvaellusmatkan Tukholmaan, mikäli hän pääsisi pa-
holaisen pinteestä. Välittömästi rukouksen jälkeen Johan 
tervehtyi ja aloitti pyhiinvaelluksensa.17 

Samoin kuin Caterinan tapauksessa, Johanin läheiset 
huolehtivat hänen tuonpuoleisesta kohtalostaan. Toisin 
kuin Caterina, Johan parantui mielisairauden ohella 
myös fyysisesti, eikä tapaus pääty ’hyvään kuolemaan’. 
Johanin kahlitseminen ja vartiointi kolmen viikon ajan 
osoittaa, kuinka suurta huolta ihmiset olivat valmiita 
kantamaan myös Pohjolassa, jotta heidän läheisensä ei 
suorittanut itsemurhaa. Vapaudenriisto oli nytkin yh-
teisön keino estää itsetuhoisuutta. Vankeus ei voinut 
kuitenkaan olla lopullinen ratkaisu, joten ihmiset hakivat 
apua kristinuskon keinoin. Mielenkiintoista on huomata, 
että itsetuhoisuus on Johanin tapauksessa paholaisesta 
lähtöisin. Mielisairaus ja itsetuhoiset ajatukset eivät is-
keneet Johaniin jostain selittämättömästä syystä, kuten 
Caterinalla. Paholainen esitetään pohjimmaisena syynä 
miehen haluun riistää henkensä.

Mielisairaiden hoito Ruotsissa
Johanin ohella Miracula Defixionis Dominissa kerrotaan 
myös muista mielisairaista, joiden oireilua pyrittiin hil-
litsemään vankeudella tai vartioinnilla. Näissä tapauk-
sissa potilaan ei mainita olleen uhka itselleen vaan toisille 
ihmisille. Samoin kuin edellä mainituissa esimerkeissä, 
mielisairaat oli kahlittava, köytettävä tai muuten varti-
oitava, jotta heidän väkivaltaisuutensa saatiin kuriin. Esi-
merkiksi Tukholman liepeillä Fittjassa Olov Anundssonia 
täytyi pitää tiukasti sidottuna painavilla kahleilla kolmen 
viikon ajan, jotta hän ei satuttaisi muita.

Pidempiaikainen mielisairaus puolestaan vaivasi 
erästä Östen-nimistä talonpoikaa Uppsalan hiippakun-
nassa, Själagarnan kylässä. Östen kärsi kuuden vuoden 
ajan niin pahasta mielenvikaisuudesta, että hänet täytyi 
usein kahlita pitkiksi ajoiksi. Lopulta eräänä päivänä 
Östen vihan puuskassaan riuhtaisi kahleensa rikki ja 
pääsi vapaaksi. Keksimättä mitään muutakaan ratkaisua 
Östenin ystävät kääntyivät hädässään Jumalan puoleen. 
He lupasivat, että mikäli Östen parantuisi tästä hulluu-
desta, tekisi hän pyhiinvaellusmatkan Tukholman do-
minikaanikonventin ihmeitätekevälle alttarille. Kuten 
ihmekertomukseen kuuluu, parantui sairas välittömästi 
häntä vaivanneesta taudistaan. Östen kertoo, että hän ei 
muistanut lainkaan, mitä hän oli tehnyt, kun häntä oli 
pidetty kahlittuna. ”Väkivaltainen hulluus” oli vienyt 
häneltä muistin, eivätkä ystävätkään enää muistut-
taneet hänen menneistä teoistaan. Östen ei tunnistanut 

lainkaan itseään siltä ajalta, kun häntä oli vaivannut mie-
lenvikaisuus, eikä hän ollut tietoinen kahleistaan. Ihme-
kertomuksen mukaan Östen oli siis kuin toinen ihminen 
tuon hulluuden kourissa. Ystävien rukoiltua ihmettä 
Östen näyttää heränneen kuin syvästä unesta ja ihme-
telleen tekojaan.18 

Joissain tapauksissa ystävät ovat saattaneet jättää ko-
konaan väliin mielisairaan kahlitsemisen. Sen sijaan he 
ovat rukoilleet välittömästi Jumalan apua. Näin toimivat 
erään Henrikin ystävät joulupäivänä vuonna 1421 Väs-
teråsin kaupungissa. Johan Skinnaren palvelijana toi-
mineen Henrikin jouduttua hulluuden kouriin rupesivat 
läsnä olleet ystävät välittömästi pohtimaan, ketä pyhimystä 
heidän tulisi rukoilla. Heidän vaihtoehtoinaan olivat pyhä 
David, pyhä Birgitta ja Tukholman dominikaaniluostarin 
Kristuksen alasottamista kuvaava alttaritaulu. Arpa osui 
kolme ensimmäistä kertaa viimeksi mainittuun alttari-
tauluun. Niinpä he lupasivat Henrikin tekevän pyhiinva-
elluksen Tukholmaan. Henrik parani häneen iskeneestä 
hulluuskohtauksesta vielä saman päivän aikana ja suoritti 
pian ystäviensä lupaaman pyhiinvaelluksen.19

Vapaudenriisto ja pyhimyskultit  
itsetuhoisen pelastuksena 
Keskiaikaisen yhteisön keinot hoitaa ihmisten psyykkisiä 
ongelmia terapeuttisin keinoin olivat rajalliset. Niinpä 
vapaudenriisto ja ennen kaikkea kahlitseminen oli tärkeä 
keino estää läheisen itsemurha. Vahtimalla ja vartioi-
malla itsetuhoista ihmiset estivät häntä lankeamasta 
syntiin sekä pitivät omaa perhekunniaansa yllä. Kahleh-
timinen oli kuitenkin vain tekohengitystä, eikä tuonut 
ratkaisua itse ongelmaan. Esittämissäni esimerkeissä it-
setuhoisuuden syiksi esitetään yllättäen iskenyt sairaus 
tai paholaisen riivaus. Keskiaikainen maailmankatsomus 
pohjautui kristinuskon oppeihin ja galeeniseen lääke-
tieteeseen. Ratkaisu ihmisen henkiseen epätasapainoon 
haettiin pääsääntöisesti uskonnosta. Mielisairaan vah-
timinen ja kahlitseminen lievittivät hulluuden oireita, 
mutta pyhimyskultit tarjosivat keinon pysyvämpään pa-
rannukseen mieleltään järkkyneille ihmisille. 

Hagiografisesta aineistosta poimitut esimerkit koros-
tavat luonnollisesti pyhimysten roolia sairaiden paran-
tajana. Pyhimyksiä on kiistatta rukoiltu itsetuhoisten ja 
hullujen ihmisten avuksi, mutta on kuitenkin pidettävä 
mielessä, että nyt käytetyt lähteet on tehty pyhimysten 
ylistykseksi, joten siten ne myös ylikorostavat pyhimysten 
roolia. Laajemmalla lähdeaineistolla olisikin mielenkiin-
toista tarkastella, löytyykö yllä mainittujen kahleiden ja 
pyhimysten lisäksi muita konsteja, joilla itsetuhoisuutta 
pyrittiin keskiajalla ehkäisemään. Hedelmällistä olisi tar-
kastella erityisesti lähteitä, joissa itsemurhan kristillinen 
puoli ei korostu, kuten oikeuslähteitä tai vaikkapa saagoja. 

Vaikka tässä artikkelissa esitetyt esimerkit eivät riitä 
laajojen johtopäätösten vetämiseen, voidaan olettaa, että 
kahlitseminen oli käytetty metodi itsetuhoisuuden ehkäi-
semiseen sekä pohjolassa että Italiassa. Mielisairaan tai it-
setuhoisen ihmisen vapaudenriisto saattoi kestää viikoista 
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jopa vuosiin. Ilmeisesti tämä ei kuitenkaan ollut yhtäjak-
soista, vaan sairasta pidettiin kahlehdittuna silloin, kun 
hänen katsottiin olevan altis vahingoittamaan itseään 
tai muita. Kuten nykyäänkin itsemurhaa aikaisemmin 
yrittäneet olivat muita herkempiä yrittämään sitä toista-
miseen. Näin esimerkiksi roomalaisen Caterinan läheiset 
osasivat varautua hänen itsetuhoisuuteensa sen jälkeen, 
kun hän oli kerran heittäytynyt kaivoon. Norjalainen 
Johan puolestaan kertoi olleensa valmis tappamaan it-
sensä useaan otteeseen ja olisi tässä onnistunutkin, ell-
eivät hänen läheisensä olisi vartioineet häntä.

Kahlitseminen näyttää olleen keskiaikaisessa yhtei-
sössä hyväksytty ja hyväksi havaittu keino itsetuhoi-
suuden ehkäisemiseen. Kovat konstit itsetuhoisuuden 
hoidossa on nähtävä osoituksena siitä, kuinka pelätty 
ja epätoivottu läheisen itsemurha oli: se oli kaikkein 
huonoin tapa kuolla. Kristittyyn ’hyvään kuolemaan’ 

kuului, että kuolema otettiin vastaan sellaisena kuin se 
omalle kohdalle osui. Ihmisellä ei ollut oikeutta riistää 
henkeään pois, sillä se oli Jumalan antama lahja. Ha-
giografisen aineiston todistajienlausunnot tukevat tätä 
näkemystä leimatessaan itsemurhaa yrittäneet henkilöt 
joko hulluiksi tai paholaisen riivaamiksi. Itsemurhan 
uskonnollisen puolen ohella on kuitenkin tärkeää pitää 
mielessä ihmisten luontainen kiintymys läheisiinsä. Oli 
itsemurhan suorittaneen tuonpuoleinen kohtalo tai per-
heelle koitunut häpeä kuinka kaamea tahansa, itsetu-
hoisen ja mielisairaan kahlitseminen on nähtävä myös 
osoituksena ihmisten lähimmäisenrakkaudesta. Pyrim-
mehän nyky-yhteiskunnassakin toimimaan lopulta täysin 
samalla tavalla kuin ihmiset edellä esitetyissä keskiaikai-
sissa tapauksissa: itsetuhoista tai mieleltään sairasta ih-
mistä pidetään tarvittaessa pakkohoidossa, jos on syytä 
epäillä, että hän olisi vaaraksi itselleen tai läheisilleen.
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