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HYPATIA JA HÄNEN FILOSOFIANSA

Hypatia syntyi n. 370 ja hänet murhattiin v. 415.1 Hänen taus-
tastaan ja filosofiastaan tiedetään valitettavan vähän. Hänen
isänsä oli matemaatikko ja astronomi Theon2,  monien mate-
maattisten töiden kirjoittaja, joka toimi kuuluisassa kreikkalai-
sen oppineisuuden keskuksessa, Aleksandrian Museionissa.3

Hypatia opiskeli matematiikkaa isänsä opastuksella ja ylitti pian
hänet tässä aineessa.4 Hypatian sanotaan olleen aikansa huomat-
tavin filosofi, joka edusti Plotinoksen (v. 205-270) uusplato-
nilaista filosofiaa.5 Hän piti ensimmäisenä naisena julkisia luen-
toja Platonista, Aristoteleesta ja muista filosofeista. Hänen ylei-
sönsä ja oppilaansa tulivat yhteiskunnallisen eliitin piiristä, va-
rakkaimpien ja vaikutusvaltaisimpien joukosta.6 Hypatian sano-
taan olleen hyvin oppinut myös astronomiassa.7 Hesychiuksen
mukaan hän kirjoitti kommentaarit Diofantoksen 200-luvulla
jKr. laatimiin matemaattisiin kirjoituksiin ja Apollonioksen (eli
myös 200-luvulla) ”Conicaan”, joka oli trigonometriasta, ja
erääseen ”Astronomiseen kanoniin” (mahdollisesti Ptolemaiok-
sen töitä).8 Mitään kirjoituksia ei ole kuitenkaan säilynyt mei-
dän aikaamme saakka.

Hypatia oli pakana. Hän ei kuitenkaan ilmeisesti tuntenut sy-
vällisemmin viehtymystä kreikkalaista monijumalaisuutta koh-
taan eikä osallistunut aktiivisesti paikallisiin pakanallisiin kultti-
menoihin. Hän ei erotellut oppilaitaan uskonnon perusteella:
hänen oppilaittensa joukossa oli myös kristittyjä.9 Hienojen
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, vaatimattomuutensa ja
hyvien puhujan taitojensa ansiosta hän oli Aleksandriassa suo-
sittu ja saavutti poliittista vaikutusvaltaa kaupungin hallitsevan
eliitin ja keisarillisten viranhaltijoiden keskuudessa. 500-luvulla
eläneen Damasciuksen, joka oli  toisen huomattavan aleksand-
rialaisen filosofin, Isidoroksen, elämänkerran kirjoittaja, mu-
kaan Egyptin uudet käskynhaltijat tekivät ensimmäisen terveh-
dyskäyntinsä aina juuri Hypatian luokse.10 Hänen tunnetuin
oppilaansa Synesios, varakas aristokraatti Kyrenen niemimaalta
ja Ptolemaisin piispa (v. 411-414), kirjoitti suosituskirjeitä Hy-
patialle pyytäen tätä käyttämään vaikutusvaltaansa Aleksandri-
assa oleskeleviin viranhaltijoihin ja vaikutusvaltaisiin yksityis-

henkilöihin Synesioksen suojattien puolesta. Synesioksen mu-
kaan Hypatialla oli monia merkittävissä asemissa olevia ystäviä,
”philoi”, ja siksi hänellä oli aina valtaa (”dynamis”) Aleksandriassa.11

MURHA

Hypatian aikalainen, Socrates Scholasticus (379-450), joka oli
hyvin perillä keisarikunnan poliittisista ja kirkollisista asioista ja
joka oli saanut luultavasti tietonsa Hypatiasta silminnäkijöiltä,
kertoo kirkkohistoriassaan (Historia Ecclesiastica), miten murha
tapahtui. Oli paastonaika maaliskuussa 415. Hypatia oli palaa-
massa vaunuillaan kotiinsa, kun joukko kiihkomielisiä kristitty-
jä, jotka olivat asettuneet häntä väijymään ja joita johti eräs Pet-
ros-niminen luennoitsija, vetivät hänet alas vaunuistaan ja raa-
hasivat hänet Kaisareion-nimiseen kirkkoon, riisuivat hänet ja
iskivät hänet terävillä saviastioiden palasilla (ostrakois aneilon)
hengiltä. Revittyään hänet kappaleiksi, murhaajat veivät hänen
runnellut jäsenensä Kinaron-nimiseen paikkaan, jossa ne poltet-
tiin.12

Ala-Egyptin Nikiun piispa Johanneksen, jolla oli ilmeisesti
pääsy Aleksandrian kirkon arkistoihin ja joka ainoana lähteenä
esittää Hypatian epäedullisessa valossa, 600-luvulla laatiman
kronikan mukaan Hypatiaa lähti etsimään Petroksen johdolla
joukko oikeita uskovaisia kristittyjä, jotka löysivätkin tämän
”pakananaisen” korkeasta tuolistaan kaupungilta (pitämässä il-
meisesti luentoa). Hypatia kuljetettiin kirkkoon, jossa häntä hä-
päistiin ja hänet riisuttiin alasti. Sitten häntä raahattiin pitkin
katuja, kunnes hän kuoli. Ruumis kärrättiin Kinaron-nimiseen
paikkaan, jossa se poltettiin.13

Antiokialainen kronikoitsija Johannes Malalas (500-luvulla)
vahvistaa Chronographiassaan, että murhan jälkeen Hypatian
ruumis poltettiin roviolla.14  Hesychius Miletolaisen 500-luvul-
la laatiman lyhyen Hypatia-elämänkerran mukaan aleksand-
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rialaiset repivät Hypatian palasiksi, hänen ruumistaan käsiteltiin
häpeällisesti ja sen osat heitettiin ympäri kaupunkia.15

MURHAN TEKIJÄT

Keitä olivat tuon kauhistuttavan rikoksen tekijät? Philostorgius
toteaa Kirkkohistoriassaan lyhyesti, että Hypatian lynkkasivat
”homoousiaanit”, ortodoksit.16 Tämä tieto on selvästi pahan-
tahtoinen; Philostorgius oli areiolainen, joka vihasi Aleksandri-
aa, 300-luvulla eläneen areiolaisuuden suuren vastustajan, At-
hanasioksen, kotikaupunkia.17 Nikiun piispa Johanneksen mu-
kaan murhan tekijät olivat ”joukko Jumalaan uskovia” alek-
sandrialaisia. Petros, joka johti joukkoa, oli ”kaikissa suhteissa
täydellinen Jumalaan uskova” henkilö.18

Useimmissa lähteissä mainitaan Aleksandrian piispa Kyrillos
(412-444) syylliseksi murhaan. Johannes Malalaksen mukaan
Kyrillos kiihotti kansan rikokseen Hypatiaa vastaan; hän antoi
aleksandrialaisille luvan murhata hänet.19 Hesychiuksen mu-
kaan murha tehtiin, koska Kyrillos oli Hypatialle kateellinen.
Toisaalta Hesychius mainitsee, että aleksandrialaisilla oli luon-
tainen taipumus rohkeisiin tekoihin ja kapinoihin. Murha ei ol-
lut ainoa, jonka aleksandrialaiset olivat tehneet. He olivat sur-
manneet v. 361 keisari Constantius II:n nimittämän areiolaisen
piispan, Georgioksen ja myöhemmin v. 457 toisen keisarin ni-
mittämän piispan, Proteriuksen.20

Myös Damasciuksen mukaan murhan taustalla oli Kyrillok-
sen kateus. Tästä hän kertoo seuraavan anekdootin. Kulkiessaan

kerran Hypatian talon ohi Kyrillos ha-
vaitsi suuren ihmisjoukon tungeksivan
filosofin talon oven edessä. Kun hän
sai kuulla, että koko ihmispaljous oli
siellä tervehtimässä Hypatiaa, hän tuli
hyvin kateelliseksi ja pani alulle hyök-
käyksen tämän murhaamiseksi. Koko
kaupunki palvoi Hypatiaa; Kyrillos ei
voinut toivoakaan sellaista suosiota.21

Damascius oli vakuuttunut siitä, että
Kyrillos suunnitteli murhan ja pani
sen toimeen miestensä avulla.

POLIITTINEN MURHA?

Hypatian aikalainen Socrates kertoo
edellisiä – puutteellisia – lähteitä yksi-
tyiskohtaisemmin, mitä itse asiassa ta-
pahtui. Hän sijoittaa Hypatian mur-
han osaksi Kyrilloksen piispankauden
alun (412-415) levottomuuksia ja
osaksi Egyptin prefektin (praefectus
Augustalis) Oresteksen ja Kyrilloksen
välillä käytyä valtakamppailua Alek-
sandriassa. Syynä piispan ja prefektin
välirikkoon oli se, että Kyrillos laajensi
valtaansa maallisen hallinnon puolelle.
Orestes vastusti Kyrilloksen vallan laa-
jentamispyrkimyksiä. Hän vastusti
myös niitä jyrkkiä toimia, joihin Kyril-
los ryhtyi Aleksandrian juutalaisväes-
töä vastaan. Hypatia oli ilmeisesti Ore-
steksen tärkein liittolainen Kyrilloksen
vastaisessa taistelussa ja maksoi siitä
hengellään.

Jo Kyrilloksen piispanvalinta oli
myrskyisä tapahtuma. Hän seurasi se-

täänsä, Theofilosta, Aleksandrian piispan istuimelle lokakuussa
v. 412. Hänen valintansa ei ollut suinkaan yksimielinen. Hän
syrjäytti vasta kolme päivää kestäneiden taistelujen jälkeen kil-
pailijansa Theofiloksen arkkidiakonin, Timotheoksen, joka oli
Egyptissä olevien keisarillisten joukkojen komentajan (comes
rei militaris per Aegyptum), Abundantiuksen, ja monien alek-
sandrialaisten ehdokas.22

Myös Kyrilloksen piispankauden ensimmäisiä vuosia leimasi-
vat huomattavat levottomuudet. Heti piispankautensa aluksi
Kyrillos sulki novationolaisten (kerettiläisenä pidetty lahko,
joka ei hyväksynyt kristittyjen vainon aikana uskostaan luopu-
neiden takaisin ottamista kirkkoon kirkon pyhyyn tähden) kir-
kot ja otti heidän liturgiset välineensä haltuunsa sekä riisti hei-
dän piispaltaan, Theopemptokselta, kaikki oikeudet.23

Vuoden 415 alussa Kyrillos kävi Aleksandrian juutalaisten
kimppuun. Tällöin hän joutui vastakkain Egyptin prefektin,
Oresteksen, kanssa. Erimielisyydet kristittyjen ja juutalaisten
välillä olivat olleet tavallisia Aleksandriassa.24 Eräässä teatteriesi-
tyksessä, jossa myös Orestes oli läsnä, syntyi nytkin meteliä juu-
talaisten ja kristittyjen välillä. Juutalaiset syyttivät epäsovun liet-
somisesta erästä aleksandrialaista opettajaa ja innokasta Kyril-
loksen saarnojen kuulijaa, Hieraxia, jota he pitivät Kyrilloksen
asiamiehenä. Orestes, joka oli Socrateksen mukaan jo kauan
katsellut epäluuloisena piispan vallan kasvua ja tunkeutumista
maallisen vallan puolelle, antoi julkisesti kiduttaa Hieraxia.
Suuttunut Kyrillos uhkaili juutalaisia ankarilla vastatoimilla,
joiden vastareaktiona juutalaiset murhasivat eräänä yönä joukon
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kristittyjä. Tätä tekoa hyväksi käyttäen Kyrillos tunkeutui väki-
neen juutalaisten asuntoalueille, otti heidän synagoogansa hal-
tuunsa ja ajoi heidät pois kaupungista. Näin juutalaiset, jotka
olivat asuneet Aleksandriassa jo vuosisatoja, karkotettiin asuin-
sijoiltaan, he menettivät omaisuutensa ja hajaantuivat kuka
minnekin. Jotkut tosin palasivat myöhemmin takaisin Alek-
sandriaan – käännyttyään sitä ennen kristityiksi.25

Orestes, joka ilmeisesti pyrki suojelemaan juutalaista yhteisöä
heidän taloudellisen merkityksensä vuoksi, teki Kyrilloksen sel-
västi kapinallisista ja keisarillista valtaa uhmaavista toimista ra-
portin keisarille.26 Samoin teki kuitenkin myös Kyrillos. Hänen
onnistuikin välttää vastuu tapahtumista syyttämällä niistä juu-
talaisia itseään.27 Kyrilloksen toiminta ei ollut aivan ristiriidassa
keisarillisen politiikan kanssa. Näihin aikoihin (v. 415) Theo-
dosius II antoi lain, joka ensimmäisen kerran kielsi juutalaisia
rakentamasta uusia synagoogia ja vaati joidenkin vanhojen hä-
vittämistä, tosin ilman mellakointia. Laki oli omiaan yllyttä-
mään  kristittyjä fanaatikkoja juutalaisvastaisiin toimiin.28 Kyril-
loksen väkivalta voitiin tulkita teoksi, joka edisti kristinuskon
asiaa.

Pian tämän jälkeen myös Orestes joutui hyökkäyksen koh-
teeksi. Socrateksen mukaan osa aleksandrialaisista painosti Ky-
rillosta pyrkimään sovintoon Oresteksen kanssa, mutta Orestes
torjui itsepäisesti kaikki hänen sovitteluyrityksensä. Joukko Nit-
rian luostareista tulleita munkkeja, jotka nimenomaan olivat
tulleet Aleksandriaan taistelemaan Kyrilloksen puolesta (jo
Theofilos oli käyttänyt heitä apuna opillisissa kiistoissa ja taiste-
luissa pakanoita vastaan)29, kävi eräänä päivänä Oresteksen
kimppuun ja eräs heistä, Ammonios, haavoitti häntä vakavasti.
Vain Aleksandrian väestön nopea asioihin puuttuminen pelasti
käskynhaltijan munkkien käsistä. Kidutettuaan Ammonioksen
kuoliaaksi Orestes raportoi taas keisaria tapahtuneesta mutta
myös Kyrillos teki samoin ja ilmeisesti jälleen menestyksellä,
mitään rangaistuksia ei seurannut.30

Hypatian murha oli Socrateksen mukaan suoraa jatkoa näille
tapahtumille31 ja osa Kyrilloksen ja Oresteksen valtataistelua.32

Hypatia oli suosittu ja vaikutusvaltainen. Hän seurusteli sään-
nöllisesti Oresteksen kanssa. Ennen murhaa kaupungin kristit-
tyjen keskuudessa levitettiin tietoa, että juuri Hypatia esti Ores-
testa tekemästä sovintoa Kyrilloksen kanssa.33 Hän oli varmasti
Oresteksen tärkein tukija Aleksandriassa, hän takasi arvovallal-
laan ja yhteyksillään Orestekselle Aleksandrian eliitin tuen, jota
hän valtiovallan edustajana tarvitsi taistelussaan Kyrillosta vas-
taan. Murha oli poliittinen: sillä eliminoitiin Kyrilloksen pää-
vastustajan, Oresteksen, tärkein liittolainen.

Kristittyjen ja pakanoiden välisestä konfliktista ei ollut kysy-
mys: Orestes oli kristitty, joka toimi kristityn valtion edustajana
Egyptissä,  ja jota Aleksandrian kristityn eliitin jäsenet ja osa
kristitystä väestöstäkin epäilemättä tuki samoja aleksandrialai-
sia, jotka olivat tukeneet yhdessä Abundantiuksen kanssa Ti-
motheoksen ehdokkuutta v. 412.34 Lisäksi Hypatia ei ollut suo-
sittu Aleksandrian pakanoiden keskuudessa.35

Nikiun piispan Johannes vahvistaa omalla tavallaan Hypatian
vaikutusvallan Orestekseen ja samalla murhan motiivin. Johan-
neksen mukaan Hypatia oli vaarallinen noita, joka harrasti noi-
tuudesta pahinta, mustaa magiaa, josta laeissa oli säädetty anka-
rat rangaistukset.36 Hänen juoniensa ensimmäinen uhri oli ni-
menomaan prefekti Orestes, joka joutui näin hänen vaikutus-
valtaansa.37 Hesychiuksen mukaan juuri astronomia – johon
kansa uskoi liittyvän mustaa magiaa ja noituutta – sinetöi Hy-
patian kohtalon.38 Johanneksen mukaan vaikeudet Aleksandri-
assa johtuivat Hypatiasta. Selvitettyään välinsä välinsä juutalais-
ten kanssa kristityt kääntyivät sitten tätä ”pakananaista” ja noi-
taa vastaan. Noidan tappaminen oli kristittyjen yhteinen tahto.39

SYYLLISIÄ EI KOSKAAN RANGAISTU?

Orestes teki tapahtumista ilmeisesti omat johtopäätöksensä.
Hänet kutsuttiin todennäköisesti pois Egyptistä, ehkä hän pyysi
itse vapautusta. Emme kuule hänestä lähteissä enää mitään.
Murha teki näin tehtävänsä. Kaupunkikin rauhoittui.

Ainoastaan Aleksandrian kaupunginneuvosto (curia) lähetti
lähetystön Konstantinopoliin pyytäen rangaistuksia Kyrilloksel-
le. Vastauksessaan (5.10. 416) 40 keisari torjui useimmat lähetys-
tön  pyynnöistä hyödyttöminä (inutilia). Piispalta otettiin pois
vain valta valita Aleksandrian sairaanhoitajat (parabalani), joi-
den virallisena tehtävänä oli kerätä sairaat, vammaiset ja kodit-
tomat kaupungilta kristillisiin sairaaloihin ja hyväntekeväisyys-
laitoksiin, mutta jotka olivat vastanneet säädöksen mukaan
enimmästä  Kyrilloksen terrorista kaupungissa. Heidän luku-
määränsä pudotettiin 800:sta 500:aan. He eivät saaneet olla
joukkona läsnä kaupungin tuomioistuimissa eikä kaupungin-
neuvoston kokouksissa. Heidän valintansa siirrettiin lisäksi
Egyptin prefektille. Kuitenkin jo kaksi vuotta myöhemmin pa-
rabalani siirrettiin takaisin Kyrilloksen alaisuuteen.41

Damasciuksen mukaan Hypatian murhaan syyllisiä ei kos-
kaan rangaistu. Keisari kyllä loukkaantui syvästi Hypatian mur-
hasta ja halusi rangaista sen tekijöitä. Hovissa oli kuitenkin hen-
kilöitä, jotka tukivat Kyrillosta. Erään Aedesiuksen sanotaan
lahjoneen keisarin ystävät hovissa. Keisari painoi asian villaisel-
la.42 Mutta Socrates piti Hypatian murhaa suurena häpeänä Ky-
rillokselle ja Aleksandrian kirkolle: ”Mikään ei voi olla kauem-
pana kristinuskon hengestä kuin murhat, mellakointi ja sen kal-
taiset teot”.43

Kirkkohistorioitsijat pitävät nykyään Kyrillosta suurena teo-
logina ja dogmaatikkona (a master-theologian)44, mutta aikalai-
set olivat toista mieltä. Lähteet kuvaavat häntä häikäilemättö-
mänä ja vallanhimoisena miehenä, joka oli säälimätön tavoitel-
lessaan valtaa. Hän ei epäröinyt käyttää vastustajiensa ahdistele-
misessa apunaan roskaväkeä ja munkkeja.45 Socrateksen mu-
kaan hän oli ensimmäinen Aleksandrian piispoista, joka laajensi
valtaansa maallisen hallinnon puolelle.46 Kuuluisin Kyrilloksen
teoista oli Konstantinopolin kerettiläisen piispan, Nestorioksen,
kukistaminen Efesoksen kirkolliskokouksessa v. 431.47 Kyrillos
ei kaihtanut myöskään lahjontaa. Vuonna 432 hän lähetti
Egyptin kirkon varoista yli puoli tonnia kultaa ja ylenpalttisesti
arvotavaroita lahjuksina keisarin hovin vaikutusvaltaisille jäse-
nille pyrkiessään saamaan heidän tuellaan keisarilta Nestoriok-
sen vastaisia päätöksiä.48 Hänen valtansa oli jopa suurempi kuin
edeltäjänsä, Theofiloksen, jota oli kutsuttu komealla arvonimel-
lä ”kirkon faarao”. Kyrillos lienee ollut seuraajansa Dioskorok-
sen (v. 444-451) ohella kirkkohistorian suurimpia konnia49, ei-
vätkä hänen vastustajansa salanneet helpotustaan, kun hän vih-
doin v. 444 kuoli.50

LOPPUSANAT

Aleksandrian piispan, Kyrilloksen, vastuusta Hypatian murhas-
ta on tuskin epäilystä. Mutta miksi? Damasciuksen mukaan Ky-
rillos oli Hypatialle kateellinen tämän Aleksandriassa saavutta-
man suosion vuoksi. Myös Hesychius mainitsee murhan syyksi
Kyrilloksen kateuden. Hän korostaa myös Aleksandrian väestön
”luontaista taipumusta” väkivaltaisiin tekoihin, hehän olivat
surmanneet myös kaksi keisarin asettamaa, epämieluisaa, piis-
paakin.

Hypatian aikalainen Socrates Scholasticus kuvaa yksityiskoh-
taisimmin Hypatian murhaan johtaneita tapahtumia ja antaa
uskottavamman selityksen murhalle. Murha liittyi Aleksandrian
piispan, Kyrilloksen, ja Egyptin prefektin, Oresteksen, väliseen
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valtakamppailuun Aleksandriassa. Kyrillos laajensi valtaansa
maallisen hallinnon puolelle. Orestes, joka vastasi maallisesta
hallinnosta, vastusti Kyrilloksen pyrkimyksiä. Hän vastusti
myös niitä jyrkkiä toimia, joihin Kyrillos ryhtyi Aleksandrian
juutalaisväestöä vastaan. Hypatia oli vallanhimoisen Kyrilloksen
vastustajan, prefekti Oresteksen, tärkein liittolainen, joka tuki
Orestesta taistelussa Kyrillosta vastaan ja joka ilmeisesti takasi
prefektille Aleksandrian eliitin tuen. Murha oli poliittinen:
murhaamalla Hypatia eliminoitiin tämä tuki.
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