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Monet ovat kuulleet puhuttavan ihmiskunnan, jonkun kansakunnan tai jonkun yksityisen ihmisen tähtihetkistä. Myös monien järjestöjen, yhdistysten ja seurojen syntyvaiheet ovat olleet ja ovat
edelleenkin muistattavia merkkitapahtumia.
Usein myös tällaisten tapahtumien vaiheet liittyvät joidenkin henkilöiden persoonallisuuteen . Näin on myöskin Kristillinen
Taideseura ry :n kohdalla.
Vuosisatamme
alkuvuosikymmeninä
elettiin maassamme sortokauden ja toisaalta voimakkaan kansallisen innostuksen ai kaa . Aikakirjamme kertovat tästä yksityiskohtaisen tarkasti. Monisävyiset tapahtu mat, mietteet ja toiveet, olivat tuon ankean ajan totuutta.

Innostuksen ilmapiiri
Elettiin vuotta 1902. Nuori intomielinen
kirjailija ja taiteen vstävä Hilja Haahti (s .
1874) oli joulukuun 2. päivänä kutsunut
Helsingissä kotiinsa parikymmentä vierasta. Nämä olivat miltei yksinomaan sellaisia
jotka olivat keskenään pohtineet taiteen ja
kristillisyyden asioita ja kaivanneet sään nöllisempääkin yhdessäoloa keskustelui neen ja vaatimattomine taide -esityksineen .
liian mittaan tilaisuudessa keskusteltiin innostuneesti. Aihetta kipakkaan keskusteluun olikin runsaasti sekä ajan henkisistä
että myös yleisistä tapahtumista . liian sävähdyttävä kohokohta, sen tähtihetki oli
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silloin , kun Hilja Haahti löi pianosta kolmi soinnun ja sanoi vakuuttavan painokkaas ti: "Tämän kolmisoinnun taide , suomalaisuus, kristillisyys tulee soida jokaisen läsnäolevan mielessä jatkuvasti ." Näin syntyi pieni helsinkiläinen yhdistys nimeltä Kol misointu, joka oli aluksi kuin läheinen perhepiiri, mutta se kasvoi ja alkoi toimia vireästi monin muodoin ulospäinkin . Nuorten
jäsenten hajaantuessa opintojensa päätyttyä maaseudulle, Kolmisoinnun innoittavat
vaikutteet löysivät myös siellä kiitollista
maaperää .

Raskas vuosi
Itsenäisen Suomen ensimmäinen täysi
vuosi oli sanomattoman raskas ja vaikea .
Kansalaissota, vapaussota ja sen raskaat
seuraamusilmiöt olivat vaatineet noin
34.000 sodan uhria. Vaikeata oli maassa
koko vuoden 1918 ajan , mutta jo syyspuolella toivon ja elämän voimat alkoivat sarastaa herättäen intoa rakentavaan työhön .
Silloin myös Kolmisointu -yhdistys 1 6 . toi mintavuotensa viimeisenä syksynä lähetti
sanomalehtien välityksellä lukuisien arvovaltaisten henkilöiden allekirjoittaman kut-
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ARS MAGNA
Näinhän se alkoi/Eero Mikkonen

Näyttelijän vastuu / Aino-Inkeri Notkola

sun ensimmäisille kristillisille Taidepäivilie
Helsinkiin tammikuun 8 .- 10 . päiviksi

Järkevästi ajatellen /Daniel Nylund

1919.
Valtioneuvosto myönsi 50 % rautatie alennuksen näille päiville muualta matkustaville osanottajille . Niitä saapuikin hyvin
runsaasti eri puolilta maatamme . Onnistu neiden Taidepäivien viimeisenä päivänä ,
tammikuun 10. päivänä 1919 perustettiin
Kristillinen Taideseura. Ennakolta sääntöehdotus hyväksyttiin ja väliaikainen johtokunta valittiin maal iskuussa pidettävään
vuosikokoukseen asti .
Sosiaalihallitus Helsingissä hyväksyi
Kristillisen Taideseuran yhdistysrekisteriin
merkittäväksi 1 5 . päivänä maaliskuuta

Kolmisointu/Tauno Sarantola

1919.
(Professorinrouva Hilja Krohn oli allekirjoittanut ilmoituksen yhdistysrekisteriin
merkitsemistä varten maaliskuun 4 . päivänä 1919.)
Ensimmäinen vakinainen Kristillisen Taideseuran johtokunta valittiin vuosikokouksessa maaliskuun 29 . päivänä 1919.
Hämmästyttävää mutta totta , Kristillinen
Taideseura on maamme ensimmäinen rekisteröity yhdistys !

Eero Mikkonen
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KEVAT '89
Julkaisija: Kristillinen taideseura ry ,
Helsinki, perustettu 1919
Ilmestyminen: kerran vuodessa, neljästoista vuosikerta
Toimitustyö: Tauno Sarantola, kirjoittajat
Painopaikka: Saarijärven Offset Ky, 1989
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Shakespeare antaa Hamletin vuorosanassa avaimen näytelmätaiteeseen: "Näytelmän tehtävänä on alunperin ollut ja on vieläkin pitää ikäänkuin kuvastinta luonnolle, näyttää hyvyydelle sen
oman piirteet, pahuudelle sen oma kuva ja itse aikakaudelle ja ajan
ruumiille sen oma muoto ja luonto."
Tällä hän tahtoo sanoa- niin luulisin- ,
että teatteri tarjoaa katsojalle hänen oman
elämänsä, hänen omat ongelmansa, vain
ikäänkuin järjestetympänä, kuin selvemmin
hahmoteltuna kuin hän ne itse elää , kuin
määrättyyn, runoilijan luomaan systeemiin
sovitettuna, ja antaa hänelle tilaisuuden
tarkastella niitä sivusta käsin . Tällainen elämys, joka ihmiselle muuten tarjoutuu vain
harvoin, esim . pitkällisten sairauskausien
aikana, eikä aina silloinkaan, on yleensä
erittäin hyödyllinen, jopa usein monessa
suhteessa vapauttava .

Koneaika etsii elämää
Luin joitakin aikoja sitten eräästä saksalaisesta julkaisusta tutkielman siitä, miksi
teatteri tällä hetkellä elää nousukautta, kun
sensijaan filmi valtavine resursseineen, joitten aikoinaan uskottiin kokonaan syrjäyttävän teatterin, ajautuu yhä syvempää kriisiä kohti. Siinä esitettiin ajatus, että tänä
aikana, jolloin koneet hallitsevat maailmaa
- kohta kenties jo maailmankaikkeuttakin
- ja elämän rytmi yhä kiihtymistään kiih-
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tyy, ihmiset vähitellen alkavat kaivata
omaa yksilöllistä elämäänsä, jota heillä ei
enää ole aikaa - eikä liioin kykyäkään elää . Työskenneltyään päivän äärimmäisessä jännitystilassa, he illalla työn päätyttyä eivät enää osaakaan tuntea ihmisen
luonnollisia tunteita, vaan hakeutuvat laumoittain etsimään kadotettua elämäänsä
oman itsensä ulkopuolelta. Tällöin avaa
heille ovensa teatteri. Ja juuri siinä , mitä
teatteri heille tarjoaa , piilee teatterin suuri
vastuu .
Miksi ihmiset sitten menevät teatteriin,
eivätkä , kuten aikaisemmin , filmiin? Kuvittelen, että he tiedottomasti ehkä hakeutuvat teatterin sinä silmänräpäyksenä tapah tuvan elämän liepeille ja kulkevat filmin jo
tapahtuneen , joskus menneisyydessä kan kaalle vangitun elämän ohi. Sillä teatteriesitys, miten hyvinharjoitettu se liekin, ei
koskaan voi olla kahta kertaa täsmälleen
samanlainen. Joka ilta tämän valmiiksi
muotoillun materiaalin on kuitenkin kuljettava katsojien näkyville ja kuuluville elävien
ihmisorganismien läpi, jotka eivät suinkaan
työskentele koneen tavoin , vaan ovat joka hetki riippuvaisia tuhansista silmänrä-
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päyksellisistä tekijöistä. Juuri tämä jännitys, tämä tapahtumisen odotus ja sen seuraaminen lienee lopultakin syynä tähän konekautisen ihmisen viehtymykseen teatteriin .

Todellisuuden kuva
Mikä on sitten näyttelijän vastuu tässä
kokonaisuudessa, näyttelijän, jonka tehtävänä on kuvata ihmistä ja niin ollen toimia
välittäjänä runoilijan ja katsojan välillä. Hänen ainoa vastuunsa tässä mielessä on todellisuus, t .s. "antaa hyvyydelle sen omat
piirteet ja pahuudelle sen oma kuva". Jokainen tehtävä on näyttelijälle kaksiteräinen miekka. (Tässä yhteydessä tulee ajatelleeksi: mistä löytyy kenellekään ihmiselle
tehtävä, joka ei olisi kaksiteräinen miekka?
Miksi siis yleensä ihmetellään ihmistä, joka on antautunut näyttelijäksi? Miksi ei ihmistä saisi kuvata omalla ruumiillaan ja sielullaan yhtä hyvin kuin pensselillä, taltalla
tai kynällä?) Samalla kun hyveen esittäminen jalostaa esittäjäänsä, se useimmiten
takaa hänelle myös suuren yleisön suosion, mikä ei läheskään aina ole omiaan edistämään ihmisen kehitystä meissä. Pahan
roolin esittäminen taas vaatii näyttelijää
poimimaan itsessään ehkä latentteina esiintyvät negatiiviset ominaisuudet ja ikäänkuin hyötämään ne kukkaan roolin puitteissa. Ellei näitä ominaisuuksia tunnusta tai
ellei niitä ehkä ole olemassa, ei tällaista roo-

lia voi esittää . "Tyhjästä on paha nyhjästä" pätee tässäkin. Paitsi sitä, että negatiivista roolia on raskasta ja masentavaa
esittää, on läsnä aina vaara, että jonakin
vartioimattomana hetkenä viehtyy tuohon
kaikkeen siinä määrin, ettei enää voikaan
päästä eroon tämän uuden olennon tavasta ajatella ja toimia - pahuus on valtava
ja huomioitava voimatekijä tässä maailmassa . Ja koska suuri yleisö useimmiten samaistaa roolin ja sen esittäjän, saa tämä
vielä kaiken kukkuraksi osakseen yleisön
inhon ja vihan tunteet . Tietoisuus tästä
houkuttelee jo etukäteen kaunistelemaan
ja lievittämään esitettävän henkilön luonnetta ja paheita, jota totuudessa pysyvä
näyttelijä ei saa tehdä, koska näytelmän sisäinen tasapaino sen johdosta järkkyy ja runoilijan sanoma valuu hiekkaan. Tällainen
negatiivisen osan esittäminen on mielestäni
oikean taiteilijan todellinen koetinkivi, koska se vaatii enemmän ja antaa itselle vähemmän kuin muut tehtävät.
Mutta näyttelijän lopullinen vastuu ihmisenä, se, millä "leiviskästäni tilin teen, miten käytin mä kanteleen", onkin : rakentaa
oma persoonallisuutensa niin ehyeksi ja lujaksi, että se jaksaa kestää nämä lakkaamattomat muuntautumiset mitä erilaisimmiksi ihmisiksi itse tuhoutumatta. Tähän eivät kuitenkaan minun elämänkäsitykseni
mukaan ihmisen omat voimat riitä. Niinpä
minun onkin jokaisen uuden tehtävän,
myöskin tämän artikkelin kirjoittamisen,
edessä pitäydyttävä lempivirteni sanoihin:
"Jos huonetta ei rakenna
Jumala, auttajamme,
on työmme tyhjiin raukeeva,
me turhaan uurastamme.
Min ihmisvoima, nero loi,
ei koskaan täällä kestää voi,
jos tueks' ei käy Herra."

Aino-Inkeri Notkola.
Puheenvuoro teoksessa 'Taiteen vastuu',
Kristillisen taideseuran 40-vuotisjulkaisu,
Helsinki 1959.
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Vanha arabialainen tarina kertoo kuinka Jumala lähetti enkeleitä jakamaan ihmisille lahjoja: yhden järkeä, toisen kauneutta, kolmannen rikkautta jne. Enkelit tulivat takaisin masentuneina, sillä
ihmiset olivat tyytymättömiä lahjoihinsa. Kukaan ei ollut mielestään saanut tarpeeksi. Vain yksi enkeli palasi matkaltaan iloiten.
Kaikki ihmiset olivat tyytyväisiä saamaansa määrään järkeä. Kukaan ei pyytänyt lisää.
Älyllisten ristiriitojen edessä meillä on
suuri kiusaus vähätellä ratkaisun merkitystä . Kun vaihtoehtoisia vastauksia johonkin
ongelmaan on tuskallisen monta, me luovumme toivosta liian helposti ja pidämme
vaihtoehtojen runsautta todisteena siitä ,
ettei oikeaa vastausta olekaan .
Epäusko raamatullisessa mielessä on uskoa johonkin muuhun kuin Jumalaan ja Hänen ilmoitukseensa. Epäily sen sijaan on
kyselyä , vertailemista ja arvioimista . En väitä, että epäily olisi uskon paras ystävä,
mutta minusta on selvää, että usko voi tulla
syvästi sisäistetyksi vasta sen kautta, että suostumme kulkemaan epäilyksien erämaan halki.
Ajattelen, että ajatuksen sisältö ja hedelmä - ei hankintatapa - on se joka ratkai see mikä on hengellistä ja mikä ei.
Se että ajatus väl ittyy meille ahkeran
opiskelun, tutkimisen, keskustelun , miettimisen , oivaltamisen ja päättelemisen
kautta, ei tee siitä epähengellistä . Kaikki totuus on Jumalan totuutta.
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Sellainen tieto, ymmärrys ja viisaus, joka syventää Jumalan tuntemista , lisää Jumalan kunnioittamista ja tehostaa Jumalan
seuraamista käytännön elämässä , on hen gellistä .

Yksilö näkee vain osan
Itsenäinen ajatteleminen edellyttää jatku vaa avoimuutta uudelleenarvioinneille. Pyhä Henki johdattaa kaikkeen totuuteen .
Näin on , mutta miksi on niin vaikea hyväksyä, että totuuden tunteminen on parhaim millaankin oikeaan suuntaan kulkemista.
Kun esimerkiksi evankeliumin ulottu vuuksista ymmärretään joku sellainen osa alue , joka pitkään on ollut seurakunnalta pimennossa sitä helposti kutsutaan täydeksi evankeliumiksi, ikään kuin evankeliumin
sovellutusalueet loppuisivat siihen.
Jokainen, joka sanoo julistavansa "täyttä evankeliumia", aliarvioi evankeliumin
kattavuutta, tai yliarvioi oman ymmärryksensä kattavuutta .

Itsenäinen ajatteleminen kutsuu kohtaamaan todellisuuden äärettömän moni-il meisyyden ja -ulotteisu uden.
Varsinkin ihmistä tutkiessamme olemme
niin moniulotteisen luomuksen kanssa te kemisissä , että ihmettely ei saisi koskaan
loppua .
On monia tapoja välttyä kohtaamasta ihmistä sellaisena kuin hän todella on, kaikessa langenneisuudessaan ja kaikessa ihmeellisyydessään .
On paljon helpompi ajatella mustavalkoi sesti ja pitää häntä täysin hyvänä tai pahana, ihan tärähtäneenä tai erehtymättömänä jne . On haasteellista suostua näkemään kaikki elementit jossain määrin toteu tuneina kaikissa ihmisissä .
Sama yksinkertaistamisen, pois rajaamisen ja tyypittämisen kiusaus on olemassa
suhteessamme koko todellisuuteen.
Itsenäinen ajattelu merkitsee opetuksen
kriittistä arvioimista, julistuksen punnitsemista, tekojen ja motiivien tutkimista . Kaiken lisäksi se voi merkitä velvollisuutta ottaa kantaa ja perustellusti hyväksyä tai hylätä jotain . Sitä ei keskivertosuomalaisella
itsetunnolla ole helppo tehdä . Vain saadaksemme olla hyväksyttyjä olemme mieluiten
samaa mieltä melkein kenen kanssa tahan sa .
Toisinajattelu sisänsä ei ole mikään arvo, koska moni toisinajattelija on myös vienyt kehitystä huonoon suuntaan.

Hengellisen
todellisuuden
ymmärtämisestä
Kukaan ei voi turvata sellaiseen Jumalaan, josta ei ymmärrä mitään . Me ymmärrämme Jumalasta Raamatusta tarpeeksi
voidaksemme perustellusti turvata Häneen
silloinkin , kun emme ymmärrä kaikkea .
Herraan turvaaminen vaatii ymmärrystä,
samalla kun se myös ylittää ymmärryksen.
Olemukseltaan turvautuminen on kuitenkin sellaista toimintaa, jota tarvitaan nimenomaan silloin, kun ymmärrys loppuu kes ken . Ymmärrät tarpeeksi Jumalasta voi -

daksesi turvautua Häneen silloinkin, kun et
ymmärrä kaikkea Hänen tahdostaan , pää määristään ja oman elämäntilanteesi sisällöstä .
Viisautta on vähäisenkin tiedon oikea
käyttö . Siksi se, jolla on vähän tietoa, voi
olla suhteellisesti paljon viisaampi kuin se ,
jolla on paljon tietoa ja paljon älyä .

Johannes 7:1 7 toteaa: " ... jos joku
tahtoo tehdä Hänen tahtonsa, tulee hän
tuntemaan onko tämä oppi Jumalasta, vai
puhunko minä omiani. "
Jumala ei ole ilmoittanut tahtoaan, vain
ymmärrettäväksi vaan myös seurattavaksi. Et voi ymmärtää, ainakaan kovin kau an , enempää kuin mitä aiot totella .
Paavali rukoilee kolossalaisten puolesta
että heidän " ... sydämensä yhteenliitet-

tyinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta
omistamaan täyden ymmärtämyksen koko
rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki
tiedon ja viisauden aarteet ovat kätkettyinä. " Kolossalaiskirje 2:2, 3.
Uskon , että kaikki tiedon ja viisauden
aarteet ovat kätkettyinä Kristukseen use ammassakin eri merkityksessä, mutta eri tyisesti yksi näkökulma kiinnostaa minua
tässä yhteydessä , nimittäin se joka on pii lotettu Kristuksen ruumiiseen - seurakun taan .
Läheisimpien ystävien kanssa keskustelu
eksyy välillä pätemiseksi ja todelliset aarteet jäävät löytymättä. Kuitenkin minulla
on suuri etuoikeus olla luovassa vuorovaikutuksessa monen sellaisen ystävän kanssa, joiden seurassa saan ajatella kuinka le vottomia ja tyhmiä tahansa pelkäämättä
hylkäämistä tai edes torjuntaa . Se on kris tittyjen yhteydelle elintärkeä asia.

Daniel Nylund
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Tämän päivän ihminen kohtaa Hilja Haahden persoonallisuuden
eräissä hyvinkin samanlaisina toistuvissa tilanteissa.

Vietetään hautajaisia, ja hautausohjelmaan on merkitty, yksinlauluna "Matka miehen virsi" . Tutut sävelet kantavat tuttua runoa , jonka toinen säkeistö kuuluu :
Niinkuin muuttolintusen tie
Taivasta kohti matka vie .
Kuin unelma kiitävi elämä pois
Kirkkausrantahan kodista maan .
Suo että mun sieluni valmisna ois,
Auttaos onneni saavuttamaan!
Varsin paljon on seurakuntatilaisuuksissa käytetty virttä 548 , ja varsinkin koulujen aamuhartauksissa on usein kuultu sen
sanat :
Tule kanssani Herra Jeesus
tule siunaa päivän työ.
Tule illoin ja aamuin varhain,
tule vielä kun joutuu yö .
Tule askele askeleelta
minun kanssani kulkemaan.
Sua ilman en saata olla ,
pysy luonani ainiaa.
Nämä molemmat hengelliset runot ovat
niin tuttuja , että niiden tekijä on tavallaan
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itse hävinnyt teostensa taakse . Kun me
olemme joulukirkossa ja veisaamme tutuista tutuinta jouluvirttä, me emme muistele
sen tekijää Martti Lutheria . Meitä ei sillä
hetkellä puhuttele uskonpuhdistajan henkisen taistelun muisto. Me puemme oman
joulumme, sen muistot ja elämykset tutun
virren tuttuihin sanoihin, tuttuun säveleeseen ja tuttuun raamatulliseen kuvaan .

Sama koskee näitä Hilja Haahden runoja . Samalla tavalla matkalle lähtijän turvau tuminen Jumalan johdatukseen aina kirk kausrantaan asti taikka kaiken päivän työn
turvallinen jättäminen Vapahtajan käsiin ,
vastaa meidän syvimpiä tuntojamme ja kai paustamme . Runoilija on täyttänyt tärkeän
osan kutsumustaan . Hän on antanut yleis pätevän asun lukijoittensa ja kuulijoittensa elämäntunnolle ja itse hävinnyt teoksensa taakse . Kuka hän itse on, ja minkä elämänvaiheitten kautta hän on kuvaamaansa Jumalan lapsen turvallisuuteen tullut,
jää toiselle sijalle.
Meillä on aihetta pysähtyä tutkimaan
matkamiehen virren runoilijan elämäntyötä, sen kantavia ajatuksia ja sen asemaa

suomalaisessa kulttuurielämässä . Ajallinen
perspektiivimme on pitkä. Aika syyskuun
11 päivästä 1874 tämän päivän iltaan on
tapahtumiltaan niin rikas ajanjakso, että
hiukan liiotellen voi sanoa pääosan Suomen
historiaa ja ainakin ratkaisevan osan suomalaista kulttuurihistoriaa tapahtuneen tänä aikana . Tapahtuminen on ollut myös
muutosta . Sen vuoksi meillä on lopuksi ai hetta kysyä, mikä on Hilja Haahden elämän
peruspontimien merkitys nyt, kun sata
vuotta on kulunut hänen syntymästään.
Hilja Haahdelle on ollut hyvin ominaista,
että hänen elämäntyönsä tapahtui kahdel la taholla. Tämä ei tarkoita , että se olisi hajaantunut kahtia, sairaasti pirstoutuen. Ei,
vaan hänen henkensä vaati kahdenlaista
vaikutuskenttää, jotka oleellisella tavalla
täydensivät toisiansa.
Toinen vaikutuskenttä oli hänen kirjallinen tuotantonsa . Se oli runsas, ja sen laa dulle oli ominaista, että hänestä sotien vä lisenä aikana tuli "kotien kirjailija" , kuten
niin usein toistettiin .

Yhteisöllinen
ulottuvuus
Toinen vaikutuskenttä oli järjestötoiminta , ennen muuta Kristillisen Taideseuran
perustaminen ja sen työn ponnekas johtaminen ja edistäminen. Kirjailija ei voinut jäädä vain kirjoituspöytänsä äärelle, sommittelemaan runoa ja kehräämään kertomusta. Hänen täytyi luoda toimintaa, joka kokosi ihmisiä toteuttamaan samoja ajatuksia, joita hänen kirjallinen tuotantonsa kuvasti. Nämä molemmat toiminnan kentät
liittyivät oleellisesti yhteen . Taikka ne oli vat saman hengen kaksi ilmentymää . Etsimättä tulee mieleen toinen, samanikäinen
naiskirjailija, Maila Talvio. Myös hänen elä mäntyössään tapaamme samanlaisen kahtalaisuuden, kirjallisen tuotannon ja toiminnan käytännön kentällä.
Yleisesti on tunnettu ja usein toistettu
kertomus Kristillisen Taideseuran syntymätapahtumasta . Hilja Haahden kotiin oli kokoontunut seura ystäviä. liian mittaan kes kusteltiin vilkkaasti ja innoittuneesti ajan

henkisistä tapahtumista. Läsnäolijat olivat
elävästi vakuuttuneita kristittyjen vastuusta ajan henkisestä taistelusta. Elettiin vuotta 1902, sortokauden ja voimakkaan kansallisen innostuksen aikaa . liian kuluessa
kerrotaan Hilja Haahden lyöneen pianosta
kolmisoinnun ja sanoneen, että tämän kolmisoinnun tulee soida läsnäolevien mielissä: kristillisyys, taide ja suomalaisuus. Näin
syntyi pieni yhdistys nimeltä Kolmisointu .
Tämän yhdistyksen toimesta syntyi vuonna 1919, isänmaan vapautumisen jälkeen
Kristillinen Taideseura. Nykyisin voimassa
olevien sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on kristinuskon hengessä ja suomalaisuuden pohjalla toimien herättää tai deharrastusta ja edistää kristillisen taiteen
leviämistä ja tunnetuksi tekemistä maassamme . Kristillisen Taideseuran paikallisyhdistyksiä syntyi eri paikkakunnille lähinnä
siten , että Hilja Haahti teki matkoja eri puolille maata ja kokosi asiasta kiinnostuneita
ihmisiä yhteen . Hän johti seuran toimintaa
sen puheenjohtajana vuoteen 1946 ja vielä senkin jälkeen kunniapuheenjohtajana
vaikutti seuran toimintaan aktiivisesti.

Innostusta ja työtä
Tässä työssä hän osoitti hämmästyttävää tarmoa ja henkistä voimaa . Henkilökohtaisella tavalla hän innosti paikallisyhdistyksiä ja niiden jäseniä ja toimihenkilöitä. Hän sai seuran toimintaan mukaan
myös monia aikansa johtavia kulttuurihenkilöitä . Niinkuin innostus aina vaikuttaa,
niin hänenkin innostuksensa tarttui. Hänen
esimerkkinsä itsensä uhraavasta tarmosta
ja alttiudesta kannusti toisia ja osoitti suuntaa työssä kristillisyyteen , taiteen ja suomalaisuuden hyväksi. Liekki paloi ja sytytti.
Tehtäväni ei ole tässä yhteydessä arvioida Kristillisen Taideseuran toimintaa ja
merkitystä . On kuitenkin sanottava , että aikaisempina aikoina ja vieläkin monin pai koin, Kristillisen Taideseuran paikallisyhdistyksien toiminta merkitsee arvokasta lisää
paikallisessa kirkollisessa elämässä . Se on
avannut uusia ulottuvuuksia seurakuntaelämälle tuomalla siihen mukaan kulttuuri elämän, erityisesti taide-elämän kysymyksiä . Näin kristittyjen vastuu on laajentunut
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ja syventynyt . Samalla seurakunnasta on
löytynyt koti myös niille ihmisille, joille kulttuurielämän ja taiteen kysymykset ovat
keskeisiä , ja joille juuri tästä syystä seura kunta olisi muuten jäänyt vieraaksi. Samoin
moni luova ja esittävä taiteilija on löytänyt
tiensä seurakunnan yhteyteen.

Taiteen lataus
Mutta mikä oli näin Kolmisoinnusta syntyneen Kristillisen Taideseuran toiminnan
erityisasema? Olihan noina aikoina sekä
vuosisadan vaihteen että vapautuneen
Suomen ensi vuosina paljon kyntäjiä ja kylväjiä niin suomalaisuuden kuin taiteenkin
saroilla . Henkisessä taistelussa, jota käy tiin kansallisen olemassaolomme puolesta,
oli taiteella erityinen ja keskeinen asema.
Kun muutama vuosi sitten Tukholmassa oli
suomalaisen kansallisromantiikan taidetta
esittelevä näyttely, korostivat ruotsalaiset
näyttelyn esittelijät sitä huomattavaa eroa ,
mikä kahden maan samanaikaisessa taiteessa on havaittavissa. He korostivat suomalaisen kansallisromantiikan patoutunutta, melkein uhkaavaa voimaa ja paatosta ,
joka ei voi olla vaikuttamatta , koska se on
niin aitoa. Kansallisromanttinen ta ide on ai na koristeellista, mutta Suomessa tämä tai de on paljon väkevämpää kuin muualla . Selityksenä on, että meidän tuon aikainen taiteemme on syntynyt uhkan alaisena ulkonaisen paineen puristuksessa . Toisaalta sitä on innoittanut näky vapaudesta, joka
odottaa taistelun takana, uusien mahdollisuuksien aikakausi. Suomi kävi taistelua
hengen asein tavalla, joka herätti ihai lua
muissa maissa ja jopa osoitti tietä monelle
muulle kansalle . Tämä henkinen taistelu ja
vapauden odotus innoitti taiteelliseen luo mistyöhön, jolle ei ole vertaista tullut myöhempinä vuosikymmeninä. Taide-elämä
yleensä ei jäänyt vain valikoitujen taiteenharrastajien piirin henkiseksi omaisuudeksi. Tuota aikaa on luonnehdittu sanomalla, että syntyi 1890-luvulla muutamia vuosia kestänyt taideinnostus, joka ulottui yli
asiantuntijain ja taiteilijain piirin aina kadun
mieheen asti. Vaikka vuosisadan vaihteen tälle
puolelle tultaessa henkinen ilmapiiri muuttui, olivat Suomen taiteen kultaiset vuodet
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jättäneet jälkensä ja taidetta arvostettiin itsenäistyvän ja itsenäistyneen kansakunnan
arvokkaimpana omaisuutena . Tähän tai teen arvostamiseen liittyy osaltaan Hilja
Haahden työ Kristillisen Taideseuran piirissä. Hän näki taiteen ensiarvoisen tärkeä nä henkisenä omaisuutena, ja taide-elämän
juurten hoitaminen kristillisyyden hengessä oli hänelle sydämen asia .

Yhteys yli rajojen
Hilja Haahden suhde suomalaisuuden
asiaan on ollut mielenkiintoisella tavalla
kaksinainen. Suomalaisuus ja suomen kie -

Ien asema maassamme oli hänelle tuttu jo
lapsuuden kodista . Hän oli tutustunut jo
isänsä sanakirjatyön yhteydessä suomalaisuuskysymykseen ja asian poliittisiin yhteyksiin hän sai välittömän kosketuksen äitinsä mentyä toisiin naimisiin senaattori Yrjö Sakari Yrjö -Koskisen kanssa . Kuitenkin
hän ilmeisesti jäi vieraaksi ajalle tyypilliselle
Kalevala-romantiikalle . Äitinsä Theodolinda Hanssonin perintönä hänen suomalaisuutensa on paremminkin luonnehdittavissa runebergiläis -topeliaaniseksi. Suomalaisuuden asia oli hänen toiminnassaan esillä jatkuvasti Kristillisen Taideseuran piirissä. Tähän oli syynä myös aivan käytännöl liset seikat . Sotien välisenä aikana oli tär-

keätä tukea suomenkielistä taiteen harrastusta , koska ruotsinkielisellä puolella oli
runsaasti sekä henkisiä että aineellisia mahdollisuuksia jo perinteisesti olemassa , mutta ne puuttuivat suomenkieliseltä puolelta.
Toisaalta Hilja Haahden harrastukset ylittivät kansallisuus- ja kielirajat laajalti. Osallistuminen kristilliseen ylioppilasliikkeeseen
vei heidät kansainvälisiin yhteyksiin jo varhain . Meidän on muistettava , että kristilli nen ylioppilasliike, NMKY ja NNKY sekä lä hetystyö olivat ne vaikuttajat, jotka jo vii me vuosisadalla panivat alulle sen kehityk sen, joka on johtanut tämänpäivän kristi kunnan yhteispyrkimyksiin ja laajapohjaiseen kansallisuusrajat ylittävään toimin taan .
Kristillisen ylioppilasliikkeen lisäksi lähetystyö oli Hilja Haahdelle tuttu . Vielä on
mainittava hänen varhain herännyt kiinnos tuksensa Israelia ja Pyhää Maata kohtaan .
Siitä on todistuksena hänen kirjansa "Israelin tyttäret" jo vuodelta 1903. Näin voi daan sanoa, ettei Hilja Haahden suomalai suus ollut kansallisesti rajoittunutta nationalismia . Hän edusti aikanaan verraten harvinaista laaja -alaisempaa näkemystä , jolle
kristittyjen yhteys yli kieli - ja kansallisuus rajojen oli leimaa antavaa.

sesti katsoen maamme koko silloista johtavaa kuvaamataiteilijoiden ryhmää , niinkuin talonpoikaisen juureva taiteilijapersoonallisuus kuin Pekka Halonen ja niin aristokraattinen taiteilija kuin Albert Edelfeldt
mukaan lukien .
Elämys jätti ryhmän elämään ja taidekä sitykseen pitkän aikaa va ikuttavan jäljen .
Sen seurauksena kuuluu tuon aikakauden
taideaarteistoomme useita, vaikuttavia uskonnoll isia taideteoksia , esim . suuri joukko parhaita alttaritaulujamme . Tämä esimerkki, jolle voitaisiin osoittaa rinnakkais esimerkkejä sekä kirjallisuuden että musii kin alalta, osoittaa , ettei uskonnollinen ajattelu ollut lainkaan vieras taide -elämän vai-

Uskon sointu
Kolmisoinnun yksi sävel oli kristillisyys .
Kolmisoinnun käsitteeseen kuuluu ajatus
kokonaisharmoniasta, josta ei voi yhtäkään
jäsentä erottaa ilman että harmonia särkyy
ja lakkaa olemasta. Hilja Haahden elämän työn kolmisoinnussa kristill isyys oli perussävel, oleellinen tekijä , eroittamaton osa
hänen persoonallisuuttaan .
Tätäkin seikkaa on kuitenkin tarkasteltava ajan yleistä hengenelämää vasten , jotta sen ominaispaino tulisi selväksi . Uskonnollissävyiset piirteet eivät ole niinkään harvinaisia 1800-luvun lopun taiteellemme .
Esimerkkinä kuvaamataiteen piiristä voi daan mainita seuraavaa . On voitu osoittaa,
että Pariisin suomalainen taiteilijasiirtola ko ki lähes kokonaisuudessaan talvella
1 893- 94 voimakkaan uskonnollissävyi sesti mystisen elämyksen, melkein herä tyksen. Tämä tuli koskemaan käytännölli -

tavirtauksille 1900-luvun alussa. Tämä uskonnollinen juonne sai vielä oman vivah teensa maamme itsenäistymisen jälkeen
kansallisina korostuksina .

Uskoon auttaminen
Kuitenkin on sanottava , että juuri tällä
kohdalla Hilja Haahden persoonallisuus ja
elämäntyö erottuvat selväs.ti ajan yleisestä henkisestä maisemasta . Hilja Haahden
uskonnollinen vakaumus oli selvästi ja painokkaasti tunnustuksellista kristillisyyttä .
Se ei ollut yleisuskonnollista mystisimiä , ei
poikkeuksellisten, uskonnollissävyisten elä-
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mysten etsintää eikä myöskään uskonnollisilla lauselmilla tehostettua kansallisuusaatetta . Hänen ajattelunsa lähtee heräämisestä tietoiseen uskonnolliseen ratkaisuun ja sitä seuraavasta henkilökohtaisesta
elämänkilvoituksesta. Tällä henkilökohtaisella uskonelämällä oli juurensa syvästi uskonnollisessa kodissa ja sitä voimisti erityisesti kristillisen ylioppilasliikkeen ja sen
suomalaisen johtajan Paul Nicolayn vaikutus . Hilja Haahden persoonassa kirjailijana
ja kristillisen toiminnan ihmisenä kuvastuu
kokonaisesti hänen kristillisyytensä ja hänen uskonnollisen vakaumuksensa laatu .
Hän tahtoi kirjailijan työllään auttaa kans saihmisiään henkilökohtaiseen ratkaisuun
ja uskonelämään . Samalla hän tahtoi auttaa heitä luottamaan turvallisesti Jumalaan
kaikissa vaiheissa , niinkuin hän itse säilytti luottamuksensa Jumalan hyvyyteen, joittenkin arvostelijoiden mielestä liiankin ongelmattomasti. Tähän kuvaan on vielä lii tettävä uskonelämän aktiivisuus, toimivuus
ja käytännöllinen luonne . Oli tehtävä työtä Jumalan valtakunnan hyväksi, oli tehtä vä jotakin Jumalan antamilla lahjoilla, oli
uhrattava siitä hyvyydestä, joka Jumalalta oli saatu . Siinä, missä vuosisadan lopun
taiteilijat väsyneinä arkiseen realismiin etsiytyivät mystisten kokemusten ja uskon nollis-filosofisten pohdiskelujen pariin, hän
edusti raamatullista ja tunnustuksellista
kristillisyyttä .

lessä . Mutta samalla kristillisen taiteen tulee kestää myös eettinen kritiikki. Näin on
varsinkin silloin, kun kuvauksen kohteena
on ihminen . Ranskalainen näytelmäkirjaili ja Paul Claudel on luonnehtinut tätä kristityn taiteilijan vastuuta lainaamaila Paavalin sanaa 1 Kor: "koko maailma tuijottaa
meitä, sekä ihmiset että enkelit" 1 nykysuomenkielinen käännös /.
Hilja Haahden kirjallisesta tuotannosta
voidaan huoleti sanoa, että hän pyrki täyttämään tämän mitan. Hänelle runoilijan työ
oli vakava velvoitus sekä esteettiseen että eettiseen suuntaan . Silloinkin, kun tulos
ei ehkä yltänyt kovin korkeaan esteettiseen
arvoon , se oli vakavan pyrkimyksen tulos,

Muoto ja laatu
Tämä uskonnollisen elämän luonne ku vastuu Hilja Haahden taidekäsityksessä
selvästi. Yleisesti voidaan sanoa, että kris tillisen taiteen tekee kristilliseksi sen laatu . Mikään taiteen tyylilaji tai tyylikausi ei
ole sinänsä kristillinen . Taidetta ei tee kris tilliseksi taiteeksi määrätyt muotosäännöt
taikka tyylikeinot. Taideteosta ei tee kristilliseksi sanan syvimmässä merkityksessä aina edes teoksen aihe. Kristilliseksi itseään kutsuvalla taiteella on yksi tuntomerkki. Sen tulee olla monella tavalla koetuksen kestävää, raamatullista sanaa käyttääkseni. Sen täytyy kestää ammatillinen
kritiikki, sen tulee olla hyvää taidetta teknillisenä suorituksena ja esteettisessä mie-
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osa kilvoitusta Jumalan lapsen tiellä kohti
kirkkausrantaa . Tämä taiteen vakavan vel voituksen korostus leimasi myös hänen toimintaansa Kristillisen Taideseuran johdossa .
Samasta eettisestä näkökulmasta tulee
myös ymmärrettäväksi hänen asemansa
Suomen kirjallisuuden kokonaiskentässä.
Hilja Haahti oli aikanansa protestikirjailija .
Hänen tuotantonsa kohdistui sitä ihmisku vaa vastaan ja sitä ihmisen kuvaamistapaa
vastaan , joka vallitsi vuosisadan lopulla ja
sen jälkeenkin .
Arkinen realismi ja sen seurannainen, elämän rumuutta ja varjoa korostava naturalismi kohtelevat ihmistä ulkokohtaisesti.
Varsinkin naturalismin keinoja on myös

käytetty poliittisten tarkoitusperien saavuttamiseen . Juuri tämän tyylilajin piirissä syntyneessä kirjallisuudessa on korostettu , että ihminen on vain yhteiskuntansa tuote .
Hilja Haahden tuotannossa ihminen on nähty toisin, ihanteellisessä valossa, iankaikkisuusnäkökulmasta , Jumalan valtakun taan kutsuttuna Jumalan lapsena. On sel vää, että tällaista ja tämän näkemyksen
mukaista kuvaamistapaa vastaan sanottiin
kirjallisuusarvostelussa jyrkästikin . Väitettiin, että hänen kirjallisuutensa oli elämäl le vierasta ja hänen kirjansa ilman elämää .
Tiettyyn rajaan asti tämä arvostelu on oi keutettuakin . Mutta se ei ota kylliksi huomioon kirjailijan kokonaiskuvaa, taustaa ,

jolta hänen pyrkimyksensä nousee ja hänen
tuotantonsa näitten pyrkimyksien kuvastajana .
Olen edellä pyrkinyt luonnehtimaan Hil ja Haahden elämäntyötä hänen elämän ihanteidensa kolmisoinnusta käsin . Hän oli
omaleimainen kulttuuripersoonallisuus ja
taiteilija omana aikanansa .

den sukupolven tehtävänä oli sen toteuttaminen , mutta kauan oli sen toteuttamista varten tehty työtä. Kun historia tarjosi
ainutkertaisen mahdollisuuden sen toteuttamiseen, tilaisuutta osattiin käyttää hyväksi. Kun sitten historia tarjosi mahdolli suuden menettää tuo vapaus, osattiin se
säilyttää , ja jaksettiin vaikeitten hetkien
ylitse . Usko ja tahto voittivat . Tätä uskoa
ja tahtoa ovat kanssamme kasvattaneet ihmiset, joilla on ollut palava usko ja tahto .
Heidän elämäntyönsä, heidän tutkimustyönsä, heidän taiteellinen luomistyönsä on
ollut ankkuroitunut kansalliseen elämään,
Suomeen , suomalaisiin ihmisiin , suomalaisuuteen osana ihmiskuntaa. He ovat näh neet työnsä palvelustehtävänä kanssaihmi siään, suomalaisia ihmisiä kohtaan .
Meillä 1970-luvun ihmisillä on kuljetta vanamme oma tiemme . Se perustuu edel lä kulkeneitten sukupolvien elämäntyölle .
Mutta tie on meidän omamme . Uhrin dra maattinen ja paatoksellinen aika on kauka na takanapäin. Elämänkysymykset, jotka
meitä kohtaavat ovat arkisia , vailla suurten
maailmantapahtumien tenhovoimaa. Maa ilma jossa elämme, käy pimeäksi . Ihmisen
asema vaikeutuu , hän on uhanalainen, ja
on pelättävä, että hänen oikeutensa kaventuvat . Hän on vaarassa menettää oikeutensa elää , kun väkivalta ja ihmisarvoa alen tavat voimat ympäröivät häntä . Meidän
tehtävänämme eivät ole vähääkään hel pommat, kuin meitä edeltäneiden sukupol vien. Näissä oloissa meidän tulee osaltam me huolehtia, että suomalainen taide kes tää eettisen ja esteettisen koetuksen . Mei dän tulee esimerkillämme korostaa ihmisen
arvoa ja hänen elämänsä korkeita päämää riä ja tarkoitusperiä . Meidän tulee innostaa
luomistyöhön, joka palvelee lähimmäistä ja
kuvastaa ihmisen rajatonta arvoa Jumalan
luomana olentona ja hänen kuvanaan .
Tauno Sarantola

Täydentyvä työ
Mutta miten soi tämä kolmisointu tänään
100 vuotta hänen syntymänsä jälkeen?
Meidän kansallinen itsenäisyytemme
hankittiin useitten sukupolvien työllä . Yh -

Juhlapuhe Hilja Haahden syntymän 100vuotisjuhlassa Temppeliaukion kirkossa
11 .9 . 1974.
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