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Tiivistelmä
Tämä kandidaatin tutkielma keskittyi pyhän määrittelemiseen ja pyhän kokemiseen ikonitaiteen
kautta. Ikonitaiteen tarkoituksena oli toimia konkretisoivana esimerkkinä pyhyyden abstraktille
muodolle. Tärkeimpinä kysymyksinä olivat ikonitaiteen asema pyhän kokemisessa sekä pyhän
määritteleminen. Pyhän määritelmän selkeyttäminen avasi myös tutkimusväylän siihen, miten
taiteen kautta voi kokea pyhää.
   Tavoitteena oli fenomenologinen ja laadullinen tutkimus, joka perustuu yksittäisten kokemusten
ja näkemyksellisen ajattelun monipuoliselle tutkailulle. Tutkielman keskeisimmät teemat
kirjoitettiin auki pitkälti länsimaiseen uskontotieteeseen ja ortodoksiuskonnon määritelmiin
perustuen, joskin mukaan tuli myös omaa näkemystäni. Keskeisiä teemoja ovat pyhä, uskonto ja
uskonnollisuus, ikonitaide sekä rukous ja rukoileminen.
   Tutkielman kysymyksiin vastattiin uskontotieteen kirjallisuuden ja tutkimusten kautta sekä
haastattelemalla ikonimaalaria. Haastattelussa oli noin 10 teemakeskeistä kysymystä, joihin
ikonimaalari sai vastata vapaasti ja ilman haastattelijan ohjausta. Haastattelu suoritettiin
videotapaamisen kautta ja litteroitiin kokonaisuudessaan kirjakielelle osaksi tutkielmaa.
Ikonimaalarin haastattelun vastauksia yhdisteltiin ja vertailtiin kirjalliseen materiaaliin.
   Tutkielman tuloksista voi päätellä, että pyhän kokeminen on yksilökohtaista, ja riippuvainen
kokijan henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä mielentilasta. Pyhän kokemiseen ei ole sääntöjä,
eikä taiteen kautta koettu pyhä luonteeltaan poikkea muunlaisista pyhän kokemuksista. Pyhän
kokemiseen voi usein liittyä jonkinlainen materiaaliin pohjautuva aistikokemus. Myös pyhän
määritteleminen voi olla riippuvainen yksilöllisistä näkemyksistä. Ikonin maalaaminen voi olla
rukousta tai fyysisen toiminnon avulla materiaalin pyhittämistä.
   Päätelmiä on mahdollista soveltaa myös muihin elämän osa-alueisiin ja muunlaiseen taiteeseen.
Aineiston pohjautuessa osittain henkilökohtaisista kokemuksista kertomiseen, voi sitä myös
heijastella ja vertailla toisten yksilöiden näkemyksiin ja pyhän kokemuksiin. Tässä kandidaatin
tutkielmassa on tiivistetysti keskitytty ikonitaiteeseen, mutta pyhä on aiheena massiivinen, ja siksi
mahdollisuudet jatkotutkimukselle ovat myös laajat.

Avainsanat pyhä, ikonitaide, ikonimaalari, uskonto, uskonnollisuus, rukous, uskonnollinen taide,
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1. Johdanto

1.1. Lähtökohdat
Kandidaatintutkielmassani aiheekseni valikoitui taide pyhän kokemisen välineenä. Olen lapsesta asti
ollut kiinnostunut sekä uskonnoista että taiteesta, ja siksi näiden kahden varsin abstraktin aiheen
yhdistäminen kandidaatintyössäni tuntui luontevalta sekä mieluisalta. Pyhyyden kokeminen on
maailmanlaajuinen ilmiö ja juurtunut osa ihmisyyttä ja kulttuuria, mutta silti nykyisessä ajassa ja
länsimaisessa valtavirtakulttuurissa varsin etäinen, tai ainakin sanoittamattomaksi jäänyt.

Pyhän kokeminen on usein aika- ja paikkasidonnaista, sekä vahvasti sidoksissa symboliikkaan,
rituaaleihin, visuaalisuuteen ja kehollisuuteen. Tästä esimerkkinä mainittakoon pyhät paikat, kirkot,
moskeijat ja temppelit, sekä se, että muun muassa maailmanuskonnoilla on omat symbolinsa.
Itseäni kiinnostaa pyhyyden kokeminen taiteen kautta juurikin siksi, että mielestäni myös taide on
tavallaan mystinen osa ihmisyyttä, eikä sen merkitystä ihmisenä olemiselle pysty täysin
määrittämään. Sekä taide että pyhyys ovat abstrakteja ilmiöitä, joiden käsitteet ovat laajat ja
rajoiltaan häilyvät. Kumpaakaan ei voi niinkään objektiivisesti tarkkailla, vaan molemmat ovat
kokemuksellisia asioita.

Uskonnollisen taiteen laajuudesta johtuen päätin
rajata käytännön esimerkkini ortodoksiseen
ikonitaiteeseen. Tavoitteenani on pohtia
ikonitaidetta pyhän kokemisen välineenä, pyhän
olemusta kuvassa, sekä ikonitaiteen abstrakteja ja
kokemuksellisia ominaisuuksia. Minulla ei ole
henkilökohtaista suhdetta ortodoksiuskontoon,
mutta ortodoksiuskonto ja ikonitaide ovat mielestäni
riittävän lähellä omaa kulttuuriani ja siten rajaus
tuntuu helpolta ja luonnolliselta.

Olen kasvanut lahkouskovaisessa kristittyperheessä,
ja ehkä siksikin pyhän elementtien filosofinen
pohdinta on minulle tuttua ja luontevaa. En
kuitenkaan itse edusta mitään uskontokuntaa tai ole
varhaisten teinivuosieni jälkeen kuulunut
minkäänlaiseen kirkkoon tai seurakuntaan, tai
harjoittanut muutenkaan uskonnollista elämää.
Vaikka siis luokittelenkin itseni ihan peruspakanaksi,

ovat uskontojen, hengellisyyden sekä elämän peruskysymysten filosofiset pohdinnat aina olleet
tavalla tai toisella läsnä arjessani ja siten minulle kiinnostavia.

Ikonitaiteeseen keskittymisen koin sopivaksi myös siksi, että abstraktin aiheen käsittelemisen
vastapainoksi tuntuu sopivalta saada jotain erittäin konkreettista. Ikonit eivät ole pelkkiä ajatuksia
taiteesta, vaan fyysisiä ja säännönmukaisia esineitä, joiden rakenteen tutkiminen konkretisoi
ideologiaa. Pyhän kokemus on varmasti mahdollista hyvin monenlaisen taiteen ja kokemuksen

1. Erilaisia uskontokuntien symboleita.
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kautta, mutta tutkielmassani ei ole mahdollistakaan sukeltaa kaikkiin aspekteihin, ja siksi päädyin
valitsemaan hyvin selkeän esimerkin. Ikonitaiteen sopivuus pyhän kokemisen tutkimiseen ei ole
mielestäni kyseenalaista, vaan aiheessa on helppo pysyä.

1.2. Tutkimuskysymys
Olen kiinnostunut pyhän määritelmästä ja siitä, miten pyhyyttä voi kokea taiteen tekemisen tai
kokemisen kautta. Tutkin erilaisia tapoja määritellä ja kokea pyhyyttä, ja yhdistelen niistä myös
omaa henkilökohtaista määritelmääni. Pyhän määritelmän selkeytymisen kautta pääsen ehkä
vastaamaan siihen, miten taiteen kautta voi kokea pyhää. Entä mikä on ikonitaiteen tehtävä pyhää
välittäessä?

Minulla ei ole selkeitä ennakko-oletuksia tai odotuksia siitä, mitä tutkielmassani tulen löytämään,
mutta kerron teemaluvussa, miten itse määrittelin pyhän ennen aineistooni syventymistä. Vastaan
loppuluvussa myös siihen, onko tämä määritelmä muuttunut jotenkin tutkielman teon aikana.

1.3. Rakenne
Kerään materiaalia tutkielmaani varten haastattelemalla ikonimaalaria, lukemalla uskontotieteen
teoksia ja teoriaa sekä pyhyydestä tehtyjä tutkimuksia, sekä tutustumalla ikonitaiteeseen niin
katselemalla kuin lukemalla aiheesta. Haastattelu on työssäni keskeisin tutkimusmateriaali, ja
heijastelen siihen lukemaani ja pohtimaani. Haastattelun kysymykset pyörivät pääosin tällaisten
teemojen ympärillä: miten haastateltava itse määrittelee pyhän, mitä ikonimaalaaminen hänelle
merkitsee, ja millä tavoin hän on kokenut pyhää taiteen kautta.

Tutkielmassani ensin avaan aiheen keskeisempiä käsitteitä, kuten pyhää ja ikonitaidetta. Käyttämäni
pyhän määritelmä perustuu pitkälti länsimaisen uskontotieteen ja filosofian näkemyksille, mutta
kerron ensimmäiseksi myös omasta suhteestani pyhään ennen tutkielman tekoa. Avatessani
ikonitaiteen määritelmää perustan tietoni ortodoksiuskoisten ja aiheen asiantuntijoiden laatimiin
kriteereihin, enkä niinkään ota kantaa omaan kokemukseeni ikonitaiteesta, sillä se on varsin
pinnallinen ja ehkä enemmän popkulttuuriin kuin pyhyyteen perustuva.

Käsitteet ja teemat avattuani siirryn syvemmin aineiston tutkimiseen. Esittelen haastattelun
kokonaisuudessaan, sillä mielestäni se on materiaalina ainutlaatuinen, enkä halua editoida siitä vain
tiettyjä osia varsinaiseen tutkimukseeni. Haastattelun lisäksi käyn läpi keräämääni teoriapohjaista
aineistoa, jonka jälkeen analysoin ja pohdin haastattelun ja teorian herättämiä ajatuksia sekä
yhteyksiä. Näiden pohjalta muodostan kokonaisajatuksen siitä, millä tavoin taide toimii pyhän
kokemisen välineenä.

Kandidaatintutkielmani viimeisessä luvussa pohdin tekemääni työtä. Avaan sitä, miten tutkielman
tekeminen on vaikuttanut määritelmääni pyhästä, ja millaisia kysymyksiä tutkielman tekeminen on
minussa herättänyt. Kertaan tutkimuskysymykset. Lopuksi pohdin kriittisesti itse tutkielmaa, arvioin
sen onnistumista, ajankohtaisuutta sekä sitä, olisiko jotain kannattanut tehdä toisin.
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2. Tutkimukseni metodit
2.1. Haastattelu tutkimusmetodina
Ehkä tärkeimpänä materiaalina työssäni on ikonimaalarin haastattelu, ja siksi on hyvä, että kerron
haastattelusta tutkimusmetodina, ja avaan myös sitä, miksi, miten ja millaisen haastattelun pidin.
Haastattelu on erityisesti pätevä aineistonkeräämismenetelmä silloin, kun tarkoituksena on tuottaa
tietoa, joka koskee kokemuksia, arvoja, asenteita, havaintoja, käsityksiä tai mielipiteitä.
Haastattelussa myös minä tutkijana osallistun vuorovaikutteisesti aineiston tuottamiseen.

Oleellista haastattelussa on sen rakenne ja toteutustapa, sillä erilaisilla rakenteilla ja toteutuksilla
saadaan tietysti erilaisia vastauksia, ja siten erilaista tutkimusmateriaalia. Pyrin omassa
haastattelussani saamaan laadullista tietoa henkilökohtaisista kokemuksista ja käsityksistä, ja siksi
tavoitteenani oli pitää haastattelu jokseenkin avoimena ja keskustelullisena tiukan strukturoinnin
sijaan. En ole kuitenkaan koskaan aiemmin pitänyt minkäänlaista haastattelua, ja siksi koin
tarpeelliseksi laatia pääasiassa itseäni varten selkeät kysymykset, jotta saisin haastattelulle
rakenteen, enkä unohtaisi kysyä mitään tärkeää.

Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan ja sosiaalisen eristyksen vuoksi emme voineet
alkuperäisestä toiveestani poiketen tavata haastateltavani kanssa kasvotusten, mutta onneksi on
olemassa myös videohaastattelumahdollisuus. Käytin haastatteluun Zoom-sovellusta, ja
haastatteluympäristöinä toimi oma keittiöni sekä haastateltavani Antti Narmalan asunto Valamon
luostarissa. Haastattelupaikan valinta oli siis tässä kohtaa pitkälti itsestäni riippumaton, mutta
onnekkaasti se tuntui sopivan teemaan ja luovan rauhallisen, avoimen ja kenties juuri kodin rauhan
salliman intiimin tunnelman.

Tallensin videokeskustelumme kokonaisuudessaan, jotta minun ei tarvitsisi käyttää haastattelussa
aikaa muistiinpanoihin, vaan voisin keskittyä rauhassa haastateltavani kuuntelemiseen.
Ensimmäisenä pyysin Narmalaa kertomaan hiukan ammattiosaamisestaan sekä suhteestaan
ikonitaiteeseen. Tämän osan kirjoitin vapaamuotoisemmin osaksi haastatteluluvun introa, ja aloitin
videohaastattelun varsinaisen litteroinnin vasta niin ikään toisesta kysymyksestä. Litteroin
kysymykset ja vastaukset selkeyden vuoksi kirjakielelle, mutta kuitenkin sanasta sanaan ja sisältöä
editoimatta.

Koin haastattelun onnistuneeksi, sillä sain runsaasti ainutlaatuista ja tutkielman teemaani sopivaa
materiaalia. Haastateltavani tuntui suhtautuvan sekä kysymyksiini että haastattelutilanteeseen
rennon uteliaasti, enkä ainakaan itse havainnut minkäänlaista kiusaantuneisuutta, pidättyväisyyttä
tai pitkällistä harkintaa kysymyksiin vastatessa, joten voin jokseenkin luottaa siihen, että vastaukset
ovat autenttisia ja rehellisiä. En kokenut tarpeelliseksi esittää paljoakaan tarkentavia kysymyksiä,
sillä haastateltava vastasi pyytämättäkin monipuolisesti, kattavasti ja selkeästi. Onnistuin oman
käsitykseni mukaan myös itse olemaan rentona ja kuuntelemaan tarkkaavaisesti, vaikka ennen
haastatteluhetkeä jännitinkin niin, että lähetin journalistiystävälleni hätäisiä viestejä viimehetken
vinkeistä.
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2.2. Tutkimusstrategia
Tutkielmani on tarkoitus olla suunnaltaan laadullinen ja fenomenologinen. Pyrin perehtymään
yhteen tiukasti rajattuun aiheeseen monesta eri näkökulmasta, tutkimaan pyhän kokemisen erilaisia
muotoja, mahdollisuuksia ja kysymyksiä ja muodostamaan näistä jonkinlaista kokonaiskuvaa.
Fenomenologisuus taas tulee esiin siinä, että keskityn niin itseni, haastateltavan kuin muussa
aineistossani näennäisesti esiintyneiden henkilöiden kokemuksiin ja tuntemuksiin.

En myöskään ole määrittänyt etukäteen oletuksia tai näkemyksiä siitä, mitä tai millaista tietoa
aineistostani löytyy ja millaisia vastauksia tulen saamaan. Oma avoimuuteni aineistoa kohtaan on
osa fenomenologista tutkimistapaa, pohdiskelen enemmän kuin oletan tai tilastoin. Pyhän
kokemusten ja muun aineiston minussa herättäneet ajatukset kulkevat mukana tutkielmassa.

Koen, että erityisen tärkeäksi aineistoksi muodostuukin juuri siksi pitämäni haastattelu.
Ikonimaalarin kertomukset ja näkemykset tulevat määrittämään tutkielmani suuntaa ja laatua, enkä
itse pysty suuresti valikoimaan tai vaikuttamaan siihen, millaista materiaalia haastattelusta saan.
Toki etukäteen määritellyt haastattelukysymykset pitävät keskustelun tietyssä aiheessa ja
rakenteessa, mutta olen itse kuitenkin haastattelussa ohjaajaa enemmän kuuntelijan roolissa.
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3. Keskeiset teemat

3.1. Oma käsitykseni pyhästä
Ennen tutkielman tekoa kirjoitin ylös oman käsitykseni pyhästä. Ajattelin alkuun, että liitän sen
objektiivisuuden säilyttämisen vuoksi vasta viimeiseen lukuun, jossa pohdiskelen omaa suhdettani
kanditutkielmaani. Keskeneräisestä työstä saamani palautteen myötä tulin kuitenkin siihen
tulokseen, että voin lisätä oman näkemykseni jo tähän teemaluvun alkuun, jotta myös oma ääneni
kulkisi selkeämmin mukana läpi tutkielman.

Pohdin tutkielmani loppuluvussa sitä, onko käsitykseni pyhästä laajentunut, supistunut tai muuten
muuttunut työn aikana. Oma käsitykseni pohjautuu pitkälti yleissivistykselle, irrallisille
tiedonpalasille, omalle filosofiselle pohdinnalleni sekä vahvan kristilliselle perhetaustalleni.
Sanottakoon kuitenkin vielä, että en itse edusta mitään kirkkoa tai uskontokuntaa, enkä pidä itseäni
sanan varsinaisessa merkityksessä uskonnollisena.

Kursiivilla oleva teksti on siis ajatuksiani aiheesta ennen teoriaan sukeltamista:

Pyhän kokeminen on henkilökohtainen kokemus. Uskon, että kaikilla ihmisillä on elämässään jotain
pyhää, eli niin sanotusti koskematonta, arjen yläpuolella olevaa ja merkitystä tuovaa. Pyhän
kokemusta voi olla myös kaikki sellainen hyvä, jota ei pysty muualla tavoin sanottamaan: esimerkiksi
omalla kohdallani koen jotain tavallista suurempaa saadessani hyvän yhteyden tai
yhteisymmärryksen tunteen suhteessa muihin eläimiin tai luontoon.

Pyhiä asioita ei saa pilkata, ja niiden ”rienaaminen” otetaan henkilökohtaisena loukkauksena. Pyhän
käsite ikään kuin suojelee ja asettaa jalustalle asioita niin, että ne jäävät kritiikin ulkopuolelle.

Taiteen kautta pääsen lähimmäs pyhyyttä tekemisprosessin aikana saavuttaessani niin sanotun
”flow-tilan” (inhoan tätä termiä) tai päästessäni jotenkin sellaiseen vaiheeseen, jossa rakastun
työhöni. Tällöin luon yhteyden omaan työhöni ja olen ylpeä ilmaisustani sekä siitä, että oma
luomukseni on jopa yllättänyt minut. Työn muuttuminen ”pyhäksi” siinä kohtaa vaikuttaa myös
siihen, että minun on vaikeampi vastaanottaa sen kritisointia, tai vaihtoehtoisesti kokemus voi
vaikuttaa niin, että en välitä teokseen kohdistetusta kritiikistä, sillä oma suhteeni työhön on
tärkeämpää kuin muiden mielipide. Koska suhde ja kokemus on kuitenkin tekijänä henkilökohtainen,
en oleta tai odota, että muut näkisivät työssäni samaa pyhyyttä kuin mitä itse siitä löydän.
Mahdollisen pyhän kokemiseen liittyy siis itselläni vahvasti rakkaudelliset tunteet.

Itselläni ei ole muiden ihmisten tekemiä taideteoksia, joista pystyisin näitä tunteita kokemaan,
mutta omia töitäni kohtaan pystyn tekoprosessin aikana tutkimaan tällaisen jokseenkin
ainutlaatuisen rakkauden ja kunnioituksen valossa. Katson työtä kuitenkin enemmän ikään kuin
lapsena, sen sijaan että vertaisin sitä jonkinlaiseen jumaluuteen. Toisaalta monissa uskonnoissahan
lapsia pidetään jonkinlaisena puhtauden ja pyhyyden ilmentyminä, lahjana Jumalalta.

Tekoprosessissa koettu pyhä näkyy myös ikonitaiteessa: maalari kokee tekemisen rukouksen
tapaisena toimintana, eli taiteen tekijällä on suurimmat mahdollisuudet pyhän löytämiseen. Toki
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myös vain katsojan roolissa on mahdollista pyhät taidekokemukset, mutta itselläni ei ole sellaisesta
henkilökohtaista kokemusta tai tarkkaa käsitystä.

Käsittääkseni esimerkiksi Raamatussa pyhä määritellään usein vahvasti jumalanpelon kautta, eli
kunnioituksena, ja sellaisena, ettei tavallinen ihminen ole riittävän hyvä esimerkiksi katsoakseen
pyhää. Uskonnoissa pyhiin paikkoihin ja toimituksiin liittyy myös mielenkiintoisia rituaaleja
esimerkiksi kenkien riisumisesta tai pään peittämisestä, eli sekä paljautta ja herkkyyttä, että jonkin
laista nöyrtymistä ja alemmuuden tunnetta. Pyhään voi siis liittyä sekä pelkoa että rakkautta, ehkä
kyseessä on nimenomaan näiden kahden tunteen voimakas yhdistelmä.

3.2. Pyhän määritelmiä
Pyhä perustuu ihmiskunnan vuosituhansia vanhoihin perinteisiin, ja sitä käytetään tapana merkitä
ja antaa merkitystä erinäisille asioille, sekä erottaa, rajata ja arvottaa ideoita ja paikkoja
kulttuurisidonnaisessa ajattelussa ja käyttäytymisessä. Pyhä ei ole ihmisestä riippumaton ja
itsenäinen kohde, vaan enemmänkin suhde kohteen ja merkityksenantajan välillä. Suhde voi olla
joko yksilöllinen tai yhteisöllinen, mutta ihmiskunnan historiassa pyhät asiat ovat olleet ensisijaisesti
yhteisöllisyyttä vahvistavia symboleja. ”Pyhä” on sanana polyseeminen, ja sen merkitys voi vaihdella
puheyhteisöstä ja puhujasta riippuen. (Anttonen 1996)

Yksi tunnettu pyhän määrittelemisessä käytetty metodi on maailman jakaminen kahteen lokeroon:
pyhään ja profaaniin. Pyhä ja profaani ovat toistensa vastakohtia. Profaanit asiat ovat arkipäiväisiä
ja tavallisia asioita, joilla ei ole varsinaisia erityisominaisuuksia. Pyhät asiat ovat tavallisuudesta
poikkeavia, merkitykselliseen asemaan nostettuja ja määritelmästä riippuen erityiskäsittelyä
vaativia asioita. Pyhä/profaani-erottelu korostuu erityisesti uskonnoissa.

Pyhään voi siis liittyä jumaluuksia, henkiä ja uskontorakenteita, mutta pyhyyden kokeminen on
henkilökohtaista. Näin ollen yksilö voi käytännössä antaa pyhyyden arvon mille tahansa asialle. Pyhä
itsessään on jotain maallisesta irrotettua, poikkeuksellista, ja antaa asialle, paikalle tai esineelle
erityisaseman uskonnollisessa käyttäytymisessä ja ajattelussa. (Eliade 1963)

Itseäni miellyttää ja ilahduttaa suuresti teoksessa Uskonnollinen kokemus (James 1902) koottu
määritelmä siitä, mitä piirteitä pyhyyden ajatus sisältää:

- Tunne avarammasta elämästä ja varmuus ideaalisen voiman olemassaolosta.
- Tunne ihanteellisen voiman lempeästä vaikutuksesta elämään.
- Ääretön haltioitunut vapauden tunne.
- Tunnekeskuksen siirtyminen rakastavan ja sopusointuisen kiintymyksen suuntaan.

Koen ylläolevat määritelmät miellyttäviksi siksi, että ne eivät liity millään tavoin uskontoon tai
uskonnollisuuteen, vaan mahdollistavat pyhän kokemisen myös tällaiselle kaltaiselleni pakanalle.
Pyhän kokemuksesta puhuminen voimakkaan positiivisina tunteina myös lähentelee omaa
käsitystäni pyhästä, sekä henkilökohtaisia kokemuksiani esimerkiksi tilanteista, joissa syvä
rakkaudellinen ja yhtenäisyyden tunne on saanut minut liikutuksen valtaan.

Autuuden ja rakastavien tunteiden vastapainona pyhän kokemiseen voi liittyä myös niin sanottua
jumalanpelkoa, joka esiintyy erityisen vahvana ainakin kristinuskossa ja Raamatussa. Esimerkiksi
Vanhassa testamentissa on tarina, jossa Jumala ilmestyy Moosekselle palavassa pensaassa, ja
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käskee tätä riisumaan kengät jalastaan, sillä Mooses on astunut pyhälle paikalle. Mooses peittää
kasvonsa, sillä hän pelkää katsoa Jumalaa. (2. Moos, 3.) Jumalanpelko ei kuitenkaan varsinaisesti ole
pyhän kokemus, mutta se liitetään pyhiin asioihin, ja molempiin liittyy syvää kunnioitusta pyhäksi
määriteltyä asiaa kohtaan. Jumalanpelko saattaa olla seurausta pyhän kokemisesta.

Suomalaisten arvoista ja pyhyyden kokemisesta tehdyssä tutkimuksessa (Pessi, Pitkänen, Westinen,
Grönlund 2018) pyhän merkitystä on kuvattu muun muassa sanoin hyvä, turvallinen, puhdas ja
varattu. Termiä on usein pidetty vanhana ja esikristillisenä rajaterminä, joka erottaa
koskemattoman, rauhoitetun ja yliluonnollisen muusta. Pyhää pidetään siis ensisijaisesti rajana,
josta neuvotteleminen on mahdotonta tai ei-toivottua. Kyse ei ole pelkästään uskonnollisesta
toiminnasta, vaan tätä rajanvetoa kuvataan ihmismielelle tyypillisenä logiikkana. Tutkimuksessa
mainitaan myös siitä, että pyhä syntyy yhteisöissä, ja yhteisölle pyhää voi olla mikä vaan.

3.3. Uskonto, uskonnollisuus
Voidakseni kirjoittaa tutkielmaa niin vahvasti uskontoon liitetystä aiheesta, tulee minun avata myös
uskonnon käsitettä. Vaikka pyhän kokeminen ei välttämättä liity millään tavoin uskontoon, liittyy
uskontoon ja uskonnollisuuteen lähes aina myös pyhän kokeminen tavalla tai toisella. Helsingin
Yliopiston yleisen teologian uskontotieteen kurssimateriaaleissa on koottu monipuolisesti uskonnon
erilaisia määrittelytapoja, ja perustan määritelmäni näille materiaaleille, ellei toisin mainita. Yleisen
teologian kurssimateriaali löytyy julkisena Helsingin Yliopiston sivuilta.

On varsin yleistä, että uskontoa määritellään yliluonnollisuuden kautta, ja tämän mukaan keskeisin
ja yhdistävin piirre kaikissa uskonnoissa on se, että niissä uskotaan yliluonnollisiin todellisuuksiin ja
olentoihin. ”Yliluonnollinen” määritellään tässä yhteydessä useimmiten asioina, joiden
olemassaolosta ollaan täysin varmoja, vaikka niistä ei ole olemassa varsinaisesti juuri minkäänlaisia
todisteita. Perusteet yliluonnolliseen uskomiseen poikkeavat suuresti perusteista, joita vaadittaisiin
niin ikään arkisten asioiden olemassaolon todisteeksi. Yliluonnollisen uskomiseen perustuvaa
uskonnollisuutta voidaan pitää muun muassa ihmistä ylempien voimin lepyttämisyrityksiä tai
rituaaleja, joiden avulla valjastetaan yliluonnollisia voimia toimintaan.

Uskontososiologiassa ja funktionalistisessa uskontotieteen suuntauksessa uskonnon määritelmä
perustuu pitkälti edellisessäkin kappaleessa mainitsemaani määritelmään pyhästä ja profaanista.
Uskonnon avulla maailma siis jaetaan kahteen luokkaan: arkipäiväisiin, ja arjen ylä- tai ulkopuolella
oleviin asioihin. Myös omassa tutkielmassani koen hyötyväni enemmän tästä luokittelusta kuin
yliluonnollisten elementtien pohtimisesta, sillä pohdin konkreettisten esineiden ja materiaan
perustuvan kokemuksen pyhyyttä, enkä niinkään vaikeasti todistettavia abstrakteja ilmiöitä.

Uskonnollisen ihmisen voi määritellä niinkin yksinkertaisesti, kuin väittämällä, että ihminen on
uskonnollinen, jos jokin on hänelle pyhää. William Jamesin sanotaan korostaneen sitä, että uskonto
on yksityisen ihmisen henkilökohtaisia tuntemuksia siitä, miten he käsittävät itsensä suhteessa
johonkin, jota he pitävät jumalallisena. Mircea Eliaden mukaan uskonnollinen käyttäytyminen on
luonnollista ihmiselle, eikä siitä pysty vannoutuneinkaan ateisti koskaan täysin luopumaan.
Uskonnon ei tarvitse terminä viitata suoraan uskoa jumalaan, henkiin tai yliluonnollisiin olentoihin,
vaan se tarkoittaa enemmänkin kokemusta pyhästä, ja on siksi sukua olemisen, merkityksen ja
totuuden ideoille.  (Eliade, 2003)
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Yliluonnolliseen uskomisen ja pyhä-profaani-erottelun lisäksi kolmas tapa määrittää uskontoa on
niin kutsuttu ”perimmäinen huolenaihe”, eli uskonnolla pyritään vastaamaan ihmisen
olemassaoloon liittyviin eksistentiaalisiin kysymyksiin. Uskonto auttaa luomaan arvomaailmaa,
jonka pohjalta ihminen pystyy löytämään elämän merkityksen ja esimerkiksi vastauksen siihen, mitä
kuoleman jälkeen tapahtuu. Uskonto on siis symbolien järjestelmä, joka saa ihmisessä aikaan
voimakkaita ja pitkäaikaisia motivaatioita sekä mieli-aloja. Elämän merkityksen ja motivaation
löytäminen saattaa vaikuttaa myös siihen, mitä ja miten ihminen määrittelee tai tuntee pyhän ja
pyhyyttä.

3.4. Ikonitaide
Uskonnollista taikka pyhäksi määriteltyä taidetta ja taide-esineitä löytyy lähestulkoon jokaisesta
kulttuurista, joten olisin voinut kanditutkielmassani lähteä mihin suuntaan tahansa. On siis tärkeää,
että perustelen esimerkkivalintani ja kerron ikonitaiteesta ennen kuin hyppään sitä suoraan
analysoimaan. Tässä kappaleessa olevan informaation perustan pitkälti ortodoksiseen
tietosivustoon nimeltä ortodoksi.net, jota ylläpitävät Suomen ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat
yksityiset vapaaehtoishenkilöt. Mainitsen lähteissä tarkemmin sivustolta poimimani aineiston.

Koristelut ja symbolit ovat olleet tärkeä osa kristinuskoa aivan sen alkuajoista asti, mutta 300-luvulla
voimaan tulleen uskonnonvapauden myötä ikonitaiteen asema vakiintui. Bysanttilainen ikonitaide
on uskonnollisena taiteena siitä poikkeuksellinen, että se on vuonna 787 Nikeassa pidetyn
seitsemännen ekumeenisen kirkolliskokouksen päätöksellä saanut yhdenvertaisen aseman pyhän
ristin ja evankeliumin rinnalla. Kirkko jakautui vuonna 1054 läntiseen (katolinen) ja itäiseen
(ortodoksinen) kirkkokuntaan, ja samalla myös uskonnollisen taiteen suuntaukset molemmin puolin
vahvistuivat. Katolisen kirkon taide on lähempänä realistiseen esittävyyteen pyrkivää uskonnollista
kuvitusta, kun taas ortodoksisilla ikoneilla on edelleen vahva teologinen asema, ja teokset ovat
sakraaliesineitä. Ikonia pidetään ikään kuin ikkunana tämän maailman ja jumalallisen välillä.

Ikonitaiteen tärkeimpiä ominaisuuksia on se, että sen tulee aina viitata pyhään alkukuvaan, kuten
Kristukseen, pyhään ihmiseen taikka tapahtumaan, joka muistetaan kirkollisena juhlana. Kristus on
ihmisen alku- ja esikuva, ja uskova ihminen voi päästä lähemmäs jumalallista muotoaan Kristusta
esittävien kuvien kautta. Ikoni toimii hengellisenä väylänä jumalalliseen yhteyteen. Vaikka ikonien
erityispiirteisiin kuuluun ”Jumalaan päin suuntautuminen”, on ikoniajattelun alusta alkaen mukana
ollut myös ”tähän maailmaan suuntautuminen”, joka liittyy siihen, millä tavoin ikoni vaikuttaa
ihmiseen, joka ikonin kokee. Tästä siis ikkunavertaus, hengellinen viestintä kulkee ikonin kautta
molempiin suuntiin.

Ikonitaiteessa pyhän katsotaan ilmenevän hengellisenä kauneutena, ja taiteen tavoitteena on
muistuttaa aineettomasta Jumalan valtakunnasta ja ihmisistä, jotka on luotu Jumalassa
kuolemattomuuteen. Ikonin tehtävänä on myös herättää rukouksen mieltä ja auttaa
keskittymisessä pyhän äärellä. Hengellisillä kuvilla on lisäksi alusta alkaen ollut tietysti
kasvatuksellinenkin tarkoitus, eli ikonien kautta myös lukutaidottomat pystyvät oppimaan uskon
asioita tai kokemaan hengellisyyttä ja pyhän läsnäoloa. Tehtävänä ei ole kuitenkaan taivaallisten
salaisuuksien paljastaminen, vaan uskovaan vaikuttaminen esimerkiksi herättämällä katumusta ja
synnintunnustusta tai kannustamalla ihmistä hyvään ja kristinuskon mukaiseen toimintaan.
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Koska ikonitaide on tosiaan tasavertainen evankeliumin kanssa, ovat sen säännöt myös tärkeitä,
eikä ikonia voi maalata, jos ei tunne kirkon opetuksia ja ikonien esitystapaa. Aiheena toimivat jo
aiemmin mainitut alkukuvat ja kanonisoidut henkilöt, joihin lukeutuu Kristus, Jumalanäiti,
pyhimykset, kirkolliset juhlat ja enkelit. Ikoneihin tulee merkitä kreikan kielellä kohteen nimi, jonka
lisäksi hahmoilla on aina myös tietyt tunnusomaiset symbolit.

Esimerkiksi Kaikkivaltias-ikonissa Kristus siunaa oikealla kädellään ja pitää vasemmassa kädessään
evankeliumikirjaa. Jumalanäiti (muissa kristinuskon suuntauksissa yleensä tunnetuin kutsumanimi
on Neitsyt Maria) kuvataan aina Jeesus-vauvan kanssa, koska häntä kunnioitetaan nimenomaan
Jeesuksen äitinä. Jumalanäiti on myös kristittyjen ylin suojelija ja esirukoilija. Pyhillä henkilöillä on
sädekehät, ja esimerkiksi marttyyrit kuvataan ristin kanssa sekä parantajilla on lääkelaukku. Ikoneja

ei kuitenkaan palvota, vaan ikonien
avulla osoitetaan kunnioitusta ikonin
esittämälle henkilölle tai tapahtumalle.
Ikoni toimii siis ikään kuin
keskusteluvälineenä kokijan ja pyhän
välillä.

Myös materiaaleilla on merkitystä
ikonitaiteessa. Perinteisesti ikonit
maalataan vanhoilla ja
luonnonmukaisilla materiaaleilla,
puulle ja kasvipohjaiselle kankaalle, ja
maalin sidosaineena toimii
kananmuna. Muita hyväksyttyjä
materiaaleja ovat lasi, mosaiikki tai
kaiverrukset puuhun, peltiin taikka
kiveen. Värimaailmassa on
koulukuntapoikkeuksia, mutta säännöt
ja periaatteet maalaamiselle ovat
samat kaikkialla. Ikonia ei voi myöskään
maalata oman taiteellisen tulkinnan
mukaan, koska silloin se poikkeaisi
alkukuvasta.

Pyhäksi käyttöesineeksi ikonit
siunataan pyhällä vedellä tai mirhalla,
ja kotioloissa ne usein sijoitetaan
itäiseen kulmaan.  Ikoneja ei myöskään
signeerata, sillä ne tehdään kunniaksi
Jumalalle eikä taiteilijalle, joka toimii

ikään kuin vain viestin välittäjänä. Ikonien tavoitteena ei ole esteettisen silmän miellyttäminen, vaan
sen muuttaminen hengelliseksi aistiksi, ja näin ikonin katsoja voi taiteen estetiikan ihailun sijaan
saada yhteyden teoksen kautta ilmenevään pyhään.

2. Antti Narmalan maalaama Jumalanäiti
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3.5. Rukous, rukoileminen
Koin tämän alaluvun tärkeäksi siksi, että törmäsin aineistossani useasti ajatukseen siitä, että ikonin
maalaaminen on jonkinlaista toiminnallista rukoilemista tai rukousta. Ikonien äärellä myös
rukoillaan tai lausutaan rukouksia. Rukouksen voisi katsoa olevan yhteydessä pyhän kokemiseen,
sillä rukous on usein ajatuksen tasolla rukoilijalle itselleen yhteyden ottamista johonkin ei-
profaaniin, mahdollisesti juuri pyhään tai muutoin yliluonnolliseen voimaan. Kyseessä on niin ikään
dialogi, jonka avulla pyydetään, kerrotaan tai esimerkiksi kiitetään.

Olen myös itse lapsena harjoittanut rukoilemista, ja viettänyt paljon aikaa esimerkiksi vanhempieni
seurakunnassa, jossa rukoilu on yksi tärkeimpiä osia jumalanpalveluskokoontumisissa. Omaa
kokemustani ja käsitystäni rukouksesta ja rukoilemisesta voisin verrata jonkinlaiseen transsia
lähentelevään meditatiiviseen tilaan, sillä kyse on jokseenkin täydellisestä keskittymisestä,
hiljentymisestä ja hetkessä olemisesta mahdollisesti ääneen tai mielessä toistettavan mantran
avulla. Itseäni kiinnostaa erityisesti se, että millä tavoin taiteen äärellä tai taidetta tekemällä voi
saavuttaa tällaista keskittymisen ja yhteyden tilaa.

Ortodoksiuskoa edustava Isä Sergius Colliander on koonnut PSHV-järjestölle opintokokonaisuutta
rukouksesta ja rukoilemisesta. Hän kirjoittaa, että rukouksen katsotaan tulevan sydämestä,
vilpittömyydestä ja nöyryydestä. (s. 2) Rukous on muun muassa ilon ja kiitoksen ilmentymä sekä
lääke murheeseen ja masennukseen, ja rukous ilman hajamielisyyttä on korkeinta henkistä
työskentelyä. (s. 1) Rukous, kuin pyhäkin, on sillä tavalla universaali ja uskonnoille yhteinen käsite,
etteivät sen määritelmät poikkea suuresti eri uskontokuntien tai filosofisten näkemysten välillä. Toki
rukoilemisen kohde ja siten ehkä rukousten sisältökin mukautuu aina uskovan henkilökohtaiseen
uskoon, mutta uskallan väittää, että varsinaiset kokemukset keskittymisestä, vilpittömyydestä,
hiljentymisestä ja surun tai ahdistuksen helpottamisesta ovat uskonnosta riippumattomia.
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4. Aineiston keruu ja käsittely

3. Antti Narmala konservoi.

4.1. Ikonimaalarin haastattelu
Halusin osaksi tutkielmamateriaaliani haastatella pyhän taiteen asiantuntijaa, eli ikonimaalaria.
Mielestäni on kiinnostavaa saada filosofisen pohdinnan ohelle ensikäden henkilökohtaista
kokemustietoa, sillä kuten olen jo aiemmin todennut, on pyhän tunteminen yksilökohtaista ja
jokaiselle ihmiselle mahdollisesti erilainen kokemus. Ainutlaatuista vastauksista tekee myös se, että
haastattelemani henkilö edustaa ortodoksiuskoa, ja siten hänen vastauksensa pohjautuvat hänen
omaan uskonnolliseen vakaumukseensa yleismaailmallisen pohdiskelun sijaan. Pandemiasta
johtuvat poikkeustilan vuoksi emme voineet tavat kasvotusten, ja siksi järjestin videohaastattelun
Zoom-sovelluksen avulla.

Antti Narmala, 39, on ortodoksisen kirkon konservaattori, eli vastaa Suomen ortodoksisen kirkon
esineellisen kulttuuriperinnön hoidosta, ja on siten paljon tekemisissä vanhojen ikonien kanssa.
Lisäksi hän opettaa ikonimaalausta Valamon opistossa sekä tekee ikoneita myös tilaustyönä.
Narmala tutustui ikonimaalaamiseen 12-vuotiaana, ja kertoo kokemuksen olleen ”rakkautta
ensisilmäyksellä.” Ihastus säilyi aikuisiälle asti, ja Antti päätyi opiskelemaan ortodoksista teologiaa
sekä maalaustaiteen konservaattoriksi.
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Videohaastattelu:
1. Mitä ikonimaalaus sinulle merkitsee, miksi teet ikoneita?

Niin, no joo, se ei ole ainakaan enää harrastus, vaan se on jotain muuta,  se on ehkä
elämäntapa. Ikonimaalaus yhdistää ja nivoo itseensä maalarin hengellisen elämän, sekä
myös luomisprosessin ja käsityöläisyyden, niin ehkä se on semmoinen niin kuin elämäntapa.

2. Miten määrittelisit itse pyhän?
Jaa-a. No, jos lähdetään teologisella otteella, niin Pyhä isolla P:llä on tietysti Jumala. Kaikki
pyhä palautuu siinä pyhyydessään Jumalaan, eli kun ortodoksisessa kirkossa esimerkiksi
rukoillaan pyhiä ihmisiä, tai rukoillaan ikonien tai pyhäinjäännösten ääressä, niin rukous ja
kunnioitus sitä pyhää kohtaan palautuu aina pyhyyden lähteelle, eli Jumalalle. Eli pyhä on
jotakin Jumalasta huokuvaa, säteilevää, joka ilmenee hengessä, mutta myös materiassa,
kuten ikoneissa ja pyhäinjäännöksissä. Pyhä on lepoa. Pyhän kokemisen ja pyhän
kosketuksen tunne vastaa lepoa, ehkä se lepo on sille paras termi. Semmoinen aurinkoinen
sunnuntai-iltapäivä jossain Välimeren rannalla, totaalinen rentoutuminen, että ei tarvitse
miettiä tulevaisuutta eikä murehtia menneisyyttä. Pystyy olemaan just siinä hetkessä läsnä
sen paremmin tavoittelematta uutta tai muistelematta vanhaa. Täysi keskittyminen ja lepo,
se on ehkä niin kuin se pyhä tunteena, pyhän kohtaaminen ja pyhän kanssa oleminen, silloin
harvoin kun siihen tilaan pääsee. Se ei ikonimaalarillekaan ole mikään itsestäänselvyys ja
jokapäiväinen asia, vaan sen eteen pitää tehdä töitä.

3. Milloin koet pyhää?
Ihmisissä, paikoissa, sitten tietysti työskentelyn prosessissa. Itsestäänselvyyshän on tietysti
jumalanpalveluselämä, minäkin kun asun täällä luostarissa osan aikaa, niin täällä tulee oltua
kaksi kertaa päivässä kirkossa. Mutta niin kuin sanoin, se ei ole mikään semmoinen
automaatio, että kun menee kirkkoon, niin kokee pyhää. Pitää olla oikeassa mielentilassa, ja
jo valmiiksi tietynlainen rauha itsessä sekä vastaanottavainen mieli. Jos mieli on hirveästi
täynnä kaikkea muuta, työn kiireitä, stressiä, murheita, ihmissuhdeongelmia ynnä muuta,
niin sinne ei kauheasti mahdu sitä pyhää. Pitää olla avoin ja vastaanottava mieli. Minulla on
jotain sellaisia hirmu konkreettisia pyhän kohtaamisen tilanteita. Yksi ehkä mieleenpainuvin
oli silloin, kun opiskelin Ateenassa, tein siellä työharjoittelua museokonservoinnissa.
Ateenan keskustassa on vanhan kaupungin ja uuden kaupungin rajalla sellainen pienen pieni
vanha kivikirkko, ja sen päälle on rakennettu uusi moderni talo, niin että siinä on vaan
sellaiset sementtipylväät ja sitten alkaa se uusi talo. Katutasossa on vaan parkkipaikka ja siinä
se vanha kirkko. Työmatkani meni siitä läheltä ohi joka päivä. Yhtenä päivänä rupesin jo
korttelin päästä haistelemaan, että mikä ihme täällä tuoksuu, sellainen niin kuin suitsutus,
mutta sitten ei kuitenkaan, joku kukka, mutta sitten ei kuitenkaan, ja se oli hirmu voimakas,
kuin tuoksujälki, joka leijui siellä. Seurasin sitä tuoksujälkeä ja päädyin sinne pikku kirkkoon.
Kirkkoon oli tuotu uuden pyhän Nikolaos Planaksen pyhäinjäännös. Pyhäinjäännös oli
asetettu ihan keskelle kirkkoa, ja siitä lähti niin voimakas tuoksu, että se levisi parin korttelin
kokoiselle alueelle kiireisen kaupungin pakokaasun käryn ja kaiken muun hälyn ylitse. Se oli
minulle valtavan voimakas pyhän kokeminen. Olen niin arkinen ja spirituaaliteetiltani
käytännönläheinen ihminen, että minulle pyhän kohtaaminen tapahtuu aina jonkun
materian kautta. Se ei siis ole pelkästään kokemus, vaan yleensä siihen liittyy joku tuoksu,
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ihmisen kohtaaminen, valo tai jotain semmoista, että se tulee materian kautta. Mutta luulen,
että se liittyy varmaan minun persoonaani, se on varmaan kaikilla erilainen.

4. Onko sinulla antaa vastaavaa esimerkkiä taiteen kentältä tai omasta
työskentelystä?
On. Omassa työskentelyssä pyhän kokeminen tulee aina jossain vaiheessa työskentelyä. Jos
se ei tule, niin sen työn voi polttaa, koska sitten se on jäänyt vajaaksi jollain tavalla.
Ikoneitahan ei voi hävittää muulla tavalla kuin polttamalla, koska ne ovat sakraaliesineitä.
Sitähän ei tiedä, että missä vaiheessa se pyhän kokemus tulee. Se voi joskus tulla siinä
kohtaa, kun on sen tyhjän pohjan edessä, ennen kuin aloittaa edes koko työskentelyä. Siinä
tulee just semmoinen levon ja rauhan tunne, vaikka prosessi on vasta alussa, ja siihen tulee
menemään hirveästi aikaa ja tuskaa ja verta ja hikeä. Tai sitten se tunne tulee siinä vaiheessa,
kun rupeaa maalaamaan kasvoja, se on aika tavallinen kohta. Ikonimaalauksen prosessi on
dialogia maalarin ja ikonissa kuvatun pyhän välillä, eli se on pyhää dialogia. Vahvimmillaan
dialogi alkaa siinä kohtaa, kun alkaa maalaamaan sen pyhän kasvoja, minkä minä teen
yleensä viimeiseksi. Se on ennen tekstiä se tärkein osio. Sitä ei voi tehdä kaikissa
mielentiloissa, pitää olla sellainen vastaanottavainen ja rauhallinen, ja pitää valmistaa se tila.
Pitää lukea aloitusrukoukset, taustalla soi kirkkomusiikkia, tai sitten on itse aivan täydessä
hiljaisuudessa. Lampukka tai tuohus palaa, voi polttaa suitsutusta, että saa tavallaan sen
atmosfäärin kuntoon. Ulkoinen vaikuttaa aina sisäiseen, ja sitten myös se sisäinen maailma
järjestyy. Sitten, kun alkaa maalaamaan niitä kasvoja, niin yleensä siinä tulee sellainen pyhän
läikähdys. Tavallaan se dialogi siinä kohtaa alkaa sellaisella voimakkaalla pyhyyden tunteella.

5. Teetkö muuta taiteellista työskentelyä ikonien lisäksi?
En. En pysty jakamaan itseäni, minulla on niin vähän aikaa muutenkin opetustyön ja
konservointityön takia. Minusta olisi kiva tehdä jotain lomatyöskentelyä, silloin harvoin kun
on lomalla, olisi kiva maalata vaikka jotain maisema-akvarelleja, tai jotain semmoista, millä
pitää vähän kättä yllä. Ei vaan ole oikein sellaisia mahdollisuuksia, ja sitten ei ole kauheasti
kiinnostustakaan. Olen myös vähän sitä mieltä, että jokaisen olisi tavallaan hyvä pysyä
lestissään ja tehdä sitä, missä on hyvä, pysyä sillä varmalla tontilla. Minulla on kyllä oppilaita,
jotka ovat ammattikuvataiteilijoita, ja he ovat hyviä molemmissa, mutta se on aika
harvinaista. Yleensä se vahvuus on jommassakummassa. Eli en ainakaan tällä hetkellä tee
mitään muuta.

6. Koetko eroa ikonimaalauksen liittyvän pyhän ja muunlaisen pyhän  tai
uskonnollisen harjoittamisen välillä?
En, ne on ihan sama. Se on täysin yhtenäinen kokemusmaailma, ja koska se ammentaa
samasta lähteestä, niin siten myös ne kokemukset ovat samanlaisia. Se on kyllä hyvin
yhtenäinen kokemus, ainakin minun mielestäni.

7. Onko sinulla jotain itsellesi erityisen tärkeää ikonia tai ikonin aihetta?
On useita. Aiheista tärkeitä ovat semmoiset askeettiset hahmot, eli paastossa ja
voimakkaassa askeesissa kilvoitelleet miehet ja naiset, jotka kuvataan riutuneina. Ei siis
perinteisesti ajatellen kauniina, vaan askeettisen estetiikan mukaisesti kauniina. Se on
mielestäni hirveän kiinnostavaa, niitä voisin maalata ihan loputtomiin, mutta valitettavasti
sellaisia tilauksia tulee harvoin. Voin muuten näyttää tuon yhden läheisimmän ikonin,
minulla on yöpöydällä postikortti tästä. Tämä on sellaisen venäläisen ikonimaalarin kuin Isä
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Gregory Krug, joka teki Ranskassa elämäntyönsä, maalaama Serafim Sarovilainen. Tämä on
mielestäni kaikista näkemistäni maailman ikoneista jotenkin onnistunein. Tässä on niin kuin
kaikki kohdallaan, ja se valo, mikä on ikonissa se tärkein tekijä, ja mikä on hirmu vaikeaa
kuvata, on tuossa jotenkin tosi kauniisti esitetty.

                 4. Pyhittäjä Serafim Sarovilainen, isä Gregory Krugin maalaama ikoni.
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8. Tähän loppuun vielä vapaa sana, eli haluatko lisätä jotain aiheeseen
liittyvää?
Joo, minulle se pyhyys vaikuttaa myös työskentelyn materiaalitekniikkaan. Mielestäni
pyhyyden tunne ja pyhyyden kohtaaminen tulee myös suhteessa siihen väriin ja materiaan,
mitä tehdään. Tietysti konservaattorina olen perinteisen tekniikan ja perinteisten värien
kannattaja, ja samaa vaadin oppilailtakin, että aina hiotaan ja hierretään ne pigmentit tosi
hyvin ja käytetään vaan perinteisiä, luonnonmukaisia ja vanhoja materiaaleja. Se on osa sitä
pyhyyden kohtaamista, että kunnioitetaan ikonia tekemällä se hyvistä materiaaleista ja
kunnioittamalla myös niitä materiaaleja, joista se tehdään. Semmoinen kaunis romantillinen
ajatus on, kuin että ikonissa koko luomakunta ylistää Jumalaa. On puupohja, ja kasvit, joista
valmistetaan sekä se pohjustuksessa käytettävä kangas että joitakin pigmenttejä, kivet, eli
ne värit, joita käytetään, ja eläimet sen kananmunan muodossa ja niin edelleen, että
tavallaan kaikki erilaiset luonnon komponentit kootaan yhteen. Se on mielestäni hyvin
sellainen rukouksellinen ja pyhään johdattava ajatus ja teema myös ikonimaalauksissa, sen
minä koen hyvin tärkeäksi. Ortodoksisessa kirkossa paljon puhutaan ja tehdään toimintoja,
joilla materia pyhitetään: siunataan autot ja kodit ja polkupyörät ja milloin mitäkin.
Ajatellaan, että tavallinen jokapäiväinen arjen käytössä oleva materia voidaan siunata ja
pyhittää. Samalla tavalla ikonimaalarin työ on sitä materiaalin pyhittämistä, niiden
maalausaineitten ja niiden kunnioituksen kautta. Minulla on semmoinen jännä suhde
ajatuksissani sillä materiaalitekniikalla ja pyhyydellä.

                     5. Antti Narmala maalaa ikonia.
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4.2. Teoriapohjainen aineisto
Haastattelun ohelle hain tutkielmaani aineistoa erilaisista uskonnollisuutta ja pyhää käsittelevistä
artikkeleista, kirjoista ja tutkimuksista. Tässä alaluvussa kerron teoriapohjaisesta aineistostani, ja
siitä, mikä siinä kiinnostaa. Tarkoituksenani on tutkia pyhää uskontofenomenologian näkökulmasta,
jossa siis korostetaan uskontoa kulttuuri-, aika- ja paikkasidonnaisena ilmiönä, sekä tutkitaan
uskonnon, tai tutkielmani tapauksessa pyhän, merkitystä uskovalle henkilölle itselleen. Mukana on
myös antropologinen lähestymistapa, eli uskonnon suhde muuhun, jo aiemmin mainitsemani pyhä-
profaani erottelu.

Katarina Andersson on tehnyt gradututkielman Helsingin Yliopiston Teologian laitoksella aiheesta
”Kuva, joka katsoo minua” Ikonin vastavuoroinen katse ja nähdyksi tuleminen ikonimaalarien
kertomana, (2016) jossa hän haastattelee 16 ikonimaalauksen kurssilla ollutta maalaria heidän
suhteestaan ikonimaalaamiseen. Erityisesti tässä tutkielmassa tulee esille itsellänikin ollut käsitys
siitä, että ikonimaalaus on toimituksellista rukousta (s. 32) ja ikoni toimii rukouksen välineenä, niin
ikään ”piirrettynä rukouksena.” (s. 53) Maalatessa nimenomaan rukoillaan, hiljennytään ja haetaan
yhteyttä pyhään. (s. 54)

Moni haastateltavista korosti ikonimaalauksen tärkeyttä rauhoittumisen ja keskittymisen kautta, ja
puhui ikonimaalaamisen olevan arjesta erottautumista. (s. 56-57) Erottautuminen linkittää
ajatukseni suoraan pyhä-profaani jaotteluun, jossa arjesta erotetut asiat muuttuvat pyhiksi. Myös
ikonin kauneutta pidetään merkityksellisenä, ja pyhyyden katsotaan olevan kauneuden ilmentämää.
Ikoni ei niinkään kuvaa pyhän henkilön maallisia kasvoja, vaan ne kirkastuneet kasvot, joissa pyhyys
säteilee luodun olennon osallisuutena jumalalliseen kauneuteen. (s. 34)

Ikonissa kasvot ovat kaikista tärkein osa. Ne ilmentävät läsnäoloa, ja siksi niiden tulee katsoa ikonin
kokijaa kohti. (s. 34) Andersson käyttää teoksessaan uskontotieteen professori ja taidehistorioitsija
David Morganin teoksia, joissa Morgan määrittelee pyhän olevan kokemus näkemisestä ja nähdyksi
tulemisesta. (s. 41) Tästä voidaan päätellä, että ikonissa esiintyvä läsnäolo ja ikonin katse tai
katsominen ovat erityisesti pyhyyttä luovia elementtejä. Morganin mukaan ikonin avulla
rakennetaan pyhää kehollistava suhde, jonka osapuolina ovat uskova ja pyhä, esi-isä tai jumaluus.
(s. 41)

Toinen kiinnostava pyhyyttä käsittelevä teksti on Anne Birgitta Pessin, Ville Pitkäsen, Jussi Westisen
ja Henrietta Grönlundin tutkimus Pyhyyden ytimessä – Tutkimus suomalaisten arvoista ja pyhyyden
kokemisesta (2018.) Tutkimuksessa ei niinkään puhuta ikonitaiteesta tai kovin paljoa muunkaan
laisesta taiteesta, mutta sen määritelmät pyhästä ja päätelmät siitä, mitä suomalaiset pitävät
pyhänä tukevat mielestäni hyvin muuta aineistoani. Kyseessä on identiteettitutkimuksen osa:
arvojen ja pyhyyden kokemisen teemoja pidetään ihmisen identiteetin syvimpinä kerroksina, ja siksi
pyhyyttä on tärkeä tutkia myös identiteetin kannalta. (s. 6)

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että pyhyyden kokemukset ovat yhteydessä asenteisiin, mutta
yhteys ei kuitenkaan ole suoraviivainen ja ehdoton. On siis mahdollista pitää erilaisia asioita
tärkeinä, vaikka niitä ei kokisikaan pyhiksi. Pyhyys itsessään on nimittäin jotain arvoja ja arvostusta
syvempää, ja sitä kuvataan muun muassa ainutlaatuisena, koskemattomana, suojattuna ja
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erotettuna kokemuksena. (s. 37-38) Pyhyyden kokeminen on loppujen lopuksi jotain, mitä ei voi
yksinomaan selittää ihmisen kuulumisella tiettyyn ryhmään, poliittisilla näkemyksillä tai
perustavanlaatuisilla arvoilla. Pyhyys on jotain enemmän ja syvempää kuin vain näkemys, mielipide
tai tapa toimia. Tutkimuksen tuloksissa selviää, että pyhyydessä on paljon jotain tavoittamatonta.
(s. 48) Kaikki yllämainitut pyhyyden ominaisuudet mielestäni vahvistavat sitä ajatusta, että pyhyys
on jollakin tavalla mystinen ja yksilökohtaisesti ilmentyvä kokemus.

Tämä ajatus tuntuu löytyvän myös uskontotieteilijä Mircea Eliaden teoksesta The Sacred and the
Profane – The Nature of Religion (1963), jossa jo esipuheessa Eliade esittelee termin hierofania, eli
pyhän ilmentyminen. Eliaden näkemyksen mukaan pyhä itse näyttää itsensä jollain tavanomaisen
kokemusmaailmamme ja profaanin todellisuutemme ulkopuolisella tavalla, vaikkakin esiintyy jonkin
meille tavallisen asian tai esineen kautta. Eliade ottaa esimerkiksi pyhät puut tai kivet, joita ei
palvota siksi, että ne ovat puita tai kiviä, vaan siksi, että ne ovat hierofanioita, eli ilmentävät jotain,
joka ei olekaan enää puuta tai kiveä, vaan pyhää. Profaanista näkökulmasta kivi on edelleen kivi,
mutta kivi voi paljastaa pyhyytensä uskonnollisille tai hengellisille yksilöille, jonka seurauksena kiven
arkinen todellisuus muuttuukin yliluonnolliseksi. Näin ollen kaikki arkipäiväiset asiat ja esineet
voivat muuttua oikeissa olosuhteissa pyhiksi. (s. 11-12)

Eliade puhuu paljon myös ihmiselle tavallisten toimitusten pyhittämisestä ja alkuperäisestä
pyhyydestä. (s. 168) Hän käyttää toimintojen esimerkkeinä muun muassa syömistä, työtä, leikkiä ja
seksiä, mutta mielestäni Eliaden ajatuksia arkirituaaleista voi aivan hyvin heijastella myös taiteen
tekemiseen. Pyhittämisen tavat ovat monet, mutta käytännössä koko elämä on mahdollista
pyhittää, ja pyhittämisen lopputulema on aina sama: ihmisen arkisen elämän rinnalle tulee jotain
jumalallista tai ihmisyyden rajat ylittävää. Uskonnollinen ihminen elää ”avoimessa maailmassa”, ja
siten hänellä on mahdollisuus kokea pyhää ja kommunikoida jumalien ja kosmoksen kanssa. (s. 167)

Eliade viittaa jopa siihen, että ei-uskonnolliset ihmiset ovat riisuneet elämän toiminnot niiden
pyhyydestä, ja näin niiden hengellinen erityisyys ei pääse oikeuksiinsa. (s. 168) Käänteisesti
ajateltuna on siis mielestäni jopa mahdollista tulkita niin, että uskonnollisuudesta luopuminen vie
pois elämän ja asioiden mahdollisuuden pyhään, ja laskee kaiken profaanin, arkisuuden ja
tavanomaisuuden tasolle. Voiko siis olla, että uskonnolliselle tai hengelliselle ihmiselle pyhyyden
olemassaolo on itsestään selvä ominaisuus maailmassa, kun taas hengellisyyttä kokemattomat
ihmiset jäävät kokonaan paitsi yhdestä elämän ulottuvuudesta eläessään vain niin sanotusti
profaanissa todellisuudessa? Tätä on mielestäni mielenkiintoista pohtia myös ikonitaiteen kohdalla:
siinä missä ei-uskonnolliset ihmiset näkevät vain taideteoksen, uskovalla on mahdollisuus kokea
ehkä jotain suurempaa tai mystisempää.

Ikonitaiteen katsomisen ominaisuuksia on pohtinut myös Jane Vuorinen Tahiti journalin Pyhä ja
Taide -teemanumerossa julkaistussa artikkelissa Valokuvan ja pyhän välisiä kytköksiä ennen ja nyt.
(2016) Artikkelissaan Vuorinen tiivistää valokuvatutkija Cynthia Freelandin löytämiä yhteyksiä
uskonnollisten ikonien ja valokuvien välillä. Freeland on löytänyt neljä ominaispiirrettä, joita voi
käyttää sekä ikonien että valokuvien kuvaamiseen. Näitä ominaisuuksia ovat autenttisuus, kuvien
kohteleminen niin kuin ne olisivat henkilö itse, kuvan tekijän katoaminen ja monistettavuus.

Ehkä pyhän kokemisen kannalta oleellisin ominaisuus näissä piirteissä on tekijän merkityksen
haalistuminen kuvan aiheen tärkeyden taakse. Artikkelissa mainitaan, että taiteilijan intention
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katoaminen mahdollistaa sen, että katsoja pääsee suoraan yhteyteen kuvan sisältämän pyhän
läsnäolon ja parantavan voiman kanssa. Taiteilijan katoaminen taas onnistuu parhaiten esimerkiksi
monistetuissa kuvissa, jotka jäljittelevät tarkasti alkuperäistä, ja siten niiden tekijä ei enää ole
oleellinen tai läsnä kuvassa. Ikonitaiteessa kopioimisen uskotaan lisäävän ikonin voimaa.

Vuorisen artikkelissa palataan myös siihen, miten kaikki materiaalinen on mahdollista pyhittää tai
muuttaa pyhäksi rituaalien kautta. Materiaalisen ja immateriaalisen välinen rajankäynti on pyhän
käsitteen ydintä, ja pyhittäminen muuttaa materiaalisen esineen symboliseksi esineeksi.
Kiinnostavaa tässäkin on mielestäni se, miten kuvan luonne muuttuu ihmisen sille antaman suhteen
ja merkityksen myötä, ja ajatus siitä, että tätä samaa toimintoa voi luoda myös valokuville.
Tutkielmaa tehdessäni olen kuitenkin paljon pohtinut ikonitaiteen ja muun taiteen rajaa sekä sitä,
voiko muunlaisen taiteen kautta kokea samanlaista pyhää.

4.3. Aineiston analysoiminen ja vertailu
Muutamasta poikkeusta lukuun ottamatta aineisto on tulkintani mukaan pitkälti seuraillut käsitystä
siitä, että pyhän kokeminen on henkilökohtaista, ja pyhä muodostuu enemmänkin siinä yksilön
suhteessa pyhänä pidettyyn asiaan. Poikkeavissa lähdemateriaaleissa siis mainittiin, että pyhä
syntyy yhteisöissä, ja on kytköksissä kulttuuriin. Nämä eivät mielestäni kuitenkaan sulje pois
toisiaan, mutta ehkä on paljolti kyse myös aikakontekstista, jossa pyhästä puhutaan. Voisi sanoa,
että ihmiskunnan historian aikana pyhä on tuonut ihmiset yhteen ja erottanut kansoja toisistaan,
sekä rakentanut kulttuureja, mutta tässä ajassa etenkin länsimaissa elämme kaiketi eräänlaisen
individualismin kulta-aikaa, ja siksi myös pyhää tutkiessa korostuvat juuri henkilökohtaiset
kokemukset.

Myös haastattelussa Narmala toi esiin sen, miten hänelle pyhä esiintyy nimenomaan aina jonkin
materiaalisen ja vahvan aistikokemuksen kautta. Narmala arveli pyhän kokemistavan olevan
kytköksissä omaan persoonaansa, ja totesi, että kokemus on varmaankin kaikilla erilainen. Toki
Narmalankin käsitys pyhästä pohjautuu ortodoksisen kirkon yhteisöön ja kristilliseen kulttuuriin,
mutta pyhän ilmenemistä hän pitää yksilökohtaisena. Itse heijastelen näitä haastatteluvastauksia
vahvasti Eliaden kirjoituksiin hierofaniasta ja siihen, miten sama asia tai esine voi olla uskonnolliselle
ihmiselle pyhä, ja ei-uskovalle taas täysin arkinen.

Ihanaa oli mielestäni myös se, miten haastattelumateriaalista sain täysin uuden määritelmän
pyhälle, kun Antti mainitsi pyhän olevan synonyymi levolle. Lepoa ei nimittäin mainittu missään
lukemissani aineistoissa, vaikka muuten paljon samoja elementtejä keskittymisestä, hiljentymisestä
ja avoimesta mielestä ilmenikin. Tietysti taiteen tekemistä pohtiessani mietin, voiko aktiivinen
toiminta olla yhtä aikaa lepoa, vai ilmeneekö toiminnallisuuden yhteydessä esiintyvä pyhä jollain
toisella tavalla. Antti kuitenkin haastattelussa sanoo, ettei ikonitaiteen kautta koettu pyhyys poikkea
muunlaisesta pyhyydestä, sillä kaikki pyhän kokemukset ammentavat samasta lähteestä, ja ovat
siksi täysin yhtenäisiä.

Eliaden mainitsema ”avoimessa maailmassa” elävä ihminen käy mielestäni hyvin yksiin
haastattelussa puhutun vastaanottavaisen ja avoimen mielentilan kanssa. Jotta pyhää voi kokea
taiteessa tai missään muussakaan, tulee ihmisen oman mielen olla sellaisessa herkkyyden tilassa,
että pyhä voi niin sanotusti itsensä ilmentää. Pessin, Pitkäsen, Westisen ja Grönlundin tutkimuksesta
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voisi myös lisätä, että ihmisen arvomaailma sekä identiteetti saattaa myös osaltaan vaikuttaa pyhän
kokemisen mahdollisuuteen.

Tutkielmaa tehdessäni olen ilahtunut kaikista niistä esimerkeistä, jossa viitataan pyhän kokemiseen
materian kautta, sillä sitä kai juuri taiteenkin kautta koettu pyhä on. Taide kun on erinäisiä
aistipohjaisia elämyksiä, tärkeimpänä niistä ehkäpä näköaistiin perustuvat havainnot. Jos aistien
pohjalta heränneet tunnekokemukset lähentelevät jonkinlaista haltioitumista, vapautta, rauhaa ja
hetkeen keskittymistä, voidaan ehkä mielestäni jo olettaa, että ollaan aika lähellä pyhän kokemista.
Loppumatka on nimenomaan yksilön oman näkemyksen varassa, eli riippuvainen siitä, katsooko hän
maailmaa niin ikään vain arkisena ja tavanomaisena, vai antaako taiteen kokija
kokemusmaailmassaan tilaa myös jollekin yliluonnolliselle ja profaanin rajoja koettelevalle
symboliikalle.

En voi myöskään ohittaa aineistossa ajoittain esiintyvää säännönmukaisuutta, eli sitä, miten tietyillä
säännöillä niin ikonitaiteessa kuin vaikkapa sitten valokuvissakin rakennetaan merkityksiä. Minusta
on kiinnostavaa miettiä sitä, auttavatko kenties tarkat rakenteet myös pyhän korostumista, ja onko
ikonitaiteen kautta koetussa pyhässä nimenomaan kyse siitä, että pienillä yksittäisillä toiminnoilla
on koottu suurempi yhtenäinen kokonaisuus ja kokemus. Narmala mainitsee materiaalin valinnalla
ja tekniikalla olevan hänelle tärkeä yhteys pyhän kokemiseen, ja myös sen, miten kaikkien erilaisten
luonnon komponenttien tuominen yhteen luo ylistystä. Yksinään puu ei välttämättä siis olisi
materiaalina sen kummempi, mutta yhdistettynä kananmunaan, kivestä tehtyihin väreihin ja muihin
ikonille tärkeisiin luonnonmateriaaleihin tulee puukin osaksi jotakin pyhää, tai auttaa jonkin
pyhittämisessä.

Pyhittämistä tukevista säännöistä huolimatta Narmala korostaa sitä, ettei pyhän kokeminen ole
itsestään selvyys ikonimaalarillekaan. Pyhää ei siis voi vain tekemällä tehdä ja sääntöjä
päämäärätietoisesti seuraillen löytää, vaan kyse on loppujen lopuksi aina jonkinlaisesta sattumasta:
kaiken tulee olla niin sanotusti oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ehkä tähtienkin tulee olla
kohdallaan tai jotain. Myös Pyhyyden ytimessä -tutkimuksessa mainittiin, että pyhässä on kosolti
jotain tavoittamatonta. Ehkä tähän myös Eliade on yrittänyt viitata kirjoittaessaan hierofaniasta, eli
siitä, että pyhä itse ilmenee kokijalleen. Ihminen ei siis välttämättä yksinään pysty luomaan pyhää,
vaan merkitys rakentuu aina jonkinlaisesta suhteesta johonkin toiseen, usein varsin abstraktiinkin
asiaan tai ajatukseen.

Olen paljon tässä nyt pallotellut pyhän ja pyhittämisen termejä ristiin rastiin, joten selkeyden vuoksi
avaan myös hiukan näiden eroja. Pyhä on siis itsessään se kokemus taikka elementti, ja pyhittäminen
on pyhäksi tekemistä. Molemmat ovat oleellisia ikonimaalaamisessa. Pyhittäminen on usein
eräänlaista rukousta, ja Narmala haastattelussa mainitsee, että ikonin maalaaminen pyhittää
materiaaleja. Tästäkin voidaan mielestäni päätellä, että fyysinen maalaamisen toiminto voi olla
rukousta. Koen kiinnostavaksi myös sen, että vaikka ikonin maalaaminen itsessään on jonkinlaista
pyhittävää ja hengellistä toimintaa, tulee valmiit ikonit kuitenkin siunata ennen niiden käyttöön
ottamista. Onko siis niin, että vaikka ikonimaalari voi itse kokea keskeneräisen työn äärellä ”pyhän
läikähdyksiä”, näin Narmalaa lainatakseni, vaatii valmis ikoni vielä erillisen siunaamisen toimiakseen
pyhän dialogin välineenä myös muille kuin ikonimaalarille itselleen?
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5. Loppupohdinta ja tutkielman arviointi

5.1. Oma pohdintani aiheesta
Henkilökohtaisella tasolla itsellesi suurin havainto tutkielmaa tehdessä oli se, että pyhän kokeminen
on riippuvainen yksilön persoonan piirteistä ja asenteesta. Olen tutkielman alussa useampaankin
otteeseen maininnut, että en pidä itseäni uskonnollisena ihmisenä, mutta aineiston käsittelyn
jälkeen joudun ehkä pohtimaan identiteettiäni uudestaan. Määrittelisikö Eliade minut
uskonnolliseksi ihmiseksi? Ehkä juuri persoonani ja taustani takia olen aina pitänyt jonkinlaisen
pyhän olemassaoloa itsestään selvänä, vaikka sen ilmenemismuotoa tietysti näkemyksellisenä.
Pidän siksi itselleni tärkeänä havaintoa siitä, että on olemassa myös ihmisiä, jotka elävät
mahdollisesti täysin profaanissa maailmassa, jossa mikään ei ole heille erityisesti arkisuudesta
ylemmälle tasolle nostettua.

Kiinnostavaa oli myös se, että aineistoni muutenkin herätti minussa lopulta vähintään yhtä paljon
kysymyksiä kuin vastauksia. Pyhän määritelmä toki selkiytyi, ja mielestäni onnistuin löytämään
vastauksia tutkimuskysymyksiini. Johdannossa määrittelin tutkimuskysymyksikseni seuraavat:

1. Miten taiteen kautta voi kokea pyhää?
2. Mikä on ikonitaiteen tehtävä pyhää välittäessä?

Päätelmässäni kuitenkin yllätti se, että ei ehkä olekaan olemassa erityisesti juuri taiteeseen
linkittyvää pyhää, vaan taide toimii samanlaisena hierofaniana kuin vaikkapa ne Eliaden
mainitsemat kivet ja puut. Erityisesti ikonitaiteen kohdalla on kyse pyhän kokijan henkilökohtaisesta
asenteesta, uskomuksista ja mielen herkkyydestä juuri ikonitaiteen esittämiä aatteita kohtaan.
Aineistoni perusteella ikonitaide niin maalatessa kuin valmiina teoksenakin toimii pyhän dialogin
välineenä, ja se antaa mielestäni selkeän vastauksen kysymykseen siitä, mikä on ikonitaiteen
tehtävä pyhää välittäessä. Tähän voi tietysti lisähuomiona mainita materiaalin pyhittämisen ja
ikonimaalaamisen toimimisen jonkinlaisena rukouksena, mikä sekin lähentelee pyhän kokemista.

Pyhän kokemiseen juuri taiteen kautta ei siis ainakaan minun tutkielmani perusteella ole olemassa
mitään sääntökirjaa tai ohjeistusta, jolla yliluonnolliset tuntemukset voisi saavuttaa. Mikäli yksilö
kokee pyhää taiteen äärellä, voisi olettaa, että hänellä on luonteenpiirteissään herkkyyttä sekä
taiteen että pyhän tuntemiseen, minkä lisäksi yksilön mielentila on kokemisen hetkellä avoin ja
rauhallinen. En löytänyt aineistostani mitään, mikä olisi tukenut sitä, että taiteen kautta koetussa
pyhässä olisi jotain poikkeavaa tai erityislaatuista, vaan kuten Narmalakin sanoi, kaikki pyhän
kokemukset ”ammentaa samasta lähteestä, niin siten myös ne kokemukset ovat samanlaisia.”

Mitä uusia kysymyksiä tutkielmani minussa sitten herätti? Kuten edellisen luvun lopuksi
huomautinkin, jäin pohtimaan eroa ikonitaiteen merkityksessä tekijän ja kokijan välillä. Olisi myös
mielenkiintoisempaa selvittää vieläkin syvemmin maalaamisen fyysistä toimintoa hengellisenä
kokemuksena, joskaan en tiedä, miten sellaista edes voisi lähteä tutkimaan. Jäin pohtimaan sitä,
millaiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, onko yksilö uskonnollinen vai ei. Kuinka todennäköistä
on, että henkilö tulkitsee tietyn kokemuksen pyhäksi, ja toinen määrittelee tismalleen saman
tunteen aivan toisilla sanoilla? Voisiko toisen pyhän tunne olla toiselle esimerkiksi rakkauden tai
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rauhan tunne? En myöskään tutkielmassani hirveästi tutustunut muun kuin ikonitaiteen
mahdollisuuksiin pyhien kokemusten tuottajina, vaikka mielestäni siihen olisi todella
mielenkiintoista paneutua esimerkiksi laajalla haastattelupohjaisella tutkimuksella.

5.2. Oma pohdintani tutkielmasta
Tuntuu jokseenkin hassulta kirjoittaa nyt lopuksi siitä, mikä onnistui, tai mikä ei onnistunut. Oma
asenteeni tutkielmaa kohtaan on alusta alkaen ollut pitkälti sellainen, että olen tyytyväinen
kaikkeen, mitä saan aikaiseksi. Erityisen iloinen olen siitä, että työ on nyt vihdoinkin valmis. Tietysti
pystyn tutkimaan tutkielmaa myös kriittisesti, mutta ennen kaikkea olen luonteeni vuoksi varsin
armollinen suoritustani kohtaan. Tutkimuksen onnistumiseen vaikuttaa toki myös se, että
tutkielmani on luonteeltaan fenomenologinen, eli sille ei ollut alussa tarkasti rajattua suuntaa ja
sellaista tavoitetta, johon tulee ehdottomasti päästä.

Otetaan siis heti alta pois kritiikki, että voin päättää viimeisenkin luvun positiivisiin tunnelmiin. Olen
tutkielmassani ehkä eniten pettynyt siihen, että en päässyt poikkeustilan ja oman saamattomuuteni
takia käsiksi moniinkaan kirjallisiin materiaaleihin, mitä olisin halunnut työssäni käyttää. Sekä
pyhästä että ikonitaiteesta on valtavasti kiinnostavaa ja monipuolista materiaalia, ja siksi koen, että
lopullinen aineistoon keräämäni teoriapohja oli varsin rajallinen. Tämän lisäksi keskeneräisestä
tutkielmasta saamani palautteen perusteella kurssitoverit, opponoijat ja kandiohjaaja pyysivät
enemmän omaa ääntäni kuuluviin, enkä ole ihan varma, että onko sitä vieläkään riittävästi. Pohdin
myös sitä, että olisiko minun kannattanut perehtyä haastatteluaineistoon vielä syvällisemmin.

Haastattelu nimittäin oli mielestäni erittäin onnistunut. Olen ikikiitollinen Antti Narmalalle siitä, että
hän suostui videohaastatteluun lyhyellä aikataululla, ja vastasi laajasti sekä tosissaan pohdiskellen
jokaiseen esittämääni kysymykseen. En siis muuttaisi haastattelumateriaalista välttämättä yhtään
mitään. Korkeintaan kysyisin tarkentavan kysymyksen siitä, mitä hän tarkoittaa elämäntavalla, ja
että mikä askeettisuudessa on niin kiinnostavaa.

Kokonaisuudessaan olen tyytyväinen tutkielmani muotoon, erityisesti siksi, että se on yhtenäinen.
Onnistuin ison aiheen rajaamisessa jokseenkin napakkaan pakettiin. Olen myös tyytyväinen
kanditutkielmani aiheen valintaan, sillä pyhän tutkiminen mahdollistaa paljon filosofista pohdintaa,
jossa voin käyttää omaa ääntäni. Sellaisesta kirjoittaminen on mielestäni mukavaa. Aiheen
ajankohtaisuudesta en ole aivan varma, mutta ehkä juuri yhteiskuntajärjestelmämme perustuessa
vahvasti tieteelle, objektiivisuudelle ja rationaalisuudelle, voi olla raikastakin välillä pohtia taiteen ja
elämän suhdetta arvomaailmaan ja sen pyhyyteen. Vaikka keskityinkin tutkielmassani
ikonitaiteeseen, en halua sulkea pois sitä, etteivätkö samankaltaiset kokemukset ja ajatukset
pyhyydestä olisi sovellettavissa myös muunlaiseen taiteeseen ja muihin elämän osa-alueisiin.
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