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Helmikuussa 1810 Roomassa nähtiin 
outo kulkue. Napoleon oli valloittanut 
Kirkkovaltion ja vanginnut paavi Pius 
VII:n. Samalla Napoleon määräsi Vati-
kaanin arkiston siirrettäväksi Pariisiin. 

Ensimmäisessä erässä oli 3239 arkkua. Seuraavissa kul-
jetuksissa huhtikuussa ja kesäkuussa 1810 oli tärkeim-
mäksi oletettu – nimittäin Galileo Galilein inkvisitio-
oikeudenkäynnin arkisto vuodelta 1633.1 Arkistoa 
kuljetettiin maanteitse ja laivoilla. Osa laivoista haaksi-
rikkoutui. Kuljetuksesta vastanneet kenraalit toimivat 
omavaltaisesti. Asiakirjoja jopa myytiin makulatuuriksi ja 
käytettiin sätkäpaperina.2

Suurin osa arkistosta päätyi silti lopulta Pariisiin. Kir-
joitukset palautettiin vähitellen Vatikaaniin restauraation 
aikana 1800-luvulla. Napoleon oletti löytävänsä arkis-
tosta raskauttavaa aineistoa, jota vallankumouksellinen 
Ranska voisi käyttää katolista kirkkoa vastaan. Arkistoa 
penkomaan laitettiin kirjastonhoitaja, entinen pappi  
Antoine A. Barbier (1765–1825). Vuoden kuluttua 
Barbier ehdotti Napoleonille yhdeksän Galilei-doku-
mentin julkistamista ranskankielisin selityksin. Näin piti 
todistaa Galilein syyttömyys ja puolueellisen inkvisition 
oikeusmurha.3

Julkaisua ei saatu valmiiksi, ja pian Napoleon ku-
kistui ja joutui loppuelämäkseen St. Helenan saarelle. 
Napoleonin suuren suunnitelman kaatuminen ei kui-
tenkaan johtunut vain sotaonnen kääntymisestä. Barbier 
luotti aineistoa valikoidessaan liikaa 200 vuoden aikana 
syntyneeseen myyttiin kärsivästä Galileista, jota oli tai-
teilijoiden lisäksi Ranskassa ruokkinut Voltaire (1694–
1778). Ranskalaisten löytämän aineiston tärkein doku-
mentti oli Galilein tunnustus inkvisitiolle, mutta sen 
olemassaolosta oli tiedetty jo aikaisemmin.4

Galilei-myytti ja sananvapaus
Italialaisen fyysikon ja tähtitieteilijän Galileo Galilein 
(1564–1642) kirja Sidereus Nuncius (Tähtien sanan-
saattaja) on luonnontieteiden merkittävimpiä julkaisuja. 
Sen kanssa kilpailevat Isaac Newtonin Principia (1687), 
Charles Darwinin Lajien synty (1859) sekä Albert Ein-
steinin Suhteellisuusteoria (1905).

Galilein osuudesta uuden ajan tieteellisessä vallan-
kumouksessa on keskusteltu. Hän ei ensimmäisenä kek-
sinyt kaukoputkea, aurinkokeskistä planeettajärjestelmää 
eikä ehkä edes Jupiterin kuita. Hollantilainen Hans Lip-
pershey yritti patentoida kaukoputken jo 1608. Nikolaus 
Kopernikuksen De revolutionibus orbium coelestium oli 
ilmestynyt jo 1543. Jupiterin kuita havainnoi samoihin 
aikoihin myös saksalainen Simon Marius. Englantilainen 
Thomas Harriot oli aikaisemmin tehnyt kaukoputken 
avulla parempia Kuun karttoja ja havainnoinut aurin-
gonpilkkuja.5

Galilein mullistus oli uuden instrumentin avulla 
tehtyjen aurinkokeskistä käsitystä tukevien havaintojen 
oikea tulkinta ja tutkimustulosten julkaiseminen. Se oli 
tieteellinen uroteko, kun samantapaisia ajatuksia esit-
tänyt Giordano Bruno oli poltettu roviolla 1600, vain 
kymmenen vuotta ennen Galilein kirjan ilmestymistä.

Sidereus Nuncius ilmestyi 13. maaliskuuta 1610. 
Muutamassa päivässä 550 kappaleen painos myytiin 
loppuun. Ajan tavan mukaan siitä ilmaantui piraatti-
kopioita, joista yksi päätyi Englantiin kirjailija-runoilija 
John Miltonille (1608–1674).6 Kiihkeän protestantin 
käsissä se loi pohjaa pian syvenevälle katolisten ja protes-
tanttien yhteenotolle, kun kolmikymmenvuotinen sota 
alkoi 1618.

Nevadan yliopiston filosofian emeritusprofessori 
Maurice Finocchiaro on julkaissut toistaiseksi täydelli-

Jorma Mäntylä

Galileo Galilei ja 
kaksitoista tähteä
Kiista hallinnon avoimuudesta on  
kestänyt yli 400 vuotta
Maaliskuussa tuli kuluneeksi 400 vuotta Galileo Galilein teoksen Sidereus Nuncius 
ilmestymisestä. Seuranneen tapahtumasarjan vaikutus ulottuu nykyaikaan. Galilei esitti 
kaukoputkihavaintoihin perustuen, että Maa kiertää planeettakunnan keskuskappaletta 
Aurinkoa. Seurasi kuuluisa vuoden 1633 inkvisitio-oikeudenkäynti. Galilei pakotettiin 
perumaan väitteensä, ja hänen kirjallinen tuotantonsa liitettiin kiellettyjen kirjojen 
luetteloon. Katolisen kirkon sensuuri ja protestanttien kritiikki loivat kaksi erilaista 
hallintokäytäntöä, jotka nousevat jatkuvasti esiin keskusteltaessa Euroopan unionin 
hallinnon avoimuudesta. Vastakkain ovat englantilais-pohjoismainen liberaali avoimuus 
sekä ranskalais-katolilainen päällikkövaltainen virastomalli.
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simmän tutkimuksen Galileista ja vuoden 1633 inkvi-
sitio-oikeudenkäynnistä.7 Finocchiaron mielestä astro-
nomit ovat ”omineet” Galilei-tutkimuksen, vaikka täh-
titiede on lähes täysin englanninkielinen tiede. Galilein 
tapauksen dokumentit ja yksityiskirjeet, joita on noin 
2500, ovat kuitenkin latinan-, italian- ja ranskankielisiä. 
Suurin osa on kääntämättä englanniksi. Paavi Johannes 
Paavali II avasi Rooman inkvisition arkiston tutkijoille 
1998. Siksi tutkittavaa riittää, eikä Galilein tapaus ole 
vieläkään loppuun käsitelty. Finocchiaro käytti tutki-
muksessaan 1100 dokumenttia.8 

Luonnontieteen näkökulmasta ei voi ymmärtää Ga-
lileista vuosisatojen aikana kasautunutta myyttiä. Sen 
syntymistä edisti inkvisitiotuomioistuimen päätös, jonka 
mukaan hänen koko kirjallinen tuotantonsa liitettiin 
kiellettyjen kirjojen luetteloon Index Librorum Prohibi-
torum. Sananvapauden rajoittaminen ja alkuperäistiedon 
puuttuminen loivat hedelmälliset olot, joissa huhut ja 
legendat kasautuivat ja myytin rikastuminen alkoi. Lo-

pulta vakiintui myytti, jonka mukaan katolinen kirkko 
pakotti julman vankeuden ja kidutuksen avulla Galilein 
perumaan aurinkokeskisen maailmanselityksen ja tuo-
mitsi hänet loppuelämäksi kotiarestiin. Oikeudessa Ga-
lilein oletetaan kuiskanneen e pur si muovi, ”se pyörii 
sittenkin”.

Taiteilijat myytin kasvattajina
Myyttiä kasvattivat sensuuri ja taiteilijat. Englantilainen 
protestantti, kirjailija-runoilija John Milton manifestoi 
lentokirjasessaan Areopagitica (1644) protestanttisissa 
maissa yleiseksi muodostuneen käsityksen sensuurista ka-
tolisen kirkon keksintönä, joka hidastaa tieteen kehitystä.9 
Taidemaalari Bartolomé Murillo maalasi noin 1643–1645 
kuuluisan taulun, missä mustaan vankityrmään teljetty 
Galilei piirtää liidulla kiviseinään planeettojen rata-
karttoja.10 Toinen espanjalainen Francisco de Goya meni 
vielä pitemmälle ja piirsi Galilein kidutuskammiossa.

* Giorgio Colli: Nietzschen jälkeen
* José Ortegay Gasset: Ajatuksia tekniikasta
* Guy Haarscher: Tunnustuksettomuus
* Martin Heidegger: Tekniikka ja käänne
* Edmund Husserl: Geometrian alkuperä. 
  Johdanto Jacques Derrida.
* William James: Pragmatismi
* Michel Onfray: Kapinallisen politiikka
* Miguel de Unamuno: Traaginen elämäntunto
* Juha Varto: Tanssi maailman kanssa
* Simone Weil: Juurtuminen
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Maurice Finocchiaron Galilei-tutkimus on muutoin 
erinomainen, mutta myytin käsite on vajaa. Finocchiaro 
ei näytä tuntevan belgialaista myyttiteorian kehittäjää 
antropologi Claude Lévi-Straussia (1908–2009). Tämän 
mukaan myytti on jatkuva ja kehämäinen, itseään vas-
takohtiensa kautta kokoava rakennelma ja samalla osa 
laajemman kokonaisuuden muuntumista. Omalakinen 
myytti on ajattelu- ja ilmaisutapa, jonka taustaa ihmiset 
eivät tunnista. Siinä on aineksia tapahtuneesta, mutta 
samalla siinä on elementtejä aihetta sivuavista muista 
tapahtumista ja uskonnollisista riiteistä.11 Erityisen on-
gelmallinen Finocchiaron tulkinta on sananvapauden ja 
sensuurin osalta. Finocchiaro ei näe, että Galilei-myytin 
syntyä kiihdytti inkvisitiotuomioistuimen päätös sen-
suurin käytöstä Galileita ja aurinkokeskistä planeettaseli-
tystä vastaan, tai hän vähättelee tämän merkitystä.

Myytti, todellisuus ja sananvapaus
Taidemaalarien vankeutta ja kidutusta esittävät taulut 
osoittavat, miten kauas myytti voi erkaantua todellisuu-
desta. Tosiasiassa oikeudenkäynnin aikaan 69-vuotiasta 
Galileita kohdeltiin hyvin eikä häntä kidutettu. Inkvi-
sition käytössä oli viisi kuulustelumenetelmää, ja Gali-
leille vain vihjattiin ”kovista menetelmistä”. Kuuluste-
lujen aikana huhti-kesäkuussa 1633 Galilei asui Toscanan 
lähetystössä. Vain muutama viikko oli arestinomaista.12

Inkvisitio julisti elinikäisen vankeustuomion 22. 
kesäkuuta 1633. Tuomioistuimen kymmenestä kardi-
naalista seitsemän allekirjoitti rangaistuksen. Tunnetuin 
allekirjoittamatta jättänyt oli kardinaali Francesco Bar-
berini (1597–1679), vallassa olleen paavi Urbanus VIII:n 
veljenpoika. Jo neljän päivän kuluttua Barberini onnistui 
muuttamaan vankeuden kotiarestiksi Toscanan lähetys-
tössä. Sieltä Galilei vietiin heinäkuussa arkkipiispa As-
canio Piccolominin luokse Sienaan. Joulukuussa 1633 
Galilei pääsi huvilalleen Villa Arcetriin Firenzen lähelle. 
Siellä hän vietti loppuelämänsä melko vapaamuotoisessa 
kotiarestissa. Hän kuoli 77-vuotiaana 9. tammikuuta 
1642.13 Hartaat katolilaiset valittivat arestin aikana in-
kvisition ”liian lievästä” tuomiosta. Galilei oli tosiasiassa 
loppuelämänsä ajan eräänlainen Firenzen epävirallinen 
turistinähtävyys 1600-luvun harvalukuisille matkaili-
joille.14

Inkvisition tuomiossa ei mainittu Sidereus Nunciusta. 
Vankeuden pääperustelu oli raamatullisten kirjoitusten 
kieltäminen ja riittämätön todistusaineisto maakeskistä 
selitystä vastaan. Katolisen kirkon puolustajat ovatkin sa-
noneet, ettei Galileita tuomittu ”hyvän tähtitieteen vaan 
huonon teologian takia”.15

Tuomion jälkeen Galilei jatkoi tieteen tekoa Villa  
Arcetrissa. Opetus yliopistossa ja julkaisutoiminta oli 
kielletty. Vierailuja rajoitettiin. Silti John Milton ja 
Thomas Hobbes (1588–1679) tapasivat hänet.16 Kun 
yliopistossa ei saanut opettaa, yksityisoppilas Vincenzo 
Viviani (1622–1703) kokosi Galilein kootut teokset. 
Julkaisukieltoakin Galilei kiersi. Tieteellinen pääteos Dis-
corsi e Dimostrazioni Matematiche julkaistiin 1638 pro-

testanttisessa Hollannissa. Inkvisitio ei tehnyt mitään, 
vaikka tiesi käsikirjoituksen salakuljetuksesta.17

Sananvapauden näkökulmasta katolisen kirkon 
suurin virhe oli sensuuri. Kolmikymmenvuotisen sodan 
oloissa Galilein tuomio antoi protestanteille ideolo-
gisen aseen, jota käytettiin taistelussa ajan suppean si-
vistyneistön suosiosta. Sensuurin tehottomuus ilmeni 
nopeasti, kun 1633–1651 ilmestyi yli 60 kirjaa Koper-
nikuksesta ja Galileista sekä protestanttisella että katoli-
sella puolella.18 Tähtitieteen kehittyessä protestantti John 
Milton näytti olleen oikeassa. Katolisen kirkon pyrkimys 
estää Galilein aurinkokeskistä planeettamallia tukevien 
kirjojen pääsy julkisuuteen oli haitta tieteelliselle tutki-
mukselle. Sensuurin tehottomuus pakotti lopulta ”uu-
distajapaavi” Benedictus XIV:n poistamaan vuonna 1758 
Galilein pääteokset Index Librorum Prohibitorumista.

Sensuurin perustelut
Miksi katolinen kirkko turvautui sensuuriin? Vastaus ei 
avaudu nykyajan internet-näkökulmasta. Maailma oli 
1600-luvulla tyystin erilainen. Yli 90 prosenttia väestöstä 
oli luku- ja kirjoitustaidotonta talonpoikaistoa. Merkit-
tävin tiedotusväline oli kirkko, joka tavoitti kansan ju-
malanpalveluksillaan ja seremonioillaan. 

Alkuperäinen yhtenäinen katolinen kirkko oli suu-
rissa vaikeuksissa. Ortodoksit olivat lähteneet omille 
teille suuren skisman myötä jo 1054. Martti Luther ju-
listi uskonpuhdistuksen alkaneeksi 1517, ja hänen tee-
sejään levitettiin saksalaisten keksimän painokoneen 
avulla. Trenton kirkolliskokouksessa 1545–1563 kato-
linen kirkko saattoi vain todeta menettäneensä satoja 
miljoonia jäseniä ortodokseille ja protestanteille. Kirkol-
liskokouksessa vakiintui vähitellen ajatus, että taistelu 
harhaoppeja vastaan onnistuu estämällä kirjojen leviä-
minen. Vain tarkoin valikoitu uskonoppineiden eliitti 
sai luettavakseen protestanttista kirjallisuutta kyetäkseen 
sitten yhtenäisesti ja yksimielisenä arvostelemaan tätä 
harhaoppia julkisissa saarnoissa ja messuissa. Kirkollisen 
eliitin yhtenäisyyden ja yksimielisyyden ajateltiin hel-
pottavan talonpoikaismassojen hallitsemista. Kiellettyjen 
kirjojen luettelon Index Librorum Prohibitorumin ensim-
mäiset versiot ilmestyivät Trenton kirkolliskokouksen 
yhteydessä paavi Paavali IV:n ja Pius IV:n aikana 1559 
ja 1564.19 Galileo Galilein inkvisitio-oikeudenkäynti ja 
hänen kirjojensa sensurointi 70 vuotta myöhemmin oli 
merkittävä tapaus, mutta vain etappi jo Trentossa vali-
tulla tiellä.

Kahden hallinnon avoimuuskäsityksen synty
Galileo Galilein pääteoksen ilmestymisestä tuli tänä ke-
väänä 400 vuotta. Moni ajattelee, että tuon ajan tapahtu-
milla ei voi olla enää merkitystä. Kolmikymmenvuotisen 
sodan päättyminen Westfalenin rauhaan 1648 käynnisti 
kuitenkin laajakantoisen prosessin, joka näkyy nykyisessä 
Euroopan unionissa. Westfalenin rauhassa paavinistuin 
alennettiin maallisten valtioiden joukkoon20. Maallinen 



100   niin & näin  2/2010

valta alkoi erkaantua hengellisestä. Samalla asettui ennen 
kokematon kysymys: miten rakentaa uusi valtiojärjestys, 
kun kokemuksia maallisesta vallasta ei ollut? Hengellinen 
valta oli ollut kaikki.

Oli otettava mallia tuhatvuotisesta kirkosta – mutta 
mistä kirkosta? Katolinen hallintokäytäntö societas chris-
tiania lähti eri tielle kuin protestanttinen. Katolisissa 
maissa omaksuttiin nopeasti kirkon salaileva hallinto-
käytäntö. Tavallista kansaa estettiin sensuurin avulla 
saamasta tietoa toisinajattelija Martti Lutherin reformaa-
tiosta. Vastaavasti valtionhallinnossa vain pieni eliitti sai 
päätöksenteossa tarvittavan tiedon. Alamaisten tehtäväksi 
jäi tyytyä yhtenäisen eliitin päätösten kuuntelijoiksi ja to-
teuttajiksi.

Vähitellen syntyi ranskalainen päällikkövaltainen vi-
rastomalli, johon kuuluu tiukka virkamieselitismi. Tie-
dottaminen kansalaisille asioiden valmisteluvaiheessa on 
tässä mallissa kauhistus. Vain pieni eliitti saa päätöksen-
teossa tarvittavan tiedon. Ratkaisujen jälkeen yhtenäinen 
eliitti tiedottaa päätösten sisällön perusteluineen. Kun 
eliitti esiintyy julkisuudessa yhtenäisenä eikä vaihtoehtoja 
esitetä, hallinnon legitimiteetin oletetaan lisääntyvän.21

Protestanttisessa Englannissa lähdettiin päinvas-
taiseen suuntaan. Englantilaiset liberalistit kuten John 
Milton ja James Mill esittivät erikoisia, katolisesta hallin-
tokäytännöstä täysin eriäviä ajatuksia. Heidän mukaansa 
Galilein kaltaisia toisinajattelijoita ja poikkeavuuksia ei 
pitänyt pelätä, vaan he olivat yhteiskuntaa kehittävä ja 
eteenpäin vievä voimavara. Maat, joissa uusia ajatuksia 
ja erimielisyyksiä ei sallita, degeneroituisivat ja jäisivät 
jälkeen kehityksestä.22 Siksi päätöksenteon eri vaiheissa 
ei tullut salailla lainkaan, kuten Galilein tapauksessa 
ja katolisessa hallinnossa yleensä. Asiakirjojen ja doku-
menttien tuli olla julkisia ja kaikkien saatavilla. Leh-
distön tehtävä oli tiedonvälityksen ohella välittää julki-
suuteen toisinajattelijoiden ja poikkeavien näkemyksiä. 
Näin tieto päätyisi mahdollisimman monen hyödynnet-
täväksi ja arvioitavaksi, jolloin julkisen keskustelun lop-
putuloksena olisi optimaalinen päätöksenteko. Julkisessa 
keskustelussa löytyisi aina näkökulmia, joita suljettujen 
ovien takana toimiva valikoitu eliitti ei huomaa. Aja-
tuksen viimeisteli John Stuart Mill vuonna 1859 julkais-
tussa teoksessaan On Liberty. Malli omaksuttiin Hollan-
nissa ja Pohjoismaissa.

”Yhden äänen” Suomi
Suomessa erilaiset hallintokulttuurit ovat törmänneet 
kolmesti. Ensimmäinen törmäys tapahtui vuonna 1809, 
kun Ruotsin osasta tuli Venäjän autonominen suuriruh-
tinaskunta. Silloin Venäjän piti ratkaista, miten järjes-
tetään Ruotsilta vallatun, muusta Venäjästä poikkeavan 
protestanttisen alueen hallinto.

Suomalaiseen hallintokulttuuriin sisältyvää keskus-
hallinnon johtamisoppien alkulähdettä ei ole kyetty 
ratkaisemaan. Suomeen kehittyi ainutlaatuinen malli, 
jossa on vaikutteita sekä Ruotsin että Venäjän hallintot-
raditiosta. Jari Stenvallin mukaan keskushallinnossa oli 

”jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua ja jotain 
sinistä.”23 Stenvall näyttää katsovan, että autonomian 
ajan virkamiehistön valta perustui oppiin luonnollisesti 
eriarvoisesta ja hierarkkisesta yhteiskunnasta, jossa eri 
kerrostumilla oli toisistaan poikkeavia tehtäviä24. Tämä 
muistuttaa katolista ihmiskäsitystä. Suomalaista hal-
linnon julkisuutta on myös pidetty välitilana lännen ja 
idän välillä. Täten läntiset liberaalit julkisuuskäsitykset 
tulivat Suomeen ruotsinkielisen vähemmistön kautta 
autonomian aikana kohdaten keskitetyn, katolilaisuutta 
muistuttavan venäläisen hallitsemistavan.25

Toisen kerran hallintokulttuurit kohtasivat paradok-
saalisesti vuonna 1944, kun jatkosodan voittanut stali-
nistinen Neuvostoliitto pakotti Suomen omaksumaan 
lehdistönvapauden ja monipuoluejärjestelmän. Siihen 
asti Suomi oli ollut tsaristisen Venäjän kaltainen oikeis-
todiktatuuri.

Kolmannen kerran erilaiset hallintokulttuurit kohta-
sivat vuonna 1995 Suomen liityttyä Euroopan unioniin. 
Kun EU:n edeltäjä EEC syntyi 1960-luvulla, jäsen-
maiden enemmistö oli katolisia. Siksi unionin hallinnon 
periaatteeksi tuli katolinen käytäntö, jossa tarkoin ra-
jattu eliitti sai päätöksentekoon tarvittavan tiedon. EU-
hallinnossa julkisuus nähtiin haitaksi, etenkin päätösten 
valmisteluvaiheessa.

Ongelmat lisääntyivät, kun protestanttiset Tanska 
ja Englanti liittyivät unioniin. Asetelma ei ole muut-
tunut EU:n laajenemisen myötä. Päinvastoin, kato-
listen maiden valta on kasvanut suuren Puolan liityttyä 
unioniin. Kiista hallinnon julkisuudesta on monin osin 
ratkaisematta – niin Suomessa kuin unionissa.

Suomi on välitila, jossa lainsäädäntö ja hallinnon 
käytännöt ovat epäselvässä, ristiriitaisessa liikkeessä. Ju-
ridisesti Suomi on englantilais-pohjoismainen demo-
kratia. Liberaali sananvapaus on taattu perustuslaissa. 
Silti meillä on johtavia poliitikkoja, jotka eivät vain 
puhu katolilaistyyppisen julkisuus- ja hallintokäytännön 
puolesta vaan myös toteuttavat sitä. Pääministeri Matti 
Vanhanen on toistuvasti vaatinut ministereitään vai-
kenemaan keskeneräisistä asioista. Kun päätös on tehty 
suppeassa piirissä, hallituksen pitää Vanhasen mukaan 
esiintyä ”yhdellä äänellä” ratkaisun puolesta. Liberaalina 
esiintyvä ulkoministeri ja entinen meppi Alex Stubb 
puolestaan kirjoittaa blogissaan Lissabonin sopimuksesta: 
”... jos EU puhuu yhdellä äänellä ja siitä tulee todellinen 
globaali toimija, myös pienen Suomen vaikutusmahdol-
lisuudet ovat suuret.” Joulukuussa 2009 Stubb vaati, että 
usealla äänellä puhuminen pitää EU:ssa kerta kaikkiaan 
lopettaa.26 Häntä säesti 2009 meppi Liisa Jaakonsaari, 
joka esitti, että Suomen hallituksen ja Euroopan unionin 
pitää puhua yhdellä äänellä27.

Luetteloa johtavien suomalaispolitiikkojen ja virka-
miesten lojaalisuudesta katoliselle hallintokäytännölle 
on helppo jatkaa. Jossain sinisessä näkyy keltaisia tähtiä, 
mutta näkövian voi halutessa korjata.
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