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Mariansininen

Sininen on miltei kristinuskon oppien vakiintumisen ajoista 
lähtien ollut Pyhän Marian symbolinen väri. Se on valittu 
Marian viitan tai vaipan väriksi erityisesti katolisessa kirk-
kotaiteessa, mutta myös ortodoksisen perinteen ikoneissa 
hänellä on lähes poikkeuksetta joko sininen vaippa tai iho-
kas. Sävy on vaihdellut aikakausien myötä ja teoskohtaisesti 
vaaleankuultavasta taivaansinisestä (color celeste ja Marian 
blue) ultramariiniin, bysantinsiniseen ja sitä tummempiinkin 
sävyihin. Mariansininen ei siis historiallisesti ja symbolisesti 
katsottuna ole yksiselitteinen värikoodi. Siihen on ehtinyt 
laskostua monta sävyä ja merkitystasoa sen jälkeen, kun 
Marian vallitseva asema Jumalan Äitinä, ”Jumalan kantajana” 
(kr. !"#$%&#'), otettiin opinkappaleeksi Efesoksen kirkollis-
kokouksessa vuonna 431.

Efesos kuului Bysantin valtakuntaan, jossa tumma 
sininen oli keisarinnan väri. Väri säilyi pitkään kuninkaallisena 
merkkinä myös Euroopan monarkioissa. Symboliikassa se 
on perinteisesti taivaan, henkisyyden ja jumalallisuuden väri. 
Marian vaatettaminen siniseen viittaa siis hänen asemaansa 
taivaan kuningattarena. Katolisessa perinteessä hänet kuva-
taan usein kuunsirppi jalkojensa alla ja tähtikruunu päänsä 
yllä. Näin hänet samastetaan Ilmestyskirjan naiseen, joka 
synnytti poikalapsen: ”Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki: 
nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään 
päällä seppeleenä kaksitoista tähteä.” (Ilm. 12:1.)

Mariaa ei kuitenkaan aina esitetä yksinomaan sinisissä 
vaatteissa. Eräs sekä läntisen että itäisen kirkon konventio 
on ollut käyttää sekä Jeesuksen että Marian vaatteissa 
taivasta ja jumalallista edustavan sinisen ohella punaista, 
joka mielletään maan, ihmisen ja veren väriksi (heprean 
 adam, merkitsee kirjaimellisesti ’punaista’, ja siitä ,םדא
on johdettu (punaista savista) maata merkitsevä המדא, 
adamah). Lännessä tyypillisintä etenkin renessanssiaikana on 
ollut esittää Maria punaisessa, rakkautta symboloivassa ihok-
kaassa ja taivaalliseen ja kuninkaalliseen asemaan viittaavassa 
sinisessä vaipassa.

Toisaalta ikonimaalauksessa värien symboliarvot 
ovat painottuneet vielä vahvemmin ja sinisen ja punaisen 
käytössä on kaksi selkeää traditiota. Kun Maria esitetään pu-
naisessa ihokkaassa ja sinisessä vaipassa, korostetaan hänen 
ihmisyyttään, jonka päälle taivaallinen pyhyys on langennut 
ja jonka se on kietonut itseensä. Tällöin Jeesus esitetään 
päinvastoin sinisessä ihokkaassa ja punaisessa vaipassa, 
mikä merkitsee, että hänessä pyhä on ottanut ihmisyyden 
vaatteekseen. Toisaalta väriasetelma saattaa olla myös 
vastakkainen: kun Maria vaatetetaan siniseen ihokkaaseen ja 
punaiseen vaippaan, se viittaa, että hän on maallisena ihmise-
nä kantanut sisällään pyhää, ja kun tuolloin Jeesuksen ihokas 
on punainen ja vaippa sininen, se korostaa hänen ihmisyy-
tensä todellisuutta, joka kuitenkin on pyhyyden kietoma. Sen 
sijaan läntisen Euroopan taiteessa, joka on ikonimaalausta 

väljemmin sidoksissa esitystavan konventioihin, Marian 
vaatetuksen sävylläkin voi olla symbolinen ulottuvuus: vaalea 
taivaansininen viittaa puhtaan henkisyyden suuntaan mutta 
tumma yönsininen korostaa odotusta ja siitä nousevaa valoa, 
joka tulee kirkastamaan yön.

Myös Vanhassa testamentissa sinisellä värillä on erityi-
nen merkitys Israelin kansan tunnusmerkkinä vähintäänkin 
englanninkielisen raamatunkäännöksen lukijoille. Kuningas 
Jaakon Raamatusta (1611) uusimpiin käännöksiin asti 
Mooseksen neljännessä kirjassa käytetään sanaa blue, kun 
Jumala ohjeistaa Moosesta ja ylipappi Aaronia peittämään 
liitonarkin, alttarin ja sillä olevat jumalanpalvelusesineet – 
kuten Israelin heimoja ja myöhemmin kristillisiä seura-
kuntia symboloivat lampunjalat – täysin sinisellä vaatteella 
(Moos. 4 4:5—12). Näin Maria on ikään kuin Jumalan ja 
hänen kansansa välisen uuden liiton arkki, joka kantaa 
sisällään uutta lakia ja jonka helmoissa ovat uuden juma-
lanpalveluksen alttari ja sen esineet, siis uusi, vahvistettu 
yhteys Jumalaan.

Raamatun suomennoksissa sinistä vastaava sana on 
tosin ’sinipunainen’, ja katolisessa kirkossa edelleen käytössä 
olevassa ensimmäisessä latinankielisessä käännöksessä, 
vuonna 405 valmistuneessa Vulgatassa, sitä vastaa sinervään 
viittaava hyacinthinus. Kuten muinaiskreikassa, myöskään 
heprean kielessä ei ole varsinaista sanaa siniselle: viitatussa 
kohdassa sana on תלכת, tekhelet. Kyse on kallisarvoisesta 
väristä, jota valmistettiin tuolloin kotiloista ja jonka sävyt 
vaihtelivat sinipunaisesta syvään tummaan siniseen. Useim-
miten juutalaiset kuitenkin tulkitsevat värin juuri tummansi-
niseksi ja käyttävät sitä muun muassa temppelien kankaissa 
ja rukousliinoissa.

Toisaalta sinisellä värillä on ollut mariankuvissa myös 
merkitys, joka ei palaudu symboliikkaan. Mikä tahansa 
sininen pigmentti (esimerkiksi kuparisilikaatti) oli kallista ja 
työlästä valmistaa vielä renessanssiaikoinakin. Ehdottomasti 
arvokkain sininen oli valmistettu Afganistanin alueelta löyde-
tystä lapis lazulista, syvän värinsä vuoksi korkeassa arvossa 
pidetystä kivestä, josta saatiin jauhamalla ultramariiniksi 
kutsuttua pigmenttiä. Lapis lazulia alettiin tuoda Eurooppaan 
vasta myöhäiskeskiajalla, ja siitä valmistettu jauhe oli tuolloin 
(kuten edelleenkin) kallein sininen pigmentti – kultaakin 
kalliimpi.

Jos taiteilijalta tai käsityöläiseltä tilasi työn, kuului 
tietenkin kustantaa myös työn edellyttämät raaka-aineet, 
uskonnollisissa aiheissa erityisesti kulta ja lapis lazuli. Kun 
siis joku korkea-arvoinen henkilö tai rikas kauppias tilasi 
freskon, veistoksen tai maalauksen, hän määritti itse siihen 
sijoittamansa rahasumman. Runsaat kultaukset ja ultramarii-
niväri olivat (tilaajan vaurauden osoituksen ohella) eräänlai-
nen uhrilahja, kunnianosoitus, joka lapis lazulin tapauksessa 
yleensä varattiin Marialle.
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