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Vapaamuurarius 
syntyi pimeään 

Eurooppaan 
 

• Kirkon ylivalta 
• Inkvisitio 

• Uskonsodat 
• Uskonpuhdistus 

• Renessanssi 
 
 



Inkvisitio 

• Paavi Gregorius IX aloitti 1231 
harhaoppisten eliminoinnin 

• Työn hoitivat dominikaanimunkit  

• Muuttui 1534 jesuiittojen johtamaksi 
vastauskonpuhdistukseksi 

• Pakotti kirkon linjasta poikkeavan 
henkisen toiminnan ja vapaamieli-
syyttä vaativat liikkeet ”maan alle” 



Uskonpuhdistus 

• Käynnistyi saksalaisen Martti 
Lutherin toiminnasta 1517 

• Protestoi paavin jumalallista asemaa 
ja erehtymättömyyttä sekä aneiden 

ja hengellisten virkojen kauppaa 

• Levisi Sveitsiin, Ranskaan, Alanko-
maihin, Pohjoismaihin, Englantiin ja 

Skotlantiin 



Uskonsodat 

Aseellisia yhteenottoja oli 1500-luvun 
puolivälistä alkaen kirkollisten ja 
maallisten johtajien välillä sekä 

roomalaiskatolisten ja protestanttien 
välillä  

Westfalenin rauha 1648 päätti yli 100 
vuotta kestäneet uskonsodat 

periaatteeseen: ”Kenen maa, sen 
uskonto” 



Renessanssi  

• Puhalsi 1400-1500 -luvuilla 
innostuksen henkeä ahdasmieliseen 
yhteiskuntaan, joka oli kangistunut 

kirkollisiin kaavoihin 

• Kannusti aineellisiin keksintöihin ja 
henkisiin uudistuksiin 

• Loi pohjaa humanismille ja luonnon- 
tieteelliselle maailmankatsomukselle 



Vapaamuurariudelle loivat 
edellytyksiä valon 

pilkahdukset pimeässä 
Euroopassa 

 
 

•Valistus 
•Deismi 

•Kiinnostus mystiikkaan   



Valistus 
 

• Korosti järjen, tiedon, kasvatuksen 
ja sivistyksen yhteiskunnallista 
merkitystä ja erityisesti yleisen 

humaanisuuden ihanteita 

• Valistuksen ihanteet tulivat 
sittemmin myös osaksi 

vapaamuurariuden opetuksia 



… Valistus … 

• Oman järjen käyttö ja auktori-
teettien kyseenalaistaminen 

• Yleiset ihmisoikeudet, yksilön-
vapaus, oikeusvaltio, yhden-

vertaisuus lain edessä 

• Suvaitsevaisuus, uskonnonvapaus, 
sanan- ja ajatuksenvapaus, 

ihmisten tasa-arvoisuus, 
maailmanrauha  



… Valistus … 
 

Valistukselle loivat pohjan: 

• engl. Francis Bacon (1561–1626) 

• ransk. René Descartes (1596–1650) 

• engl. Thomas Hobbes (1588–1679) 

• engl. John Locke (1632-1704) 
 

Myöhempiä valistusfilosofeja olivat: 
Montesquieu, Voltaire, Hume, 

Diderot ja Kant 



Valistuksen vaikutukset  
1700-luvulla 

 

• inkvisition lakkauttaminen 

• henkisen ilmapiirin vapautuminen  
 

Huom: vapaamuurarius oli tuolloin jo 
syntynyt ja saanut luonteenomaiset 
muotonsa, joista yksi oli toiminnan 

salaisuus 



Deismi 
 

• Tunnustaa Jumalan olemassaolon, 
mutta ei perustu mihinkään 

erityiseen ilmoitukseen, vaan järjen 
ja kokemuksen antamiin todisteisiin 

• Valistusfilosofeista useimmat 
kannattivat deismiä 



… Deismi … 
 

• Valistusfilosofien määrittelemän 
”luonnollisen uskonnon” 

osatekijöiksi katsottiin Jumalan, 
luomisteorian, hyveen ja sielun 
kuolemattomuuden käsitteet 

• Hyväksyivät vain sellaiset Jumalaan 
liittyvät käsitykset, jotka ovat 
yhteisiä kaikille uskonnoille 



… Deismi … 

• On olemassa korkein jumaluus, 
joka ansaitsee kunnioituksen. 

• Jumalan palvelemisen tärkein osa 
ovat hyveet ja hurskaus.  

• Synnit on hyvitettävä katumuksella 
ja parannuksella.  

• Teoista seuraa palkka tai rangaistus 
niin ajassa kuin ikuisuudessa. 



Kiinnostus mystiikkaan  
 

• Vapaasti ajattelevat tiedemiehet 
alkoivat 1600-luvulla kiinnostua 
mystisismistä, hermetismistä, 

teosofiasta, ruusuristiläisyydestä, 
alkemiasta sekä vapaasta luonnon 

ja ilmiöiden tutkimuksesta 

• Osa tuon ajan ”tieteistä” tuntuu 
nykyisin epätieteellisiltä 



  The Royal Society 1660 
(Kuninkaallinen Tiedeakatemia) 

• Perustajajäseniä mm. Sir Robert 
Moray, Sir Isaac Newton, Robert 
Boyle, Gottfried Wilhelm Leibniz, 

Edmond Halley, Christopher Wren, 
Robert Hook ja Elias Ashmole 

• Moray, Ashmole ja Wren olivat 
vapaamuurareita sekä perehtyneitä 

ruusuristiläisyyteen 



Brittein saarten tilanne 

Englanti, Skotlanti ja Irlanti olivat 
1600-luvulla yhden monarkin 

alaisuudessa, mutta riitoja oli paljon: 

• monarkkisukujen vallanperimysriidat  

• kuninkaan ja parlamentin vallanjako 

• kirkon ja valtion suhde 

• katolisen ja protestanttisen uskon 
asema 

• ulkopolitiikan hoito 



Englannin sisällissotien aika  

(1642-51) 

• Poliittisen valtaeliitin ja virkamies-
kunnan sisällä vallitsivat kilpailu, 

epäluuloisuus, juonittelu, vakoilu ja 
ilmiannot 

• Varomattomista sanoista sai helposti 
syytteen kumouksellisuudesta ja 
pitkiä vankeusrangaistuksia, jopa 

kuolemantuomioita 



Englannin poliittinen ilmapiiri 
1600-luvulla oli ahdistava  

• Aateliset, porvarit ja älymystö 
tapailivat suljetuissa piireissä, joissa 

oli vain luotettavia henkilöitä 

• Kirjalliset seurat, akatemiat, pörssi-
salit, kahvihuoneet ja ammattikillat 
sekä sittemmin vapaamuurariloosit 
olivat epäpoliittisia ja neutraaleja 

kulisseja tapaamisille 



Johtopäätös: 
 

Vapaamuurariudelle 
oli muodostunut 
Brittein saarilla 

”sosiaalinen tilaus” 
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Alkuperä on 
hämärän 
peitossa 

 

Synnystä on 
useita teorioita ja 
tarinoita, mutta 
vähän tieteellistä 

näyttöä 

Yliviivatut teoriat ovat 
fiktioita. 

Minun Acer
Rejected



Mainittuja alkulähteitä? 
 

• Egyptin pyramidien rakentajat 

• Egyptiläiset, persialaiset ja 
kreikkalaiset mysteeriuskonnot ja 

mysteerikoulut 

• Pythagoras (582-496 eKr) ja hänen 
seuraajansa 

• essealaiset (100 eKr – 100 jKr) 
mm. Qumranin yhteisö 



Mainittuja vaikutteita?  
 

• keskiaikaiset kivenhakkaajien ja 
kirkonrakentajien killat (saksalaiset 

Steinmetzen- ja ranskalaiset 
Compagnonnage-yhteisöt sekä 

vastaavat skotlantilaiset ja 
englantilaiset killat) 

• Sir Francis Bacon (1561-1626) ja 
hänen lähipiirinsä 



… vaikutteita? 
 

• ruusuristiläiset (1600-luvulla 
Euroopassa tunnetuksi tullut 

salaperäinen järjestö) 

• valistuksen ja humanismin ajatuksia 
kannattaneiden filosofien ja 

tiedemiesten 1600-luvulla toimineet 
pienryhmät 



Onko vapaamuurarius 
”muinaisaikaista”? 

Operatiivisten kivenhakkaajien 
”Vanhoissa Käskyissä” oli jo 1300-
luvulla kertomuksia geometrian, 
arkkitehtuurin ja kivenhakkaajien 

ammattikunnan synnystä ja 
historiasta Raamatun ajoista alkaen 

 Näillä haluttiin nostaa ammatti-
kunnan itsetuntoa ja arvostusta 



… ”muinaisaikaista”? 

• James Andersonin perussäännössä 
(1723) oli 40-sivuinen kuvaus 
vapaamuurariuden historiasta 

Aatamin ajoista alkaen  

• Siinä mainitaan mm. Nooa, Mooses, 
Egyptin pyramidit, Salomo, Hiram 
Abi, Eukleides, Vitruvius, kuningas 
Athelstan, prinssi Edwin ja Yorkin 
muurarit sekä Jaakko I ja Yrjö I 
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… ”muinaisaikaista”? 

Egyptin pyramidien rakentajat (2500-
1000 eKr) muodostivat mestariensa 
johtamia suljettuja ryhmiä, vaalivat 

ammattisalaisuuksiaan, ottivat 
oppilaita salaisin seremonioin ja 

käyttivät tunnussanoja kuten 
vapaamuurarit tekevät nykyisin  

 Pyramidien rakentajat eivät olleet 
vapaamuurareita 



… ”muinaisaikaista”? 

Salomoa ja eräitä muita temppelin 
rakentajia sanotaan vapaamuurari- 

rituaaleissa ”suurmestareiksi”  

 Salomon temppelin rakentajat     
(noin 950 eKr) eivät olleet 

vapaamuurareita 

 ”Suurmestarius” on vain rituaalin 
elävöittämisestä 



… ”muinaisaikaista”? 

Vapaamuurarien sanotaan olevan 
lenkkinä ketjussa, joka välittää 

eteenpäin sumerien, egyptiläisten 
kreikkalaisten ja muiden vanhojen 
kulttuurien ikiaikaisia opetuksia, 

symboleja ja rituaaleja 

 Ne ovat ihmiskunnan yhteistä 
kulttuuriomaisuutta ja esiintyvät 
monissa uskonnoissa ja riiteissä 



Synnyttikö operatiivinen 
muurarius spekulatiivisen? 

Vapaamuurariudessa on runsaasti 
aineksia operatiivisista looseista: 

• noudatetaan ”Vanhoja Käskyjä” 

• oppipojat, kisällit ja mestarit  

• velvoittetaan pitämään traditiot 
salassa ulkopuolisilta 

• esiliina ja työkalut 



Teorioita operatiivisten 
loosien muuttumisesta 

spekulatiivisiksi 

• Siirtymäteoria (Carr): operatiiviset 
loosit muuttuivat spekulatiivisiksi 

vastatakseen uusiin tarpeisiin 

• ”Keskiaikainen harppaus”: paavin 
käskykirjeellä kirkkojen rakentajille 

vapaat oikeudet matkustaa 
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Yorkin legenda 

Prinssi Edwinin sanotaan kutsuneen 
vuonna 926 pohjoisenglantilaisen 

Yorkin muurarit yleiseen kokoukseen 
elvyttääkseen rakennustoimintaa ja 
antaakseen rakentajien ammatti-

kunnalle säännöt: 

• mestarimuurarit ja veljet 

• oikeus muodostaa kilta 
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Kolmivaiheteoria 

Operatiivisten loosien oletetaan 1600-
luvulla muuttuneen ei-operatiivisiksi 

kolmessa vaiheessa: 

• aluksi oli pelkkiä rakentajajäseniä 

• sitten ei-operatiivisia kunniajäseniä 

• lopuksi kaikki jäsenet ei-operatiivisia 
 

Tämän kehityksen sanotaan alkaneen 
Skotlannissa ja levinneen Englantiin 



Kolmivaiheteorian puolesta: 
 

Skotlantilaista kartanon omistaja John 
Boswellia pidetään ensimmäisenä 

rakentaja-ammattikunnan 
ulkopuolisena, joka on otettu 
operatiivisen loosin jäseneksi: 

 hänen nimensä ja merkkinsä löytyy 
edinburghilaisen loosin pöytäkirjasta 

8.6.1600 



Kolmivaiheteoriaa vastaan: 
 

”Vanhat Käskyt” eivät ole syntyneet 
Skotlannissa vaan Englannissa  

 1600-luvun lopulta löytyvät 
skotlantilaiset versiot ”Käskyistä” 

ovat kopioita varhaisemmista 
englantilaisista esikuvista 

 vapaamuurarius ei siis ole tullut 
Englantiin Skotlannista  



… Kolmivaiheteoriaa vastaan: 
 

Englannissa ei ole ollut operatiivisia 
looseja vuoden 1500 jälkeen 

 1600-luvulla tapahtuneeksi 
väitettyä operatiivisten loosien 

muuttumista spekulatiivisiksi ei siis 
ole voinut tapahtua Englannissa 

 Englannin vapaamuurarius on siis 
syntynyt jollain muulla tavalla 



Kolmivaiheteoria 

 

Minun Acer
Highlight

Minun Acer
Rejected



Muita teorioita 
 

• Operatiiviset loosit perustivat 
spekulatiivisia (Skotlannista löytyy 

muutama esimerkki, mutta ei 
muualta) 

• Vapaamuurariloosien esivaiheena 
olivat ammattimiesten ”lipaskerhot”, 

jotka avustivat taloudellisiin 
vaikeuksiin joutuneita jäseniään (ei 

todisteita) 
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Tuliko operatiivisista looseista 
toisinajattelijoiden piiloja? 

Dyer: ”Vapaan ajattelun kannattajat 
muodostivat joidenkin operatiivisten 

loosien suojaan uuden järjestön, jossa 
vältettiin poliittista ja uskonnollista 

kiistelyä, ja jonka pohjana olivat luja 
usko Jumalaan sekä kolme 

periaatetta: Veljellinen Rakkaus, 
Avuliaisuus ja Totuudellisuus” 



Dyerin teorian puolesta (1) 

• Englannin poliittisista ja 
uskonnollisista erimielisyyksistä 

huolimatta maassa oli miehiä, jotka 
halusivat edistää suvaitsevaisuutta 
ja vapaata mielipiteiden vaihtoa 

• Missään vain ei ollut paikkaa, jossa 
tällaiset miehet olisivat voineet 

rauhassa kokoontua leimautumatta 
vallankumouksellisiksi 



Dyerin teorian puolesta (2) 

• Vapaasti ajattelevat joutuivat 
keksimään toiminnalleen viattomia 

ulkoisia muotoja, joiden suojassa eri 
mielipiteitä edustavat saattoivat 

vaihtaa ja sovitella näkemyksiään 

• Englannissa 1500-luvun lopulla 
sammuneet operatiiviset loosit 
voitiin ottaa vapaan ajattelun 

piilopaikoiksi 



Dyerin teorian puolesta (3) 

• Tuohon aikaan oli tavallista opettaa 
filosofisia ja moraalisia aatteita 

vertauskuvien ja symbolien avulla 

• Kun vapaasti ajattelevat halusivat 
rakentaa parempaa maailmaa ja 
parempaa ihmistä, mikä olisi ollut 
sille sopivampi vertauskuva kuin 

Raamatusta tuttu kuningas Salomon 
temppelin rakennustyö 



Dyerin teorian puolesta (4) 

• Kun uusi veljeskunta toimi entisten 
operatiivisten kivenhakkaajien 

loosien suojassa, oli luontevaa ottaa 
moraalisten pyrkimysten symboleiksi 

operatiivisten kivenhakkaajien 
työkaluja 

• Näin operatiivisten kivenhakkaajien 
ulkonaiset muodot mukautettiin 

uuteen tarkoitukseen 



Dyerin teorian puolesta (5) 

• Sisällissodan välivuonna 1646 
Englannissa otettiin vapaamuurariksi 

samassa istunnossa 
kuningasmielinen Elias Ashmole ja 

parlamentin kannattaja Henry 
Mainwaring 

• Mutkin istunnossa paikalla olleet 
edustivat uskonnollisten ja 

poliittisten rajalinjojen vastapuolia 



Dyerin teorian puolesta (6) 

• Sisällissodan jälkeen 
suvaitsemattomuus Englannissa 

jatkui, sillä katolilainen Jaakko II oli 
ehdoton yksinvaltias 

• Vasta ”mainio vallankumous” johti 
uskonnollisen suvaitsevaisuuden 
vähittäisen lisääntymisen, kun 

protestanttinen Vilhelm Oranialainen 
tuli kuninkaaksi 



Dyerin teorian puolesta (7) 

• Operatiivisista spekulatiivisiksi 
muuttuneiden loosien sisäinen 

toiminta pidettiin vainojen pelossa 
salassa ulkopuolisilta; operatiivisten 
loosien käyttämille vakuutuksille ja 

tunnussanoille oli siis käyttöä 

• Englannissa olot vapautuivat vasta 
1715 niin paljon, että vapaasti 
ajattelevat uskalsivat tulla ulos 



Nykymuotoinen vapaa-
muurarijärjestö syntyi, kun 
Lontoon suurloosi 
perustettiin 24.6.1717 
neljän loosin toimesta. 
Perustajalooseista vanhin 
oli perustettu 1691 

Jackson: Spekulatiivinen muurarius 
alkoi Englannissa 1580-luvulla, selviä 
todisteita siitä on 1620-luvulta alkaen  



Johtopäätös: 
 

Vapaamuurarius syntyi 
Englannissa 

valistusaatteen myötä 
1500-luvun lopulla ja otti 

hiipumassa olleet 
operatiiviset loosit 
suojaverhokseen 
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•Jumalakuva ja 
uskonto 

 

•Ihmiskuva ja 
etiikka 

 

•Muodot ja 
rituaalit 

 

•Täydentävä 
aines 



Vapaamuurariuden  
jumalakuva ja uskonto 

 

• Mysteeriuskonnot 
• Legendat  

• Juutalaisuus ja kristinusko 
• Gnostilaisuus 

• Kabbala 
• Deismi 

• Ruusuristiläisyys 



Gnostilaisuus 

• Kuoleman jälkeen sielu vapautuu 
ruumiin ja aineellisen maailman 
rajoituksista ja palaa takaisin 

hengen maailmaan josta on lähtöisin 

• Ihmisen tulee pyrkiä kohti valoa ja 
oikeaa tietoa 

• Ihmisen sisällä olevalle jumalalliselle 
hengelle on rakennettava kelvollinen 

temppeli  



Deismi 
 

Hyväksyi kaikki sellaiset Jumalaan 
liittyvät käsitykset, jotka ovat 
yhteisiä kaikille uskonnoille 

 Andersonin perussääntö 1723: ”… 
vapaamuurareita velvoitetaan 
tunnustamaan ainoastaan sitä 

uskontoa, josta kaikki ihmiset ovat 
yksimielisiä …” 



Ruusuristiläisyys 

• Maailmassa on yksi perususkonto, 
josta eri uskonnot ovat heijastumia 

• Kuten Jeesus puhdisti temppelin 
kaupustelijoista, ihmisen on 
puhdistettava oma henkinen 

temppelinsä saastasta 

• Ihmismieltä tulee jalostaa 
poistamalla siitä haitallisia piirteitä  



Ruusuristiläisyyden osuus 
vapaamuurariuden synnyssä? 

• 1614-16 ilmestyneillä ruusuristiläisillä 
manifesteilla oli vaikutusta myös 

vapaamuurariuteen  

• Englannissa 1600-luvun alussa 
syntyneellä ruusuristiläisellä 
veljeskunnalla oli joitakin 

henkilöyhteyksiä vapaamuurariuteen 



Vapaamuurariuden  
ihmiskuva ja etiikka 

 

• Humanismi 
• Valistus 



Humanismi 
 

• Humanismi perustuu ihmisen 
kunnioittamiseen henkisenä ja 

moraalisena olentona 

• Humanismi oli valistuksen 
perustana 



Valistus 
 

• Valistuksen ihanteet – erityisesti 
suvaitsevaisuus ja ihmisten tasa-

arvoisuus - tulivat sittemmin myös 
osaksi vapaamuurariuden opetuksia 



Valistuksen osuus 
vapaamuurariuden synnyssä? 

 

Stewart: ”Vapaamuurarius on 
englantilaisen valistusajattelun 

luomus” 

Valistusajatuksia oli olemassa jo 1600-
luvun alussa, mutta vasta 1700-luvun 

alkukymmeninä niistä muotoutui 
yhtenäinen kokonaisuus 



Vapaamuurariuden muotojen 
ja rituaalien alkuperä? 

 

Ulkonaiset muodot ja rituaalit, kuten 
loosit, jäseneksiottomenot, asteet, 
tunnussanat, opetuskeskustelut, 

symbolit voidaan jäljittää eri 
aikakausien rakentajayhteisöihin sekä 

muinaisiin mysteerikouluihin 



  Vapaamuurariuden 
täydentävän aineksen 

alkuperä? 

1772 ilmestyi William Prestonin 
”Illustrations of Masonry”, joka sisälsi 

laajat esitykset vapaamuurariuden 
keskeisistä aatteista, seremonioista ja 
perinnäistavoista sekä selostukset eri 

asteiden rituaalin suorituksesta, 
rukouksista ja jälkiopetuksista 





Vapaamuurariuden 
”valmistusresepti”? 



Johtopäätös: 
 

Vapaamuurariuden aate- 
ja oppisisältö sekä 
toiminnan muodot 

periytyvät kymmenistä 
lähteistä tuhansien 

vuosien ajalta 



  Selviävätkö ne milloinkaan? 




