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SEMANA SANTA -KULKUEET GRANADASSA:
ELETYSTA USKONNOSTA ELAMYSTALOUTEEN?

Sari Kuuva

Espanjassa, kuten monissa muissakin katolisissa maissa, Semana
Santaa eli paasiaisviikkoa juhlistetaan nayttaVien, uskonnollisten
kulkueiden avulla. Teoksessaan Passional Culture. Emotion, Re-
ligion and Society in Southern Spain (1990) Timothy Mitchell on
analysoinut andalusialaisia paasiaiskulkueita kulttuurintutkimuk-
sen nakokulmasta. Kuten Mitchell toteaa; andalusialaisen kulttuu-
rin intohimoinen luonne tulee nakyvaksi esimerkiksi paasiaiskul-
kueiden kautta. Hanen mukaansa paasiaiskulkueiden liikuttavuus
ja dramaattisuus johtuvat siit'a, ett'a andalusialaiset kirjaimellises—
ti palaavat barokkiin paasiaisviikon aikana ja pyrkivat varmista-
maan sen, etta heid'an kulkueensa himmentavat kaikki muut kulku-
eet loistossaan ja paatoksessaan. (Mitchell 1990, l.)

Espanj an ja Latinalaisen Amerikan paasiaiskulkueita on tutkit-
tu erityisesti historia- ja kansatieteiss'a, antropologiassa, etnologias—
sa j a folkloristiikassa. Tutkimuksissa on analysoitu esimerkiksi es-
panjalaisten ja amerikkalaisten kulkueiden eroja, kulkueiden pai-
kallishistoriaa, kulkueita jarjestavien veljeskuntien sosiaalista dy-
namiikkaa, eri toimijoille kulkueissa annettuja rooleja ja kulkueis-
sa kannettavia veistoksia (Esirn. Barbour & Ozone 2009; Barker
1957; Bray 2009; Hall 2004; Lopez Guadalupe-Munoz 2002, 2013;
Luengo Mena 2013; Schrauf 1997). Semana Santa -kulkueita ovat
pohdiskelleet myos monet tunnetut espanjalaiskirjailijat, kuten Fe-
derico Garcia Lorca (1898—1936), joka jo 1900-luvun alkupuolel-
la oli huolissaan Granadan paasiaisviikon luonteen muutturnisesta.
Tekstissaan ”Semana Santa en Granada” (1918) runoilija kuvailee
aluksi lapsuutensa paasiaisviikkojen rikkaita aistimuksia ja mys-
tista j a melankolista tunnelmaa. Lopuksi han esittaa toivomuksen,
etta Granada sailyttaisi vanhanaikaisen, sisaisen, intiimin ja hiljai-
sen pyhan Viikkonsa ja katkisi rumat kulkueensa. Garcia Lorca ei
kaipaa Vakijoukkoj a rikkomaan laakeripuita, polkemaan orvokke-



Surij anainen palmusunnuntain aloittavassa Ilustre Cofradia de la Entrada
de Jesfis en Jerusalén y Nuestra Senora de la Paz —kulkueessa (Borriquil—
1a). Kuva: Ari Hayrinen, 2008.

ja eikéi Virtsaamaan kaupunkinsa kuvauksellisille seinille. (Garcia
Lorca 1974, 941—944.)

Nykyisinkin paasiaisviikon juhlallisuudet houkuttelevat runsain
joukoin turisteja rnoniin Andalusian kaupunkeihin — Granadan li-
saksi erityisesti Sevillaan ja Malagaan. Esirnerkiksi vuonna 2014
paasiaisviikkoa Vietettiin huhtikuussa, jOlloin Andalusiassa Vieraili
yhteensa yli 855 000 kansainvalista turistia (International Tourists
in Andalucia). Vaikka Semana Santa 0n andalusialaisille taloudel-
lisesti téirkea, ei paasiaiskulkueiden uskonnollisia, kulttuurisia eika
sosiaalisiakaan merkityksia sovi unohtaa. Toisinaan 0n spekuloitu,
ovatko andalusialaiset Semana Santa -ku1kueet Viihteellistyneet lii-
kaa menettaen alkuperaista uskonnollista merkitystaan. Esimerkik-
si paasiaiskulkueiden ulkoisen loistokkuuden 0n joissain yhteyksis-
séi aj ateltu Vievan liikaa huomiota j a tilaa sisaiselta kokemukselta.
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Kritiikin yhteydesséi 0n kuitenkin muistettava, ettéi materiaali-
sella loistolla 0n luj at juurensa sekéi katolisen uskonnon traditiossa
ettéi Andalusian Visuaalisessa kulttuurissa. Katolisessa kirkossa ma-
teriaalisuus 0n erottamaton osa uskoa ja kuvat néiyttéiytyvéit pyhi-
néi merkkeinéi, pedagogisina instrumentteina ja rukouksen apuvéili-
neinéi. Monien andalusialaisten kirkkojen siséitiloja hallitsee horror
vacui -estetiikka, eréiéinlainen tyhj éin tilan kammo, eikéi niiden sei-
nill’ei tai katossa V0i havaita lainkaan koristelematonta tilaa. Andalu-
sialaisen kulttuurin korostuneen Visuaalisuuden taustalla on monia
tekijéitéi. Yksi keskeisimmistéi on islamin Visuaalinen kulttuuri de-
koratiivisine muotokielineen, joka néiyttéiytyy erityisen voimalli-
sesti Granadan kaupunkikuvaa hallitsevassa Alhambrassa. Toiseksi
espanjalainen ja andalusialainen taide alkoi kehittyéi voimakkaas-
ti vastauskonpuhdistuksen jéilkimainingeissa, 1500—1600-1ukujen
vaihteessa, j0110in barokin runsas ja emotionaalisesti latautunut ku-
Vakieli valtasi alaa. (Esim. Luengo 2013, 38, 40; Lépez-Guadalupe
Mufioz 2013, 21—43; Rodriguez G. de Ceballos 2009, 45—46.)

Kevéiéilléi 2014 tein tutkimusvierailun Granadaan. Ennen péiéi-
siéiisviikkoa kiertelin paikallisissa kirkoissa néihdéikseni, kuin-
ka veljeskunnat valmistautuivat kulkueisiinsa, ja péi'eisi'eiisviikol-
1a tein Semana Santa -k0kemuksiin 1iittyviéi haastatteluita eri puo-
1i11a Granadaa. Kahdestakymmenestéi haastatellusta yhdekséin 01i
granadalaisia ja yksitoista turisteja. Turisteista kolme 01i muualta
Espanjasta, kolme Yhdysvalloista, yksi Costa Ricasta, yksi Vene-
zuelasta, yksi Itéivallasta, yksi Suomesta ja yksi Tanskasta. Haas-
tateltavien keskiméiéiréiinen ikéi oli 42 vuotta (granadalaiset 44 ja
turistit 41 vuotta). Paikallisvéiestén edustajien ja turistien joukos—
sa 01i suunnilleen yhtéi paljon kummankin sukupuolen edustajia.
Haastatelluista granadalaisista kuusi ilmoitti olevansa katolilaisia
ja kolme uskontokuntiin kuulumattomia. Vastaavasti turisteista Vii-
si 01i katolilaisia ja kuusi uskontokuntiin kuulumattomia. Muuta-
ma haastateltava kertoi osallistuvansa aktiivisesti tietyn paikallisen
veljeskunnan toimintaan, muun muassa péiéisiéiiskulkueiden jéirjes—
téimiseen. Haastatteluiden liséiksi kokosin péiéisiéiisviikolla kulkuei-
siin liittyvéiéi Visuaalista materiaalia, valokuvia ja Videoita, ja seu—
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rasin, kuinka kulkueita kasitellaan internetissa, televisiossa ja leh-
distéssa. Osa taman artikkelin kuvituksena kaytetyista valokuvista
on vuodelta 2008, j0110in Vierailin ensimmaista kertaa Granadassa
paasiaisviikon aikana.

Artikkelissani lahestyn Granadan Semana Santa -ku1kuei-
ta eletyn uskonnon (Lived Religion) ja elamystalouden (Experi-
ence Economy) kéisitteiden nakékulmasta. Eletyn uskonnon k'asi-
te 0n ornaksuttu erityisesti Robert D. Orsin teoksesta The Madon-
na ofll5tlz Street: Faith and Community in Italian Harlem, 1880*
1950 (1985), ja Visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa kasitetta 0n
hyédyntanyt esimerkiksi David Morgan. Kiinnostukseni kohteena
on eletyn uskonnon, andalusialaisen emootiokulttuurin ja elamysta-
louden suhde. Kysyn, missa suhteessa eléimystalouden kasite sovel-
tuu kuvaamaan Granadan nykymuotoisia paasiaiskulkueita ja mis-
sa suhteessa ei. Voiko sama ilmié') nayttaytya seka e1ettyna uskon-
tona etta elamystaloutena? Kuinka kulkueiden kaupallistuminen,
Viihteellistyminen tai spektakelisoituminen vaikuttavat ihmisten
Semana Santa -k0kemuksiir1? Elettyyn uskontoon, elamystalou-
teen ja paasiaiskulkueisiin liittyvan kirjallisuuden lisaksi hyédyn-
nan artikkelissa paasiaisena 2014 Granadassa kokoamaani kuva- j a
haastatteluaineistoa.

Andalusialaisilla paasiaiskulkueilla on yhteyksia esimerkiksi
via crucis -paasiaisvae11uksiin ja flagellantti-perinteeseen. Keski-
ajalla katolisen kirkon valtavirrasta erkaantuneet flagellantit tais—
telivat syntia vastaan j a harjoittivat katumusta muun muassa ruos—
kimalla ja kuolettamalla ruumistaan, mika myéhemmin tuomittiin
kerettilaiseksi. (Ks. esim. Barker 1957, 137—138; Mitchell 1990,
41—43.) Nykyiset paasiaiskulkueet kuvittavat kohtauksia karsimys-
naytelmasta, j a niihinkin 1iittyy erilaisia karsimysrituaalej a.

Vaikka Espanj an paasiaiskulkueiden juuret sijoitetaan usein kes—
kiaj a11e, alkoivat nykyisen kaltaiset kulkueet Granadassa vasta vuon-
11a 1917. Vertailukohtana mainittakoon, etta Suomessa luterilaiset
paasiaisnaytelmat ja -ku1kueet alkoivat yleistya 1990-1uvu1ta lahti-
en. Protestanttisessa kirkossa juhlakulkueet j a kirkolliset naytelmat
eivat ole perinteisesti olleet yhta keskeisia kuin katolisessa kirkossa.
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Sen sijaan protestanttisessa kirkossa 0n péiéisiéiisaikana esimerkiksi
esitetty passiomusiikkia, joka kristillisine roolihenkiléineen muis—
tuttaa néiytelrniéi. (Ks. esim. Nirkko 1997, 16719, 1537156.)

Andalusialaisia kulkueita jéirjestéivéit yhteistyésséi toimivat vel-
jeskunnat. Osa Granadan veljeskunnista juontuu vuosisatojen ta-
kaa, osa niistéi 0n perustettu 1900-1uvun alkupuolella ja tuoreim-
mat tulokkaat vasta 1970—1980-1uvuilla. Granadassa marssii péiéi-
siéiisviikon aikana vuosittain kolmisenkymmentéi kulkuetta. Kul-
kueet alkavat palmusunnuntaina (Domingo de Ramos) ja péiéitty-
Véit Viikon péiéistéi péiéisiéiissunnuntaina (Domingo de Resurreccio’n).
Joka péiivéi marssivuorossa 0n kolmesta kuuteen kulkuetta. Kulku-
eiden ajankohdat ja reitit ovat suhteellisen samankaltaisia vuodes-
ta toiseen. Kulkueet léihtevéit yleenséi liikkeelle kotikirkoistaan eri
puolilla kaupunkia j a matkaavat Granadan katedraalille, j onka léipi
kaikki kulkueet etenevéit. Téiméin jéilkeen kulkueet yleenséi palaavat
takaisin léihtépaikkaansa. Mikéili veljeskuntien kotikirkko on hyvin
kaukana katedraalista tai muuten sijainiltaan hankala, veljeskunnat
saattavat hyédyntéiéi léihempéinéi keskustaa sijaitsevia sakraaleja ti-
loja kulkueidensa léhté- tai péiétéspisteinéi. Kulkueet kestéivéit nel-
jéistéi kahteentoista tuntiin, keskiméiéirin seitseméin tuntia.

Koska Granadan kapeilla kaduilla liikkuu samanaikaisesti usei-
ta kulkueita, on kokonaisuuden aikataulutus tarkkaa tyétéi, ja kul-
kueita aletaan harjoitella jo kuukausia ennen péiéisiéiisviikkoa. Téir—
keimméit ja emotionaalisesti latautuneimmat kulkuepéiivéit ovat kel-
lokeskiviikko, kiirastorstai ja pitkéiperjantai. Ruuhkaisimpina ai-
koina eri kulkueiden éiéinet sekoittuvat toisiinsa. Esimerkiksi etéiéim-
méiltéi kantautuva rummutus saattaa séiestéiéi hilj aisuudessa etenevéiéi
kulkuetta sydéimen lyéntien tavoin. Kulkueet ottavat siis haltuun-
sa Granadan julkista tilaa, katuja j a aukioita ja muuttavat ne kerran
vuodessa kéirsimysnéiytelméin kulisseiksi. Kéirsimysnéiytelméin t0-
distajiksi péiéisevéit tai joutuvat kaikki kaupunkitilan k'eiyttéijéit, pai-
kalliset ihmiset yhtéi hyVin kuin turistitkin. Koska kéirsimysnéiytel-
méi levittéiytyy koko kaupungin alueelle, sen kohtaamista 0n mel-
ko mahdotonta Véilttéiéi, ellei tieten tahtoen pysyttele neljéin seinéin
siséilléi. Kulkueilla 0n myés téirkeitéi sosiaalisia merkityksiéi, kos-
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ka granadalaiset seuraavat yleenséi kulkueita yhdesséi perheenj éisen-
tenséi kanssa. Kulkueissa sosiaalisesti rakentuneella, kollektiivisesti
jaetulla, relationaalisella ja muuntuvalla kaupunkitilalla on siis kes—
keinen roolinsa (ks. esim. Haapala 2005, 41—43; Kyméléiinen 2009,
93; Ridell, Kyméiléiinen & Nyyssénen 2009, 13; Stenros & Monto-
la 2009, 157—160).

Kulkueiden kokoonpano vaihtelee hieman tapauskohtaisesti, j a
veljeskuntien ylelliset tunnusmerkit néiyttelevéit usein kulkueissa
keskeistéi roolia. Kulkueita johtaa ”vanhin veli” (hermano major),
ja niisséi marssii sekéi lapsia ettéi aikuisia, anonyymejéi kynttiléitéi
tai ristejéi kantavia suippohattuisia nasareeneja eli Kristuksen hen-
gesséi marssivia katumuksentekijéitéi, surijanaisia mustissa vaat-
teissaan ja mantilloissaan eli pitsihuiveissaan, roomalaisia sotilaita
téyhtéhattuineen j a yleenséi myés soittokunta torvineen ja rumpui-
neen. Jotkut saattavat marssia paljain jaloin, osa kahleet nilkoissa
tai korkokengisséi, mikéi vaatii taitoa epéitasaisilla kivikaduilla. Kul-
kueiden keskeisimpiéi esineitéi ovat kymmenien kantajien kuljetta-
mat, suitsutuksen ympéiréiméit pasot. Espanjan kielesséi sana paso
Viittaa yleisesti askeleeseen, mutta péiéisiéiiskulkueiden yhteydessé
silléi tarkoitetaan kulkueissa kannettavien veistosten ja niitéi kannat-
televien koristeellisten, puusta rakennettujen ja yleenséi kullattujen
tai hopeoitujen kantoalustojen muodostamaa kokonaisuutta. Pasa-
jen pyséihtyesséi kantajiensa lepohetken ajaksi niiden ylle pudotel-
laan parvekkeilta kukkien teréilehtiéi emotionaalisesti Véirittyneiden
saetojen siestykselléi. Saeta on flamencon uskonnollinen alalaji,
séiestéiméitén laulu, joka esitetéiéin usein pyhien kuvien edesséi, kul-
kueiden yhteydesséi.

Osa yleiséstéi tarkkailee kulkueita tietysséi paikassa néihdéikseen
ne kokonaan, kun toiset taas seuraavat kulkueiden peréisséi. Monet
pyrkivéit koskettamaan pasoa sen mennesséi ohi ja ohjaavat myés
lapsiaan koskettamaan sitéi. Kulkueiden pys'eihtyesséi lapset kiireh-
tivéit usein kynttiléitéi kantavien naisten luokse keréitéikseen tikkui-
hinsa palloja kynttiléistéi valuvasta vahasta. Kulkueita VOi siis luon-
nehtia moniaistisiksi, jopa kehollisiksi (ks. esim. Rayburn 1995,
476—494).
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Kuva 2: Tytté koskettamassa Neitsyt Maria —patsaan laahusta. Kuva: Ari
Héiyrinen, 2008.
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Kuva 3: Tytté keréiéiméisséi vahapalloa kynttiléinkantaj alta Granadan
péiéisiéiiskulkueessa vuonna 2012. Kuva: Michal Osmelda, Wikime-
dia commons, 23.3.2016. https://comm0ns.wikimedia.org/wiki/File:
Semana_Santa_processi0n_in_Granada,_Spain_(6925796678).jpg
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Kulkueissa 0n useimmiten kaksi pasoa, joista ensimmainen,
Kristus—paso, liittyy tiettyyn kohtaukseen paasiaisnaytelmassa.
Kristus-pasoa seuraa yleensa katoksella peitetty Maria-paso kynt-
tilarivistén valaisemana. Joissakin kulkueissa on vain yksi paso,
Maria tai Kristus. Ristiinnaulitun kulkiessa ohitse yleisé hiljenee,
kun taas Maria-veistosta tervehditaan vuolaasti. Siina missa Kris-
tus—paso, erityisesti ristiinnaulittu, nostetaan ylés rauhallisesti ja
arvokkaasti, Maria-paw katoksineen saatetaan miltei heittaa koh-
ti taivasta kulkueiden lahtiessa liikkeelle, taputusten saestyksel-
1a. Maria-pason kanssa saatetaan myés leikitell'a vauhtia vaihdel-
len, liikuttamalla pasoa edestakaisin, jopa tanssittamalla sita. Jos-
kus yleisén joukosta kuuluu jopa huuto ”guapa” — Mariaa kutsu-
taan kauniiksi, rohkeaksi ja voimalliseksi. (Ks. Hall 2004, 243—
244, 254, 259—260.)

Barokkiaikana, jolloin nykyisissa Semana Santa -kulkueissa
kuljetettavia maalattuja puuveistoksia alettiin tehda, Mariaan liit-
tyva hartauselaméi oli hyVin Vilkasta erityisesti Etela-Espanjassa.
Vaikka Maria on katolisessa kirkossa yleisestikin keskeinen hahmo,
ovat esimerkiksi eri veljeskunnat liittaneet haneen erityisia merki-
tyksiaan. Maria-kultin merkityksellisyytta Andalusiassa 0n seli-
tetty muun muassa analysoimalla aidin roolia macho-kulttuurissa.
Andalusialaisille Maria nayttaytyy eraanlaisena tunnestautumis-
hahmona, jumalallista Kristusta helpommin samastuttavana, 0mien
tuskien peilauskohteena. Toisinaan Marian keskeisyytta on selitetty
myés Viittaamalla andalusialaiseen hedonismiin, sensuaalisuuteen
ja jatkuvaan 1<auneuden etsintaan. (Ks. esim. Donahue 1995, 42;
Lépez-Guadalupe Mufioz 2013, 21—43; Mitchell 1990, 169—177;
Rodriguez G. de Ceballos 2009, 45416.)

Latinan cultuS-sana Viittaa palvontaan, omistautumiseen, har-
tauteen tai kunnioitukseen, ja se perustuu verbiin colere eli kulti-
voida. Perinteisesti kultti 0n tarkoittanut kollektiiVista, tiettyyn per-
soonaan tai asiaan kohdistuvaa kunnioitusta tai palvontaa. (Ojanen
2009, 73.) Kuten esimerkiksi Tuija Saresma ja Urpo Kovala Kultti-
kirjassa (2003) toteavat, yksiléllisia ja yhteiséllisia tasoja yhdista-
Va kultti V01 toimia apuvalineenéi identiteetin rakentamisessa. Yksi-
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lét toteuttavat kulttia omista tarpeistaan ja haluistaan kasin, ja kult-
tisuhde johonkin ilmiéén 0n siten aina yksiléllinen. Kulttia VOidaan
hyédynt'aa erilaisiin tarkoituksiin ja 1iittaa siihen merkityksi'a hen-
kilékohtaisesta elamasta. Kulttisuhde 0n yleensa vain yksi osa yk-
silén elamaa — ei Valttamatta edes hallitseva osa sita. (Saresma &
Kovala 2003, 10—20.) Vaikka Maria- j a Kristus—kulttien erilaiset i1-
mentymat nayttelevéit keskeista roolia andalusialaisten veljeskun-
tien uskonnollisessa elamassa, 0n selvéia, etta yksittaiset veljeskun-
tien jasenet rakentavat kultteihin omakohtaisen suhteen esimerkiksi
peilaamalla elamankokemuksiaan paasiaiskulkueissa kuljetettaviin
veistoksiin ja niiden kuvittamiin tilanteisiin.

Maria-veistoksen pukeminen ennen kulkueita 0n tarkkaan var-
jeltu toimitus, jota vain harvat valitut saavat todistaa. Puettavissa
Maria-veistoksissa on yleensa pelkastaan kasvot ja kadet. Muu osa
kehosta on puukehikkoa, eika nakymaa yleensa haluta esitella ylei-
sélle, koska pyhyysvaikutelma saattaisi laimentua. Osa Granadan
paasiaiskulkueissa kuljetettavista veistoksista periytyy jo 1600-1u-
vulta. Veistokset ovat useimmiten maalattua puuta, ja monet niistéi
ovat aikakautensa mestareiden, kuten José de Moran (1642—1724)
ja Pedro de Menan (1628—1688) tekemia. Emotionaalista tehok-
kuutta tavoitellessaan kuvantekijat hyédynsivat monentyyppista
kirjallisuutta hartausteksteistéi matematiikkaan, geometriaan seka
arkkitehtuuri- ja perspektiivioppiin. Kuvantekijéiden pyrkimykse-
na oli vahvistaa esteettisesti uskonnollista kokemusta. 1600-1uvu11a
veistokset tavoittelivat aarimmaista realismia. Veistoksissa kéiytet-
tiin lasisilmia j a -kyyneleita, hampaat saatettiin tehda norsunluusta,
ja vaikutelmaa hyytyneesta veresta jaljiteltiin. Veistosten kuvaamil-
1a henkiléilla on usein andalusialaiset kasvonpiirteet. (Bray 2009,
17—21; Lépez-Guadalupe Mufioz 2013, 21413; Mitchell 1990, 139,
159, 161—163.) 1600-1uvulta lahtien kehiteltyja uskonnollisia puu—
veistoksia ei ole aina yksiselitteisesti mielletty taiteeksi, vaan me
on sentimentaalisuudessaan luokiteltu pikemminkin kitschiksi (ks.
esim. Leddy 2005, 14—16; Sederholm 2003, 174—177).

Osa Granadan nykykulkueissa kuljetettavista veistoksista 0n
kopioita, koska alkuperaisteoksia ei haluta altistaa kulkueiden ra-
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Kuva 4: Pedro de Menan Nuestra Sefiora de la Soledad -Veistos
1600-luvulta odottamassa kulkuevuoroaan San Jerénimo
-luostarissa. Kuva: Sari Kuuva, 2014.
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situksille. Osa veistoksista taas 0n tehty vasta 1980-luvulla, jopa
2000—luvulla, mutta uudetkin teokset noudattavat yleenséi melko
perinteistéi kaavaa. Kuljetettavia veistosryhrniéi saatetaan edelleen
téiydentéiéi uusilla hahmoilla, ja Vieléi tyypillisempiéi ovat uudet vaat-
teet, korut ja muut koristeet. Téiydennyksiéi lahjoittavat usein veljes-
kuntien jéisenet. (Ks. esim. Bray 2009, 17—40; Hall 2004, 260; Mit-
chell 1990, 120—121, 163; Schrauf 1997, 4324133.) Ennen kulku—
eita pasoz‘ koristellaan kukkasin. Kristus—paso 0n yleenséi koristeltu
punaisin neilikoin, ruusuin tai Violetein iiriksin. Maria-pasossa tyy-
pillisimpiéi kukkia ovat valkoiset, vaaleanpunaiset ja punaiset ruu—
sut, j a toisinaan kéiytetéiéin myés neilikoita j a orkideoita. Veljeskun-
tien jéisenet koristelevat pasoja kotikirkoissaan kulkueita edeltéivi-
néi péiivinéi. Jos séi'ei 0n kulkueiden léihtéhetkelléi hyvin sateinen, kul-
kue ei V’eilttéiméittéi l’eihde liikkeelle ollenkaan, mikéi on suuri trage-
dia kulkueitaan huolellisesti valmistelleille veljeskunnille. Jos taas
sade alkaa kesken matkan, veistokset suojataan muovipeittein.

Granadan Semana Santa -sivustoilla téirkeimmiksi mainittuja
kulkueita péiéisiéiisviikolla ovat muun muassa kulkueviikon aloit-
tava La Borriquilla, keskiviikkona Sacromonte-rinnettéi kotiluos-
tariinsa nouseva Gitanos-kulkue, torstaina hiljaisuudessa etenevé
Silencio-kulkue ja Albaicinin kapeita kujia risteilevéit, emotionaa-
lisesti latautuneet Maria-veistokset (Aurora, Estrella ja Concep-
cio’rz eli ”Concha”). Perjantain térkeimpiéi kulkueita ovat Kristuk-
sen hautakuvien j a surevien Maria-hahmojen hallitsemat Santa Se-
pulcro ja Las Chias. Granadan Semana Santa huipentuu lauantai-
na Alhambrasta kaupungille laskeutuvaan j a kotikukkulalleen illan
héiméirisséi palaavaan kulkueeseen, jossa 011 paljon pukuloistoa ja
1700-1uvu1ta periytyvéipietc‘z-veistos eli Maria kuollut Kristus sylis—
séiéin. Vieléi péiéisiéiissunnuntainakin 0n muutamia Kristuksen ylés-
nousemuksen tematiikkaan keskittyviéi kulkueita, mutta kaiken
kaikkiaan V01 Véiittéiéi, ettéi granadalaiset ja yleisemmin andalusialai-
set péiéisiéiiskulkueet ovat pikemmin kéirsimyksen ja kuoleman kuin
ylésnousemuksen juhlia (ks. esim. Mitchell 1990, 177—178). Ky-
seinen seikka on aiheuttanut ristiriitoj a katolisen kirkon ja kulkuei-
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ta jarjestavien veljeskuntien Valilla, kuten myos Marian korostunut
rooli Kristuksen kustannuksella.

Kun Mitchell analysoi andalusialaista intohimoa kollektiiVise-
na ilmiona, esittelee William James teoksessaan Varieties of Re-
ligious Experience (1902) (Suom. Uskonnollinen kokemus, 1981)
toisentyyppisen lahestymistavan uskonnon ja tunteiden suhteen
tarkastelulle. James maarittelee uskonnon ihmisen henkilokohtai-
siksi tunteiksi, toiminnoiksi ja kokemuksiksi tam'an ollessa yhte-
ydesséi jumaluudeksi mieltamaansa ilmioon. Hanen mukaansa us-
konnollinen tunne on yleisen tason kasite, joka sisaltaa uskonnon
kohteen herattamia erilaisia, keskenaan vuorottelevia tunteita, ku-
ten pelkoa, rakkautta, haltioitumista ja iloa. Uskonnollisen rakkau-
den kohde liittyy uskontoon, uskonnollisen pelon puolestaan he-
rattaa ajatus Jumalan rangaistuksesta. Uskonnollinen haltioitumi-
nen on pohjimmiltaan samaa mielen liikutusta, jota voidaan kokea
vaikkapa auringonlaskua katseltaessa tai vuoristossa vaellettaessa,
ja se syntyy ihmisen tiedostaessa suhteensa yliluonnolliseen. Koska
uskonnollisiin tunteisiin sisaltyy erikoislaatuinen kohde, ne eroavat
muista tunteista. (James 1981, 27—28, 30, 42—43.) Kun intohimo
on Mitchellille kokonaista kulttuuria maarittava tunne, jattaa Jame-
sin pragmatistinen lahestymistapa uskonnolliseen kokemukseen si-
jaa tunnekokemusten yksilolliselle vaihtelulle. Vaikka Jamesin teo-
ria uskonnollisista tunteista periytyy jo 1900-luvun alusta ja sita on
pyritty paivittamaan esimerkiksi tuoreemman affektikirj allisuuden
kautta, pidetaan léihestymistapaa yha monessa suhteessa patevana
(ks. esim. Hill 1995, 354—355, 371).

Artikkelissaan ”The Material Culture of Lived Religion. Visu-
ality and Embodiment” (2010) David Morgan maarittelee eletyn
uskonnon ”uskonnoksi tyosséian” Viitaten uskonnon rooliin ihmis-
ten jokapéiivéiisesséi eléiméisséi, kirkoissa, kaduilla ja kodeissa. Paa—
huomio ei ole opinkappaleissa tai uskontunnustuksissa, vaan niissa
kaytannoissa ja rituaaleissa, joiden avulla ihmiset jasentavat maa-
ilmaansa ja solmivat yhteyksia toisiinsa, jumaliin, enkeleihin, py-
himyksiin, esi-isien henkiin ja kuolemanjalkeiseen elama'an. Mor-
gan ehdottaa eletyn uskonnon j a siihen liittyvéin materiaalisen kult-
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tuurin tutkimuksen Viitekehykseksi estetiikkaa, joka keskittyy aisti-
miseen, havaitsemiseen ja tuntemiseen. (Morgan 2010, 18.) Mikali
Granadan Semana Santaa tarkastellaan eletyn uskonnon nakokul-
masta, se néiyttaytyy uskonnollisena rituaalina, jossa on seka yh-
teisollisia ettéi yksilollisia, seka séiadeltyja ettéi improvisoituja ker-
rostumia. Kulkueet ovat keskeinen osa katolisen kirkon toimintaa,
eivatkéi ne Andalusiassakaan rajoitu pelkastaan paasiaisviikkoon.
Kulkueita jarjestetaan esimerkiksi tiettyj en pyhimysten juhlapaiVi-
na ja katolisessa kirkossa 6O paivaa paasiaisen jalkeen Vietettavan
Corpus Christin eli pyhan ruumiin juhlapaivan yhteydessa.

Kuten B. Joseph Pine 11 ja James H. Gilmore artikkelissaan
”Welcome to the Experience Economy” (1998) ja kirjassaan The
Experience Economy (1999) méiarittelevéit, eléimystaloudessa on
keskeista ikimuistoisten tapahtumien organisoiminen siten, etta
muistosta itsestaan tulee tuote eli kokemus (Pine & Gilmore 1998,
97—98; Pine & Gilmore 1999, 5—15). Vaikka Semana Santa -kulku—
eet ovat ilmiona huomattavasti varhaisempia kuin elamystalouden
kasite, kulkueita ja niiden elamyksellisyyttéi markkinoidaan kuiten-
kin nykyaan nakyvasti internetisséi, esimerkiksi Andalusian turis-
miin liittyVilla sivustoilla. Kyse ei silti ole puhtaasti elamystalou-
desta, ei ainakaan Pinen ja Gilmoren esittamassa mielessa, koska
ilmio ei toimi yksiselitteisen yritysvalitteisesti, eika mikaan tiet-
ty taho téiméinhetkisen tietéimykseni mukaan myy Semana Santaa
niin sanottuna kokonaistuotteena. Paasiaiskulkueet ovat pikemmin-
kin vain yksi houkutin keVaiseen Andalusiaan halaj aVille turisteil-
le lampiman kukoistavan kevaan, hengen ja ruumiin nautintojen
kuten taiteen, golfin, laskettelun, maastopyorailyn ja espanjalaisen
ruoan ja Viinin rinnalla. Uskonnollisten turistien lisaksi paasiais-
Viikko tuo siis Andalusiaan ihmisia, jotka ovat matkustaneet sinne
téiysin muista syistéi kuin paasiaiskulkueiden vuoksi. Jos kulkueita
kuitenkin sattuu kohdalle, niita saatetaan katsella.

Vaikkei Andalusian Semana Santasta ole tehty Disneylandin ta-
paista kokonaistuotetta, siihen liittyy kuitenkin myos kaupallisuut-
ta. Andalusiassa jarjestetaan esimerkiksi retkiéi pieniin kyliin omin-
takeisia paasiaisrituaaleja katsomaan. Sevillassa on mahdollisuus
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osallistua opastetuille Semana Santa -kiertueille, jotka sisaltavat
lounaan lisaksi Vierailuja kirkkoihin, taiteilijoiden tyépajoihin ja
katsomopaikan kulkueiden tarkkailemiseksi. Granadassa kulkuei-
siin tutustuminen jaa pitk'alti turistien oman aktiivisuuden varaan.
Kaupungin turisti-infossa jaetaan kulkueiden ohjelmia niita kysy-
Ville, mutta erityisia kiertueita ei ainakaan kovin néikyvasti tarjota.
Granadassakin 0n Sevillan tapaan tarj 011a maksullisia katsomopaik-
koja, mutta niiden hankinta ei ole mitenkaan Valttamaténta kulkuei-
den seuraamiseksi. Vaikutelmani mukaan ainakin Granadan katso-
moissa istuskelee yleensa pikemmin paikallisvakea kuin turisteja,
mika saattaa johtua siita, etta paikat on varattava kuukausia etuka-
teen. Virallisten katsomopaikkojen lisaksi kaupungeissa on vuok-
rattavana myés asuntoj en parvekkeita yksityisiksi katsomoiksi.

Kiertueiden ja katsomopaikkojen lisaksi turisteille on Andalu-
siassa tarjolla monenlaista Semana Santa -materiaalia kirjallisuu-
desta erilaisiin tallenteisiin, lautapeleihin, rukousnauhoihin, vaat-

Kuva 5: Viikijoukon ja ilmapallomyyjien taustalla Muy ilustre y Real
Cofradia de Nazarenos de la Santa Cena Sacramental y Maria Santisima
de la Victoria -Veljeskunnan Viimeist'a ehtoollista esittavapaso. Kuva: Sari
Kuuva, 2014.
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teisiin, muovisiin paso-jéiljitelmiin ja Semana Santa -leiv0ksiin.
Tuotteita on saatavilla sekéi erityisisséi Semana Santa —myyméiléisséi
ettéi lukemattomissa matkamuistomyyméléisséi. Kulkueiden kinte-
reilléi seuraa yleenséi monenlaisia kaupustelijoita, jotka myyvéit esi-
merkiksi siemeniéi, vohveleita, lelusoittimia, ilmapalloja ja muuta
tilpehéériéi — samankaltaista tarjontaa kuin Suomessa vappuaika-
na. Kulkueita enemméin ja Véihemméin aktiivisesti seuraavat turistit
ovat myés tuottoisia majoitus— ja ravintolapalveluiden asiakkaita.
Edelléi kuvaillun kaupallisuuden ja tuotteistamisen liséiksi andalu—
sialaista Semana Santaa yhdistéiéi eléimystalouteen se, ettéi osallis—
tujille, olivatpa he paikallisia tai turisteja, pyritéiéin tuottamaan iki-
muistoisia hetkiéi. Toiminnallisuuden sijasta turisteille tarjotaan es-
teettistéi kokemusta, tarkkailij an roolia, eikéi heitéi mitenkéiéin erityi-
sesti pyritéi osallistamaan toimintaan. Joissain kaupungeissa, kuten
Sevillassa, suosituimpiin kulkueisiin osallistumisesta on maksetta-
va niitéi organisoiville veljeskunnille, mutta kéiytéinnét vaihtelevat
eri paikkakunnilla. Vertailukohtana mainittakoon myés, ettéi Filip-
piineilléi Pampangassa on mahdollista kokea todellinen ristiinnau—
litseminen.

Kuten Robert Orsi toteaa, ymméirrys itselle Vieraista uskonnol-
lisista maailmoista kehittyy ainoastaan tutustumalla monipuolises—
ti néiitéi maailmoja kuvaaviin kertomuksiin kohtaamisista taivaan j a
maan, ihmisten j a heidéin jumaliensa Véililléi (Orsi 2005 , 204). Vaik-
ka katolista maailmaa kuvaavaa kirjallisuutta 0n runsaasti tarjol-
1a, ovat andalusialaisten Semana Santa -kulkueiden nyky-yleisén
haastattelut Véiltt’eiméittémiéi ilmién ymméirtéimisen kannalta.

Haastattelut osoittivat selkeitéi eroja sekéi turistien ja paikallis—
ten ihmisten ettéi yksittéiisten paikallisvéiestén edustajien Semana
Santa -k0kemusten Véililléi. Koska useimmat haastatelluista turis—
teista tunsivat péiéisiéiiskulkueita melko pintapuolisesti, jéiivéit haas—
tattelun tulokset heidéin osaltaan Véililléi Ohuiksi. Suurin osa haasta-
telluista oli tullut Granadaan muista syistéi kuin kulkueiden vuoksi,
mutta enemmisté kertoi kuitenkin seuraavansa kulkueita Viihteenéi
tai kulttuurisesta mielenkiinnosta. Useimmat pitiVéit kulkueita es-
teettisesti mielenkiintoisina ja arvelivat niiden olevan téirkeitéi pai-
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kallisvéiestélle sekéi uskonnollisesti ettéi taloudellisesti. Osa turis—
teista taas ihmetteli, miksi kulkueissa halutaan muistuttaa ikéivistéi
asioista, kuten inkvisitiosta tai Ku Klux Klanista.

Paikallisvéiestén mielipiteet kulkueista hajautuivat jopa sel-
keéimmin kuin turistien. Osalle haastatelluista granadalaisista kul-
kueet néiyttéiytyivéit yksiselitteisen positiivisina, mutta niitéi myés
inhottiin ja Véilteltiin. Muutamat paikalliset kieltéiytyivéit haastat-
teluista vedoten siihen, etteiVéit he pid’ci kulkueista tai suhtautuvat
niihin Véilinpitéiméittéméisti. Joskus kulkueet luokiteltiin ilmauksik-
si ”tietéiméittémyydestéi” tai ”typeryydest'ei” (ignorancia, tonteria),
mutta useimmiten niihin suhtauduttiin joko suopeasti tai myén-
teisesti, joko Véiistéiméittéminéi tai téirkeinéi osina eléiméiéi. Kulkueet
muistuttivat monia granadalaisia eletystéi eléiméistéi ja lapsuusajan
kokemuksista, j oten kokemuksissa Oli mukana myés tiettyéi haike-
utta ja nostalgiaa.

Pohdittaessa tunnekokemuksen problematiikkaa péiéisiéiiskul-
kueiden yhteydesséi vaikuttaa selvéiltéi, etteivéit kaikki kulkueisiin
liitettéivéit tunteet ole puhtaasti uskonnollisia. Toisaalta kulkuei-
siin liitetty uskonnollistenkin tunteiden kirjo oli hyVin monipuo-
linen. Tunnekokemuksen intensiteetti ja valenssi eli sen positiiVi-
suus, neutraalius tai negatiivisuus vaihteli selkeéisti kokevan yksi-
16H arvojen, aikaisempien kokemusten ja senhetkisen eléiméintilan-
teen mukaan. Eréis haastatelluista granadalaisista esimerkiksi ker-
toi normaalisti seuraavansa kulkueita melko aktiivisesti, mutta léi-
hipiiriéiéin koskettaneen vakavan sairaustapauksen vuoksi héin haas—
tatteluhetkelléi koki kulkueet liian ahdistaviksi halutakseen katsel-
1a niitéi.

Granadalaiset kertoivat toisinaan kiintymyksestéiéin tiettyihin
kulkueisiin tai veistoksiin. Kiintymyksen kohteina oli sekéi Jeesus—
ettéi Maria-hahmoja. Véililléi paikalliset kuitenkin totesivat, etteivéit
he juurikaan katsele kulkueissa kuljetettavia veistoksia, eikéi sill’ci
oikeastaan ole kovin suurta Véiliéi, kuljetetaanko kadulla Jeesusta
vai Mariaa, koska kyse 0n yhdestéi j a samasta asiasta. Osa haastatel-
tavista tunnusti osallistuvansa kulkueisiin melko passiivisesti, esi-
merkiksi istuskelemalla terassilla ja vilkaisemalla Véililléi, mitéi ka-

2 1 3 Kuuva



dulla 0n meneilléiéin. Muutamat haastatellut Viittasivat tunnekoke-
muksen vaihteluun eri vuorokauden aikoina, eri kulkuepéiivinéi ja
eri vaiheissa kulkuetta, kuten veistosten tullessa ulos kotikirkois—
taan ja niiden palatessa sinne. Yékulkueita pidettiin péiéiséiéintéisesti
péiivéikulkueita emotionaalisempina.

Granadalaisille haastatelluille kulkueiden merkitys oli useim-
miten uskonnollinen. Kulkueiden esteettisyyteen ei yleenséi Viitat-
tu ennen kuin aiheesta kysyttiin erikseen, mik'ei selittyy uskonnon ja
estetiikan yhteenkietoutumisella. Puhuttaessa esimerkiksi pasojen
koristelusta paikalliset korostivat usein kauneuden merkitystéi k0-
konaiskokemuksen kannalta. Kulkueen kauniiden yksityiskohtien
ja huolellisesti valmistellun pason ajateltiin liennyttéivéin péiéisiéiis-
Viikon raskasta tunnelmaa, joka syntyy kuolinkelloj en kalkkeessa,
piinattujen ja ristiinnaulittujen Kristus—hahmojen risteillesséi kau—
pungin kaduilla lohduttoman Marian saattelemana.

Kuva 6: Real Cofradia de Nuestro Padre Jesfis Cautivo y Maria Santisima
de la Encamacién —Veljeskunnan Kristus—paso. Kuva: Ari Héiyrinen, 2008.

Nykykulttuuri 120 2 14



Kuva 7: Real Cofradia de Nuestro Padre Jesus Cautivo y Maria Santisima
de la Encamacién -Veljeskunnan Maria-paso. Kuva: Ari Héiyrinen, 2008.
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Kaikki granadalaiset olettivat, ettéi kulkueisiin liittyy ainakin
jossain m'eiéirin aitoja tunteita, mutta myés jonkinasteista teatraa-
lisuutta ja spektaakkelimaisuutta pidettiin mahdollisena. Teatraali-
suus ja spektaakkelimaisuus liitettiin pikemminkin kulkueissa kul-
jetettavien veistosten tunneilmaisuun kuin kulkueissa marssivien
tai niitéi katselevien ihmisten tunneilmaisuun. Toisin kuin Sevillas—
sa, Granadan Semana Santa -kulkueiden yhteydesséi suoranainen
uskonnollinen kiihko on suhteellisen harvinaista, mutta paikallis—
Véiesté kertoi havainneensa joskus sitéikin. Omanlaisiaan emotio-
naalisia jfinnitteitéi kulkueisiin tuovat myés niisséi peitetyin kasvoin
marssivat nasareenit ja mustiin pukeutuneet surijanaiset, j otka pal-
jaine kasvoineen, siséiisyyteenséi keskittyneinéi ovat usein hyvin i1-
maisuvoimaisia.

Granadalaisten reaktiot kulkueisiin vaihtelevat Vélinpitéim’eitté-
myydestéi kyynelehtimiseen. Kulkueita seuraavat ihmiset saattavat
joskus hienovaraisesti pyyhkiéi kyyneleitéi silméikulmastaan, mutta
téiméin VOimallisempaa tunneilmaisua ei yleisén kasvoilla yleenséi
nay. Voimallisemmin tunteita ilmaisevat saeta-laulajat, joiden kas—
V0t ja kehonkieli ilmaisevat lauluj en sanoituksissa kuvattuja tuntei-
ta. Saeta-sanoitukset keskittyvéit monesti Marian kokernukseen, ja
laulaja pyrkii ikéiéin kuin lohduttamaan poikansa kéirsimystéi seuraa-
vaa éiitiéi. Saeta-lyriikoissa 0n usein Viittauksia tunneilmaisun Visu-
aalisiin piirteisiin, kyyneleisiin, punottaviin poskiin ja silmiin, ku-
ten seuraavasta, Castro del Riossa yksinéiisyyden neitsyelle (Virgen
de la Soledad) omistetusta esimerkistéi kéiy ilmi:

Hc'in itki syddmestddn
koska kyyneleitc'i ei endd ollut
ja Pyhéillc'i Ristillc'i hc'in suuleli
siellc'i virtaavaa verta
jota hdnen poikansa vuodatti.

A'Zéi itke rakaslettu Afii
siitc'i ez' ole enc'ic'i apua.
Simm Poikasi menetti eldmc'in
sc'irkien sydc'imesi
jajc'ittc'ien Sinut vaivoihisi.
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Sinun .Silmdluomesipunottavat
kaikesta itkemisestc'i.
Silmc'isi ovat kuivuneet
etkd [opera tallaamista
veressc'i, piikeissc'ija ohdakkeissa.

Kasvosi punottavat
Jeesuksen verestéi
sen 0n tc'iylynyt rat's/ma pc'ic'illesi
Ollessasi ristinjuurella
kun he keihdstivc'it hc'inen kylkensc'i.

Nyt hdnen elc'imc’issc’ic’in ei ole lohdulusla
koska him kantaa poikaansa kc'isz'varsillaan
kuolleena. Ja hdnetjéitettiin vaivoihinsa,
hdnen Sielunsa kahtena kappaleena
héin kulkee hyvin sumllisenaja tuskissaan.

Kirkas tc'ihti himmeni
néihdessc'idn sumn kasvosi.
Rakkauden c'iin'ni
Antaisin veren suonislani
lohduttaakseni suruasi.

Kuin vanki hc'in seumsipoikaansa
hc'inen suurissa kc'irsimyksissddn,
seurasi poikaansa luskassaan.
Tdnc'ic'in hc'in seuraa poikaansa kuolemaan
Tc'iynnc'i kipua Maria.

(Mitchell 1990, 173—177, suom. Sari Kuuva.)

Internetisséi Granadan péiéisiéiiskulkueisiin liittyvilléi informaatio-
sivuilla tiedot ovat hyvin téism’cillisi’ci ja asiapitoisia. Verkosta voi
léytéiéi myés lukuisia promootiovideoita Semana Santa -kulkueista
Andalusian eri kaupungeissa ja kylisséi. Promootiovideot koostuvat
yleenséi eri kulkueisiin liittyvistéi katkelmista, mutta etenkin Viime
vuosina on myés tehty Videoita, joissa Granadan péiéisiéiiskulkueita
markkinoidaan eréiéinlaisenajéinnityselokuvana. Kulkueille on ikéiéin
kuin rakennettu elokuvamainen traileri mahtipontisella elokuvamu—
siikilla héystettynéi. Videoissa on otoksia paitsi Jeesus-veistoksista
erilaisissa dramaattisissa tilanteissa myés emotionaalisesti latautu-

2 1 7 Kuuva



neita kuvia yhteiséllisyyden tunteita osoittavista veljeskunnan jéise-
nist’ci ja kulkueisiin osallistuvista sekéi kulkueita seuraavista, vaha-
palloja keréiéivistéi lapsista. Kuten edelléi esitetystéi kéiy ilmi, tunteet
néiyttelevéit hyvin merkittéivéiéi roolia granadalaisten, j a yleisemmin
andalusialaisten, péiéisiéiiskulkueiden markkinoinnissa.

Vaikka haastattelut tuottivat mielenkiintoista informaatiota ih-
misten kokemuksista Semana Santa -kulkueiden éiéirelléi, oli kiin-
nostavaa myés tarkkailla, kuinka ihmiset kulkueiden yhteydessé
toimivat. Toisinaan havainnointi tuotti jossain méiéirin erilaista i11-
formaatiota kuin haastattelut. Kyse oli léihinnéi siitéi, ettei kulkuei-
siin liittyvistéi negatiivisista tai jollain tavalla arveluttavista asiois—
ta haluttu puhua. Etenkin keski-ikéiiset ja vanhemmat haastateltavat
korostivat usein kulkueiden aitoa emotionaalisuutta ja osallistujien
uskonnollista sitoutuneisuutta tehtéiviinséi. V’eililléi oli kuitenkin sel-
Véisti havaittavissa, ettéi nuorison edustajat Olisivat mielelléiéin jéit-
téiytyneet pois kulkueista. Ilmeet kertoivat pitkéistyneisyydestéi, kul-
kueissa hihiteltiin, éilypuhelimia réipellettiin ja ilta néiytti usein hui-
pentuvan alkoholin nauttimiseen, jota saatettiin aloitella jo kulku-
eiden aikana. Ajoittain vaikuttikin siltéi, ettei kulkueisiin suhtaudu—
ta kovin vakavasti. Toisaalta karnevalistiset piirteet uskonnollisissa
kulkueissa eivéit ole mitenkéiéin poikkeuksellisia.

Huolimatta siitéi, ettéi ihmisten sitouttaminen kulkueita jéirjestéi-
Vien veljeskuntien toimintaan alkaa jo varhaislapsuudessa, monet
granadalaiset pohtivat, tuottaako maallistuva yhteiskunta jatkossa-
kin tarpeeksi osallistujia kulkueperinteen jatkamiseksi. Huoli kul-
kueiden tulevaisuudesta kéivi ilmi myés Granadan veljeskuntien
yhteisén johtajan, Antonio Martinin, haastattelusta paikallislehdes—
séi, jonka yhteydesséi veljeskuntien jéiseniéi kehotettiin sonnustau-
tumaan kulkuevaatteisiinsa (Vallejo 2014, 20). Vaikka veljeskun-
tien jéirjestéiméit kulkueet saattavat toisinaan korostaa hieman eri-
laisia uskonnollisia teemoja kuin katolinen kirkko Virallisesti te-
kee, 0n esimerkiksi Paavi Franciscus puhunut avoimesti kulkuei-
den puolesta (ks. esim. Henares Maldonado 2014, 18—20). Koska
andalusialaiset kulkueet Véilittéivéit uskonnollista Viestiéiéin hyvin te-
hokkaasti, ne toimivat téirkeéinéi vastavoimana yleiselle maallistu—
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miskehitykselle. Kuten Michael J. Donahue esittaa, monet kirkon
Virallista kantaa perustavalla tavalla vastustavat henkilot mieltaV'at
itsensa katolilaisiksi (Donahue 1995, 31). Donahuen ajatus perus-
tuu Andrew Greeleyn tutkimukseen ”The Catholic myth: The beha-
vior and beliefs of American Catholics” (1990), jossa eras haasta-
telluista tiiVistaa kokemuksensa katolisuudesta seuraavasti:

”Miksi minun pitaisi lahtea?”, nuori katolilainen mies kysyi minulta.
”Pidan katolilaisena olemisesta. Olen ylpea siita. Olisin pois paikaltani
mina tahansa muuna. Niinpa olen eri mielta paavin kanssa ja halvek—
sin polkkypaata, joka on pastorini. Onko se yht'aan enempaa heidan us—
kontonsa kuin minun? Minun pitaisi luopua liian paljosta, jos lahtisin.”
(Donahue 1995, 45; suom. Sari Kuuva.)

Katolilaisuuden yhteydessa on myos keskusteltu niin sanotusta
”kuluttajakatolilaisuudesta” (Consumer Catholicism) eli siita, voi-
ko uskonnosta valita vain itselleen sopivia palasia sielta taalta, al-
lekirjoittamatta kirkon Virallisia nakokulmia. T'assa yhteydessa on
kuitenkin muistettava, etta katolilaisuus itsessaan on varsin laaja
sateenvarjo, j onka alle mahtuvat yhta hyVin fransiskaanit, domini-
kaanit ja jesuiitatkin, lukemattomien erilaisten veljeskuntien Vali-
sista hienosyisemmista eroista puhumattakaan. Katolilaisuuden voi
siis mieltaa eréianlaiseksi luovaksi synteesiksi, j oka muuntuu jatku-
vasti. (Donahue 1995, 32, 37—39.) Jos katolinen uskonto itsessa'an
voi muuntua, saavatko kulkueet muuntua, vai katoaako uskonnon
uskottavuus, jos joku kulkueen osallistuja pitkan marssinsa aikana
Vierailee Facebookissa tai jos yleiso tarkkailee kulkueita kannykkéi-
kameransa kautta, pohtien parhaita mahdollisia kuvakulmia?

Vaikka elamystalouden kéisite on ollut keskeinen 2000-luvun al-
kupuolella, on Pinen ja Gilmoren esimerkkeja kritisoitu. Etenkin
eurooppalaiset ovat mieltaneet Disneyn ja Las Vegasin pinnallisik—
si ja epaautenttisiksi tapauksiksi. Teoksessaan Authenticity: What
Consumers Really Want (2007) Gilmore ja Pine pyrkivat vastaa-
maan kritiikkiin opastaessaan samanaikaisesti liike-elaman edusta-
jia tavoittelemaan oikein keinoin yleison kaipaamaa autenttisuutta.
(Gilmore & Pine 2007, 81—94, 115—146.) Voikin pohtia, missa mie-
lessa Andalusian Semana Santa -kulkueet ovat autenttisia tai epa-
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autenttisia, tai voivatko ne nayttéiytya toisille autenttisina ja toisil-
1e epaautenttisina. Myés Tuuli L'ahdesrnaen tarn'an kirjan artikke-
lissaan esittelemat kasitteet, kuten perinteistaminen, turistifikaatio,
festivalisoituminen ja tapahtumaistuminen, avaavat kiinnostavia
nakékulmia autenttisuuden j a epaautenttisuuden suhteeseen Sema-
na Santa -ku1kueiden yhteydessa (ks. myés Jakob 2013; Richards
& Palmer 2010; Stock 2006).

Granadalaisissa tiedotusvalineissa, televisiossa ja lehdistés-
sa seka huolellisesti tehdyissa paasiaisjulkaisuissa, kuten Go'lgota
2014, annetaan yleensa melko siloteltu kuva kulkueista. Meluisaa
ja joskus paihtynyttakin ihmisjoukkoa tai sen ymparilléi parveilevia
myyjia ei juurikaan esitella julkisesti. Tiedotusvalineet keskittyvat
usein lahikuViin veistoksista, kiiltokuvamaisesti poseeraaVista vel-
jeskunnan jasenista ja kulkueista etenemassa keskella kulttuurises-
ti ja historiallisesti merkittaviéi maisemia. Keskeisia turisteille esi-
teltavia maamerkkeja Granadassa ovat esimerkiksi Alhambran pa-
latsi, Albaicinin kapeat kadut, Darro—joen varsi ja katedraalin ym-
paristé. Paasiaisnaytelman yhteydessa nama Granadaa hallitsevat
maisernalliset elementit korvaavat Jerusalemin piirteet. Karsimys-
naytelman sijoittuessa Jerusalemin sijasta Granadaan voidaan ky-
sya, tekeeké paikanvaihdos ilmiésta epaautenttisen, ja kuinka kau—
an alkuperéiistéi ilmiéta simuloivan tapahtuman on toistuttava uu-
dessa paikassa, jotta sita voidaan ryhtya kutsumaan autenttiseksi
— tassa tapauksessa Andalusian tapaan toteutetuksi karsimysnaytel-
maksi. Koska suurin osa nykygranadalaisista on seurannut paikal-
lisia paasiaiskulkueita lapsuudestaan saakka, he voivat kokea vuo-
desta toiseen samankaltaisina toistuvat kulkueet hyvinkin autentti-
sina siita huolimatta, ettei kulkueille voida osoittaa yksiselitteista
katkeamatonta perinnetta vuosisatoj en takaa.

Kuten Marianna Michalowska toteaa, kaupunkitilan historialli-
sesti muokkautuneet merkitykset, sen kudokseen syntyneet kaiver-
rukset, ylipyyhinnat j a uudelleenkoostamiset muistuttavat kaupun-
gista palimpsestina eli kollektiivisesti kirjoitettuna kokemusten,
merkitysten ja muistin kerrostekstinéi (Michalowska 2009, 176).
Granadassa karsimysnaytelman henkiléhahmot ja teemat nivoutu—
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vat kaupungin 0mintakeiseen maisemaan ja andalusialaiseen kult-
tuuriin, jossa tietyt kristinuskon, islamin, juutalaisuuden ja romani-
kulttuurin saikeet ovat kietoutuneet toisiinsa ja luoneet omanlaisen-
sa synteesin. Paasiaiskulkueiden yhteydessa kulttuuriset symbolit,
kuten Kristus, Maria ja Juudas, saavat uudenlaisia merkityksia siir—
tyessaan uuteen miljééseen ja kayttéyhteyteen. Ilmiéta V0i selit-
téia kulttuurisena metabolismina eli aineenvaihduntana (vrt. Kuu—
va 2010, 205—206).

Haastatellut granadalaiset tiedostivat erinomaisesti paasiaisvii-
kon positiivisen merkityksen seka Andalusian etta oman kotikau-
punkinsa turismin j a sita kautta talouden kannalta. Kukaan paikal-
lisvaestén edustajista ei myéntéinyt kulkueiden hairitsevan jokapai-
Vaista elamaa Granadassa, koska useimmille kulkueet nayttéiytyi-
Vat osana jokap'aivaista elamaa. On kuitenkin muistettava, etta kul-
kueet ovat vain yleisélle nakyva huipennus, ja niiden valmisteluun
liittyy huomattavaa yhteiséllista toimintaa. Mukana on kaikenikai-
sia granadalaisia lapsista vanhainkodin asukkaisiin. Tarkkaillessa-
ni Granadassa kulkueiden valmistelua ja paattéimista todistin esi-
merkiksi pason-kantoharjoituksia kapeilla kujilla, kulkueissa kan-
nettaVien ristien maalausta, hopeaesineiden puhdistamista, paso-
jen koristelua, purkamista, pakkaamista ja varastointia. Kokonaan
oma lukunsa 0n kaupungin katuj en puhdistaminen vahasta kulkuei-
den paattymisen jalkeen. Paikallislehden mukaan Granadan kaduil-
1e kertyy paasiaisviikon aikana 200 tonnia roskia ja 140 kiloa va-
haa (Lopez 2014, 23).

Eletyn uskonnon Viitekehyksessa materiaalisuudella on keskei-
nen rooli. Seka haastattelut etta havainnointi osoittivat, etta granada-
laiset veljeskunnat ovat yha ylpeita veistoksistaan ja kulkueistaan
ja etta he haluavat esitella parastaan seka paikallisvaestélle etta tu-
risteille. Materiaalisuuden merkitys andalusialaisissa Semana San-
ta -kulkueissa on monikerroksinen. Vaikka eri veljeskuntien kul-
kueet eroavat toisistaan materiaalisessa loistossaan, 0n materiaali-
suus erottamaton osa niita kaikkia. Kulkueiden materiaalisten 0mi-
naisuuksien kautta uskonto kirjaimellisesti naytetaan muulle maail-
malle samalla kun jokapaivéiinen elinympéiristé, aukiot, kadut ja ra-
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Kuva 8: Pasojen koristelua Carmelitas Descalzas -1uostarissa. Kuva: Sari
Kuuva, 2014.

Kuva 9: Veljeskunnan jéiseniéi varastoimassa pason osia San Pedro y San
Pablo -kirk0n torniin. Kuva: Ari H'eiyrinen, 2014.
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kennukset niiden varrella pyhitetaan kulkueiden kautta. Andalusi-
an kulkueissa usko tehdaan nakyvaksi, koskettavaksi ja kosketetta-
vaksi juuri materian kautta. Kuten monet granadalaiset haastatelta-
vat epasuorasti ilmaisivat aj attelevansa, materia paasiaiskulkueiden
yhteydessa toimii kuin suitsukkeen savu tayttaen ensin aistit ja he-
rattaen tunteet ja ohjaten lopulta mielen kohti uskonnollisia ideoita,
kohti ikuisuutta. Kokemuksen taustalla voi néihdéi kosketuskohtia
Platonin ideaoppiin j a Plotinoksen uusplatoniseen ajatteluun.

Karjistaen V0i siis Vaittaa, ettei erottelua materiaalisuuden, es-
teettisyyden j a uskonnollisuuden Valilla ole yhta helppoa tehda ka-
tolilaisuuden kuin protestanttisuuden piirissa. Eri aistipiirien kaut-
ta tavoiteltava esteettisyys nayttelee hyvin keskeista roolia paitsi
Granadan paasiaiskulkueiden myés yleisemmin andalusialaisen ja
espanjalaisen katolilaisuuden yhteydessa. Ajatus tulee hyvin esiin
esimerkiksi Garcia Lorcan kirjeesta vuodelta 1929, jossa han ku-
Vailee perheelleen kokemuksiaan New Yorkissa kohtaamistaan us-
kontokunnista osallistuttuaan niiden jumalanpalveluksiin. Kirjaili-
ja kertoo vakuuttuneensa jalleen espanj alaisen katolilaisuuden kau-
neudesta, eika hanen 0mien sanojensa mukaisesti ”latinalaiseen
paahansa” mahdu, kuinka ihmiset voivat 011a protestanttej a. Hanen
mielestaan protestanttisuus 0n naurettavin ja inhottavin asia maail-
massa. Garcia Lorca kirjoittaa:

Kuvittele kirkko, jossa paaalttarin korvaavat urut, ja urkujen edes-
séi mies (pappi), joka puhuu. Sitten kaikki laulavat hetken ja menevat
ovesta ulos. He ovat kukistaneet kaiken, jOka on inhimillista ja lohdut-
tavaa ja (sanalla sanoen) kaunista. Jopa amerikkalainen katolilaisuus
0n erilaista. Se on protestanttisuuden heikentamaa, ja siinéi on sama
kylmyys. Tana aamuna osallistuin englantilaisen toimittamaan katoli—
seen messuun. Ja nyt naen, kuinka ihmeellisesti andalusialainen pap-
pi toimittaa messun. Espanjalaisilla ihmisilla 0n sisainen kauneusais—
ti ja yleva tunne Jumalan lasnaolosta temppelissa. Voin nyt ymm'artaa
espanjalaisen jumalanpalveluksen kauneuden, kiihkeimm'an kaikis—
ta spektaakkeleista. Hitaus, mahtavuus, alttarin koristeleminen, syda-
mellisyys ja kumppanuus siunatun sakramentin palvonnassa, neitsyen
kultti... Espanj assa kaikella téilléi 0n oma persoonallisuutensa, valtaisan
runollinen ja kaunis. [. . .] Mita amerikkalaisesta katolisuudesta puut-
tuu, on juhlavuus, eli inhimillinen lampé. Mitéi uskontoon tulee, juhla-
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vuus merkitsee syd'amellisyyttéi, koska se on elava todiste (todiste ais-
teille) Jumalan Valittémasta lasnaolosta. Kuten sanotaan, ”Jumala 0n
kanssamme. Tarjotaan hanelle kunnioitusta ja loistoa.” On suuri Virhe
haivytt'a'a puhtaan seremonian elementti. Tama 0n yksi hienoista asi—
oista Espanjassa, néim'a hienostuneet muodct, téitnéi jalouden tunne ta-
vassa,j011a Jumalaa kasitellaan. (Garcia Lorca 1988, 215—216.)

James puclestaan kuvailee katolilaisten j a protestanttien esteettisia
tunteita esimerkiksi seuraavasti:

Esteettisten tunteiden VOima tekee mielestani mahdottomaksi sen, etta
protestanttisuus voisi kaannyttéiéi moniakaan tucsta kunnioitetusta ka—
tolisesta kirkkokunnasta piiriinsa, riippumatta siitéi kuinka paljon sy-
Vempaa sen hengellinen elama on katoliseen verrattuna. Viime mai—
nittu tarjoaa mielikuvitukselle niin paljon rikkaammat ja varjoisam-
mat laitumet, siina on niin monia hunajakennojaja niin monia erilaisia
hunajalaatuja, se on niin suvaitsevainen vedotessaan eri tavoin ihmis-
luontoon, etta katolisesta protestanttisuus néiyttéia aina kéyhaintalolta.
Sen ankara kielteisyys on katolisille kasittamatén. Intellektuaaliselle
katoliselle monet kirkon kannattamat vanhentuneet uskomukset ja ta-
vat ovat kirjaimellisesti ymméirrettyna yhtéi lapsellisia kuin protestan-
teillekin. Mutta ne ovat lapsellisia miellyttavéisséi lapsenomaisuudes-
saan — Viattomia ja rakastettavia. Niille V01 hymyilléi, kun ajattelee ke-
hittymattcman rahvaan alyllistéi tilaa. Protestantti nakee ne alyllisina
Véiéirennyksina. Hanen 0n paljastettava niiden heikko ja rakastettava
liioittelu ja jatettava katolinen ihmettelemaan hanen kirjaimellista ka-
sityskykyaan. Han on katolisen mielestéi pistavasilmainen, tunnoton,
ikéivéi matelija. Nuo kaksi eiVéit VOi koskaan ymméirtéiéi toisiaan. Heidéin
emoticnaaliset tunnekeskuksensa ovat liian erilaiset. Jyrkka totuus ja
ihmisluonnon mutkikkuus tarvitsevat aina tulkkia. (James 1981, 327—
328, Suom. Elvi Saari.)

Kuten Mitchell esittaa, andalusialaisten Semana Santa -kulkueiden
liikuttavuutta ja dramaattisuutta ovat usein hammastelleet matkoil-
laan juuri pohjoiseurooppalaiset ei-katolilaiset, joiden oman kult-
tuurin uskonnollisesta elamasta aistisuus ja materiaalisuus 0n eli-
minoitu lahes taysin (ks. esim. Mitchell 1990, 1). Paasiaiskulkuei-
den kaltaisia ilmiéita tarkasteltaessa 0n tarkeaa muistaa, etta sama
ilmié V01 néiyttayty'a yhta hyVin uskonnon ilmauksena kuin spek-
taakkelinakin, enemméin tai Vahemman autenttisena, riippuen paitsi
ilmiéta arvioivan ihmisen kulttuurisesta taustasta, myés hanen hen-
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kilékohtaisista kokemuksistaan. Psykologina James korostaa juuri
naita keskeisia eroja yksiléiden, eri uskontokuntien ja kulttuurien
edustajien uskonnollisten kokemusten Valilla (James 1981, 30).
Huolimatta siita, etta Semana Santa -kulkueiden materiaalista pai-
notusta on kritisoitu, eivat kulkueet ole perimmaiselta olemuksel-
taan muuttuneet Viime vuosikymrnenten aikana. Ilmiéta ei ole var-
sinaisesti tuotteistettu elamykselliseksi, vaan se on ollut elamyk-
sellinen alusta lahtien. Elamystalouden VOi siten nahda pikemrnin-
kin yhtena keinona tai kerroksena alkuperaisessa ilmiéssa kuin toi-
minnan suuntana tai p'aamaarana sinansa. Yleisen elamystalouteen
liittyvan keskustelun myétéi andalusialaisetkin ovat luonnollises-
ti alkaneet pohtia aiempaa syvallisemmin kulttuurinsa tarjoamia
mahdollisuuksia elarnystalouden kannalta. Elamystalouspuhe 0n
ehka entisestaan korostanut kulkueiden Visuaalisen loiston ja suu—
reellisuuden Inerkitysta. Turisteille halutaan tarj ota entista hiotum-
pia elamyksia perinteista tuotetta parantelemalla. Ilmié nayttéiytyy
luonnollisesti erilaisena eri sukupolville ja eri kulttuurien edusta-
jille.

Vaikka paasiaiskulkueet ovat keskeisia Granadan kaupunki-
imagon kannalta ja osaltaan lisa'avat kaupungin tunnettuutta, ne
ovat vain yksi osa imagoa. Huolimatta siita, ett'a Granada mainin-
taan usein tarkeana kulkuekaupunkina, se jaa kuitenkin kaikkein
tunnetuimman kulkuekaupungin, Sevillan, varjoon. Granadassa
kiistatta tarkein turistimagneetti 0n kaupungin islamilaista mennei-
syytta valottava Alhambran palatsi. Uskonnot, erityisesti katolisuu—
den ja islamin vuorovaikutus ja sen erilaiset historialliset vaiheet,
ovat joka tapauksessa keskeinen osa Granadan kaupunkibrandia
flameneon, auringon, vuoriston ja Viini- ja ruokakulttuurin rinnalla.
Paasiaiskulkueet VOi asettaa rajapinnoille elamyksen ja talouden,
yksityisen ja julkisen, perinteen ja nykyisyyden, uskonnollisen ja
maallisen, paikallisuuden ja turismin, autenttisuuden ja epaautent-
tisuuden Valille. Eri yhteyksissa, kuten yksityisten andalusialaisten
muistoissa, turistien ottamissa valokuvissa, Granadan paikallisleh-
dissa ja paaVin kannanotoissa, naiden vastakohtaparien painoarvo
vaihtelee.
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Lopuksi todettakoon, ettéi Semana Santa -kulkueita voi myos
tarkastella suhteessa muihin turisteja houkutteleviin uskonnollisiin
ilrnioihin ja rituaaleihin, kuten pyhiinvaelluksiin, joihin liittyy sa-
rnankaltaista kaupallisuutta kuin paasiaiskulkueisiinkin. Myos suo-
malaisia vertailukohtia on osoitettaVissa. Esimerkiksi ortodoksi-
set paasiaisyon jumalanpalvelukset nayttaytyvat Suomen uskon-
nollisessa kulttuurissa poikkeuksellisen esteettisinéi, Visuaalisina j a
materiaalisina. Niiden rinnalla luterilaiset versiot ristin tiesta ovat
usein melko puritaanisia, sisaista kokernusta korostaVia. Vertailu—
kohtien ei Véilttamatta tarvitse olla uskonnollisia. Voi kysya, onko
esimerkiksi vappumarsseissa, sambakarnevaaleissa ja Gay Pride
-l<ull<ueissa suuressa mittakaavassa jotakin samaa kuin Semana
Santa -kulkueissa. Keskeinen ero paasiaiskulkueiden ja maallisem-
pien yleisotapahturnien Valilla on edellisten painottuminen negatii-
Visiin tunteisiin: karsimykseen, kipuun, kuolemaan, suruun, mutta
myos ylosnousemuksen iloon. Negatiivisten ja positiivisten tuntei-
den vaihtelua saatetaan kokea myos erilaisten urheilutapahtumien
yhteydesséi. Seka urheilu etta uskonto voidaan myos nivoa ajatuk-
seen katharsiksesta ja tragedian paradoksista: emotionaalisesti ne-
gatiivinen ilrnio voidaan reflektiivisten prosessien kautta kokea lo-
pulta positiivisesti, puhdistavana, rnielihyvan lahteena.

Artikkeli 0n osa Sari Kuuvan post doc -hanketta (Suomen Akal‘e-
mia SA250800, Eldméintansseja.‘ Tunteet visuaalisessa taiteessaja
kulttuurissa, 2011—2015). Tutkimusta 0n tukenut myé’s Niilo Helan-
derin sc'ic'z'tio'.
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