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Vainot keskiajalla 

Noitavainot 

Keskiajasta puhuessa helposti ensimmäiseksi mieleen tulevat noitavainot, jotka alkoivat orastaa jo 1400-

luvulla. Ylivoimaisesti suurin syytettyjen ryhmä olivat ihmiset, joita epäiltiin syystä tai toisesta 

vääräuskoisuudesta eli kerettiläisyydestä. Muita helposti syytteen saaneita olivat juutalaiset, 

homoseksuaalit sekä kansanparantajat. Oikeudenkäynneissä saatettiin käyttää kuulustelumenetelmänä 

kiduttamista, puolueellista painostamista tai henkistä murtamista niin pitkään, kunnes syytetty alkoi jo 

itsekin uskoa noituuteensa.  

→ Noita testit: sammakko suuhun, pystyykö kellumaan, pystyykö lentämään. Yleisesti testattu kuoli 

aina. Jos testeistä selvisi, henkilö oli noita. Jos kuoli testien aikana, kyseinen henkilö ei ollut noita. 

• testeistä pystyi kuitenkin selviämään jos osasi olla tarpeeksi viisas puhumaan itsenä kuiville 

→ Etiikka: jo pelkkä syytös, oli melkein takuu varma kuolema. Syytetyllä ei ollut mitään, oikeuksia 

vaikka selviytyminen oli fysikaalisten lakien mukaan mahdollista. 

→ Kirkon syy korostaa noitavainoja: kirkko katsoi, että jos kansa saatiin pelkäämään noituutta, 

pysyi se paremmin heidän oikeaoppisen maailmankatsomuksensa parissa. 

→ Ristiriitaista sen ajan kulttuuriin: Taikoja on tehty terveyden ja hyvien asioiden puolesta kautta 

aikojen, kuten on myöskin manattu ja kirottu epämieluisia asioita syvimpään hornaan.  

→ Inkvisition aikana ei saanut julkaista tieteellistä materiaalia, jota kirkko ei hyväksynyt. 

 

 

(yläpuolen kuva: http://historianet.fi/files/bonnier-his/imagecache/630x420/pictures/heks.jpg) 

http://echomorgan.com/wp-content/uploads/2012/10/Screen-Shot-2012-10-11-at-20.24.42.png 

 

- Miksi kukaan ei puuttunut asiaan, vaikka todistusaineistoa olisi ollut? 

- Miksi ihmiset ilmiantoivat toisiaan noituudesta? 
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Keskiajan juutalaisvainot 

→ Ranska aloitti juutalaisten joukkomurhat 1000-luvulla, kun Limogesin piispa käski juutalaisia 

joko ottamaan kasteen tai lähtemään.                                                                                           

•Samalla vuosisadalla paavi keksi aloittaa ristiretken, ja samalla pakkokäännytettiin tai poltettiin 

juutalaisia..                                       

→ Saksassa 1300-luvun juutalaisia syytettiin rutoista.                                                              

• Mustan surman aikana juutalaisia syytettiin kaivojen myrkyttämisestä, koska omien 

puhtaussääntöjensä ansiosta he selvisivät kulkutaudista vähällä. Surmaamiset loppuivat kun joku 

vihdoinkin huomasi, että myös juutalaisia kuolee ruttoon. 

→ Juutalaiset karkotettiin sadoiksi vuosiksi useista maista, kuten Englannista 1290 ja Espanjasta 

1492. Espanjassa juutalaisten määrättiin jättävän kaikki maallinen arvokas omaisuutensa 

Espanjaan ja he pakenivat Italiaan. Paavi määräsi juutalaiset osallistumaan viikottain katoliseen 

messuun ja heidän piti pukeutua tavalla joka erotti heidät muista.  

→ Puola oli niitä harvoja maita, jossa juutalaisilla oli ihmisoikeuksia.                             

•Ristiretkien aikana maa toimi juutalaisten turvapaikkana. 

 

http://fcit.usf.edu/holocaust//people/expul2.gif  

 

- Miksi juuri juutalaisia syytettiin mustasta surmasta?  

- Miksi juutalaisia kohtaan tunnettaan vihaa useassa historian vaiheessa? 

- Onko oikein, että valtio jaottelee omia kansalaisiaan ja häätää heidät maasta? 

Esiintyykö tätä vielä nykypäivän maailmassa?  

 

 

 

http://fcit.usf.edu/holocaust/people/expul2.gif
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Lähteitä: 

http://www.keskiaika.org/kirjasto/noitav.htm 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Antisemitismi 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Noitavainot 
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