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KATSAUS

EDESSÄ LOISTAVA MENNEISYYS  
– KIRKKOHISTORIA JA IHMISYYDEN 

ARVOITUKSET
TUOMAS HEIKKILÄ

Kirkkohistoria perehtyy länsimaitten perinteisen valtakulttuurin menneisyyteen, kehitykseen ja vaiku-
tukseen. Se on ollut kompassi, jonka avulla sukupolvi toisensa jälkeen on asemoinut itseään maail-
manhistorian vuossa ja kulttuurien kirjossa. Tieteessä se on ollut akateemisen tutkimuksen, opetuk-

sen ja sivistyksen ytimessä vuosisatoja. Mutta mitä annettavaa kirkkohistorialla on 2020-luvulla?

Kristinusko valtasi Euroopan keskiajalla. 1300-lu-
vun alussa maanosan kaukaisinkin kolkka oli muo-
dollisesti kristitty, liittyi samaan uskonnollisil-
le merkityksille rakentuneeseen kulttuuripiiriin 
ja jäsensi maailmaa samoin tavoin. Myöhemmin 
löytöretket, kolonisaatio ja imperialismi levittivät 
kristillisen tulkinnan historiasta ympäri maapal-
loa. Siksi kirkkohistorioitsijan työkenttänä on tä-
näkin päivänä koko maailma.

Vuosisataiset jatkumot
Suomessa kirkkohistoriaa on pohdittu pian tuhat 
vuotta. Heti, kun ensimmäiset kristilliset vaikut-
teet tihkuivat nykyisen Suomen seuduille, oli luon-
tevaa ja tärkeää suunnata katse menneisyyteen ja 
tulkita sitä. Historialla on vahva voima, ja uuden 
uskon näkökulmasta oikeaoppinen historiantul-
kinta loi uutta identiteettiä. 

Kaikki nykyisen Suomen alueella keskiajalla laa-
ditut kirjalliset teokset käsittelivät kirkkohistoriaa: 
ne tulkitsivat, miten mennyt vaikuttaa nykyiseen. 
Jo niistä vanhin, 1200-luvun lopulla kirjoitettu Py-
hän Henrikin legenda, antoi lukijakunnalleen uuden 
valtakulttuurin sanelemat oikeat tulkinnat pakanal-
lisesta menneisyydestä, kristinuskon voittokulusta 
sekä alueen liittymisestä osaksi Ruotsin valtakuntaa 
ja kristillistä arvoyhteisöä. Legenda selitti – väritty-
neesti ja puolueellisesti – paljolti samoja teemoja, 
joihin kirkkohistorian tieteellinen tutkimus keskit-
tyy nykyisin. Minkälaisia kulttuurisia ja valtaraken-
teita ihmiset luovat uskomustensa ympärille? Mi-

ten politiikka, talous ja uskonto kietoutuvat yhteen? 
Mikä on uskonnon rooli pitkissä kulttuurisissa jat-
kumoissa ja pienissä ihmiskohtaloissa?

Varsinaisten tieteitten kaanonissa kirkkohis-
toria on ollut Suomessa mukana niin pitkään kuin 
maassa on ollut yliopistoja. Vuonna 1640 perus-
tetun Turun akatemian ensimmäisistä yhdeksäs-
tä oppituolista kolme oli varattu teologian pro-
fessoreille, ja kirkkohistoria kuului luontevasti 
kaikkien kolmen opetus- ja tutkimusalaan. Oma 
oppiaineensa siitä tuli vuonna 1828, kun Turusta 
Helsinkiin siirtynyttä yliopistoa järjesteltiin uusi-
en aikojen tarpeita vastaavaksi.

Kuluneitten 380 vuoden aikana minulla on ol-
lut 28 edeltäjää. Jatkumo kuvaa mainiosti tieteen 
kehitystä. Esimerkiksi Georg Alanus (teologian 
professorina 1648–64) ja Johannes Flachsenius 
(teologian professorina 1692–1708) kiivailivat vielä 
innolla aurinkokeskeistä maailmankuvaa vastaan. 
Moni teologian professori tutki kirkkohistorian 
ohella logiikkaa, fysiikkaa, metafysiikkaa, tähtitie-
dettä, runousoppia, itämaisia kieliä tai kasvitie-
dettä. Esimerkiksi Johannes Browallius (teolo gian 
professorina 1746–49) lukeutui myös fysiikan, mi-
neralogian ja kasvitieteen uranuurtajiin; kantaapa 
kokonainen koisokasvisuku edelleen tämän Carl 
von Linnén läheisen ystävän nimeä. Ylipäätään 
monitieteisyys on ollut osa kirkollisen histo rian 
tutkimusta vuosisatoja. Usein professorin urakier-
to alkoi luonnontieteistä ja huipentui lopulta teo-
logian oppituoliin.
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Viime vuosisadalle saakka käytännössä kaikki 
tieteellinen tutkimus tehtiin länsimaissa kristilli-
sistä lähtökohdista, vakuuttuneena oman kulttuu-
rin ja omien uskomusten ylivertaisuudesta. Edel-
täjistäni peräti yhdeksän päätyi piispaksi ja moni 
muu toimi eri viroissa pappina. Toisaalta katraas-
ta löytyy jo varhain vain tieteelliselle uralle antau-
tuneita intomielisiä tutkijoita.

Siinä missä kirkkohistoria oli – muiden opetet-
tujen ja tutkittujen tieteiden tavoin – alkujaan tiu-
kasti sidoksissa uskontoon ja menneisyyttä tarkas-
teltiin kristillisestä näkökulmasta, objektiivisuutta 
suitsineet uskonnon kahleet ovat nyttemmin kir-
vonneet. Alan tärkeimpiä modernisoijia oli Bengt 
Olof Lille (professorina 1840–71), joka vaikuttui 
historiantutkimuksen menetelmien 1800-luvun 
Saksassa ottamista edistysaskeleista ja uudisti 
kirkkohistorian tutkimusta Helsingissä. Näin alan 
uudistaminen Suomessa kiertyy kauniisti yhteen 
sekä historiatieteitten että itse yliopistolaitoksen 
modernisoitumiseen maailmalla. Lillen pitkä kau-
si professorina vakiinnutti useita edelleen vakaas-
ti paikoillaan seisovia kirkkohistorian tutkimuksen 
kulmakivistä, kuten tiukan lähdekritiikin, metodo-
logiset siteet muuhun historiantutkimukseen sekä 
kulttuurihistoriallisen näkökulman. 

Kirkkohistorian uudet tuulet
Omana aikanamme monitieteisyys takaa parhaat 
tutkimustulokset. Kiitos aiempien tutkijoitten uu-
rastuksen ja digitalisaation, tietoa on käytettävis-
sämme enemmän kuin koskaan aiemmin. Tämä 
näkyy myös omalla erikoisalallani keskiajan histo-
riassa. Tiedon sirpaleita on suunnattomasti enem-
män kuin edeltävillä tutkijapolvilla. Uusi lähdeti-
lanne edellyttää aiempaa tehokkaampia työkaluja, 
jotta voimme löytää eksponentiaalisesti kasva-
neesta lähdeaineistosta esille olennaisen.

Hyvänä esimerkkinä on mainittu Pyhän Henrikin 
legenda, Suomen kirkkohistoriallinen luomiskerto-
mus. Vielä 2000-luvun alussa teoksen säilyneitä kes-
kiaikaisia toisintoja tunnettiin vain kourallinen, ja 
tekstin kehitys- ja vaikutushistoria hahmotettiin hei-
kosti. Nykyisin legendasta tunnetaan peräti 56 käsi-
kirjoitusta, inkunaabelia ja fragmenttia, ja sen salat 
on suurimmaksi osaksi ratkaistu.

Etenkin vanhemman kirkkohistorian tutkimus 
nojautuu vahvasti digitaalisiin ihmistieteisiin, hu-

manistisen tutkimusasetelman ja laskennallisten 
menetelmien tuloksekkaaseen yhdistelmään. Hen-
rikin legendan kehitystä ja vaikutusta tutkittaessa 
oli tärkeää rekonstruoida tunnettujen versioiden 
sukupuu, stemma. Hankalaa kyllä, tekstin tunne-
tuista 56 toisinnosta voidaan rakentaa useampia 
keskenään erilaisia sukupuita kuin maailmankaik-
keudessa on arvioitu olevan atomeja. On siis epä-
todennäköistä, että perinteiset kynään, paperiin ja 
tutkijan terävään päähän nojaavat menetelmät sat-
tuisivat löytämään tekstin kehitystä kuvaavan oi-
kean stemman. Vastauksena kehitimme tietojen-
käsittelytieteen professorin Teemu Roosin kanssa 
pakkausalgoritmeihin perustuvan RHM-menetel-
män, joka karsii mahdollisten sukupuitten loput-
toman määrän vain muutamiin hypoteeseihin. 
Sittemmin stemmatologisten algoritmien kehittä-
minen on luonut uusia uria esimerkiksi keskiajan 
kirkollisten kalenterien, suullisen kirjallisuuden, 
tiedonvälityksen ja laajasti kulttuurievoluution 
tutkimuksessa.

Toisin kuin pitkään luultiin, Suomessa on säily-
nyt hyvin runsaasti keskiaikaisia kirjallisia lähteitä 
– keskiaika ei siis ollut pimeää tässäkään suhtees-
sa. Nykyisin lähteet on digitoitu jokaisen saatavilla 
oleviin tietokantoihin kattavammin kuin missään 
muualla maailmassa. Alan tutkimus on suotuisam-
massa tilanteessa kuin koskaan. 

Erityisellä sijalla ovat keskiajan lopulla käytös-
sä olleista kirjoista fragmentteina säilyneet lähes 
20 000 pergamenttisivua. 1500-luvun reformaa-
tion myötä kruunu takavarikoi kirkkojen kirjat ja 
hajotti ne irtolehdiksi, jotka kierrätettiin tilikirjo-
jen kansiksi. Tätä kautta syntynyt fragmenttiko-
koelma antaa Euroopan mittakaavassa poikkeuk-
sellisen hyvän läpileikkauksen keskiaikaisesta 
käyttökirjallisuudesta. Siinä missä aiemmat tutki-
japolvet ovat korostaneet reformaatiokauden kir-
jallisia saavutuksia, fragmenttien tarkka tutkimus 
on auttanut luomaan yksityiskohtaisen kokonais-
kuvan hyvin monipuolisesta eurooppalaisesta kir-
jallisesta kulttuurista Suomessa – vuosisatoja en-
nen Michael Agricolaa.

Lisää uusia avauksia on luvassa, ja meto dien 
kehittämistyö jatkuu innolla. Viimeisimmät saa-
vutukset liittyvät ihmistieteitten perinteisten 
kysymysten ja luonnontieteellisten metodien 
yhdistämiseen. Esimerkiksi kiihdytinmassaspekt-
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rometritekniikalla (AMS) toteutettaviin radiohii-
liajoituksiin vaadittavaa näytekokoa on onnistut-
tu pienentämään huomattavasti. Tämä on tärkeää 
esimerkiksi vanhimpien kirjallisten aineistojen 
ajoittamisen kannalta: radiohiiliajoitus ei enää 
merkitse arvokkaan aineiston silpomista, ja uusi 
näkökulma auttaa tarkentamaan perinteisiä, ul-
koisiin tyyliseikkoihin liittyviä ajoituksia. Toisena 
esimerkkinä kirkkohistorian piirissä otetuista kä-
sikirjoitustutkimuksen edistysaskelista voi maini-
ta graafisen alan mittausmenetelmien ottamisen 
tutkijan työkalupakkiin. Tarkoilla mittauksilla voi-
daan selvittää vaikkapa sitä, mitä sisältöjä kirjoista 
on käytetty vuosisatoja sitten. Pääsemme uudella 
tavalla lähteiden taakse ja saamme tietoa, jota mi-
kään yksittäinen lähde ei voisi kertoa.

Miksi kirkkohistoria on ajankohtainen?
Oppiaineen nimenä ”kirkkohistoria” on tomuinen 
– sillä kyse on ikiaikaisista sisällöistä. Jos oppia-
la lanseerattaisiin nyt, se nimettäisiin toisin kuin 
sukupolvia sitten. Se määriteltäisiin kenties laa-
jemmin uskomusten, maailmankatsomusten ja nii-
hin liittyvien kulttuurihistoriallisten jatkumoitten 
tutkimukseksi. Modernimmasta nimikyltistä huo-
limatta alan idea olisi kuitenkin lähes sama kuin 
miksi se on muotoutunut vuosisatojen saatossa.

Perinteikkään määritelmänsä mukaisesti kirk-
kohistoria keskittyy kristinuskon ja siihen liittyvän 
kulttuurin tutkimukseen. Työsarkaa riittää, sillä – 
pidimme siitä tai emme – kristinusko liittyy edel-
leen tiiviisti valtakulttuurimme moniin puoliin Suo-
messa, Euroopassa ja monessa maailman kolkassa. 
Oman kulttuuripiirimme identiteettejä ja arvoja, 
kulttuurihistoriaa ja politiikkaa on mahdoton ym-
märtää, jos ei tunne perinteisiä uskomuksia ja niille 
rakennettuja ajatuksia, merkityksiä ja instituutioita.

Päivänpolitiikan suuntaukset, digitalisaatio, 
sekularisaatio tai vaikkapa kirkkojen jäsenmää-
rien kulloinenkin kehitys ovat vain pintakuohua, 
joka ei vähennä pinnan alla vaikuttavien voimien 
merkitystä. Erilaiset uskomukset ja katsomukset – 
liittyivät ne sitten jumaliin, henkiin, teknologiaan 
tai edistykseen – tuovat elämään merkityksen sekä  
asemoivat yksilön ja yhteisön maailmankaikkeu-
den suuressa kertomuksessa. Ne sanelevat arvot, 
arvostukset ja identiteetit. Kirkkohistorioitsija on 
näiden pitkien punaisten lankojen asiantuntija.
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