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Tiivistelmä:  

Tämä tutkielma tarkastelee kahdessa videopelissä, World of Warcaftissa sekä Crusader 
Kings II:ssa, esiintyviä ristiretkirepresentaatioita. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, 
millaisia ristiretkirepresentaatioita peleissä esiintyy ja analysoida niiden välittämiä 
ristiretkikäsityksiä. Aineistona tutkielmassa on pääasiallisesti mainitut kaksi peliä, joiden 
tarkastelu jaetaan kolmeen näkökulmaan: historiallisten representaatioiden arviointi, 
sivuttaisten representaatioiden arviointi sekä ristiretkiterminologian käyttö. 

Tutkielmassa esitellään historiallisia tapoja käyttää ristiretkirepresentaatioita esimerkiksi 
osana viihdettä ja propagandaa. Tämä tehdään tuomalla esiin laajalti tutkimuskirjallisuutta 
ristiretkien käytöstä osana eri historiallisia ilmiöitä. Samoin käydään läpi representaation 
käsitteen historianfilosofista problematiikkaa. Tärkeänä havaintona voidaan pitää sitä, että 
representaatioissa usein kyse on ajatuksesta jonkin ilmiön suhteen kuin itse ilmiöstä. 
Voidaan myös havaita, että ristiretkirepresentaatioita on käytetty aktiivisesti jo 1800-luvulta 
alkaen ja tutkielmassa esitetään, että videopelit kytkeytyvät tähän samaan traditioon. 

Loppupäätelmänä on, että videopeleissä, kuten aiemmissakin viihdevälineissä, esiintyy 
ristiretkirepresentaatioita tyylilajiin soveltuen. World of Warcraftissa ristiretkirepresentaatiot 
ovat sivuttaisia ja perustuvat enemmänkin populaariin ja romantisoituun ajatukseen 
ristiretkistä pyhänä sotana ja hyvän taistelusta pahaa vastaan. Crusader Kings II:ssa 
vastaavasti ristiretkirepresentaatiot ovat selvästi historiallisia, ja pyhä sota itsessään on vain 
väline osana valtapeliä, vaikkakin peli hyödyntää historiallisia mekaniikkoja ja luo itsessään 
suuren ristiretkirepresentaation. Yhteinen nimittäjä molemmilla on ristiretken asema pyhänä 
sotana, mutta muutoin eroja on peleissä runsaasti. Terminologisesti World of Warcraft ottaa 
enemmän viihteellisiä vapauksia ristiretkikäsitteen soveltamiselle ja Crusader Kings II 
pitäytyy historiallisessa otteessa. World of Warcraft asettaa myös ristiretkikäsitteelle 
laajemmin moraalista latausta, kun taas Crusader Kings II:n osalta mahdolliset moraaliset 
piirteet ovat enemmän pelaajasta kiinni. 
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1. Johdanto 

1.1 Tutkimusasetelma 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan, millä tavalla kahdessa erilaisessa videopelissä tuodaan esiin 

ristiretkirepresentaatioita. Koska erilaisia pelityylejä on useita, otetaan tämän tutkimuksen 

puitteissa huomioon myös erilaiset tarinankerronnalliset ja taustoittavat elementit. 

Varsinaisena mielenkiinnon kohteena ei ole niinkään se, kuinka tarkasti ristiretkiteemainen 

sotapeli kuvaa historiallisia ristiretkiä, vaan enemmänkin kiinnostuksen kohteena on se, miten 

peleissä olevat ristiretkirepresentaatiot esiintyvät. Historiallisen tarkkuuden arviointi ei siis 

ole tässä tutkimuksessa etusijalla, koska se ei yksinkertaisesti olisi järkevää, sillä 

representaatiota ei tässä tutkimuksessa käsitetä suorana toisintamisena. Tutkimuksen kannalta 

yhtä lailla mielenkiintoista onkin se, miten ristiretkiä tuodaan esiin myös muissakin kuin 

puhtaasti historiallisissa asetelmissa. Tämän näkökulman avulla mahdollistetaan paitsi 

mahdollinen laajempi kattaus tutkittavia videopelejä, mutta myös huomattavasti 

mielenkiintoisempi asetelma kuin pelkkä historiallisen tarkkuuden arviointi. 

 Tutkittavien pelien määrä on rajattu kahteen johtuen sekä opinnäytetyölle asetetuista 

rajoitteista että myöskin tutkimuksen aineiston käsiteltävyydestä. Pelejä tutkittaessa on Frans 

Mäyrän mukaan oleellista pelata tutkittavia pelejä, eikä tälle valitettavasti ole loputtomasti 

aikaresursseja.1 Tutkittaviksi valitut pelit on valittu tarkoituksenmukaisesti siten, että niiden 

asetelmat ovat erilaiset ja ne sitä kautta edustavat erilaisia ristiretkirepresentaatioiden 

käyttötapoja. Kahden pelin perusteella on luonnollisesti mahdotonta tehdä suuria yleistyksiä, 

mutta tutkittavat pelit toimivat kuitenkin esimerkkeinä erilaisista ristiretkirepresentaatioiden 

käytöistä. Näiden valintojen toisena tarkoituksena on myös avata mahdollisia 

tutkimuskohteita tuleville asiasta kiinnostuneille tutkijoille. 

Varsinainen tutkimuskysymys on, millaisia ristiretkirepresentaatioita esiintyy näissä 

valituissa videopeleissä. Tällä tarkoitetaan pääasiassa sitä, miten ristiretkitematiikkaa 

esitetään – representoidaan – tutkittavissa peleissä. Tämä tarkastelu on jaettu kolmeen eri 

tarkastelukulmaan. Ensimmäinen aspekti on pelien historiallisuuden tarkastelu mukaillen 

Adam Chapmanin näkemystä historiallisista peleistä, toinen aspekti on tarkastella näiden 

yhteyttä joko historiallisiin tai populaareihin ristiretkirepresentaatioihin eli Andrew Elliottin 

korostamiin ns. sivuttaisiin representaatioihin.2 Kolmantena aspektina tarkastellaan pelien 

 
1 Mäyrä 2008, 165. 
2 Elliott 2007; Chapman 2016. 
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ristiretkiterminologian käyttöä. Näiden tarkastelukulmien avulla voidaan muodostaa kattava 

kuva ristiretkirepresentaatioista ja niiden käyttämisestä tutkittavissa peleissä. Tarkasteltaviksi 

peleiksi on valikoitunut omaan fantasiamaailmaansa sijoittuva roolimoninpeli World of 

Warcraft sekä strategiapeli Crusader Kings II. Nämä pelit poikkeavat toisistaan ja erityisesti 

World of Warcraftia ei voida pitää puhtaan historiallisena pelinä. Pelien erilaisuus luo hyvän 

mahdollisuuden tutkia erilaisia representaatioita. 

Representaation ja myös ei-historiallisten pelien tutkimisen taustalla on sosiaaliseen 

konstruktivismiin liitetty ajatus siitä, että ihmisten maailmankuvat ovat sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti tuotettuja, eli ympäristö vaikuttaa ihmisten katsantokantaan. Pelit eivät 

luonnollisestikaan ole tämän mekanismin ulkopuolella, vaan ne ovat jonkinlaisten tekijöiden 

luomia tuotteita ja olemassaolollaan ne myös uusintavat jonkinlaisia käsityksiä esimerkiksi 

ristiretkistä. Näin ollen, vaikka se tuottaakin tutkimuksellisesti haasteen, olisi pelkkien 

ristiretkiin viittaavien visuaalisten elementtien etsiminen peleistä vähemmän hedelmällistä 

kuin se, että voidaan tarkastella valittujen esimerkkipelien osalta myös ristiretkien laajempaa 

representaatiota. Tutkimus asemoituu pitkälti neomedievalistiseen lähestymistapaan, jossa 

Daniel Klinen mukaan historiallisen tarkkuuden arviointi ei ole järkevää.3 Samoin tässä 

lähestymistavassa voidaan arvioida ns. sivuttaisia representaatioita, eli yhteyttä muihin 

populaarirepresentaatioihin esimerkiksi ristiretkistä. 

Tutkimus on rakennettu tapaustutkimukseksi, jossa pyritään tuomaan esiin 

ristiretkirepresentaatioita videopeleistä ja analysoimaan niitä. Tutkimuksen relevanssi on 

sama kuin minkä tahansa modernin median tutkimuksen suhteen. Pelitutkimuksen 

merkityksellisyyttä puoltaa erityisesti se, että esimerkiksi tilastoyhtiö Statistan mukaan 

aktiivisten videopelejä pelaavien määrä maailmassa on 2,69 miljardia henkilöä vuonna 2020 

ja luvun ennustetaan nousevan.4 Samoin vuonna 2019 peliteollisuuden tulot (engl. revenue) 

olivat maailmanlaajuisesti yli kaksinkertaiset verrattuna musiikki- ja elokuvateollisuuteen 

yhteensä.5 Näiden tunnuslukujen valossa pelien tutkimatta jättäminen voitaisiin nähdä 

kapeakatseisena kirkkohistoriankin alalla. 

Kuten aiemmin todettiin, lähteinä tutkimuksessa ovat pelit itse. Näiden lisäksi käytetään 

pelien markkinointimateriaalia, pääasiassa pelien verkkosivuja. Samoin pelien 

käyttäjälähtöisesti luomat wikisivustot, esimerkiksi Fandom-palvelun kautta voivat antaa 

rajoitetusti lisätietoa erityisesti siitä, miten ihmiset ovat laajasti käsittäneet ja tulkinneet 

 
3 Kline 2014, 7. 
4 Statista 2020a. 
5 Statista 2020b. 



3 

 

tarinaa. Wiki-sivustot ovat aina ns. toisen käden lähteitä, mutta tutkittaessa ristiretkikuvastoja 

ja niiden ilmaantumista peleissä tulkintoineen, on laajemman yleisön luomissa sisällöissä jo 

suurempi relevanssi. Ne eivät kuitenkaan ole ensisijainen lähde, vaan parhaimmillaankin 

tukea varsinaisen tutkimuskohteen tutkimiseen. 

1.2 Ristiretket ja representaatio 

Ristiretket olivat alun perin paavin hyväksymiä ja jopa kannustamia sotaretkiä, joilla oli 

vähintään virallisesti uskonnollinen motiivi. Ristiretkien kuuluisin aika oli keskiajalla 

ensimmäisen Pyhälle maalle (nykyinen Lähi-idän alue) suunnatun ristiretken tapahtuessa noin 

vuosina 1096-1102.6 Ensimmäisen ristiretken saavuttaessa sotilaallista menestystä esimerkiksi 

Jerusalemin valtauksen muodossa, perustettiin eri puolille Lähi-itää ns. ristiretkivaltioita, jotta 

valloitetut alueet voitiin säilyttää.7 Kaikki ristiretket eivät kuitenkaan suuntautuneet Pyhään 

maahan, vaan ristiretkiä tehtiin myös mm. pohjoisempaan Eurooppaan, kuten Koillis-Saksan 

alueelle ja myöhemmin myös esimerkiksi Suomeenkin.8 Ristiretkivaltiot kokivat myöhemmin 

kuitenkin tappioita ja esimerkiksi Jerusalem menetettiin Saladinin hyökkäyksessä vuonna 

1187. Ristiretkivaltioiden ja myös tunnetuimman ristiretkiajan päättyminen voidaan paikantaa 

Akkon menettämiseen ja viimeisen ristiretkivaltion kukistumiseen vuonna 1291, mutta 

ristiretkiliikehdinnän (crusading movement) historia voidaan nähdä laajana, koko Eurooppaa 

jollain lailla koskettaneena jatkumona aina vuodeen 1798 asti, jolloin Napoleon valtasi 

Maltan saaren, jossa tuolloin vielä toimi Johanniittain ritarikunta eli Maltan ritarikunta.9 

Ristiretkiliikehdinnän pitkän historian vuoksi ristiretkien käsitettä voi olla vaikea 

määritellä mikä aiheuttaa luonnollisesti oman haasteensa tälle tutkimukselle. Mikäli 

hyväksytään laaja näkemys siitä, että ristiretkiliikehdintää on tapahtunut noin 700 vuotta, on 

siinä ajassa ehtinyt jo pelkästään Euroopan alueella tapahtumaan erittäin monenlaista 

yhteiskunnallista kehitystä. Kuitenkin tämän tutkimuksen puitteissa ristiretkikuvastojen osalta 

keskitytään kuuluisimpaan ristiretkiaikaan (n. vuodet 1096-1291), ja erityisesti Jerusalemiin 

suuntautuneisiin ristiretkiin, koska niiden voidaan helposti olettaa olevan kuuluisuutensa 

vuoksi innoittaneen eniten erilaisia teoksia. Samoin nämä ristiretket ovat määritelleet pitkälti 

sen, mitä ylipäänsä ristiretkillä tarkoitetaan. Tässä tutkimuksessa ei suoranaisesti analysoida 

ristiretkiä historiallisena tapahtumana, mutta luvussa kaksi tuodaan esiin erilaisia 

ristiretkirepresentaatioiden käyttötapoja noin 1800-luvun alusta alkaen. Näiden tarkoituksena 

 
6 Riley-Smith 2002a, 2. 
7 Riley-Smith 2002a, 2–3. 
8 Riley-Smith 2002a, 3–4. 
9 Phillips 1999, 137; Riley-Smith 2002a, 3–5. 
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on muodostaa kokonaiskuvaa ristiretkirepresentaatioiden käytöstä ja luoda jatkumo myös 

nykypäivään. 

Kielen kehittyminen on oma laaja tutkimusaiheensa, mutta ristiretkirepresentaatioiden 

osalta – erityisesti käsitteen ristiretki kehittymisen osalta – Richard Francaviglia esittää 

mielenkiintoisen näkemyksen 

Interestingly, the word crusade became negative not a thousand years ago but more recently when the 

Arab world became conscious of the growing power of the West in the last two centuries. In the West, the 

term evokes a galvanic response as a reference to something worth fighting for, while in the East it 

provides a cause to fight against a threat from outside the region. Those who believe that crusade means a 

war against Islam should recall that certain fighter-bomber airplanes during the Cold War bore the name 

“Crusader” when in fact they were intended to humble Communists, not Muslims.10 

Francaviglia siis pitkälti irrottaa käsitteen ristiretki sen historiallisesta alkuperästä ja kytkee 

sen lähemmin kiinni maallisempiin tarkoitusperiin, jotka ovatkin olleet yleisiä. Francaviglia 

on kuitenkin liian kriittinen sanan uskonnollis-historiallista kontekstia kohtaan; huolimatta 

sanan käytöstä esimerkiksi sotilaslentokoneissa poliittis-ideologisessa konfliktissa, sana 

ristiretki edelleen historiallisesti kytkeytyy 1000-luvun lopulla alkaneisiin – kristittyjen 

tekemiin – sotaretkiin ja uskonnolliseen sodankäyntiin, eikä sitä voida täysin ohittaa olematta 

älyllisesti epärehellinen. Toisin sanoen ristiretkitermistä ei voi järkevästi irrottaa sen historiaa 

ja uskonnollista taustaa, vaikkakin termin käyttö on muuttunut. Hänen näkemyksellään on 

kuitenkin meriittiä siinä mielessä, että eri tahojen tavat käyttää jotain käsitettä vaikuttavat 

väistämättömästi siihen, miten käsite määrittyy populääristi, ja eri ihmiset käsittävät termejä 

eri tavoin. Sanan tulkinnat ovat siis vähintäänkin vaihtelevia, eikä yksipuolinen ja kapea 

määrittely välttämättä toimi. Tämä on oleellinen huomio tutkittaessa videopelien 

ristiretkirepresentaatioita, ja ristiretkikäsitteen modernimpia merkityksiä käsitellään erityisesti 

luvun kaksi lopussa. 

Representaatiot ovat historiaa tutkiessa samaan aikaan erittäin mielenkiintoisia, mutta 

myös omalla tavallaan haastavia. Mikäli asiaa pohdittaisiin Leopold von Ranken kuuluisan 

historian ihanteen tutkia asioita wie es eigentlich gewesen ist (vapaa käännös: siten kuin ne 

oikeasti tapahtuivat) kautta, tekevät representaatiot historian kuvaamisen hankalammaksi, 

koska emme välttämättä osaa tulkita lähteitä oikein ainakaan ilman kattavaa taustatietoa ajan 

laajemmista kehityskuluista.11 Tilannetta vaikeuttamaan asettuu vielä konstruktionistinen 

ajatus (ns. kielellinen käänne), jonka mukaan todellisuus on sosiaalisesti rakentunut ja että 

kieli muokkaa tätä todellisuutta olennaisesti.12 Näin ollen tekstit luovat siis käsityksiä ja 

todellisuutta jo itsessään, mutta myös osittain lisäksi sitä kautta, että tutkimme ilmiöitä 

 
10 Francaviglia 2007, 62. 
11 Stern 1973, 57. 
12 Kuortti et al. 2008, 26. 
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osaltaan kielen avulla ja teemme niistä tulkintoja.13 Tähän ajatukseen sisältyy johdannaisesti 

se, että mitä nyt kirjoitamme, voidaan tulevaisuudessa tulkita täysin eri tavalla kuin 

kirjoitushetkellä. Näihin haasteisiin voivat ratkaisuina olla tietämyksen kartuttaminen siitä, 

miten tietyssä ajassa on asioita ilmaistu ja millainen asenneilmapiiri tuolloin on vallinnut 

jotain tiettyä asiaa kohtaan. Tiivistettynä siis haasteisiin voidaan vastata perehtyneisyydellä ja 

lähdekritiikillä. Tällöin voidaan suhteuttaa käytetty kieli tekstin ajan tapoihin ja esitellä se 

omassa ajassa ymmärrettäväksi, vaikkakaan ymmärrys lähteiden tarkoituksesta ja sanomasta 

ei silloinkaan välttämättä ole täydellinen. Konstruktionismia sekä erilaisia historianfilosofisia 

määritelmiä representaatioille tarkastellaan erityisesti alaluvussa 2.1 ja ne muodostavat paitsi 

osan analyyttisestä viitekehyksestä, mutta myös vankistavat tutkimuksen käsitteellistä pohjaa. 

1.3 Videopelien tutkimus ja representaatiot videopeleissä 

Videopelien tutkimus omana tutkimuskenttänään tai jopa tieteenalanaan on suhteellisen nuori 

verrattuna moneen muuhun tieteenalaan.14 Tämä johtuu luonnollisestikin siitä, että videopelit 

ovat kehittyneet vasta modernin tietotekniikan myötä eikä näin ollen videopelejä ole ollut 

olemassa maailmassa kovin pitkää aikaa; maailman ensimmäisenä videopelinä voidaan pitää 

vuonna 1958 kehitettyä Pong peliä.15 Videopelit ovat sittemmin kehittyneet valtavasti ja kuten 

aiemmin mainittiin, niistä on tullut valtava liiketoiminta-ala, jossa liikkuva rahamäärä ylittää 

sekä elokuva- että musiikkiteollisuuden.16 Varsinaisesti kuitenkin pelejä ylipäänsä on tutkittu 

jo pidempään, kuten esimerkiksi shakkia 1900-luvun alussa ja systemaattista pelimekanismien 

tutkimusta ja kehittämistä esimerkiksi koulutustarkoituksiin on tapahtunut jo ainakin 1780-

luvulta alkaen.17 

Videopelitutkimus omana erityisalanaan on monitieteistä, mitä korostaa esimerkiksi 

Suomen Pelitutkimuksen Seuran kuvaus itsestään monitieteisenä pelitutkimusta edistävänä 

yhdistyksenä.18 Videopelit tutkimuskohteena on houkutellut tutkijoita eri aloilta, ja nämä 

tutkijat ovat soveltaneet tutkimuksissaan omien tieteenalojensa menetelmiä.19 On kuitenkin 

havaittu, että eri tieteenalojen metodeja ylipäänsä voidaan hyödyntää pelien tutkimuksessa 

hedelmällisesti, minkä tuo esiin mm. Frans Mäyrä korostaessaan, että jokaisen tutkijan on 

rakennettava oma menetelmänsä sopimaan juuri omaan tutkimukseensa.20 Mäyrän mukaan 

 
13 Kuortti et al. 2008, 26–27. 
14 Mäyrä 2008, 4. 
15 Chodos 2008. 
16 Statista 2020b. 
17 Mäyrä 2008, 6–7. 
18 Suomen Pelitutkimuksen Seura 2020. 
19 Mäyrä 2008, 5–7. 
20 Mäyrä 2008, 155–156. 
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videopeleihin voidaan hyödyntää laajasti eri tieteenalojen menetelmiä, mutta kuitenkin ehkä 

tärkein tutkimuksen tekemisen menetelmä pelejä tutkittaessa on pelien itsensä pelaaminen.21 

Voidaan siis sanoa, että pelien tutkimukseen soveltuu varsin laaja kattaus 

tutkimusmenetelmiä, sisältäen melko hyvin samat tutkimusasetelmat ja -kysymykset kuin 

monen muunkin modernin median ja kulttuurin tutkimukseen. Tätä näkemystä hyödynnetään 

myös tässä tutkimuksessa. 

Videopelejä on teologian piirissä tutkittu enemmän uskontotieteen puolella. Toistaiseksi 

kuitenkin ristiretkiin liittyvä tutkimus on perinteisesti teologian puolella kuulunut 

kirkkohistorian alaan, vaikka tässä tapauksessa periaatteessa tutkimus voisi istua kumpaan 

tahansa teologian sisäiseen suuntaukseen.22 Videopelien historiallisuutta taas on tutkittu 

yleisesti ottaen jonkin verran enemmän ja laajemmin muiden tieteenalojen puolella, 

keskittyen enemmän historiallisiin peleihin.23  Tämän tutkimuksen voidaan kuitenkin nähdä 

istuvan samaan perinteeseen kuin muukin aiempi ristiretkirepresentaatioiden ja -kuvastojen 

tutkimus, ja aiemmalla tutkimuksella onkin tärkeä rooli tutkimuksen taustoituksessa. 

Kuitenkin tässä tutkimuksessa ote representaatioihin on enemmänkin uuskeskiaikainen tai 

kuvaavammin neomedievalistinen, eli representaatioiden osalta vaatimukseksi ei aseteta 

historiallista tarkkuutta. Neomedievalismia esitellään enemmän alaluvussa 1.4. 

Videopelejä mediana – erityisesti muihin medioihin, kuten televisioon, elokuviin, 

kirjoihin tai radioon verrattuna – määrittelee niiden korostetun interaktiivinen luonne yleisön 

– pelaajan – kanssa. Esimerkiksi Daniel Kline toteaa videopelien laajentavan perinteisen 

kerronnan rajoja: ”It is clear then that digital gaming expands the parameters of traditional 

narrative arts through computer technology and physical interaction with that technology.”24 

Videopelien pääajatuksena on antaa pelaajalle mahdollisuus toimia jonkinlaisen viitekehyksen 

sisällä erilaisin vapausastein. Peleissä nämä vapausasteet ovat erisuuruisia riippuen paljolti 

pelin tyylistä ja siitä, millaista tarinaa halutaan kertoa. Kerronnallisuus tarkoittaa myös sitä, 

että peleissä on usein mukana samanlaisia kerronnallisia elementtejä kuin esimerkiksi 

elokuvissa. Useimmiten nämä ns. välivideot (engl. cutscene) vievät pelin tarinaa eteenpäin 

siten, että pelaaja ei voi niihin vaikuttaa. Kuitenkin pelien luonteen takia ne eivät välttämättä 

ole samalla tavalla hallitsevia kuin elokuvissa ja on myös mahdollista, että pelaajan eri 

toimien perusteella tarinaa eteenpäin vievät videot ovat erilaisia. 

 
21 Mäyrä 2008, 165. 
22 ks. esim. Rautalahti 2018. 
23 ks. esim. Chapman 2016. 
24 Klein 2014, 5. 
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Tätä videopeleissä esiintyvää tarinan eteenpäinviemistä ikään kuin ylhäältä käsin 

voidaan kutsua ns. narratiiviseksi kehykseksi. Adam Chapman on kehittänyt tälle 

pelinsisäiselle narratiiville termin (hi)story-play-space, jolla viitataan siihen, että pelien sisällä 

on jonkinlainen punainen lanka tai tila, jota pitkin kulkiessaan pelaajalla on mahdollisuus 

tehdä erilaisia valintoja liittyen pelin kulkuun.25 Tämä tila voi olla muotoiltu eri tavoin, kuten 

esimerkiksi avoimena pelimaailmana tai lineaarisena juonenkulkuna. Pelimekaniikat 

mahdollistavat myös sen, että pelaaja voi toimia eri lailla kuin mitä on alun perin ajateltu peliä 

tehdessä tai historiallisesti katsoen eri tavoin kuin mitä representoitu henkilö on 

todellisuudessa historiallisesti tehnyt. Tärkeää on kuitenkin tiedostaa se, että peleissä pelaajan 

valinnanvaihtoehtoihin vaikuttavat pelintekijöiden asettamat mekaniikat. 

Representaatioita videopeleissä ei tässä tutkimuksessa suoraan rinnasteta 

konservatiiviseen käsitykseen historiallisesta representaatiosta, jossa pyrittäisiin esittämään 

jotain asiaa historiallisessa kontekstissa ja mahdollisimman ns. oikeaoppisena. Tämä johtuu 

Chapmanin mukaan jo siitä tosiseikasta, ettei kaikista – tai ehkä mistään – historiallisista 

tapahtumista ole niin tarkkaa tietoa, että niiden täydellinen toisintaminen olisi 

videopeleissäkään mahdollista eikä se välttämättä olisi mielekästä.26 Lisäksi videopelien 

luonne interaktiivisena digitaalisena ympäristönä antaa pelaajalle sellaisen toimijuuden, joka 

lähtökohtaisesti rikkoo historiallisen aitouden representaatioissa.27 Kuitenkin Claudio Fogun 

mukaan videopelit jo lähtökohtaisesti haastavat historian suhteen menneisyyteen sekä 

myöskin historiankirjoitusta, jonka avulla nykypäivän kuva historiasta on syntynyt.28 On totta, 

että erilaisin kerronnallisin menetelmin voidaan edistää tarinaa historialle uskollisena, mutta 

osin videopelien tarkoituksenakin on se, että pelaaja voi pelata historiaa, jolloin oikea 

historiallisuus ei välttämättä toteudu. Samoin representaatiot voivat viitata esimerkiksi 

aiempiin representaatioihin, kuten elokuviin tai romantisoituihin näkemyksiin esimerkiksi 

ristiretkistä, kuten aiemmin on käynyt ilmi esimerkiksi Elliottin näkemyksestä ns. 

sivuttaisesta viittaamisesta, jossa populaarikäsitys ei synny katsomalla menneisyyteen, vaan 

muihin viittauksiin samasta aiheesta.29 Tämän ei voida nähdä vähentävän representaatioiden 

historiallista luonnetta, vaikka motiivi tai intentio onkin erilainen tai vaikka viittaus ei 

itsessään olisi suoraan, vaan välillisesti historiaan. 

 
25 Chapman 2016, 33–34. 
26 Chapman 2016, 10. 
27 Fogu 2009, 120. 
28 Fogu 2009, 103. 
29 Elliott 2007, 4. 
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Historiallisia representaatioita tutkittaessa käsitellään usein nimenomaisesti historiallisia 

videopelejä. Tällöin käsitteellistä ongelmaa historiallisesta representaatiosta ei käytännössä 

synny, koska on suhteellisen selkeää, että peli pyrkii kuvaamaan historiallista tapahtumaa tai 

ilmiötä. Historialliselle pelille ei välttämättä ole olemassa yhtä hyväksyttyä käsitettä, mutta 

esimerkiksi MacCallum ja Parsler määrittelevät historiallisen pelin seuraavasti: ”The game 

has to begin at a clear point in real world history and that history has to have a manifest effect 

on the nature of the game experience.”30 Määritelmän mukaan historiallisen pelin tulisi siis 

alkaa selkeästi jostain pisteestä todellisessa historiassa ja historialla on oltava selkeä vaikutus 

pelikokemuksen luonteeseen. Samoin Chapman määrittelee historiallisten pelien tutkimuksen 

olevan sidoksissa niihin peleihin, jotka kuvaavat menneisyyttä tai liittyvät siitä käytäviin 

keskusteluihin.31 MacCallum ja Parsler toteavat kuitenkin, että peleissä on usein historiallisia 

piirteitä, jotka ovat eräänlaisia pelin aihelmia (engl. motifs), vaikka peli ei olisikaan 

historiallinen.32 Englannin sanan motif  sanakirjakäännökset ovat aihe, aihelma tai motiivi, 

mutta usein kyseessä on esimerkiksi toistuva visuaalinen tematiikka tai elementti, jonka 

avulla esimerkiksi pelihahmo voidaan sijoittaa johonkin kontekstiin. Kuvaava ilmaisu voisi 

myös olla viittaus. Esimerkki tällaisesta aihelmasta voisi olla asetakissa oleva risti, jolloin 

kokonaisuus yhdistyy ristiretkiin tai ristiritareihin. Nämä historialliset piirteet ja viittaukset 

ovat varsin oleellisia tälle tutkimukselle, vaikkakaan ne eivät välttämättä sovellu 

vanhakantaiseen tai akateemisempaan historiakäsitykseen.  

Fogu toteaakin videopelien luonteesta: “In the first place, video games have begun to 

detach the notion of history from its double reference to the past and to the real – what 

essentially happened – that it had acquired at the end of the eighteenth century.”33 Kuitenkin 

sekä Chapman että MacCallum ja Parsler kytkevät historiallisen pelin käsitteen varsin 

tukevasti yhteen todellisen historiallisuuden kanssa. Videopelit mahdollistavat siis 

historiallisilla – sekä populaari- ja kvasihistoriallisilla – elementeillä leikkimisen, mutta 

historian akateeminen käsite on edelleen olemassa ja käytössä. Kuitenkin vaikka MacCallum 

ja Parsler tietoisesti keskittyvät oman määritelmänsä mukaisiin historiallisiin peleihin, ja 

samaa tekee myös Chapman, on tämän tutkimuksen puitteissa tarkoituksenmukaista tutkia 

myös niitä pelejä, jotka eivät ole määritelmällisesti historiallisia. Fogun ajatusta jatkaen, 

johtoajatuksena on se, ettei pelin tarvitse olla kokonaisuudessaan historiallinen voidakseen 

 
30 MacCallum & Parsley 2007, 204. 
31 Chapman 2016, 16. 
32 MacCallum & Parsley 2007, 203–204. 
33 Fogu 2009, 103. 
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representoida historiallisia asioita. Toisin sanoen, historiallinen representaatio ei välttämättä 

vaadi historiallista peliä. 

On huomattava myös, että pelaaja kohtaa pelatessaan muutakin kuin visuaalista sisältöä, 

joka voi vaikuttaa esimerkiksi historiallisuuden tunteeseen. Aiemmin mainitut pelintekijöiden 

määrittelemät mekaniikat vaikuttavat pelien – ja samalla pelaajan – valinnanvaihtoehtoihin. 

Näihin määrityksiin vaikuttaa melko oleellisesti videopelien asema viihteenä ja näin ollen 

peleissä on usein mukana jonkinlainen viihdearvo, joka usein on ristiriidassa historiallisen 

näkemyksen kanssa. Esimerkiksi Gregory Fedorenko on tutkinut Total War -sarjan pelejä 

Medieval ja Medieval 2, ja toteaa niiden taistelupainottuneisuudesta seuraavaa 

The games’ privileging of battles, however, might plausibly be considered one of the points at which it 

most closely approaches its designers’ intended Hollywood feel rather than the reality of medieval 

combat. As is well-known to medieval scholars, but contrary to popular perception, battles were in fact 

relatively rare during the period.34 

Fedorenkon esimerkki on kuvaava, sillä peleissä pelaajan toiminnallisuus on tärkeässä osassa. 

On tietysti mahdollista luoda pelkästään keskiaikaiseen politiikkaan keskittyvä peli, mutta 

esimerkiksi juuri Total War sarja nimensä mukaisesti keskittyy politiikan lisäksi sotimiseen 

juuri taisteluiden muodossa, reaaliaikastrategiapeleille tyypilliseen tapaan. Fedorenko itse 

esittää suunnittelijoiden tavoitteena olleen Hollywood-tunnelmaiset eeppiset taistelut, mikä 

tuskin on väärin. Peleissä myös ei samalla tavalla oteta taisteluiden myötä valtavaa riskiä, 

kuten keskiajalla, vaan toimitaan erilaisten pelimekaniikkojen puitteissa, ja samoin Fedorenko 

osoittaa, että monet kuuluisat keskiaikaiset sotapäälliköt eivät oikeastaan käyneet elämänsä 

aikana monia taisteluita.35 Näin ollen olisi jokseenkin epärealistista odottaa peleiltä edes 

kunnollista mahdollisuutta keskiajan aitoon toisintamiseen, vaan tiettyjä anakronistisia 

myönnytyksiä on hyväksyttävä pelin viihdearvon ja yleisesti pelattavuuden vuoksi. Fedorenko 

itse käyttää tässä tapauksessa esimerkkinä taisteluiden yleisyyden (viihdearvo) lisäksi 

pelimekaniikkaa armeijan yksiköiden helposta komentamisesta pelin esittämällä 

keskiaikaisella taistelukentällä, jossa todellisuudessa komentaminen oli varsin hankalaa.36 

Fedorenko esittää pelien anakronismin olevan osittain myös modernimman sodankäynnin 

soveltamista menneisyyden miljööseen 

The idea of warfare expressed in these Total War games, therefore, is arguably more at home in the 

European nineteenth century (an epoch which saw more and bigger set piece battles than any previous 

period of military history) than in either the medieval period or—given the recurrence of economic 

ravaging by carpet bombing and the normalization of massacres of noncombatants—the era of the World 

Wars.37 

 
34 Fedorenko 2014, 54–55. 
35 Fedorenko 2014, 55. 
36 Fedorenko 2014, 55–56. 
37 Fedorenko 2014, 59. 
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Tässä tapauksessa pelin esittämään aikakauteen tuodaan mukaan enemmänkin 1800-luvun 

eurooppalaiseen sodankäyntiin kuuluva skaala ja sotimisen tavat. Näin ollen vahvistuu 

näkemys sivuttaisesta representaatiosta sekä myöskin peleihin itseensä kuuluvasta 

anakronismista viihdearvon vuoksi. Huomattavaa on myös, että tämänkaltaiset kompromissit 

eivät ole videopelien yksinoikeus, vaan osa pitkää historiallisen viihteen traditiota, tullaan 

havaitsemaan luvun kaksi aikana. 

Pelien historiallisista representaatioista puhuttaessa esimerkiksi Chapman esittää, että 

historiaa ei tule käsittää vain jo tapahtuneiden asioiden uudelleen kertomisena, vaan myös sen 

kuvaamisena, miksi jotkin asiat tapahtuivat.38 Monet historialliset pelit voivat siis esittää 

historiaa ”väärin”, mutta samalla ne ottavat jonkinlaisen kannan siihen, millä mekanismeilla 

asiat tapahtuvat. Samoin Chapmanin mukaan pelit saattavat viitata joihinkin historiallisiin 

seikkoihin kuvaamatta kuitenkaan kokonaisuutta ja MacCallum ja Parsley toteavat, että monet 

pelit sisältävät myös populaarin historian representaatioita osana oman maailmansa 

rakentamista.39 Voidaankin siis väittää, että – neomedievalismia mukaillen – representaation 

käsitteeseen videopeleissä on järkevää sisällyttää vähintään joiltain osin historiallisista – usein 

populaareista – ilmiöistä inspiraationsa saaneita elementtejä. Tämä mahdollistaa laajemman 

tutkimuskohteiden kirjon ilman, että representaation käsite laajenee hallitsemattomaksi. 

1.4 Neomedievalismi videopeleissä 

Videopelien historialliset representaatiot ovat eräänlaista vuoropuhelua historiallisen 

narratiivin ja videopelien viihteellisempien tarpeiden välillä. Daniel Kline esittää oleellisen 

ajatuksen pelien historiallisuuden mekaniikasta ja narratiivin rakentumisesta. Hän toteaa 

videopeleistä seuraavaa 

[…] they appropriate and translate the raw material of the Middle Ages for interactive gameplay while 

going beyond simple storytelling to incorporate narrative as well as audio, visual, haptic, and kinesthetic 

elements into coherent interactive worlds.40 

Kline siis esittää videopelien historiallisuuden olevan aina tietynlaista ilmiön omimista ja 

tulkintaa itse vuorovaikutteista peliä varten. Tämän jälkeen näitä ilmiöitä uudelleentulkitaan 

ja asetetaan pelaajien pelattavaksi. Kyse ei siis ole yksinkertaisesti tarinankerronnasta vaan 

paljon kokonaisvaltaisemmasta, vuorovaikutteisesta koheesiosta. Klinen ajatus kiteyttää 

osaltaan sitä, miksi representaation käsitettä kannattaa videopelien yhteydessä käsitellä 

laajasti ja samoin tämä ajatus kytkee populaarikäsitykset oleelliseksi osaksi tätä tutkimusta. 

 

 
38 Chapman 2016, 235. 
39 MacCallum & Parsley 2007, 203; Chapman 2016, 235. 
40 Kline 2014, 3. 
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Richard Utz heijastelee Klinen ajatusta liittämällä mm. videopelit niin sanotun 

uuskeskiaikaisuuden (engl. neomedievalism) lähestymistapaan, jossa historialla leikitään, eikä 

historiallisella tarkkuudella ole suoranaisesti niin väliä 

Neomedieval texts no longer need to strive for the authenticity of original manuscripts, castles, or 

cathedrals, but create pseudo-medieval worlds that playfully obliterate history and historical accuracy and 

replace history-based narratives with simulacra of the medieval, employing images that are neither an 

original nor the copy of an original, but altogether "Neo."41 

Mikäli siis tämä tutkimus pitäisi asemoida johonkin lähestymistapaan, olisi Utzin kuvaama 

uuskeskiaikaisuus varmasti melko lähellä totuutta. Kuitenkin Utzin näkemyksen suhteen 

voidaan kysyä perustellusti, eikö aiemmassa keskiajan – ja ristiretkien – romantisoinnissa ole 

tehty olennaisilta osin samaa kuin mitä hän kuvaa termillä uuskeskiaikaisuus, joka viittaa 

kuitenkin vahvasti johonkin uuteen? Utzin käsitys antaa jollain lailla olettaa, että aiemmat 

keskiaikaisuudet, joihin myös siis ristiretkien romantisointikin istuu, olisivat jollain lailla 

uskollisempia varsinaiselle historialle. Tämä käsitys on tämän tutkimuksen puitteissa 

jokseenkin kyseenalainen, mutta Utzin ajatus on kuitenkin hyvin linjassa sen kanssa, mitä 

tässä tutkimuksessa tutkitaan, ja on mahdollista tulkita Utzin käsitystä erityisesti videopelien 

uuteen esittämistapaan soveltuvaksi ja sitä tarkoittaen.  

Kline määrittelee uuskeskiaikaiset pelit melko samalla tavalla kuin Utz, keskittyen 

niiden tapaan pyrkiä ennemmin sisäiseen koheesioon ja sivuttaiseen viittaamiseen kuin 

historialliseen tarkkuuteen 

Successful neomedieval games create a “heterocosm” (literally “other world”) that enjoys more “truth-of-

coherence” (or consistency within the internal game world) than “truth-of-correspondence” (or fidelity to 

the external source). With neomedieval gaming, however, the external source might not be a medieval 

text but rather other forms of postmedieval and neomedieval content, each palimpsestuously related to 

‘authentic’ medieval texts.42 

Klinen käsityksessä tuodaan myös esiin tälle tutkimukselle toinen erittäin oleellinen aihe, 

nimittäin pelien viittaaminen johonkin populaariin käsitykseen ja / tai jälkikäteen 

syntyneeseen sisältöön, ja näiden populaarikäsitysten jäännöksellinen yhteys historiaan, joka 

on toki varsin analoginen käsitys Elliottin sivuttaiseen viittaamiseen. Tämä tukee kuitenkin 

oleellisesti ajatusta siitä, että tutkittaessa pelien historiallisia aspekteja, on varsin 

hedelmällistä tutkia myös muunlaisia pelejä kuin vain suoraan historiallisia (so. vähintään 

näennäisesti historialliseen aitouteen pyrkiviä) pelejä. 

Oma arvonsa on siis näillä ns. metarepresentaatioilla, joilla tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa sitä, että havaittu representaatio toisintaa jotain vanhempaa representaatiota 

kuten ristiretkikuvausta tai populaarihistoriallista käsitystä tai sisältää selkeitä viitteitä siihen. 

Tähän viittaa myös neomedievalistinen lähestymistapa ja sen esille tuomat jäännökselliset 

 
41 Utz 2012, v. 
42 Kline 2014, 6. 
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yhteydet historiaan, jotka ovat hedelmällisiä tutkimusotteessa. Neomedievalismilla ja 

metarepresentaatioilla on siis varsin oleellinen yhteys, mutta niiden käsitteellinen ero on 

kuitenkin selkeä. Neomedievalismi itsessään viittaa lähestymistapaan ja ajatukseen, jossa 

keskiajan representaatioksi voidaan lukea mukaan sellaisetkin viittaukset, jotka eivät ole 

suoranaisesti historiallisia. Metarepresentaatio (karkeasti määritellen representaatio 

representaatiosta) taas viittaa suoranaisesti sellaisiin representaatioihin, jotka eivät viittaa 

suoraan historialliseen ilmiöön tai asiaan, vaan johonkin toiseen representaatioon kyseessä 

olevasta ilmiöstä.  Ristiretkirepresentaatioiden osalta näillä on väliä, sillä ilmiön laajuuden 

vuoksi ristiretkirepresentaatioita on useita ja niiden toisintamisella luodaan tai ylläpidetään eri 

käsityksiä ja mielikuvia aiheesta. Kline kiteyttää ajatuksen neomedievalismista ja samalla 

tämän tutkimuksen lähestymistavasta varsin onnistuneesti: ”It would be a mistake, then, to 

assess neomedieval gaming according to its fidelity to an original text or its faithfulness to a 

‘real’ medieval history, for such originary fantasies are themselves constructions of a different 

kind.”43 Representaatioiden arvioimisen sitomisessa pelkästään alkuperäistekstiin ja 

historialliseen tarkkuuteen olisi siis virhe itsessään, ja tässä tutkimuksessa katsantokanta on 

laajempi. 

Neomedievalismin ytimessä ovatkin historiasta inspiraationsa saaneet pelit ja niissä 

olevat representaatiot. Fogu tuo esiin, että historiasta inspiraationsa saavia pelejä on kritisoitu 

siitä, että ne eivät oikeastaan representoi historiaa, vaan enemmänkin kumoavat sitä.44 Tällöin 

ei voida puhua representaatiosta siinä mielessä, että peli kuvaisi jotain, mikä on todella 

tapahtunut. Tätä kritiikkiä on Fogun mukaan esitetty mm. Sid Meier’s Civilization -

pelisarjasta. Fogu osoittaa kuitenkin, että vaikka pelejä ei aina pidetäkään representaationa, 

niitä kuitenkin arvostellaan sellaisina, mitä hän pitää ironisena.45 Fogu näkeekin, että 

videopeleissä enemmänkin representoidaan ajatusta historiasta tai tajunnallista historiaa (engl. 

history in consciousness), jossa representaatiot ovat usein tyyliltään enemmän toisintoja 

populaarikulttuurin tuotteista kuin suoraan historiasta.46 Näkemys siitä, että representaation 

käsite olisi tiukasti sidoksissa historian uudelleen esittämiseen siten kuin asiat ovat 

tapahtuneet, on tämän tutkimuksen puitteissa rajoittunut. Voidaan todeta, että ainakin 

videopelien osalta on tarvetta käsitteen laajentamiselle, ja Fogun ajatus seuraileekin 

neomedievalismin perusajatusta sivuttaisista representaatioista.  

 
43 Kline 2014, 7. 
44 Fogu 2009, 116. 
45 Fogu 2009, 117–118. 
46 Fogu 2009, 121. 
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Historiallisia representaatioita videopeleissä ei tulekaan käsittää yhtenä 

katsantokokonaisuutena, joka on riippuvainen pelin historiallisuudesta. Pelien osalta 

representaatiot tulee voida jakaa pienempiin osiin, joita voidaan kutsua esimerkiksi 

mikrorepresentaatioiksi, ja niitä voidaan suhteuttaa pelin kokonaisuuteen. Nämä 

mikrorepresentaatiot voivat olla esimerkiksi pelin taustoittavia elementtejä, joissa on 

historiallista tai historiasta inspiroitunutta sisältöä. Voidaankin nähdä, että videopelien osalta 

historiallisen representaation käsitettä on hyödyllistä tällä tavoin laajentaa. Historiallinenkaan 

representaatio videopeleissä ei mielekkäästi voi rajoittua puhtaasti ja suoraviivaisesti 

historiallisten ilmiöiden ja asioiden esittämiseen autenttisesti tai pelin historialliseen 

kokonaistematiikkaan. Tällä tavalla voidaan saada parempi kuva videopelien historiallisista 

representaatioista, vaikka kyse olisikin populaarihistoriasta osana epähistoriallista 

kokonaisuutta.  

2. Representaatio ja ristiretkirepresentaatiot 

2.1 Representaatio käsitteenä ja ilmiönä 

Tässä luvussa kaksi ja sen alaluvuissa esitellään representaation käsitettä ja käsitellään 

representaatiota myös laajemmin ilmiönä. Näiden jälkeen käydään läpi erilaisia 

ristiretkirepresentaatioita historiasta. Tutkimuksen aiheen kannalta hedelmällisimmät 

representaatiot löytyvät lähempää nykyaikaa, alkaen 1800-luvulta ja representaatioiden 

tutkiminen on ajallisesti rajattu alkavan suurin piirtein tuon vuosisadan alkuun. 1800-luvulla 

ristiretkien representaatiot ja kuvastot valjastettiin varsin selkeästi tarkoitushakuiseen 

käyttöön ja kansallisvaltioiden identiteettien rakentamiseen.47 Luvussa tullaan esittelemään 

myös ristiretkien representaatiota modernimmissa medioissa, kuten esimerkiksi elokuvissa. 

Tutkittavia videopelejä ja niiden sisältämiä representaatioita käsitellään omassa luvussaan 

myöhemmin. 

Tässä tutkimuksessa representaatio on keskeinen käsite, jonka avaaminen on tarpeellista 

sen eri mahdollisten tulkintojen vuoksi. Erityisesti alaluvussa 2.1 esitellään Frank 

Ankersmitin, John Zammiton, Claudio Fogun, Kristin Skottkin, Andrew Elliottin sekä Joel 

Kuortin, Anne Pitkäsen ja Sari Mäntysen näkemyksiä representaatioista ja niiden 

kytkeytymisestä erilaisiin tieteellisiin suuntauksiin. Tutkimuksen kannalta merkittävimmän 

kritiikin esittää Ankersmit, kun taas Zammito esittää onnistuneesti kritiikkiä Ankersmitille. 

Skottkin ja Elliottin voidaan nähdä omilla teorioillaan tukevan tässä tutkimuksessa valittua 

 
47 Horswell 2018a, 3–4. 
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tapaa käsittää representaatio ja Kuortti et al. kytkee representaation käsitteenä 

konstruktionistiseen viitekehykseen. Fogu taas on tutkinut historiallisen tietoisuuden 

digitalisoitumista ja tarjoaa rakennusmateriaalia kokonaisvaltaiseen tutkimusanalyysiin. 

Näistä teorioista Zammiton tutkimuksellinen avarakatseisuus sekä Kuortin et al. määritelmä 

konstruktionismista ovat merkittävimpiä luomaan tutkimukselle historianfilosofisesti vakaan 

pohjan. Valitut näkemykset ovat joka tapauksessa valittu toisaalta siksi, että niiden avulla 

voidaan esittää sekä tukea että kritiikkiä tutkimuksen aiheelle. Representaatio käsitteenä on 

ollut olemassa pidempään kuin videopelit, joten tutkimuksen aiheen kannalta on tarpeellista 

käydä kriittistä keskustelua siitä, sopiiko käsite käytettäväksi tähän tutkimukseen. 

Pelitutkimuksen suhteellisen lyhyt ikä tutkimusalana ja videopelit verrattain tuoreena mediana 

tuottavat uudenlaisia haasteita myös käsitteiden ja niiden soveltamisen suhteen. Esimerkiksi 

tämän tutkimuksen puitteissa tulee representaation käsitettä käyttää suhteellisen laajasti, 

sisällyttäen ilmiöitä, joihin käsitteen soveltamista on tehty vasta rajallisesti. Tässä 

ensimmäisessä alaluvussa esitelläänkin tiiviisti representaation käsitteestä käytyä keskustelua 

ja niiden kautta myös sitä, miten se tässä tutkimuksessa käsitetään. 

Representaation sanakirjamääritelmät viittaavat usein mielessä olevaan käsitykseen tai 

ajatukseen jostain asiasta samoin kuin jonkin asian kuvaamiseen tai jonkinlaisen toiston 

välittämiseen.48 Määritelmä on usein riippuvainen tieteenalasta, tarkastelunäkökulmasta ja 

tutkimuksen tarkoituksesta.49 Yleisesti representaation käsitteellä voidaankin siis kuvata 

erilaisia tapoja esittää ja kuvata maailmaa ympärillämme.50 Esitetyt käsitykset eivät sulje 

toisiaan pois vaan ne täydentävät toisiaan. Tämän tutkimuksen puitteissa toistoa välittävä 

määritelmä on konkreettinen tutkimuskohde ja tutkimuksen teon näkökulmasta 

käyttökelpoisin. Tämä johtuu siitä, että tässä näkökulmassa representaatiolle on annettu 

suhteellisen selkeä funktio, jota voi tutkia ulkoisesti tarkastelemalla. Tutkimuksen laajempi 

relevanssi kuitenkin kytkeytyy ensin mainittuun, hieman filosofisempaan ajatusmaailmaan, eli 

käsitykseen tai ajatukseen jostain asiasta. Tässä tutkimuksessa representaation käsite 

kytkeytyy lähtökohtaisesti siihen, että sen avulla esitetään jonkinlaista käsitystä tai kuvausta 

jostakin asiasta tai ilmiöstä. 

Historiallisen tietoisuuden digitalisoitumista tutkinut Claudio Fogu määrittelee 

representaation käsitteen olevan retorisesti yhteydessä läsnäolon (engl. presence) käsitteeseen 

narratiivissa. Tämän käsityksen Fogu johtaa antiikin kreikan elävyyden (kr. enargeia) 

 
48 TEPA-termipankki s.a.; Tieteen termipankki s.a. 
49 Kuortti et al. 2008, 25–26. 
50 Kuortti et al. 2008, 29. 
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käsitteeseen, jonka suuret historioitsijat saattoivat saavuttaa kuvaillessaan historiallisia 

tapahtumia yleisölle. Käsite kääntyi latinaksi evidentia, tarkoittaen ilmeisyyttä. Läsnäolon ja 

historiallisen totuuden retorinen yhteys – representaatio – vahvistui myöhemmin katolisen 

kirkon ehtoollisessa, jossa kristuksen ruumis on todellisesti läsnä (engl. real presence). Näin 

ollen representaation alkuperä ”elävästä / ilmeisestä läsnäolosta” asettui osaksi kirkon 

vaikutuspiiriä ja levisi ympäri länsimaita. 51 Fogun analyysi käsitteen retorisesta alkuperästä 

on mielenkiintoinen modernin median ja videopelien kannalta. Erityisesti videopeleissä 

historiaa tehdään läsnäolevaksi välillisesti; historiallisia representaatioita luodaan 

virtuaalisesti, ja pelaaja itse on niissä läsnä. Representaatio ei tällöin ole samalla tavalla 

tapahtumien ”ulkoinen kertoja” vaan jotain, jossa pelaaja on itse virtuaalisesti läsnä. 

Foguun verrattuna vanhempaa näkökulmaa edustava historianfilosofi Frank Ankersmit52 

sitoo representaation käsitteen varsin tiukasti siihen ajatukseen, että ollakseen representaatio, 

representoivan asian täytyy todellisuudessa yrittää kuvata representoitavaa kohdetta ja 

käytännössä hän sulkee representaatioiden mahdollisuuden fiktiossa pois:53 ”Viittaus tulisi 

korvata ”asiayhteydellä”: representaatio ei viittaa kohteeseensa, vaan on yhteydessä siihen.” 54  

(engl. ”Reference should be replaced by ”aboutness”: a representation does not refer to what 

it represents, but is about it.”) Ankersmit kritisoi vahvasti analyyttistä hermeneutiikkaa ja 

tulkintaa historiantutkimuksessa ja käytännössä preferoi historiankirjoituksessa suuria 

tarinoita todeten mikrotarinat enemmänkin anekdooteiksi ja pääasiallisesti 

mielenkiinnottomiksi näiden suurten kulkujen rinnalla.55 Ankersmitin kriittisyys 

mikrohistoriaa kohtaan selittyy pitkälti hänen omalla käsityksellään historiankirjoituksesta 

laajana makrohistoriana, joka rakentaa suuria tarinoita ja kontekstia.56 Hänen näkemyksensä 

laajan historiakatsomuksen hyödyistä on sinänsä aivan paikkansapitävä, mutta käsitystä 

mikrohistorian de-kontekstuaalisuudesta, anekdotaalisuudesta saatika yksilöllisyyden 

korostamisesta ei voida pitää uskottavina. Ankersmit ei näe esimerkiksi yksilöiden 

tutkimisella arvoa juuri siitä syystä, että se ei luo laajaa historiallista viitekehystä, mutta 

tämän suhteen voidaan helposti väittää, että pienempien ilmiöiden tutkiminen tuo uudenlaista 

sisältöä historiankirjoitukseen.57 Samoin Ankersmit kritisoi erityisesti ns. representaation 

korvausteoriaa (engl. substitution theory), jossa representaation kohteella ja representoivalla 

 
51 Fogu 2009, 110. 
52 ks. esim. Ankersmit 1988. 
53 Ankersmit 1988, 210–211. 
54 Ankersmit 2002, 284 
55 Ankersmit 1988, 206; 226–227. 
56 Ankersmit 2002, 146–147. 
57 ibid., 147. 
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asialla ei välttämättä ole ilmeistä yhteyttä, mutta hän kuitenkin tunnustaa teorian arvon 

esimerkiksi taiteessa (johon pelienkin voidaan ainakin osittain nähdä rinnastuvan).58  

Ankersmitin näkemyksen meriittinä voidaan pitää sitä, että hän vastustaa 

mielivaltaisuutta tulkinnoissa eri asioiden representaatioista, mutta muutoin näkemystä 

voidaan pitää jonkin verran konservatiivisena. Esimerkiksi John Zammito toteaa Ankersmitin 

käsityksestä seuraavaa 

To be sure, no one would wish to claim that the concept ”Renaissance” refers to a ”thing” of the same 

order as a table or a chair. But that hardly exhausts the possibilities of theoretical and historical reference. 

In a strictly epistemological sense, we can conceive no object […] independently of our language 

scheme.59 

Zammiton kritiikki Ankersmitin näkemykselle kiteyttää historianfilosofisesti sen perusteen, 

jolla tämän tutkimuksen puitteissa voidaan pelejä tutkia representaatioina; historialliset 

viitteet voidaan nähdä representaatioina, vaikka tutkittavan kokonaisuuden – viitteen – ei 

olisikaan tarkoitus olla historiallinen. Ankersmithin määritelmällä voidaan saada aikaan 

(vähintään filosofisesti) suhteellisen selkeä käsitys representaatiosta, mutta tällöin moni 

hedelmällinenkin tutkimuksen aihe rajautuisi pois tarpeettomasti, ja muun muassa tästä 

Zammito välillisesti Ankersmitiä kritisoi.60 Sen mahdollisuuden poissulkeminen, että 

fiktiivisissä tuotteissa olevat viittaukset olisivat representaatioita, on jonkin verran 

kapeakatseista. Liian kapea historiallisen representaation käsite jättää myös huomiotta 

erilaisten viitteiden vaikutuksen populaarikäsityksiin. Kristin Skottki toteaakin, että  

While some of the producers and consumers of these images and rhetoric may indeed only be interested 

in utilising ‘metaphorical memories’ of the crusades for their own purposes with no deeper interest in 

history, it is likely that a large proportion of these people endeavour to verify and authenticate 

information by searching for reliable sources.61 

Sekä ristiretket ilmiönä modernissa maailmassa ja modernien viestintävälineiden käytössä, 

että videopelien luonne vuorovaikutteisena mediana laajentavat väkisinkin historiallisen 

representaation käsitettä. Luonnollisesti tulkintojen tekeminen on aina jonkin verran 

epätarkkaa ja haastavaa, mutta kyse on tällöinkin enemmän tutkijan tekemistä valinnoista ja 

niiden perusteluista. Tässä tutkimuksessa etsitään representaatioita fiktiivisistä videopeleistä, 

joiden tarkoituksena ei välttämättä ole ristiretkien representointi historiallisena tapahtumana. 

Kuitenkin tällaisissakin peleissä voi selkeästi olla viitteitä erilaisista ristiretkikuvauksista ja 

ristiretkien populaarikäsityksistä; eräänlaisia metarepresentaatioita, jotka Ankersmit saattaisi 

helposti määritellä vain viitteiksi. Tämänkin tutkimuksen puitteissa tutkitaan melko pientä 

osuutta ristiretkien representaatioista, mutta se ei vähennä tutkimuksen arvoa itsessään eikä 

 
58 Ankersmit 2002, 226–227; 237; 247–248. 
59 Zammito 2005, 161; 181. 
60 Zammito 2005, 174; 177. 
61 Skottki 2018, 115. 
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kumoa laajaa historiankirjoitusta. Tämänkaltaisia metarepresentaatioita heijastelee myös 

Andrew Elliott huomauttaessaan erityisesti keskiaikaisten aiheiden käytöstä modernissa 

maailmassa 

[…] the Middle Ages in popular memory become usable (and useful) past, offering a wealth of ready-

made meanings which are generated not by looking backwards into the past but by looking sideways at 

other mediated instances of these symbols.62 

Näin ollen modernissa maailmassa representaatiot ovat usein lähtökohtaisesti välillisiä, ja 

historiallinen tausta saattaa olla näkymättömissä populaarikäsityksessä, vaikkakin sellainen 

on olemassa, oli se intentiona tai ei. Elliottin ajattelun ytimessä on varsin perusteltu käsitys 

siitä, että nykymaailmassa esimerkiksi keskiajan käyttö populaaristi aihelmana perustuu 

enemmän toisiin populaareihin käsityksiin kuin sinänsä itse asiaan. 

Elliott yhdistää myös representaatioiden – kuten tässä tutkimuksessa ajatellaan – 

tutkimuksen enemmänkin kulttuurintutkimukseen tai viestinnän tutkimukseen kuin 

historiaan.63 Hän käsittää representaatioiden olevan yhteydessä suoraan jonkin asian tai 

ilmiön historialliseen tarkkuuteen tai epätarkkuuteen, eikä hän ole niinkään kiinnostunut 

niistä, vaan enemmänkin käyttötapojen funktioista ja niiden tuottamista vaikutuksista.64 

Elliotin representaatiokäsitteen kytkeytymistä historialliseen tarkkuuteen voidaan pitää myös 

Skottkin tapaan jonkin verran naiivina, koska se luo asetelman, jossa tutkijayhteisö tuottaa 

jonkinlaista absoluuttista, oikeaa totuutta.65 Elliotin eräs pääajatuksista on se, että keskiaikaa 

hyödynnetään modernissa viestinnässä banaalisti, tarkoittaen epähistoriallista ja myöskin 

usein tarkoitushakuista käyttöä: ”[…] being unconscious, unwitting and by having little or no 

intention to refer to the Middle Ages.”66 Näin ollen hänen käsityksensä representaatiosta on jo 

lähtökohtaisesti erilainen, samoin kuin hänen näkökulmansa tutkimusaiheisiin. Hän kuitenkin 

tuo mukaan mielenkiintoisen näkökulman myös esimerkiksi ristiretkirepresentaatioihin, joihin 

on syytä ottaa kantaa. Tässä tutkimuksessa yksi tausta-ajatus on se, että ristiretkillä käsitteenä 

ja ilmiönä – niiden ilmeisen moninaisista käyttötavoista huolimatta – on olemassa 

vähintäänkin löyhä määritelmä tai konnotaatio, joka viittaa tavalla tai toisella niiden 

historialliseen alkuperään, ja näin ollen niiden käytöllä voi hyvinkin olla vaikutusta ajatteluun 

itse ilmiöstä. Tämä ajatus ei vaadi eksplisiittistä tarkoitusperää historiallisten ristiretkien 

representoinnista. Näin ollen Elliottin näkemys ei suinkaan kumoa tämän tutkimuksen aihetta 

tai poista sen merkityksellisyyttä, vaikka tavat aihealueen käsittelyyn ovat eri. 

 
62 Elliott 2017, 4. 
63 Elliott 2017, 34–36. 
64 Elliott 2017, 16. 
65 Skottki 2018, 117. 
66 Elliott 2017, 36. 
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Keskustelua tieteenalojen välisistä suhteista on hyvä käydä, mutta on kuitenkin varsin 

selvää, että tutkimuskohde – tässä tapauksessa videopelit – määrittää jonkin verran sitä, 

tarvitaanko tutkimuksessa teorioita ja kirjallisuutta myös muilta tieteenaloilta. Tämä tuskin on 

myöskään kovin epätavallista ajattelussa tai käytännössä. Esimerkiksi historia käsitettynä vain 

puhtaana, so. tieteenalana ilman muiden tieteenalojen tukea kaventaa tutkimuksen 

mahdollisia kohteita. Elliottin kohdalla voidaan todeta, että hän tutkii sinänsä hieman 

vastaavaa aihetta, mutta jonkin verran eri näkökulmasta, ja tämä on varmasti osaselitys 

näkemyseroihin käsitteistä. Voidaan sanoa, että Elliotin oleellisena pitämä tutkimuskohde – 

keskiajan käytön funktio ja sen vaikutukset – käsitetään tämän tutkimuksen puitteissa 

enemmän selviönä, ja tarkoituksena onkin tutkia, millä tavalla ristiretkiä representoidaan 

videopeleissä. Huomattavaa tässä on myös se näkökulma, ettei representaatio välttämättä 

vaadi historiallista intentiota, jota Ankersmit vaatii, ja välillisesti myös Elliott. 

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä representaatioiden tulkinnan laajuudesta on 

orientalismia elokuvissa tutkineen Richard Francaviglian esimerkki elokuvatrilogiasta Taru 

Sormusten Herrasta 

But even films we might not normally associate with the Crusades may be based on that type of 

Crusaders’ quest. Consider, for a moment, The Lord of the Rings trilogy. Based on Tolkien’s epic novel 

(first published in 1954), this three part film adventure features hapless hobbits leaving their comfortable 

green land to venture southeastward to the arid, mountainous land of Mordor, where evil reigns. In order 

to restore peace to the world, the hobbits must reunite a ring with its original source of power. […] this 

grail-like quest is overtly spiritual. […] The Lord of the Rings reveals the Orientalism built into the 

concept of journeying east to restore monumental imbalances. The monstrous armies encountered there 

sport southwestern Asian armor and are aided by huge, elephant-like creatures.67 

Francaviglian esimerkin avulla voidaan todeta, että vaikka mainittu Taru Sormusten Herrasta 

-elokuvatrilogia ei käsittele sinänsä mitään todellisen maailman aihetta, siihen on kuitenkin 

sisäänrakennettu tekijöiden näkemyksiä ja näin ollen sitä voidaan myös käsitellä 

representaationa esimerkiksi ristiretkistä, tässä tapauksessa hyvin orientalistisesta 

näkökulmasta. Toisin sanoen, Taru Sormusten Herrasta tuskin yrittää tarkoituksenmukaisesti 

luoda orientalistista representaatiota, johon voidaan yhdistää ristiretket, mutta siitä voidaan 

varsin hyvin sellainen löytää siitä huolimatta. 

Koska tämän tutkimuksen pääasiallisena aiheena on representaatioiden tutkiminen, 

kytkeytyy tutkimus jo sitä kautta suhteellisen vahvasti konstruktionistiseen traditioon; 

tutkimuksen tarkoituksena ei ole niinkään kuvata sitä, millaisia ristiretket ovat todellisuudessa 

olleet vaan tarkoituksena on tutkia sitä, miten niitä tuodaan esiin. Joel Kuortti, Anne 

Mäntynen ja Sari Pietikäinen esittävät, että  

Konstruktionistisen näkemyksen mukaan tutkimuksen keskeinen tehtävä onkin tarkastella erilaisten 

todellisuuksien ja tapahtumien merkityksellistämisen tapoja, ehtoja ja seuraamuksia. Kiinnostuksen 

 
67 Francaviglia 2007, 67. 
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kohteena ei niinkään ole se, mikä versioista on ”totuudellisin” vaan pikemminkin erilaisten versioiden 

tilanteinen painoarvo: millainen versio on tiettynä aikana vallalla, mikä marginaalissa tai puuttuu 

kokonaan.68 

Toisaalta Kuortti et al. liittävät konstruktionistisen näkemyksen vahvasti laajempiin 

yhteiskunnallisiin teemoihin, joita tässä tutkimuksessa on rajallisesti. Kuitenkin 

mielenkiinnon kohteiltaan tutkimuksen pohjavire on sillä tavalla konstruktionistinen kuin yllä 

esitetään. Samoin Kristin Skottkin tiivistys konstruktionistisesta lähestymistavasta kuvaa 

hyvin sitä, miksi videopelejäkin kannattaa tutkia historiallisesta näkökulmasta: 

[…] one of the most important insights from constructivist approaches to history is that history only 

exists if someone in the present tries to make sense of what happened in the past. History has no 

ontological status per se […]69 

Historiaa voidaan siis esittää eri tavoin myös videopeleissä, koska historia ei ole itsessään 

olemassa ennen kuin siitä on jonkinlaista materiaalia nykyisyydessä. Oma mielenkiintonsa on 

siis sillä, millaisia representaatioita ristiretkistä tutkittavissa videopeleissä esiintyy ja onko 

niillä jonkinlaista yhteyttä historiassa esiintyviin representaatioihin. 

Ottaen erityisesti huomioon ristiretkien pitkän historian, on niiden representaatio 

vuosisatojen kuluessa ollut vaihtelevaa ja varsin luonnollisesti myös lukijasta tai kokijasta 

riippuvaista; eri kulttuureissa, ajoissa ja ideologioissa ristiretket on koettu eri tavoin.70 Oman 

lisänsä tuo myös tarkoitushakuisuus; Eri aikoina ihmisistä riippuen ristiretkien 

representaatioiden tavoitteet ja tausta-ajatukset ovat vaihdelleet.71 Esimerkiksi Paul 

Connertonin mukaan erityisesti yhteisömuistin (social memory) tapauksessa kuvat 

menneisyydestä, jotka itsessään ovat myös representaatioita, oikeuttavat tai legitimoivat (engl. 

legitimate) nykyistä sosiaalista järjestystä.72 Samoin Jan Assmann toteaa kulttuurisen muistin 

rekonstruoivan menneisyyttä vastaamaan nykyajan kehyksiä.73 Näin ollen voidaan todeta, että 

eri aikojen ristiretkirepresentaatiot ovat mahdollisesti syntyneet vastaamaan kunkin ajan 

vallitsevaa ajatusmaailmaa ja mahdollisesti myös edistämään jotain tavoitetta, jota kyseisessä 

ajassa on ajettu voimakkaasti.  

2.2 Ristiretkirepresentaatiot historiassa 

2.2.1 Ristiretkirepresentaatiot 1800-luvun alusta 1900-luvun alkuun 

Tässä alaluvussa esitellään ristiretkirepresentaatioita 1800-luvulta alkaen ja päättyen 1900-

luvun alkuun, suurin piirtein ensimmäisen maailmansodan alkuun. Tämän tutkimuksen 

 
68 Kuortti et al. 2008, 28. 
69 Skottki 2018, 107. 
70 Riley-Smith 2002a, 3–5; Phillips & Horswell 2018, 1–2. 
71 Esim. Horswell 2018a, 27. 
72 Connerton 1989, 3. 
73 Assmann & Czaplicka 1995, 130. 
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puitteissa rajatullakaan tarkastelujaksolla kaikkia mahdollisia representaatioita ei voida 

yksityiskohtaisesti esittää, eikä se olisi tarkoituksenmukaista. Tarkoituksena on luoda 

yleiskuva ristiretkirepresentaatioista ja tuoda esiin siihen liittyviä ilmiöitä n. 1800-luvun 

alusta alkaen. 

1800-luku on valikoitunut tarkastelujakson aluksi sen vuoksi, että – kuten Mike 

Horswell ja Jonathan Phillips esittävät – se on käytännöllinen nivelvaihe varsinaisen 

ristiretkiliikehdinnän päätyttyä Napoleonin valloittaessa Maltan 1798 ja toisaalta samoihin 

aikoihin ristiretkiajatusta sekä -retoriikkaa alettiin hyödyntämään eri tavoin Euroopassa.74 

Lisäksi Elizabeth Siberry esittää, että 1800-luku on ”a key period for crusade historiography 

in Europe and which in some ways still provides the foundations for modern writing on the 

crusading movement.”75 Näin ollen voidaan todeta, että 1800-luku on paitsi käytännöllinen 

aloituskohta, mutta myös hedelmällinen sellainen, sen tarjotessa Siberryä mukaillen 

tietynlaisen perustan nykyaikaisellekin ristiretkirepresentaatiolle.  

1800-luvulla tiedonlevitys sekä viihde toimivat paitsi suullisesti, mutta myös 

esimerkiksi painetun sanan avulla. Eri julkisten ja yksityisten kirjastojen katalogeja on 

säilynyt 1800-luvulta ja niiden lisäksi kirjoja on ollut saatavilla eri paikoista kuten mm. 

kahviloista, kirjakaupoista sekä yliopistoista.76 Elizabeth Siberryn havaintojen mukaan 

esimerkiksi London Libraryn valikoimista löytyi jo 1840-luvulla varsin kattavasti ristiretkien 

historiaa käsitteleviä teoksia, alkuperäislähteitä painettuina sekä myöskin modernimpaa 

ristiretkikirjallisuutta.77 Kyseinen kirjasto on myös pitänyt kirjaa lainauksista, ja Siberryn 

tutkimuksissa onkin käynyt ilmi, että muutama ristiretkiin liittyvä teos on ollut 1840-luvulla 

London Libraryn lainatuimpia teoksia.78  Kirjastojen ja kirjallisuuden merkittävyyttä korostaa 

myös se, että lukutaito yleistyi runsaasti 1800-luvun alkupuoliskolla, kasvattaen kirjojen ja 

muiden painotuotteiden suosiota.79 Lainaustiedoista voidaan päätellä, että ristiretket olivat 

1800-luvulla suosittu aihe sekä historiankirjoituksessa että populaarikirjallisuudessa ympäri 

Eurooppaa. 

 Kirjallisuuden ja eri taidemuotojen lisäksi ristiretket olivat suosittu aihe myös 

muutoinkin 1800-luvulla. Eri sukujen ristiretkitaustoja pidettiin ylpeydenaiheena ja ristiretkiin 

liittyviä esineitä ja kuvastoja pidettiin esillä osoittamaan statusta. Samoin perinteisiä 

 
74 Horswell & Phillips 2018, 3. 
75 Siberry 2000, 1. 
76 Siberry 2018, 7. 
77 Siberry 2018, 8. 
78 Siberry 2018, 8–9. 
79 Paris 2000, 49. 
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ristiretkiritarien sääntökuntia haluttiin elvyttää ja puhetta oli jopa uusista ristiretkistä.80 

Lisäksi 1800-luvulla vaikuttanut aggressiivinen nationalismi ainakin Isossa-Britanniassa 

helpotti myös sodan esittämistä osana Jumalan suunnitelmaa.81 Samoin erilaisten heraldisten 

teemojen – ristien ja saraseenien päiden lisäksi näihin kuului myös ristiretkeläisten kohtaamia 

eläimiä, kuten strutsi – väitettiin osoittavan yhteyttä ristiretkiin. Yleisimpiä ristiretkiin 

viittaavia kuvia heraldiikassa olivat risti sekä kampasimpukan kuori. Jälkimmäinen oli alun 

perin pyhiinvaeltajan merkki, joka myöhemmin otettiin käyttöön myös ristiretkillä.82 Ensin 

mainittu on paitsi kristinuskon symboli, mutta myös ristiretkillä ristiretkeläisten käyttämä 

tunnus, joka symboloi merkkiä kantavan henkilön tekemää ristiretkivalaa.83 Ristiä – toisinaan 

kutsuttu Pyhäksi Ristiksi (engl. Holy Cross) – on käytetty ristiretkiteemaisissa esineissä ja 

taideteoksissa aina seinämaalauksista sotapropagandaan.84 

Ristiretkiä käytettiin myös kansallisen identiteetin rakentamiseen, jolloin oli 

tarkoituksenmukaistakin esittää oman maan tunnetut ristiretkeläiset jaloina sankareina. Isossa-

Britanniassa tähän vaikuttivat Michael Parisin mukaan lisäksi useat käydyt sodat sekä 

myöskin ajatus imperiumista ja sen oikeutuksesta. Rirsiretkiretoriikkaa käytettiin avoimesti 

esimerkiksi Krimin sodassa, jossa hieman omituisesti ristiretkiin aikoinaan osallistuneet 

valtiot olivat liittoutuneet muslimimaa Osmanivaltakunnan kanssa ortodoksikristittyä Venäjää 

vastaan. Siberry kutsuukin Krimin sodasta käytettyä ristiretkiretoriikkaa häkellyttävimmäksi 

esimerkiksi ristiretkikuvaston väärinkäytöstä.85 Lisäksi kristinuskon ja sotimisen yhteyttä 

vahvistivat asevoimiin tehty lähetystyö, joka johti siihen, että moni sotilas kutsui itseään 

’Kristuksen sotureiksi’ (engl. warriors of Christ).86 Ranskassa esimerkiksi Versailles’n 

palatsiin alettiin rakentamaan 1830-luvulla (valmistui vuonna 1840) Salles des croisades eli 

ristiretkisaleja, joissa oli esillä ristiretkillä osallistuneiden sukujen vaakunoita sekä ristiretkiä 

kuvaavaa taidetta. Samoin Gottfried Bouillonilainen nostettiin nuoren Belgian itsenäisen 

kuningaskunnan sankariksi ja patsas hänestä (valmistunut 1848) löytyy edelleen Brysselin 

Suurtorilta, ja jopa Norjasta löytyi kuningas Sigurd, joka oli aikanaan osallistunut ristiretkiin 

ja hänen teoistaan kirjoitettiin saaga sekä muutakin taidetta.87 Saksassa alettiin kunnostamaan 

1800-luvun lopulla Saksalaisen ritarikunnan linnoituksia ja ritarikunnan sotilaallista 
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arkkitehtuuria kopioitiin Preussissa.88 Britanniassa luonnollisesti Rikhard Leijonamieli oli 

suurin ristiretkisankari.89 Ristiretket representoitiin siis sankaritarinoina, joista voitiin olla 

ylpeitä. Tätä peilaten esimerkiksi ranskalainen Ludvig IX – myöhemmin Pyhä Ludvig – 

nostettiin sankarin asemaan kotimaassaan, vaikka hänen menestyksensä ristiretkillä oli 

vähäistä.90 

 1800-luvun historiankirjoituksessa on havaittavissa erilaisia näkemyksiä ristiretkistä, 

usein riippuen kirjoittajan näkökulmasta, historiallisesta koulutuksesta tai julkaisevasta 

tahosta riippuen.91 Aiempi David Humen (1711-1776) vuonna 1778 julkaistussa teoksessa 

History of England, from the Invasion of Julius Caesar to The Revolution in 1688. Volume 1 

esitetty vaikutusvaltainen näkemys ristiretkistä ihmiskunnan suurimpana hulluutena – ”the 

most signal and durable monument of human folly”92 – ei ollut vuosisadan vaihtuessa sinänsä 

kadonnut, mutta viimeistään 1800-luvulla sen rinnalle ilmestyi myös muunlaisia näkemyksiä 

ristiretkistä.93 Humen näkemyksiin mitä todennäköisimmin vaikuttanut 1700-luvun – 

erityisesti manner-eurooppalainen – valistusaate oli erittäin kriittinen mm. kirkon 

vallankäyttöä kohtaan, mitä kuvaa mm. markiisi de Condorcet’n (1743–1795) vuonna 1795 

postuumisti julkaistu käsikirjoitus Prospectus d’un tableau historique des progrès de l’esprit 

humain esittää näkemyksen ihmisen mielen kehittymisestä käyttämään järkeään ja pois mm. 

pappien vallasta 

The time will therefore come when the sun shines only on free human beings who recognize no other 

master but their reason; when tyrants and slaves, priests and their benighted or hypocritical minions 

exist only in the history books and the theater, and our only concern with them is to pity their victims 

and their dupes, maintain a useful vigilance motivated by horror at their excesses, and know how to 

recognize and stifle, by the weight of reason, the first seeds of superstition and tyranny that ever dare to 

reappear. 94 

Ei ole mielekästä väittää, että valistuksen aikana – jota Humekin edustaa – olisi ollut vain 

yhdenlainen näkemys ristiretkistä. Siberrykin toteaa 1800-luvun trendien kuten keskiajan 

romantisoinnin olevan jäljitettävissä 1700-luvulle.95 Kuitenkin tuon ajan ajattelijoiden 

kriittinen näkemys on jäänyt elämään aikakautta kuvaavana piirteenä. Joka tapauksessa 

viimeistään 1800-luvulle tultaessa toisenlaiset ajatukset saivat runsaasti enemmän tilaa. 

Historiankirjoituksessa 1800-luvulla ei ole havaittavissa mitään selkeää lineaarista 

muutoslinjaa suhtautumisessa ristiretkiin, vaan sekä kriittisiä että romantisoituja näkemyksiä 
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esitettiin runsaasti samoin kuin yrityksiä löytää ns. keskitie tai kompromissi.96 Erilaisissa 

kirjoituksissa otettiin vahvasti kantaa ristiretkien oikeutukseen tai vaikutuksiin ja käytiin 

aktiivista, kriittistä keskustelua jopa historiallisesta fiktiokirjallisuudesta. Vaikka 

historiankirjoitus ristiretkistä olikin 1800-luvulla suosittua vähintään Siberryn tutkiman 

kirjastorekisterin puitteissa, arvelee hän kuitenkin fiktiokirjallisuuden olleen laajemmin 

suosittua ja ehkä vaikutusvaltaisempaa 

[…] if one was able to conduct a straw poll on nineteenth century readers, the result would probably be 

that the majority were more familiar with the less historically correct image of the crusades and 

crusaders from the hugely popular manuals of chivalry and the ubiquitous Tasso.97 

Siberryn ajatusta seuraten tässä tutkimuksessa keskitytään enemmän populaarikäsitykseen 

ristiretkistä, koska sen voidaan katsoa olleen ainakin tunnetumpi ja sitä kautta mahdollisesti 

vaikuttavampi. On kuitenkin huomattava, että erilaiset näkemykset ristiretkistä ovat olleet 

olemassa päällekkäin samaan aikaan. Historiankirjoituksella ja populaarihistorialla on siis 

yhteys, ja erilaisia vaikutusvaltaisiakin – eri tavoin perusteltuja – näkemyksiä on esitetty 

toistensa perään varsin runsaasti. 

 Ristiretkikirjallisuudesta – erityisesti populaarikirjallisuudesta – 1800-luvulla 

puhuttaessa on mahdotonta ohittaa Sir Walter Scottia (1771-1832), joka on ollut mahdollisesti 

aikansa merkittävin ristiretkikirjailija, luoden vaikutusvaltaista populaarikuvaa ristiretkistä.98 

Scottin Ivanhoeta sekä Talismania (engl. The Talisman) lukivat useat aikalaiskirjailijat ja 

esimerkiksi vuonna 1888 tehdyn kyselyn mukaan Scott oli poikien keskuudessa kolmanneksi 

suosituin kirjailija ja tyttöjen keskuudessa toiseksi suosituin.99 Nuorison lisäksi Scottin kirjoja 

käännettiin eri kielille ja luettiin kansainvälisestikin ahkerasti ja hänen teostensa tiedetään 

Siberryn mukaan inspiroineen näytelmiä, oopperoita ja muutakin taidetta sekä myöskin 

historioitsijoita. Jopa modernin historiankirjoituksen isänä pidetyn Leopold von Ranken 

tiedetään kommentoineen Scottin teoksia ja todenneen rajoittavansa tarkastelunsa faktoihin.100 

Scottin kirjoituksia voidaan siis pitää vaikutusvaltaisina ristiretkirepresentaatioiden 

rakentajina aikalaisille ja myöhemminkin. 

Scott luki nuorena ahkerasti paitsi ristiretkifiktiota, mutta tutustui opiskellessaan myös 

ristiretkien historiakirjoituksiin sekä myöskin alkuperäislähteisiin ja Siberryn mukaan vaikka 

Scottia pidetäänkin ristiretkien romantisoijana, on hänen asennoitumisensa ristiretkiin Humea 

seuraten varsin kriittinen.101 Scottin suhtautuminen näkyi joissain määrin hänen teoksissaan – 

 
96 Siberry 2000, 38. 
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kuten esimerkiksi Saladinin kuvaaminen hyveellisempänä kuin Rikhard Leijonamieli, 

Ivanhoen juonittelevan temppeliherran hahmo sekä kuvatessa kristittyjen ruhtinaiden välistä 

eripuraa102 – mutta pääroolin lukijoiden keskuudessa sai kuitenkin kokonaisvaltaisempi 

romantisoitu näkemys ristiretkistä.103  Kriittisyydestään ja oppineisuudestaan huolimatta Scott 

itse suhtautui populaarikirjallisuuteen enemmänkin viihteen ja luettavuuden kuin historiallisen 

tarkkuuden ehdoilla; hänen suhtautumistaan voidaan jopa kuvata elinkeinonharjoittamisen 

näkökulmasta pragmaattiseksi. Hän kirjoitti vuonna 1821 julkaistussa Clara Reeveä 

koskevassa muistelmassaan seuraavasti 

He that would please the modern world, yet present the exact impression of a tale of the middle ages, will 

repeatedly find that he will be obliged, in despite of his utmost exertions, to sacrifice the last to the first 

object, and eternally expose himself to the just censure of the rigid antiquary, because he must, to interest 

the readers of the present time, invest his characters with language and sentiments unknown to the period 

assigned to his story ; and thus his utmost efforts only attain a sort of composition between the true and 

the fictitious.104 

Mielenkiintoinen yksityiskohta Scottin merkittävyydessä ristiretkirepresentaation luomisessa 

on myös se, että Siberryn mukaan Scott itse tiesi kirjoittavansa historiallista fiktiota, mutta 

hänen lukijakuntansa tulkitsi tarinat usein historiallisena totuutena, koska tarinat ja niiden 

maailma tuntuivat niin uskottavilta.105 Scottille ei siis ylläolevan lainauksen perusteella 

tuottanut ongelmia tietynlainen anakronismi, vaan populaarikirjallisuudessa hänen mielestään 

faktojen ja fiktion sekoittuminen oli eräänlainen käytännöllinen pakko, jotta lukijat olisivat 

tekstistä tai kirjasta kiinnostuneita. Lukijoiden ja Scottista inspiroituneiden kirjailijoiden 

tulkinta historiasta kuitenkin seurasi enemmän Scottia kuin historiankirjoitusta. Samaan 

lopputulemaan on päätynyt myös Michael Paris toteamalla 

Scott himself was not blind to the less noble aspects of the Middle Ages, for example, the fanaticism and 

superstition, but while he saw chivalry as something of the past, other writers, in their tales of the 

Crusades, translations of medieval romances and histories of chivalry saw it as something vital and 

relevant for contemporary society.106 

Ritarillisuus siis koettiin laajemmin jollain tavalla tarpeellisena ominaisuutena. Paris selittää 

tätä viktoriaanisen ajan Ison-Britannian tarpeella samanaikaisesti toisaalta käyttää 

sodankäyntiä imperiumin laajentamiseen ja puolustamiseen, mutta toisaalta kuitenkin 

toiminnan moraalisten periaatteiden tuli näyttäytyä korkeatasoisena.107 Ritarillisuus oli 

pitkälti vastaus tähän, ja osaltaan kruunun suosion voidaan nähdä selittävän ritarillisuuden 

voimakasta vaikutusta ja leviämistä Britanniassa. Lisäksi ritarillisuuden yhdistyessä 

ristiretkikirjallisuuteen voidaan nähdä jalon ritarillisuuden representaation yhdistyminen 
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ristiretkiin muodostaen romantisoitua kuvaa jaloista uskonsotureista. Voidaan myös ajatella, 

että Ison-Britannian sodat kaukomailla olivat helpommin rinnastettavissa ristiretkiin, koska 

tällöin sivistettiin alkuperäisasukkaita ja vietiin heille kristinuskoa.  

Sir Walter Scottin kirjoja luettiin valtavia määriä ja niiden merkitystä 

ristiretkirepresentaation luomisessa ei voi ohittaa, mutta niiden rinnalla erityisen 

merkittäväksi Siberry nostaa Torquato Tasson (1544–1595) runoelman Vapautettu Jerusalem 

(ital. Gerusalemme Liberata), joka oli julkaistu alun perin jo vuonna 1581 ja johon myös 

Scott oli nuorena tutustunut.108 Vapautetun Jerusalemin tarina sijoittuu ensimmäiseen 

ristiretkeen ja yhdistää historiallisiin tapahtumiin romanttisia käänteitä eri henkilöhahmojen 

välillä. Iästään huolimatta Tasson runoelma oli erittäin suosittu aina 1800-luvun puoliväliin 

asti ja siitä tehtiin kahdeksan käännöstä englanniksi vuosien 1818 ja 1865 välillä.109 Kirjojen 

suosio ei siis välttämättä kertonut historiallisesta tarkkuudesta, vaan teksteistä nautittiin 

mahdollisesti viihteellisemmistä syistä. Siberry toteaakin asiasta seuraavaa: 

The shadow cast by Tasso and Scott was very clear and significant in shaping the memory and perception 

of the crusading movement and its participants, both through the written word and pictorial image. The 

evidence is not available to draw any direct links between what some key figures such as Gladstone read 

and their handling of events in the East, but the records of their reading show some of the ways in which 

their cultural memory bank would have developed, drawing on contemporary crusade sources as well as 

the most imaginative fancies of poets and novelists.110 

Näiden havaintojen perusteella on turvallista todeta, että ristiretket aiheena kiinnostivat 

vähintään London Libraryn sekä muiden kirjastojen asiakaskuntaa. Ristiretket olivat 

muutenkin vahvasti läsnä 1800-luvun taidekentällä, ja ristiretkifiktioilla oli siinä vahva 

rooli.111 Nämä antavat vahvaa viitettä siihen, että ristiretket kiinnostivat laajemminkin, mutta 

ennen kaikkea voidaan väittää, että ristiretkistä välitetty kuva ihmisille oli todennäköisesti 

romantisoitu ja populaarikirjallisuuden värittämä.  

Britit ja länsimaat eivät kuitenkaan olleet ainoita, jotka hyödynsivät ristiretkitematiikkaa 

osana identiteetin rakentamista. Siinä missä mm. Sir Walter Scott oli inspiroitunut ristiretkistä 

ja ritarillisuudesta Maltan ritarikunnan kaatuessa Napoleonin hyökkäyksen alla, nähtiin 

Jonathan Phillipsin mukaan Lähi-idässä vastaava Napoleonin toiminta enemmänkin vanhan 

vihollisen paluuna ja jatkumona länsimaiden pitkälle aggressiolle ja ristiretkien paluulle.112 

Vastaavasti kun britit saattoivat ihailla Rikhard Leijonamieltä, oli arabeille luontainen 

samaistumisen kohde Saladin, joka Scottin Talismanissa kuvattiin ajattelevaisena ja 

 
108 Siberry 2000, 112; Siberry 2018, 12; 20. 
109 Siberry 2018, 12. 
110 Siberry 2018, 20. 
111 Horswell 2018a, 28. 
112 Horswell 2018a, 31; Phillips 2018, 98. 



26 

 

harkitsevana johtajana.113 Mielenkiintoisesti kuitenkin Scott itse nimesi Saladinin hyveiden 

olevan eurooppalaisia hyveitä: 

[…] Saladin, on the other hand, displayed the deep policy and prudence of a European sovereign, whilst 

each contended which should excel the other in the knightly qualities of bravery and generosity.114 

Scottin kuvaamien hyveiden lisäksi Saladin oli nähty länsimaissa jo pidempäänkin pääosin 

positiivisesti. Phillipsin mukaan tämän lisäksi Saladinin onnistumiset ristiretkien torjumisessa 

ja arabien yhdistämisessä tekivät hänestä eräänlaisen ihanteen, jonka ympärille rakentui 

suurilta osin mm. arabinationalismin aate, ja Saladinia onkin käytetty erilaisissa kuvastoissa 

myöhemminkin.115 

On turvallista olettaa, että suosituimmat teokset vaikuttivat ihmisten ajatuksiin 

ristiretkistä. Ne eivät kuitenkaan määritä kokonaiskuvaa siitä millainen käsitys tuohon aikaan 

ihmisillä oli ristiretkistä, ja eri katsantokannoista ristiretkiin käytiin 1800-luvulla vilkastakin 

keskustelua mm. brittiläisten lukijoiden ja kriitikoiden keskuudessa.116 Ristiretkien suuri 

suosio kirjallisuudessa kuitenkin avasi mahdollisuuden käyttää niitä hyväksi esimerkiksi 

nuorten miesten moraalikasvatuksessa.117 Mike Horswell esittää, että 1800-luvulla Isossa-

Britanniassa syntyi kulttuurinen järjestelmä, joka yhdisti ns. muskelikristillisyyttä (engl. 

muscular Christianity), imperialistista militarismia sekä romantisoitua kuvaa keskiajasta; 

tämän järjestelmän tarkoitus oli luoda reippaita ja ritarillisia kristittyjä herrasmiehiä, jotka 

palvelisivat Brittiläistä imperiumia, ja tämän ihanteen luomiseen ristiretket olivat hyvin 

soveltuva tausta ja niitä myös käytettiin aktiivisesti.118 Saman tyyppisen ajatuksen esittää 

myös Michael Paris, joka toteaa Ison-Britannian olleen erityisesti 1850-luvun jälkeen varsin 

aggressiivinen sotaakäyvä valtio, jonka populaarikulttuurissa sodan romantisointi ja 

imperialismin legitimaatio olivat erittäin näkyviä.119 Ristiretkistä välitettiin erityisesti pojille 

suunnatun kirjallisuuden kautta kuvaa ihanteellisesta kristitystä ritarista, joka ruumiillistaa 

niitä ominaisuuksia, joihin nuorenkin tulisi pyrkiä.120 Tällä saatettiin osaltaan helpottaa 

brittiarmeijan värväystä, koska yleisiä kutsuntoja ei ollut.121 Ristiretkien kasvattavaa funktiota 

hyödynsivät uskonnollisten piirien lisäksi myöskin imperialistit, jotka halusivat taata 
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Brittiläisen imperiumin jatkuvuuden, jolloin ristiretkitematiikkaan yhdistyi olennaisella 

tavalla isänmaallisuus ja velvollisuudentunto kruunua kohtaan.122 

Ristiretkien miehekkyys ja moraaliset merkitykset saivat kuitenkin erilaisia piirteitä eri 

kirjailijoiden teoksissa. Horswell tuo esiin mm. sen, että teoksessaan Talismani Scott itse oli 

kiinnostunut enemmän kohtaamisen teemoista kuin niinkään kritisttyjen ja muslimien 

välisistä jännitteistä, ja hän näki ritarillisuuden kurovan umpeen uskontojenkin välisiä 

eroja.123 Tämä ajatus johti myös siihen, että Talismani vietiin länsimaiden läsnäolon myötä 

myös arabivaltioihin ja käännettiin myös paikallisille kielille. Paikalliset kääntäjät 

inspiroituivat siitä, että Scott esitti arabijohtaja Saladinin positiivisessa ritarillisessa valossa, ja 

käänsivät kirjan otsikon muotoon Qalb al-Asad wa Salah al-Din, joka kääntyy vapaasti 

suomeksi Leijonamieli ja Saladin. Lisäksi tarinaan tehtiin joitain taiteellisia muutoksia 

korostamaan Saladinia paikallisena sankarina.124 Scottin ajatusta ja suosiota seuraten 

ritarillisuus kytkeytyi erottamattomaksi osaksi ristiretkien representaatiota, vaikka kristillisyys 

säilyikin usein taustavireenä. Horswell toteaakin, että: 

The huge popularity of Scott’s historical fiction ensured that his characterisations of historical personages 

and of the crusades as a chivalrous drama were appropriated and rearticulated in countless forms […] 

Scott popularised chivalrous uses for the crusades, demonstrating their dramatic potential and 

contributing to the process whereby chivalry became an important pillar of British imperial identity.125 

Ritarillisuus mahdollisti ristiretkitematiikan käyttämisen myös moraalikasvatuksessa. 

Moraaliselle kasvatukselle myös koettiin tarvetta, koska erityisesti teollisuuskaupunkien 

nuorisoiden pelättiin olevan kirkon tai muun sivistyksen tavoittamattomissa.126 Esimerkkejä 

ristiretkiä kasvatuksellisesti käyttävistä kirjailijoista ovat mm. Charlotte M. Yonge (1823–

1901), George A. Henty (1832–1902) sekä Sir Henry Newbolt (1862–1938), jotka kaikki 

kirjoittivat useita suosittuja teoksia, joissa ristiretket olivat osana nuorten ritarillista ja 

isänmaallista moraalista kasvatusta yhdistyen myös toisinaan tuon ajan maskuliinisiin ja 

kristillisiin hyveisiin.127 Ritarillisuus yhdistyi myös ns. muskelikristillisyyteen, josta tuli osa 

Ison-Britannian koululaitosta, tehostaen näin sekä ritarillisuuden että kristinuskon viestiä 

nuorisolle.128  

Yongen, Hentyn ja Newboltin tavat hyödyntää ristiretkitematiikkaa heijastelevat 

vahvasti Jan Assmannin esittämään tapaan kulttuurisen muistin toiminnasta: ”Cultural 

memory works by reconstructing, that is, it always relates its knowledge to an actual and 
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contemporary situation.”129 Vapaasti käännettynä Assmann toteaa, että kulttuurinen muisti 

suhteuttaa itsensä ajan tilanteeseen ja tarpeisiin. Kuten jo aiemmin mainittiin, Ison-Britannian 

tarve oli kykenevissä sotilaissa joko imperiumin puolustamisen tarpeisiin ja myöhemmin 

myös ensimmäisen maailmansodan tarpeisiin.130 Paris esittää myös yhdeksi mahdolliseksi 

tarpeeksi jopa nostalgisen kaipuun parempiin aikoihin: 

Indeed, at a time of rapid change and social instability it is not difficult to see the nostalgic appeal of a 

more ordered period, when kingship and the church were unquestioned and when all knew and accepted 

their place in the scheme of things.131 

Parisin mukaan ajan tilanne nähtiin voimakkaasti muuttuvana, ja ihmiset kaipasivat 

jonkinlaisen näennäisen menneisyyden muuttumattomuutta. Näin ollen 

ristiretkirepresentaatioissakin romantisoitu näkemys sai voimakkaan roolin, koska sille 

sellainen haluttiin antaa. 

Mainittujen kolmen kirjailijan – Yonge, Henty ja Newbolt – teoksissa ristiretkiä 

hyödynnettiin luomaan taustaa opettavaiselle tarinalle sekä luotiin vetoavia sankaritarinoita. 

Yonge korosti 1800-luvun moderneja hyveitä kuten kristillistä moraalikoodia mutta myös 

isänmaallista nationalismia. Hänen ristiretkinovellinsa The Prince and the Page (kirjalle ei ole 

suomen kielistä nimeä) perusteella Horswell vetää johtopäätöksen, jonka mukaan “Crusading 

was understood to have been a vaguely ‘sacred’ endeavour against Muslim enemies with 

Jerusalem an offstage aim.”132 Ristiretket olivat siis Yongen representaatiossa jonkin verran 

pyhä kamppailu muslimivihollisia vastaan, ja Jerusalem oli enemmän sivuseikka. Tällöin 

ristiretkien representaatio kohdentuu enemmän konfliktiin, jossa saattaa olla erilaisia 

tavoitteita, mutta konflikti itsessään on pääosassa. Yonge korostaa myös kristillisiä hyveitä, 

jolloin kristillinen moraali oli vahvemmin mukana kuin muilla mainituilla ajan kirjailijoilla. 

Henty vastaavasti on itsekin myöntänyt käyttäneensä kirjallisuuttaan myös 

opetustarkoituksiin ja yhdistävänsä oikeita historiallisia tapahtumia kirjojensa tapahtumiin.133 

Michael Paris nimeää Hentyn ehkä merkittävimmäksi kirjailijaksi sodan romantisoinnissa: 

The popular novelist George Alfred Henty, perhaps more than any other individual, was instrumental in 

making war an acceptable literary subject. Henty adopted the warrior as the masculine ideal in his 

immensely successful and patriotic boy’s stories.134 

Henty siis romantisoi sotimista ja loi erityisesti kuvaa ihanteellisesta imperiumin soturista, 

joka yhdisti monia imperiumin aspekteja aina rotukysymyksistä kolonialismiin ja ritarillisesta 

miehekkyydestä seikkailuihin, joilla korostettiin tarmokasta lapsuutta ja brittiläistä 
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ykseyttä.135 Michael Paris toteaakin, että ”Henty romanticized war and turned it into an 

adventure that most boys found enormously appealing in order to inculcate a commitment to 

defend the empire.” 136 Hentylle ristiretket olivat uskonnollisesta luonteestaan huolimatta 

kuitenkin enemmän pakoa arjen tylsyydestä ja mahdollisuus seikkailuihin. Samoin hän loi 

jatkumoa sankaritarinoille aina antiikin Roomasta oman aikansa nykypäivään.137  Paris 

nostaakin myös seikkailunhalun, tai paremminkin tylsyyden pakoilun yhdeksi motivaatioksi 

ajan miehille sotilasuralle lähtemisessä.138 Ristiretkien representaatio kytkeytyy Hentyllä siis 

pitkälti opettavaiseen eskapismiin ja tarmokkaisiin seikkailuihin. Hentyn ristiretkiin 

keskittyvien teosten yksi mainittava ominaisuus on keskiaikaisen sodankäynnin viehättävyys 

(engl. picturesque) ja tätä kautta sodankäynnin romantisointi.  

Sir Henry Newbolt taas hyödynsi ristiretkiä osana ensimmäisen maailmansodan 

tarpeita, joissa brittiläisiä nuoria tuli kasvattaa kuuliaisiksi kansalaisiksi. Hän käytti 

keskiaikaista ritarillisuutta mallina, jota kannatti noudattaa modernissa maailmassa sekä 

myöskin sodankäynnissä.139 Teoksissa saatettiin jättää pois esimerkiksi Rikhard 

Leijonamielestä puhuttaessa hänen vähemmän ritarilliset tekonsa, kuten Akkon varuskunnan 

teloittaminen antautumisen jälkeen vuonna 1191 ja sen sijaan hänen taistelutaitojaan ihailtiin 

ja korostettiin. Horswell tulkitsee Newboltin luoman ristiretkikäsityksen seuraavasti: 

“Crusading, as embodied by Richard in this depiction, was seen to be an uncomplicated 

exercise in ‘manly’ Turk-bashing.”140 Newboltin ristiretkirepresentaatiossa ristiretkien ydin 

oli miehekkästi suhteellisen suoraviivaisessa turkkilaisten hakkaamisessa, jolla korostettiin 

isänmaallisuutta, ritarillisuutta ja luotiin jatkumoa menneisyyden suurille sankareille ja 

Newboltin ajan sankaritarpeille. 

Sotasankareiden lisäksi ristiretkirepresentaatiota tapahtui myös muilla keinoin. Vuonna 

1879 perustettiin St John Ambulance Association, joka rinnastettiin nimensäkin puolesta 

johanniittain ritarikuntaan, joka ylläpiti Jerusalemissa ristiretkikuningaskuntien aikana 

sairaalaa, johon kaikki olivat tervetulleita.141 Näin ristiretkirepresentaatioon tuli mukaan 

lisäannos kristillistä hyveellisyyttä ja yleistä hyväntekoa. Myös termiä ’ristiretki’ käytettiin 

erilaisissa yhteyksissä. Yhdistävä tekijä käytölle on ollut useimmiten jonkinlainen yleinen 

sosiaalisen muutoksen vaatimus, jossa järjestettiin ristiretkiä esimerkiksi alkoholinkäyttöä 

 
135 Horswell 2018a, 34–35. 
136 Paris 2000, 62. 
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yms. vastaan.142 Tietynlainen hurskaus oli siis mukana, vaikka representaatio muuten 

keskittyi vahvasti ritarillisuuteen ja pyhään sotaan. Samoin ristiretki saattoi arkikielessä 

hyvinkin tarkoittaa vain jonkinlaista yhteistä kampanjaa tai ponnistusta. 

Mielenkiintoinen seikka on kuitenkin se, että ristiretkirepresentaatioista tuntuu 

puuttuvan pyhiinvaelluksen representaatio, vaikka Urbanus II oli tätä korostanut saarnatessaan 

ensimmäisen ristiretken puolesta.143 Samoin historiallisille ristiretkeläisille annettiin 

tunnuksiksi tuohon aikaan perinteiset pyhiinvaeltajan tunnukset; ristin merkin lisäksi sauva ja 

kukkaro (engl. purse), tosin ylimyksillä sauvan saattoi korvata sotalippu. Näistä symboleista 

risti annettiin usein julkisesti ja muut symbolit myöhemmin yksityisemmässä seremoniassa.144 

Lähimmäksi pyhiinvaellusrepresentaatiota pääsevät 1800-luvun osalta erilaiset 

matkakertomukset matkoista Jerusalemiin tai muualle ristiretkitapahtumien alueille. 

Matkatarinoissa saatettiin kertoa kohteen hienoudesta, vaikuttavuudesta ja historiasta ajalle 

tyypilliseen romantisoituun sävyyn, tai vaihtoehtoisesti romantiikasta riisuttuna.145 Eräs 

luetuimmista matkakertomuksista on ranskalaisen historijoitsijan Châteaubriandin teos 

Itinéraire de Paris à Jerusalem (1811), jossa kirjoittaja itse mainitsee matkalla olevan 

pyhiinvaellustarkoituksen. Kuitenkin ristiretket representoitiin romantisoidusti eikä itsessään 

pyhiinvaelluksena.146  Siberry toteaa matkakertomuksien vaikutuksesta lyhyesti: ”These tales 

[…] would all no doubt have contributed in some way to the development of the crusade 

image in this period in various mediums.”147 Vaikutuksen ollessa vapaasti suomennettuna 

epäilemättä jonkinlainen, voidaan todeta, että pyhiinvaellusrepresentaatiota sellaisenaan ei 

merkittävissä määrin 1800-luvulla esitetty, vaikka monet matkailijat saattoivatkin kokea 

matkansa pyhiinvaelluksena. Pyhiinvaellusrepresentaatio oli siis välillinen, koskien enemmän 

kirjoittajaa kuin ristiretkiä. 

Kriittisenä huomiona on mainittava, että ristiretket eivät olleet 1800-luvulla ainoa 

muotiaihe kirjallisuudessa, ja keskiaikaisen ritarillisuuden kuvauksessa Siberryn mukaan 

suurempi rooli on yleisesti ottaen ollut Kuningas Arthurin legendoilla.148 Samoin Paris 

osoittaa, että 1800-luvulla Isossa-Britanniassa oli laajasti korostettu myös muuta 

soturikulttuuria ihannoivaa kirjallisuutta.149 Nämä eivät kuitenkaan sulje pois ristiretkien 

 
142 Siberry 2000, 108–109. 
143 Riley-Smith 2002b, 68. 
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145 Siberry 2000, 64; 68–71. 
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147 Siberry 2000, 72. 
148 Siberry 2000, 131. 
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merkittävyyttä aihelmana ja Scottin ja Tasson valtavaa suosiota ristiretkitarinoiden – 

kirjallisuuden tai muun taidemuodon – inspiraationa.150 Kuitenkin näiden kolmen kirjailijan – 

Yonge, Henty ja Newbolt – merkitys 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella Isossa-

Britanniassa on ollut merkittävä ja heitä yhdistää paitsi ristiretkien käyttäminen tarinoissaan, 

myös tahto kasvattaa nuoria kunnollisiksi kansalaisiksi.151 Heidän teostensa lisäksi on 

luonnollisesti ollut runsaasti myös muuta romantisoitua kirjallisuutta ristiretkistä, mutta  

Yonge, Henty ja Newbolt ovat hyviä esimerkkejä kirjailijoista, jotka ovat hyödyntäneet 

ristiretkirepresentaatioita menestyksellisesti ja tarkoituksellisesti. Kirjailijoiden tavoitteet ovat 

vahvasti värittyneitä ajan tapahtumien ja tarpeiden mukaisesti; nationalismi, Brittiläisen 

imperiumin puolustaminen ja myöhemmin ensimmäinen maailmansota asettivat tarpeita 

kasvattaa nuorista isänmaallisia, kunnollisia ja varsinkin sotilaallisesti kykeneviä miehiä. 

Michael Paris kiteyttää ritarillisuuden ihailun ja ajan tarpeet seuraavasti:  

As the knights of the Middle Ages were idealized as Christian warriors doing battle for a noble cause, so 

logic dictated that the chivalric warrior of the nineteenth century would likewise only take up arms in a 

righteous cause. And what could be more just and righteous than the defence of the realm – God’s chosen 

people – or to defend Protestantism and assist missionary activity in heathen lands?152 

Ison-Britannian toiminta loi siis otolliset puitteet rinnastaa ristiretket omaan aikaansa, ja ajan 

kirjallisuus myös kannusti tähän. Ritarillisuudessa tulee Parisin mukaan myös huomioida, että 

kyseessä on oleellisilta osin soturikulttuurista, jolloin ritarillisuudessa on aina mukana 

viittaukset sotaan ja sotimiseen.153 Käsiteltyjen kolmen kirjailijan, sekä myöskin erityisesti 

Scottin ja Tasson vaikutusvaltaisuuden ja suosion perusteella voidaan päätellä 

ristiretkirepresentaation 1800-luvulla olleen vahvasti romantisoitu ja ritarillisia hyveitä sekä 

sankarikulttia ja hurskauttakin painottava. Samoin näihin hyveisiin yhdistyy usein 

isänmaallisuus – erityisesti Newboltin tapauksessa Brittiläistä imperiumia kohtaan – ja 

valmius noudattaa kruunun antamia määräyksiä.  

Toisena kriittisenä huomiona esitettäköön Siberryä mukaillen, että vaikka populaaristi 

kuva onkin ollut romantisoitu, täysin kritiikittömästi ristiretkiin ei olla 1800-luvullakaan 

suhtauduttu, vaan esimerkiksi historiankirjoituksessa on tuotu esiin myös ristiretkien huonoja 

puolia eivätkä kaikki brititkään suhtautuneet varauksettoman positiivisesti Rikhard 

Leijonamieleen.154 Mitään yhtä, hallitsevaa ristiretkirepresentaatiota on haastavaa määritellä, 

mutta 1800-luvun populaari kuva näyttäytyy romantisoituna: ritarillisia sekä kristillisiäkin 

hyveitä sekä fyysistä kykenevyyttä korostavana.  

 
150 Siberry 2000, 149. 
151 Horswell 2018a, 40. 
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2.2.2 Ristiretkirepresentaatiot ensimmäisessä maailmansodassa 

Kuten on todettu, ristiretkirepresentaatiot eivät ole syntyneet yhteiskunnallisessa tyhjiössä, 

vaan ne ovat useimmiten rakennettu vastaamaan johonkin moderniin tarpeeseen tai tavoitteen 

saavuttamiseen. Ensimmäisessä maailmansodassa ristiretkiteemat – erityisesti pyhän sodan 

teema – olivat aktiivisessa käytössä sodan aikana, vaikkakin niitä myös kritisoitiin vahvasti 

eivätkä ne olleet sodan näkyvin tai hallitsevin teema.155 Felix Hinzin mukaan saksalaiset 

käyttivät ristiretkiviittauksia hyödykseen mm. postikorteissa osana sotapropagandaansa 

ensimmäisessä maailmansodassa.156 Saksalaisten näkökulmasta katsottuna ensimmäistä 

maailmansotaa esitettiin postikorteissa erilaisten kuva-aiheiden avulla pyhänä sotana sekä 

uskonnollisesti että erityisesti kansallisesti, mutta ei suoranaisesti ristiretkenä, vaikka 

korteissa esitettiin toisinaan kuvia, jotka viittasivat ristiritareihin ja heidän hyveisiinsä.157 

Hinzin mukaan Saksan keisari Wilhelm II oli myös Sir Walter Scottin kirjojen ihailija ja näki 

itsensä eräänlaisena universaalina ristiretkeläisenä aabrahamilaisen jumalan (engl. Abrahamic 

God) puolesta.158 Wilhelm II:n ristiretki-innostuksesta kertoi myös se, että vieraillessaan 

Jerusalemissa vuonna 1898, kaupungin portin käyttämisen sijaan hän ratsasti kaupunkiin 

mustan sotaratsun selässä muuriin erityisesti häntä varten tehdystä aukosta, seremoniallinen 

valkoinen univormu yllään kuin ristiretkeläinen. Siberryn mukaan Wilhelm oli varsin 

tietoinen siitä, että hän oli ensimmäinen kaupungissa vieraillut kristitty hallitsija sitten Fredrik 

II:n vuonna 1229.159 Postikorttien tematiikan sekä myöskin saksalaisen keisarin tempausten 

kautta vahvistuu ristiretkien ja pyhän sodan yhteys, joka on historiallisesti katsoen yksi validi 

näkökulma representaatioissa ristiretkiin. 

Huomattavaa on, että vaikka Isossa-Britanniassa ristiretket olivat erittäin suosittu 

aihelma pitkin 1800-lukua, eivät britit Siberryn mukaan samalla tavalla käyttäneet ristiretkiä 

postikorteissa tai graafisissa materiaaleissaan kuten sotajulisteissa. Muilla keinoin ristiretkiä 

kuitenkin käytettiin.160 Pyhä sota ei siis ollut saksalaisten yksinoikeus, vaan myös esimerkiksi 

anglikaanisen kirkon papit Britanniassa saarnasivat ensimmäisestä maailmansodasta pyhänä 

sotana, ja ristiretkitematiikka on ollut saarnoissa eksplisiittisesti mukana sekä historiallisena 

viitteenä että saarnojen uskonnollisessa tematiikassa.161 Siberry toteaakin, että “they all used 

language which would not have been out of place in a crusade sermon of the twelfth and 
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thirteenth centuries and drew on the same corpus of biblical texts.162 Paris toteaa asian vielä 

suoremmin sanoilla ”The Church of England frequently referred to the war as a crusade.”163 

Pappien lisäksi pyhää sotaa sekä ristiretkiä käytettiin poliittisissa puheissa sekä runoissa. 

Poliittisissa puheissa ristiretki terminä alleviivasi vaadittavien panostusten ja uurastusten 

suuruutta, mutta kiintoisa on myös pyhän sodan teeman kääntyminen hengellisistä syistä 

kattamaan myös materiaalisia syitä.164 Samoin sodan syitä saatettiin perustella kuvaamalla 

sitä ritarilliseksi kamppailuksi pahaa vastaan.165 Pyhän sodan lisäksi ristiretkien representaatio 

suuntautui siis yleisemminkin merkittäviin edesottamuksiin, ja mukaan tulivat myös 

materiaaliset arvot. Pyhän sodan pohjavire kuitenkin säilyi eikä ritarillisuuttakaan täysin 

unohdettu, vaikkakin ristiretki terminä kääntyikin hieman erilaiseksi. Runoissa ristiretkiä 

käytettiin vaihtelevalla tavalla aina romantisoiduista vertauksista hillitympiin viittauksiin. 

Siberry mainitsee esimerkkeinä näistä Frederick Orde-Wardin runokokoelman The Last 

Crusade (1917) sekä Katherine Tynanin runokokoelman The Holy War (1916).166 

Postikorttien osalta Hinz käyttää termiä näennäisristiretkikieli (engl. pseudo-crusading 

language) johtuen pitkälti siitä, että ensimmäisessä maailmansodassa ei suoranaisesti ollut 

saraseeneja tai muutakaan kristinuskoa yhdistävää vihollista vaan sotimista oli kristittyjen, 

juutalaisten ja muslimien välillä molemmin puolin, ja Saksan propagandassakin usein aiheena 

oli lähinnä keisari Wilhelm II ristiretkiteemaisesti poseeraavana. Oman vaikutuksensa on 

tuonut luonnollisesti myös Saksan vihollisvaltioiden tekemä vastapropaganda, joka usein 

tähtäsi Wilhelm II:een henkilönä.167  Lisäksi vaikka pyhä sota aihelmana (engl. motif) oli ollut 

läsnä korteissa, niiden vaikutus ensimmäisen maailmansodan aikana on ollut maltillinen 

johtuen ensinnäkin mainitusta kristittyjen maiden keskinäisestä sotimisesta sekä myöskin 

siitä, että ensimmäisen maailmansodan tapahtumat olivat traumatisoivia ja maiden kirkkojen 

selittäessä kauheuksia aina oman valtionsa kannalta parhain päin Jumalan puhdistuksena, 

sotilaat ja muukin väestö väsyivät näihin selityksiin. Sodan kauheuksissa ainakaan saksalaisia 

sotilaita ei myöskään enää motivoinut kunnia ja uskonnolliset teemat.168  

Brittien joukoissa ristiretkitematiikka säilyi suhteellisen sitkeästi – mahdollisesti osittain 

aiemmasta ristiretkiteemaisesta kasvatuksesta johtuen – todennäköisesti siksi, että brittien 

joukot kävivät sotaa samoilla alueilla, joissa ristiretkiäkin aikanaan käytiin, ja esimerkiksi 
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Edmund Allenbyn johdolla Jerusalem onnistuttiin valtaamaan ja näin nähtiin Rikhard 

Leijonamielen tavoitteen toteutuneen.169 Yleisemminkin eri sotilasoperaatiot alueilla, joille 

aiemmin oli suuntautunut ristiretkiä, vahvistivat meneillään olevan sodan ja ristiretkien 

koettuja yhteyksiä.170 Kuitenkin brittien armeijassa palveli myös muslimeja, jolloin joissain 

joukoissa ristiretkiviittauksia jouduttiin käskyillä myös hillitsemään ja korostamaan käynnissä 

olevan sotaretken eroja ristiretkiin.171 Kuitenkin sodan edetessä, laajempi brittien ajatus 

ensimmäisestä maailmansodasta ristiretkenä tyranniaa vastaan alkoi hälvetä suurien 

tappioiden myötä.172 Tätä kautta voidaan havaita, että ristiretkirepresentaatiot romantisoituina 

tarinoina saattoivat hyvinkin heikentyä sodan aikana voimakkaampien tunnereaktioiden 

myötä. 

Hinzin, Siberryn ja Parisinkin tutkimusten avulla voidaan todeta, että ristiretkiä 

käytettiin eri tavoin propagandan välineenä, mikä ei sinänsä ole uusi asia ottaen huomioon jo 

aiemmin käsitellyn Ison-Britannian moraalikasvatuksen 1800-luvulla sekä myöskin 

vaikutukset Lähi-idässä. Kuitenkin postikorttien avulla voidaan todeta, että ristiretkissä yksi 

ydinrepresentaatio on sota, ja ennen kaikkea pyhä sota. Saksan propagandan tietynlaisen 

epäonnistumisen myötä voidaan todeta, että ristiretkirepresentaatio vaatii tuekseen 

jonkinlaisen modernin tai kontekstiin soveltuvan saraseenin, jota vastaan kristityt voivat 

yhdistyä ja taistella, tai toisin käännettynä länsimaisen valloittajan, joita rohkeat muslimit 

torjuvat. Voidaan väittää, että ilman yhteistä, ulkopuolista vihollista ristiretkirepresentaatio ei 

välttämättä toimi ainakaan halutulla tavalla.  

Toisaalta Saksan propagandan epäonnistuminen voi myös olla tulosta siitä, että 

rinnastusta ristiretkiin tehtiin ns. ylhäältä alas, jolloin voidaan päätyä lopputulokseen, että 

esimerkiksi saksalaisille ristiretket eivät olleet niin merkittävä asia kuin mitä se oli 

brittiläisille. Brittiläisten ristiretkitematiikan käyttö eroaa saksalaisista siinä, että 

ristiretkiteema näkyi myös ruohonjuuritasolla esimerkiksi runoissa ja kirjeissä vahvemmin, ja 

sotatapahtumat myös viittasivat vahvemmin ristiretkiin kuin saksalaisilla.173 On tietysti eri 

asia arvioida ristiretkitematiikan vaikutusta viestinä kuin sitä, millainen on 

ristiretkirepresentaatio, mutta Saksan esimerkin kautta voidaan todeta, että 

ristiretkirepresentaatio – oli kyseessä näennäisristiretkeläisyys tai ei – vaatii joko riittävän 

temaattisen yhteyden tai jonkinlaisen yhteisen vihollisen ollakseen toimiva ja uskottava. 
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Ristiretkirepresentaatiota sinänsä kuitenkin voidaan rakentaa myös muilla tavoin, kuten 

erilaisin kuva-aihelmin, mutta jonkinlainen yhdistävä vihollinen pyhässä sodassa on 

oleellinen teema vähintään taustavireenä, mikäli varsinaista historiallista tausta-asetelmaa ei 

ole. Brittien esimerkki taas viittaa vahvemmin siihen, että moraalikasvatuksella on vaikutusta 

ihmisten ajatteluun. Tämän tutkimuksen puitteissa laajempi arviointi Saksan ja Ison-

Britannian eroista ristiretkiteemoissa ei kuitenkaan ole mahdollista. 

Ensimmäisen maailmansodan muistomerkeissä viitataan myös ristiretkiin, mutta 

kuitenkin yllättävän vähän ottaen huomioon ristiretkien suosion aihelmana. Siberry nostaa 

yhdeksi selkeimmistä esimerkeistä nykyisin Walesin kansallismuseossa Cardiffissa 

sijaitsevan patsaan The Spirit of the Crusades (valmistunut 1922) (kuva 1), joka tarkoittaa 

vapaasti suomennettuna ristiretkien henkeä. Patsaassa neljä ensimmäisen maailmansodan 

univormuihin puettua jalkaväen sotilasta marssii ratsun selässä olevan (ristiretki)ritarin 

molemmin puolin.174 Patsaassa voidaan nähdä symbolisesti yhdistyvän ristiretket ja 

ensimmäinen maailmansota sekä hengessä että maallisessa taistelussa. Kuitenkin yleisemmin 

muistomerkeissä on mukana joko yksinkertainen risti tai Isossa-Britanniassa viittauksia 

Rikhard Leijonamieleen ja Pyhään Yrjöön.175 Ristiretkirepresentaatioissa ei siis tässä kohtaa 

tapahtunut suurta muutosta. Representaatioissa säilyi pyhän sodan taustavire ja 

sankaritarinoiden rakentaminen mutta into niihin vaikutti vähäisemmältä kuin aiemmin.  

 

Kuva 1. Alice Williams: The Spirit of the Crusades, 1922. Cardiff. (Kuva: Amgueddfa Cymru – National 

Museum Wales, lupa käyttöön saatu)176  Kuvassa on ristiretkihaarniskainen ritari, jonka ympärillä kävelee 

ensimmäisen maailmansodan aikaiseen brittiarmeijan univormuun pukeutuneita sotilaita. 
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2.2.3 Ristiretkirepresentaatiot maailmansotien välillä 

Ristiretkirepresentaatioiden käyttö eri tilanteissa ei päättynyt ensimmäiseen maailmansotaan. 

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan väliseltä ajalta on tutkimuskirjallisuutta aiheesta varsin 

vähän, mutta jonkinlainen kuva on mahdollista saada aikaan. Ennen toista maailmansotaa 

käytiin Espanjan sisällissota (1936–1939), jota voidaan pitää merkittävänä poliittisena ja 

sotilaallisena konfliktina, joka käytiin 1930-luvulla.177 Siberryn mukaan ristiretkiä käytettiin 

molemmin puolin osana omaa sotaretoriikkaa. Esimerkiksi Francon propagandassa sota 

mainittiin vapautuksen ristiretkenä (engl. crusade of liberation) kommunismia ja ateismia 

vastaan, kun taas vastapuolen taistelijoita saatettiin ylistää vapauden ristiretkeläisinä (engl. 

crusaders for freedom). Samoin sisällissodasta kirjoitettujen teosten otsikoissa käytettiin usein 

sanaa ristiretki, ja esimerkiksi fasisteja saatettiin rinnastaa saraseeneihin.178 Voidaan havaita, 

että ristiretkirepresentaatioiden käyttötarkoitus paitsi oman puolen ylistämiseen, mutta myös 

vastapuolen tuomitsemiseen sotilaallisessa konfliktissa jatkui. 

Espanjan sisällissotaa tutkinut Stanley Payne esittää, että suurimmassa osassa sotia on 

jonkinlainen uskonnollinen aspekti, jolla pyritään vähintään oikeuttamaan tai jopa 

pyhittämään oman puolen toimintaa. Esimerkkejä nostetaan eri 1900-luvun alun 

sisällissodista, joissa usein vähintään toisella puolella kannatettiin perinteisempää uskontoa ja 

usein vallankumousta hakevat haluaisivat kumota sen. Espanjan sisällissodassa kuitenkin 

Paynen mukaan uskonnolla oli mainittuihin esimerkkeihinkin nähden erityinen asema.179 

Espanjassa sisällissodan aikana Francon vallankumoukselliset ottivat katolisen kirkon 

kohteekseen, ja pappeja tapettiin tuhansittain, sekä kirkkoja tuhottiin.180 Sodan aikana 

ristiretki terminä tuli käyttöön, kun syyskuussa 1936 piispa Marcelino Olaechea julisti 

konfliktin ristiretkeksi. Myöhemmin, heinäkuussa 1937, kaikki paitsi viisi hengissä olevaa 

kirkon johtohahmoa allekirjoittivat yhteiskirjeen (engl. Collective Letter, esp. Carta colectiva 

de los obispos españoles), jossa paitsi asetuttiin tukemaan Francon hallintoa, mutta myös 

kiellettiin se, että katoliset olisivat konfliktissa ristiretkellä. Sodan valtavan väkivaltaisuuden 

vuoksi katolinen kirkko asettui lopulta myös vähintään virallisesti tukemaan Francoa ja 

julistivat vallankumouksellisten puolen oikeutetuksi katolisten periaatteiden mukaisesti.181 

Yhteiskirjeen vaikutus oli kuitenkin huomattava, ja myöhemmin Espanjan katolisen kirkon 

asema vakiintui myös Francon hallinnon aikana.182 Ristiretkirepresentaatio näyttäytyy siis 
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tässä tapauksessa yrityksenä yhdistää kansaa jonkin tietyn aatteen taakse, tässä tapauksessa 

Espanjan katolisen kirkon näkökulmasta kristinuskon puolustamisen taakse. Espanjan 

sisällissodan tapauksessa voidaan kuitenkin kysyä, oliko yhteiskirjeessä suurempi vaara 

Francolle se, että konflikti julistettiin ristiretkeksi vai se, että katolisella kirkolla oli 

Espanjassa merkittävä asema? 

Yleisenä ajatuksena voidaan pitää sitä, että maailmansotien välisenä aikana – varsinkin 

1920-luvulla – ristiretkirepresentaatioiden ja sodan romantisoinnin suhteen oli verrattain 

hiljaista johtuen pääasiallisesti ensimmäisen maailmansodan aiheuttamasta inhimillisestä 

tuskasta.183 Samoin Jonathan Riley-Smith toteaa, että ristiretkien tutkimuksen osalta 

ensimmäinen maailmansota oli eräänlainen rajapyykki; ennen sotaa oli ollut eräänlainen 

tutkimuksen kultakausi ristiretkien osalta kun taas sodan jälkeen vauhti hiljeni, heräten vasta 

1950-luvulla – toisen maailmansodan jälkeen – seuraavan kerran.184 Parisin mukaan käsitys 

varsinkin sodan romantisoinnin loppumisen osalta on pohjimmiltaan väärä ainakin Ison-

Britannian osalta. Hän katsoo, että tutkimuksessa on keskitytty liikaa korkeakulttuuriin, ja sen 

ulkopuolella tilanne on ollut erilainen. 185 Vaikkakin siis ensimmäinen maailmansota oli 

aiheuttanut inhimillistä kärsimystä eikä korkeakulttuurissa samalla tavoin ihannoitu sotaa, 

romantisoitu käsitys sodasta ei ollut kadonnut mihinkään. Erityisesti ritarillisuus nousi esiin 

esimerkiksi muisteltaessa sotilaiden tekemiä uhrauksia maansa puolesta.186 Kuitenkin 

sotatarinoita sekä ensimmäisestä maailmansodasta että vanhemmista sodista esiintyi Parisin 

mukaan esimerkiksi suosituissa poikien kirjoissa ja lehdissä. Kristillisissä lehdissä esiintyi 

edelleen romantisoitua historiaa eikä ensimmäistä maailmansotaa juuri käsitelty, kun taas 

maallisemmissa lehdissä modernia sotaa käsiteltiin koko maailmansotien välisen ajan eri 

keinoin.187 Populaarikirjallisuudessa ja viihdetuotteissa sotaisuus oli siis läsnä. Tämä on 

huomiona merkittävä, sillä 1800-luvunkin osalta voidaan todeta, että ristiretkiä representoitiin 

eniten nimenomaan populaarikirjallisuuden ja viihteen kautta. Erotuksena nyt käsiteltävään 

aikaan on se, että sodan romantisointi ei samalla tavalla ollut mukana korkeakulttuurissa. 

Sodan romantisoinnin ja ritarillisuuden esiintymisen myötä myös 

ristiretkirepresentaatioita esiintyi. Parisin mukaan valtioiden välisten suhteiden kiristyessä 

jälleen 1930-luvulla, oli eri julkaisuille turvallisempaa käyttää aiempia sotia inspiraatioinaan, 

ristiretkiä näiden mukana: 
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The BOP, Chums and the other weekly papers had frequently turned to the Crusades, the English Civil War 

and the upheavals of the sixteenth century for safe subject matter through which to explore nationalism, 

heroism and the romance of war, and this became even more common during the 1930s.188 

Ristiretkien representaationa pysyi siis edelleen sankarillinen sota ja sitä käytettiin 

pönkittämään kansallistunnetta. Yleisesti Paris väittää, että sodan nautintokulttuuri (engl. the 

pleasure culture of war) säilyi varsin ennallaan ensimmäisen maailmansodan jälkeenkin. 

Kulttuurin muodot saattoivat muuttua esimerkiksi siten, että pienemmällä väkivallanteolla, 

kuten napakalla vasemmalla koukulla pahantekijän leukaan, saatettiin estää suurempi 

konflikti. Samoin yleisesti soturikulttuurin miehisyys säilyi ja toisen suuren sodan 

vaikuttaessa todennäköisemmältä, yhä useampi mies värväytyi Ison-Britannian armeijaan 

vähintään osittain seikkailunnälän vuoksi.189 Voidaan siis väittää, että vaikka eliitin osalta 

maailmansotien välillä suhtautuminen sotaan, ja tätä kautta välillisesti myös ristiretkiin, oli 

kielteisempää, eli romantisoitu käsitys molemmista teemoista melko vahvasti tavallisen 

kansan – erityisesti poikien – keskuudessa populaarikirjallisuuden kautta. 

Kansallismielisyys oli läsnä myös Saksassa. Preussiin suuntautunutta ristiretkeä tutkinut 

Aleksander Pluskowski esittää, että jo 1800-luvulla alkanut goottilaisen ja uusgoottilaisen 

arkkitehtuurin henkiin herättäminen jatkui ja Saksalaista ritarikuntaa tutkittiin ahkerasti 

nationalistisen agendan mukaan värittyneiden lasien läpi.190 Preussi esitettiin saksalaisten ja 

slaavien välisenä taistelukenttänä, ja molemmilla puolilla käytettiin ritarikuntaa ja sen 

menneitä tekoja pönkittämään omaa näkökulmaa. Eräänlaisena jatkumona tälle ajattelulle, 

myös Adolf Hitler näki saksalaisen ritarikunnan eräänlaisena esikuvana saksalaiselle 

nuorisolle, ja muuttikin usean ritarikunnan linnan koulutuskeskukseksi kansallissosialistisen 

puolueen nuoriso-organisaatiolle Hitler-Jugendille.191 Voidaan siis todeta, että ristiretkien 

representaatio valjastettiin myös maailmansotien välillä toimimaan nationalismin hyödyksi ja 

nuorten kasvatukseen. Oman näkökulman oikeutus sekä nuorten reipas kasvatus ja 

sotilaallinen kyvykkyys olivat Saksan osalta vahvimmin läsnä. 

2.2.4 Ristiretkirepresentaatiot toisessa maailmansodassa 

Ristiretkirepresentaatiot eivät kadonneet toisessakaan maailmansodassa. Eräs tunnetuimmista 

ristiretkitematiikan käyttäjistä toisen maailmansodan osalta oli kenraali Eisenhower, jonka 

muistelmat on nimetty ristiretkeksi Euroopassa (engl. Crusade in Europe) ja Siberryn 

mukaan on varsin selvää, että Eisenhower piti sotaa jonkinlaisena henkilökohtaisena 
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ristiretkenä.192 Eisenhowerin muistelmat vahvistavat Siberryn käsitystä ja tuovat lisäväriä 

tähän käsitykseen 

For me World War II was far too personal a thing to entertain such feelings. Daily as it progressed there 

grew within me the conviction that as never before in a war between many nations the forces that stood 

for human good and men’s rights were this time confronted by a completely evil conspiracy with which 

no compromise could be tolerated. Because only by the utter destruction of the Axis was a decent world 

possible, the war became for me a crusade in the traditional sense of that often misused word.193 

Yllä olevassa sitaatissa Eisenhower viittaa sotilasperinteeseen, jossa ammattisotilaat eivät koe 

toisiaan vastaan vihamielisyyttä, vaan ovat laajasti katsoen aseveljiä. Tämän perinteen 

Eisenhower sitaatissa torjuu todeten vihollisen olevan hänen mielessään täysin paha, eikä sen 

kanssa voitu tehdä kompromisseja. Eisenhower myös selvästi koki olevansa hyvän puolella ja 

totesi kunnollisen maailman olevan mahdollinen vain vihollisen tuhon kautta.  

Mielenkiintoisesti Eisenhower itse kuvasi sotaa ristiretkeksi nimenomaan perinteisessä 

mielessä: ”the war became for me a crusade in the traditional sense of that often misused 

word.”194 On vaikea arvioida, mikä on ollut Eisenhowerille perinteinen ristiretken käsite, 

mutta voi olla, että hän on nähnyt sotatoimet Euroopassa myöskin kristinuskon kamppailuna 

jonkinlaista pahaa, yhteistä vihollista vastaan. Eisenhowerin muistelmissa Crusade in Europe 

mainitaankin, että 

Except during the World War I, the United States public has habitually looked upon Europe’s quarrels as 

belonging to Europe alone. For this reason every American soldier coming to Britain was almost certain to 

consider himself a privileged crusader, sent there to help Britain out of a hole.195 

Sitaatin ja aiemmin esitellyn perusteella Eisenhower onkin käsittänyt ristiretket jonkinlaisina 

sotaretkinä jonkinlaista yhteistä vihollista – useimmiten pahaa – vastaan, mikä on ollut varsin 

tavallinen näkökulma esimerkiksi 1800-luvun ristiretkiromantisoinnissa. Tämä kuitenkin 

asettaa Eisenhowerin käsityksen ristirekien perinteisestä käsityksestä mielenkiintoiseen 

valoon, asettaen sen melko kauas historiallisesta ristiretkikäsityksestä uskonnollisena sotana 

ja asettaen sen enemmänkin geopoliittiseen kontekstiin. 

Siberry nostaa lisäksi esiin, että esimerkiksi Tobrukin piiritys nimettiin Operaatio 

Ristiretkeilijäksi (engl. Operation Crusader), ja että Eisenhower käytti ristiretkitematiikkaa 

käskyssään myös Normandian maihinnousun alla, kesäkuussa 1944, kutsuen pian alkavaa 

suurta maasotakampanjaa suureksi ristiretkeksi (engl. the great crusade)196 

You are about to embark upon the Great Crusade, toward which we have striven these many months. 

The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march 

with you.197 

 
192 Siberry 2002, 383. 
193 Eisenhower 1948, 173. 
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Mainitun käskyn lopussa on mukana pyyntö kaikkivaltiaan Jumalan siunaukselle 

Eisenhowerin sanoin ”tätä suurta ja jaloa toimea varten” (engl. upon this great and noble 

undertaking). Eisenhowerin tapa käyttää ristiretkitematiikkaa vahvistaa jo aiemmin useasti 

esiin noussutta tapaa vahvistaa oman puolen näkökulman oikeutusta hyvänä, ja samalla 

olevan pahaa vastaan. On myös muistettava, että kirjeen tarkoituksena on ollut rohkaista 

liittoutuneiden sotajoukkoja, jolloin ei ole yllättävää, että ristiretkiä käytetään osana 

retoriikkaa tällä tavoin. Muistelmien osalta on mahdollista spekuloida sitä, oliko niiden 

tarkoituksena pedata Eisenhowerille suotuisaa asemaa vuoden 1952 presidentinvaaleja varten, 

mikä olisi voinut vaikuttaa muistelmissa käytettyyn retoriikkaan, mutta olemassa olevan 

tiedon valossa näin ei ollut, sillä vaikka Eisenhoweria oli kosiskeltu ehdokkaaksi jo vuodesta 

1943, hän valitsi puolueekseen republikaanit vasta vuonna 1952.198 Samoin Eisenhowerin 

elämästä tiedetään, että hänen perheensä on ollut vahvan uskonnollinen.199 Voidaan siis 

suhteellisen turvallisesti todeta, että Eisenhower oli vilpitön ristiretkinäkemyksessään. 

Erona aiempiin vastaaviin käyttötarkoituksiin on kuitenkin se, ettei tälle Eisenhowerin 

tavalle ole esitetty vahvaa kritiikkiä (kuten esimerkiksi Saksan propagandalle ensimmäisessä 

maailmansodassa). Tämän voidaan nähdä johtuvan varmasti jo Natsi-Saksan toiminnasta 

esimerkiksi holokaustin osalta ja Eisenhowerinkin toistamasta näkemyksestä esimerkiksi 

brittien käsityksestä itsestään demokratian pelastajina 

[…] the British public looked upon itself as one of the saviours of democracy, particularly because, for an 

entire year, it had stood alone as the unbreakable opponent of Nazism and the European Axis.200 

Tämän näkemyksen puitteissa sodan voittaminen oli välttämätöntä, jotta länsimainen 

demokraattinen järjestelmä voisi säilyä Natsi-Saksan tyranniaa vastaan. Voidaan spekuloida, 

että käytettyä ristiretkiretoriikkaa ei kritisoitu, koska ensinnäkin liittoutuneet voittivat sodan, 

jota pidettiin oikeutettuna ja toisaalta Eisenhower itse oli erittäin suosittu henkilö vähintään 

Yhdysvalloissa. Kolmas mahdollisuus on myös se, ettei toisessa maailmansodassa 

ristiretkirepresentaatiot olleet niin laajassa ja merkittävässä osassa, että niistä olisi käyty 

kriittistä keskustelua, mutta tämä ei pidä paikkaansa, kuten myöhemmin tässä tutkimuksessa 

osoitetaan. Voidaan kuitenkin selkeästi nähdä, että Eisenhowerin ristiretkirepresentaatio 

vahvensi ristiretkirepresentaation ja hyvyyden yhteyttä, samoin kuin kytki ristiretken käsitettä 

lähemmäs jonkinlaista suurta hanketta. 

Eisenhower ei kuitenkaan varsinaisesti viljellyt runsaasti ristiretkirepresentaatiota 

muistelmissaan. Yksinkertaisella sanahaulla teoksen koko tekstimassasta löytyy otsikon 
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ulkopuolelta sana crusade tai sen variantti kaksi kertaa, joten voidaan todeta, ettei ristiretket 

olleet toisen maailmansodan osalta läpileikkaava teema, vaikka yksittäisiä viitteitä onkin 

olemassa.201 Siberry mainitseekin Eisenhowerin lisäksi vain yhden toisen esimerkin 

ristiretkien käytöstä toisen maailmansodan kontekstissa: Stefan Heym, joka kirjoitti toista 

maailmansotaa kuvaavan teoksen The Crusaders ja kuvasi toista maailmansotaa 

”tarpeellisena ja pyhänä ristiretkenä” tyrannin pysäyttämiseksi.202 Kuitenkin Eisenhowerin 

sanat erityisesti sodan käännepisteenä pidettävän Normandian maihinnousun päivänä ovat 

jääneet elämään erilaisissa toisen maailmansodan historiasta kertovissa teoksissa, vahvistaen 

näin – tahattomasti – ristiretkien ja toisen maailmansodan sekä samalla myös ristiretkien ja 

positiivisen väkivallan yhteyttä. 203 

Ristiretkirepresentaatioita käytettiin myös muualla. Vaikka ristiretkirepresentaatiot eivät 

olleet samalla tavalla etusijalla Natsi-Saksan propagandassa, Lorna Waddington osoittaa, että 

ristiretkiteemaa esiintyi osana Neuvostoliiton vastaista propagandaa.204 Tämän propagandan 

osana ristiretki käsitteenä kehystettiin ”Euroopan ristiretkeksi bolševismia vastaan”, jolloin 

ristiretkikäsite – ja samalla representaatiokin – muuntuu ikään kuin jonkin alueen tai 

kulttuuripiirin yhteiseksi kamppailuksi jotain ulkoista uhkaa vastaan.205 Natsi-Saksan 

propagandakoneisto yritti myös kehystää bolševismin vastaisen kamppailunsa soveltuvaksi eri 

alueille. Mielenkiintoinen esimerkki tästä on Portugalissa – huonolla menestyksellä – yritetty 

versio, jossa anti-bolševistinen kamppailu rinnastettiin kristityksi ristiretkeksi ateismia 

vastaan.206 Tässä representaatiossa on jo mukana ristiretkille historiallisesti tutumpi 

uskonnollinen aspekti. Waddington osoittaa myös, että Hitler oli aiemminkin kutsunut eri 

Euroopan maita mukaan bolševismin vastaiseen ”ristiretkeen”, ja että tämä ristiretki oli hänen 

poliittisen toimintansa kulmakiviä.207 Tällöin ristiretki näyttäytyisi jälleen jonkinlaisena eri 

valtioita yhteen tuovana hankkeena jotain yhteistä uhkaavaa vihollista vastaan. Jää kuitenkin 

jonkin verran epäselväksi, kutsuiko Hitler itse bolševismin vastaista ideologiaansa 

ristiretkeksi vai joksikin muuksi. Natsi-Saksan johdossa kuitenkin ihailtiin Saksalaista 

ritarikuntaa ja rotuopilliset näkemykset sekoittuivat temppeliherramyyttien ja okkultismin 

kanssa.208  
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Waddingtonin näkemys Hitlerin toiminnasta poliittis-ideologisena ristiretkenä on 

mielenkiintoinen eikä lainkaan meriititön, mutta tämän tutkimuksen ja ajanjakson puitteissa 

Waddingtonin näkemykseen sinänsä ei keskitytä sen enempää. Näkyvin ristiretkiviittaus 

Natsi-Saksan sotatoimissa oli kuitenkin Operaatio Barbarossa, joka oli vuonna 1941 alkanut 

suurhyökkäys Neuvostoliittoon ja nimetty Pyhän Saksalais-Roomalaisen keisarikunnan 

keisarin Fredrik Barbarossan mukaan. Barbarossa osallistui kolmannelle ristiretkelle yhdessä 

mm. Rikhard Leijonamielen kanssa. Nimeä voidaan pitää myös enteellisenä operaation 

lopputulosta ajatellen, sillä mainittu keisari itse hukkui Salef-jokeen matkalla Pyhälle maalle, 

ja saksalaisten osalta ristiretki kuivui suurelta osin kasaan.209 Tässä tapauksessa 

ristiretkirepresentaatiolla haetaan yhteyttä menneisyyteen, vaikkakin alkuperäisessä tarinassa 

loppu oli jo ennenaikainen. 

Natsi-Saksan ja Yhdysvaltain lisäksi ristiretkiretoriikkaa käytettiin myös muiden 

maiden toimesta. Esimerkiksi Suomessa marsalkka Mannerheimin antamassa Ylipäällikön 

päiväkäskyssä 1 / 1941 käytetään ristiretkitematiikkaa vahvasti 

Kutsun Teitä kanssani pyhään sotaan kansakuntamme vihollista vastaan. […] lähdemme Suomelle 

turvatun tulevaisuuden luodaksemme Saksa mahtavien sotavoimien rinnalla ja asetovereina vakain mielin 

ristiretkelle vihollistamme vastaan.210 

Mannerheimin ristiretkirepresentaatiossa on vahvasti läsnä pyhän sodan representaatio ja sitä 

kautta myös tietynlainen sodankäynnin ja väkivallan oikeutus. Päiväkäskyssä myös 

propagandalle tyypilliseen tapaan vihollinen kuvataan pahana, kohtuuttomana sekä myöskin 

sellaisena, joka on ollut vihollinen jo kauan, mikä vahventaa ristiretkirepresentaatiota 

positiivista väkivaltaa legitimoivana ja oman puolen asiaa oikeuttavana asiana. 

Ristiretkirinnastus oli Jouni Tillin mukaan harkittu paitsi sitä kautta, että Suomen väestöstä 96 

prosenttia kuului Evankelis-luterilaiseen kirkkoon, ja pappien lainopillinen ja kulttuurinen 

asema oli erittäin merkityksellinen sodan julkisessa oikeuttamisessa.211 On kuitenkin 

haastavaa arvailla, kuinka moni lopulta oli vakaumuksellinen kristitty. 

Suomen osalta ristiretkirepresentaatiot eivät jääneet vain päiväkäskyn varaan. Jouni 

Tilli on tutkinut Suomen papiston käyttämää ristiretkiretoriikkaa toisessa maailmansodassa ja 

erityisesti sen roolia sodankäynnin legitimoimisessa.212 Tilli mainitsee, että esimerkiksi 

pastori Rolf Tiivola saarnasi sodasta ristiretkenä viitaten suoraan ensimmäiseen ristiretkeen ja 

Urbanus II:een, joka oli omilla saarnoillaan saanut yleisön innostumaan ristiretken 

ajatuksesta, ja Urbanus II:n tavoin Tiivola myös halusi, että suomalaisetkin huutaisivat 
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Jumala niin tahtoo.213 Tiivola oli myös viitannut Mannerheimin päiväkäskyyn ja todennut, 

että sota on saanut ristiretken luonteen ja vertasi Neuvostoliittoa Kainiin, joka tappoi veljensä 

Abelin, joka tässä tapauksessa edusti viatonta Suomea.214 Tiivolan retoriikassa ristiretkiä 

representoitiin paitsi historiallisesti, mutta myös selkeän positiivisesti, ja soveltaen tarinoita 

Suomen tuolloiseen tilanteeseen. 

Tilli esittää Tiivolan lisäksi vastaavanlaisia esimerkkejä jatkosodan vertaamisesta 

ristiretkeen. Näitä ovat mm. kansanedustaja ja pappi Lennart Heljaan historiallis-kristillinen 

selitys siitä, että jatkosota erityisesti on ristiretki, eivätkä suinkaan kaikki konfliktit sellaisia 

ole.215 Näin ollen Heljas näki jatkosodassa myös kristillisten arvojen puolustamisen aspektin, 

ja sekä Tiivolan että Heljaan näkemyksissä esiintyi Tillin mukaan myös aiemmin mainittu 

Natsi-Saksan näkemys bolševismin vastaisesta taistelusta yleiseurooppalaisena 

ristiretkenä.216 Natsi-Saksan kanssa yhteinen näkemys on paljolti selitettävissä maiden 

liittolaissuhteella, vaikkakin suomalainen papisto joutuikin katsomaan joitain Natsi-Saksan 

toimia läpi sormien. Toinen selitysmalli on myös pragmaattinen; Neuvostoliitto ja bolševismi 

nähtiin suurempana uhka paitsi Suomelle, mutta myös kristinuskolle.217 Historiallinen 

näkemys kuitenkin mahdollisti Tillin mukaan ristiretkien näkemisen myös yhdistävänä 

toimena. Tällöin nähtiin, että Jumala on kutsunut kaikki Euroopan kansat yhteiselle pyhälle 

ristiretkelle ja Suomellakin oli tässä paikkansa. Tätä näkemystä heijasteli mm. piispa Aleksi 

Lehtosen näkemys, jonka mukaan käynnissä oli kristitty ristiretki ja että kaikki kristityt kansat 

osallistuivat siihen.218 Lehtonenkin viittasi historiallisiin tapahtumiin, erityisesti Suomeen 

kohdistuneisiin ristiretkiin ja muistutti kristinuskon roolista Suomen ”pelastajana” 

unohdukselta.219  

Muutkin piispat saarnasivat jatkosodasta ristiretkinä, käyttäen hyväkseen erilaisia 

historiallisia tapahtumia joko pidemmältä tai lähempää. Tillin mukaan Kenttäpiispa Björklund 

jopa kehotti sotilaspastoreita käyttämään ristiretkiretoriikkaa saarnoissaan, koska hänen 

näkemyksensä mukaan se parantaisi sotilaiden kärsivällisyyttä ja kestävyyttä.220 Suomessa 

käytetty ristiretkirepresentaatio siis kiteytyy paljolti pyhään, oikeutettuun sotaan. Suomen 

tapauksessa oikeutus on niin suurta, että ollaan valmiita selittämään teologisestikin parhain 
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päin sitä, että solmitaan liittosuhde diktatuurin kanssa. Jatkosodan kääntyessä Suomen 

kannalta ensin asemasodaksi ja myöhemmin tappiolliseksi, ristiretkiretoriikkakin väheni ja 

painopisteet muuttuivat kulloistenkin tarpeiden mukaisiksi.221 Aiemman bolševismin 

vastaisen ristiretken rinnalle – ja osittain tilallekin – tuli sisäinen ristiretki syntejä vastaan, ja 

retoriikassa kritisoitiin asemasodan aiheuttamaa moraalikatoa ja myöhemmin tappioiden 

lisääntyessä vaadittiin tottelevaisuutta.222 Myöhemmin moraalikatoa ja sen pakottamaa 

sisäistä ristiretkeä käytettiin selityksenä sodan tappiolle, mikä mahdollisti sen, että 

bolševismin vastaisesta ristiretkestä voitiin saarnoissa vähin äänin luopua.223 Muutoin, kuten 

Tilli esittää, ”pelkona oli, että Jumalan pyhä sota oli kääntymässä suomalaisia itseään 

vastaan.”224 Suomessa siis ristiretkirepresentaatioita käytettiin kohottamaan sotilaiden 

moraalia. Ristiretkeen liittyi oleellisesti pyhän sodan käsite, jossa sodan oikeutus perustuu 

jumalallisuuteen. 

Suomessa käytettyyn ristiretkirepresentaatioon liittyy jo mainittujen seikkojen lisäksi 

myös mielenkiintoisia erityispiirteitä, kuten Karjalan näkeminen pyhänä maana, jonka 

vihollinen oli vääryydellä Suomelta vienyt, sekä myöskin suomalaisten sotilaiden 

eksplisiittinen kuvaaminen Kristuksen sotilaina ja ristiretkeläisinä, ja tätä kautta he taistelivat 

paitsi fyysistä taistelua, mutta myös hengellistä taistelua.225 Tähän liittyi myös Suomen 

sotilasunivormun kuvaaminen ”Jumalan sota-asuna” ja sitä kautta vahvennettiin erityisesti 

Karjalan valtaamisen yhteyttä ristiretkiin.226 Suomessa käytetyt ristiretkirepresentaatiot ovat 

olleet erittäin vahvoja ja laajalti käytettyjä erityisesti jatkosodan ns. hyökkäysvaiheessa. 

Suomessa ristiretkirepresentaatioissa korostui pyhän ja oikeutetun sodan tematiikat, ja tämä 

tarkoitti myös moraalisia vaatimuksia sotilaille. Representaatio on siis ollut 

kokonaisvaltainen, ja sitä ovat auttaneet myös aiemmin käydyn talvisodan aluemenetykset.227 

Kuitenkin samoin kuin Saksassa ensimmäisessä maailmansodassa, myös Suomessa sodan 

pitkittyminen ja menetykset aiheuttivat sen, että ristiretkiretoriikka lakkasi toimimasta; 

sankarillinen marttyyrikuolema ei enää vedonnut sotilaisiin, joiden elämässä vaara ja kuolema 

oli jatkuvasti läsnä.228 Tilli esittää toiseksi vaikuttavaksi tekijäksi myös Suomen tuolloisen 

lähihistorian, merkittävimpänä käydyn sisällissodan vuonna 1918, jolloin kansa jakautui 
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käytännössä kahtia valkoisiin ja punaisiin. Kirkko asemoitui tuolloin valkoisten puolelle, kun 

taas luonnollisesti toisessa maailmansodassa sotilaiden joukossa oli monia punaisia. Näin 

ollen pappeihin saatettiin suhtautua epäillen.229 

Aiemmin vahvasti ristiretkien romantisoinnissa profiloitunut Iso-Britannia ei ollut 

toisessa maailmansodassakaan täysin ilman ristiretkirepresentaatioita. Mike Horswell esittää, 

että ensimmäisen maailmansodan avattua kansan silmät modernille sodankäynnille, ei toista 

maailmansotaa yleisesti haluttu nähdä ristiretkenä, eikä Englannin kirkkokaan niin halunnut 

tehdä. Joitain yrityksiä sodan julkisesti ristiretkeksi kehystämisestä oli, mutta ne 

epäonnistuivat.230 Kuitenkin sotaa kutsuttiin Horswellin mukaan brittiviranomaisten ja 

poliitikkojen keskuudessa laajaltikin ristiretkeksi. Esimerkiksi Neville Chamberlain ja 

Winston Churchill – molemmat sodan aikana pääministereitä – kutsuivat sotaa ristiretkeksi 

ollessaan virassa, mutta ainakin Churchill myöhemmin sanoutui irti ristiretkestä terminä 

sotaan liittyen.231 Kuitenkin poliittisessa eliitissä ristiretkiretoriikka eli, ja esimerkiksi 

ministeri Hugh Macmillan kuvasi sotaa ”suurten periaatteiden ristiretkenä” (engl. a crusade 

for great principles) ja samoin suurlähettiläs Neville Henderson kirjoitti sanomalehteen 

suoraan, että britit ovat ristiretkeilijöitä.232 Ristiretkirepresentaatio esiintyy jälleen 

oikeuttamassa omaa puolta sodasta ja positiivisessa valossa ainakin poliittisen eliitin piirissä. 

Macmillanin lausuma periaatteiden ristiretkestä on hieman eriävä muista representaatioista, 

koska siinä ristiretki melko selvästi erotetaan sen kristillisestä taustasta (vaikka voidaankin 

ajatella, että kristillisyys ja moraali ovat yhteenkietoutuneita) ja käytetään ikään kuin 

aatteellisen sotaretken kontekstissa. Periaatteiden ristiretki jättää siis tässä tapauksessa 

avoimeksi molempien puolten oikeutuksen ja keskittyy kamppailufunktioon, eli sotaan sekä 

fyysisesti että ideologisesti ja jättää pois pyhän sodan sekä oman puolen oikeutuksen. 

Horswell kuitenkin esittää useita muita esimerkkejä, joissa ristiretkiretoriikan avulla ylistetään 

oman puolen sankaruutta ja sodan oikeutusta.233 

Horswell kertoo, että myös brittien kotimaisessa sotapropagandassa hyödynnettiin 

ristiretkiä teemana. Vuonna 1940 ainakin kahdessa kampanjassa hyödynnettiin 

ristiretkitematiikkaa eri muodoissaan. Toisessa kehotettiin ostamaan sotaosakkeita 

iskulauseella ”liity ristiretkeen” (engl. join the crusade), mainoksen kuvan ollessa Ison-
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Britannian lippu kiinnitettynä palavaan ristiin.234 Toinen kampanja oli sarja mainoksia, jossa 

tematiikkana oli imperiumin ristiretki (engl. empire crusade). Yhden mainosjulisteen nimi oli 

”suurin ristiretki” (engl. The Greatest Crusade), sisältäen lähinnä kuvastoa eri asevoimien 

sotilaista marssimassa. Tämän tematiikan alla kuitenkin esimerkiksi australialaiset joukot 

Jerusalemissa esitettiin sodasta kertovassa uutis- / propagandafilmissä ristiretkeläisinä, ja 

käytettiinpä termiä ”ristiretkeilijä” (engl. crusader) erään operaation nimenä Pohjois-

Afrikassa sekä myöskin yhden panssarivaunutyypin nimenä.235  Ristiretkisymboliikkaa 

käytettiin myös esimerkiksi armeijakuntien tunnuksissa, ja sotilaille sodasta puhuttiin 

ristiretkenä heidän motivoimisekseen. Erään upseerin kerrotaan myös kirjoittaneen sodan 

olevan ”enemmän ristiretki kuin ristiretket koskaan olivat.”236 Horswell huomauttaa lisäksi, 

että Ison-Britannian liittolaiset käyttivät myös varsin ahkerasti ristiretkitematiikkaa osana 

puheitaan. Näissä puheissa useimmiten ristiretkiretoriikka kietoutui yhteen taisteluun ihmisten 

oikeuksien ja vapauden (engl. liberty) puolesta, unohtamatta kuitenkaan täysin Jumalaista 

oikeutusta ja kristittyä maailmaa, vaikkakaan ne eivät olleet enää pääosassa.237 

Mielenkiintoinen seikka kuitenkin on, että joidenkin mielestä sodasta tulisi tehdä ristiretki, 

jotta se voitettaisiin.238 Tämä viittaa jo representaatioon ristiretkistä sotilaita voimauttavana 

tekijänä, ollen vahvasti liitoksissa oikeutettuun sotaan ja sen tuomaan moraali- ja 

motivaatiolisään. 

Toisen maailmansodan kutsuminen ristiretkeksi ei kuitenkaan sujunut kritiikittä. 

Ristiretkiterminologian käyttöä kritisoitiin mm. sen perusteella, että se vieraannuttaa britti-

imperiumin muslimikansalaisia, ja toisaalta myös ristiretkitermin käyttöä pidettiin 

harhaanjohtavana sekä myöskin Evankeliumien vastaisena.239 Horswell tiivistääkin 

ristiretkitermin käyttötavat seuraavasti 

For the most part these references were again of shallow engagement with the crusades only and 

demonstrated very little further development of the implications of the war being presented as a crusade 

or comparison with medieval expeditions. ‘Crusade’ was largely being used in the sense of a righteous 

campaign needing strenuous effort – the metaphorical use of crusading for a good cause. Where there was 

further development of the idea, it was expressed in one of several directions: in the need to stir up the 

‘crusading’ spirit among people; as being an ideological war rather than a materialistic or nationalist war; 

or as being in some way a Christian conflict. This could be seen […] also in the objections to its use as 

being too Christian, inappropriate or inaccurate.240 
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Ristiretkien yhteys varsinaisiin historiallisiin sotaretkiin oli siis pinnallinen, ja sanaa ristiretki 

käytettiin enimmäkseen kuvaamaan jotain oikeamielistä kampanjaa, joka vaatii ponnisteluja. 

Kristillinen konteksti on usein – ei kuitenkaan aina – implisiittinen ja erottamaton 

moraalikysymyksistä, vaikkei sitä mainittaisi erikseen. Tämä sodan oikeutuksen käyttötapa ei 

ole jo esitettyjen representaatioiden nojalla mitenkään uusi, mutta osoittaa, että tämä 

oikeutetun konfliktin ristiretkirepresentaatio istui edelleen tiukassa, vaikka jo aiemmin se oli 

kohdannut vaikeuksia ensimmäisessä maailmansodassa. Verrattuna ensimmäiseen 

maailmansotaan, toisen maailmansodan ristiretkirepresentaatioiden roolit olivatkin hieman 

erilaisia, ja Horswell itse tiivistää ne seuraavasti 

Crusader medievalism again provided a set of rhetoric and imagery useful to those in the armed forces 

influenced by Christianity and involved in the fighting of the war. However, the comparative lack of 

material compared to the First World War and the limited examples of deeper engagement with 

crusading suggest that crusader medievalism was a less significant part of the mental furniture of those 

in the British armed forces.241 

Ristiretkirepresentaatioita käytettiin siis retorisesti ja kuvastollisesti ja niistä oli jälleen hyötyä 

sodan oikeuttamisessa. Kuitenkin ensimmäisessä maailmansodassa oli enemmän 

kontekstuaalisesti ristiretkiä lähempänä olevia seikkoja ja tapahtumia, jotka vahvensivat 

ristiretkiyhteyttä kuin toisessa maailmansodassa. Ristiretkirepresentaatioiden pienemmän 

roolin syiksi Horswell pohtii paitsi taistelukenttien pääasiallista sijoittumista muualle kuin 

perinteisiin ristiretkikohteisiin, sekä myöskin ensimmäisen maailmansodan kokemuksia ja 

sotien välissä ollutta pasifismin aikaa.242 

Kaiken kaikkiaan toisen maailmansodan aikaisista ristiretkirepresentaatioista voidaan 

ensinnäkin todeta, että niitä oli, ja ristiretkiä käytettiin aiempien sotien tavoin oikeuttamaan 

oman puolen taistelu. Hieman yllättävästi vahvin ristiretkirepresentaatio, jopa historiallisesti 

katsoen, tuntuu olleen Suomessa, jossa Tillin esityksen mukaan jatkosodan hyökkäysvaihetta 

aktiivisesti nimitettiin ristiretkeksi, ja tätä näkemystä perusteltiin vahvasti sekä historiallisin 

että teologisin näkökulmin. Ristiretkien representaatio Suomessa oli siis yllättävän laaja, 

keskittyen toki pyhään sotaan ikiaikaista vihollista vastaan. Yhdysvaltain osalta 

ristiretkirepresentaatiot olivat hieman vähäisemmät, mutta mitä ilmeisimmin vähintään 

Eisenhower koki sodan vahvasti ristiretkenä ja hänellä ristiretkirepresentaatio kytkeytyi 

sodankäynnin moraaliseen puoleen, omien sanojensa mukaan vähitellen.243 Brittien 

ristiretkirepresentaatiot eivät olleet kadonneet, mutta ne olivat hieman hillitymmät. Horswell 

osoittaa, että ristiretkirepresentaatioita käytettiin aktiivisesti ja ahkerasti sodan aikana 
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vähintään poliittisen eliitin puheissa, ja ristiretkiretoriikkaa suunnattiin sotilaille sekä myöskin 

propagandassa. Horswell kuitenkin huomauttaa, ettei Ison-Britannian osalta 

ristiretkiretoriikkaa käytetty pitkäaikaisesti ja johdonmukaisesti, vaan enemmänkin kyseessä 

oli retoriikka yksittäisissä tapauksissa (engl. passing engagements), eikä ristiretken 

määritelmässä sinänsä ollut koheesiota. Lisäksi Natsi-Saksan käyttämä ”bolševismin 

vastainen ristiretki” on Horswellin mukaan voinut hyvinkin vähentää brittien intoa käyttää 

ristiretkiretoriikkaa.244  

Ristiretkirepresentaatiot tekivät joiltain osin toisessa maailmansodassa eroa 

kristinuskoon, ja tarkoitti enemmän ponnistelua vaativaa kampanjaa tai edesottamusta. 

Esimerkkejä toiseenkin suuntaan oli, mainittavimpana Suomen esimerkki, jossa 

ristiretkirepresentaatiot kytkeytyivät vahvasti kristinuskoon. Seuraavaksi lähimpänä 

kristinuskoa representaatioissaan olivat britit, jotka kuitenkin kävivät asiasta kriittistäkin 

keskustelua. Yhdysvaltain retoriikassa ristiretkien yhteys kristillisyyteen saattaa olla 

enemmän implisiittistä, vaikkakin esimerkiksi Eisenhowerin käskyssä 1944 pyydettiinkin 

Jumalan siunausta ja hänen tiedetään vähintään kasvaneen uskonnollisessa ympäristössä. 

Natsi-Saksan osalta voidaan nähdä, että ristiretkirepresentaatio on ollut enimmäkseen puhtaan 

poliittinen valinta, ja sen avulla on pyritty saamaan laajempaa tukea omille tavoitteille. 

Kristillisyys on ollut läsnä siellä, missä siitä on voitu nähdä olevan hyötyä, mutta Natsi-Saksa 

itsessään ei profiloitunut mitenkään kristilliseksi, vaan suurimmilta osin antibolševistiseksi. 

Natsi-Saksan käyttämä ristiretkirepresentaatio oli siis suhteellisen puhtaassa muodossa vain 

ponnisteluja vaativa kampanja tai sotaretki jotain aatteellista – ja fyysistä – vihollista vastaan. 

2.2.5 Ristiretkirepresentaatiot maailmansotien jälkeen 

Tässä alaluvussa keskitytään pääasiallisesti moderneihin ristiretkirepresentaatioihin. Aivan 

kaikkia mahdollisia representaatioita ei kuitenkaan pystytä käsittelemään tutkimuksen 

kohteen sekä pituuden rajoitusten puitteissa. Representaatioita on valittu niiden relevanssin 

perusteella tutkimukseen nähden.  

Ristiretkirepresentaatioita nousee esiin useimmiten kahta kautta. Jonathan Riley-Smith 

esittää, että ristiretket nousevat teemana esiin, kun käynnissä on ideologinen konflikti, ja 

erityisesti silloin, kun kyseessä on konflikti, jossa mukana on kristittyjä ja muslimeja, 

pääasiallisesti eri puolilla.245 Kuitenkin Riley-Smithin toteaa tästä, että 
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In Europe the rhetoric has been largely the product of sentiment and, in spite of the parallels often 

perceived, is no closer to the original idea than were the effusions described in the previous chapter.246 

Sitaatissa Riley-Smith viittaa Elizabeth Siberryn kirjoittamaan lukuun 1800- ja 1900-lukujen 

ristiretkikirjallisuudesta, jota tässä tutkimuksessa on esitelty aiemmin.247 Mielenkiintoisena 

huomiona on myös se, että ne instituutiot, jotka ovat ristiretkiajalta edelleen olemassa, ovat 

pitkälti hylänneet varsinaiset ristiretkitavoitteet ja siirtyneet joko saarnaamistehtävään tai 

muuhun kristilliseen laupeudentyöhön.248 Toinen huomio Riley-Smithin näkemyksestä on se, 

että se on kirjoitettu pitkälti ennen esimerkiksi terrorismin vastaista sotaa ja myöhempää ns. 

vaihtoehto-oikeiston esiinnousua ja poliittisen kulttuurin muutosta.249 Kuitenkin itse väitteen 

voidaan nähdä pitävän paikkansa, joten ensimmäisenä väylänä ristiretkirepresentaatioille 

voidaan siis pitää konflikteja, erityisesti mikäli yhteys ristiretkihistoriaan on löydettävissä. 

Eräs tunnetuimmista ristiretkikäsitteen käytöistä 2000-luvulla tapahtui, kun 

Yhdysvaltain presidentti George W. Bush kutsui terrorismin vastaista sotaa ristiretkeksi.250 

Bush ei luonnollisestikaan tarkoittanut ristiretkellä totaalista sotaa muslimeja vastaan, mutta 

termiä pidettiin niin latautuneena, että sitä herkästi tulkittiin niin.251 Muiden muassa The Wall 

Street Journal raportoi tapahtuneesta, ja kertoi valkoisen talon edustajan selittäneen sanaa 

käytetyn perinteisellä englannin kielen tavalla, laajana aiheena: ”a White House spokesman 

later said Mr. Bush meant crusade only in "the traditional English sense of the word, a broad 

cause."”252 Samoin kuin aiemmin Eisenhowerin kohdalla, on tässäkin havaittavissa 

mielenkiintoinen käsitys perinteisestä ristiretkitermistä. Näin ollen ristiretkirepresentaationa 

näyttäytyy paitsi laaja, ponnisteluja vaativa edesottamus, mutta reaktioissa näkyy 

ristiretkirepresentaatio konfliktina ja erityisesti uskontojen välisenä konfliktina, mikä 

aiemmin oli usein jäänyt enemmänkin taustalle. Konfliktiin liittyen Francaviglia esittää, että 

esimerkiksi Bagdadin valtaus saatettiin nähdä ristiretkien jatkeena, ja ristiretkien yhdeksi 

representaatioksi muodostuu ”the West’s ongoing desire to right barbaric wrongs in the 

East.”253 Tässä representaatiossa yhdistyy paitsi oikeutetun sodan tai väkivallan näkemykset, 

mutta myös spesifisti geopoliittinen näkemys lännen tahdosta oikoa idässä tapahtuneita 

”barbaarisia vääryyksiä”. Uskonnollinen taustavire tässä representaatiossa voidaan 
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tulkitsijasta riippuen haluta nähdä tai olla näkemättä, mutta tapahtumapaikka sekä osapuolet – 

kristitty maa hyökkäämässä muslimimaahan lähi-idässä – implikoi uskonnollista taustavirettä. 

Syyskuun 11. päivän terrori-iskut vuonna 2001 ja sitä seurannut terrorismin vastainen 

sota voidaankin nähdä yhtenä merkittävänä ristiretkirepresentaationa ja myös 

representaatioiden inspiraationlähteenä. Esimerkiksi Elliott osoittaa, että mainitun Bushin 

puheen ja sen julkisen tuomitsemisen jälkeen ristiretkikäsitettä ja -terminologiaa käytettiin 

varsin aktiivisesti aiemmasta moraalisesta närkästyksestä huolimatta, mutta se oli käytössä 

myös sitä ennen.254 Samoin Kristin Skottki esittää, että ristiretkien representaation muutos on 

alkanut kylmän sodan päätyttyä 1990-luvun alussa, mutta tunnistaa tämän vaiheen yhtenä 

merkittävänä ristiretkiaiheisiin viittaavana tapahtumana, ja esittää, että vuoden 2001 terrori-

iskujen jälkeen ristiretkiretoriikkaa on käytetty laajalti osana koettua länsimaiden ja lähi-idän 

välistä konfliktia 

The second major source of influence for the change in representations of crusade history may be found 

in the political, social and cultural reality since at least the 1990s, beginning with the end of the Cold War 

and the return of religiosity and religiously legitimised actions in the public sphere. But most importantly 

are the violent actions, wars and terrorist attacks since 2001 which are framed by public references to the 

crusades.255   

Skottki käyttää esimerkkeinä paitsi mainittua George W. Bushin retoriikkaa, mutta nostaa 

esiin myös esimerkiksi al-Qaidan retoriikan, jossa terrori-iskut oikeutetaan jihadilla 

ristiretkeläisiä vastaan sekä myöskin valkoisen ylivallan kannattaja Anders Behring 

Breivikin, joka oikeutti oman terrori-iskunsa muun muassa viittaamalla ristiretkiin 

tarpeellisina sotina islamia sekä monikulttuurisuutta vastaan.256 Samoin Elliott esittää, että 

konfliktin vastapuoli, Osama bin Ladenin johtama al Qaida, hyödynsi ristiretkiretoriikkaa ja 

käytännössä pyrki vahvistamaan Bushin vahinkoilmaisua omaksi hyödykseen. Ryhmittymä 

oli hyödyntänyt tosin vastaavaa retoriikkaa jo aiemminkin, syyttäen länsimaita ja erityisesti 

Yhdysvaltoja ristiretkien uusintamisesta.257 Näissä representaatioissa 

ristiretkirepresentaatioissa on voimakkaat yhteydet menneisyyteen ja näin ollen myös 

historiallisiin ristiretkiin sekä uskontokysymyksiin, tosin kapeakatseisella, tarkoitushakuisella 

ja moraalisesti vähintäänkin kyseenalaisella tavalla 

Ristiretkikuvastoa ja -tematiikkaa käytetäänkin edistämään poliittisia tarkoitusperiä tavalla, 

jota Andrew Elliott kutsuu banaaliksi ja myöskin historiasta irralliseksi. Esimerkkinä hän 

esittää brittiläisen oikeistotabloidin The Daily Expressin, jonka logossa on ristiretkiritarin pää. 

Vaikkakin tavallisesti logoa ei nostettu mitenkään erityisesti esille, vuonna 2010 lehti aloitti 
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ristiretken kansanäänestyksen puolesta Ison-Britannian EU-eroa varten. Tällöin lehdessä 

eksplisiittisesti liitettiin ristiretkiritarisymboli sekä lehden ajama poliittinen agenda tavalla, 

joka ei periaatteessa liity mitenkään varsinaisiin ristiretkiin.258 Vaikka yhteys ristiretkiin on 

käytännössä olematon, voidaan kuitenkin nähdä kapeakatseinen, oikeistonationalistinen / -

populistinen ristiretkirepresentaatio, joka historiallisesti katsoen ei ole paikkansapitävä. Elliott 

nostaakin esiin ristiretkitermien käytössä kontekstin tärkeyden: ”[…] the power of words such 

as crusade, is thus revealed to be not about the use of the term itself but rather about the 

context in which they were used […].”259 Näin ollen voidaan yksinkertaistetusti väittää, että 

esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin puheessaan käyttämänä sana ristiretki on 

todennäköisesti vaikuttavampi siinä missä brittitabloidien käyttämänä se tuskin herättää 

reaktioita. Voidaan myös hyvin ajatella, että ristiretkirepresentaatio syntyy tästä käyttötavasta, 

yhdistettynä kontekstiin ja jo aiemmin mainittuihin representaatioihin ristiretkistä suurena 

hankkeena.  

Elliott irrottaa The Daily Expressin tapauksessa – oikeutetusti – kuvaston käyttötavan 

historiasta: ”It refers not to a specific historicity but to a general sense of Britain’s heritage as 

an independent nation, which has nothing to do with the Middle Ages at all.”260 Yleisesti siis 

Elliott on väitteessään oikeassa: The Daily Expressin käyttötapa mainitussa tapauksessa ei 

liity historiaan (myös sanan ristiretki merkitys erityisesti arkikielessä on muuttunut ajan 

kuluessa merkittävästi), mutta toisaalta se luo (mieli)kuvaa ristiretkistä vähintään omalle 

suosiolliselle yleisölle yhdistävänä, jalona ja kannatettavana hankkeena. Vastapuoli 

luonnollisesti saattaa käsittää asian vastaavasti negatiivisena. Kyseessä on siis samantapainen 

ristiretkirepresentaatio kuin lukuisia kertoja aiemminkin, mutta sillä erotuksella, että tässä 

tilanteessa termiä käytettiin osana sisäistä poliittista peliä, eikä läsnä ollut esimerkiksi 

laajempaa konfliktia. Toinen kuvaus tilanteesta voisi olla käsitteen omiminen. 

Ristiretkitermistön käyttäminen on Elliottin mukaan Ison-Britannian tabloidilehdissä 

erittäin yleistä. Hän itse kuvaa sitä seuraavasti 

[…] British tabloids are in fact very keen on crusades themselves. As mentioned above, the Daily Express 

is particularly fond of launching crusades, and does so on a regular basis. So common are such crusades, 

in fact, that an interesting battle of banal medievalisms emerged in March 2012, when the Mail’s crusade 

against plastic carrier bags clashed with the Express’s crusade to leave the EU […]261 

Ristiretkiterminologiaa käytetään siis Elliottin sanoin hyvinkin banaalisti, eikä sillä 

välttämättä ole laisinkaan kytköstä historiaan. Kuitenkin hänen esittämissään esimerkeissä 
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yleisin yhteinen nimittäjä on laajasti katsottuna jonkinlainen hanke, joka on määritelmänä 

melko kaukana varsinaisista ristiretkistä. Vaikka aivan kaikkia ristiretkikuvastojen 

käyttötapoja ja ristiretkirepresentaatioita ei voidakaan käydä läpi, Elliott osoittaa hyvin 

ristiretkirepresentaatioihin liittyvät haasteet. 

Ristiretkikuvastoja hyväksikäytetään myös ääriliikkeiden joukossa, leimallisesti 

äärioikeiston ja islamia kategorisesti vastustavien rasististen ryhmittymien keskuudessa. 

Näihin kuului myös Breivik.262 Nämä ryhmittymät ovat varsin selkeästi halunneet hyödyntää 

esimerkiksi ristiretkiteemaisia internet-meemejä oman agendansa – esimerkiksi anti-islam – 

edistämiseen, vaikka sinänsä ristiretkikuvastosta on mahdollista luoda meemejä 

muutoinkin.263 Meemien tarkoitus poliittisten ääriliikkeiden ulkopuolella on useimmiten 

huvittaa katsojaa ja sitä kautta niiden representaatiot ovat jokseenkin kaoottisia, joten niiden 

lähempi tarkastelu jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Yhteiskunnallisten ääriliikkeiden 

tutkiminen ei myöskään ole tämän tutkimuksen aiheena. Useimmiten kuitenkin 

ristiretkiteemaisissa meemikuvissa tai vastaavissa kuvataan ristiretkiritaria, jonka tunnistaa 

varsin selkeästi usein ristiritarihaarniskasta sekä ristisymbolista haarniskan päällä olevassa 

kankaassa tai muussa paikassa.  

Ristiretkirepresentaatiot eivät ole kuitenkaan länsimaiden yksinoikeus. Elliott esittää, 

että jo 1980-luvulla Libyan tuolloinen hallitsija Muammar Gaddafi kutsui Yhdysvaltoja 

ristiretkeläisiksi ja ääri-islamistien joukossa 1990-luvulla puhuttiin ristiretkestä jo hyvän aikaa 

ennen kuin Bush nosti puheessaan asian esille.264 Siinä missä aiemmin esimerkiksi britit ovat 

romantisoineet Rikhard Leijonamieltä, on muslimeille läheisempi kohde ollut Saladin, ja 

hänen nimeään on käytetty mm. ristiretkiteemaisissa iskulauseissa länsimaisia ristiretkeilijöitä 

vastaan. Samoin Syyriassa Saladinin hahmoa on käytetty kansallisidentiteetin sekä hallitsijan 

aseman vahvistamisessa sekä myöskin seteleissä ja vuonna 1993 hänestä on myös rakennettu 

suuri patsas Damaskokseen.265 Näissä tapauksissa voidaan nähdä, että ristiretkirepresentaatio 

nojaa suosittuun hahmoon, ja luo paitsi kansallista identiteettiä, mutta myös 

vastakkainasettelua länsimaiden suuntaan. Ristiretkien kuva muuttuu radikaalisti, kun ne 

asemoidaan joksikin, jota vastaan puolustaudutaan. Ristiretkeläiset muuttuvat tällöin varsin 

yksipuolisesti pahoiksi, ja vastaavasti taas toinen osapuoli puolustautuu tätä aggressiota 
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vastaan. Ristiretkirepresentaatio muotoutuu siis jälleen oikeutetuksi sodaksi, mutta tällä kertaa 

ikään kuin toiselta puolelta. 

Toinen esimerkki Saladinin hyödyntämisestä ristiretkirepresentaatioissa oli Irakin 

hallitsijan Saddam Husseinin toimesta. Hussein käytti Saladinia nostattaakseen pan-

arabinationalistista henkeä lähi-idässä ja Irakin propagandassa 1980-luvun lopullta alkaen 

Hussein jopa esitettiin rinnakkaisena Saladinin kanssa, esiintyen mm. seinämaalauksessa 

Saladinin kanssa ratsastamassa taisteluun.266 Hussein näki Irakin toiminnan, mm. Kuwaitin 

miehityksen, Elliottin mukaan vastarintana kansainvälisen yhteisön hallinnalle ja osana 

suurempaa arabien vapauskamppailua kristityistä ristiretkeläisistä.267 Ristiretkirepresentaatiot 

eivät näissäkään tapauksissa ole kovinkaan erilaisia verrattuna aiempiin länsimaiden 

vastaaviin käyttötapoihin. Representaatiolla halutaan oikeuttaa käynnissä oleva kamppailu ja 

nostattaa henkeä käyttämällä historiaa hyväksi.  

2.2.6 Ristiretkirepresentaatiot elokuvissa 

Konfliktien lisäksi toisena merkittävänä väylänä ristiretkirepresentaatioille voidaan nähdä 

olevan viihdeteollisuus, joista tässä alaluvussa keskitytään erityisesti elokuviin, sillä niiden 

voidaan nähdä olevan videopeleihinkin nähden voimakas vaikuttaja. Ei kuitenkaan olisi 

järkevää olettaa, että elokuvat tai muukaan taide syntyisi irrallisena merkittävistä tapahtumista 

ja ilmiöistä. Haydock ja Rhodes huomauttavatkin, että viihdeteollisuus ei toimi aiemmin 

mainitun konfliktiasetelman ulkopuolella, vaan ajankohtaiset tapahtumat vaikuttavat 

esimerkiksi elokuviin.268 Tätä ajatusta voidaan laajentaa myös menneisyyden konflikteihin. 

Elokuvat eivät siis rajoitu pelkästään ajankohtaisten tapahtumien puimiseen, vaan 

inspiraatiota voidaan hakea pidemmältäkin historiasta. 

Elokuvissa myös muunlaiset tekijät, kuten tarina itsessään, vaikuttavat siihen, 

halutaanko elokuvaa ylipäänsä kuvata. Richard Francaviglia esittää, että kolmen lähi-idässä 

syntyneen uskonnon – kristinusko, juutalaisuus sekä islam – tarinat ja historia ovat 

konfliktiasetelmiltaan niin herkullisia, etteivät elokuvien tekijät voi niitä vastustaa 

[…] the conflict they have generated is both legendary and irresistible to filmmakers who recognize the 

inherent attraction of a fight. Conflict, in fact, is the hallmark of these films, for few spectacles are more 

intriguing, or horrifying, than religious zeal run amok.269 

Näihin konflikteihin lukeutuvat myös ristiretket, ja niiden viihdearvo selittääkin osaltaan sen, 

miksi niistä on tehty elokuvia, vaikkakin suoraan ristiretkiä käsitteleviä elokuvia on 
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länsimaissa tehty yllättävänkin vähän.270 Määrä toki laajenee, mikäli mukaan lasketaan 

ristiretkiaihelmat tai alitajuisesti ristiretkiteemoja esittävät elokuvat.271 Viihdearvo, kuuluisat 

ja mielenkiintoiset henkilöhahmot sekä tarinan houkuttelevuus ovat Lorraine Stockin mukaan 

myös osasyy sille, miksi kolmas ristiretki (1189–92) on ollut elokuvantekijöiden erityisessä 

suosiossa 

[…] Hollywood and international filmmakers […] most often focus their cameras on the Third Crusade 

(1189–92), a strategy inspired by the charismatic pairing of well-matched antagonists […] whom 

medieval chroniclers and modern historiographers have made into the “stars” of that holy war […].272 

Myös ristiretkien romantisoinnilla 1800-luvulta lähtien on ollut vaikutusta ristiretkiaiheisiin 

elokuvissa.273 Tämä ei varmastikaan ole yllättävää ottaen huomioon niiden – erityisesti Sir 

Walter Scottin romaanien – vaikutusvaltaisuuden ristiretkiromantisoinnissa jo omana 

aikanaan. 

Ristiretkistä on tehty elokuvia jo ennen toista maailmansotaa, eikä niiden rajatusta 

määrästä huolimatta ole järkevää käydä kaikkia erikseen läpi. Kuitenkin jo tämän tiedon – 

sekä myöskin tämän tutkimuksen aiempien alalukujen – perusteella voidaan väittää, että 

ristiretket ovat läntisessä populaarikulttuurissa suhteellisen pitkäikäinen aihe.274  

Yksi esimerkki ristiretkielokuvista on vuonna 1935 ilmestynyt, Cecil B. DeMillen 

ohjaama The Crusades, joka pohjautuu juoneltaan jonkin verran Scottin Talismaniin.275 

Elokuvassa taustavireenä on Rikhardin, hänen vaimonsa Berengaria Navarralaisen sekä 

Saladinin välinen kolmiodraama kolmannen ristiretken tapahtuessa, mutta muitakin aspekteja 

on.276 Elokuva rakentaa käytännönkin tasolla siltaa ristiretkirepresentaatioiden ajalliseen 

jatkumoon, ja luo – tai vähintään viite on voimakas – Scottin tavoin kuvaa esimerkiksi 

Rikhard Leijonamielestä vähintään elokuvan alussa röyhkeänä ja vastaavasti Saladinista 

enemmän kultivoituneena hahmona.277 DeMille kuitenkin kuvaa Saladinia orientalistisesti, 

tekemällä hänestä eksoottisen ja toisinaan myös julman, viisaan ja häikäilemättömän 

sulttaanin, selkeästi siis jonkinlaisen toisen, joka on lähtökohtaisesti eri kuin länsimaalainen 

ihminen esimerkiksi pukeutumisella.278 Kuitenkin draaman kaaren mukaisesti Saladin 

muuttuu vieraasta ja eksoottisesta enemmän Rikhardin puolison kosiskelijaksi ja vastaavasti 

Rikhard muuttuu sotaisasta ja röyhkeästä hurskaaksi ja nöyremmäksi, ja molemmat löytävät 
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jopa keskinäisen kunnioituksen toisiaan kohtaan.279 Huomattavaa kuitenkin on, että 

elokuvassa saraseenit kuvataan julmina valloittajina, ja heidän toiminnassaan näkyy 

uskonnollinen fatalismi, joka ilmenee monissa viittauksissa joko ennaltamääräytymiseen tai 

Allahin tahtoon, ja vastaavasti kristittyjen kohdalla näin ei ole.280 The Crusades on 

mielenkiintoinen esimerkki ristiretkielokuvasta. Toisaalta se oikeuttaa ristiretkiä ja 

Jerusalemin valloitusyrityksiä sekä kuvaa saraseeneja julmina, mutta toisaalta pitää Saladinia 

lopultakin kunniallisena hahmona ja tuo esiin ristiretkeläisten keskinäisiä riitoja. Samoin 

elokuva tuo esiin Rikhardin oman perheen juonittelut hänen päänsä menoksi.281 Näin ollen 

representaatio on erittäin mielenkiintoinen. Toisaalta esitetään melko perinteisiä 

romantisointeja, mutta toisaalta tuodaan erilaista, kriittistä syvyyttä ristiretkikuvaan. 

Yksi modernimmista ristiretkiä käsittelevistä elokuvista on vuonna 2005 ilmestynyt, 

Ridley Scottin ohjaama Kingdom of Heaven – Taivas maan päällä. Kyseessä on suhteellisen 

moderni elokuva, joka on ilmestynyt aikana, jolloin länsimaiden ja arabimaiden väliset 

suhteet ovat olleet erityisen kireät.282 Kuitenkin Francaviglia esittää, että ”Kingdom of Heaven 

is still the most nuanced of the Crusader films.”283 Kyseinen elokuva on mielenkiintoinen 

useammallakin tavalla. Esimerkiksi Edward Risden on analysoinut sitä kategorian buddy 

movie eli karkeasti suomennettuna kaverielokuva kautta.284 Risden esittää, että elokuvan 

päähenkilön Balianin ja saraseeni Nasirin välillä on selkeästi havaittavissa vastapuolista 

huolimatta keskinäisen kunnioituksen ja arvostuksen suhde.285 Nasir myös avoimesti kutsuu 

Baliania ystäväksi. Elokuvassa on muitakin vastaavia ominaisuuksia, mutta tämä esimerkki 

on ehkä kuvaavin.286 Kingdom of Heaven yleisesti kuvaa saraseenit – muslimit, Saladin 

etunenässä – kunniallisina ja vastaavasti kristittyjä – ristiretkeläisiä – kuvataan vaihtelevasti, 

kuitenkin enimmäkseen epäkunniallisina ja yleisesti barbaarisina ja jopa verenhimoisina. 

Kunniallisiakin kristittyjä elokuvassa on myös, mutta arkkityyppi ei niinkään ole 

mairitteleva.287 Kingdom of Heaven kääntää siis vuosisataisen ristiretkiromantisoinnin 

päälaelleen, ja esittää, että yksilöt voivat kunnioittaa toisiaan, vaikka ovat eri puolilla 

konfliktia ja esittää ristiretkeläiset elokuvassa valtaosin ikään kuin pahojen puolella.288 
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Francaviglia osoittaa kuitenkin, että myös Kingdom of Heaven sortuu joihinkin orientalistisiin 

stereotypioihin, kuten muslimien fatalismiin eri tahojen toteaman Allah tahtoo sitä tai tuota 

kautta. Tätä kuitenkin voidaan pitää lähes kaikkien ristiretkielokuvien helmasyntinä.289 John 

Ganim kuitenkin huomauttaa, että varsin usein ristiretkielokuvat ovat vähintään 

aikomuksiltaan yllättävän myötämielisiä muslimipuolustajia kohtaan, vaikkakin toteutus 

saattaa olla vaihtelevaa. Ganim viittaa myös suoraan Sir Walter Scottin vaikutukseen 

esimerkiksi Saladinin viisaana ja ritarillisena kuvaamisen suhteen ja osoittaa, että useissa 

ristiretkielokuvissa esitetään eri näkökulmien kautta kritiikkiä länsimaita kohtaan.290 

Francaviglia huomauttaa, että ristiretkistä on tullut kielikuva tai toistuva teema (engl. 

trope) länsimaiden kanssakäymiselle lähi-idän kanssa ja nostaa esiin kritiikin siitä, että 

elokuvien avulla helposti yksinkertaistetaan tai esitetään lähi-idän uskontoja suoranaisesti 

väärin.291 Tähän peilaten ei ole suuri yllätys, että Kingdom of Heaven sai osakseen rajua 

kritiikkiä sekä enemmän kristittyjen näkökulmasta Jonathan Riley-Smithiltä että muslimien 

näkökulmasta Abou el Fadlilta. Molemmat näkivät eri puolilta, että elokuva joko toisintaa 

Osama bin Ladenin versiota historiasta tai aiheuttaa arabimellakoita. Näitä molempia 

kritiikkejä yhdistää se, että ne annettiin jo ennen kuin elokuva ilmestyi, ja ovat 

näkökulmiltaan täysin ristiriitaisia keskenään, nähden, että elokuva joko tuomitsee 

islaminuskon tai kristinuskon.292 Elokuvan julkaisun jälkeenkin sitä kritisoitiin poliittisesta 

korrektiudesta ja siitä, ettei siinä kuvattu (ainakaan riittävästi) ristiretkeilijöiden uskonnollista 

kiihkoa, vaan pääosassa oli enemmänkin poliittisen motiivit.293 Francaviglia kiteyttää 

elokuvan sanomaa ja kritiikkiä seuraavasti 

In the current climate of intense personal searches for spiritual meaning, [Ridley] Scott’s message 

resonates with Western audiences. So, too, does its message of religious tolerance. Kingdom of Heaven 

was criticized for its politically correct neutrality and lack of real emotion; that, however, is somewhat 

harsh criticism as Scott’s motive appears to have been depicting the futility of the Crusades by conveying 

the message that Muslims and Christians can resolve conflicts peacefully.294 

Kaikki tämä asettaa Kingdom of Heavenin erittäin mielenkiintoiseen valoon. Siinä missä 

aiempiin representaatioihin peilaten olisi suhteellisen helppoa käyttää pyhää sotaa 

taustavireenä ja esittää ristiritarit sankarillisina (kuten 1800-luvulla), elokuva paitsi tuo 

mukaan poliittiset motiivit, jotka harvemmin ristiretkifiktiossa ovat pääosassa, mutta jotka 

ovat suhteellisen varmasti olleet mukana ristiretkienkin aikana. Samoin elokuva voidaan 

hyvin nähdä myös suoraan kritiikkinä ristiretkille. 
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Esitettyjen elokuvaesimerkkien avulla voidaan havaita, että elokuvissa ristiretket ovat 

jokseenkin moniulotteinen ilmiö. Kuten Sir Walter Scottinkin romaaneissa, myös elokuvissa 

ristiretkille esitetään kritiikkiä kuvaamalla esimerkiksi sisäistä eripuraa tai jopa suoranaista 

juonittelua. Yhteinen teema tuntuu kuitenkin olevan hieman yllättäen Saladinin käsittely 

suhteellisen positiivisesti, mikä myös voidaan nähdä viittauksena Scottin romaaneihin. 

Kuitenkin kuten The Crusades sekä Kingdom of Heaven osoittavat, esimerkiksi uskonnollinen 

fatalismi on edelleen läsnä varsinkin saraseeneja kuvattaessa. Kristittyjen osalta tilanne on 

usein hieman moniulotteisempi. Kuitenkin elokuvat osoittavat, että jo noin 200-vuotinen 

ristiretkiromantisoinnin traditio ei ole sinänsä kadonnut mihinkään.  

3. Ristiretkirepresentaatiot tutkittavissa videopeleissä 

3.1 Representaatioiden analyysin metodologia 

Aiemmassa luvussa esiintuodut ristiretkien representaatioiden tavat muodostavat analyyttisen 

viitekehyksen myös videopeleissä esiintyvien ristiretkirepresentaatioiden tutkimiseen. Tässä 

alaluvussa käydään ensin läpi, millä tavoin arvioidaan ristiretkirepresentaatioita valituissa 

videopeleissä ja alaluvuissa 3.2 sekä 3.3 esitellään tutkittavat videopelit sekä niiden eri 

ristiretkiin viittaavia aspekteja, minkä jälkeen sovelletaan valittuja analyysitapoja videopelien 

ominaisuuksiin. Valittujen videopelien erilaisuudesta johtuen on varsin selkeää, että tulokset 

pelien välillä ovat erilaiset, mutta tämä on tarkoituksenmukaista ja osoittaa myös 

ristiretkirepresentaatioiden käyttötavan moninaisuuden videopeleissä. 

Analyysin tarkastelukulmia on valittu kolme, heijastaen aiemmin tässä tutkimuksessa 

esiteltyjä erilaisia traditioita ja historiallisia tapoja ristiretkien representoinnissa. 

Ensimmäinen tarkastelukulma on Ankersmitin ja osittain Chapmanin viitoittama 

historiallisuuden arviointi, jolloin arvioitavaksi tulee pelien tapa esittää historiaa tai sen puute. 

Tässä tutkimuksessa jo tutkimuskohteen puitteissa ei voida päästä Ankersmitin tarkoittamaan 

tarkoituksenmukaiseen ja oikeaoppiseen historiallisen tapahtuman kuvaamiseen (engl. 

aboutness) ja historiallisen tarkkuuden arviointiin, vaan enemmänkin Chapmanin 

tarkoittamaan, sovellettuun historiallisten pelien analyysiin, jossa historiallisten tapahtumien 

tarkka toisintaminen on jo lähtökohtaisesti mahdotonta.295 Lisäksi John Zammiton esittämä 

Ankersmitin kritiikki mahdollistaa historiallisuuden arvioinnin ilman, että pelien tarvitsisi 
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kuvata tarkasti historiallisia tapahtumia.296 Tässä tarkastelussa arvioidaan pelin tapaa 

representoida historiallisia ristiretkiä ja sitä, pyrkiikö se historiallisuuteen.  

Toisena analyysin tarkastelukulmana on Andrew Elliottia ja Daniel Klinea mukaillen 

arvioida sitä, ovatko tutkittavien videopelien ristiretkirepresentaatiot ns. sivuttaisia 

representaatioita eli enemmänkin viittauksia toisiin populaarikäsityksiin kuin historiallisiin 

tapahtumiin. Tarkoituksena on siis tarkastella, hyödyntävätkö tutkittavat videopelit 

olemassaolevia populaarikäsityksiä representoidessaan ristiretkiä. Tässä tarkastelukulmassa 

keskiössä ei siis ole samalla tavalla historiallisuus kuin ensimmäisessä, vaan käytännössä sen 

vastakohta, eli välilliset representaatiot ja niiden toistot. Kristin Skottki kuitenkin huomauttaa, 

että vaikka erilaiset viitteet eivät itsessään viittaisi historiaan, niiden käyttäjät ja tuottajat 

usein etsivät historiallista tietoa niiden taustaksi.297 Tässä tutkimuksessa ei arvioida 

videopelin tekijöiden tai pelaajien toimintoja, mutta siinä missä Elliott saattaa nähdä 

ristiretkien ja keskiaikateemojen käytön banaalina, Skottki kytkee ne ajatuksena taustalla 

vaikuttaviin historiallisiin tapahtumiin.298 Samoin Daniel Kline määrittelee videopelien jo 

lähtökohtaisesti omivan ja uudelleentulkitsevan erilaisia ilmiöitä pelaajan pelattavaksi.299 

Tässä analyysitavassa hyödynnetäänkin jo aiemmin esiteltyjä ristiretkirepresentoinnin tapoja 

ja tarkastellaan myös mahdollisia samankaltaisuuksia, asettaen videopelit osaltaan 

representaatioiden jatkumoon. 

Kolmantena tarkastelukulmana arvioidaan tutkittavien videopelien 

ristiretkiterminologian käyttöä. Teoreettista viitekehystä tälle tarkastelulle luovat jo 

esimerkiksi Jan Assmannin toteamus siitä, että kulttuurinen muisti rekonstruoi menneisyyttä 

nykyajan kehyksiin sekä Paul Connertonin samansuuntainen toteamus, että erityisesti 

yhteisömuistissa kuvat menneisyydestä oikeuttavat nykytilaa.300 Oma arvonsa on myös jo sir 

Walter Scottin sekä Gregory Fedorenkon analogisilla toteamuksilla viihteen vaatimista 

kompromisseista, joita esiteltiin aiemmin tässä tutkimuksessa. Sekä vanhempien että 

uudempien ristiretkirepresentaatioiden käyttötavat osoittavat paitsi näiden teorioiden 

käyttökelpoisuuden, mutta myös, että ristiretkiä terminä käytetään hyvin eri merkityksissä ja 

että käsitteellä tarkoitetaan eri asioita. Tämän lisäksi on myös mahdollista käyttää 

ristiretkiterminologiaa tarkoitushakuisesti, esimerkiksi edistämään omaa agendaa tai 

ideologiaa. Historiallisia esimerkkejä tarkoitushakuisesta käytöstä on runsaasti, alkaen jo 
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1800-luvun moraalikasvatuksellisesta nuorisokirjallisuudesta, jota tässä tutkimuksessa on 

tuotu esiin esimerkiksi Michael Parisin tutkimuksien kautta.301 Samoin ristiretkikäsitteen 

merkitykset ovat muuttuneet ajan myötä, mistä esimerkiksi Skottkin ja Elliottin esiin nostama 

George W. Bushin maininta terrorismin vastaisesta sodasta ristiretkenä, siitä nousseesta 

kohusta ja tilanteen myöhemmästä selittelystä on kuvaava esimerkki.302 Ristiretkistä 

käsitteenä on siis olemassa useita päällekkäisiä käsityksiä, joita käytetään myös 

samanaikaisesti. Kolmannen tarkastelukulman hyötynä on myös se, että termin käyttötavalla 

voidaan havainnoida, onko pelissä havaittavissa esimerkiksi jonkinlaista taustaideologiaa 

ristiretkiin liittyen. Kolmas tarkastelukulma liittyy varsin oleellisesti kahteen ensimmäiseen, 

mutta keskittyy kuitenkin omaan aiheeseensa ja syventää kahta ensimmäistä näkökulmaa. 

Huomattava on myös se, että koska tutkittavat pelit ovat keskenään erilaisia sekä 

pelimekaniikoiltaan että teemoiltaan, on näiden tarkastelukulmien painoarvoa pystyttävä 

muuntelemaan tutkittavan pelin mukaan. Näin ollen esimerkiksi World of Warcraftissa 

suuremman painoarvon saavat sivuttaiset representaatiot ja ristiretkiterminologian käyttö, kun 

taas Crusader Kings II:ssa on järkevintä painottaa historiallisia representaatioita sekä 

ristiretkiterminologian käyttöä. Näiden kolmen tarkastelukulman avulla voidaan muodostaa 

kattava kuva siitä, miten ristiretkirepresentaatioita käytetään ja millaisia 

ristiretkirepresentaatioita peleissä esiintyy. Samalla peleissä esiintyviä representaatioita ja 

niiden käyttötapoja voidaan verrata aiempiin käyttötapoihin sekä myöskin representaatioista 

esitettyihin teorioihin. Tämä mahdollistaa myös tutkimusaiheen kytkemisen ilmiön 

laajempaan historialliseen jatkumoon ja asemoi videopelien tutkimusta osaksi muuta historian 

tutkimusta.  

Varsinainen metodi tutkimuksessa on valittujen pelien pelaaminen ja pelien aikana 

havaintojen tekeminen. On selvää, että videopeleissä on erittäin laajasti erilaista sisältöä, eikä 

aivan kaikkea voidakaan löytää. Pelejä pelattaessa on tämä huomioon ottaen keskitytty 

aiemmin esiteltyjen traditioiden mukaisiin representaatioihin, ja esimerkiksi World of 

Warcraftin osalta tutkimuskohteeksi on valikoitunut ihmispaladiinien pelihahmoluokka, jonka 

voidaan nähdä olevan lähimpänä ristiretkirepresentaatioita, erityisesti populaareja 

representaatioita. 

 
301 Paris 2000, 50. 
302 Elliott 2017, 87–88; Skottki 2018, 114. 
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3.2 World of Warcraft, erityisesti ihmispaladiinit 

3.2.1 World of Warcraft ei-historiallisena pelinä ja tutkimuskohteena 

World of Warcraft on Blizzard Entertainmentin alun perin jo vuonna 2004 ilmestynyt peli, 

jolla on miljoonia pelaajia, ja jossa on tämän tutkimuksen hetkellä menossa versio 9.1, joka 

on ilmestynyt alkukesästä 2021. Pelille on ilmestynyt vuosien saatossa seitsemän lisäosaa, 

The Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of 

Draenor, Legion sekä viimeisimpänä Shadowlands. Tyyliltään peli on massiivinen 

moninpeliroolipeli, eli MMORPG (lyhenne sanoista Massive Multiplayer Online Role-

Playing Game), jossa seikkaillaan Blizzardin luomassa maailmassa, Azerothissa ja sen 

ympäristössä pelaajan itse luomalla hahmolla, jolle valitaan toisaalta rotu ja toisaalta 

hahmoluokka, jotka vaikuttavat pelikokemukseen erilaisten mekaniikkojen kautta. 

Itse pelin lisäksi tässä tutkimuksessa on hyödynnetty soveltuvasti myös mm. 

Wowpedia-sivustoa, joka on pelin käyttäjien ja fanien ylläpitämä wikimuotoinen tietosivusto 

liittyen Blizzardin peleihin, joista World of Warcraft on yksi merkittävimmistä. Wowpedian 

hyödyntämiseen liittyy kuitenkin tiettyjä haasteita, joita on syytä avata ennen laajempaa 

käsittelyä. Ensinnäkin Wowpedian väitteitä on kokonaisuudessaan hankala todentaa tai 

osoittaa vääräksi. Niiden uskottavuutta toisaalta tukee se, että Blizzard on virallisesti aiemmin 

tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Wowpedian kanssa, mutta toisaalta Wowpedian itseään 

koskevassa kuvauksessa todetaan seuraavaa: ”We do not decide what is "official" and what is 

not — that is Blizzard's job. We record the known information and try to present all sides of 

any valid controversy.”303 Toisaalta siis Wowpediaa voidaan World of Warcraftin sisällön 

osalta pitää jokseenkin hyödyllisenä ja jopa perehtyneenä tietolähteenä, mutta sen tekemät 

johtopäätökset eivät edusta minkäänlaista virallista linjaa. Toinen haaste on se, että monet 

Wowpedian tiedot voivat olla jonkin verran vanhentuneita, ja pelin tarinan edettyä monet 

seikat ovat pelissä itsessäänkin jonkin verran sekavia. Wowpedian esiin nostamat yhteydet eri 

tahoihin ja symboleihin ovat kuitenkin mielenkiintoisia, ja vahventavat osaltaan vähintään 

tutkittavan ihmispaladiini-hahmoluokan ja sekä ristiretkien välistä 

populaarirepresentaatioyhteyttä. Näin ollen haasteista huolimatta Wowpedia on otettu mukaan 

osaksi World of Warcraftin analyysia. 

World of Warcraftia ei voida luokitella historialliseksi peliksi eikä se yritä representoida 

varsinaista historiaa. Näin ollen se ei täytä Chapmanin määritelmää historiallisista peleistä 

saatika Ankersmitin määritelmää representaatioista. Ensimmäinen tarkastelunäkökulma pelin 

 
303 Meredith 2014, 82; Wowpedia:About the wiki s.a. 
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osalta kuivuu siis kasaan jo heti alussa. Peli sisältää enemmänkin populaareja viitteitä 

keskiaikaiseen ympäristöön tai ajatukseen siitä; pelin toimintaympäristö on pitkälti 

keskiaikafantasiaa, eli keskiaikaistyyliseen ympäristöön yhdistyy taikaa sekä myyttisiä 

olentoja Ympäristön voidaan siis nähdä olevan tietyllä tapaa lähellä Fogun ilmaisemaa 

’ajatusta historiasta’ (engl. history in consciousness). Pelissä voi valita hahmon useamman 

rodun joukosta, kuten esimerkiksi örkki, ihminen tai kääpiö ja tämä vaikuttaa peliin mm. 

erilaisten pelin sisäisten mekaniikkojen avulla. Samoin pelissä valitaan hahmoluokka, joka 

myös vaikuttaa pelikokemukseen.  

Paladin – suomeksi paremman käännöksen puutteessa paladiini – on pelissä yksi 

valittavista hahmoluokista, joka valikoitui tutkimuksen kohteeksi, koska sen voidaan nähdä 

hahmoluokkana olevan lähellä populaaria ristiretkiin yhdistettyä uskonsoturin kuvaa. Hahmon 

luomisvaiheessa paladiinin hahmoluokan kuvaus alkaa virkkeellä ”Paladins are heavily-

armored fighters and defenders who use Holy magic to heal wounds and combat evil.” Jo 

tässä linjataan paladiinit sotureina, jotka käyttävät pyhää taikaa parantaakseen vammoja ja 

taistellakseen pahaa vastaan. Pyhän soturin ja pahan vastustamisen populaarit ja 

romantisoidut representaatiot ovat siis jo alusta alkaen läsnä. 

Pelissä jokaisella hahmoluokalla on useimmiten kolme vaihtoehtoa sen suhteen, mihin 

hahmo erikoistuu. Tällä tarkoitetaan sitä, että hahmot voivat täyttää erilaisia rooleja erityisesti 

pelatessa muiden pelaajien kanssa. Karkeasti erilaisia rooleja on kolme, ja nämä ovat tank eli 

tankki, jolla viitataan hahmoon, joka pitää vihollisen huomion itsessään ja kestää hyvin 

vihollisen hyökkäyksiä, healer eli parantaja, joka ryhmätehtävissä parantaa muita hahmoja ja 

dps (lyhenne sanoista damage per second) eli hahmo, jonka pääasiallinen tehtävä on tuottaa 

vahinkoa vihollisille. Kaikkien hahmojen erikoistumiset eivät kata kaikkia rooleja. Kuitenkin 

tämän karkean jaottelun avulla voidaan hahmottaa eri hahmoluokkia ja näiden erikoistumisia.  

World of Warcraft on ollut hieman tätä tutkimusta vastaavien akateemisen tutkimuksen 

kohteena aiemminkin. Esimerkiksi Elysse T. Meredith on tutkinut World of Warcraftin 

esineistöä ja niiden luokittelua, ja Kristin Noone sekä Jennifer Kavetsky ovat tutkineet 

kuolonritari (engl. Death Knight) hahmoluokan tarinoiden yhteyttä kuningas Arthurin 

tarinaan.304 Noonen ja Kavetskyn analyysi esimerkiksi pelin yhden hahmon, prinssi Arthasin, 

tarinan samankaltaisuudesta myyttisen kuningas Arthurin legendan kanssa on 

mielenkiintoista, aina häntä opettavasta paladiini Utherista, joka sattuu jakamaan kuningas 

Arthurin isän nimen aina myöhempiin tapahtumiin, mutta ennen kaikkea se alleviivaa 

 
304 Meredith 2014; Noone & Kavetsky 2014. 
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erityisesti sitä seikkaa, että World of Warcraft sisältää runsaasti viittauksia 

populaarikulttuuriin.305 Näin ollen voi olla jopa tarkoituksenmukaista, että tarinassa on 

viittaus johonkin populaariin romantisoituun legendaan. Pelissä tehdään 

populaarikulttuuriviittauksia myös niin sanotusti kieli poskessa; yksi pelissä oleva NPC, eli 

ei-pelattava hahmo (engl. Non-playable character) on nimeltään Harrison Jones, joka on 

selkeä sekoitus elokuvaseikkailuhahmo Indiana Jonesin ja häntä näyttelevän Harrison Fordin 

välillä. Harrison Jones opettaa arkeologiaa yhdessä pelin pääkaupungeista ja seikkailee 

pelissä myös erilaisissa paikoissa tutkimuksen merkeissä. Populaarikulttuuriviittaukset ovat 

pelissä siis tosiasia, ja tähän onkin syytä pureutua tarkemmin myöhemmin. 

World of Warcraft on pitkän taipaleensa aikana paisunut tarinaltaan ja mekaniikoiltaan 

sellaiseksi, että tilanteet voivat näyttäytyä jonkin verran sekavilta. Pelin alkuvaiheen 

keskittyessä enemmän maallisiin asioihin, on sittemmin mukaan tullut entistä enemmän 

yliluonnollisia aspekteja, joista mainittavimpia ovat intergalaktiset jumalolennot, titaanit, 

aikamatkailu sekä viimeisimmän lisäosan sijoittuminen kuolemanjälkeiseen maailmaan. On 

siis varsin selvää, että kyseessä ei ole historiallinen peli, eikä peli sisällä suoranaisia 

viittauksia historiallisiin tapahtumiin. Tämänkin vuoksi tutkimusta joudutaan rajaamaan 

varsin runsaasti. Esimerkiksi jotkut tämänkin tutkimuksen kannalta oleelliset henkilöt eivät 

enää ole tarinassa aktiivisesti mukana, vaan he ovat aiemmin useimmiten kääntyneet pahoiksi 

ja sittemmin tarinassa surmattu. Toisinaan hahmot ovat kuitenkin läsnä pelikokemuksessa ja 

sen selittää pelimekaniikka, joka syystä tai toisesta asettaa pelaajan jonkinlaiseen 

menneisyyteen. Kuitenkin vaikka pelissä toimivan hahmon olemassaolo tarinassa on 

epäselvää ja tilanne muutenkin sekava, ei se poista näitä olemassaolevia representaatioita ja 

niiden läsnäoloa pelissä. Tässä tutkimuksessa kuitenkin luotiin uusi pelihahmo, jolla pelattiin 

peliä eteenpäin ja viitteet ovat edelleen olemassa tarinan kronologisesta monimutkaisuudesta 

huolimatta. Samoin nämä viitteet ovat olemassa Blizzardin vuonna 2019 julkaistussa World 

of Warcraft Classicissa, joka mahdollistaa alkuperäisen tarinan pelaamisen uudelleen. 

Kuitenkin tässä tutkimuksessa keskitytään pääasiassa pelin nykyiseen versioon, hyödyntäen 

soveltuvasti eri lisäosien tarinoita. 

3.2.2 World of Warcraftin ja ihmispaladiinien ristiretkirepresentaatiot 

World of Warcraftissa historiallisuuden uupumisen vuoksi erityisen huomion kohteeksi 

asettuvat paitsi pelissä yleisesti esiintyvät populaarirepresentaatiot neomedievalismin tapaan, 

erityisesti keskittyen paladiini-hahmoluokkaan, ja siinä tarkalleen ihmisrotua edustavaan 

 
305 Noone & Kavetsky 2014, 94–95. 
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paladiiniin, koska tässä hahmoluokassa voidaan nähdä olevan runsaasti viitteitä populaareihin 

ristiretkirepresentaatioihin. 

On siis järkevää tutkia tarkemmin pelissä olevia sivuttaisia representaatioita. Voidaan 

suhteellisen luotettavasti todeta, että World of Warcraft sisältää sivuttaisia representaatioita 

populaareihin representaatioihin ristiretkistä, muttei niinkään historiallisia representaatioita, 

vaikka niitä onkin saatettu käyttää inspiraation lähteinä. Esimerkiksi Wowpedia esittää, että 

Alliancen puolella toimivan paladiinien ritarikunnan, Order of the Knights of the Silver 

Handin, taustainspiraationa olisi ollut Temppeliherrain ritarikunta, ja samoin pelin 

ritarikunnan symbolin – hopeisen käden – inspiraationa olisi ollut kristityssä ja juutalaisessa 

taiteessa esiintyvä Manus Dei eli Jumalan käsi, jota on käytetty symbolina mm. Jumalan 

suojelevalle voimalle sekä Jumalan vaikutukselle maan päällä. Symbolille on kuitenkin myös 

pelin sisäinen selitys, jolla ei ole minkäänlaista yhteyttä kristilliseen taiteeseen.306 Wowpedia 

esittää myös – ja esimerkiksi Birch ja Hooper vahvistavat – että termi paladiini on peräisin 

Kaarle Suuren mytologiasta, jossa alunperin paladiineiksi kutsuttiin Kaarle Suuren 12:ta 

kumppania. Myöhemmiten termi on kuitenkin vakiintunut tarkoittamaan mitä tahansa 

mahtavaa ritaria, ”[…] any great knightly champion.”307 Näin ollen ihmispaladiinien 

hahmoluokka itsessään on romantisoitu populaariviittaus sekä mahtaviin ritareihin että 

mystisiin ja pyhiin sotureihin kuten temppeliherroihin, ja heidän pelinsisäinen ritarikuntansa 

vahvistaa tätä yhteyttä. Yhteys varsinaisiin ristiretkiin on siis varsin heikko, mutta yhteys 

romantisoituun tarinankerrontaan, jota esimerkiksi 1800-luvulla oli runsaasti, on vahvempaa. 

Paladiinien roolia uskonsotureina ja suoraa viittausta sellaisen 

populaarirepresentaatioon alleviivaa myös se, että heidän palvelemalleen, mahdollisesti jopa 

palvomalleen, valolle on rakennettu katedraali, Cathedral of Light, keskelle liittouman, 

Alliancen pääkaupunkia Stormwindia. Mainittu katedraali on visuaalisesti nimensä veroinen 

sekä ulkoa että sisältä. Ulkoapäin se näyttäytyy jyhkeänä katedraalina, toki sallien tietyt pelin 

vapaudet, ja sisältä se muistuttaa paljolti länsimaista, katolista ja melko ylellistä kirkkoa, 

jälleen sallien tietyt vapaudet, kuten esimerkiksi sen, ettei sisällä ole kirkonpenkkejä. 

Kirkkoyhteyttä vahvistaa myös se, että rakennuksen sisällä on NPC-hahmoja, joiden nimet 

ovat usein Brother-alkuisia, mikä viittaa jonkinlaiseen munkkiveljeskuntaan, mutta suurin 

vahvistus tulee hahmolta, jonka nimi on Bishop Farthing eli kyseessä on piispa. Hänen 

kanssaan jutellessaan hän myös viittaa pelissä toimivan kirkon johtajaan, arkkipiispa 

Benedictukseen. Blizzardin ainakin aiemmin virallisesti tukema wikisivusto, Wowpedia 

 
306 Weyl Carr & Cutler 1991; Knights of the Silver Hand s.a. 
307 Birch & Hooper 2012. 
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vahvistaa kirkon – Church of the Holy Light – olemassaolon ja Benedictuksen olleen aiemmin 

sen johdossa sekä myöskin paladiini-hahmoluokan yhteyden tähän kirkkoon.308 Näin ollen 

paladiinien voidaan nähdä olevan varsin selkeästi populaarirepresentaatio uskonsotureista ja 

osittain myös ristiretkeilijöistä. Nimi Benedictuksen voidaan myös katsoa olevan viittaus 

aiempiin paaveihin samalla nimellä, koska hahmo ehdittiin luomaan ennen paavi Benedictus 

XVI:n valintaa. Todennäköistä on kuitenkin, että Benedictus on valittu nimeksi, koska se 

tarkoittaa latinaksi siunattua ja on näin temaattisesti soveltunut haluttuun ympäristöön.  

Paladiini-hahmoluokalla on kolme erikoistumisvaihtoehtoa: Protection, Holy ja 

Retribution, jotka kattavat aiemmin mainitut roolit (tankki, parantaja ja dps). Tässä vaiheessa 

huomio kiinnittyy sanaan Holy eli pyhä. Holy paladiini on pelissä parantaja, ja tätä 

erikoistumista kuvataan pelissä seuraavasti: ”Holy Paladins invoke the power of the Light to 

heal and protect allies, and vanquish evil from the darkest corners of the world.” Toisin 

sanoen, termillä pyhä viitataan jonkin pyhyyden olemassaoloon, joka tässä tapauksessa on 

mainittu Light eli suoraan suomennettuna valo. Lisäksi valon suomien voimien avulla voi 

parantaa muita. Tämä vahvistaa edelleen pyhän soturin tematiikkaa taistelussa pahaa vastaan, 

mutta tuo mukaan myös hyvän tekemisen parantamisen kautta. Näiden parantamisten voidaan 

esimerkiksi visuaalisten tehosteidensa avulla nähdä olevan yhteydessä 

populaarirepresentaatioihin kristillisistä parantamisen ihmeistä. Toisena 

erikoistumisvaihtoehtona paladiineille on protection, joka täyttää pelimekaniikoiltaan tankin 

roolin. Pelissä tätä erikoistumista kuvataan seuraavasti: ”Protection Paladins use Holy magic 

to shield themselves and defend their allies from attackers.” Tässä tapauksessa siis paladiini 

käyttää pyhää taikuutta suojellakseen itseään ja puolustaakseen liittolaisiaan hyökkääjiltä. 

Huomio kiinnittyy jälleen ilmaisuun pyhä taikuus, joka vahventaa paladiinien kuvaa pyhänä 

soturina, joka tällä kertaa suojelee liittolaisiaan eikä niinkään paranna, kuten holy paladiini. 

Paladiini on siis myös muita suojeleva soturi, joka jälleen istuu populaarirepresentaatioon 

pyhästä, kristillisesti hyveellisestä soturista. 

Viimeisimpänä vaihtoehtona on dps-roolia täyttävä retribution paladiini, jota kuvaillaan 

seuraavalla tavalla: ”Retribution Paladins are righteous crusaders who judge and punish 

opponents with weapons and Holy magic.” Pyhä taikuus on edelleen läsnä, mutta tutkimuksen 

kannalta ytimeen osuu kuvaus tästä paladiiniryhmästä oikeamielisinä ristiretkeläisinä, jotka 

tuomitsevat ja rankaisevat vastustajia asein ja pyhällä taikuudella. Tässä on luonnollisestikin 

suora viittaus paladiniin ristiretkeläisenä, ja esiin on nostettu tuomion ja rankaisun aspektit 

 
308 Church of the Holy Light s.a. 
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sekä asein että pyhän taikuuden voimin. Jo sana retribution tarkoittaa ikään kuin ansaittua 

rangaistusta, kostoa tai hyvitystä. Tässä siis ristiretkien osalta nousee esiin 

populaarirepresentaatio oikeamielisyydestä ja tarpeesta rankaista ja tuomita. Pyhä soturi ei 

siis vain paranna ja suojele, vaan myös tuomitsee ja rankaisee. Huomioitavaa kuitenkin on 

termi oikeamielisyys, joka viittaa kuitenkin moraalisesti korkea-arvoiseen toimintaan, 

vaikkakin nämä paladiinit käyttävät pyhiä voimiaan vastustajalleen suoraviivaisen 

harmillisella tavalla. Näin ollen paladiineihin on liitettävissä myös oikeutetun väkivallan 

käsite, joka on ollut erittäin tavallista aiemmissa ristiretkirepresentaatioissa, erityisesti 1800-

luvulla. Kokonaisuutena voidaan nähdä muotoutuvan sivuttaisen representaation yhteys 

romantisoituun ristiretkikirjallisuuteen asti. 

World of Warcraftissa on myös visuaalisia elementtejä, jotka ovat mahdollisten 

representaatioiden suhteen varsin epäselviä. Siinä missä esimerkiksi paladiinien yhteys 

ristiretkien populaariin representaatioon on varsin selkeästi havaittavissa, voidaan monista 

muista asioista spekuloida eri yhteyksiä varsinkin siksi, että pelissä on mukana niin monia 

populaarikulttuuriviittauksia. Yksi visuaalisten elementtien kategoria on haarniskat, joissa voi 

ajatella näkevänsä olevan joitain yhteyksiä ristiretkiin, mutta useimmissa kyse on 

enemmänkin fantasiamaailmaan sovelletuista pyhän soturin visualisoinneista. Toinen 

esimerkki näistä symboleista on Alliancen käyttämät leijonasymbolit, joista periaatteessa olisi 

mahdollista vetää yhteyksiä esimerkiksi Rikhard Leijonamieleen, mutta kuten todettua, yhteys 

jää varsin epäselväksi eikä sitä näin ollen ole järkevää pohtia sen enempää. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään paljolti ihmispaladiineihin, mutta pelissä on 

mahdollista pelata paladiini-hahmoluokalla myös muilla roduilla. Näitä ovat mm. Horden 

puolella Tauren-rotu sekä Blood Elf-rotu. Alliancenkin puolella paladiinina voi pelata mm. 

kääpiöiden rodulla sekä Draenei-rodun edustajana. Paladiinien hahmoluokan tukitaidot ja 

muut taidot ovat kaikilla samat riippumatta rodusta, eli ristiretkirepresentaatiot ovat sitä kautta 

läsnä. Kuitenkaan muilla roduilla ei aivan samalla tavalla ole mukana yhteyksiä esimerkiksi 

pelin sisäiseen kirkkoon, kuten ihmispaladiineilla. Esimerkiksi Tauren-rodun edustajan 

paladiinien sisäinen ryhmittymä on nimeltään Sunwalkers ja Blood Elf-rodulla vastaava on 

Blood Knights. Nämä kaksi rotua myös edustavat pelin sisällä erilaisia 

populaarirepresentaatioita, kuten esimerkiksi Taurenien tapauksessa on selkeitä visuaalisia 

viitteitä Amerikan alkuperäiskansoihin ja luonnonuskoihin, ei niinkään pyhään valoon 

länsimaisen kirkon muodossa kuten ihmisten tapauksessa. Tämän tutkimuksen puitteissa 

kaikkia näitä eri rotujen paladiiniryhmittymiä ei kuitenkaan käydä läpi. 
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3.2.3 World of Warcraft ja ristiretkiterminologian käyttö 

World of Warcraft käyttää ristiretkiterminologiaa varsin vapaasti. Aiemmin esiteltyjen 

paladiinien erikoistumisluokkien kuvausten perusteella voidaan todeta representaation olevan 

suhteellisen monipuolinen, kattaen monenlaista toimintoa, mutta keskittyen pyhään ja 

oikeamieliseen soturiin, joka taistelee pahaa vastaan ja kostaa vääryydet. Varsinainen 

ristiretkiviittaus nostetaan esiin kuitenkin vasta retribution-luokan kohdalla, jossa puhutaan 

oikeamielisten ristiretkeläisten tekemästä tuomitsemisesta ja rankaisusta. Pyhän soturin 

tematiikka istuu mielenkiintoisella tavalla pelimaailmaan, sillä kuten Meredith huomauttaa,  

”[…] although World of Warcraft contains fictional religions, these do not have a strong 

moral bent […].”309 Näin ollen paladiineja voidaan varsin turvallisesti tyypitellä jopa 

uskonsotureiksi, mikä on varsin lähellä populaaria ristiretkirepresentaatiota. Tämä pätee 

erityisesti retribution-luokkaan, jossa hahmo paitsi kuvataan ristiretkeläiseksi, on hän myös 

oikeamielinen, mikä viittaa kuitenkin jonkinlaisen ritarillisuuden tai muun moraalikoodin 

olemassaoloon, vaikkakaan se ei olisi kovin voimakas. Kuitenkin ristiretki terminä rinnastuu 

vasta tähän oikeamieliseen rankaisuun eikä niinkään muiden erikoistumisluokkien 

kuvauksiin, antaen ristiretkille terminä myös moraalisia ominaisuuksia. Pelkkä hahmoluokan 

tai sen erikoistumisluokkien kuvaus ei kuitenkaan ole vielä riittävää. On selvää, että 

ristiretkitematiikka on olemassa, ja se vaikuttaa olevan viihteellisesti romantisoitu ja 

populaariviittauksiin kallellaan, mutta on syytä pureutua paladiineihin hahmoluokkana 

hieman tarkemmin ja tarkastella esiintyvää ristiretkiterminologiaa. 

Paladiinin taidot heijastelevat aiemmin mainittujen kuvausten tematiikkaa. Erilaisia 

viittauksia ristiretkiterminologiaan ja niitä ympäröiviin teemoihin on helppo löytää. 

Suorimpia viittauksia ristiretkitematiikkaan paladiinien taidoissa on ainakin Crusader Strike 

kaikilla luokilla, Templar’s Verdict retribution paladiinilla ja Grand Crusader protection 

paladiinilla. Näistä kaksi ensimmäistä on hyökkääviä taitoja ja viimeisin passiivinen pelaajaa 

hyödyttävä taito. Paladiineilla on lisäksi Crusader Aura-niminen taito, joka saa sekä pelaajan 

että muiden ryhmässä riittävän lähellä olevien pelaajien ratsut juoksemaan nopeammin sekä 

Divine Steed, jolloin hahmo voi loitsia itselleen hyvin lyhyeksi aikaa ratsun edetäkseen 

vauhdikkaammin. Näistä on hankala tehdä pitkälle vietyjä päätelmiä, mutta Crusader Aura on 

kuitenkin suora ristiretkiviittaus, ja sen avulla hahmo etenee rivakammin, mikä voidaan 

helposti tulkita representaationa ristiretkien motivoivasta vaikutuksesta. Muita enemmänkin 

pyhän soturin teemaan liittyviä taitoja paladiineilla on suhteellisen runsaasti. Näitä ovat mm. 

 
309 Meredith 2014, 84. 
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Consecration, joka sananmukaisesti pyhittää maan, jolloin vihollinen ottaa vahinkoa 

seistessään sillä, Holy Light ja Flash of Light jotka ovat parantavia loitsuja, Holy Shock joka 

taas tekee vahinkoa sekä Light of the Martyr, jolla uhrataan omaa energiaa parantamaan 

liittolaista. Lisäksi paladiinit osaavat herättää kuolleen pelaajahahmon loitsulla redemption. 

Varsin usein loitsut, joissa mainitaan Light ovat parantavia, mikä viittaa siihen, että paladiinit 

palvelevat jotain, mikä lähtökohtaisesti parantaa, ja tähän viittaa myös heidän kykynsä 

herättää pelaajahahmoja kuolleista. Joitain poikkeuksia tähän sääntöön on, mutta 

pääasiallisesti kyse on enemmän joko parantavista ominaisuuksista tai hahmoa vahvistavista 

kyvyistä.  

Hyökkäävillä loitsuilla ja iskuilla on useimmiten johonkin muuhun uskonsoturin 

moraalisesti oikeamieliseen repertuaariin viittaava nimi, kuten Blade of Justice, Judgment, 

Avenger’s Shield, Hammer of the Righteous, Hammer of Wrath tai Divine Storm. Näin ollen 

paladiinien palvelema Light näyttäytyy positiivisena ja parantavana voimana, mutta sen 

kääntöpuolella on kuitenkin muu pyhä taikuus, jota käytetään tuottamaan vahinkoa vihollisille 

– hahmoluokan kuvauksen mukaisesti – taistelussa pahaa vastaan. Mielenkiintoinen esimerkki 

tästä on taito Avenging Wrath, joka siivittää paladiinin tekemään paitsi enemmän vahinkoa 

hyökkäyksillään, mutta myös tehostaa paladiinin parantamiskykyjä vastaavasti. Taidolla Turn 

Evil taas voi pelottaa hetkeksi pois demoneita, epäkuolleita ja poikkeamia tai 

luonnottomuuksia (engl. aberration). Tämä taito määrittelee mielenkiintoisella tavalla, että 

paladiineille paha kattaa valtaosin mainitut kolme luokitusta, ja he taistelevat lähtökohtaisesti 

niitä vastaan. Mielenkiintoisesti paladiinien kohdalla pyhän soturin teemassa vihollisen 

vahingoittaminen pyhyyden avulla näyttäytyy välttämättömänä, mikä ei ole kovin kaukana 

aiemmin esitetystä oikeutetun väkivallan ajatuksesta, jota on käytetty menneisyydessä mm. 

toisen maailmansodan aikana Suomessa ja joka on ollut myös kantavana teemana ristiretkien 

romantisoinnissa. 

Hahmoilla on erikoistumisensa tukena eri ominaisuuksia, jotka ovat pelissä nimellä 

talents. Näissä tukitaidoissakin näkyy sekä suoraa ristiretkiretoriikkaa että muutenkin 

hahmoluokan uskonsoturin teemaan liittyvää kieltä. Esimerkiksi holy paladiinin valittavien 

tukitaitojen joukosta löytyy mm. Crusader’s Might ja Avenging Crusader. Samoin 

esimerkiksi Holy Avenger sekä Sanctified Wrath ovat varsin kuvaavia esimerkkejä ristiretkien 

populaarirepresentaatiosta. Protection paladiinien vastaavasta valikoimasta löytyvät mm. 

Crusader’s Judgment sekä Righteous Protector, jotka ovat varsin selkeitä viitteitä paitsi 

ristiretkiin, mutta myös ritarilliseen oikeamielisyyteen muiden suojelijana. Kuten jo aiemmin 

on käynyt ilmi, retribution paladiini on kolmesta erikoistumisvaihtoehdoista sotaisin ja ehkä 
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lähimpänä ristiretkikäsitettä uskonsotana. Myös tukitaitojen osalta löytyy paljon sotaisia 

vaihtoehtoja, kuten Blade of Wrath, Fires of Justice, Righteous Verdict, Execution Sentence, 

Justicar’s Vengeance, Final Reckoning sekä ytimekäs Crusade-niminen tukitaito. Suhteelliset 

erot taitojen nimien puitteissa ovat kuitenkin kaikissa kolmessa erikoistumisluokassa 

pienemmät kuin mitä voisi odottaa kuvausten puitteissa. Kaikissa on paljon sekä 

ristiretkiviitteitä että pyhän soturin viitteitä, korostaen näin ristiretkien pyhän sodan luonnetta 

ja paladiinien osaa siinä pyhinä sotureina. 

Pelissä on ns. timewalking -mekanismin myötä mahdollista pelata vanhempien lisäosien 

kampanjoita läpi, kunhan on ensin vähintään yhden hahmon saanut kehitettyä riittävän 

pitkälle. Wrath of the Lich King -lisäosassa ja edelleen siis pelissä mukana olevana on 

pelinsisäinen ryhmittymä nimeltään Argent Crusade. Argent Crusade on pelissä syntynyt 

yhdistelmänä Argent Dawn -ryhmästä ja alkuperäisistä paladiineista, jotka perustivat aiemmin 

mainitun Order of the Silver Handin, mainittavimpana Tirion Fordring, josta tuli Argent 

Crusaden johtaja. Argent Dawnin tarkoituksena oli taistella epäkuolleiden ryhmittymää 

Scourgea vastaan hyödyntämällä kaikkea mahdollista ja syrjimättä ketään. Näistä syntyneen 

Argent Crusaden tarkoituksena on hyökätä Lich Kingiä vastaan, koska tämä uhkaa 

epäkuolleiden armeijallaan kaikkia maailmassa; myös niitä epäkuolleita, jotka eivät palvele 

häntä.  

Argent Crusade ristiretkenä onnistuu paljolti yhdistämään eri puolia, pääasiallisesti 

Alliancen ja Horden, taistelemaan yhteistä vihollista vastaan. Mainittavaa on myös, että 

Argent Crusade ottaa mukaansa myös kuolonritareita, jotka aiemmin palvelivat Lich Kingiä. 

Taistelun tuoksinassa kuitenkin kahden pääryhmittymän välille syntyy kitkaa ja kiistoja, 

mutta lopulta Lich King saadaan nujerrettua Argent Crusaden voimin. Ryhmän asetakissa 

(engl. tabard) on terä alaspäin oleva miekka, joka näyttää varsin paljon ristiltä ja tuo mieleen 

historialliset ristiretkisymbolit. Asetakissa kuitenkin miekka on musta, yläosassa on lisäksi 

jonkinlainen valoa tai aurinkoa symboloiva pallo sekä muutama ylimääräinen visuaalinen 

elementti. Argent Crusaden tapauksessa ristiretki on paitsi pyhän soturin perustama ja toimii 

vahvasti yhdistävänä tekijänä, jonka avulla voidaan saavuttaa suuria yhteisiä tavoitteita. Näin 

ristiretkirepresentaationa on yhteinen, ponnisteluja vaativa sotaretki, jopa tietynlainen pyhä 

sota, jossa jopa täysin eri rodut yhdistävät voimansa. 

Sivuhuomiona mainittakoon, että kuolonritarien hahmoluokka voidaan nähdä 

eräänlaisena langenneiden paladiinien hahmoluokkana. Kuolonritarit hyödyntävät taikaa, jota 

paladiinit luokittelevat pahaksi ja ovat itse käytännössä epäkuolleita. Yksi kuolonritarien 

kyvyistä on tehdä aseisiinsa aseihinsa esimerkiksi kaatuneen ristiretkeilijän riimun (engl. 
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Rune of the Fallen Crusader) ja muutoin siinä missä paladiinit vastustavat epäkuolleita, 

kuolonritarien taitoarsenaaliin kuuluu mm. sellaisten herättäminen mm. ghouleina sekä 

erikoistumiskategoria epäpyhä (engl. unholy) (sanakirja.fi palvelu antaa ensimmäiseksi 

määritelmäksi ghoul-sanalle ruumiita syövä paholainen arabialaisessa mytologiassa, mikä 

itsessään on lisäosoitus pelin sisältämistä viittauksista eri mytologioihin). Samoin he 

palvelevat Lich Kingiä, joka alun perin oli paladiini, prinssi Arthas. Arthasin tarina 

kuolonritarien kanssa on Noonen ja Kavetskyn mukaan erittäin lähellä kuningas Arthurin 

tarua (johon jo tapahtumapaikka New Avalon viittaa).310 Kuolonritarit kuitenkin kääntyvät 

Arthasia vastaan ja liittyvät Argent Crusaden tavoitteisiin, mikä korostaa osaltaan 

ristiretkirepresentaatiota yhdistävänä hankkeena. 

Vaikka paladiinit itsessään esitetään pelissä varsin tyylipuhtaasti jonkinlaisina 

uskonsotureina ja esimerkiksi Argent Crusade toimii yhdistävänä voimana, antaa peli myös 

esimerkkejä suoranaisesta ristiretkifanaattisuudesta. Pelin sisällä on pienehkö ryhmittymä 

nimeltä Scarlet Crusade, joka näyttäytyy uskonkiihkoilijoiden ryhmänä. Tämän ryhmän 

korkein tavoite on tuhota epäkuolleet (engl. undead) maailmasta keinolla millä hyvänsä, tosin 

erotuksena aiemmin mainitusta Argent Dawnista, Scarlet Crusade ei hyväksy muita rotuja 

kuin ihmisiä. Epäkuolleet ovat yksi rotu, jolle pelaaja voi myös luoda hahmon, ja epäkuolleet 

kuuluvat Hordeen. Tällöin siis Scarlet Crusade asettuu varsin suoraan poikkiteloin toisen 

suuren pelinsisäisen ryhmän, Horden, kanssa, mutta on myös poikkiteloin Alliancen ja 

erityisesti paladiinien ritarikunnan kanssa, joka edustaa maltillisempaa tulkintaa omasta 

uskonnostaan. Näin ristiretkirepresentaatio fanaattisuutena näyttäytyy kielteisessä valossa. 

Scarlet Crusade on mielenkiintoinen representaatio, koska siinä yhdistyy sekä 

uskonkiihkoilu että jonkinasteinen nationalismi. Scarlet Crusaden yksi tunnus on jo kaatuneen 

Lordaeronin valtakunnan vaakuna, mutta nimen mukaisesti punaisella, vanhan ollessa sininen. 

Scarlet Crusade edustaa siis ristiretkirepresentaationa jokseenkin negatiivista puolta, ollen 

uskonkiihkoilijoiden kapeakatseinen lahko, joka ei katso hyvällä oikeastaan mitään muuta 

rotua kuin ihmiset. Näin ristiretkirepresentaatioon yhdistyy tietyllä tapaa puritaanisuus ja 

tietynlainen syrjintä. Uskonsoturien representaatio paladiineissa oli jo aiemmin olemassa, 

mutta Scarlet Crusade antaa sille lähes ainoana tahona koko pelissä selkeästi pahuuden 

representaation, sillä Scarlet Crusade käyttää samoja voimia kuin paladiinitkin, vaikkakin 

pelin sisällä niitä on nimetty uudelleen tekemään eroa eri ryhmien välille. Scarlet Crusaden 

osalta tilannetta sekoittaa kuitenkin heidän osallistumisensa kamppailuun Lich Kingiä 

 
310 Noone & Kavetsky 2014. 
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vastaan, jolloin jopa heidän NPC-hahmotyyppien nimetkin vaihtuvat alkuperäisistä versioista 

(Scarlet Zealot, Scarlet Fanatic yms.) neutraalimpiin, kuten Scarlet Preacher, Scarlet 

Crusader, Scarlet Infantryman ym., mutta tämä ei poista kuitenkaan muita ominaisuuksia 

ryhmittymältä ja samalla myöskään heidän ristiretkirepresentaatiotaan, vaikkakin 

representaatioon tulee hieman lisäsyvyyttä.  

Scarlet Crusadesta poikii tarinassa myös Scarlet Onslaught, joka jatkaa alkuperäistä 

fanaattisuutta, mennen kuitenkin jo niin pitkälle, että ryhmän edustajat turvautuvat 

pimeämpiin voimiin, ja kohteeksi otetaan kaikki, jotka heitä ovat yrittäneet estää, eli ei enää 

pelkästään epäkuolleet. Myöhemmin myös selviää, että fanaatikkoja on alkanut 

manipuloinaan demoni, mikä tuo mielenkiintoisen lisän representaatioon, viittaamalla 

fanaattisuuden olevan pahan masinoimaa tai ainakin manipuloimaa. Näin aiempi 

ristiretkirepresentaatio sinänsä vahvistuu, mutta mukaan tulee juonitteleva motiivi ja vihjaus 

siitä, että ristiretkifanaatikot ovat harhaanjohdettuja. 

Kokonaisuudessaan World of Warcraftin osalta voidaan väittää, että se sisältää runsaasti 

viittauksia populaariin ja romantisoituun ristiretkirepresentaatioon. Ristiretki mainitaan 

terminä useissa paladiini-hahmoluokan taidoissa ja tukitaidoissa, ja erityisesti retribution-

luokan paladiinin kohdalla ristiretkiviittaukset ovat populaarin oikeutetun väkivallan sekä 

pyhän kamppailun kontekstissa, mikä on tosimaailmassakin useasti historiassa esiintynyt 

käyttötapa. World of Warcraft ei siis representoi historiallis-autenttisesti ristiretkiä, mutta 

vahvistaa populaarikäsitystä ristiretkistä pyhänä sotana. Kuitenkin mukana on myös 

muunlaisia representaatioita, kuten paljon käytetty ’yhteinen ponnisteluja vaativa hanke, joka 

yhdistää’ (esim. Argent Crusade) sekä myöskin uskonnollinen fanaattisuus ja 

suvaitsemattomuus (esim. Scarlet Crusade). Lisäksi erityisesti ihmispaladiinien kohdalla 

paladiinisääntökunnan yhteys pelinsisäiseen kirkkoon vahvistaa pyhän sodan 

ristiretkirepresentaatiota ja populaarirepresentaatioyhteyttä ristiretkiin. Yleisesti pelin voidaan 

nähdä edustavan melko tyylipuhtaasti uuskeskiaikaisuuden – neomedievalistisuuden – 

traditiota, sen toisintaessa ristiretkien populaarirepresentaatioita ns. sivuttain ja tätä kautta se 

tahattomasti myös liittää ristiretkiin erilaisia moraalisia arvoja. Pelissä on kuitenkin erittäin 

paljon muutakin sisältöä sekä runsaasti populaarikulttuuri- ja mytologiaviittauksia, eivätkä 

ristiretkirepresentaatiot suinkaan ole hallitsevia pelin kokonaisuutta ajatellen. 
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3.3 Crusader Kings II 

3.3.1 Crusader Kings II historiallisena pelinä ja tutkimuskohteena 

Crusader Kings II on vuonna 2012 ilmestynyt Paradox Interactiven julkaisema peli. 

Tyyliltään peli on ns. suurstrategiapeli (engl. Grand Strategy), ja nimensä mukaisesti sijoittuu 

keskiajalle, keskittyen erityisesti ristiretkien aikaan. Toisin kuin World of Warcraft, Crusader 

Kings II on historiallinen peli, sijoittuen suhteellisen selkeästi määritettyyn historialliseen 

aikaan ja esittäen sen tapahtumia melko uskollisena historialle. Historialliseen tarkkuuteen 

pyrkimisessä on myös mainittava, että pelissä on eri aatelisten kohdalla myös linkki 

henkilöstä kirjoitettuun Wikipedia-sivuun mikäli sellainen on olemassa, jolloin pelaaja voi 

tutustua tämän henkilön elämään. Näin ollen se täyttää varsin selkeästi Chapmanin 

määritelmän historiallisesta pelistä ja osin lähenee myös jopa Ankersmitin käsitystä 

representaatiosta siten kuin se vain videopelille on ylipäänsä mahdollista. Pelin skaala sekä 

peleihin oleellisesti kuuluva leikkimisen aspekti kuitenkin tarkoittaa kuitenkin tässä 

tapauksessa sitä, että vaikka alkupiste on historiallinen tilanne, voi loppupiste olla 

ristiriitainen todellisen historian tapahtumaketjun kanssa. 

Myös pelin kotisivuilla oleva mainoskuvaus asettaa pelin tapahtumat historialliseen 

aikakauteen varsin selkeästi: ”Europe is in turmoil. The lands are fragmented into petty fiefs, 

the emperor struggles with the Pope, and the Holy Father declares that all those who go to 

liberate the Holy Land will be freed of their sins.”311 Nimen lisäksi myös lainattu teksti 

rakentaa kuvaa historiallisesta Euroopasta, jossa paavi julistaa ristiretket ja synninpäästön 

kaikille osallistuville. Samoin yllä mainitun johdantotekstin alla on otsikolla main features 

oleva luettelo eri pelin ominaisuuksista, joista ensimmäisen luettelomerkin kohdalla on teksti 

”Start a game in 1066 and forge 400 years of European history” ja myöhemmin myös ”Re-

enact the Crusades […].”312 Crusader Kings II pyrkii siis historialliseen autenttisuuteen ja on 

ilmiselvästi myös tyylilajiltaan historiallinen peli. Myös Crusader Kings -pelisarja on ollut 

akateemisen kiinnostuksen kohteena aiemminkin, ja esimerkiksi Jason Pitruzzello kuvaa 

sarjan aiempaa peliä poikkeuksellisena esimerkiksi kulttuurien esittämisen suhteen, 

vähintäänkin suhteessa muihin strategiapeleihin: 

As digital medievalism, Crusader Kings models systems of cultural change in the Middle Ages rather 

than merely assigning cultural labels to people and geographic areas of Europe at specific chronological 

dates. The game attempts to avoid anachronism through historically based systems of gameplay, rather 

than through rote inclusion of historical facts.313 

 
311 Crusader Kings II s.a. 
312 Crusader Kings II s.a. 
313 Pitruzello 2014, 45. 
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Pitruzzellon kuvauksen voidaan nähdä olevan varsin hyvin paikkansa pitävä 

pelikokemukseenkin verrattuna ja tämän kuvauksen myötä pelin historiallisuus myös 

vahvistuu. On siis syytä siirtyä itse pelin ja ristiretkirepresentaatioiden analyysiin. 

3.3.2 Crusader Kings II:n ristiretkirepresentaatiot ja 
ristiretkiterminologian käyttö 

Crusader Kings II:n asemoituessa selkeästi historialliseksi peliksi toisin kuin World of 

Warcraft, on tarkastelukulmien hyödyntäminenkin hieman erilaista. Aiemmin esitetyistä 

tarkastelukulmista hedelmällisimmät Crusader Kings II:n tapauksessa ovat ensimmäinen eli 

historian esittämisen tapojen arviointi sekä kolmas eli ristiretkiterminologian käytön arviointi. 

Toisen tarkastelukulman, eli sivuttaisten representaatioiden arviointia tehdään näiden osana, 

mutta pelin selkeästi pyrkiessä historiallisuuteen, voidaan sivuttaisten representaatioiden 

nähdä olevan pienemmässä roolissa ja keskittyä enemmän muihin. Lisäksi on huomattava, 

että koska pelin koko viitekehys asettuu ristiretkiin, voidaan koko peli nähdä myös itsenään 

yhtenä isona (historiallisena) ristiretkirepresentaationa. 

Crusader Kings II asettaa pelaajan pelaamaan keskiaikaisen hallitsijan näkökulmasta, ja 

tarkoituksena on rakentaa dynastia. Näin ollen ristiretkiin pelissä yhdistyy uskonnon lisäksi 

myös valtakysymykset. Pelissä on mukana erittäin monipuolisesti hallitsijan toimintaan 

liittyviä kysymyksiä ja päätöksiä, kuten arvonimet sekä avioliittokysymykset. Ristiretkiin ei 

pelissä pääse aivan suoraan, vaan pelin alkaessa vuodesta 1066, joutuu pelaaja noin 30 pelin 

vuotta ensin huolehtimaan muusta valtakuntansa hallinnasta. Ristiretkirepresentaatio muuttuu 

siis melko monipuoliseksi ilmiöksi, joka yhdistelee uskonnon lisäksi paljon muuta. Tällaiselle 

representaatiolle ei sinänsä löydy vastaavuutta aiemmin esitellyistä populaareista 

representaatioista, mutta lähimpänä saattavat hyvinkin olla sir Walter Scottin teosten 

juonittelevat temppeliherrat ja muut kuvaukset politiikasta. Kuitenkin populaarien teosten ja 

Crusader Kings II:n erot ovat myös katsantokannassa: Tarinat ovat usein henkilökeskeisiä, 

siinä missä Crusader Kings II keskittyy satojen vuosien aikajanaan ja katsannollisesti 

ylätasoon. Samoin pelin representaation voidaan nähdä olevan historiallinen sen korostaessa 

ristiretkiä historiallisena jatkumona ja osana laajempaa viitekehystä kuin vain yksittäisinä 

merkittävinä tapahtumina. Toisin sanoen, Crusader Kings II representoi tietynlaista 

historiallista prosessia ja jatkumoa eri mekanismeilla. 

Pelissä itsessään vahvistuukin paljolti representaatio ristiretkistä ja ennen kaikkea 

pyhästä sodasta enimmäkseen politiikkana. Pelissä joutuu hallinnoimaan jatkuvasti 

esimerkiksi perimystä ja alueiden kehitystä sekä muutakin politiikkaa, ja sota on pelissä 
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suhteellisen siisti – muttei vaivaton – tapa tehdä aluelaajennuksia. Tietyllä tapaa Crusader 

Kings II antaa siis sodalle ja samalla myös ristiretkille Carl von Clausewitzin kuuluisaa 

lausetta ”war is a mere continuation of policy by other means” eli sota on politiikan jatke 

muilla keinoilla mukailevan ristiretkirepresentaation.314 Tähän liittyen anekdoottina voidaan 

mainita, että pelin pelimoottori on nimeltään Clausewitz Engine, mutta tämän analyysin ja 

moottorin nimen välinen yhteys on mitä todennäköisimmin sattumaa. Sotimisen poliittista 

aspektia nostaa esiin myös se, että pelissä sotimiseen tarvitaan lähes aina ns. casus belli eli 

peruste sodalle. Tämä pätee erityisesti, mikäli kristitty ruhtinas tahtoo hyökätä toisen kristityn 

kimppuun. Mikäli tällaista perustetta ei ole, valtakunta menettää paitsi resursseja, mutta myös 

hurskautta, joka on resurssi erityisesti katolisen kirkon kanssa asioidessa. Hurskausresurssin 

vähetessä tai mennessä negatiiviseksi, saattaa paavi erottaa pelaajan kirkon yhteydestä. 

Pelissä sota on siis mitä suurimmissa määrin politiikkaa, ja politiikan avulla tähdätään pelissä 

vallan kasvattamiseen. Ristiretkirepresentaatio tässä tapauksessa viittaa siis historiallisesta 

pyrkimyksestään huolimatta vahvasti sotaan politiikan jatkeena, ja on näin ollen yllättävän 

lähellä modernia käsitystä ristiretkestä suurena ponnistuksena. Samoin pelin mekanismi, jossa 

casus belli kristittyjen välisen konfliktin vaatimuksena vaikuttaa nimenomaan hurskauteen ja 

suhteeseen kirkon kanssa, voidaan nähdä hyvinkin historiallisena; esimerkiksi Ernst-Dieter 

Hehl on kirjoittanut mekanismia vastaavan historiallisen säännön syntymisestä osana ns. 

Jumalan rauha -liikettä ennen ristiretkiä.315 

Sotatematiikasta päästään tarkemmin pyhään sotaan, jota pelissä ristiretketkin ovat. 

Erityisesti pelatessa Iberian niemimaalla sijaitsevilla katolisilla valtakunnilla, on muslimeilla 

vahva läsnäolo mantereella. Siinä missä toista kristittyä vastaan sotiminen vaatii perusteen, – 

jonka voi tietysti myös väärentää – voi esimerkiksi muslimihallitsijaa vastaan julistaa pyhän 

sodan, vaikka varsinaisesti mitään maallista perustetta ei olisi. Näin ollen pelin 

ristiretkirepresentaatio syvenee. Sota on pelissä siis politiikan ja vallan väline, jota 

käyttämällä voi laajentaa omaa valtakuntaansa. Pyhä sota taas on tietyllä tapaa paljon 

helpompi politiikan ja vallan väline, koska kristityt valtakunnat eivät sanktioi sellaisesta 

mitenkään, ellei pelaaja häviä käymäänsä sotaa. Tällöin pelaaja menettää arvovalta- ja 

hurskasresurssia, koska ei ollut riittävän hyvä tai valmistautunut, ja luonnollisesti voittanut 

taho vaatii korvauksia, mutta muutoin negatiivista puolta ei juurikaan ole. Pyhä sota on siis 

jotain, johon peli tietyllä tapaa kannustaa erilaisin mekanismein. Tavanomaisen pyhän sodan 

lisäksi peli tarjoaa myös yksityiskohtaisempia viitteitä ristiretkiin, kuten Iberian niemimaan 

 
314 Clausewitz 2010, 70. 
315 Hehl 2004, 189–191. 
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reconquest warin, joka on viittaus reconquistaan, eli aikakauteen noin 700-luvulta 1400-

luvun loppuun, jolloin kristityt valtasivat Iberian niemimaan alueen muslimeilta takaisin.316 

Pelimekaniikassa tällaiseen sotaan on kallista varautua, mutta sitä varten saa yhden pienehkön 

armeijan käyttöönsä ilman ylläpitomaksua. Peli ei siis aseta pyhälle sodalle erityisiä 

moraalisia ominaisuuksia, mutta tekee siitä houkuttavan tavan tehdä esimerkiksi 

aluelaajennuksia, ja yrittää tällä tavalla saada pelaajan toisintamaan historiallisia konflikteja. 

Paikallisempien ilmiöiden lisäksi Crusader Kings II:ssa paavi julistaa ristiretkiä. Peliä 

pelatessa ristiretkiin valmistautuminen alkoi vuoden 1092 lopulla paavin ilmoituksella, että 

kristittyjä pyhiinvaeltajia sorretaan, ja että paavi on ’hyväksynyt kristityn invaasion 

mahdollisuuden.’ Tähän pelaajan ainoa reaktiovaihtoehto on ytimekkäästi ”Deus Vult!” joka 

mukailee yleisön reaktiota paavi Urbanus II:n kuuluisalle ristiretkisaarnalle Clermontissa 

vuonna 1095.317 Pelissä noin puoli vuotta ilmoituksesta saapui kirje, jossa paavi halusi 

lähettää ristiretken Egyptiin. Paavi ei myöskään ollut Urbanus II vaan Celestinus II. Tässä 

voidaan havaita tietty eroavaisuus historiasta pelissä. Tiettyjä merkittäviä historiallisia 

tapahtumia luodaan, mutta pelaajan sekä tekoälyn yhteinen toiminta muuttaa historiallista 

tilannetta radikaalisti. Tapausesimerkkinä pelissä opetusskenaariossa uudelle pelaajalle (jota 

allekirjoittanut oli) suositellaan aloittamista Alfonso VI:lla, joka oli oikea henkilö keskiajalla. 

Kuitenkin pelissä Alfonso kuoli 40-vuotiaana, ja pelaaja siirtyi pelaamaan hänen 

seuraajallaan, joka pelissä oli hänen poikansa Fernando II. Pelissä Fernando II kuoli nuorena 

taistelussa saamiinsa vammoihin ja valtaan astui n. 3-vuotiaana Alfonso VII, jonka aikana 

Leónin kuningaskunta osallistui ensimmäiselle ristiretkelle, ja sotamenestyksen jälkeen 

hallitsi nykyisen Egyptin aluetta ja osaa Libyan alueesta. 10-vuotiaana Alfonso VII oli saanut 

arvonimen Jeesuksen miekka ja perustanut kristillisen ritarisääntökunnan Santiagon ritarit. 

Ristiretkirepresentaatiot ovat siis ajallisesti ja toiminnallisesti suhteellisen paikallaan ja 

historiallisesti oikein, ja niitä varten iso osa kristityistä valtakunnista lähettää joukkoja 

liikkeelle, mutta tarkat yksityiskohdat kuten henkilöt, vuosiluvut ja esimerkiksi sotaretkien 

kohteet vaihtelevat. 

Crusader Kings II:n osalta puhutaan kuitenkin melko kokonaisvaltaisesta 

ristiretkirepresentaatiosta. Jo pelin nimi ja aiemmin mainitut markkinointitekstit asettavat 

pelin kokonaisuudessaan ristiretkikontekstiin. Näin ollen peli esittää ristiretkistä kuvan 

sinänsä merkittävinä tapahtumina, mutta ristiretkienkään aikana ei voi unohtaa hallinnointia ja 

muita hallitsijalle kuuluvia perustehtäviä. Ristiretket pelissä ovat vähintään näennäisesti 
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uskonnollisin syin koollekutsuttuja, mutta myös hyvä mahdollisuus laajentaa oman 

kuningaskunnan alueita.  Tutkimusta varten pelatessa Espanjan alueella vaikuttava 

kuningaskunta laajeni alueiltaan ja vauraudeltaan merkittävästi, Vatikaanin lahjoittaessa maat 

ristiretken onnistuttua pelaajan kuninkaalle, joka oli panostanut ristiretkeen. Ristiretken 

jälkeen tuli alkaa hallinnoida alueita ja saada ne menestymään. Ristiretkirepresentaatio on siis 

pelissä uskonnollinen, pyhä sota, mutta sen ohessa keikkuu jatkuvasti politiikka ja vallan 

tavoittelu. 

Kaiken kaikkiaan Crusader Kings II on peli, jossa ristiretkiä representoidaan 

historiallisten mekanismien mukaan ja niiden osana, eikä niinkään pakotettuna historiallisiin 

tapahtumiin tai tiettyihin vuosilukuihin tai henkilöihin. Tietyllä tapaa siis peli asettuu 

historiallisesti tarkan ja neomedievalistisen representaation väliin; toisaalta pelissä on mukana 

historiallisia tapahtumia ja mekanismeja, mutta toisaalta niitä ei pakoteta, vaan pelaajalle 

annetaan mahdollisuus pelata historiaa. Tässä voidaan nähdä yhteys sir Walter Scottin 

toteamukseen tietyistä kompromisseista faktojen suhteen viihteellisyyden vuoksi, vaikkakin 

pelissä ei ole samanlaista ristiretkien romantisointia kuin mitä 1800-luvulla tyypillisesti 

esiintyi. Enemmänkin kyseessä on melko neutraali viihteellinen representaatio, jossa on 

pyritty hyödyntämään historiallisia mekanismeja. Tälle ei ole esitellyissä historiallisissa 

käyttötavoissa suoraa vastinetta, vaan moraalisuus ja pyhän sodan tai ristiretkien tavoitteet tai 

käyttötavat jäävät pelaajan itsensä harkittaviksi. 

4. Johtopäätökset 
Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on ollut tutkia, millaisia ristiretkirepresentaatioita kahdessa 

eri videopelissä on ja analysoida niitä. Tärkein aspekti näiden suhteen on ollut se, miten 

ristiretket esiintyvät peleissä ja miten niitä käytetään ja ikään kuin kehystetään. Tätä varten on 

ollut tarpeellista esitellä historianfilosofisia näkemyksiä representaation käsitteelle, koska 

kuten on havaittu, käsite ei ole aivan yksiselitteinen ja tässä tutkimuksessa sitä käsitelläänkin 

laajemmin kuin mitä ehkä aikaisemmin on ollut tapana. Representaatioiden osalta monilla 

tutkijoilla oli tarve liittää se yhteen historiallisen tarkkuuden kanssa, mikä on osaltaan 

ymmärrettävää, mutta uuskeskiaikaisuuden eli neomedievalismin traditiossa todettiin tämän 

tutkimuksen kannalta varsin hedelmällisesti, ettei videopeleissä ole järkevää arvioida 

historiallista tarkkuutta sinänsä. Tärkeämpää tämän tutkimuksen puitteissa onkin se, millaisia 

representaatioita ristiretkistä luodaan peleissä itsessään. 

Tutkittujen pelien erilaisuus on ollut tarkoituksenmukaista. World of Warcraft on 

selkeästi fantasiamaailmaan sijoittuva peli, eikä sen suhteen ollut alun perinkään järkevää 
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asettaa minkäänlaista vakavaa oletusta historiallisuudesta. Crusader Kings II, taas on selkeästi 

historiallinen peli ja pyrkii luomaan historiallista representaatiota ristiretkiajasta. Pelit ovat 

myös selkeästi eri tyylilajia edustavia, ensimmäisen ollessa enemmän roolipeli ja 

jälkimmäisen ollessa suuren mittakaavan strategiapeli. Jo näiden väliset erot tuovat 

mielenkiintoisen asetelman tutkimukseen ja luovat laajempaa kokonaiskuvaa. 

Aiemmin esitellyn valossa voidaan väittää, että ristiretkiä on käytetty eri tavoin 

viihteessä jo vähintään 200 vuoden ajan. Tällaisessa ajassa voidaan suhteellisen turvallisesti 

myös väittää, että modernimmat ristiretkiteemaisen sisällön tuottajat voivat hyvinkin 

inspiroitua aiemmasta ristiretkifiktiosta. Tätä oletusta vahvistaa esimerkiksi World of 

Warcraftin tarkastelun yhteydessä lyhyesti esitelty näkemys kuolonritarien tarinan yhteydestä 

kuningas Arthurin taruun, vaikkei kyse ole tässä tapauksessa ristiretkistä. Kuitenkin 

viihdeteollisuudessa ristiretkien representaation voidaan nähdä olevan usein sivuttaista tai 

itsensä päälle taittuvaa, viitaten siis representaatioiden olevan viittauksia toisiin populaareihin 

ristiretkirepresentaatioihin. Sivuttaisen viittaamisen mekaniikan voidaan nähdä olevan 

vahvasti läsnä erityisesti World of Warcraftin tapauksessa. 

Sivuttaisen viittaamisen vuoksi on ollut tarpeellista esitellä ristiretkirepresentaatioiden 

käyttötapoja historiasta muutoinkin. 1800-luvun taite valikoitui alkukohdaksi sen 

käytännöllisyyden takia, mutta myös siksi, että silloin ristiretkikiinnostus Euroopassa kasvoi 

huomattavasti sekä akateemisesti että populaaristi, ja erityisesti Britanniassa ristiretket 

valjastettiin sekä viihdekäyttöön että myöskin moraalisen kasvatuksen työkaluksi osana 

imperiumin puolustamista. Jo siis 1800-luvulla termi omittiin viihdekäyttöön ja esimerkiksi 

populaarikirjallisuudessa myös Sir Walter Scott oli todennut, että kirjan luettavuuden kanssa 

kirjailijan tulee voida tehdä kompromisseja historiallisen tarkkuuden suhteen. Tämän 

toteamuksen voidaan nähdä olevan edelleenkin pätevä. On myös huomattava, että välttämättä 

sivuttaisetkaan representaatiot eivät ole täysin suoraan toisiinsa viittaavia, mutta historiallisten 

ristiretkirepresentaatioiden käyttötapojen tarkastelulla voidaan löytää selkeitä yhtäläisyyksiä 

nykyaikaisiin käyttötapohin, vaikka representaatio sinänsä olisikin erilainen. Kyseessä on 

tietynlainen Fogun ajatuksen soveltaminen myös populaarirepresentaatioihin; ei siis 

pelkästään ’ajatus historiasta’ vaan laajemmin muokattuna ’ajatus ilmiöstä’ jonka yhteys 

historiaan voi olla itsessään sivuttainen tai populaari. 

1800-luvun kirjallisuuden tutkimuksen avulla voidaankin havaita, että ristiretkiin 

liitettiin usein moraalisesti oikeamielisiä näkemyksiä, joilla vedottiin erityisesti nuoriin 

poikiin. Nämä moraaliset ominaisuudet voidaan nähdä olevan luonteeltaan yllättävän lähellä 

esimerkiksi World of Warcraftin ristiretkiterminologian painotuksia. Siinä missä esimerkiksi 
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Sir Walter Scott inspiroi ritarillisuuden kuvauksillaan, on paladiini-hahmoluokan punaisena 

lankana oikeamielinen kostaminen ja ’hyvän’ taistelu ’pahaa’ vastaan, vaikkei pelissä olekaan 

sinänsä vahvaa uskonnollista moraalikoodia tai suoraan mihinkään tosimaailmaan 

rinnastettavaa vihollista. Mielenkiintoisesti Crusader Kings II ei aseta ristiretkiterminologiaan 

moraalista latausta vaan asettaa sen yksinkertaiseksi vallan tavoittelun ja politiikan työkaluksi 

– mekanismiksi – vaikkakin pelaaja itse voi itse halutessaan ladata pelin ristiretkiin moraalisia 

ominaisuuksia. Voidaankin havaita sekä esitellyn tutkimuksen että tutkittujen pelien pohjalta, 

että ristiretkien romantisoinnissa 200 vuoden aikana eri tarkoituksia varten on historiallinen 

näkökulma ollut usein varsin kaukana, ellei tarkoituksena ole ollut selkeästi historiallinen 

kuvaus. Ristiretket on siis omittu käyttöön kunkin tapauskohtaisen tarkoituksen mukaisesti. 

Tätä omimista on harrastettu menneisyydessä laajalti eri maissa, vaikkakin Iso-Britannia 

kunnostautui tässä erityisesti 1800-luvulla. Sodissa on usein lisäksi voitu rakentaa 

jonkinlainen asiayhteys ristiretkiin, mistä hyvänä esimerkkinä toimii Suomen jatkosodan 

ristiretkitematiikan käyttäminen osana propagandaa.318  

Ristiretkiteeman omiminen populaarikäyttöön on siis ollut historiallisesti yleistä, ja 

myös World of Warcraftissa ristiretkirepresentaatiot ovat selkeästi populaarirepresentaatioita. 

Paladiini-hahmoluokka on selkeästi saanut inspiraatiota ristiretkien populaarista 

oikeamielisen pyhän soturin ideasta, yhdistyen fantasiamaailman taiankäyttöön ja muuhun 

miljööseen sopiviin ominaisuuksiin. Erityisesti ihmispaladiinien kohdalla yhteys ristiretkiin 

on erityisen suurta, sillä Alliancen pääkaupungissa Stormwindissä on suuri katedraali, joka 

toimii Church of the Holy Lightin päämajana ja tällä kirkolla on yhteys paladiinien 

ritarikuntaan Order of the Silver Handiin, joiden voidaan nähdä olevan viittauksia 

temppeliherroihin. Tämän yksittäisen hahmoluokka-rotuyhdistelmän osalta 

ristiretkirepresentaatio – ainakin Fogua mukaillen ajatuksen tasolla, jos ei sinänsä 

konkreettisesti – on selkeää, mutta kuitenkin eri erikoistumiset vaikuttavat siihen, millainen 

ristiretkirepresentaatio lopulta välittyy. Sotaisimmassa erikoistumisessa – retributionissa – 

hahmo nimetään eksplisiittisesti ristiretkeläiseksi ja tarkoituksena on tuomita ja rankaista 

vihollisia ja taistella siten pahaa vastaan. Pahaksi nimetään välillisesti epäkuolleet, demonit 

sekä luonnottomuudet, joita pelissä on näilläkin nimillä, mutta paladiinit osallistuvat myös 

muihin, yhteisiin hankkeisiin. Populaari ristiretkirepresentaatio on siis osa peliä, muttei 

suinkaan sen hallitsevin osa, eikä yhteyttä historiallisiin ristiretkiin ole juurikaan. Kuitenkin jo 

tämä yhdistää ristiretkeläisyyden jonkinlaiseen moraaliseen suoraselkäisyyteen ja 

 
318 ks. esim. Tilli 2017. 



78 

 

sotaisuuteen. Hahmoluokan lisäksi World of Warcraftissa on mukana joitain pelinsisäisiä 

ryhmiä, jotka representoivat ristiretkiä. Näiden välittämät kuvat ovat vaihtelevia, aina laajasti 

eri puolia yhdistävästä hankkeesta yhteistä vihollista vastaan, suoranaiseen fanaattisuuteen 

asti. Näiden voidaan nähdä edustavan erilaisia suhtautumisia ristiretkiin, mutta peli ei sinänsä 

tuo tällaista debattia esille. 

Crusader Kings II taas historiallisena pelinä tuo esiin historiallisia representaatioita 

ristiretkistä. Nämä historialliset representaatiot ovat pääasiassa mekaniikkoja ja tiettyjä 

tapahtumia, jotka tapahtuvat suurin piirtein tiettyyn aikaan. Esimerkiksi tutkimuksen pohjana 

pelatussa pelissä ensimmäinen ristiretki tapahtui vuonna 1095 ja suuntautui pitkälti Egyptin 

alueelle, ei Jerusalemiin. Pelin ristiretkirepresentaatio on jo nimensä ja tavoitteidensakin 

pohjalta varsin kokonaisvaltainen. Pelissä erittäin monet asiat lopulta ovat osa ristiretkiä, 

vaikkakin ristiretket itsessään ovat paavin kutsumia suuria sotaretkiä saraseenejä vastaan. 

Ristiretkien aikana myöskään ei voi sotia muita ristiretkeläisiä vastaan, joten huomion tietyllä 

tapaa täytyykin kiinnittyä toisen uskonnon edustajiin. Ristiretkirepresentaationa Crusader 

Kings II tuo ristiretkiin mukaan itse sotimisen lisäksi poliittiset ja hallinnan ulottuvuudet ja 

muodostaa ristiretkistä enemmänkin jatkumoa kuin vain irrallisia sotaretkiä. Kuten aiemmin 

esitellystä Pitruzellon toteamuksesta voidaan todeta, Crusader Kings II esittää enemmänkin 

historiallista mekaniikkaa kuin sinänsä historiallista tarkkuutta. Tämä näkökulma on syytä 

pitää mielessä arvioidessa mitä tahansa historiallisuutta videopeleissä, koska Chapmania 

mukaillen historiallisetkin pelit tarjoavat enimmilläänkin alustan, jolla pelaaja voi leikkiä eri 

tavoin. Crusader Kings II esimerkiksi antaa alkupisteen, jonka voidaan väittää hyvinkin 

olevan historiallinen, mutta kaikki toiminta sen jälkeen mitä todennäköisimmin poikkeaa 

todellisesta historiasta, koska se on pelaajan ja tekoälyn määrittelemää. 

Ristiretkitermistön käytössä on ollut havaittavissa ajan myötä myös eräänlainen 

väljähtyminen. Siinä missä ristiretki käsitteenä viittaa suoraan uskonnollisiin sotaretkiin 

keskiajalla, – ja oikeastaan myös tarkoittaa niitä – on termin populaarimpi käsite enemmänkin 

vain jonkinlainen yhteinen, ideologinen, ponnisteluja vaativa hanke. Tällaista termin 

väljähtymistä voidaan hiukan yllättäen havaita myös tutkituissa videopeleissä. Esimerkiksi 

World of Warcraftissa esiintynyt Argent Crusade voidaan nähdä sinänsä paladiinien 

ydintoimintona taistelussa epäkuolleita – pahaa – vastaan, mutta toisaalta tarinassa itsessään 

kyseinen ryhmittymä yhdistää laajasti eri ryhmiä, ja näin ollen vertaus esimerkiksi Natsi-

Saksan käyttämään ristiretkeen bolševismia vastaan on yllättävän osuva. Siinä missä Natsi-

Saksa yritti yhdistää Eurooppaa idän vihollista vastaan, World of Warcraftissa yhdistetään 

eläviä epäkuolleiden pahaa ryhmittymää vastaan. Crusader Kings II:ssa vastaava 
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väljähtyminen on jokseenkin tulkinnanvarainen kysymys. Toisaalta esimerkiksi pyhän sodan 

voi julistaa suhteellisen kevyesti mitä tahansa eri uskontoa edustavaa vihollista vastaan, mutta 

toisaalta kuitenkin ristiretkillä on varsin suuri merkitys. Tulkinnan haaste syntyy eniten siitä, 

että Crusader Kings II:ssa pelin skaala tekee ristiretkistäkin hyvin lyhytaikaisen ponnistelun, 

jonka jälkeen peliä jatketaan normaaliin tapaan. Väljähtymistä siis voidaan perustellusti 

väittää olevan, mutta toisaalta taas voidaan myös väittää, että pelissä historiallisen 

asetelmansa vuoksi ristiretket eivät sinänsä ole väljähtyneitä, koska ne ovat tärkeitä 

tapahtumia. Mikäli tutkittuja pelejä vertaa esimerkiksi George W. Bushin vahingossa 

haastattelussa käyttämään crusade-termiin joka nosti kohun ja jota sittemmin seliteltiin sen 

’yleisellä’ tarkoituksella, on peleissä havaittavissa kuitenkin tätä enemmän moraalista 

latausta, eikä termi ole samalla tavalla arkinen.319 

Ristiretkikuvastoa käytetään myös varsin vapaasti omien poliittisten kantojen 

ajamiseen, oli niillä minkäänlaista yhteyttä ristiretkiin tai ei.320 Tällöin nojataan tietyllä tapaa 

termin painavuuteen, mutta enemmänkin johonkin abstraktiin ajatukseen ristiretkistä 

mahdollisesti ideologisena kamppailuna tai muuhun käsitykseen. Uudemmat yhteiskunnalliset 

ääriliikkeet tosin ovat omineet ristiretkikuvastoa aggressiivisesti ja käyttävät sitä melko 

lähellä sen alkuperäistä merkitystä, mutta tuoden siihen esimerkiksi nationalistisia arvoja, 

mikä on jokseenkin anakronistista ja ihannoiden ristiretkiaatetta varsin epäterveellä tavalla. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin pelien tapaa käyttää ristiretkiterminologiaa myös ajatellen 

tätä näkökulmaa. Tutkituissa peleissä – erityisesti World of Warcraftissa – voitiin kyllä 

havaita moraalisia ja pelien sisäisiä poliittisia näkökulmia ristiretkitermistön käytössä, mutta 

on vaikea havaita niistä laajempaa yhteiskunnallisesti merkittävää sanomaa. On siis 

mahdollista väittää, että World of Warcraft luo ristiretkistä kuvaa moraalisesti suoraselkäisenä 

toimintana, mutta on kuitenkin muistettava, että kyseessä on viihteellinen fantasiaroolipeli 

eikä poliittinen manifesti. Joka tapauksessa voidaan havaita samanlainen mekanismi World of 

Warcraftin sekä The Daily Expressin ristiretkitematiikan käytön saralla, jota Andrew Elliott 

myös korosti: Molemmissa tapauksissa ristiretkiteemat perustuvat jonkinlaiseen 

yleisluontoiseen ajatukseen ristiretkistä, eikä niillä ole oikeastaan mitään tekemistä itse 

ristiretkien kanssa. Crusader Kings II:n kohdalla historiallinen konteksti luo ristiretkiin 

moraalisen aspektin, joka riippuu pelaajan pelaamasta ryhmästä (kristitty valtakunta vs. 

muslimivaltakunta), mutta pelaajalle lähtökohtaisesti kehystetään peli historian kautta hyvin 

tehokkaasti, joten mahdolliset moraaliset sanomat hukkuvat pelaajan laajoihin 

 
319 ks. alaluku 2.2.5 tässä työssä. 
320 ibid. 
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toimintamahdollisuuksiin ja historialla leikkimiseen. Crusader Kings II:ssa ristiretket ovat siis 

puolesta riippuen hyötyä tai haittaa, mikä luo suhteellisen laajaa ja monipuolista 

representaatiota ristiretkistä ylätason strategisena hankkeena. 

Lopputulemana – ja vastauksena tutkimuskysymykseen – voidaan pitää sitä, että 

erilaisissa peleissä on hyvin erilaisia ristiretkirepresentaatioita. Tutkituissa peleissä 

sodankäynnin aspekti – erityisesti pyhän sodan tematiikka – on mukana kautta linjan. 

Kuitenkin representaatiot riippuvat paljolti pelin tyylistä ja tavoitteista. World of Warcraft 

pyrkii luomaan mukaansatempaavan tarinan ja aiemmista ristiretkien populaareista 

representaatioista inspiroituneen pyhän ritarin tai soturin hahmon, jolla pelaaja voi seikkailla 

viihteellisessä fantasiamaailmassa. Crusader Kings II taas pyrkii luomaan hyvin 

kokonaisvaltaisen kuvan ristiretkien ajan historiallisesta hallinnosta ja politiikasta, joiden 

osana on myös sota. Tällöin representaatiot eivät ole niinkään populaareja, vaan historiallisia. 

Toinen peli on siis kohdennettu ikään kuin yksilötasolle, kun toinen on korkealla kollektiivi- 

tai ylätasolla. World of Warcraftissa ristiretkirepresentaatio on siis ihmispaladiinina pyhää 

sotaa pyhän soturin silmien kautta, kun taas Crusader Kings II:ssa kyse on ennen kaikkea 

valtapelistä. 

Systemaattisen ja vertailevan lisätutkimuksen aihetta on tämänkin tutkimuksen 

puitteissa siitä, miten ristiretkiä representoidaan laajemmin sekä historiallisissa että enemmän 

neomedievalistisissa peleissä ja että onko niiden osalta havaittavissa joitain selkeitä 

populaarirepresentaatioiden stereotyyppejä. Populaarikäsitysten tutkimiselle on selkeästi 

tilausta, vaikka aiheen historiallisuutta saatettaisiin kyseenalaistaa. Tämänkin tutkimuksen 

puitteissa voidaan sanoa, että 200 vuoden jatkumon aikana pyhän sodan, pyhän soturin ja 

ritarillisuuden teemat ovat representaatioissa edelleen hyvissä voimissa, ja ristiretkiä teemana 

tullaan varmasti käyttämään tarkoitushakuisesti niin kauan kuin on konflikteja tai aiheeseen 

liittyvää viihdettä. Fogun ajatus tajunnallisesta historiasta tai ’historian ajatuksesta’ on 

osoittautunut monta kertaa käyttökelpoiseksi ja paikkansa pitäväksi teoriaksi ilmiöiden 

taustalla. Kuvaavaa on myös se, että esimerkiksi Gregory Fedorenkon esittämä näkemys 

historiallisten pelien tarpeesta viihdyttää pelaajaa on käytännössä täysin sama ajatus minkä sir 

Walter Scott esitti 166 vuotta aiemmin liittyen omien kirjojensa viihdetarpeeseen 

historiallisuuden kustannuksella.321 Nämä lainalaisuudet oikeuttavatkin väittämään 

jonkinlaisen jatkumon olemassaolosta myös ristiretkirepresentaatioiden suhteen. Videopelien 

voidaan siis nähdä hyvinkin toisintavan jo kauan aiemmin esitettyjä popularisointeja ja 

 
321 Scott 1848, 333; Fedorenko 2014, 54–55. 
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romantisointeja ristiretkistä. Videopelien representaatioiden tutkimiseen neomedievalistinen 

tutkimusote on varsin hedelmällinen, ellei nähdä erityisen tarkoituksenmukaisena keskittyä 

puhtaaseen historiallisuuteen. Neomedievalistisella lähestymistavalla tutkittavien pelien 

määrä moninkertaistuu suhteessa puhtaan historiallisiin peleihin, vaikkakin tutkimus voi 

itsessään olla asetelmaltaan haastavampaa. Tämän tutkimuksen puitteissa onkin pyritty 

raottamaan ovea – toivottavasti onnistuneesti – tuleville tutkijoille, jotka haluavat yhdistää 

historian sekä videopelien tutkimuksen rajoittamatta tutkimuskohteita kuitenkaan 

historiallisiin peleihin.  

Laajemmin kirkkohistorian tieteenalaa ajatellen voidaan siis nähdä, että videopelien 

laajalla tutkimuksella on paikkansa. Pelit pystyvät luomaan vahvoja tunnereaktioita siinä 

missä kirjat ja elokuvatkin, ja videopelien suosio lisäksi puoltaa tutkimuksen tekemistä 

historiallisesti lyhyestä iästään huolimatta. Pelit voivat myös vaikuttaa samalla tavoin 

erilaisiin käsityksiin eri historiallisista aiheista. Tämän tutkimuksen videopeleissä ei ollut 

havaittavissa ristiretkissä selkeää maailmankuvaa, vaikkakin moraalisia ominaisuuksia voitiin 

havaita. Tällöin kuitenkin oletetaan, että pelaaja osaa suhteuttaa fantasiamaailman tai 

historiallisen pelin tapahtumat suhteessa todellisuuteen edes jotenkin, mikä ei ole aina 

itsestään selvää ottaen huomioon, että historiallisesti ristiretkiteemaa on käytetty laajalti 

asiayhteyksissä, joihin ne eivät liitä mitenkään. On kuitenkin korostettava, että perinteiselle 

historiantutkimukselle on kuitenkin aina oma paikkansa, koska ilman sen tuottamaa pohjaa on 

mahdotonta arvioida erilaisten käsitysten kehittymistä ja representaatioita. 

Laaja videopelien tutkimus on siis yhtä lailla paikallaan kuin vanhan kirjallisuudenkin; 

molemmissa esiintyy ristiretkiteemoja tavalla, jotka eivät ole välttämättä historiallisia, mutta 

voivat olla kuitenkin vaikuttavia, ja niiden tutkimatta jättäminen olisi haitallista. 

Videopelitutkimuksen monitieteinen lähestymistapa antaa tähän erinomaiset mahdollisuudet 

myös laajasti kirkkohistoriaa ajatellen. Voidaan helposti nähdä, että tämän tutkimuksen 

tulokset tuovat esiin tunnettua historiallista populaarien ristiretkirepresentaatioiden hyväksi 

käyttämisen jatkumoa, eikä niinkään historian tapahtumien esiintuomista. Tällöin pelkkä 

historiallisuuden arviointi on pakko jättää taka-alalle ja keskittyä historiallisen fiktion 

samankaltaisuuksiin nykypäivän ilmiöiden kanssa. Eräällä tavalla tämä tutkimus osoittaa 

todeksi myös sen havainnon, että representaatioista puhuttaessa ne usein kääntyvät ikään kuin 

toistensa päälle, jolloin käsitteen historiallinen alkuperä saattaa jäädä unohduksiin. Tämä luo 

oman haasteensa myös modernimman historian tutkimukselle ja kannustaa osaltaan 

monitieteiseen katsantokantaan, mitä ei voitane pitää ainakaan kovin huonona asiana, mikäli 

sen avulla saadaan uutta tieteellistä näkemystä. 
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