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Teologisen Aikakauskirjan (TA) toimituksen ja
toimituskunnan piirissä syntyi 1990-luvun

alkupuolella ajatus lehden 100-vuotishistorian
kirjoittamisesta. Perussykäyksen antoi luonnol-
lisesti Aikakauskirjan lähenevä sadas vuosikerta
1995. Kun oli kysymys varsin mittavasta hank-
keesta, jo alun pitäen oli selvää, että se olisi to-
teutettava ryhmätyönä. Käytännön vaivannäköön
suostui sitten osa kirkkohistorian laitoksen tutki-
jakunnasta, jonka työn tuloksena on ollut mah-
dollista saattaa historiahanke myös päätökseen.

Lukija huomaa jo ensi silmäyksellä, ettei ky-
symyksessä ole TA:n kokonaishistoria sanan pe-
rinteisessä merkityksessä. Ajallisessa suhteessa
arikkelit painottuvat pääasiassa toista maailman-
sotaa edeltäneeseen ajanjaksoon. Kun lisäksi ku-
kin tutkija on voinut valita omaan aikaansa ja ai-
neistoonsa liittyvän tarkastelukulmansa varsin va-
paasti, artikkelisarja ei muodosta yhtenäistä ko-
konaisuutta myöskään temaattisesti. Ainoana ta-
voitteena on ollut, että artikkelit poraisivat pe-
rusaineistostaan esille sellaista, jonka voisi
perustellusti katsoa edustavan jotakin todella kes-
keistä puolta tuolloisessa TA:n kirjoittelussa.

Ajallisessa katsannossa ja TA:n mitoilla mi-
tattuna nyt julkaistavassa historian osassa ovat ky-
symyksessä G. G. Rosenqvistin, Jaakko Gumme-
ruksen ja A. E Puukon päätoimittajakaudet. TA:n
myöhempi elämä eli Aarre Lauhan, Seppo A. Tei-

nosen, Kalevi Toiviaisen, Martti Parvion, Eero
Huovisen ja hänen jälkeensä tulleiden päätoimit-
tajien kaudet jäävät vielä odottamaan kuvaajaansa.

TA ei kuitenkaan ole näkyvästi ollut — Seppo
A. Teinosen periodia ehkä lukuunottamatta — pää-
toimittajiensa vaan kirjoittajiensa lehti. Tämä nä-
kynee myös nyt julkaistavista artikkeleista. Leh-
den historian ovat muovanneet ensi sijassa siihen
kirjoittaneet tutkijat, jotka ovat aikanaan pyrki-
neet antamaan lukijoilleen parastaan oman loh-^
konsa teologisesta tietämyksestä ja kehityksestä.

Teologian alan johtavana julkaisuna Suomessa
TA on avannut palstansa myös keskustelulle.
Etenkin 1940-luvun alkupuolelta lähtien lehdes-
tä on kehkeytynyt merkittävä teologis-kirkollinen
keskustelufoorumi, jossa erilaiset katsomukset ja
mielipiteet ovat voineet varsin vapaasti ottaa mit-
taa toisistaan.

TA:n nyt vielä kirjoittamattoman historia-
osuuden kannalta vuoroaan jäävät odottamaan
monien mielenkiintoisten artikkelien lisäksi myös
intensiiviset keskustelut esimerkiksi naispappeu-
desta ja Raamatusta. Niiden puuttuminen tästä
TA:n historian osasta kuvastaa ainoastaan käytet-
tävissä olleiden voimavarojen rajallisuutta. Aika
sekä niiden että monien muiden TA:n historian
kannalta keskeisten näköalojen perusteelliseen sel-
vittämiseen olisi kyllä muutoin joka suhteessa
kypsä. •
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